
Case Report : Παρουσίαση σπάνιου περιστατικού με εξάρθρημα 
μεσοτάρσιας άρθρωσης (Chopart joint) , χωρίς συνοδό κάταγμα. 

ΣΚΟΠΟΣ 
Η ανάδειξη ενός σπάνιου περιστατικού μεσοτάρσιας άρθρωσης (Chopart joint) χωρίς συνοδό 
κάταγμα και η τελική αντιμετώπισή του.Η άρθρωση του Chopart,γνωστή και ως εγκάρσια άρθρωση 
του ταρσού,διαμορφώνεται από την άρθρωση της πτέρνας με το κυβοειδές οστό (πτερνκυβοειδήε 
άρθρωση) και από την άρθρωση της πτέρνας με το σκαφοειδές οστό (πτερνοσκαφοειδής 
άρθρωση).Συνήθεις τραυματισμοί της ποδοκνημικής περιλαμβάνουν τόσο το εξάρθρημα,όσο και το 
κάταγμα της αρθρικής επιφάνειας. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία μόλις το 10-25% των 
εξαρθρημάτων στην άρθρωση του Chopart εκδηλώνεται χωρίς κάταγμα των πέριξ της άρθρωσης 
οστών. 
 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Το περιστατικό πρόκειται για 56χρονη γυναίκα χωρίς συννοσηρότητα που προσήλθε στα ΤΕΠ του 
Νοσοκομείου μετά από αναφερόμενη πτώση.Πιθανός μηχανισμός κάκωσης ήταν η πελματιαία 
υπερέκταση και υπτιασμός του άκρου πόδα και κλινικά η ασθενής παουσίασε 
άλγος,οίδημα,ερυθρότητα και εμφανή παραμόρφωση με προεξοχή των ανατομικών στοιχείων.Το 
εύρος κίνησης ήταν ελάχιστος και το άκρο περιφερικά της κάκωσης ήταν νευραγγειακά άρτιο.Από 
τον ακτινολογικό έλεγχο διαπιστώθηκε εξάρθρημα της άρθρωσης του Chopart,χωρίς να συνυπάρχει 
κάταγμα.Έγινε προσπάθεια κλειστής ανάταξης στα ΤΕΠ,χωρίς επιτυχία και αποφασίστηκε 
επανάληψη υπό μυοχάλαση και αναλγησία στη χειρουργική αίθουσα. 
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Προεγχειρητικά Μετεγχειρητικά Follow Up μετά από      

3εβδομάδες



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Η κλειστή ανάταξη απέτυχε εκ νέου και αποφασίστηκε διάνοιξη της άρθρωσης και ανοικτή ανάταξη 
(πλάγια προσπέλαση).Κατά τη διάνοιξη των ιστών αποκαλύφθηκε περιβρογχισμός της κεφαλής του 
αστραγάλου από μαλακά μόρια,το οποίο ήταν το αίτιο για την αποτυχία της κλειστής 
ανάταξης.Έγινε ανάταξη,έλεγχος για παρακείμενο κάταγμα (αρνητικός) και σύγκλιση του 
τραύματος.Σεβόμενοι την ανατομία της περιοχής,χρησιμοποιήσαμε μηχανισμό εξωτερικής 
οστεοσύνθεσης για τη σταθεροποίηση της άρθρωσης. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Παρά τον υψηλό επιπολασμό περιπτώσεων εξαρθρημάτων του άκρου ποδός,ελάχιστα από αυτά 
εμφανίζουν δυσκολία στην αρχική ανάταξη και σπάνια δε συνυπάρχει κάταγμα των παρακείμενων 
οστών.Θα πρέπει να υπάρχει ισχυρή κλινική υποψία για πιθανό περιβρογχισμό από μαλακά μόρια 
όταν η κλειστή ανάταξη δεν είναι εφικτή.Η ανοικτή ανάταξη και η σταθεροποίηση με εξωτερική 
οστεοσύνθεση είναι μία εξαιαρετική θεραπευτική επιλογή στις παραπάνω περιπτώσεις. 
 
 


