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Η ΥΠΑΡΞΗ ΣΠΑΝΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΟΣΤΑΡΙΟΥ (OS 

VESALIANUM PEDIS) 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΠΛΕΞΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Το επικουρικό οστάριο του Vesalius (Os vesalianum
pedis) εντοπίζεται μεταξύ της βάσης του 5ου
μεταταρσίου και του κυβοειδούς και συναντάται
σπάνια, σε ποσοστό έως περίπου 2%. Συνήθως
πρόκειται για ασυμπτωματική ανατομική παραλλαγή
και ανευρίσκεται ως τυχαίο εύρημα σε ακτινολογικό
έλεγχο ρουτίνας.

 Πρόβλημα υπάρχει στην διαφορική διάγνωση όταν
συνδυάζεται με κάκωση της ποδοκνημικής, όπως
κατά τα διαστρέμματα με ανύψωση του έσω
χείλους, οπότε και θα πρέπει να διακρίνεται από το
αποσπαστικό κάταγμα του φύματος του 5ου
μεταταρσίου.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

 Άνδρας 19 ετών προσήλθε στα επείγοντα ιατρεία
μετά από αθλητική κάκωση και εντοπισμένο άλγος
και οίδημα στην περιοχή του φύματος του 5ου
μεταταρσίου.

 Η ακτινολογική απεικόνιση της περιοχής (εικ.1)
ερμηνεύθηκε αρχικά ως κάταγμα του φύματος του
5ου μεταταρσίου αλλά ο προσεκτικότερος έλεγχος
της ακτινογραφίας έθεσε την υποψία επικουρικού
οσταρίου (os vesalianum). Εικόνα 1



Συμπεράσματα

Είναι απαραίτητη η γνώση της πιθανής παρουσίας του
επικουρικού οσταρίου του Vesalius σε μικρό ποσοστό
ασθενών, γιατί:

 διαφορετικά μπορεί να γίνει λάθος ερμηνεία των
ακτινολογικών ευρημάτων σε περίπτωση κάκωσης της
περιοχής, που θα οδηγήσει και σε λάθος αντιμετώπιση.

 σε σπάνιες περιπτώσεις (έχουν περιγραφεί μόνο 7 ως
σήμερα στην βιβλιογραφία) μπορεί κακώσεις της
περιοχής -παρουσία του Os vesalianum pedis- να
οδηγήσουν σε επίμονο πόνο στο έξω χείλος του ποδιού
οπότε να απαιτηθεί χειρουργική αφαίρεση του
οσταρίου.

Ο ακτινολογικός έλεγχος και του υγιούς ποδιού επιβεβαίωσε τη
διάγνωση καθώς υπήρχε και εκεί ασυμπτωματικό επικουρικό
οστάριο στο ίδιο σημείο. (εικ. 2)

Ο ασθενής αντιμετωπίστηκε συντηρητικά με ακινητοποίηση,
αποφόρτιση και ανάρροπη θέση και στην επανεξέταση μετά
20 ημέρες είχε πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων του.

Εικόνα 2
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