
Οστεοχονδρωμάτωση: μια σπάνια περίπτωση σε αγκώνα πυγμάχου και μια βιβλιογραφική ανασκόπηση

Κολοβός Ι. ,Παπαγρηγοράκης Ε., Μαρουγκλιάνης Β., Βλάχος Χ., Βασιλειάδης Η., Πνευματικός Σ.
Γ’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική ΚΑΤ, ΕΚΠΑ

Ανασκόπηση της Νόσου Παρουσίαση Περιστατικού

Συζήτηση

Η υμενική χονδρωμάτωση αποτελεί μια σπάνια οντότητα, όμως θα πρέπει πάντα να συμπεριλαμβάνεται στη διαφορική διάγνωση, ιδίως σε ασθενείς 

30-50 ετών με άλγος και περιορισμό κίνησης με μονοαρθρική εντόπιση και συχνότερα σε ενεργά άτομα ή αθλητές.

Στο συγκεκριμένο περιστατικό η πάθηση πιθανώς να ήταν τραυματικής αιτιολογίας , όπως έχει περιγραφεί σε λίγες άλλες περιπτώσεις στη 

βιβλιογραφία (19) (20) . Ίσως η παθογένεια να συνδυάζεται με την ύπαρξη χονδροκυττάρων εντός της άρθρωσης  τα οποία διηθούν τον υμένα και 

ξεκινούν την μεταπλαστική διαδικασία που καταλήγει στη νόσο. 

Επίσης, η αρθροτομή και ο καθαρισμός τηα άρθρωσης από τα ελεύθερα σωμάτια μόνο είναι αρκετός για να μην υποτροπιάσει η νόσος. Η 

υμενεκτομή δεν είναι απαραίτητη, τουλάχιστον σε περιπτώσεις στις οποίες η νόσος είναι σταδίου 3, κάτι που φαίνεται να συμφωνεί με τα 

αποτελέσματα άλλων μελετών (38) (39) .

Τέλος, να επισημανθεί ότι παρά τη σχετικά γρήγορη αποκατάσταση των ασθενών είναι σημαντική η μακροχρόνια παρακολούθησή τους λόγω της 

πιθανότητας υποτροπής και κακοήθους εξαλλαγής.

Ασθενής, 37 ετών, προσήλθε αιτιώμενος πόνο και περιορισμό της κίνησης του αριστερού του αγκώνα. Το ατομικό αναμνηστικό του ασθενούς ήταν 

ελεύθερο, χωρίς ιστορικό παρελθοντικής  κάκωσης. Ήταν ενεργός ερασιτέχνης πυγμάχος και έκανε αρκετές προπονήσεις την εβδομάδα. MEPS (mayo 

elbow  performance score) 35.

Η διάγνωση της υμενικής χονδρομάτωσης τέθηκε με ακτινογραφία, όπου απεικονίστηκαν τα τυπικά σωματίδια της νόσου στην άρθρωση του αγκώνα, με 

εντόπιση τόσο στο πρόσθιο όσο και το οπίσθιο τμήμα της άρθρωσης(Εικ 1). Η νόσος σταδιοποιήθηκε ως σταδίου 3 κατά Milgram.

Αντιμετωπίστηκε με αρθροτομή και καθαρισμό της άρθρωσης από τα ινοχόνδρινα σωματίδια, με πρόσθια και οπίσθια προσπέλαση του αγκώνα, όπου και 

αφαιρέθηκαν συνολικά 144 ελεύθερα ινοχόνδρινα σωματίδια (Εικ 2), χωρίς να γίνει υμενεκτομή ή καθαρισμός του αρθρικού υμένα καθότι αυτός δεν είχε 

προσβληθεί.

Η μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς ήταν ομαλή. Μετά από δύο έτη παρακολούθησης ο ασθενής παραμένει ελεύθερος συμπτωμάτων, ελεύθερος 

υποτροπών και έχει ανακτήσει πλήρως τη λειτουργικότητα του αγκώνα του (MEPS 100). Έχει επιστρέψει στην αθλητική δραστηριότητα και συμμετέχει 

ενεργά σε προπονήσεις και διοργανώσεις. (Εικ. 3 έως 6)

Υμενική χονδρωμάτωση ή οστεοχονδρωμάτωση ορίζεται ως η καλοήθης μεταπλασία του αρθρικού υμένα που οδηγεί σε σχηματισμό ινοχόνδρινων 
σωματίων (1). Η συνοβιακή χονδρωμάτωση είναι συνήθως μοναρθρικής εντόπισης και μπορεί να εκδηλωθεί σε κάθε ηλικία- συνήθως στις ηλικίες από 30 
έως 50 ετών και συχνότερη στους άνδρες παρά τις γυνάικες(2)(3)(4) . Η εντόπισή της είναι  στον αρθρικό υμένα (synovium) ή το θύλακο (bursa) σχεδόν όλων 
των αρθρώσεων του σώματος, με συχνότερη εντόπιση στο γόνατο  (70%), το ισχίο (20%) και με μικρότερη συχνότητα στον ώμο και τον αγκώνα (1) (4) αλλά 
έχουν περιγραφεί και περιπτώσεις στον καρπό (5), την άκρα χείρα (6)(7), την σπονδυλική στήλη (8)(9) , την ποδοκνημική (10) και την κροταφογναθική (11) 

άρθρωση. Επίσης, περιγράφεται και εξωαρθρική μορφή της νόσου που μπορεί να προσβάλλει το θύλακο γύρω από τις αρθρώσεις, όπως στον τένοντα του 
δικέφαλου(12) και την περιτονία του μεγάλου γλουτιαίου (13) ή άλλες ακόμα σπανιότερες περιοχές π.χ. η κερκιδωλενική (14). 
Η αιτιολογία της νόσου είναι άγνωστη. Έxουν ενοχοποιηθεί  κλωνικές χρωμοσωμικές εξαλλαγές και μεταθέσεις στο χρωμόσωμα 6 (15) (16) αλλά και 
μεταλλάξεις στα γονίδια FN1 και ACVR2A (17) και φαίνεται να υπάρχει και οικογενής μορφή της νόσου (18) . Επιπλέον, υπάρχει  και θεωρία τραυματικής 
αιτιολογίας της νόσου , ιδίως ύστερα από αλλεπάλληλους τραυματισμούς μικρού βαθμού (19)(20) . Περιγράφεται και δευτεροπαθής μορφή έπειτα από 
οστεοχόνρδωμα (21) αλλά και ρευματολογικές νόσους (22).
Χαρακτηριστικό γνώρισμα της νόσου αποτελεί ο σχηματισμός ινοχόνδρινων σωματιδίων στον αρθρικό υμένα τα οποία αποσπώνται και γίνονται ελεύθερα 
σωματίδια εντός της άρθρωσης. Αν ο σχηματισμός των σωματιδίων στον υμένα αποτελεί  μεταπλασία των κυττάρων του σε χονδροκύτταρα ή είναι 
αποτέλεσμα διήθησης του υμένα από χονδροκύτταρα δεν έχει καθοριστεί ακόμη, ωστόσο πιθανώς να πρόκειται για συνδυασμό των δύο αυτών διεργασιών 
(23). Η επίδραση αυξητικών παραγόντων, όπως του BMP-2 , του FGF 9 και του TGF-β1, φαίνεται νε συνεπικουρεί στη διαμόρφωση των σωματιδίων (24)(25) 

(26). Μικροσκοπικά, τα σωματίδια αποτελούνται από κυτταροβριθή χόνδρο υαλίνης που περιέχει φωλεές χονδροκυττάρων. Στο 60% των περιπτώσεων 
υπάρχει ασβεστοποίηση των σωματιδίων, και σε προχωρημένα στάδια οστεοποίηση με σχηματισμό φλοιώδους οστού που περιβάλλει λιπώδη μυελό. Η 
ανάπτυξη των σωματιδίων εξελλίσεται από έσω προς τα έξω σε έκκεντρους κύκλους (27) (28) . Η διαδικασία χωρίστηκε σε τρία στάδια από τον Milgram. Στο 
στάδιο 1 η νόσος εντοπίζεται μόνο στον αρθρικό υμένα χωρίς ελέυθερα σωματίδια, στο στάδιο 2 ανευρίσκονται μεταβατικού τύπου βλάβες με ενεργό 
διήθηση του υμένα και ελεύθερα σωματίδια, ενώ στο στάδιο 3 υπάρχουν μόνο ενδοαρθρικά ελεύθερα σωματίδια χωρίς συμμετοχή του αρθρικού υμένα (29). 
Η κλινική εικόνα της νόσου είναι άτυπη (πόνος, περιορισμός της κίνησης, οίδημα), κάνοντας τη διαφορική διάγνωση από άλλες παθήσεις του αρθρικού 
υμένα –όπως τη λαχνοοζώδη πολυυμενίτιδα ή το υμενικό αιμαγγείωμα- απαραίτητη (30) . Έχουν περιγραφεί περιπτώσεις, ιδιαίτερα στον αγκώνα, όπου η 
νόσος εκδληλώθηκε με συμπτωματολογία πίεσης του μέσου (31) , οπίσθιου μεσόστεου (32) (33) ή του ωλένιου (34) νεύρου. 
Η διάγνωση τίθεται εύκολα με την απλή ακτινογραφία, όπου  απεικονίζονται σαφώς οριζόμενα, ασβεστοποιημένα ή οστεοποιημένα οζίδια με λοβωτή 
διαμόρφωση εντός της άρθρωσης, χωρίς εικόνα διάβρωσης των οστών. Η αξονική τομογραφία μπορεί να απεικονίσει τα σωματίδια καλύτερα, και η 
μαγνητική τομογραφία μπορεί να απεικονίσει καλύτερα την φλεγμονη΄του αρθρικού υμένα, την ενδαρθρική συλλογή, καθώς και την ινοχόνδρινη φύση των 
σωματιδίων (35) (36) .
Η αντιμετώπιση της νόσου είναι η χειρουργική αφαίρεση των ξένων σωμάτων ή/και του πάσχοντος αρθρικού υμένα. Ανάλογα με την έκταση των βλαβών, 
το μέγεθος των σωματιδίων και την πάσχουσα άρθρωση περιγράφονται διάφορες ανοικτές (αρθροτομή, υμενεκτομή), mini-open και αρθροσκοπικές 
μέθοδοι καθαρισμού. Συζήτηση υπάρχει για την αναγκαιότητα της υμενεκτομής και το ρόλο της στην αποτροπή υποτροπών (37) (38) (39) . 
Η νόσος χαρακτηρίζεται από υψηλό ποσοστό υποτροπών, μετά τη χειρουργική αντιμετώπιση, είτε ανοικτά είτε αρθροσκοπικά χωρίς σημαντική 
διαφοροποίηση (40) (41) . Υπάρχει, σε μικρό ποσοστό, η πιθανότητα κακοήθους εξαλλαγής  σε χονδροσάρκωμα  με σχετικό κίνδυνο 5%, για αυτό η 
παρακολούθιση του ασθενούς πρέπει να γίνεται σε βάθος χρόνου (27) (42) (43) . Η απεικονιστικά καθοδηγούμενη βιοψία (με υπέρηχο ή αξονικό τομογράφο) 
μπορεί να αναδείξει πιθανή εξαλλαγή πριν την επέμβαση, αλλά να βοηθήσει και στη διαφοροδιάγνωση (44) .

Εικόνα 2. Τα 144 ελεύθερα σωματίδια. Είναι διαφόρου μεγέθους, 

χόνδρινης υφής και λοβωτής διαμόρφωσης.

Εικονες 3 και 4. Πλήρης κάμψη και έκαταση του αγκώνα. Φαίνονται οι τομές (βέλη) της 

διπλής προσπέλασης για την πρόσβαση στην πρόσθια και τηνοπίσθια επιφάνεια του 

αγκώνα.

Εικόνες 5 και 6. Ακτινογραφίες μετά από 2 

έτη. Χωρίς εικόνα υποτροπής. 

Εικόνα 1. Προεγχειρητική ακτινογραφία. Τυπική εικόνα 

υμενικής χονδρωμάτωσης. Απεικονίζεται πρόσθια και 

οπίσθια εντόπιση των σωματιδίων (βέλη).
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