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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η μελέτη αποσκοπεί στην ανάδειξη των μορφολογικών χαρακτηριστικών των 

ιερολαγονίων αρθρώσεων (Ι.Α), εφαρμόζοντας βελτιωμένες τεχνικές Υπολογιστικής 

Τομογραφίας (Υ.Τ) με χαμηλή ακτινική επιβάρυνση και υψηλή ποιότητα εικόνας. 

Η ΥΤ αποτελεί μία αξιόπιστη απεικονιστική μέθοδο για τη εκτίμηση των ΙΑ, 

με σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων μεθόδων. Παρ’ όλα αυτά, όπως 

αναφέρεται και στη βιβλιογραφία, η τεχνική συμβατικής ΥΤ περιέχει δύο ενδογενείς 

περιοριστικούς παράγοντες στην εφαρμογή της: πρώτον την υψηλή δόση 

ακτινοβολίας που εκπέμπεται σε ακτινοευαίσθητα όργανα της πυέλου και δεύτερον 

την παρουσία του «φαινομένου μερικού όγκου» στο οποίο υπόκεινται οι ΙΑ λόγω του 

σύνθετου προσανατολισμού τους και που συχνά παρεμποδίζει την λεπτομερή 

απεικόνιση των μορφολογικών αλλοιώσεων των αρθρώσεων. Επιπλέον, οι λιγοστές 

βιβλιογραφικές αναφορές σχετικές με την εκτίμηση των ΙΑ, χρησιμοποιώντας 

συμβατική Υ.Τ πυέλου, στερούνταν επαρκούς μελέτης της φυσιολογικής απεικόνισης 

των αρθρώσεων. Η γνώση των φυσιολογικών χαρακτηριστικών των ΙΑ έχει ιδιαίτερη 

σημασία στην εκτίμηση των αρθρώσεων, κυρίως σε περιπτώσεις με υπόνοια νόσου 

των ΙΑ, καθώς ένα φυσιολογικό ή αναμενόμενο για την ηλικία μορφολογικό 

χαρακτηριστικό μπορεί να μιμείται νόσο. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, σχεδιάστηκε η παρούσα μελέτη με 

επικέντρωση στους εξής επιμέρους σκοπούς:  

1) Εισαγωγή και αξιολόγηση πρωτοκόλλου τεχνικής Υπολογιστικής Τομογραφίας, η 

οποία παράλληλα θα παρέχει ευκρινέστερη ανάδειξη των Ι.Α και χαμηλότερη δόση 

ακτινοβολίας από τα ήδη κοινώς αποδεκτά πρωτόκολλα τεχνικής Υ.Τ πυέλου ή 



ιερολαγονίων αρθρώσεων, αλλα και από το πρωτόκολλο εξέτασης των ΙΑ με απλές 

ακτινογραφίες.  

2) Καταγραφή  των σημείων φυσιολογικής γήρανσης των Ι.Α. ασυμπτωματικών 

ασθενών, ως προς νόσο που εμπλέκει της Ι.Α., με αναφορά σε συγκεκριμένες 

ηλικιακές ομάδες και συσχέτισή τους με τα φυσικά δεδομένα των εξεταζόμενων.  

3) Εφαρμογή του πρωτοκόλλου ΥΤ χαμηλής δόσης σε ασθενείς με νόσο που εμπλέκει 

τις ΙΑ, όπως είναι οι  φλεγμονώδεις εντεροπάθειες, με σκοπό: την εκτίμηση και 

παρακολούθηση των σημείων της αρθρίτιδας των ΙΑ σε ασθενείς της 

Γαστρεντερολογικής κλινικής του ΠΑΓΝΗ με ιστορικό Ελκώδους κολίτιδας και 

νόσου Crohn και τη συσχέτιση τους με τον τύπο και την πορεία της εντερικής νόσου.  

Οι εξετάσεις ΥΤ διενεργήθηκαν στο Τμήμα Ακτινοδιαγνωστικής του 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου υπό την επίβλεψη του καθηγητή             

κ. Ν. Γκουρτσογιάννη, τον οποίο ευχαριστώ ιδιαίτερα για την ανάθεση της 

διδακτορικής διατριβής και την υποστήριξή του. Επίσης, ευχαριστώ θερμά τον 

καθηγητή Γαστρεντερολογίας κ. Η. Κουρούμαλη για τη συνεργασία, καθώς και τον 

καθηγητή κ. Π. Πρασόπουλο για την καθοδήγηση και την ουσιαστική συμμετοχή του.        
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Τίτλος:  

Τεχνικές Υπολογιστικής τομογραφίας στη μελέτη των ιερολαγονίων αρθρώσεων. 

 

Περίληψη 

Σκοπός: Εισαγωγή βελτιωμένης τεχνικής ΥΤ ιερολαγονίων αρθρώσεων –ΙΑ χαμηλής δόσης 

και υψηλής ευκρίνειας -ΥΤΥΕ. 

 Περιγραφή της φυσιολογικής εμφάνισης των ΙΑ στην ΥΤ, συμπεριλαμβανομένων των 

ανατομικών παραλλαγών και συσχέτισή τους με ηλικία, δείκτη μάζας σώματος και αριθμό  

τοκετών. 

 Εφαρμογή του πρωτοκόλλου ΥΤΥΕ των ΙΑ σε ασθενείς με γνωστή φλεγμονώδη 

εντερική νόσο –ΙΦΕΝ ώστε να διερευνηθεί η συχνότητα εμφάνισης ιερολαγονίτιδας και η 

συσχέτιση των απεικονιστικών ευρημάτων με τη διάρκεια και την ενεργότητα της νόσου. 

Μέθοδος και υλικό: Έγινε δοσιμετρία σε ανθρωπόμορφο ομοίωμα για 4 πρωτόκολλα ΥΤ 

και 2 πρωτόκολλα απλών ακτινογραφιών ΙΑ και ακολούθησε μελέτη της ποιότητας της 

εικόνας, καθώς και κλινική μελέτη. 

 Η μελέτη της φυσιολογικής γήρανσης και των ανατομικών παραλλαγών των ΙΑ 

συμπεριέλαβε 288 και 534 ασθενείς αντίστοιχα. Όλοι υποβλήθηκαν σε ΥΤ πυέλου για λόγους 

άσχετους με νόσο των ΙΑ. 

 Έγινε ΥΤΥΕ ΙΑ σε 40 ασθενείς με ΙΦΕΝ -17 συμπτωματικοί για ιερολαγονίτιδα, 23 

ασυμπτωματικοί.  

Αποτελέσματα: Πρωτόκολλο ΥΤΥΕ με τομές πάχους 1.5mm, μεσοδιάστημα 3.5mm και τη 

χαμηλότερη δόση θεωρήθηκε κατάλληλο για την εξέταση των ΙΑ. Το μεσάρθριο διάστημα 

τείνει να γίνεται πιο στενό και λιγότερο ομοιόμορφο προϊούσης της ηλικίας, ενώ η 

υποχονδρική ευρύτερη και λιγότερο ομοιόμορφη στους ηλικιωμένους. Αγκυλώσεις και 

διαβρώσεις παρατηρήθηκαν σπάνια και μόνο μετά την 5η δεκαετία. Υψηλότερη συχνότητα 



ασύμμετρου και ανομοιόμορφου μεσάρθριου διαστήματος, μη καλώς περιγεγραμμένης και 

ανομοιόμορφης, ευρείας υποχονδρικής σκλήρυνσης και αγκυλώσεων παρατηρήθηκαν σε 

γυναίκες, πολύτοκες και παχύσαρκους. Έξι τύποι ανατομικών παραλλαγών σημειώθηκαν: 

επικουρικές ΙΑ, ιερολαγόνιο σύμπλεγμα, δισχιδής ή μηνοειδής λαγόνια επιφάνεια, 

ημικυκλικά ελλείμματα και κέντρα οστεοποίησης.  

 Ασυμπτωματική και συμπτωματική ιερολαγονίτιδα παρατηρήθηκε στο 39.1% και 

47% των ασθενών αντίστοιχα, με όμοια συχνότητα στη νόσο Crohn και στην ελκώδη 

κολίτιδα, χωρίς να συσχετίζεται με την ενεργότητα της νόσου. 

Συμπεράσματα: Τεχνική ΥΤΥΕ με λεπτές τομές και μεσοδιάστημα παρέχει χαμηλή δόση 

ακτινοβολίας και ευκρινή απεικόνιση των ΙΑ.  

Η εμφάνιση των ΙΑ συνδέεται στενά με τα φυσικά χαραχτηριστικά των ατόμων. Η 

γνώση των απεικονιστικών χαραχτηριστικών τους στον φυσιολογικό πληθυσμό μπορεί να 

είναι χρήσιμη στην ερμηνεία εξετάσεων παθολογικών ΙΑ. 

Η ανάδειξη υψηλής συχνότητας ασυμπτωματικής ιερολαγονίτιδας σε ασθενείς με 

ΙΦΕΝ, μπορεί να οδηγήσει στην ανίχνευση νέων περιστατικών ΙΦΕΝ και στην έγκαιρη 

χορήγηση θεραπείας.              

    



Title: Computed Tomography techniques in the evaluation of the sacroiliac joints. 

 

Abstract: 

Purpose: To select an optimal technique for low dose high resolution CT-HRCT of the 

sacroiliac joints -SJ.  

To describe the normal CT appearance of the SJ including the anatomical variants and 

correlate the radiological findings with patients physical data.   

To apply a HRCT protocol of the SJ in a group of patients with known inflammatory 

bowel disease-IBD in order to determinate the prevalence of sacroiliitis and to correlate the 

CT findings with the duration and activity of the disease. 

Materials and methods: Dose measurements were performed on a Rando anthropomorphic 

phantom for 4 CT protocols and 2 x-ray protocols of the SJ, followed by image quality study 

and clinical study.  

The study of the normal ageing and anatomical variants of the SJ comprised 288 and 

534 patients respectively. All patients underwent pelvic CT for various reasons unrelated to 

joints diseases.  

40 patients with IBD underwent HRCT of the SJ -17 symptomatic for sacroiliitis and 

23 asymptomatic. 

Results: HRCT protocol of the SJ, with 1.5mm slice thickness, 3.5mm interval and the lowest 

dose comparing to the other protocols, was considered optimal for the examination of the SJ.  

The joint space tends to become narrow and less uniform with advancing age, while 

subchondral sclerosis appears to be wider and less uniform in the elderly. Ankylosis and 

erosions were observed rarely only after 50yrs. A higher prevalence of asymmetric, non 

uniform SJ space, ill defined, non uniform, extensive subchondral sclerosis and ankylosis 

were observed in women, obese and multiparous mothers. Six types of anatomical variants 



were observed: accessory SJ, iliosacral complex, bipartite or crescent-like iliac bony plate, 

semicircular defects and ossification centers.  

Asymptomatic and symptomatic  sacroiliitis was observed in 39.1% and 47% of 

patients respectively, with similar frequency to Crohn’s disease and ulcerative colitis, without 

correlation to the activity of the disease.  

Conclusions: HRCT technique of the SJ with thin slices and interspacing provides high 

quality images and implies the lowest dose. 

The CT appearance of the SJ is closely related to patients’ physical data. Knowledge 

of the spectrum of radiological findings observed in the normal population may be useful 

when interpreting examinations of patients with SJ disease.  

Awareness of the high frequency of asymptomatic sacroiliitis in patients with IBD, 

may lead to the detection of unsuspected cases of IBD or to providing early treatment.        

 



ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

1. ΑΝΑΤΟΜΙΑ 

Οι ιερολαγόνιες αρθρώσεις (ΙΑ) συγκαταλέγονται στις συνοβιακές αρθρώσεις 

και επιτρέπουν μία ελάχιστη κίνηση, ενώ κινούνται μαζί σαν μία μονάδα (1). 

Σχηματίζονται μεταξύ των ωτοειδών αρθρικών επιφανειών του ιερού οστού και της 

ωτοειδούς αρθρικής επιφάνειας των λαγονίων οστών εκατέρωθεν. Οι αρθρικές 

επιφάνειες καλύπτονται από χόνδρο και περιβάλλονται από ισχυρή αρθρική κάψα. Η 

σταθερότητα των αρθρώσεων εξασφαλίζεται με τον συνδυασμό των οστικών δομών 

και την παρουσία πολύ ισχυρών συνδέσμων που προσφύονται σε αυτές. Οι αρθρικές 

επιφάνειες, παρουσιάζουν ακανόνιστο σχήμα και είναι συμπληρωματικές, 

περιορίζοντας την κίνηση και υποστηρίζοντας τη λειτουργία της άρθρωσης ως προς 

την ανθεκτικότητά της στην άρση βάρους.  

Με την πρόοδο της ηλικίας, τα χαρακτηριστικά των ιερολαγονίων αρθρώσεων 

αλλάζουν (2). Οι αρθρικές επιφάνειες είναι επίπεδες, στη βρεφική ηλικία, αλλά με 

την έναρξη της βάδισης, χάνουν αυτή τη μορφολογία και αρχίζουν να εμφανίζουν 

γωνίες στον προσανατολισμό τους. Επίσης, παρουσιάζουν ακρολοφία κατά μήκος της 

επιφάνειας του λαγονίου και αντίστοιχη κοίλανση κατά μήκος της επιφάνειας του 

ιερού (3). Αυτές οι δύο διαδικασίες σε συνδυασμό με τους πολύ ισχυρούς 

συνδέσμους αυξάνουν τη σταθερότητα των ιερολαγονίων αρθρώσεων, ώστε η 

πιθανότητα εξαρθρήματος να είναι εξαιρετικά σπάνια. Συχνά σε ηλικιωμένα άτομα, η 

κοιλότητα της ιερολαγόνιας άρθρωσης ελαττώνεται σε εύρος και σε κάποιες 

περιπτώσεις εξαλείφεται.  
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1.1. ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΟΛΑΓΟΝΙΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ  

Το ιερό οστό είναι ένα τριγωνικό οστό που σχηματίζεται από τη συνένωση 

των πέντε ιερών σπονδύλων. Οι ιεροί σπόνδυλοι αρχίζουν να συνενώνονται από 

κάτω προς τα επάνω κατά το 17ο-18ο έτος της ζωής και η διαδικασία ολοκληρώνεται 

κατά το 23ο έτος της ζωής. Τα όρια των σπονδύλων αναγνωρίζονται ως εγκάρσιες 

ακρολοφίες  στην πρόσθια επιφάνεια του ιερού, το οποίο παρουσιάζει πέντε 

επιφάνειες – ανώτερη (βάση), κατώτερη, πλάγια, πυελική (πρόσθια), οπίσθια - και 

σχηματίζει καμπύλη έχοντας την πρόσθια επιφάνεια κοίλη ενώ την οπίσθια κυρτή 

(4,5).  

Η βάση αποτελεί την αρθρική επιφάνεια για τη σύνταξη με τον τελευταίο 

οσφυϊκό σπόνδυλο. Εκατέρωθεν της βάσης βρίσκονται οι πτέρυγες του ιερού, που 

σχηματίζονται από τις εγκάρσιες αποφύσεις και υπολείμματα πλευρών. 

 Στην πλάγια επιφάνεια του σώματος του ιερού οστού, στο ύψος των δύο 

ανώτερων ιερών σπονδύλων, βρίσκεται η ωτοειδής επιφάνεια, που σχηματίζει 

αμφιάρθρωση με την ομώνυμη αρθρική επιφάνεια του λαγονίου οστού.  

Πίσω από την πλάγια επιφάνεια βρίσκεται μια τραχιά και πλήρης φυμάτων 

οστέινη επιφάνεια, το ιερό κύρτωμα, για την πρόσφυση των συνδέσμων. Οπισθίως 

της βάσης, βρίσκεται ο σπονδυλικός σωλήνας και επί τα εκτός οι δύο άνω αρθρικές 

αποφύσεις για τη σύνταξη με τον τελευταίο οσφυϊκό σπόνδυλο. Στο ιερό οστό 

αναγνωρίζονται το οπίσθιο κανάλι (μέση γραμμή), τέσσερα πρόσθια ιερά τρήματα 

και άλλα τέσσερα οπίσθια τρήματα, που διατάσσονται κατά ζεύγη εκατέρωθεν του 

κεντρικού καναλιού. Το οπίσθιο κανάλι στη μέση γραμμή περιέχει τα πέντε ζεύγη 

των ιερών νευρικών ριζών που κατέρχονται από τον μυελικό κώνο. Τα πρώτα 

τέσσερα ζεύγη εξέρχονται από τα αντίστοιχα ιερά τρήματα και το πέμπτο εξέρχεται 
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μεταξύ του ιερού και του κόκκυγα. Λόγω του ότι όλες οι κύριες νευρικές ρίζες 

εξέρχονται πρόσθια, τα πρόσθια τρήματα είναι μεγαλύτερα των οπίσθιων που 

μεταφέρουν μόνο μικρές νευρικές ρίζες (5). 

Οι άνδρες έχουν μικρότερο ιερό οστό με πιο έντονη κυρτότητα, ενώ οι 

γυναίκες έχουν βραχύτερο, αλλά πλατύτερο ιερό οστό με μικρότερη κυρτότητα.  

Το λαγόνιο οστό είναι μέρος του ανωνύμου οστού, το οποίο έχει δημιουργηθεί 

από τη συνοστέωση του λαγονίου, ηβικού και ισχιακού οστού στην κοτύλη, κατά τον 

κοτυλιαίο βόθρο (4). Οι επιφάνειες των λαγονίων οστών είναι αμφίκοιλες και έχουν 

διαμόρφωση σε σχήμα “S”. Το πάχος του οστού είναι μικρότερο κεντρικά και 

μεγαλύτερο περιφερικά. Στο λαγόνιο οστό διακρίνουμε προς τα επάνω την πτέρυγα 

του λαγονίου και μία ογκώδη βάση, το σώμα του οστού. Το ουραίο τμήμα της βάσης 

σχηματίζει το άνω τμήμα της κοτύλης. Η ελαφρά κοίλη έσω επιφάνεια της πτέρυγας 

του λαγονίου οστού αντιστοιχεί στον λαγόνιο βόθρο. Ραχιαία του λαγονίου βόθρου 

βρίσκεται η ιερολαγόνια επιφάνεια, που φέρει την ωτοειδή αρθρική επιφάνεια για την 

άρθρωση με την ομώνυμη επιφάνεια του ιερού οστού και την πρόσφυση των 

ιερολαγονίων συνδέσμων  (6). 

     
Εικ. 1. Ανατομία των οστών της πυέλου. 
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1.2. ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΟΛΑΓΟΝΙΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ 

Οι αρθρικές επιφάνειες των δύο οστών των ιερολαγονίων αρθρώσεων 

συνδέονται μεταξύ τους με συνδέσμους, με ισχυρό, σχεδόν ακίνητο τρόπο. Τρεις 

είναι οι κύριοι ιερολαγόνιοι σύνδεσμοι για κάθε άρθρωση: πρόσθιος, οπίσθιος και 

μεσόστεος ιερολαγόνιος σύνδεσμος. Έμεσα, και άλλοι σύνδεσμοι ενισχύουν τις 

αρθρώσεις, όπως: ο οσφυολαγόνιος σύνδεσμος που συνδέει το λαγόνιο με τους 

οσφυικούς σπονδύλους, καθώς και ο μείζονας και ελάσσονας ισχιοιερός σύνδεσμος 

(1,4).  

Ο πρόσθιος ιερολαγόνιος σύνδεσμος αποτελείται από πολλαπλές λεπτές 

ινώδεις δεσμίδες που ενώνουν τη βάση και το έξω τμήμα του ιερού με την ωτοειδή 

επιφάνεια του λαγονίου οστού και έως την προωτιαία σχισμή.  

Ο οπίσθιος ιερολαγόνιος σύνδεσμος είναι ιδιαίτερα ισχυρός και σημαντικός 

σύνδεσμος που ενώνει το ιερό με το λαγόνιο οστό. Εντοπίζεται οπισθίως σε μια βαθιά 

κοιλότητα μεταξύ των δύο οστών και αποτελείται από πολυάριθμες δεσμίδες, που 

πορεύονται προς ποικίλες κατευθύνσεις. Το βαθύτερο τμήμα ονομάζεται βραχύς 

οπίσθιος ιερολαγόνιος σύνδεσμος, με πλατιές και βραχείες δεσμίδες και παρουσιάζει 

σχεδόν οριζόντια κατεύθυνση. Ο βραχύς οπίσθιος ιερολαγόνιος σύνδεσμος, 

πορεύεται από το πλάγιο χείλος του ιερού οστού προς το λαγόνιο κύρτωμα και προς 

την οπίσθιο κάτω λαγόνια άκανθα. Το πιο επιφανειακό τμήμα του οπίσθιου 

ιερολαγονίου συνδέσμου φέρεται επιμήκως και καλείται μακρύς οπίσθιος 

ιερολαγόνιος σύνδεσμος. Σχηματίζεται από μακρές ινώδεις δεσμίδες που εν μέρει 

καλύπτουν τον βραχύ οπίσθιο ιερολαγόνιο σύνδεσμο. Ο μακρύς οπίσθιος 

ιερολαγόνιος σύνδεσμος προσφύεται προς τα επάνω στη λαγόνια ακρολοφία και στο 
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2ο, 3ο και 4ο αρθρικό φύμα του ιερού. Πορευόμενος λοξά προς τα κάτω, συνέχεται 

με τον μείζονα ισχιοιερό σύνδεσμο ο οποίος καταφύεται στο ισχιακό κύρτωμα.   

Ο μεσόστεος ιερολαγόνιος σύνδεσμος αποτελεί την ισχυρότερη σύνδεση 

μεταξύ του ιερού και λαγονίου οστού. Εντοπίζεται βαθιά στον οπίσθιο ιερολαγόνιο 

σύνδεσμο και αποτελείται από βραχείες, ισχυρές ινώδεις δεσμίδες που  πορεύονται 

πίσω από την άρθρωση, από το ιερό κύρτωμα προς το λαγόνιο κύρτωμα. Είναι πιο 

επιφανειακές δεσμίδες που αναμειγνύονται με εκείνες του βραχέως οπίσθιου 

ιερολαγονίου συνδέσμου, πληρώντας τη στενή σχισμή πάνω και πίσω από τις 

αρθρικές επιφάνειες των δύο οστών.  

 

 

          
α.  

 

Εικ. 2α. Σύνδεσμοι της πυέλου (δεξί  τμήμα), πρόσθια άποψη. 
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β.                       

 

Εικ. 2β. Σύνδεσμοι της πυέλου (δεξί  τμήμα), οπίσθια άποψη. 

 

1.3. ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΟΛΑΓΟΝΙΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ 

Οι Ι.Α αποτελούνται από δύο τμήματα: 1) το πρόσθιο κατώτερο μισό έως δύο 

τρίτα των Ι.Α που αντιπροσωπεύει το συνοβιακό τμήμα και 2) το οπίσθιο ανώτερο 

μέρος της άρθρωσης που αντιστοιχεί στο συνδεσμικό τμήμα .  

Η οριακή περιοχή μεταξύ των δύο τμημάτων είναι κυρτή ουραία. Όλη η 

άρθρωση σχηματίζει καμπύλη και έχει πλάγιο προσανατολισμό. Το συνοβιακό και 

συνδεσμικό τμήμα εκτείνονται σε δύο διαφορετικά επίπεδα που σχηματίζουν γωνία 

μεταξύ τους. Το συνοβιακό τμήμα παρουσιάζει σχετικά κάθετο προσανατολισμό και 

φέρεται προσθίως (κοιλιακά), ενώ το συνδεσμικό τμήμα προσανατολίζεται 

οριζοντίως -  πλάγια και φέρεται προς τα πίσω. Ο επιμήκης άξονας του συνοβιακού 
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τμήματος της άρθρωσης σχηματίζει γωνία 200-300 με το οριζόντιο επίπεδο του 

συνδεσμικού τμήματος (7,8 ).  

Στο συνοβιακό τμήμα οι επιφάνειες των λαγονίων οστών και του ιερού οστού 

καλύπτονται από αρθρικό χόνδρο και η παρυφή τους είναι ομαλή και συνήθως 

παράλληλη μεταξύ τους. Αντίθετα, το συνδεσμικό τμήμα είναι ελεύθερο χόνδρου και 

οι αρθρικές επιφάνειες εμφανίζονται συνήθως με ελαφρά ανώμαλη παρυφή, λόγω 

των προσφύσεων των συνδέσμων που εκτείνονται μεταξύ ιερού και λαγονίων οστών 

(1,9).  

 

                         
Εικ. 3. Σχηματική απεικόνιση στεφανιαίας διατομής της πυέλου, στο επίπεδο του 

οπίσθιου τμήματος του ιερού. 
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Εικ. 4. Σχηματική απεικόνιση, σε εγκάρσιο επίπεδο, της φυσιολογικής ανατομίας των   

          ΙΑ στο ανώτερο (A), μέσο (B) και κατώτερο (Γ) επίπεδό τους.  

 

2. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 

Βασικός ρόλος των ΙΑ είναι η απορρόφηση των κραδασμών προς την 

σπονδυλική στήλη, αλλά και η μεταφορά των εγκάρσιων περιστροφών από τα κάτω 

άκρα προς τη σπονδυλική στήλη (10). Οι ισχυροί ιερολαγόνιοι σύνδεσμοι 
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περιορίζουν την κίνηση στις Ι.Α, επιτρέποντας μια ελάχιστη σύνθετη κίνηση στον 

χώρο. Συνδυάζεται ταυτόχρονη στροφή και μετατόπιση, κατά μέσο όρο 1.8ο / 0.7χιλ 

για τους άντρες και 1.9 ο / 0.9χιλ για τις γυναίκες. Οι άξονες κίνησης των Ι.Α δεν είναι 

ακριβώς προς τα εμπρός, αλλά εξαρτάται από τη διαμόρφωση των επιφανειών της 

άρθρωσης. Η κίνηση αυτή μπορεί να αυξηθεί κατά την εγκυμοσύνη, εξ’ αιτίας της 

χαλάρωσης των συνδέσμων και της ηβικής σύμφυσης από ορμονικούς παράγοντες. 

Όταν η στροφή είναι μεγαλύτερη των 6ο και η μετατόπιση άνω των 2 χιλ. η κίνηση 

των Ι.Α θεωρείται παθολογική. Από μελέτες φαίνεται ότι η αύξηση της κινητικότητας 

έχει μεγαλύτερη κλινική σημασία από την ελάττωσή της (11,12,13).  

 

3. ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ 

Οι αρθρικές επιφάνειες που σχηματίζουν τις Ι.Α καλύπτονται από αρθρικό 

χόνδρο και συγκρατούνται μεταξύ τους από μία αρθρική κάψα, η οποία προσφύεται 

στενά στα όρια των αρθρικών επιφανειών. 

Η αρθρική κάψα είναι μια δομή πυκνού συνδετικού ιστού, που εισέρχεται στις 

εξωτερικές επιφάνειες των οστικών παρυφών, προστατεύοντας τις χόνδρινες 

επιφάνειες που δέχονται βάρος. Είναι εφοδιασμένη με αισθητήριες νευρικές ίνες 

υψηλής ευαισθησίας σε δυνάμεις τάσεις και στροφής, που είναι κατ΄ αρχήν υπεύθυνες 

για τον έντονο πόνο που συνοδεύει ορισμένες φορές τις αρθρώσεις. Σύνδεσμοι και 

τένοντες εισέρχονται στην εξωτερική επιφάνεια της κάψας (14). Η κάψα καλύπτεται 

από τον αρθρικό υμένα, που παράγει και απορροφά αρθρικό υγρό. Η επιφάνεια του 

αρθρικού υμένα προβάλλει με απειράριθμες μικρολάχνες που καλύπτονται από 

στρώμα εξειδικευμένων κυττάρων, τα συνοβιοκύτταρα. Ο πιο κοινός τύπος 

συνοβιοκυττάρων, ο τύπος Α, σχετίζεται στενά με τα μακροφάγα και έχουν 
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φαγοκυτταρικό ρόλο, συνθέτοντας ένζυμα αποδόμησης, κυρίως κολλαγενάσες. Τα 

κύτταρα  τύπου Β συνθέτουν βλεννώδες υαλουρονικό οξύ. Τη βάση αυτών των 

επιφανειακών κυττάρων αποτελεί ένα λεπτό στρώμα χαλαρού συνδετικού ιστού που 

περιέχει ποικίλο αριθμό μονοπύρηνων κυττάρων, λίγα δενδριτικά κύτταρα, αιμοφόρα 

αγγεία, λεμφαγγεία και νευρικά νημάτια (15).  

Ένα μικρό ποσό ελεύθερου υγρού που υπάρχει στο μεσάρθριο διάστημα δρα 

ως λιπαντικό κατά την κίνηση. Το υγρό αυτό αποτελείται από αγγειακό διίδρωμα 

αναμεμειγμένο με βλέννη. Υπό φυσιολογικές συνθήκες το υγρό είναι καθαρό και 

παχύρρευστο (λόγω της περιεκτικότητάς του σε γλυκοπρωτείνες), άχρωμο, περιέχει 

λιγότερο από 200WBC/mm3 (κυρίως μονοπύρηνα λευκοκύτταρα) και σχηματίζει ένα 

βλεννώδες πήγμα σε συνδυασμό με οξικό οξύ (15). Η μορφολογία του αρθρικού 

υγρού μοιάζει με το ασπράδι του αυγού, από το οποίο προέρχεται ο όρος συνοβιακές 

αρθρώσεις (συν- και ovum–αυγό) (16).  

Συνήθως ο χόνδρος περιγράφεται ως υαλώδης χόνδρος, όρος που 

ανταποκρίνεται στο κυανόλευκο ιριδίζον χρώμα της μεσοκυττάριας ουσία. Όταν 

εμπεριέχεται σημαντικός αριθμός ινιδίων κολλαγόνου, χαραχτηρίζεται ως ινώδης 

χόνδρος (16). Οι αρθρικές επιφάνειες των λαγονίων οστών καλύπτονται από στρώμα 

ινώδους χόνδρου πάχους 1χιλ περίπου, ενώ του ιερού οστού από ένα παχύτερο 

στρώμα υαλώδους χόνδρου 3-5χιλ. 

Υαλώδης χόνδρος  

Ιστολογικά, με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο η επιφάνεια του αρθρικού 

χόνδρου δεν είναι ομαλή, αλλά παρουσιάζει πολυάριθμα στργγύλα βοθρία διαμέτρου 

20-30μm, όπου περιέχονται τα πιο επιφανειακά σε εντόπιση χονδροκύτταρα. Τα 

χονδροκύτταρα διαφέρουν σε μέγεθος, σχήμα και κατανομή. Αυτή η αρχιτεκτονική 
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είναι σημαντική για τη θρέψη του ανάγγειου αρθρικού χόνδρου, μιας και διευκολύνει 

τη ροή αρθρικού υγρού στον χόνδρο. Συνήθως αναγνωρίζονται τρεις ζώνες: μία 

επιφανειακή που χαρακτηρίζεται από ατρακτοειδή κύτταρα με τον επιμήκη άξονα 

προσανατολισμένο περιφερικά, μια ενδιάμεση ζώνη ομάδων ή μικρών πολυγωνικών 

κυττάρων που μπορούν να πολλαπλασιάζονται και είναι ιδιαίτερα ενεργά μεταβολικά 

και τέλος μία βαθύτερη ζώνη, τη ζώνη πίεσης, που κατέχεται από τα μεγαλύτερα 

κύτταρα, συχνά σε κάθετο προσανατολισμό προς την επιφάνεια της άρθρωσης, και 

χωρίζονται από το υποκείμενο οστό από ένα στενό στρώμα ασβεστοποιημένης 

μεσοκυττάριας ουσίας. Τα αρθρικά χονδροκύτταρα έχει αποδειχθεί ότι έχουν όλα τα 

στοιχεία που περιέχουν τα κύτταρα τα οποία ενέχονται στην ενεργό σύνθεση και 

απέκκριση: ενδοπλασματικό δίκτυο, ελεύθερα ριβοσώμτα, σύστημα Golgi, 

μιτοχόνδρια. Παράγουν τη μεσοκυττάρια ουσία και έχει φανεί ότι αντιδρούν έγκαιρα 

σε αλλαγές του εσωτερικού περιβάλλοντος. Επίσης, είναι ικανά να συνθέτουν ένζυμα 

αποδόμησης, που μπορεί να συνεισφέρουν στην τελική καταστροφή της γύρω 

μεσοκυττάριας ουσίας. Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες η μεσοκυττάρια ουσία 

φαίνεται προστατευμένη, από την παρουσία καταστολέων αυτών των ενζύμων (14). 

Η θεμέλια ουσία του αρθρικού χόνδρου αποτελείται από μία άμορφη φάση 

(μεσοκυττάρια ουσία) και μία ινώδη φάση (ινίδια κολλαγόνου). Η μεσοκυττάρια 

ουσία περιέχει νερό, ηλεκτρολύτες, κυρίως πρωτεογλυκάνες, καθώς και μερικές 

πρωτείνες και γλυκοπρωτείνες, άλατα θειικού οξέος A and C, χονδροιτίνες και 

κερατίνη που είναι υπεύθυνα για την ελαστικότητα του χόνδρου (16). Το 90% του 

κολλαγόνου του χόνδρου είναι τύπου ΙΙ. Το υπόλοιπο 10% δημιουργείται από άλλους 

διαφορετικούς τύπους κολλαγόνου. Το κολλαγόνο τύπου ΙΙ είναι πιο ανθεκτικό στην 

αποδόμηση από τα άλλα. Τα ινίδια κολλαγόνου ποικίλουν σε πάχος και κατανομή. 
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Κοντά στην επιφάνεια προσανατολίζονται σε περιφερική κατεύθυνση, μια κατανομή 

που επιτρέπει στον χόνδρο να ανθίσταται στις δυνάμεις τάσης. Στη μέση ζώνη έχουν 

άτακτη κατανομή, ενώ στη βαθύτερη ζώνη που είναι παχύτερα και πιο πυκνά 

κατανεμημένα είναι συχνά κάθετα ως προς την αρθρική επιφάνεια. «Στοές» που 

σχηματίζονται από τα ινίδια κολλαγόνου υποτίθεται ότι είναι προσαρμοσμένες στη 

μηχανική φόρτιση και είναι εμφανείς σε επίπεδο ιστού (14).   

Ινώδης χόνδρος: 

Ο ινώδης χόνδρος απαντάται σε περιοχές όπου εισέρχονται τένοντες ή 

σύνδεσμοι στον χόνδρο. Σε τέτοιες εισόδους, ο τένοντας ή σύνδεσμος παίρνει μια 

διαφορετική μορφολογία ώστε το κολλαγόνο σχηματίζεται από χονδροβλάστες αντί 

ινοβλάστες. Σε αυτές τις περιοχές, τα κύτταρα είναι μεγαλύτερα, πιο στρογγυλά από 

τους ινοβλάστες, και διατάσσονται κατά σειρές ή στρώματα μεταξύ παράλληλων 

δεσμίδων ινιδίων κολλαγόνου. Μεταξύ αυτών των κυττάρων υπάρχει μια βασοφιλική 

άμορφη μεσοκυττάρια ουσία, που μοιάζει στην μεσοκυττάρια ουσία του υαλώδους 

χόνδρου. Παρόμοια, η βασοφιλία της μεσοκυττάριας ουσίας οφείλεται στην παρουσία 

θειικών γλυκοζαμινογλυκανών (16).  

Ο αρθρικός χόνδρος συνεχώς εκτίθεται σε μηχανική φόρτιση κατά τη 

διάρκεια της όποιας κίνησης και σε στατική φόρτιση (14). Οι στατικές δυνάμεις 

προκαλούνται από το βάρος του σώματος κυρίως μέσω της δράσης των μυών και των 

συνδέσμων. Παρά το γεγονός  ότι τα όρια των γειτνιαζόντων οστών της άρθρωσης 

είναι συμπληρωματικά το ένα του άλλου, δεν υπάρχει τέλεια συμφωνία μεταξύ τους, 

με συνέπεια την ανισότιμη κατανομή φορτίου. Παρ΄όλα αυτά, το μέγιστο φορτίο ανά 

μονάδα επιφανείας περιορίζεται στα υγιή άτομα από προστατευτικούς μηχανισμούς, 

όπως αυξανόμενη συνοχή με την αύξηση του φορτίου, ελαστικότητα των ορίων του 
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υποχονδρικού οστού και προσαρμογή των μυών στη φόρτιση της άρθρωσης. Ο 

αρθρικός χόνδρος είναι ένας μοναδικός συνδετικός ιστός, ιδανικός να δρα ως 

επιφάνεια αντίστασης στη φθορά. Η ελαστικότητα και η αρχιτεκτονική της 

επιφάνειας του χόνδρου του επιτρέπουν να απορροφά μέρος των δυνάμεων και το 

αρθρικό υγρό δρα ως λιπαντικό απολύτως προσαρμοσμένο να διατηρεί τη 

λειτουργικότητα της άρθρωσης. Παρά την έλλειψη νεύρων, λεμφαγγείων και 

αιμοφόρων αγγείων, ο αρθρικός χόνδρος είναι μεταβολικά ενεργός ιστός. Σε 

φυσιολογικές συνθήκες, ο χόνδρος τρέφεται από δύο πηγές: πρώτον, με την περιοδική 

εισροή αρθρικού υγρού κατά την διάρκεια περιόδων πίεσης και ανάπαυσης και 

δεύτερον, με υλικό που αγγεία του υποχονδρικού οστού επιτρέπουν να περάσει στη 

βασική στιβάδα του χόνδρου, μια διαδικασία που αυξάνεται με τη φυσιολογική 

λειτουργία της άρθρωσης (17,18). Ο χόνδρος δρα σα σφουγγάρι, από τον οποίο 

εκβάλλεται μεσοκυττάριο υγρό στην άρθρωση κατά τη διάρκεια άσκησης δυνάμεων - 

φόρτισης και κατόπιν επαναρροφάται υγρό με το πέρας των δυνάμεων φόρτισης (14). 

Ο κύριος λόγος που ο αρθρικός χόνδρος έχει μελετηθεί με λεπτομέρεια είναι 

ότι αργά ή γρήγορα ξεκινούν να εμφανίζονται σημεία εκφύλισης και οι βλάβες που 

δημιουργούνται έχουν ιδιαίτερη σημασία. Παρά το γεγονός ότι τα χονδροκύτταρα 

διατηρούν κάποιο μικρό βαθμό ανάπτυξης κατά την ενήλικο ζωή, η επουλωτική τάση 

του χόνδρου είναι πολύ πτωχή. Όταν διασπαστεί η συνέχεια της επιφανείας του 

σπάνια συμβαίνει να επανέλθει στο φυσιολογικό, παρά την ενεργό αναπλαστική και 

συνθετική δραστηριότητα πολλών χονδροκυττάρων στα μεσαία και βαθύτερα 

στρώματα του χόνδρου (14). Σε πειραματικό μοντέλο, οι πιο πρώιμες αλλαγές του 

αρθρικού χόνδρου είναι απώλεια πρωτεογλυκανών και μειωμένη μεταχρωμασία στον 

αρθρικό χόνδρο. Υπό κανονικές συνθήκες, οι πρωτεογλυκάνες, που έχουν την 
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ικανότητα να διογκώνονται με την παρουσία νερού, αντιστέκονται στις συμπιεστικές 

δυνάμεις που μπορεί να ασκούνται στην άρθρωση. Με την πρόοδο της ηλικίας, 

ελαττώνονται οι πρωτεογλυκάνες και τα ινίδια κολλαγόνου διατάσσονται πυκνότερα 

από των νεαρών ατόμων. Ακολούθως, παρατηρείται μείωση της ελαστικότητας και 

αντίστασης του αρθρικού χόνδρου. Τα εναπομείναντα χονδροκύτταρα, σε μια 

προσπάθεια επιδιόρθωσης, γίνονται προσωρινά υπερενεργά και μετά από αυτό 

πεθαίνουν πρώιμα, οπότε αρχίζει ένας φαύλος κύκλος, που καταλήγει σε 

οστεοαρθρίτιδα (14). Τις διαταραχές του χόνδρου και του οστού ακολουθούν 

φλεγμονώδεις αλλαγές της αρθρικής μεμβράνης. Βέβαια, είναι μη ειδική φλεγμονή 

και δεν πρόκειται για οξεία μορφή με δημιουργία pannus. Σε εγκατεστημένη 

εκφυλιστική νόσο, ενδοαρθρικά υπάρχουν αυξημένα επίπεδα κολλαγενάσης, 

ουδέτερης πρωτεάσης και προιόντα  αποδόμησης πρωτεογλυκανών (15). Οι 

αποδομητικές αλλαγές είναι πιο έντονες σε περιοχές περισσότερο εκτεθειμένες σε 

φόρτιση.  

Φυσιολογικά, το κολλαγόνο αποδομείται με αργούς ρυθμούς. Σε παθολογικές 

όμως συνθήκες, ο κατακερματισμός του κολλαγόνου είναι ταχύτατος και οδηγεί σε 

απώλεια της χόνδρινης μεσοκυττάριας ουσίας καθώς και εστιακή απώλεια 

χονδροκυττάρων, ενώ σε άλλες περιοχές αντιδραστικό πολλαπλασιασμό κυττάρων 

του χόνδρου, εμφανίζοντας συνωστισμό κυττάρων και αυξημένη βασοφιλία της 

μεσοκυττάριας ουσίας. Αυτές οι αλλαγές ακολουθούνται από ρωγμές του αρθρικού 

χόνδρου και την ανάπτυξη κάθετων σχισμών που μπορεί να επεκτείνονται έως το υπό 

τον χόνδρο οστό (19,15).  
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4. ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 

Οι ΙΑ εμπλέκονται σε μια σειρά παθολογικών καταστάσεων που μπορεί να 

σχετίζονται με φλεγμονή των αρθρώσεων ή όχι, όπως φαίνεται στον πιν.1. Το 

ιστορικό, τα συμπτώματα, η κλινική εξέταση και τα απεικονιστικά ευρήματα 

συμπληρώνουν το γρίφο της διάγνωσης της νόσου.  

Φλεγμονώδεις νόσοι: 

• Σηπτική και κοκκιωματώδης ιερολαγονίτιδα 

• Οροαρνητικές σπονδυλοαρθροπάθειες: 

αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα 

            ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις εντερικές νόσοι (ΙΦΕΝ) 

                        ψωριασική αρθρίτιδα 

σύνδρομο Reiter  

σύνδρομο Behcet 

νόσος Still  

νόσοι εναπόθεσης κρυστάλλων 

Mη φλεγμονώδεις νόσοι:  

• Τραύμα: κάταγμα ή διάσταση 

• Osteitis condensans illi 

• Οστεοαρθρίτιδα  

• Διάχυτη ιδιοπαθής σκελετική υπερόστωση (DISH)  

• Yπερπαραθυρεοειδισμός  

• Παράλυση 

 

Πίνακας1.: Φλεγμονώδεις και μη φλεγμονώδεις νόσοι των Ι.Α. 
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4.1. ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ ΝΟΣΩΝ:  

Όλες οι φλεγμονώδεις νόσοι προσβάλουν τις αρθρώσεις, προκαλώντας 

ιερολαγονίτιδα, με μια ακολουθία καταστροφικού τύπου διεργασιών (9,14,20-22):   

Οι πιο πρώιμες αλλοιώσεις της ιερολαγονίτιδας είναι αποτέλεσμα  της 

φλεγμονής της αρθρικoύ υμένα και ως εκ τούτου η νόσος περιορίζεται στα κατώτερα 

δύο τρίτα της άρθρωσης. Ο αρθρικός υμένας γίνεται οιδηματώδης και διηθείται από 

λεμφοκύτταρα και μακροφάγα. Λόγω του οιδήματος και του εξιδρώματος στην 

άρθρωση, προκαλείται διεύρυνση του μεσάρθριου διαστήματος.  

Κατά την παρουσία παρατεταμένης ή εξελισσόμενης φλεγμονής με ανάπτυξη 

pannus, ένζυμα, όπως καθεψίνες, κολλαγενάσες και υαλουρονιδάσες, που επιτίθενται 

κατά των πρωτεϊνικών και μη πρωτεϊνικών στοιχείων της μεσοκυττάριας ουσίας, τα 

οποία προέρχονται κυρίως από τα λευκοκύτταρα του εξιδρώματος και από την 

αρθρική μεμβράνη, διαβρώνουν τον χόνδρο εμφανίζοντας περιαρθρικές διαβρώσεις 

(14). Η πιο πρώιμη αλλαγή που σημειώνεται απεικονιστικά, είναι η ασαφοποίηση ή 

ακόμα και πλήρης απουσία της φυσιολογικής υποχονδρικής σκλήρυνσης.  

Με την καταστροφή του χόνδρου και τη δημιουργία σχισμών, που αργότερα 

καταλήγουν σε περιοχές οστού απογυμνωμένου από χόνδρο, προκαλείται στένωση 

του μεσάρθριου διαστήματος. Στο μακροσκοπικό παρασκεύασμα ο εκφυλισμένος 

χόνδρινος ιστός φαίνεται λεπτυσμένος,  αποχρωματισμένος, με φαιά απόχρωση και 

ομαλή υφή, η οποία με το πέρας του χρόνου γίνεται τραχιά. Επίσης, στη 

μικροσκοπική εξέταση της χόνδρινης επιφάνειας αναδεικνύεται τοπική εξοίδηση και 

σχηματισμός ινιδίων, που ευθύνονται για την περαιτέρω καταστροφή των 

επιφανειακών και βαθύτερων στρωμάτων του χόνδρου (23-25).Την προοδευτική 
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απώλεια του χόνδρου της αρθρικής επιφάνειας ακολουθεί έντονη αγγειοβρίθεια και 

κυτταροβρίθεια με ανάπτυξη αντιδραστικά οστού. Η δημιουργία και εναπόθεση νέου 

οστού στις προϋπάρχουσες οστικές δοκίδες οδηγεί στον σχηματισμό σκλήρυνσης. 

Προοδευτικά, η σκλήρυνση γίνεται πιο εμφανής και εκτείνεται κάθετα σε βαθύτερες 

περιοχές του υπό τον χόνδρο οστού και οριζοντίως σε γειτονικά οστέινα τμήματα Η 

πλευρά του λαγονίου οστού προσβάλλεται πιο πρώιμα από του ιερού, λόγω του 

λεπτού στρώματος ινώδους χόνδρου που καλύπτει το λαγόνιο, σε αντιδιαστολή με το 

τριπλάσιο σε πάχος στρώμα υαλώδους χόνδρου που προστατεύει το ιερό οστό. 

Κατά τη διάρκειά απώλειας του μεσάρθριου διαστήματος, οι αρθρικές 

επιφάνειες συμπλησιάζουν και σε φλεγμονώδεις αρθροπάθειες είναι δυνατόν να 

αναπτυχθεί αγκύλωση κατά το στάδιο της επούλωσης. Παρατηρούνται τρεις τύποι 

αγκύλωσης: ινώδης, χόνδρινη και οστέινη αγκύλωση. Η ινώδης αγκύλωση 

παρατηρείται όταν οι δυο αρθρικές επιφάνειες συναντώνται μέσω ενός 

παρεμβαλλόμενου στρώματος κοκκιώδους ιστού. Σε αυτή τη περίπτωση, αρχικά ο 

κοκκιώδης ιστός είναι δυνατόν να επιφέρει απορρόφηση οστικού χόνδρου. Αργότερα, 

όταν αυτός ωριμάσει, παύει η απορρόφηση του χόνδρου και στρώμα ινώδους  πλέον 

ιστού συνδέει τις δύο αρθρικές επιφάνειες. Η χόνδρινη αγκύλωση μπορεί να επέλθει 

με δύο τρόπους: Πρώτον, οι προσβεβλημένες αρθρικές επιφάνειες των αρθρικών 

χόνδρων έρχονται σε επαφή μεταξύ τους άνευ παρεμβολής ινώδους ιστού. Δεύτερον, 

η χόνδρινη αγκύλωση αναπτύσσεται επί εδάφους προηγηθείσας ινώδους αγκύλωσης 

που επιτρέπει κάποιο μικρό βαθμό κινητικότητας. Σε αυτή την περίπτωση η τριβή και 

η πίεση μετατρέπουν τον μεταξύ των αρθρικών επιφανειών συνδετικό ιστό σε ινώδη 

χόνδρο. Η οστέινη αγκύλωση παρατηρείται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει 

επέλθει πλήρης καταστροφή του αρθρικού χόνδρου, ιδιαίτερα εάν κατά το στάδιο της 
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ίασης η άρθρωση έχει ακινητοποιηθεί. Παρατηρείται ανάπτυξη ινώδους οστού που 

αργότερα αντικαθίσταται από πεταλιώδες οστό.    

 Με τη δημιουργία ενδοαρθρικής αγκύλωσης το γύρω οστό αρχίζει να γίνεται 

οστεοπορωτικό, λόγω απώλειας της μηχανικής φόρτισης κατά μήκος της άρθρωσης.  

Όταν εμφανιστούν φλεγμονώδεις αλλοιώσεις στις περιοχές πρόσφυσης των 

τενόντων και συνδέσμων, τότε η φλεγμονή έχει επεκταθεί στα ανώτερα δύο τρίτα των 

ιερολαγονίων αρθρώσεων, στο συνδεσμικό τμήμα, με δημιουργία ενθεσίτιδας.   

Παρά το γεγονός ότι όλες οι φλεγμονώδεις νόσοι ακολουθούν κατά κύριο 

λόγο αυτό το μοντέλο, διαφοροποιούνται μεταξύ τους από την έκταση και την 

κατανομή των βλαβών που προκαλούν, προβάλλοντας διαφορετικά ειδικά 

απεικονιστικά ευρήματα η κάθε μία. 

4.2. ΑΚΤΙΝΟΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΙΑ ΜΕ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΟ: 

Η υποψία παρουσίας νόσου στις Ι.Α βασίζεται αρχικά στα κλινικά σημεία που 

παρουσιάζει ο ασθενής, όπως άλγος στην οσφύ ή σε βλάβη που απεικονίζεται σε 

ακτινογραφικό έλεγχο. Ουσιαστικά, το πρόβλημα έγκειται στο να αποφασιστεί αν ο 

ασθενής έχει φυσιολογικές αρθρώσεις, ή αν πάσχει από φλεγμονώδη νόσο ή από 

οποιαδήποτε άλλη παθολογική κατάσταση που συγχέεται με φλεγμονώδη νόσο.  

Λαμβάνοντας υπ΄όψιν το γεγονός ότι οι Ι.Α σε κάθε άτομο έχουν διαφορετική 

αρχιτεκτονική, που αφορά κυρίως στον προσανατολισμό τους, κρίνεται αναγκαία η 

παρουσία κριτηρίων καθορισμού της φυσιολογικής εμφάνισης των αρθρώσεων. 

Ακολουθούνται δύο βασικά κριτήρια: Πρώτον, το εύρος του μεσάρθριου διαστήματος 

να είναι ομοιόμορφο κατά μήκος της άρθρωσης και δεύτερον, η λεπτή, λευκή, 

φλοιώδης γραμμή κατά μήκος της αρθρικής επιφάνειας του λαγονίου και ιερού 
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οστού, που αντιστοιχεί στην υποχονδρική σκλήρυνση, θα πρέπει να παραμένει 

ακέραια (9,20).  

 Τα βασικότερα απεικονιστικά σημεία παρατήρησης στα οποία στηρίζεται η 

διαφορική διάγνωση νόσων των Ι.Α είναι τα παρακάτω (9,26-30): 

                       - εύρος μεσάρθριου διαστήματος 

                       - παρουσία και τύπος σκλήρυνσης 

                       - παρουσία και τύπος διαβρώσεων 

                       - παρουσία και τύπος οστικών γεφυρώσεων 

                       - κατανομή των παραπάνω αλλαγών κατά μήκος της  άρθρωσης  

 

Εύρος μεσάρθριου διαστήματος: 

Στους ενήλικες το μεσάρθριο διάστημα φυσιολογικά κυμαίνεται μεταξύ 2χιλ 

και 5χιλ, αντιστοιχώντας στο συνδυασμένο πάχος του χόνδρου των γειτονικών 

αρθρικών επιφανειών, του ιερού και λαγονίου οστού. Σε ορισμένες νόσους 

σημειώνεται στένωση του μεσάρθριου διαστήματος και σε άλλες διεύρυνση. 

Η στένωση του μασάρθιου διαστήματος στις Ι.Α καθώς και σε μερικές ακόμα 

αρθρώσεις, όπως στις μετακαρποφαλαγγικές, μεσοφαλαγγικές αρθρώσεις και στην 

ποδοκνημική, παρουσιάζεται συνήθως διάχυτη παρά εστιακή. Στη ρευματοειδή 

αρθρίτιδα το μεσάρθριο διάστημα στενεύει ομοιόμορφα, ενώ στην οστεοαρθρίτιδα 

και στις κρυσταλλικές αρθροπάθειες εμφανίζεται ακανόνιστο, με κατά τόπους 

στένωση και διεύρυνση. Αντίθετα με τα παραπάνω, σε μικροβιακές φλεγμονώδεις 

σπονδυλοαρθροπάθειες παρατηρείται διεύρυνση του μεσάρθριου διαστήματος.  
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Παρουσία και τύπος διάβρωσης: 

Διαβρώσεις παρατηρούνται σε όλες τις φλεγμονώδεις αρθροπάθειες, ενώ 

απουσιάζουν στην οστεοαρθρίτιδα και στην CPPD. Συχνά είναι μικρές όπως στην 

ρευματοειδή αρθρίτιδα και αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, ενώ σε άλλες νόσους όπως 

στην ψωριασική αρθρίτιδα, ν. Reiter και σηπτική αρθρίτιδα οι διαβρώσεις έχουν 

μεγαλύτερη έκταση και ασαφή όρια, πλην της ουρικής αρθρίτιδας, όπου 

παρουσιάζουν περίγραπτα σκληρυντικά όρια.  

Παρουσία και τύπος σκλήρυνσης: 

Σημειώνεται ότι η στένωση του μεσάρθριου διαστήματος είναι πρωιμότερη 

αλλοίωση από την υποχονδρική σκλήρυνση, η οποία επεκτείνεται σε βάθος καθώς το 

μεσάρθριο διάστημα προοδευτικά στενεύει. Σκλήρυνση μπορεί να παρατηρηθεί κάτω 

από εστίες διάβρωσης, όπως στην αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα και πολύ 

περισσότερο στη ν. Reiter, ψωριασική αρθρίτιδα και σηπτική αρθρίτιδα. Ένας άλλος 

τύπος σκλήρυνσης συναντάται υπό τον χόνδρο κατά μήκος των αρθρικών επιφανειών 

όπως συμβαίνει στην ουρική αρθρίτιδα, CPPD, οστεοαρθρίτιδα. Παρουσία και τύπος 

οστικής γεφύρωσης: 

Υπάρχουν δύο τύποι οστικής γεφύρωσης: η αληθής αγκύλωση εντός της 

άρθρωσης και η γεφύρωση δύο πρόσθιων οστεοφύτων. Ο πρώτος τύπος απαντάται 

στις φλεγμονώδεις αρθροπάθειες και στη σηπτική αρθρίτιδα, ενώ ο δεύτερος στην 

οστεοαρθρίτιδα και στις κρυσταλλικές αρθροπάθειες. 

Κατανομή:  

Η πιο σημαντική παράμετρος στη διαφορική διάγνωση νόσων των Ι.Α είναι η 

κατανομή των βλαβών που συνιστούν τις ποικίλες νοσολογικές οντότητες (20). Τα 

ευρήματα μπορεί να είναι ετερόπλευρα ή αμφοτερόπλευρα και συμμετρικά ή 
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αμφοτερόπλευρα και ασύμμετρα (σχήμα 1). Η σηπτική αρθρίτιδα εμφανίζεται σχεδόν 

πάντα ετερόπλευρα. Αντίθετα, η αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα και η CPPD 

παρουσιάζονται αμφοτερόπλευρα και συμμετρικά, ενώ η ν. Reiter, η ψωριασική 

αρθρίτιδα, η ουρική αρθρίτιδα και η οστεοαρθρίτιδα συνήθως έχουν αμφοτερόπλευρη 

εντόπιση και ασύμμετρη κατανομή.  

          

Σχήμα 1. Κατανομή των αλλοιώσεων των ΙΑ:  

                Α) συμμετρική, Β) ασύμμετρη, Γ) ετερόπλευρη 

 

Άλλα ευρήματα:  

Συχνά στις Ι.Α παρατηρούνται κύστεις υπό τον χόνδρο και «φαινόμενο 

κενού» στο μεσάρθριο διάστημα. Και τα δύο ευρήματα είναι μη ειδικά παθολογικών 

καταστάσεων των αρθρώσεων, ενώ απαντώνται επίσης σε μεγάλες ομάδες 

πληθυσμού που δεν υποφέρουν από νόσο των Ι.Α.    
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Κύστεις:  

Πρόκειται για κοιλότητες, συνήθως σφαιρικές, με ποικίλο μέγεθος, 2-3χιλ 

περίπου και σκληρυντικά όρια, που εντοπίζονται στο υποχονδρικό οστό, είτε στο ιερό 

είτε στο λαγόνιο. Σύμφωνα με παθολογοανατομικές μελέτες οι υποχονδρικές κύστεις 

είναι κοιλότητες που δεν καλύπτονται από επιθήλιο. Εντοπίζονται μέσα στα τμήματα 

αυξημένης πίεσης του υποχονδρικού οστού, ανάμεσα σε  παχυμένες δοκίδες. Μερικές 

από αυτές έχει βρεθεί ότι περιέχουν βλεννώδη και ινώδη στοιχεία, ενώ άλλες 

περιέχουν πρωτεϊνικό υλικό και περιβάλλονται από ινώδη ιστό, οπότε διαχωρίζονται 

καλώς από τη γύρω σκλήρυνση του οστού (31). Οι κύστες έχει παρατηρηθεί ότι 

περιβάλλονται από διατεταμένα τριχοειδή αγγεία ή μεγάλα λεπτοτοιχωματικά 

αναστομωτικά αγγεία στα όρια της κύστης. Δύο βασικές θεωρίες παθογένεσης των 

κύστεων έχουν προταθεί: Σύμφωνα με την πρώτη και επικρατέστερη (32), σε 

τμήματα του υποχονδρικού οστού με αυξημένη πίεση προκαλείται εκφύλιση του 

χόνδρου. Αρθρικό υγρό εισέρχεται στο υπό τον χόνδρο οστό μέσω κενών της 

αρθρικής επιφάνειας και δημιουργούνται κύστες, που κατ΄αρχήν επικοινωνούν με το 

μεσάρθριο διάστημα, αλλά εν συνεχεία αποκλείονται από ινώδη ιστό. Η δεύτερη 

θεωρία (33,34), υποστηρίζει το ενδεχόμενο της πρωτοπαθούς εστιακής κυστκής 

νέκρωσης του οστού, στο πλαίσιο μικροκαταγμάτων της επιφάνειάς του, σε 

συνδυασμό με την ανεπαρκή αγγείωσή του. Οι κύστεις που σχηματίζονται, σε 

δεύτερο χρόνο, μπορεί να επικοινωνούν με την άρθρωση. 

Φαινόμενο κενού:   

Δεν αποτελεί ειδικό εύρημα και μπορεί να εμφανιστεί σε οστεοαρθρίτιδα ή σε 

άλλες νόσους όπως CPPD. Φαινόμενο κενού προκαλείται όταν ασκούνται δυνάμεις 
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τάσης στην άρθρωση, οπότε δημιουργείται σε αυτή αρνητική πίεση και αέριο, 

συνήθως άζωτο που φυσιολογικά βρίσκεται σε μορφή διαλύματος, απελευθερώνεται 

μέσα στην άρθρωση (35). Απεικονίζεται ως γραμμοειδής ακτινοδιαυγαστική περιοχή 

στην απλή ακτινογραφία ή ως σχισμοειδής συλλογή αέρα στην εξέταση ΥΤ. 

Οστεόφυτα: 

Αντίθετα με τις κύστεις και το φαινόμενο κενού, τα οστεόφυτα 

αναπτύσσονται κατά την παραγωγική φάση της εκφυλιστικής νόσου των οστικών 

επιφανειών των αρθρώσεων, σε περιοχές της άρθρωσης όπου δεν ασκείται πίεση. 

Υποστηρίζονται δυο κύριοι μηχανισμοί δημιουργίας των οστεοφύτων: Ο πρώτος 

βασίζεται στην ενδοχονδρική οστεοποίηση, λόγω αγγείωσης του υποχονδρικού 

μυελού του οστού και ο δεύτερος στην έλξη της αρθρικής κάψας, σχηματίζοντας 

περιφερικά χείλη χόνδρινου ιστού, που βαθμηδόν αντικαθίστανται από σπογγώδες 

οστό. Η πυκνότητα του οστεόφυτου ποικίλει από οστεοπορώσεως έως εκτεταμένης 

οστεοσκλήρυνσης, αναλόγως της πιέσεως που υφίσταται. Εάν η άρθρωση που 

παρουσιάζει οστεοαρθριτικές αλλοιώσεις του αρθρικού χόνδρου ακινητοποιηθεί, τότε 

δεν παρατηρείται σχηματισμός οστεοφύτων. Το μέγεθος και η μορφή των 

οστεοφύτων ποικίλει αναλόγως των μηχανικών επιδράσεων στις οποίες υπόκειται η 

άρθρωση. Συνήθως στις ΙΑ δημιουργούνται επιχείλια οστεόφυτα, με συχνά 

ετερόπλευρη κατανομή. Τα επιχείλια οστεόφυτα αρχικά εντοπίζονται στο πρόσθιο 

ανώτερο και πρόσθιο κατώτερο τμήμα της ιερολαγόνιας άρθρωσης. Συνήθως δεν 

συνοδεύονται από σημαντική αύξηση της υποχονδρικής σκλήρυνσης, αξιόλογες 

διαταραχές του μεσάρθριου διαστήματος ή κύστεις, σημεία που συνηθίζεται να 

αναπτύσσονται σε περιοχές της άρθρωσης με αυξημένη πίεση (20). 
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Αποτιτανώσεις του συνδεσμικού τμήματος των ΙΑ: μπορεί να απεικονιστούν κυρίως 

στην αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα, νόσο Reiter’s και CPPD. 

4.3. ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΝΟΣΟΙ 

4.3.1. Σηπτική ή κοκκιωματώδης ιερολαγονίτιδα: 

Από τις ποικίλες παθολογικές καταστάσεις όπου εμπλέκονται οι Ι.Α, η 

φλεγμονώδεις νόσοι των ΙΑ είναι οι μόνες που χρήζουν ακριβούς διάγνωσης και 

ειδικής θεραπείας. Ακόμα σημαντικότερο βέβαια είναι η διάγνωση σηπτικής 

ιερολαγονίτιδας, ώστε να ταυτοποιηθεί ο παθογόνος οργανισμός και να ακολουθηθεί 

η κατάλληλη αγωγή (36). Η σηπτική και κοκκιωματώδης ιερολαγονίτιδα σχεδόν 

πάντα προσβάλλει ετερόπλευρα τις Ι.Α. Παρ΄όλα αυτά, κάθε οροαρνητική 

σπονδυλοαρθροπάθεια μπορεί να ξεκινήσει επίσης ετερόπλευρα, μιμούμενη σηπτική 

ιερολαγονίτιδα (9). 

4.3.2. Οροαρνητικές σπονδυλοαρθροπάθειες: 

Πολλές αρθρίτιδες, που μοιάζουν στην Ρ.Α, έχουν ταξινομηθεί ως 

οροαρνητικές σπονδυλοαρθροπάθειες. Διαφέρουν από την Ρ.Α κυρίως σε 

ανοσολογικό επίπεδο. Σε ασθενείς με τέτοιο τύπο νόσου, όπως υποδηλώνει ο όρος, οι 

εξετάσεις ορού αίματος είναι αρνητικές για τον ρευματοειδή παράγοντα. Παρ΄όλα 

αυτά, περισσότερο από το 90% των ασθενών που έχουν το αντιγόνο HLA-B27 

εμφανίζουν οικογενή προδιάθεση και όταν είναι παρόν πολλαπλασιάζουν τον κίνδυνο 

εμφάνισης της νόσου (14). Η ομάδα περιλαμβάνει τις αρθροπάθειες σε φλεγμονώδεις 

νόσους του εντέρου, το σύνδρομο Reiter, το σύνδρομο Behcet, τη νόσο Still, την 

ψωριασική αρθρίτιδα και την αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα. 

Η ιερολαγονίτιδα συχνά εκδηλώνεται με πόνο στην οσφύ. Πόνος στην οσφύ 

και ασύμμετρη περιφερική αρθρίτιδα των κάτω άκρων είναι τα κύρια κλινικά 
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συμπτώματα και κριτήρια για την ταξινόμηση και διάγνωση των 

σπονδυλαρθροπάθειών όπου οι ΙΑ προσβάλλονται ετερόπλευρα ή αμφοτερόπλευρα, 

με μία βαρύτητα της νόσου που κυμαίνεται από ήπια έως πολύ σοβαρή φλεγμονή 

καταλήγοντας σε μερική ή πλήρη αγκύλωση (37).  

Αντικειμενικά στοιχεία παρουσίας ιερολαγονίτιδας που παρέχονται με τις 

απεικονιστικές μεθόδους, όπως απλές α/ες πάντα ήταν μέρος των διαγνωστικών 

κριτηρίων για αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (26,28,29,38). Κατά την ακτινολογική 

εκτίμηση ασθενούς με υποψία ιερολαγονίτιδας, οι ΙΑ μπορεί να ταξινομηθούν 

σύμφωνα με τα τροποποιημένα κριτήρια της Νέας Υόρκης (29) ως εξής: 0 – 

φυσιολογική ΙΑ, 1 – ύποπτη, 2 – εστιακή σκλήρυνση, διάβρωση, χωρίς μεταβολή του 

εύρους του μεσάρθριου διαστήματος, 3 – διάχυτη σκλήρυνση, διαβρώσεις, διεύρυνση 

ή στένωση του μεσάρθριου διαστήματος, 4 – ενδαρθρική αγκύλωση (εικ. 1).  

4.3.2α. Αγκυλοποποιητική σπονδυλίτιδα (ΑΣ): 

Προσβάλλει συμμετρικά και αμφοτερόπλευρα τις ΙΑ, πρώτες από τις  

υπόλοιπες αρθρώσεις, προκαλώντας μικροδιαβρώσεις, με μέτρια περιεστιακή  

σκλήρυνση και ταχεία εμφάνιση ενδαρθρικής αγκύλωσης στο συνοβιακό αλλά  

και στο συνδεσμικό τμήμα της άρθρωσης. 

4.3.2β.  Ψωριασική αρθρίτιδα και σύνδρομο Reiter: 

Με ακτινογραφικά κριτήρια οι δύο νόσοι είναι πανομοιότυπες και 

παρουσιάζουν αμφοτερόπλευρη και συμμετρική κατανομή. Εμφανίζουν εκτεταμένες 

διαβρώσεις, με έντονη συνοδό σκλήρυνση και πιθανή παρουσία αγκύλωσης μετά από 

χρόνια παραμονή της νόσου. 
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    Grade 0                                                Grade 1-2 

                                                                     

      
   Grade 3                                                  Grade 4   

Εικ. 1. Βαθμονόμηση ιερολαγονίτιδας σε απλές ακτινογραφίες ΙΑ.                            

 

4.3.2γ. Ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις εντερικές νόσοι (ΙΦΕΝ): 

Η νόσος Crohn (CD) και η ελκώδης κολίτιδα (UC), είναι χρόνιες 

φλεγμονώδεις νόσοι αγνώστου αιτιολογίας που αφορούν κυρίως νέους ασθενείς και 

περιλαμβάνονται στο γενικότερο πλαίσιο των ιδιοπαθών φλεγμονωδών     

εντεροπαθειών (ΙΦΕΝ).  

Μελέτες που αξιολόγησαν τις εξωεντερικές εκδηλώσεις σε ασθενείς με ΙΦΕΝ, 

έδειξαν ότι 36-46% των ασθενών είχαν τουλάχιστον μία τέτοια εκδήλωση, με τις 

ρευματικού τύπου ανωμαλίες να είναι οι πιο συχνές, σε ποσοστό 10-33% (38-41), αν 
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και έχει αναφερθεί σε μελέτη ακόμα υψηλότερη συχνότητα 62% (42). Υπάρχει 

ισχυρή συσχέτιση μεταξύ φλεγμονής του εντέρου και σπονδυλοαρθροπαθειών (43-

47). Διάφορες θεωρίες έχουν προταθεί στην προσπάθεια να εξηγήσουν αυτή τη 

σχέση, όπως: γενετικοί παράγοντες, ανοσολογικός μηχανισμός, παρουσία βακτηρίων 

(Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter). Γενετικοί παράγοντες φαίνεται να 

παίζουν σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξη αρθροπαθειών όπως πολυμορφισμοί του 

CARD 14 και το γονίδιο HLA-B27, αν και σημασία επίσης φαίνεται να έχουν και τα 

HLA-B35 HLA-B44, και το HLA-DRB1*0103. 78% των ασθενών με νόσο Crohn και 

συμπτωματική ή ασυμπτωματική ιερολαγονίτιδα έφεραν τουλάχιστον μία μετάλλαξη 

του CARD 14, ενώ στην ομάδα ελέγχου νόσου Crohn και σε ομάδα του 

φυσιολογικού πληθυσμού το ποσοστό φαίνεται να είναι πολύ χαμηλότερο 48% και 

7% αντίστοιχα (48,49). Το γονίδιο HLA-B27 παρουσιάζεται στο 70% έως 90% των 

ασθενών με κλασική αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα και στο 25-75% περίπου των 

ασθενών με αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα επί εδάφους νόσου Crohn (49,50), ενώ δεν 

παρουσιάζει ισχυρή σύνδεση με την ασυμπτωματική ιερολαγονίτιδα (7%).   

Οι ρευματικές εκδηλώσεις που σχετίζονται με τις ΙΦΕΝ μπορεί να 

εκφραστούν είτε ως περιφερική αρθρίτιδα, είτε ως αρθρίτιδα του αξονικού σκελετού. 

Η συχνότητα της περιφερικής αρθρίτιδας στις ΙΦΕΝ κυμαίνεται μεταξύ 2.8% και 

30.6% και είναι συχνότερη στη νόσο Crohn (49,51). Επιπλέον μπορεί να 

συνυπάρχουν και άλλες περιαρθρικές εκδηλώσεις, όπως ενθεσοπάθεια ή 

οστεοπόρωση και οστεομαλακία ως απότοκος της θεραπευτικής αγωγής (52). Η 

προσβολή του αξονικού σκελετού, όπου συμπεριλαμβάνεται η αγκυλοποιητική 

σπονδυλίτιδα (ΑΣ) και η ιερολαγονίτιδα, είναι επίσης πιο συχνή στη νόσο Crohn από 

την ελκώδη κολίτιδα. Η αναφερόμενη συνολική συχνότητα ιερολαγονίτιδας σε 
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ασθενείς με ΙΦΕΝ είναι 1-45.7% και αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας 1-25.3%      

(51-55).  

Η αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα που συνδέεται με ΙΦΕΝ αναφέρεται ότι 

παρουσιάζει καλύτερη κλινική πορεία από την ιδιοπαθή ΑΣ (56) και μπορεί να 

εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, με όμοια συχνότητα και στα δύο φύλα, ενώ η  

ιδιοπαθής ΑΣ συνήθως ξεκινά πριν την ηλικία των 40 ετών και αφορά κυρίως άντρες 

(2,5:1) παρά γυναίκες (57).  

Στους ασθενείς με ΙΦΕΝ μπορεί να παρουσιαστεί μεμονωμένη ιερολαγονίτιδα 

χωρίς εμφανή σημεία νόσου ΑΣ στην σπονδυλική στήλη (58). Στη βιβλιογραφία 

αναφέρεται ως ανεξάρτητη η πορεία της ιερολαγονίτιδας από εκείνη των εντερικών 

εκδηλώσεων, αντίθετα με τη συμπεριφορά των περιφερικών αρθρίτιδων: δεν 

ακολουθεί τις εξάρσεις και τις υφέσεις των εντερικών νόσων, ούτε ανταποκρίνεται 

θετικά στη φαρμακευτική και χειρουργική αντιμετώπισή τους, όπως επίσης δεν 

συσχετίζεται με την εντόπισή τους (21,41,53,59,60). Φαίνεται όμως πως η 

ιερολαγονίτιδα παρουσιάζει αυξημένη συχνότητα εμφάνισης στη νόσο Crohn (61).  

Τα απεικονιστικά ευρήματα της ιερολαγονίτιδας είναι όμοια με αυτά της 

αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας (41,50). Περιλαμβάνουν σκλήρυνση των αρθρικών 

επιφανειών, διαβρώσεις καθώς και ακανόνιστο μεσάρθριο διάστημα, με 

αμφοτερόπλευρη και συμμετρική κατανομή, αν και κάποιες μελέτες έχουν δείξει 

αυξημένη συχνότητα ασύμμετρης ιερολαγονίτιδας (62). Επιπλέον, το συνδεσμικό 

τμήμα της άρθρωσης συχνά παρουσιάζεται ασαφές, με αποτιτανώσεις ή 

οστεοποιημένο. 
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4.3.2δ. Νόσοι εναπόθεσης κρυστάλλων: κρύσταλλοι ουρικού άλατος (ουρική 

αρθρίτιδα) και πυροφωσφορικού ασβεστίου (CPPD) 

Η γνώση της εναπόθεσης κρυστάλλων στην άρθρωση και γύρω από αυτή, 

καθώς και της φύσης των κρυστάλλων που εναποτίθενται έχει αυξηθεί ραγδαία τις 

τελευταίες δεκαετίες. Εκτός από το ουρικό νάτριο και το πυροφωσφορικό ασβέστιο, ο 

απατίτης, το φωσφορικό ασβέστιο, τα οξαλικά άλατα ασβεστίου, καθώς και λιπιδικοί 

κρύσταλλοι προκαλούν αρθρίτιδες και έχουν αναγνωριστεί στο αρθρικό υγρό και 

τους ιστούς της άρθρωσης. Οι κρύσταλλοι δρουν ως παθογόνα βασιζόμενα κυρίως 

στη φυσική τους δομή, παρά στη χημική τους σύσταση. Ο μηχανισμός της αρχικής 

καθίζησης είναι άγνωστος, αλλά ίσως χρειάζεται κάποιος ιστικός παράγοντας ως 

προδιαθεσική κατάσταση, όπως αποδόμηση της χόνδρινης μεσοκυττάριας ουσίας. 

Μόλις αρχίσει η καθίζηση οι κρύσταλλοι παραλαμβάνονται από τα φαγοκύτταρα, μια 

διαδικασία που ξεκινά τη φλεγμονώδη ακολουθία, η οποία με τη σειρά της προκαλεί 

πρόσθετες οστικές βλάβες (14).  

Οι απεικονιστικές αλλοιώσεις που παρατηρούνται στη CPPD μοιάζουν με 

εκείνες της οστεοαρθρίτιδας και συνήθως περιορίζεται στη συμμετρική εμφάνιση 

αποτιτάνωσης του αρθρικού χόνδρου των ΙΑ. Αντίθετα, η ουρική αρθρίτιδα 

παρουσιάζει περισσότερο θορυβώδη εμφάνιση, με εκτεταμένη διάβρωση και έντονη 

παρακείμενη σκλήρυνση.       
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4.4. MΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΝΟΣΟΙ: 

 Τα απεικονιστικά ευρήματα νόσων των ΙΑ που δεν σχετίζονται με 

ιερολαγονίτιδα, φαίνεται να μιμούνται εκείνα των φλεγμονωδών νόσων. Συχνά οι 

πληροφορίες από το ιστορικό του ασθενούς καθοδηγούν τη διάγνωση (36): 

4.4.1. Τραύμα: Μετά την επούλωση διάστασης ή ενδαρθρικού κατάγματος 

δημιουργείται σκλήρυνση και ακανόνιστη παρυφή των αρθρικών επιφανειών που 

μοιάζει με χρόνια ιερολαγονίτιδα. 

4.4.2.   Osteitis condensans illi: Εμφανίζεται κυρίως σε γυναίκες μετά τον τοκετό και 

εξαφανίζεται μετά την εμμηνόπαυση. Εκδηλώνεται αμφοτερόπλευρα ως 

αντιδραστική σκλήρυνση που περιορίζεται στην αρθρική επιφάνεια του λαγονίου.  

4.4.3. Υπερπαραθυρεοειδισμός: Λόγω απορρόφησης του υποχονδρικού οστού 

σημειώνεται διεύρυνση του μεσάρθριου διαστήματος και ακανόνιστη παρυφή των 

αρθρικών επιφανειών των ΙΑ, μιμούμενη αμφοτερόπλευρη ιερολαγονίτιδα.  

4.4.4. Παράλυση: Στους κατακεκλιμένους ασθενείς προκαλείται ατροφία των 

συνδέσμων και στένωση ή απώλεια του μεσάρθριου διαστήματος, όμοια με τις 

οροαρνητικές σπονδυλοαρθροπάθειες (20).  

4.4.5. DISH: Παρατηρείται στην σπονδυλική στήλη αποτιτάνωση του πρόσθιου 

επιμήκους συνδέσμου, χωρίς συνοδό παρουσία ιερολαγονίτιδας (δ.δ από ΑΣ), παρά 

μόνο δημιουργία ευμεγέθων πρόσθιων και οπίσθιων γεφυρούμενων οστεοφύτων 

(63,64).   

4.4.6. Οστεοαρθρίτιδα: Ουσιαστκά δεν αντιστοιχεί σε φλεγμονώδη αρθροπάθεια, 

αλλά σε εκφυλιστικού τύπου νόσο των ΙΑ. 
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5. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΑ 

5.1. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

Η φυσική εξέταση των Ι.Α σε αντίθεση με άλλες περιφερικές αρθρώσεις δεν 

είναι εφικτό να γίνει με άμεσο τρόπο, λόγω της εν τω βάθει εντόπισής τους, που 

καθιστά αδύνατη την ψηλάφηση των αρθρώσεων, παρά μόνο των ορίων των οστών 

που τη συνιστούν. Οι δύο κύριες κατηγορίες τεχνικών εξέτασης που συνιστώνται 

ευρέως είναι δοκιμασίες stress και άμεσης εφαρμογής πίεσης (64-67) .  

Οι δοκιμασίες stress περιλαμβάνουν τα εξής:                                                           

α) έκταση ισχίου: ο ασθενής βρίσκεται σε ύπτια θέση κι ενώ εκτελεί κάμψη του ενός 

ισχίου φέρει σε υπερέκταση το άλλο.   

β) πίεση πυέλου με προσθοπίσθια φορά: με τον ασθενή σε ύπτια θέση ο ιατρός ασκεί 

πίεση στην πύελο. 

γ) πίεση πυέλου με πλάγια φορά: ο ασθενής κείτεται στο πλάι και ο ιατρός ασκεί 

πίεση στην υπερκείμενη λαγόνια άκανθα εναλλάξ για κάθε μία.  

 Στη δεύτερη ομάδα δοκιμασιών φυσικής εξέτασης των Ι.Α εφαρμόζεται πίεση 

επάνω από το επίπεδο των συνδέσμων και των δύο Ι.Α, είτε α) στη μέση γραμμή στο 

οπίσθιο ανώτερο τμήμα των λαγονίων, είτε β) με την παλάμη επάνω από το ιερό ή 

τοποθετώντας τον αντίχειρα στα σημεία μεταξύ Ο4-5 έως Ι1.  

 Παρά την πληθώρα των δοκιμασιών, ακόμα και όταν αυτές  συνδυάζονται 

μεταξύ τους, παρέχουν περιορισμένη ειδικότητα στη διαφορική διάγνωση νόσου που 

έχει  προσβάλει τις Ι.Α, όπως στο διαχωρισμό αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας από 

άλλες νόσους που προκαλούν χρόνιο άλγος στην οσφύ (68-70).  
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5.2. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ι.Α 

Οι Ι.Α παρουσιάζουν ιδιαίτερο διαγνωστικό πρόβλημα. Λόγω της εν τω βάθει 

εντόπισής τους στο ανθρώπινο σώμα και της έλλειψης κινητικότητας δεν είναι 

εύκολα προσπελάσιμη στην ψηλάφηση. Έτσι, οι πληροφορίες που λαμβάνονται από 

τη φυσική εξέταση είναι περιορισμένες, ωθώντας μας αναπόφευκτα να βασιστούμε 

σε απεικονιστικές τεχνικές ανάδειξης της άρθρωσης που τυχόν νοσεί. Η διαγνωστική 

προσέγγιση νόσων που αφορούν τις Ι.Α γίνεται κατά κύριο λόγο με την εφαρμογή 

απεικονιστικών τεχνικών. Η γνώση και η έγκαιρη ανάδειξη των ακτινολογικών 

αλλοιώσεων που συμβαίνουν στις Ι.Α είναι σημαντική. Παρ΄όλα αυτά, η δυσκολία 

εκτίμησης των Ι.Α επιτείνεται λόγω των ιδιαίτερων ανατομικών χαρακτηριστικών 

τους, τα οποία προκαλούν σημαντικούς περιορισμούς που αφορούν τις περισσότερες 

απεικονιστικές τεχνικές. Στον απεικονιστικό έλεγχο των ΙΑ συγκαταλέγονται οι απλές 

ακτινογραφίες, η Υπολογιστική Τομογραφία (Υ.Τ), η μαγνητική τομογραφία (MR) και 

το σπινθηρογράφημα. 

5.2.1. Απλή ακτινογραφία 

Σε μελέτη του Ebraheim et al (8) αναλύθηκε ο διαφορετικός προσανατολισμός 

των τριών τμημάτων του συνοβιακού τμήματος των ΙΑ και η σημασία του για τις 

διαφορετικές προβολές απλών ακτινογραφιών ΙΑ. Η μελέτη των Ι.Α με απλές 

ακτινογραφίες περιλαμβάνει μία τετράδα λήψεων: οπισθοπρόσθια, προσθοπίσθια με 

κλίση της κεντρικής ακτίνας κατά 300-350 και δύο λοξές, μία για κάθε άρθρωση 

(26,38).  

 α) προσθοπίσθια προβολή: Με τον ασθενή σε ύπτια θέση επικεντρώνεται η κεντρική 

ακτίνα λίγο πιο κάτω από τις λαγόνιες άκανθες στη μέση γραμμή και δίδεται κλίση 

300-350 κεφαλικά (εικ.1 ).  
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β) οπισθοπρόσθια προβολή: Ο ασθενής βρίσκεται σε πρηνή θέση και η κεντρική 

ακτίνα επικεντρώνεται στο μέσο μεταξύ των οπίσθιων άνω λαγόνιων ακανθών με 

κλίση της κεντρικής ακτίνας κατά 100 ουραία.      

Κατά τις δύο παραπάνω προβολές οι Ι.Α ισαπέχουν από τις παρυφές της 

ακτινογραφίας και αναδεικνύονται ανοικτές. Επίσης, το ιερό οστό δεν παρουσιάζει 

στροφή και τα ιερά τρήματα είναι συμμετρικά.  

γ) λοξή προβολή: Ενώ ο ασθενής βρίσκεται σε πρηνή θέση ανασηκώνεται προς το 

ένα πλάι κατά 250 περίπου. Η κεντρική ακτίνα επικεντρώνεται 4εκ. από την 

ακανθώδη απόφυση του Ο5 προς την κείμενη πλευρά με κλίση 150 ουραία. Αυτή η 

εντοπιστική λήψη θεωρείται χρήσιμη για την συμπληρωματική μελέτη της 

προσκείμενης στο ακτινολογικό τραπέζι άρθρωσης. Αναδεικνύεται το μεσάρθριο 

διάστημα ανοικτό σε όλο το μήκος του, χωρίς, κατά το δυνατό, να επιπροβάλλεται με 

το λαγόνιο ή το ιερό οστό. 

 

 
Εικ. 1. Απλή προσθιοπίσθια ακτινογραφία φυσιολογικών ΙΑ.  
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 Μερικές φορές εκτελείται μία επιπλέον προβολή, δ) η κατ’εφαπτομένη. Ο 

ασθενής βρίσκεται σε καθιστική θέση στο πλάι του ακτινολογικού τραπεζιού και 

κάμπτει τον κορμό του προς τα εμπρός, ώστε η άρθρωση να μην επιπροβάλλεται με 

τους ηβοισχιακούς κλάδους. Η κεντρική ακτίνα επικεντρώνεται στην εξεταζόμενη Ι.Α 

έχοντας κλίση 150 περίπου προς τα έσω του κορμού. Στην κατ’εφαπτομένη προβολή 

αναδεικνύεται το περισσότερο κοιλιακά προεξέχον τμήμα της άρθρωσης, εκεί που ο 

πυελικός δακτύλιος συναντά την πρόσθια άνω γωνία της ωτοειδούς επιφάνειας. 

 Κύριος περιορισμός της απλής ακτινογραφίας είναι η χαμηλή ευαισθησία 

στην ανίχνευση ανωμαλιών στα πρώιμα στάδια νόσου των ΙΑ. Απεικονιστικά σημεία 

ιερολαγονίτιδας σε απλή α/α εμφανίζονται αρκετό καιρό μετά την έναρξη των 

συμπτωμάτων. Σε μελέτες αναφέρεται πως αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να είναι 

από δύο έως επτά χρόνια, παρουσιάζοντας έτσι οι απλές ακτινογραφίες μόνο χρόνιου 

τύπου αλλοιώσεις και καταλήγοντας σε καθυστερημένη διάγνωση της νόσου 

(27,38,71).   

5.2.2. Απλές τομογραφίες  

Εκτός των απλών ακτινογραφιών ορισμένες φορές στο παρελθόν, πριν την 

εισαγωγή της Υπολογιστικής Τομογραφίας, λαμβάνονταν απλές τομογραφίες σε 

διαφορετικά επίπεδα των Ι.Α, ώστε να μελετηθούν οι Ι.Α σε όλη τους την έκταση. Αν 

και τα επίπεδα αυτά εξαρτώνται κατά πολύ από τον σωματότυπο κάθε ασθενούς, τα 

πιο συχνά χρησιμοποιούμενα είναι στα 4,5,6,7,και 8εκ από την επιφάνεια του 

ακτινολογικού τραπεζιού όπου κείτεται σε ύπτια θέση ο ασθενής.   
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5.2.3. Υπολογιστική Τομογραφία (Υ.Τ) 

H Υπολογιστική Τομογραφία (Υ.Τ) είναι πιο ευαίσθητη απεικονιστική 

τεχνική από τις απλές ακτινογραφίες στην ανάδειξη λεπτών ή πρώιμων αλλοιώσεων 

των ΙΑ, αλλά και πιο αντικειμενική και αναπαραγώγιμη μέθοδος (12,21,26,28,72).  

Στα προτεινόμενα πρωτόκολλα εξέτασης των ΙΑ λαμβάνονται, συνήθως 

συνεχόμενες, εγκάρσιες τομές δια των Ι.Α, ξεκινώντας από το επίπεδο του πρώτου 

ιερού σπονδύλου και συνεχίζοντας ουραία έως να καλυφθεί το υμενώδες τμήμα της 

άρθρωσης σε όλο το μήκος του (37,63,73-76). Σε παλαιότερες μελέτες έχει 

χρησιμοποιηθεί επίσης η μέγιστη δυνατή κλίση που μπορεί να σχηματίσει η λυχνία με 

τον επιμήκη άξονα του κορμού του ασθενή, περίπου 150, ώστε η δέσμη ακτινοβολίας 

να είναι όσο το δυνατό παράλληλη με τον επιμήκη άξονα του ιερού οστού (7). 

Επίσης, για τη μελέτη των Ι.Α συνιστάται η εφαρμογή οστικού αλγόριθμου και 

μικρού πεδίου απεικόνισης (FOV), μεταξύ 200 και 250 (εικ. 2).  

Ο μοναδικός προσανατολισμός των ΙΑ επιδρά επίσης στην απεικόνιση των ΙΑ 

με ΥΤ. Εγκάρσιες τομές ΥΤ με κλίση της λυχνίας δεν μπορεί να είναι παράλληλες και 

με τα έξι τμήματα των δύο ΙΑ ταυτόχρονα, μιας και κάθε τμήμα κείτεται σε 

διαφορετικό επίπεδο (8), με συνέπεια τη δημιουργία φαινομένου μερικού όγκου στις 

εξετάσεις ΥΤ των ΙΑ.  

Παρ’ όλα αυτά η εκτίμηση των αλλαγών των ΙΑ στις οροαρνητικές 

σπονδυλοαρθροπάθειες με μια μέθοδο πιο ευαίσθητη από την απλή α/α όπως η ΥΤ ή 

MR είναι ιδιαίτερης σημασίας στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της 

θεραπείας π.χ των νέων βιολογικών θεραπευτικών παραγόντων (αντι – TNF ) (77).  
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Εικ. 2. Τομή ΥΤ φυσιολογικών ιερολαγονίων αρθρώσεων, πάχους 5χιλ, σε εγκάρσιο 

επίπεδο και παράθυρο οστών. Απεικονίζεται με ευκρίνεια το μεσάρθριο διάστημα και 

οι αρθρικές επιφάνειες του ιερού και λαγονίου οστού.  

 

Επίσης, ιδιαίτερη είναι η αξία της ΥΤ στην ταυτοποίηση τραυματισμού του 

οπισθίου δακτυλίου της πυέλου. Η πληροφορία για τη σταθερότητα και τον τύπο του 

τραυματισμού που παρέχεται με την 2D και 3D ανασύνθεση είναι τόσο ακριβής που η 

ΥΤ μπορεί να αντικαταστήσει την προσθιοπίσθια α/α, ιδιαίτερα όταν για ποικίλους 

λόγους δεν είναι δυνατή η καλής ποιότητας απεικόνιση (78).  

Επεμβατικές πράξεις καθοδηγούμενες απεικονιστικά υπό ΥΤ ή ΜΤ αποκτούν 

όλο και αυξανόμενη σημασία στην κλινική ρευματολογία. Η ΥΤ και η MRI  

προτιμώνται για ποικίλες διαδερμικές επεμβατικές πράξεις στην σπονδυλική στήλη 

και στις ΙΑ (79). Πρωταρχικός ρόλος αυτών των τεχνικών αποτελεί η αναρρόφηση 

υγρού από την αρθρική κάψα, όταν υπάρχει ισχυρή υποψία φλεγμονής, το οποίο 

αποστέλλεται για καλλιέργεια (εικ. 3).  

 36



 

             
              α 

                          
                          β 

Εικ. 3. α) Ιερολαγονίτιδα με ετερόπλευρη εντόπιση, αριστερά, σε ασθενή 25χρ. Στις 

λήψεις ΥΤ σημειώθηκε διεύρυνση του μεσάρθριου διαστήματος αριστερά συγκριτικά 

με δεξιά. β) Ακολούθησε βιοψία με βελόνη για τη διερεύνηση ενδεχόμενης 

παρουσίας σηπτικής ιερολαγονίτιδας. 
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Επίσης, η έγχυση κορτικοστεροειδών υπό καθοδήγηση ΥΤ έχει αποδειχθεί 

αποτελεσματική, χωρίς επιπλοκές, θεραπευτική μέθοδος της οξείας ιερολαγονίτιδας 

σε ασθενείς με σπονδυλοαρθροπάθεια (80). Αυτό επιτυγχάνεται εγχύοντας 

κορτικοστεροειδή ενδοαρθρικά Οι παρακεντήσεις των ΙΑ ακολουθούν μετά την 

εκτέλεση ΥΤ ΙΑ  σε οστικό αλγόριθμο και με τον ασθενή σε πρηνή θέση. Κατόπιν 

επιλέγεται η τομή που παρέχει την καταλληλότερη πρόσβαση στο μεσάρθριο 

διάστημα του συνοβιακού τμήματος της νοσούσας άρθρωσης, η οποία σημειώνεται 

στο δέρμα. Επίσης μετράται το βάθος στο οποίο θα συναντήσει η βελόνη το 

μεσάρθριο χώρο, διαπερνώντας κάθετα το δέρμα στην περιοχή του γλουτού. Στην 

περιοχή ενδιαφέροντος, κάτω από άσηπτες συνθήκες, γίνεται τοπική αναισθησία με 

10ml xylocaine 2%. Χρησιμοποιείται συνήθως βελόνα βιοψίας 17-18G, μήκους 50-

125mm, η οποία εισέρχεται στο προεπιλεγμένο βάθος. Ακολούθως, επανελέγχεται η 

θέση τη βελόνης, με δύο τομές Υ.Τ πάχους 8-10χιλ και ολοκληρώνεται η 

αναρρόφηση υγρού είτε η έγχυση κορτικοστεροειδών ή άλλου τύπου θεραπευτικού 

σκευάσματος (εικ. 4).   

Απαραίτητα κριτήρια για την εκτέλεση ενδαρθρικής έγχυσης 

κορτικοστεροειδών είναι: 1) παρατεινόμενο άλγος στην οσφύ για περισσότερο από 

δύο μήνες με δείκτη πόνου άνω του 5, 2) ενεργός ιερολαγονίτιδα 3) αποτυχία 

ανταπόκρισης σε θεραπεία με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη επί τέσσερις εβδομάδες. 

Η διενέργεια επεμβατικών πράξεων στις ΙΑ υπό την καθοδήγηση ΥΤ για την 

αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου αποτελεί μια εναλλακτική, αποτελεσματική 

θεραπευτική μέθοδο, με χαμηλό ποσοστό επιπλοκών, με καλή ανταπόκριση του 

ασθενή και υψηλή θεραπευτική αξία (81).    
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Εικ. 4. Εξέταση ΥΤ (α) στις ΙΑ νεαρής γυναίκας 28χρ, με ιστορικό αγκυλοποιητικής 

σπονδυλίτιδας και οξύ άλγος στην οσφύ δεξιά. Παρατηρούνται χρόνιες αλλοιώσεις 

κυρίως στη δεξιά ΙΑ και μικρότερου βαθμού αριστερά. Οι αρθρικές επιφάνειες του 

ιερού και λαγονίου οστού εμφανίζουν σκλήρυνση και ζώνες οστικής γεφύρωσης, ενώ 

στην ΜΤ αναδείχθηκε περιοχή ενεργούς φλεγμονής δεξιά (αστερίσκος). Ακολούθησε 

βιοψία ΙΑ υπό καθοδήγηση ΥΤ (β), όπου η βελόνη βιοψίας τοποθετήθηκε στο 

συνοβιακό τμήμα της άρθρωσης.  

 

5.2.4. Μαγνητική τομογραφία (ΜΤ) 

Η εισαγωγή της μαγνητικής τομογραφίας (ΜΤ) έχει συμβάλλει σημαντικά 

στην απεικονιστική διαγνωστική προσπέλαση νόσων των Ι.Α. Η έναρξη των 

νοσημάτων των ΙΑ συνήθως ακολουθείται από μια μακρά λανθάνουσα περίοδο: η 

πρώιμη διάγνωση είναι απαραίτητη για την κατάλληλη και έγκαιρη θεραπεία που 

μπορεί να γίνει μόνο με τεχνική υψηλής ευαισθησίας όπως η MRI. H MRI φαίνεται 

να είναι μέθοδος εκλογής για την ανάδειξη πρώιμων σημείων ιερολαγονίτιδας διότι 

προβάλει τις πρώιμες αλλαγές στο χόνδρο και στον μυελό, συμπληρώνοντας το κενό 

μεταξύ της έναρξης των συμπτωμάτων και των απεικονιστικών ευρημάτων. Η ΥΤ 

 39



υπερτερεί της ΜΤ στην ανάδειξη οστικών αλλοιώσεων, όπως υποχονδρικής 

σκλήρυνσης και αγκύλωσης και ενδείκνυται για τη διερεύνηση αλλοιώσεων σε 

υποξεία ή χρόνια φάση  (12,26,30,82). Αντιθέτως, η ΜΤ  πλεονεκτεί έναντι της ΥΤ 

λόγω απουσίας ιονίζουσας ακτινοβολίας, της ικανότητάς της να ανιχνεύει πολύ 

πρώιμες αλλοιώσεις ιερολαγονίτιδας και να τις διαφοροποιεί από τις χρόνιες 

αλλοιώσεις (27,28,30,83), όπως και να αναδεικνύει σημεία ενεργότητας της νόσου 

επί εδάφους χρονιότητας (26,71,82). Επομένως, αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τη 

διάγνωση και παρακολούθηση νεαρών ασθενών μειώνοντας μέχρι ενός σημείου τη 

χρήση της ΥΤ, αν και η ΥΤ παρέχει λεπτομερέστερη εκτίμηση των οστικών 

αλλοιώσεων (84).  

Οι ακολουθίες ΜΤ που εφαρμόζονται συνήθως στις ιερολαγόνιες αρθρώσεις είναι οι 

fast spin-echo T1-weighted, STIR, fat saturated fast spin-echo T2-weighted και fat 

saturated fast spin-echo T1-weighted  μετά από ε.φ χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας 

Gd-DTPA (εικ. 5) σε στεφανιαίο επίπεδο. Η τελευταία έχει μεγαλύτερη ευαισθησία 

στην ανίχνευση της παρουσίας και της έκτασης φλεγμονωδών αλλαγών σε οξεία 

φάση από τη STIR και fat saturated fast spin-echo T2-weighted (85-87).  

Απεικονιστικά σημεία αλλαγών των ΙΑ στην ΥΤ μπορεί να παρατηρηθούν σε 

δύο έως τρεις εβδομάδες από την έναρξη των συμπτωμάτων, ενώ στη ΜΤ με ε.φ 

χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας μπορεί να εντοπιστούν παθολογικά σημεία εντός 

των πρώτων τριών ημερών, αναδεικνύοντας την υψηλή ευαισθησία της ΜΤ (26,71).  

Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι το συνοβιακό τμήμα απεικονίζεται καλύτερα 

σε λήψεις coronal, oblique (7,11,26,38). Παρ’ όλα αυτά ο Puhakka et al υποστήριξαν 

ότι εγκάρσιες λήψεις παρέχουν καλύτερη ανάδειξη της ανατομίας και των δύο 
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τμημάτων της άρθρωσης διευκολύνοντας την ερμηνεία των απεικονιστικών 

ευρημάτων (72). 

  

    
α                                                                 β 

Εικ. 5. Στεφανιαίες τομές MRI, σε ακολουθίες T2 (α) και (β) T1 fat saturated  

sequences, μετά από χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας: Φυσιολογικές ΙΑ που δεν 

παρουσιάζουν σημεία αυξημένου σήματος.   

 

Τα κύρια απεικονιστικά ευρήματα της ιερολαγονίτιδας σε οξεία φάση στην  

μαγνητική τομογραφία (ΜΤ) είναι η ενδοαρθρική συλλογή υγρού, το οίδημα του 

υποχονδρικού μυελού των οστών, η αρθρική και περιαρθρική ενίσχυση μετά από ε.φ 

χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας και το οίδημα των μαλακών μορίων. Το οίδημα 

του υποχονδρικού μυελού των οστών αποτελεί την πιο πρώιμη εκδήλωση της οξείας 

φάσης της ιερολαγονίτιδας, χωρίς να έχουν προκληθεί άλλες οστικές αλλοιώσεις (28). 

Χαρακτηρίζεται από χαμηλής έντασης σήμα στην  T1 και αυξημένης έντασης σήμα 

στην STIR και fat saturated fast spin-echo T2-weighted (εικ. 6α,β). Στην fat saturated 

fast spin-echo T1-weighted  μετά από ε.φ χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας 

παρατηρείται σημαντική ενίσχυση των ΙΑ και του παρακείμενου μυελού των οστών, 
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σημαντικό εύρημα υπέρ ενεργότητας της νόσου (εικ. 6γ). Εικόνα οιδήματος του 

μυελού επίσης παρατηρείται κατά τη διαδικασία γήρανσης των ΙΑ. Η διαφορική 

διάγνωση έγκειται στην εντόπιση του οιδήματος: όταν αναγνωρίζεται στο συνδεσμικό 

τμήμα της άρθρωσης είναι ενδεικτικό εκφυλιστικής νόσου, ενώ παρουσία οιδήματος 

στο συνοβιακό τμήμα υποδηλώνει φλεγμονή (27). Η ε.φ χορήγηση παραμαγνητικής 

ουσίας μπορεί με ακρίβεια να αναδείξει επέκταση της φλεγμονής στα μαλακά μόρια 

και ιδιαίτερα οπισθίως του λαγονοψοίτη μυός, εύρημα ιδιαίτερα ενδεικτικό σηπτικής 

ιερολαγονίτιδας, μιας και δεν απεικονίζεται στις σπονδυλοαρθροπάθειες 

(12,26,88,89).  

 

  
 α                                                                 β 

Εικ. 6α,β. Πρώιμη φάση ενεργούς ιερολαγονίτιδας σε ακολυθίες STIR (α) και fat 

saturated fast spin-echo T2-weighted  (β), δείχνουν αυξημένης έντασης σήματος 

αλλοιώσεις, ενδεικτικές οιδήματος του μυελού των οστών των ΙΑ, παρααρθρικά στο 

ιερό και στο λαγόνιο οστό.   
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Εικ. 6γ. Πρώιμη φάση ενεργούς ιερολαγονίτιδας σε ακολουθία fat saturated fast spin-

echo T1-weighted  μετά από ε.φ χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας, δείχνει ενίσχυση 

των αλλοιώσεων. 

 

Τα κύρια απεικονιστικά ευρήματα της χρόνιας φάσης της ιερολαγονίτιδας στη 

ΜΤ περιλαμβάνουν αναστροφή του μυελού των οστών (λιπώδης) περιαρθρικά, 

αντικατάσταση του αρθρικού χόνδρου από pannus, οστικές διαβρώσεις, υποχονδρική 

σκλήρυνση, αγκύλωση και διεύρυνση ή στένωση του μεσάρθριου διαστήματος. 

Ο βαθμός ενεργότητας και χρονιότητας της ιερολαγονίτιδας μπορεί να 

καθοριστεί όπως υποστηρίζουν μελέτες (90-93) με ΜΤ των ΙΑ, όπως αναφέρεται 

στον πίν. 1. Με αυτά τα κριτήρια του πιν. 1 μπορεί να διαγνωστεί ιερολαγονίτιδα εάν 

υπάρχει δείκτης ενεργότητας Α ή Β, ή δείκτης χρονιότητας μεγαλύτερος του ΙΙ. Θα 

πρέπει όμως να έχουμε υπ’ όψιν μας, πως σε κάποιες περιπτώσεις πρώιμης 

ιερολαγονίτιδας μπορεί να αναδειχθεί ενίσχυση μόνο στην αρθρική κάψα και στον 

περιαρθρικό μυελό των οστών και όχι στο μεσάρθριο διάστημα.  
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Δείκτης ενεργότητας: 

Grade x: ενίσχυση <30° = αρνητικό για ιερολαγονίτιδα  

Grade A: ενίσχυση 30°–70° = μετρίου βαθμού ιερολαγονίτιδα  

Grade B: ενίσχυση  >70° = σοβαρή ιερολαγονίτιδα  

 

Δείκτης χρονιότητας: 

Grade 0: καμία χρόνια αλλοίωση 

Grade I: περίγραπτη εστιακή σκλήρυνση και/ή λιγότερο από δύο διαβρώσεις  

Grade II: μέτρια υποχονδρική σκλήρυνση και/ή περισσότερες από δύο διαβρώσεις  

με φυσιολογικό μεσάρθριο διάστημα  

Grade III: εκτεταμένη υποχονδρική σκλήρυνση και/ή διεύρυνση του μεσάρθριου 

διαστήματος και/ή μικρού βαθμού εστιακή αγκύλωση (<25% της άρθρωσης) 

Grade ΙV: αγκύλωση της άρθρωσης 

 

Πίνακας1: Σύστημα βαθμονόμησης χρόνιας και οξείας ιερολαγονίτιδας στη ΜΤ. 

 

Πρόσφατα έχει αρχίσει να εφαρμόζεται diffusion-weighted MRI (DWI)  στις 

δομές του μυοσκελετικού συστήματος (94-96). Οι μελέτες έχουν δείξει ότι μπορεί να 

είναι σημαντική στην ποσοτική ανάλυση των φλεγμονωδών αλλοιώσεων, όπως κατά 

τη διάρκεια θεραπείας της αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας όπου θα μπορούσε να 

συνεισφέρει στην παρακολούθηση και αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Η DWI 

είναι ευαίσθητη και ταχεία ακολουθία, δεν απαιτείται ε.φ χορήγηση παραμαγνητικής 

ουσίας και θα μπορούσε να αποτελέσει μια καλή και λιγότερο δαπανηρή μέθοδο 

παρακολούθησης των ΙΑ (97,98).  

 44



Γενικά τα κύρια μειονεκτήματα της ΜΤ είναι το υψηλό κόστος, η χαμηλή 

προσβασιμότητα και ο μεγάλος χρόνος εξέτασης (30 λεπτά περίπου) (26,30,38,71). 

5.2.5. Σπινθηρογράφημα  

Σπινθηρογράφημα Ι.Α 15min μετά ενδοφλέβια έγχυση ραδιοισοτόπων 

παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία για ιερολαγονίτιδα, αλλά υπολείπεται σε ειδικότητα 

(37). Τα αποτελέσματα της μελέτης πρέπει να ερμηνευτούν σε συνδυασμό με εκείνα 

άλλης απεικονιστικής μεθόδου και είναι σημαντικά σε περιπτώσεις ετερόπλευρων 

αλλοιώσεων (26,27,38). 

Δύο ραδιοισότοπα έχουν αποδειχθεί χρήσιμα για την επιβεβαίωση νόσων των 

Ι.Α: Τεχνήτιο MDP και Γάλλιο 64. Το πρώτο συγκεντρώνεται σε περιοχές υπεραιμίας 

και αυξημένης οστικής αντίδρασης, αλλά  παρουσιάζει έντονη συγκέντρωση και στις 

φυσιολογικές Ι.Α. Κατά συνέπεια, είναι εξαιρετικά ευαίσθητος αλλά μη ειδικός 

δείκτης και η χρησιμότητά του περιορίζεται στην επιβεβαίωση ετερόπλευρης 

ιερολαγονίτιδας, όταν οι απλές ακτινογραφίες είναι φυσιολογικές. Ο λόγος 

συγκέντρωσης του ραδιοφαρμάκου στις Ι.Α προς αυτή στο ιερό οστό θεωρήθηκε 

φυσιολογικός όταν ήταν 1.3 : 1. Παρ’ όλα αυτά ο παραπάνω λόγος παρουσιάζει ευρύ 

φάσμα στις φυσιολογικές ιερολαγόνιες αρθρώσεις κι επομένως καθίσταται μη 

αξιόπιστος δείκτης πρώιμης ιερολαγονίτιδας. Ο ρόλος του γαλλίου 64 είναι 

συμπληρωματικός και ακολουθεί τον έλεγχο με το τεχνήτιο. Καθηλώνεται σε 

περιοχές αυξημένης οστικής διεργασίας και επιπλέον είναι ευαίσθητο στις 

φλεγμονώδεις περιοχές, καθώς και στις νεοπλασματικές εξεργασίες. Η διαγνωστική 

του αξία είναι επίσης περιορισμένη και έγκειται στην επιβεβαίωση φλεγμονής στις 

Ι.Α όταν υπάρχουν παθολογικά ευρήματα στην απλή ακτινογραφία ή στο 

σπινθηρογράφημα με τεχνήτιο, ενώ σε αυτό με το γάλλιο απεικονίζεται εστιακή 
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συγκέντρωση. Υπό κανονικές συνθήκες ένα 24ωρο σπινθηρογράφημα με τεχνήτιο 

παρέχει πλήρη εκτίμηση των Ι.Α. Το γάλλιο αποβάλλεται μέσω του γαστρεντερικού 

συστήματος κι έτσι μπορεί κάποιες φορές να επιπροβάλλεται με τις περιοχές 

συγκέντρωσής του στις Ι.Α. Καθηλώνεται μόνο στις αρθρώσεις που πάσχουν από 

φλεγμονώδεις ιερολαγονίτιδες κι έτσι συμβάλλει σημαντικά στη διαφορική διάγνωση 

από τις οροαρνητικές σπονδυλοαρθροπάθειες.    

 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

1. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Πολύ συχνά αρθροπάθειες συμβαίνουν σε νέα άτομα, ώστε η έγκαιρη 

διάγνωση να είναι κρίσιμη στην εφαρμογή κατάλληλης θεραπείας, στοχεύοντας στη 

βελτίωση της πρόγνωσης και της κινητικότητας του ασθενή (83). Εφόσον ο πόνος 

στην οσφύ δεν αποτελεί ειδικό δείκτη ιερολαγονίτιδας τις περισσότερες φορές η 

κλινική διάγνωση της ιερολαγονίτιδας είναι δύσκολη και βασίζεται κυρίως στην 

ακτινολογική επιβεβαίωση, όπου υπάρχει ανάγκη για αξιόπιστες απεικονιστικές 

τεχνικές (37), όπως η ΥΤ και η ΜΤ που κατέχουν σπουδαίο ρόλο (7,11,26). 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάδειξη των μορφολογικών 

αλλοιώσεων των ιερολαγονίων αρθρώσεων (Ι.Α) με βελτιωμένες τεχνικές 

Υπολογιστικής Τομογραφίας (Υ.Τ). Η μελέτη επικεντρώνεται στους εξής επιμέρους 

σκοπούς :  

1) Εισαγωγή και αξιολόγηση  πρωτοκόλλου τεχνικής Υπολογιστικής 

Τομογραφίας Υψηλής ευκρίνειας (ΥΤΥΕ) με χαμηλή δόση ακτινοβολίας η οποία 

 46



παράλληλα θα παρέχει ευκρινέστερη ανάδειξη των Ι.Α. Για το σκοπό αυτό 

απαιτείται:  

α) Προσδιορισμός της δόσης ακτινοβολίας της τεχνικής. 

β) Σύγκριση με ήδη κοινώς αποδεκτά πρωτόκολλα τεχνικής Υ.Τ πυέλου και Υ.Τ 

ιερολαγονίων αρθρώσεων.  

2) Αξιολόγηση με συμβατική τεχνική Υ.Τ και Υ.Τ.Υ.Ε των Ι.Α ασθενών που 

πάσχουν από ιερολαγονίτιδα ή τίθεται υπόνοια πρώιμης εγκατάστασης της νόσου. 

3) Καταγραφή  των σημείων φυσιολογικής γήρανσης των Ι.Α. ασυμπτωματικών 

ασθενών  ως προς νόσο που εμπλέκει της Ι.Α. με αναφορά σε συγκεκριμένες 

ηλικιακές ομάδες. Η καταγραφή αυτή είναι προϋπόθεση για την αναγνώριση 

παθολογικής σημειολογίας που δεν εντάσσεται στη “φυσιολογική” γήρανση των Ι.Α.  

4) Εκτίμηση και παρακολούθηση με Υ.Τ.Υ.Ε των σημείων της αρθρίτιδας των 

φλεγμονωδών εντεροπαθειών στις Ι.Α και συσχέτιση τους με τον τύπο και την πορεία 

της εντερικής νόσου (Ελκώδης κολίτις , νόσος Crohn).  

 

2. ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΙΑ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΤ: ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ  

    ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΤ - ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ (ΥΤΥΕ / HRCT). 

 

2.1. ΣΚΟΠΟΣ 

Παρά τα πλεονεκτήματα της ΥΤ έναντι άλλων μεθόδων, δεν χρησιμοποιείται 

ευρέως στην εκτίμηση ΙΑ ατόμων όπου τίθεται υποψία νόσου των αρθρώσεων, εν 

μέρει λόγω της ακτινοβολίας που εκπέμπεται. Σκοπός της μελέτης ήταν να σχεδιαστεί 

πρωτόκολλο υψηλής ποιότητας εικόνας ΥΤ τομογραφίας, με χαμηλότερη δόση 
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ακτινοβολίας συγκριτικά με προηγούμενα πρωτόκολλα ΥΤ και απλές ακτινογραφίες.  

2.2. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 

2.2.1 Μελέτη σε ανθρώπινο ομοίωμα ( phantom ) : Μετρήσεις δόσης ακτινοβολίας 

Οι μετρήσεις δόσης ακτινοβολίας έγιναν με τη χρήση κρυστάλλων TLD-100 (lithium 

fluoride thermoluminescent dosimeters) 0.32χ0.32χ0.09cm και ένα Rando 

ανθρωπόμορφο  phantom (Alderson Research Labs, Inc, USA) που απαρτίζεται από 

36 αριθμημένα τεμάχια (εγκάρσια διατομή) πάχους 2.5 mm με οπές για την 

τοποθέτηση των TLD. Τα δοσίμετρα διαβάστηκαν από έναν ανιχνευτή Victoreen 

2800Μ ( Victoreen, inc). Κρύσταλλοι TLD  που οι μετρήσεις τους διέφεραν από το 

μέσο όρο κατά 25 Ds εξαιρούνταν από τη μελέτη. 88 ρυθμισμένοι κρύσταλλοι 

τοποθετήθηκαν στα τεμάχια 29 και 30 του Rando phantom στη μεσότητα των δύο ΙΑ, 

στο ανώτερο τμήμα της άρθρωσης. 22 κρύσταλλοι  TLD τοποθετήθηκαν πλάι - πλάι, 

στην πρόσθια επιφάνεια και σε βάθος 8.5 cm από την  επιφάνεια, που αντιστοιχεί στη 

θέση εμβρύου κατά την πρώιμη περίοδο ζωής του (99). Υπολογισμός  της δόσης έγινε 

για τέσσερα πρωτόκολλα:  

Α  120KVp/ 200 mA/ 1.9s/ 10 mm πάχος τομής/ 10mm μετακίνηση τραπεζιού 

Β  120KVp/ 200 mA/ 1.9s/ 5 mm πάχος τομής/ 5mm μετακίνηση τραπεζιού 

Γ   120KVp/ 175 mA/ 2.9s/ 1.5 mm πάχος τομής/ 5mm μετακίνηση τραπεζιού 

Δ   130KVp/ 150 mA/ 3.8s/ 1.5 mm πάχος τομής/ 5mm μετακίνηση τραπεζιού.  

Τα πρωτόκολλα Α και Β έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για την 

αξιολόγηση της ιερολαγονίτιδας (74,100). Τα πρωτόκολλα Γ και Δ είναι τεχνικές 

υψηλής ευκρίνειας (ΥΤΥΕ), που δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα σε άτομα με 

αρθροπάθεια στις ΙΑ. Παρ’ όλα αυτά οι λεπτές τομές 1.5mm παρείχαν εξαιρετικά 

αποτελέσματα σε ασθενείς με εκφυλιστική νόσο των ΙΑ που εξετάστηκαν στο δικό 
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μας κέντρο. Η δόση ακτινοβολίας υπολογίστηκε με την παρακάτω εξίσωση: 

 

όπου:  n= αριθμός κρυστάλλων TLD, T= πάχος κρυστάλλων,  Z= θέση κατά μήκος μιας 

γραμμής παράλληλης στο πεδίο τομογραφίας, D(z)= δόση στη θέση Ζ. 

  

Η δόση ακτινοβολίας μετρήθηκε για μία σειρά 5 τομογραφιών σε βάθος 4-, 5-, 

6-, 7-, και 8εκ και 4 ακτινογραφιών που συνήθως χρησιμοποιούνται στην εξέταση 

των ΙΑ. 

2.2.2. Μελέτη phantom: ποιότητα της εικόνας με πρωτόκολλο εξέτασης ΥΤΥΕ.    

Αλγόριθμος ανασύνθεσης και χωρική διακριτική ικανότητα: 

Η επίδραση του αλγόριθμου ανασύνθεσης στη χωρική διακριτική ικανότητα 

δοκιμάστηκε σαρώνοντας τις ΙΑ του Rando phantom με 120KVp/ 2.9s / 175 mA που 

είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή για τομές πάχους1.5 mm και FOV  300. Η επιλογή 

των παραπάνω παραμέτρων βασίστηκε στην εμπειρία από την ΥΤΥΕ στον θώρακα. 

Όλες οι εικόνες από το phantom αξιολογήθηκαν από ακτινολόγο, που δεν γνώριζε τις 

παραμέτρους των πρωτοκόλλων. Στις ΙΑ αξιολογήθηκαν η απεικόνιση του 

μεσάρθριου διαστήματος και ο καθορισμός της αρθρικής επιφάνειας των οστών της 

άρθρωσης, καθώς και της υποχονδρικής σκλήρυνσης. 

Θόρυβος εικόνας: 

Για να αξιολογήσουμε την επίδραση της τεχνικής σάρωσης και του αλγόριθμου 

ανασύνθεσης στο θόρυβο της εικόνας το Rando phantom σαρώθηκε με τους 

παρακάτω συνδυασμούς παραμέτρων: 120KVp/ 100mA/ 2.9s, 120KVp/ 175mA/ 

1.9s, 120KVp/ 175mA/ 2.9s, 120KVp/ 175mA/ 3.8s, 130KVp/ 150mA/ 1.9s, 
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130KVp/ 150mA/ 2.9s, 130KVp/ 125mA/3.8 s, 130KVp/150 mA/3.8s. Το πάχος 

τομής ήταν 1.5 mm σε όλες τις περιπτώσεις. Οι εικόνες ανασυντέθηκαν σε 

διαφορετικούς αλγόριθμους: 3- πυέλου/μαλακών μορίων, 4- κοιλίας, 7-κοιλία παίδων, 

8- σπονδυλικής στήλης/ κρανίου/ άκρων, 9- οστών. 

2.2.3. Κλινική μελέτη: 

     Οι  αλγόριθμοι ανασύνθεσης που αποδείχθηκε ότι παρείχαν την καλύτερη 

ποιότητα εικόνας στη μελέτη του phantom, ακολούθως αξιολογήθηκαν σε εξετάσεις 

ΥΤΥΕ 10 νοσηλευόμενων ασθενών με παθολογία στις ΙΑ στην απλή ακτινογραφία 

(α/α). Σύμφωνα με το κλινικό ιστορικό 5 ασθενείς έπασχαν από οστεοαρθρίτιδα, 3 

από φλεγμονώδη εντερική νόσο, 1 από φλεγμονώδη ιερολαγονίτιδα και 1 από 

μελάνωμα. Η αξιολόγηση έγινε από έναν ακτινολόγο σχετικά με τη συνολική 

απεικόνιση των μορφολογικών ανωμαλιών, όπως στένωση του μεσάρθριου 

διαστήματος, παρουσία διαβρώσεων, αγκυλώσεων και οστεοφύτων και τον τύπο της 

υποχονδρικής σκλήρυνσης. Όλες οι εξετάσεις ΥΤ έγιναν εφαρμόζοντας 120KVp/ 175 

mA/ 2.9s/ 1.5 mm πάχος τομής/ 5mm μετακίνηση τραπεζιού. Πρόσθετη τομή πάχους 

1.5 mm με 120KVp/ 175mA/ 3.8s λήφθηκε στο επίπεδο μέγιστης προσθιοπίσθιας 

διαμέτρου των ΙΑ, προκειμένου να εκτιμηθεί η επίδραση διαφορετικών ρυθμίσεων 

mAs στην απεικόνιση ανωμαλιών που διαπιστώθηκαν.   

2.3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Οι δόσεις ακτινοβολίας στην πρόσθια επιφάνεια της κοιλίας και σε βάθος 

8.5εκ για τα πρωτόκολλα ΥΤ πυέλου, κλασικής τομογραφίας και της σειράς 4 

απλών ακτινογραφιών φαίνονται στον Πιν.1.  
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Πρωτόκολλο εξέτασης  

          Δόση ακτινο 

Κοιλιακή επιφάνεια    

βολίας  (mGy) 

Βάθος 8.5 cm 

Πρωτόκολλα ΥΤ   

                A        39.4                               24.1  

                B                                     40.1                                24.3  

                Γ        16.8                                10.0  

                Δ        19.0                                13.6  

Απλές τομογραφίες       37.3                                11.6 

Απλές ακτινογραφίες (4)       35.0                                11.0  

  

 Πίνακας 1.: Οι δόσεις ακτινοβολίας στην πρόσθια επιφάνεια της κοιλίας 

του Rando  phantom και σε βάθος 8.5εκ για τα πρωτόκολλα ΥΤ πυέλου, 

κλασικής τομογραφίας και της σειράς 4 απλών ακτινογραφιών 

 

Η δόση ακτινοβολίας που προέκυψε στα πρωτόκολλα Α ή Β ήταν μεγαλύτερη 

του διπλάσιου της δόσης από το πρωτόκολλο Γ (διάγραμμα 1). Αλλά και η δόση από 

το πρωτόκολλο Δ ήταν σημαντικά χαμηλότερη από τα πρωτόκολλα Α ή Β. 

 
Διάγραμμα 1: Παρουσιάζεται η δόση ακτινοβολίας που κατέγραψαν οι κρύσταλλοι 

TLD για  το πρωτόκολλο Γ στην επιφάνεια της κοιλίας και σε βάθος 8.5εκ. 
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Η αξιολόγηση του αποτελέσματος του αλγόριθμου ανασύνθεσης στη χωρική 

διακριτική ικανότητα, έδειξαν ότι τα φίλτρα 7, 3, 4 (εικ.1) ήταν ανώτερη εκείνης με 

τα φίλτρα 8 και 9. Τα φίλτρα 3, 4, 7 και 8 παρείχαν αποδεκτές εικόνες σε αντίθεση 

με το φίλτρο 9 που παρήγαγε έντονο θόρυβο. 

 

β  

 

Εικ. 1. Παρουσίαση των αλγόριθμων ανασύνθεσης 3(α) και 7(β) στη μελέτη ΥΤ σε 

phantom. Αν και οι δύο εικόνες ήταν αποδεκτές, το φίλτρο 7 παρείχε βελτιωμένη 

διακριτική ικανότητα του μεσάρθριου διαστήματος και των οστικών δομών. 

 

 Ο θόρυβος της εικόνας, όπως ήταν αναμενόμενο, μειώθηκε με τη μείωση των 

KVp και των mA. Επίσης, οι  αλγόριθμοι ανασύνθεσης επηρεάζουν το θόρυβο της 
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εικόνας (Πιν. 2,3). Οι αλγόριθμοι 3 και 4 προκάλεσαν σημαντικά μικρότερο θόρυβο 

από εκείνον του 7. Επίσης υπήρχε μικρή αύξηση του θορύβου με το φίλτρο 7 

συγκριτικά το 8. Σε εικόνες ανασύνθεσης με φίλτρο 7 μειώνοντας τα  mAs από 665 

σε 508 δεν μειωνόταν η διακριτική ικανότητα, αλλά υπήρχε μόνο μια μικρή αύξηση 

του θορύβου της εικόνας. Αντίθετα, με mAs λιγότερα των 508 παρατηρήθηκε 

σημαντική αύξηση του θορύβου.  

 

      mAs               Αλγόριθμοι ανασύνθεσης 

                              3           4           7            8 

        290              14.4      23.4       41.2      37.0 

        333              12.7      20.3       35.2      31.3  

        508              10.5      16.5       29.0      25.6 

        665                 9.1     14.9       25.2      23.0 

 

Πίνακας 2.: Η επίδραση των mAs και του αλγόριθμου ανασύνθεσης στον θόρυβο της 

εικόνας στα 120 kVp. 

 

 

      mAs             Αλγόριθμοι ανασύνθεσης   

                              3           4           7            8 

        285              12.8      19.5       34.4      33.0 

        435              10.5      16.6       29.2      27.6 

        475               9.5       15.4       26.7      24.8 

        570               9.2       14.4       25.0      23.4 

 

Πίνακας 3.: Η επίδραση των mAs και του αλγόριθμου ανασύνθεσης στον θόρυβο της 

εικόνας στα 130 kVp. 
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α 

 
β 

Εικ.2. Τομές ΥΤ στο κατώτερο συνοβιακό τμήμα των ΙΑ σε ασθενή με 

οστεοαρθρίτιδα, που ανασυντέθηκαν με αλγόριθμο ανασύνθεσης  3 (α) και 7 (β). 

Καλύτερη περιγραφή του μεσάρθριου χώρου, κυρίως αρ, καθώς και ανάδειξη 

μικροδιαβρώσεων επιτεύχθηκε με τον  αλγόριθμο ανασύνθεσης  7. 
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Ο αλγόριθμος ανασύνθεσης 7 ήταν ανώτερος του 3 στην ανάδειξη 

μορφολογικών αλλοιώσεων σε 8 από τους 10 ασθενείς με αρθροπάθεια των ΙΑ 

(εικ.2). Αύξηση των mAs δεν επηρέαζε την ανάδειξη αλλοιώσεων σε κανέναν 

ασθενή. 

2.4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 Η δόση ακτινοβολίας σε βάθος εμβρύου από το πρωτόκολλο ΥΤΥΕ ήταν 

μικρότερη από το ήμισυ εκείνης που λαμβανόταν σε πρωτόκολλα συμβατικής ΥΤ 

στην πύελο και λίγο χαμηλότερη από τις δόσεις της σειράς απλών  ακτινογραφιών ή 

τομογραφιών των ΙΑ. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης έδειξαν πως ακόμα 

και για πρωτόκολλα συμβατικής ΥΤ πυέλου η δόση ακτινοβολίας στη θέση εμβρύου 

είναι χαμηλότερη των 50 mGy, που αντιστοιχεί στη μέγιστη αντίστοιχη δόση για το 

έμβρυο που προτείνεται από το NCRP (National Council of Radiation Protection and 

Measurements). Στην παράγραφο αρ. 9 (101), το NCRP  καταλήγει πως εάν η δόση 

ακτινοβολίας για το έμβρυο είναι χαμηλότερη ή ίση με 5 mGy δεν προκαλεί 

καθοριστική βλαπτική επίδραση και ο κίνδυνος απώτερων επιπλοκών είναι 

μικρότερος του 1%. Οι δόσεις που μετρήθηκαν στη παρούσα μελέτη ήταν 

χαμηλότερες από εκείνες που αναφέρονταν από τον Wagner et al (102). Έχει 

αναφερθεί σε προηγούμενη μελέτη ότι η μέση δόση ακτινοβολίας στις ωοθήκες 

μετράται στα 18.9 mGy (103) με δεδομένα 120KVp, 340 mAs και 10 mm πάχος 

τομής. Αυτά τα στοιχεία έρχονται σε συμφωνία με τα δικά μας αποτελέσματα.  

 Παρ΄όλο που η MRI συστήνεται για την εκτίμηση ιερολαγονίτιδας σε μια 

σειρά μελετών (104,105), η ΥΤ έχει εδραιωθεί στην ακτινολογική βιβλιογραφία ως 

εξαίρετη μέθοδος ανάδειξης οστικών αλλοιώσεων των ΙΑ. Η εκτίμηση αρθρίτιδας 

των ΙΑ με ΥΤ συχνά γίνεται με τη χρήση συνεχόμενων τομών 5 mm ή 10 mm 
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(74,100). Παρ΄όλα αυτά, για την εκτίμηση των ΙΑ έχουν προταθεί πρωτόκολλα ενός ή 

δύο τομών ΥΤ μιας και οι βλάβες των ΙΑ συνήθως κατανέμονται στο συνοβιακό 

τμήμα (73,74). Δύο σκοποί εξυπηρετήθηκαν με την εισαγωγή λεπτών τομών 1.5 mm 

και μεσοδιάστημα 3.5 mm σε όλη την έκταση των ΙΑ: επαρκής εκτίμηση των 

μορφολογικών αλλοιώσεων σε όλα τα τμήματα των ΙΑ και χαμηλότερη δόση 

ακτινοβολίας στον ασθενή. Χρησιμοποιώντας πάχος τομής 1.5 mm αντί 5 mm ή 10 

mm, το φαινόμενο μερικού όγκου ελαχιστοποιείται.  

Έξι αλγόριθμοι συγκρίθηκαν για την καλύτερη χωρική διακριτική ικανότητα. 

Το φίλτρο 7 αναδείχθηκε το καλύτερο, παρά τον αυξημένο θόρυβο συγκριτικά με το 

3 και το 4. Έτσι η υψηλής αντίθεσης ανάλυση φαίνεται να είναι πιο σημαντική στην 

ποιότητα της εικόνας των ΙΑ. Έχοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω το προτεινόμενο 

πρωτόκολλο ΥΤΥΕ περιλαμβάνει 1.5 mm πάχος τομής και 3.5mm μεσοδιάστημα, 

120KVp και 508 mAs. Υψηλότερες παράμετροι ( 130KVp και 570 mAs) ίσως να 

ήταν πιο κατάλληλα για τους παχύσαρκους ασθενείς.  

 Μια εξέταση ΥΤ με λεπτές τομές, μεσοδιάστημα και κατάλληλες τεχνικές 

παραμέτρους όπως αναδείχθηκαν στη μελέτη παρέχει υψηλής ποιότητας απεικόνιση 

των ΙΑ με χαμηλότερη δόση ακτινοβολίας από τα πρωτόκολλα ΥΤ και απλών 

ακτινογραφιών που δοκιμάστηκαν. Δεδομένου των πλεονεκτημάτων, η τεχνική 

ΥΤΥΕ μπορεί να έχει ιδιαίτερη αξία στην εκτίμηση ασθενών με αρθροπάθειες των 

ΙΑ. 
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3. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΡΟΛΑΓΟΝΙΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ     

    ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΥΤ ΚΑΙ ΥΤΥΕ 

 

3.1. ΣΚΟΠΟΣ 

Οι τεχνικές υψηλής ευκρίνειας στην ΥΤ (ΥΤΥΕ) βελτιώνουν την απεικόνιση 

εσωτερικών δομών πολύπλοκων ανατομικών περιοχών, αποφεύγοντας το φαινόμενο 

μερικού όγκου. Έχει εφαρμοστεί με επιτυχία στην εκτίμηση του πνευμονικού 

παρεγχύματος, των λιθοειδών οστών και του έσω ωτός (106,107). Στην παρούσα 

μελέτη εφαρμόστηκε ταυτόχρονα ΥΤΥΕ και συμβατική ΥΤ σε σειρά ασθενών με 

σκοπό τη σύγκριση των απεικονιστικών ευρημάτων των δύο τεχνικών και τη 

διερεύνηση σημείων υπεροχής της ΥΤΥΕ.  

3.2. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 

Για ηθικούς λόγους που σχετίζονται με τη δόση ακτινοβολίας δε θα έπρεπε να 

υποβάλλουμε ασθενείς με αρθρίτιδα σε δύο διαφορετικές εξετάσεις ΥΤ για τη 

σύγκριση των πρωτοκόλλων συμβατικής ΥΤ και ΥΤΥΕ. Επομένως, η μελέτη 

περιελάμβανε μόνο καρκινοπαθείς ασθενείς που λάμβαναν ακτινοθεραπεία. 

Συμμετείχαν στη μελέτη 74 ασθενείς – 32 άνδρες και 42 γυναίκες, ηλικίας 22 – 82χρ 

(μ.ο 53.1χρ), που προσκομίστηκαν στο τμήμα ακτινοθεραπείας λόγω κακοήθειας 

στην πύελο όπως: καρκίνος μήτρας, ουροδόχου κύστεως, προστάτη και παχέος 

εντέρου ή πυελικού λεμφώματος. Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε ΥΤ είτε για 

σχεδιασμό ακτινοθεραπείας ή για εκτίμηση της πορείας της νόσου και ανταπόκρισή 

της στη θεραπεία. Σε ασθενείς που δεν είχαν ιστορικό νόσου  που μπορεί να 

περιελάμβανε τις ΙΑ, θεωρήθηκαν οι ΙΑ είτε φυσιολογικές, είτε πως είχαν 

εκφυλιστικού τύπου αλλοιώσεις . Η εξέταση ΥΤ πραγματοποιήθηκε σε ένα μηχάνημα  
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Philips LX CT, χρησιμοποιώντας πρωτόκολλο συμβατικής ΥΤ πυέλου με 

συνεχόμενες τομές πάχους 5 mm (32 ασθενείς), ή 10 mm (42 ασθενείς), 1.9s, 200mA, 

120KVp. Δύο τομές ΥΤ επιλέχτηκαν και μελετήθηκαν σε παράθυρο οστών: μία κατά 

το μέσο της άρθρωσης και 10 mm ουραία της προηγούμενης, που αντιστοιχούσαν στο 

συνοβιακό τμήμα της άρθρωσης. Για κάθε ένα ζευγάρι λήψεων συμβατικής ΥΤ, 

λαμβάνονταν στις αντίστοιχες θέσεις δύο τομές ΥΤΥΕ ( 2.9s, 175mA, 120KVp, 

1.5mm πάχος τομής και FOV 200, παράθυρο οστών, φίλτρο 7). Οι σειρές εικόνων της 

συμβατικής ΥΤ και της ΥΤΥΕ των 74 ασθενών αναλύθηκαν τυφλά από δύο ιατρούς 

ακτινολόγους. Οι παρακάτω παράμετροι αξιολογήθηκαν: η ομοιομορφία και το 

ελάχιστο εύρος του μεσάρθριου χώρου, η παρουσία καλώς ή μη καλώς 

περιγεγραμμένης υποχονδρικής σκλήρυνσης του ιερού και λαγονίου οστού και η 

ομοιομορφία της (εικ.1,2.), η παρουσία οστεοφύτων, αγκύλωσης, διαβρώσεων και 

υποχονδρικών κύστεων, καθώς και η συμμετρία της άρθρωσης στο σύνολό της. Τα 

προαναφερόμενα ευρήματα ΥΤ χρησιμοποιούνται ευρέως για τη διάγνωση διαφόρων 

τύπων αρθρίτιδων των ΙΑ (7,73,74,100). Το συνδεσμικό τμήμα της άρθρωσης των ΙΑ 

εξετάστηκε ως προς την παρουσία μη καλώς περιγεγραμμένων ανωμαλιών ή ασαφούς 

μεσάρθριου χώρου. Για τη σύγκριση των ποσοτικών δεδομένων από τις δύο τεχνικές 

χρησιμοποιήθηκε paired student’s t-test. Διαφορές στη συχνότητα μη φυσιολογικών 

ευρημάτων μεταξύ των δύο τεχνικών (συμβατική ΥΤ – ΥΤΥΕ) εξετάστηκαν βάσει 

του x2 test.  

3.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 Η συχνότητα παθολογικών ευρημάτων που αναδείχθηκαν διέφεραν μεταξύ 

των δύο τεχνικών ΥΤ, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1.  
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Εικ. 1. Τομή ΥΤΥΕ, όπου παρατηρείται σαφής περιγραφή του μεσάρθριου χώρου και 

των αρθρικών επιφανειών, φυσιολογικών ΙΑ ασθενούς 55χρ. Μέτρηση συμμετρικού, 

ήπια ανομοιόμορφου μεσάρθριου διαστήματος στο κατώτερο πρόσθιο και οπίσθιο 

τμήμα των ΙΑ. 

 

 
Εικ. 2. Τομή ΥΤΥΕ στο ανώτερο πρόσθιο τμήμα των ΙΑ στον ίδιο ασθενή με την 

εικ.1: Μέτρηση υποχονδρικής σκλήρυνσης της αρθρικής επιφάνειας του λαγονίου και 

ιερού οστού,. 
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 ΥΤ 

Αρ. ΙΑ     (%) 

ΥΤΥΕ                 

Αρ. ΙΑ        (%)       

Στατιστικά  

σημαντικό 

I. Μεσάρθριο διάστημα 

Ομοιόμορφο 

Ανομοιόμορφο 

 

43            (29.1) 

105          (70.9) 

 

96              (64.8) 

52              (35.1)      

 

 

p<0.001 

II. Υποχονδρική σκλήρυνση 

IIα. Λαγόνιο  

Ομοιόμορφο 

Ανομοιόμορφο 

Καλώς περιγεγραμμένη 

Μη καλώς περιγεγραμμένη 

IIβ. Ιερό 

Ομοιόμορφο 

Ανομοιόμορφο 

Καλώς περιγεγραμμένη 

Μη καλώς περιγεγραμμένη 

 

 

56            (37.8) 

92            (62.1) 

62            (41.9) 

86            (58.1) 

 

115          (77.7) 

33            (22.3) 

82            (55.4) 

66            (44.6) 

 

 

70              (47.3) 

78             (52.7)      

130            (87.8) 

18             (12.2)      

 

130            (87.8) 

18             (12.2)      

134            (90.5) 

14              ( 9.5)       

 

 

 

p>0.05 

 

p<0.001 

 

 

p>0.05 

 

p<0.001 

III. Οστεόφυτα 44             (29.7) 63              (42.6)      p>0.05 

IV. Αγκύλωση 10             ( 6.8) 3                 ( 2.0)  

V. Διαβρώσεις 4               ( 2.7) 2                 ( 1.4)  

VI. Υποχονδρικές κύστεις 10             ( 6.8) 23              (15.5)      p>0.05 

VII. Ασαφές μεσάρθριο διάστημα (ΣΤ) 16             (10.8) 0                 ( 0.0)  

VIII. Μη καλώς περιγεγραμμένες     

          ανωμαλίες (ΣΤ) 

29             (19.6) 2                 (1.4)  

Συμμετρία μεσάρθριου χώρου 45           (60.8%) 5                (73%)     p>0.05 

Συμμετρία υποχονδρικής σκλήρυνσης 47           (63.5%) 51             (68.9%)   p>0.05 

                                                                            

   Πίνακας 1.: Συχνότητα των παθολογικών ευρημάτων σε 148 ΙΑ (74 ασθενών) 

    στις εξετάσεις συμβατικής ΥΤ και ΥΤΥΕ.   

    ΣΤ= συνδεσμικό τμήμα 
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Οι διαφορές ήταν στατιστικά σημαντικές σε ότι αφορούσε τα παρακάτω: 

ανομοιομορφία του μεσάρθριου διαστήματος, μη καλώς περιγεγραμμένης 

υποχονδρικής σκλήρυνσης στις δύο επιφάνειες του ιερού και λαγονίου οστού του 

συνοβιακού τμήματος των ΙΑ και των μη καλώς περιγεγραμμένων ανωμαλιών του 

συνδεσμικού τμήματος των ΙΑ. Δύο περιπτώσεις ενδοαρθρικής αγκύλωσης και 5 από 

τις 8 περιπτώσεις παρααρθρικής αγκύλωσης που παρατηρήθηκαν στη συμβατική ΥΤ, 

δεν επαληθεύτηκαν στις εικόνες ΥΤΥΕ, όπου περιπτώσεις παρααρθρικής αγκύλωσης 

στη συμβατική ΥΤ, αντιστοιχούσαν σε επιχείλια οστεόφυτα στην ΥΤΥΕ. Στους 3 από 

τους 4 ασθενείς με πιθανή διάβρωση στις εικόνες συμβατικής ΥΤ δεν αναδείχθηκε 

τέτοιου τύπου αλλοίωση, παρά μόνο ανωμαλίες στις αρθρικές επιφάνειες των ΙΑ που 

δημιουργούσαν artifacts. Ασαφές μεσάρθριο διάστημα στο συνδεσμικό τμήμα, που 

όχι σπάνια απεικονιζόταν στη συμβατική ΥΤ, σε όλες τις περιπτώσεις οφειλόταν σε 

φαινόμενο μερικού όγκου στις εικόνες ΥΤΥΕ (εικ.3-8). Μετρήσεις του εύρους του 

μεσάρθριου χώρου των ΙΑ μεταξύ των δύο τεχνικών διέφεραν σημαντικά (p<0.001). 

Το εύρος των ΙΑ ήταν 2.06+0.52mm (εύρος 1.2-3.9) στη συμβατική ΥΤ και 

2.45+0.60 mm (εύρος 1.4-4.1) στην ΥΤΥΕ, με τα τελευταία αποτελέσματα να είναι 

πιο κοντά σε μετρήσεις που ελήφθησαν σε προηγούμενες μελέτες σε νεκροτομικά 

παρασκεύάσματα (7).  
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  α                                                                 β  

Εικ. 3. Οι τομές ΥΤΥΕ (β) παρέχουν καλύτερο καθορισμό του μεσάρθριου 

διαστήματος από τις τομές της συμβατικής ΥΤ (α) επιτρέποντας την αξιόπιστη 

εκτίμηση της ομοιομορφίας του σε έναν ασθενή 51χρ. 

 

 

Εικ. 4. Σε έναν ασθενή 65χρ στην συμβατική ΥΤ α) παρατηρείται: Στένωση του  

μεσάρθριου διαστήματος και σημαντική αύξηση της υποχονδρικής σκλήρυνσης, ενώ 

στην ΥΤΥΕ β) αναδεικνύεται: Ευρύ  μεσάρθριο διάστημα και ήπια αύξηση της 

υποχονδρικής σκλήρυνσης σε ιδιόμορφη αρθρική επιφάνεια του λαγονίου.   
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  α                                                                   β 

Εικ. 5. α) ΥΤ - Ασαφοποίηση της αρθρικής παρυφής του ιερού και λαγονίου οστού 

και ένδειξη εστιακής αγκύλωσης και υπερκείμενης εστιακής διάβρωσης. β) ΥΤΥΕ - 

Σαφής απεικόνιση των αρθρικών επιφανειών, με μικροδιαβρώσεις προσθίως και 

ακανόνιστο μεσάρθριο διάστημα, με φαινόμενο κενού, χωρίς σημεία αγκύλωσης. 

 
 α                                                                     β 

Εικ. 6. «Ψεύδοαγκυλωτική» απεικόνιση των ΙΑ ενός ασθενή 72χρ σε εικόνες 

συμβατικής ΥΤ (α) και ΥΤΥΕ (β). 
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 α                                                                      β 

Εικ. 7. Εικόνα ΥΤΥΕ (β) που έδειξε γειτνιάζοντα οστεόφυτα στο πρόσθιο τμήμα της 

δεξιάς ΙΑ, παριστά αγκύλωση στη συμβατική ΥΤ (α). Σαφής ανάδειξη του 

ανομοιόμορφου μεσάρθριου διαστήματος με την ΥΤΥΕ.  

 

 
 α                                                                   β 

Εικ. 8. Ασαφές μεσάρθριο διάστημα στο συνδεσμικό τμήμα της αρ. ΙΑ σε τομές ΥΤ 

(α), που σε τομές ΥΤΥΕ (β) αντιστοιχούσε σε ασυνήθιστη μορφολογία των αρθρικών 

επιφανειών.  
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3.4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η ΥΤ αποτελεί μία αξιόπιστη απεικονιστική μέθοδο για τη λεπτομερή 

εκτίμηση μορφολογικών ανωμαλιών σε ένα ευρύ φάσμα νόσων που εμπλέκουν τις ΙΑ 

(63,73,74,108). Ένας αριθμός πρωτοκόλλων ΥΤ έχει προταθεί, χρησιμοποιώντας 

τομές πάχους 5mm (73,100) ή 10mm (74,75), συνεχόμενες (7,63) ή με 

μεσοδιαστήματα (75), με (7) ή χωρίς κλίση της λυχνίας.  

Υποθέτουμε ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ΙΑ μπορεί να περιπλέξουν 

την ανάδειξη αλλοιώσεων στην ΥΤ λόγω του φαινομένου μερικού όγκου (36). 

Πράγματι, ο κάθετος – πλάγιος προσανατολισμός του συνοβιακού τμήματος των ΙΑ 

και ο οριζόντιος – πλάγιος προσανατολισμός του συνδεσμικού τμήματος (7) την 

καθιστούν επιρρεπή σε φαινόμενο μερικού όγκου. Επιπλέον, η ήπια κυρτότητα του 

συνοβιακού τμήματος των ΙΑ και ποικιλότητα της κλίσης των αρθρώσεων από 

άνθρωπο σε άνθρωπο (9) μπορεί να συμβάλλουν με διάφορους τρόπους στην 

εμφάνιση του φαινομένου μερικού όγκου. Στην παρούσα εξέταση ένα σημαντικό 

ποσοστό ανωμαλιών που φαίνονταν στη συμβατική ΥΤ αποδείχθηκε ότι οφειλόταν σε 

φαινόμενο μερικού όγκου στην ΥΤΥΕ. Οι εικόνες ΥΤΥΕ ανέδειξαν πιο ευρύ και 

ομοιόμορφο μεσάρθριο διάστημα, περισσότερο περίγραπτη και ομοιόμορφη 

υποχονδρική σκλήρυνση στις δύο επιφάνειες του ιερού και λαγονίου οστού και 

μικρές υποχονδρικές κύστεις ως συχνό εύρημα. Αντιθέτως σπάνια απεικονίστηκαν 

αγκυλώσεις ή διαβρώσεις. Η αποφυγή παρερμήνευσης αλλοιώσεων των ΙΑ στην ΥΤ 

είναι κλινικής σημασίας κυρίως σε ασθενείς με πιθανή ή πρώιμη νόσο των ΙΑ.  

 Η αξιολόγηση των ΙΑ απαιτεί λεπτομερή εκτίμηση  παραμέτρων όπως εύρος 

μεσάρθριου διαστήματος, έκταση ή καθορισμός της υποχονδρικής σκλήρυνσης, 

παρουσία ή τύπος αγκύλωσης, διάβρωσης, οστεοφύτων ή υποχονδρικών κύστεων και 
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τελικά συμμετρία ως προς την εμφάνιση των ΙΑ του ίδιου ασθενή (7,74,109). Αυτά 

τα ευρήματα διαφέρουν στη συχνότητα, την έκταση και τον τύπο στις διάφορες 

νόσους που αφορούν στις ΙΑ. Μπορεί όμως να παρατηρηθούν και σε ασθενείς με 

εκφυλιστικές αλλοιώσεις των ΙΑ όπως έχει επισημανθεί σε προηγούμενες μελέτες 

(20,74) και φαίνεται στην παρούσα μελέτη. Εκτενής και λεπτομερής καθορισμός της 

εμφάνισης των ΙΑ στο φυσιολογικό πληθυσμό, μπορεί να έχει σημασία για την 

ερμηνεία εξετάσεων σε ασθενείς με πιθανή νόσο των ΙΑ. 

 Η δόση ακτινοβολίας που λαμβάνει ένας ασθενής κατά τη διάρκεια εξέτασης 

ΥΤ εξαρτάται από τις προεπιλεγμένες παραμέτρους της μονάδας ΥΤ που λειτουργεί. 

Στην παρούσα μελέτη μετρήσεις δόσεων έγιναν σε προεπιλεγμένη θέση που 

ανταποκρίνεται στη θέση εμβρύου. Η γνώση της απορροφούμενης δόσης 

ακτινοβολίας από το έμβρυο στη μήτρα είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν έγκυες 

γυναίκες ακτινοβοληθούν τυχαία κατά τις πρώτες εβδομάδες μετά τη σύλληψη (110). 

Η σύγκριση μεταξύ των πρωτοκόλλων συμβατικής ΥΤ  με συνεχόμενες τομές 5mm 

και 10mm, και ΥΤΥΕ με μη συνεχόμενες τομές 1.5mm έδειξε μείωση της δόσης 

ακτινοβολίας στο έμβρυο κατά 50%. Το μεσοδιάστημα των 3.5mm θεωρήθηκε πολύ 

μικρό ώστε να αποτελεί μειονέκτημα της τεχνικής, δεδομένου ότι βλάβες στις 

αρθροπάθειες κατανέμονται συνήθως σε όλη την έκταση της άρθρωσης.  

Ο ιδιαίτερος προσανατολισμός των τριών τμημάτων των ΙΑ μπορεί να 

επηρεάσει όχι μόνο την απεικόνισή τους στις απλές  α/ες αλλά και στην ΥΤ. Επίσης 

το φαινόμενο μερικού όγκου που προκύπτει από τον διαφορετικό προσανατολισμό 

των τμημάτων των ΙΑ μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα ευρήματα. Θα πρέπει να 

είμαστε ενήμεροι αυτού του γεγονότος όταν ερμηνεύουμε εικόνες ΥΤ των ΙΑ κυρίως 

σε ασθενείς με υποψία ιερολαγονίτιδας. Μειώνοντας το πάχος τομής σε 1,5 χιλ, με 
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αλγόριθμο οστών, εφαρμόζοντας ΥΤΥΕ, η πιθανότητα παρερμήνευσης ανωμαλιών 

μπορεί να αποφευχθεί. 

 

4. ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ         

    ΤΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ  ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΤ 

 

4.1. ΣΚΟΠΟΣ 

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας μελέτης, λίγες εργασίες είχαν 

καταγραφεί στη βιβλιογραφία με πληροφορίες για τις Ι.Α. χρησιμοποιώντας Υ.Τ. Δύο 

μελέτες (63,74) είχαν επιχειρήσει να καθορίσουν τη φυσιολογική απεικόνιση στην 

Υ.Τ. Η μία βασίστηκε σε εικόνες Υ.Τ τυπωμένες σε απλό παράθυρο κοιλίας (63), σε 

μια ομάδα ασθενών μεγαλύτερων των 55 χρόνων. Στην άλλη μελέτη (74) ο μικρός 

αριθμός ασθενών αποτελεί ενδογενή περιορισμό. 

Στην παρούσα μελέτη περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των ΙΑ σε μια σειρά 

ασθενών χωρίς ιστορικό νόσου που επηρεάζει τις ΙΑ, ή αναφερόμενων προβλημάτων 

στην οσφύ, των οποίων οι ΙΑ θεωρήθηκαν φυσιολογικές. Στους παραπάνω ασθενείς 

διενεργήθηκε Υ.Τ. πυέλου με διάφορες ενδείξεις. Επιπλέον, τα ευρήματα ΥΤ 

αξιολογήθηκαν σε σχέση με την ηλικία, το φύλο, τον δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) 

και τον αριθμό των τοκετών. Η γνώση των φυσιολογικών χαρακτηριστικών των ΙΑ 

στην ΥΤ έχει σημασία στην εκτίμηση των αρθρώσεων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις με 

υπόνοια νόσου των ΙΑ καθώς ένα φυσιολογικό ή αναμενόμενο με την ηλικία 

μορφολογικό χαρακτηριστικό μπορεί να μοιάζει με νόσο. 
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4.2. ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 

Η μελέτη συμπεριέλαβε 288 ασθενείς (119 άντρες και 169 γυναίκες), ηλικίας 

18 χρόνων έως 83 χρόνων (μ.ο. 51,5χρ), που υποβλήθηκαν σε  ΥΤ πυέλου με ποικίλες 

ενδείξεις (κυρίως σταδιοποίηση νεοπλασμάτων). Η κατανομή ανά ηλικία και φύλο 

παρουσιάζεται στον πιν. 1 και 2. Ασθενείς με ιερολαγονίτιδα ή άλλες αρθροπάθειες, 

ενδοκρινικές νόσους, ιστορικό τραύματος στην πύελο, χρόνιο ή επαναλαμβανόμενο 

άλγος στην οσφύ εξαιρέθηκαν από τη μελέτη. Το ύψος και το βάρος μετρήθηκαν σε 

κάθε ασθενή και ο αριθμός των τοκετών των γυναικών σημειώθηκε. Ασθενείς με 

ΔΜΣ [ΔΜΣ = βάρος(kg)/[ύψος(m)]2 μεγαλύτερο του 28 ορίστηκαν ως παχύσαρκοι 

(111), ενώ γυναίκες με ΔΜΣ μεταξύ 20-22 και άντρες με ΔΜΣ μεταξύ 21-23 

θεωρήθηκαν ως φυσιολογικού βάρους (112).  

Οι εξετάσεις έγιναν σε μηχάνημα Philips 2x με συνεχόμενες εγκάρσιες τομές 

10 χιλιοστών, 200mA, 120kv, 1,9s, σε ύπτια θέση. Η μελέτη των εικόνων σε 

παράθυρο οστών που αναλύθηκαν από δύο ακτινολόγους αποφασίζονται από κοινού, 

χωρίς να γνωρίζουν τα φυσικά χαρακτηριστικά ή το ιατρικό ιστορικό των ασθενών. 

Σε κάθε ΙΑ αξιολογήθηκαν η έκταση, η ομοιομορφία και ο τύπος  της υποχονδρικής 

σκλήρυνσης (π.χ. καλώς ή μη καλώς περιγεγραμμένης) και σημειώθηκε η παρουσία 

οστεοφύτων, αγκυλώσεων, διαβρώσεων, υποχονδρικών κύστεων και φαινόμενου 

κενού στο μεσάρθριο διάστημα. Επίσης εκτιμήθηκε η συμμετρία στην εμφάνιση των 

ΙΑ κάθε ασθενή. Μετρήθηκε το εύρος του μεσάρθριου διαστήματος μέσω του 

λογισμικού του ΥΤ (εικ.1) και θεωρήθηκε ομοιόμορφο όταν δεν παρατηρούνται 

διαφορές στις μετρήσεις μεγαλύτερες των 0,3 χιλ σε διαφορετικά επίπεδα των ΙΑ. 

Όταν είχαμε ανομοιόμορφο τμήμα της άρθρωσης, το μέγιστο εύρος της 

υποχνονδρικής σκλήρυνσης μετρήθηκε τόσο στην αρθρική επιφάνεια του ιερού όσο 
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και του λαγονίου οστού (εικ.2). Η στατιστική ανάλυση έγινε χρησιμοποιώντας το 

student’s t-test και x² test. 

           

            
Εικ. 1. Μέτρηση του μεσάρθριου διαστήματος στο κατώτερο οπίσθιο τμήμα των ΙΑ. 

 

 

             
Εικ. 2. Μέτρηση της υποχονδρικής σκλήρυνσης της αρθρικής επιφάνειας του 

λαγονίου και ιερού οστού, στο ανώτερο πρόσθιο τμήμα των ΙΑ. 
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4.3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Οι αλλαγές των ΙΑ ως προς εύρος και την ομοιομορφία του μεσάρθριου 

διαστήματος, το βαθμό και τον τύπο της υποχονδρικής σκλήρυνσης, καθώς και τη 

συμμετρία της συνολικής απεικόνισης των ΙΑ, σε σχέση με την ηλικία 

παρουσιάζονται στους πιν. 1 και 2. Το εύρος του μεσάρθριου διαστήματος σε 

εφήβους και ενήλικες κυμαινόταν από 1,3χιλ έως 3,7χιλ με μέσο όρο 2,1 ±0,4χιλ. 

Παρ’ όλα αυτά σε άτομα ηλικίας 15-39 χρόνων ο μέσος όρος του εύρους του 

μεσάρθριου διαστήματος ήταν 2,3±0,4χιλ και σε ασθενείς μεγαλύτερους των 40 

χρόνων 1,9±0,2χιλ. Το εύρος της υποχονδρικής σκλήρυνσης επίσης συσχετιζόταν με 

την ηλικία. Κατά μέσο όρο ήταν 3,6±2.1χιλ στην πλευρά του λαγονίου και 2,3±1,1χιλ 

στην πλευρά του ιερού. Σε άτομα μικρότερα των 39 χρόνων, το μετρούμενο εύρος 

υποχονδρικής σκλήρυνσης ήταν 2,5±1,6χιλ και 1,4±0,5χιλ, ενώ στους μεγαλύτερους 

4,1±2,5χιλ και 2,1±1,2χιλ για την αρθρική επιφάνεια του λαγονίου και ιερού οστού 

αντίστοιχα (πιν. 3). 

Εύρος μεσάρθριου διαστήματος:  

2.1+0.4 mm (διακύμανση 1.3-3.7) 

• ασθενείς<39χρ  2.3+0.4mm  

• ασθενείς >40χρ 1.9+0.2mm 

Εύρος υποχονδρικής σκλήρυνσης αρθρικής επιφάνειας λαγονίου:  

            3.6+2.1mm (διακύμανση 1.2-9.5) 

• ασθενείς <39χρ 2.5+1.6mm  

• ασθενείς >40χρ 4.1+2.5mm 

Εύρος υποχονδρικής σκλήρυνσης αρθρικής επιφάνειας ιερού:  

            2.3+1.1mm (διακύμανση 1-5.2)  

• ασθενείς <39χρ1.4+0.5mm 

• ασθενείς >40χρ 2.1+1.2mm 

Πίνακας 3. Εύρος μεσάρθριου διαστήματος και υποχονδρικής σκλήρυνσης 

 70



Η συχνότητα παρουσίας οστεοφύτων, αγκύλωσης, διαβρώσεων, υποχονδρικής 

σκλήρυνσης και σχισμοειδούς συλλογή αέρα στο μεσάρθριο διάστημα, γνωστό ως 

φαινόμενο «κενού» (εικ. 3), για τις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες παρουσιάζεται 

στον πιν. 4. Οι περισσότεροι ασθενείς είχαν ένα έως δύο οστεόφυτα που εντοπίζονταν 

κυρίως στο πρόσθιο τμήμα των αρθρώσεων, ενώ κανείς δεν εμφάνισε περισσότερα 

από τέσσερα σε κάθε άρθρωση ΙΑ (εικ.4). Μικρές εστιακές διαβρώσεις δεν βρέθηκαν 

σε ασθενείς μικρότερους των 50 χρόνων και απεικονίζονταν σπάνια και μόνο σε 

ηλικιωμένους, ενώ δεν μετρήθηκαν περισσότερες από δύο τέτοιες μικροαλλοιώσεις 

σε κάθε ασθενή. Σε κάθε περίπτωση οι αγκυλώσεις ήταν παρααρθρικές, του τύπου 

των γεφυρούμενων οστεοφύτων και κανείς δεν εμφάνισε ενδοαρθρική αγκύλωση. 

Υποχονδρικές κύστεις σπάνια παρατηρήθηκαν σε άτομα νεώτερα των 39 χρόνων και 

η συχνότητα τους ήταν ελαφρά αυξημένη προϊούσας της ηλικίας. 

 

       
   α                                                                           β    

Εικ. 3. Φαινόμενο κενού (α) στις ΙΑ αμφοτερόπλευρα και υποχονδρική κύστη (β) 

στην αρθρική επιφάνεια του λαγονίου οστού αριστερά με σκληρυντική άλω, σε δύο 

άνδρες 58χρ.   
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Εικ. 4. Παρουσία πρόσθιων παρααρθρικών οστεοφύτων στην επιφάνεια του λαγονίου 

και ιερού αμφοτερόπλευρα, σε γυναίκα 48χρ.  

 

 

Σε ασθενείς ηλικίας 40-59 χρόνων μελετήθηκε το ενδεχόμενο συσχέτισης των 

παραπάνω χαρακτηριστικών με το βάρος σώματος και τον αριθμό των τοκετών 

(πιν.5). Έγινε σύγκριση μεταξύ των παχύσαρκων και των φυσιολογικού βάρους 

ασθενών, καθώς και μεταξύ των μητέρων με ένα παιδί και των πολύτοκων (τέσσερα ή 

περισσότερα). Ο μέσος όρος ηλικίας κάθε υποομάδας ήταν όμοιος, όπως και η 

κατανομή των παχύσαρκων μεταξύ των δύο ομάδων των μητέρων, αλλά και η 

κατανομή των φύλων μεταξύ των παχύσαρκων και των ατόμων φυσιολογικού 

βάρους.  

  Οι παχύσαρκοι παρουσιάζουν μεγαλύτερη συχνότητα ανομοιομορφίας και 

ασυμμετρίας του μεσάρθριου διαστήματος (p<0,001), καθώς και μη καλά 

περιγεγραμμένης και ασύμμετρης υποχονδρικής σκλήρυνσης (p<0,005) (εικ. 5).  
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α                                                                   β 

Εικ. 5. α) Παρααρθρική αγκύλωση λόγω παρουσίας έντονων πρόσθιων οστεοφύτων, 

συνοδευόμενη από στενό ανομοιόμορφο μεσάρθριο διάστημα σε έναν παχύσαρκο 

άνδρα 63χρ. β) Ομοιομορφία μεσάρθριου διαστήματος και υποχονδρικής σκλήρυνσης 

αμφοτερόπλευρα σε έναν φυσιολογικού βάρους άνδρα 61χρ.  

 

Οι γυναίκες παρουσίασαν συχνότερα πιο ανομοιόμορφο μεσάρθριο διάστημα 

από τους άντρες (p<0,001). Παρ΄όλα αυτά, οι άντρες εμφάνισαν συχνότερα πιο στενό 

μεσάρθριο διάστημα από τις γυναίκες (p<0,001). Η υποχονδρική σκλήρυνση στην 

επιφάνεια του λαγονίου και ιερού απεικονίστηκε πιο ομοιόμορφη (p<0,001), 

μικρότερου εύρους από τις γυναίκες (p<0,05), ενώ οι υποχονδρικές κύστεις ήταν 

συχνότερες στους άντρες (p<0,05). 

Οι πολύτοκες γυναίκες έδειξαν υψηλότερη συχνότητα ανομοιόμορφου 

μεσάρθριου διαστήματος (p<0,01), μη καλώς περιγεγραμμένης, ανομοιόμορφης και 

ευρείας υποχονδρικής σκλήρυνσης στην επιφάνεια του λαγονίου και του ιερού οστού 

(p<0,05) καθώς και ασυμμετρία του μεσάρθριου διαστήματος των ΙΑ και της 

υποχονδρικής σκλήρυνσης (p<0,001) (εικ. 6) συγκριτικά με γυναίκες με ιστορικό  

ενός τοκετού. 
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  α                                                                        β 

Εικ. 6. ΙΑ δύο γυναικών ίδιας ηλικίας (51χρ), όμοιου ΔΜΣ, η μία (α)  με ιστορικό 4 

τοκετών και η δεύτερη (β) με έναν τοκετό. 

α) Ασυμμετρία της εμφάνισης των ΙΑ, με ανομοιόμορφη υποχονδρική σκλήρυνση 

δεξιά. β) Ομοιομορφία μεσάρθριου διαστήματος και υποχονδρικής σκλήρυνσης 

αμφοτερόπλευρα και σχετικά συμμετρική εμφάνιση των δύο ΙΑ.  
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          Η Λ Ι Κ Ι Α  (χρόνια)            

  15            -           29 30          -              39 40             -              49 50           -              59 60          -           69 70            -            83 
( Γ-Γυναίκες,            
Α-Άνδρες ) Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α 

(n= αριθμός ΙΑ) n=18 n=20 n=28 n=24 n=60 n=32 n=60 n=30 n=92 n=80 n=80 n=52 

              (%)             (%)            (%)              (%)              (%)               (%)              (%)             (%)              (%)              (%)                (%)             (%) 
μεσάρθριο 
διάστημα                         

ομοιόμορφο >2 16     (88,9) 19       (95) 23     (82,1) 24       (100) 32      (53,3) 16         (50) 27         (45) 16        (53,3) 17        (18,4) 19        (23,8) 12         (15) 5             (9,6) 

ομοιόμορφο <2 0          (0) 0          (0) 0          (0) 0           (0) 0            (0) 10         (31,3) 3             (5) 6           (20) 9            (9,8) 16         (20) 18         (22,5) 21         (40,5) 

ανομοιόμορφο >2 2       (11,1) 1          (5) 5       (17,9) 0           (0) 25      (41,7) 4           (12,5) 26         (43,3) 2             (6,7) 55        (59,8) 21        (26,2) 36         (45) 14        (26,9) 

ανομοιόμορφο <2 0          (0) 0          (0) 0           (0) 0           (0) 3            (5) 2             (6,2) 4             (6,7) 6            (20) 11         (12) 24         (30) 14         (17,5) 12         (23) 

ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ                         
μεσάρθριο 
διάστημα 16     (88,9) 20      (100) 28      (100) 24      (100) 56      (93,3) 29          (90,6) 40         (66,7) 24          (80) 62        (67,4) 66         (82,5) 42         (52,5) 37         (71,1) 

σκλήρυνση 16     (88,9) 20      (100) 25    (89,3) 24      (100) 52      (86,7) 28          (87,5) 35         (58,3) 24          (80) 47        (51,1) 63         (78,7) 35         (43,8) 40         (76,9) 

                          
Πίνακας 1 : Απεικονιστικά σημεία του μεσάρθριου διαστήματος και της συμμετρίας των ΙΑ σε άνδρες και γυναίκες  

                     σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. 
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         Η Λ Ι Κ Ι Α  (χρόνια)            

  15            -           29 30          -              39 40             -              49 50           -              59 60          -               69 70            -                   83 
( Γ-Γυναίκες,             
Α-Άνδρες ) Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α 

(n= αριθμός ΙΑ) n=18 n=20 n=28 n=24 n=60 n=32 n=60 n=30 n=92 n=80 n=80 n=52 

               (%)             (%)            (%)              (%)            (%)              (%)              (%)            (%)              (%)              (%)                (%)             (%) 

ΥΠΟΧΟΝΔΡΙΚΗ                         
ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ -
ΛΑΓΟΝΙΟ                         
καλώς 
περιγεγραμμένη 16     (88,9) 18       (90) 26     (92,9) 22     (91,7) 45         (75) 27       (84,4) 42         (70) 25    (83,3) 50     (54,3) 55     (68,8) 41       (51,3) 33      (63,5) 
μη καλώς 
περιγεγραμμένη  2       (11,1) 2         (10) 2        (7,1) 2          (8,3) 15         (25) 5         (15,6) 18         (30) 5      (16,7) 42     (45,7) 25     (31,2) 39       (48,7) 19      (36,5) 

ομοιόμορφη 14     (77,8) 18       (90) 12     (57,1) 20     (83,3) 21         (35) 22       (68,7) 21         (35) 18      (60) 25     (27,2) 45     (56,2) 32         (40) 20      (38,5) 

ανομοιόμορφη 4       (22,2) 2          (10) 16     (42,9) 4        (16,7) 39         (65) 10       (31,3) 39         (65) 12      (40) 67     (72,8) 35     (43,8) 48         (60) 32      (61,5) 

<5mm 14     (77,8) 20      (100) 26     (92,9) 24       (100) 43      (71,7) 30       (93,8) 47     (78,3) 25    (83,3) 66     (71,7) 67     (83,8) 50       (62,5) 37      (71,1) 

>5mm 4       (22,2) 0           (0) 2        (7,1) 0            (0) 17      (28,3) 2           (6,2) 13     (21,7) 5      (16,7) 26     (28,3) 13     (16,2) 30       (37,5) 15      (28,9) 

ΥΠΟΧΟΝΔΡΙΚΗ                        

ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ - ΙΕΡΟ                       
καλώς 
περιγεγραμμένη 16     (88,9) 20      (100) 28      (100) 24      (100) 53     (88,3) 29       (90,6) 50      (83,3) 26    (86,7) 71     (77,2) 66     (82,5) 57        (71,3) 43      (82,7) 
μη καλώς 
περιγεγραμμένη 2       (11,1) 0          (0) 0           (0) 0           (0) 7       (11,7) 3           (9,4) 10      (16,7) 4      (13,3) 21     (22,8) 14     (17,5) 23        (28,7) 9        (17,3) 

ομοιόμορφη 18      (100) 20      (100) 28      (100) 23     (95,8) 49     (81,7) 28       (87,5) 46      (76,7) 24      (80) 67     (72,8) 62     (77,5) 56           (70) 40      (76,9) 

ανομοιόμορφη 0           (0) 0           (0) 0          (0) 1          (4,2) 11     (18,3) 4         (12,5) 14      (23,3) 6        (20) 25     (27,2) 18     (22,5) 24           (30) 12      (23,1) 

<3mm 18      (100) 20      (100) 28      (100) 24      (100) 53     (88,3) 32        (100) 53      (88,3) 30    (100) 78     (84,8) 70     (87,5) 66        (82,5) 44      (84,6) 

>3mm 0           (0) 0          (90) 0           (0) 0           (0) 7        (11,7) 0             (0) 7        (11,7) 0         (0) 14     (15,2) 10     (12,5) 14        (17,5) 8        (15,4) 

                          
 

Πίνακας 2: Απεικονιστικά σημεία της υποχονδρικής σκλήρυνσης των ΙΑ σε άνδρες και γυναίκες, σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. 
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          ΗΛΙΚΙΑ (χρόνια)           

  15     -         29 30   -              39 40        -       49 50        -        59 60          -        69 70           -        83 

( Γ-Γυναίκες, Α-Άνδρες ) Γ Α Γ  Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α 

(n= αριθμός ΙΑ) n=18 n=20 n=28 n=24 n=60 n=32 n=60 n=30 n=92 n=80 n=80 n=52 

 
        
(%)         (%)        (%)          (%)         (%)           (%)           (%)             (%)           (%)           (%)            (%)           (%) 

ΟΣΤΕΟΦΥΤΑ 
3  
(16,7) 3     (15) 8 (28,6) 5    (20,8) 35 (58,3) 18 (56,2) 26  (43,3) 16    (53,3) 41  (44,6) 38   (47,5) 36     (45) 27  (51,9) 

                          

ΑΓΚΥΛΩΣΗ             8    (13,3) 4      (13,3) 8    (8,7) 
                         
10/ 13   (16,3) 7     (13,5) 

                          

ΔΙΑΒΡΩΣΕΙΣ             1      (1,7) 0           (0) 2    (2,2) 2      (2,5) 3       (3,8) 2      (3,8) 

                          

ΚΥΣΤΕΙΣ     0 (0) 4 (16.7) 4    (6,7) 5 (15,6) 1      (1,7) 4      (13,3) 7     (7,6) 10   (12,5) 11   (13,8) 9     (17,3) 

                          

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΕΝΟΥ     4 (14,3) 8 (33,3) 16 (26,7) 8 (25) 22  (36,7) 8      (26,7) 28  (30,4) 22  (27,5) 36      (45) 24  (46,1) 

                          
Πίνακας 4: Συχνότητα εμφάνισης οστεοφύτων, αγκυλώσεων, κύστεων, διαβρώσεων και        

                    φαινομένου κενού , σε άνδρες και γυναίκες, σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.  

 



 

   
                              ΦΥΛΟ                  BBI                    ΤΟΚΕΤΟΙ 

  ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΤΡΕΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΟΙ 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 

ΒΑΡΟΣ 4 0-1 

n= αριθμός ΙΑ n=120          n=62               n=60 n=38 n=36 n=20 

               ( %)                 (%)                (%)              (%)             (%)                   (%) 

μεσάρθριο διάστημα             

ομοιόμορφο  61       (50,9) 14        (22,6) 29       (48,3) 5         (13,1) 18      (50) 0                (0) 

<2mm 13       (10,9) 24        (38,7) 17       (28,3) 9         (23,7) 8      (22,2) 0                (0) 

ΥΠΟΧΟΝΔΡΙΚΗ             

ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ -ΛΑΓΟΝΙΟ             

μη καλώς περιγεγραμμένη  33        (27,5) 11        (17,7) 22       (36,7) 6         (15,8) 13     (36,1) 0                (0) 

ανομοιόμορφη 78          (65) 22        (35,5) 39         (65) 17       (44,7) 24     (66,7) 4               (20) 

>5mm 30          (25) 7          (11,3) 11       (18,3) 3          (7,9) 13     (36,1) 0                (0) 

ΥΠΟΧΟΝΔΡΙΚΗ            

ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ - ΙΕΡΟ             

μη καλώς περιγεγραμμένη 17       (14,2) 7          (11,3) 13       (21,7) 1          (2,6) 9         (25) 0                 (0) 

ανομοιόμορφη 25       (20,8) 10        (16,1) 15         (25) 5        (13,2) 11     (30,6) 0                 (0) 

>3mm 20       (16,6) 0               (0) 9           (15) 2          (5,3) 6       (16,7) 0                 (0) 

ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ             

μεσάρθριο διάστημα 96         (80) 53        (85,5) 44       (73,3) 35      (92,1) 23    (63,9) 20             (100) 

σκλήρυνση 87       (72,5) 52        (83,9) 35       (58,3) 35      (92,1) 23    (63,9) 20             (100) 

             

ΟΣΤΕΟΦΥΤΑ 61       (50,8) 34        (54,8) 26       (43,3) 9        (23,7) 15    (41,7) 7               (35) 

ΑΓΚΥΛΩΣΗ 8          (6,7) 4            (6,5) 9           (15) 0           (0) 6      (16,7) 2               (10) 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΕΝΟΥ 38       (31,7) 16        (25,8) 22       (36,7) 10      (26,3) 18       (50) 8               (40) 

Πίνακας 5. Απεικονιστικά σημεία των ΙΑ ανδρών και γυναικών, παχύσαρκων και                    

                    φυσιολογικού βάρους, καθώς και γυναικών με ιστορικό 1 ή 4 τοκετών  

                    στην ηλικιακή ομάδα των 40-59 χρόνων. 
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4.4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Από τη μελέτη του πληθυσμού της μελέτης μας φαίνεται ότι οι ΙΑ  

επηρεάζονται από την ηλικία, το φύλο, το βάρος, και τον αριθμό των τοκετών. Το 

μεσάρθριο διάστημα τείνει να στενεύει και να γίνεται λιγότερο ομοιόμορφο 

προϊούσας της ηλικίας. Ασθενείς μικρότεροι των 40 χρόνων συνήθως είχαν 

ομοιόμορφο μεσάρθριο διάστημα που μετρούσε περισσότερο από 2,3 ± 0,4 χιλ εύρος. 

Σε μεγαλύτερους ασθενείς μεσάρθριο διάστημα μικρότερο των 2 χιλ και/ή 

ανομοιόμορφο εύρος παρουσιάστηκε στους μισούς. 

Παρααρθρικές αγκυλώσεις ή διαβρώσεις δεν παρατηρήθηκαν σε ασθενείς 

μικρότερους των 50 χρόνων, αλλά είχαν προοδευτική αύξηση στην συχνότητα 

αργότερα. Οι διαβρώσεις, όπου ήταν παρούσες, συνήθως ήταν μονήρεις και σε 

κανένα δεν βρέθηκαν περισσότερες από δύο. 

Οστεόφυτα απεικονίστηκαν ακόμα και σε νεαρά άτομα και παρουσίαζαν 

σημαντική αύξηση της συχνότητάς τους με την πρόοδο της ηλικίας. Σε κάθε 

περίπτωση εντοπίζονταν στο πρόσθιο τμήμα της άρθρωσης πιο έντονα στο λαγόνιο. 

Δεν διαπιστώθηκαν οστεόφυτα στην επιφάνεια του ιερού χωρίς ταυτόχρονη 

συνύπαρξή τους στη λαγόνια επιφάνεια.  

Υποχονδρική σκλήρυνση στην επιφάνεια του λαγονίου ήταν καλώς 

περιγεγραμμένη και ομοιόμορφη στις περισσότερες περιπτώσεις σε νεαρά άτομα και 

υπήρχε η τάση να γίνεται πιο ανομοιόμορφη παίρνοντας συνήθως ένα σφηνοειδές 

σχήμα και ακανόνιστα όρια στους ηλικιωμένους. Οι μετρήσεις της ήταν μικρότερες 

των 5χιλ σε όλους τους ασθενείς μικρότερων των 40 χρόνων και στην πλειονότητα 

των μεγαλύτερων ατόμων. Η υποχονδρική σκλήρυνση στην επιφάνεια του ιερού ήταν 

συνήθως ομοιόμορφη και καλώς περιγραμμένη ακόμα και στους ηλικιωμένους και οι 
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μετρήσεις ήταν μικρότερες των 3χιλ στα άτομα μικρότερα των 60 χρόνων, με 

εξαίρεση μερικούς μεγαλύτερους ασθενείς που εμφάνισαν πιο έντονη σκλήρυνση. 

Υποχονδρικές κύστεις και φαινόμενο «κενού» απεικονίστηκαν μόνο σε άτομα 

άνω των 30 ετών και η συχνότητα τους αυξανόταν με την ηλικία. Οι ΙΑ ήταν 

συμμετρικές σε όλους του ασθενείς μικρότερους των 40 χρόνων, καθώς και στους 

περισσότερους ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας.  

Γνωρίζουμε μόνο μία προηγούμενη μελέτη βασισμένη στην ΥΤ αναφορικά με 

την αλλαγή των ΙΑ με την ηλικία με συγκρίσιμα αποτελέσματα (74), αν και ο αριθμός 

των ασθενών που περιελάμβανε ήταν μικρός (45 ασθενείς). Αρκετές μελέτες 

αναφέρουν τις εκφυλιστικές αλλαγές των ΙΑ στις ακτινογραφίες (20,36,113,114). Τα 

αποτελέσματα της παρούσας μελέτης είναι σε συμφωνία με την δημοσιευμένη 

εμπειρία στις ακτινογραφίες ΙΑ, έχοντας υπ’ όψιν ότι η ΥΤ είναι πιο ευαίσθητη από 

τις απλές ακτινογραφίες στην ανάδειξη λεπτών ή πρώιμων αλλοιώσεων των ΙΑ 

(7,12,26,28,72,73,93). 

Το μεσάρθριο διάστημα τείνει να είναι πιο ομοιόμορφο στους άντρες από τις 

γυναίκες σε όλες της ηλικιακές ομάδες. Η υποχονδρική σκλήρυνση φάνηκε πως ήταν 

πιο ομοιόμορφη και λιγότερο εκτεταμένη στους άνδρες ιδιαίτερα στην επιφάνεια του 

λαγονίου. Οι υποχονδρικές κύστεις παρατηρήθηκαν συχνότερα σε μικρότερους 

άντρες παρά γυναίκες και τα οστεόφυτα παρουσίασαν σχεδόν ομοιογενή κατανομή 

μεταξύ των δύο φύλων, παρ’ όλο που η ακτινολογική μελέτη έδειξε υψηλότερη 

συχνότητα στους άντρες από εκείνη στις γυναίκες (115). Δεν υπήρχαν διαφορές για 

τα λοιπά απεικονιστικά ευρήματα μεταξύ ανδρών και γυναικών. 

Η παχυσαρκία φαίνεται να είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει 

την εμφάνιση των ΙΑ. Οι παχύσαρκοι είχαν λιγότερο ομοιόμορφο μεσάρθριο 
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διάστημα, υψηλότερη συχνότητα μη καλώς περιγεγραμμένης, ανομοιόμορφης και πιο 

εκτεταμένης υποχονδρικής σκλήρυνσης, ειδικά στην επιφάνεια του ιερού και μια 

αξιοσημείωτη υψηλότερη συχνότητα στην παρουσία οστεοφύτων και παρααρθρικής 

αγκύλωσης, συγκριτικά με τους συνομήλικούς τους που είχαν φυσιολογικό βάρος 

σώματος. Παρ’ όλο που πολλά από αυτά τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι 

αναμενόμενα, θα πρέπει να είμαστε ενήμεροι, ότι η παχυσαρκία συνδέεται με μη 

φυσιολογικά απεικονιστικά ευρήματα όταν ερμηνεύουμε εικόνες ΥΤ. Στις 

πολύτεκνες γυναίκες το σχετικά στενό και ήπια ανομοιόμορφο μεσάρθριο διάστημα 

δεν ήταν ασύνηθες εύρημα. Από την άλλη μεριά, μη καλώς περιγεγραμμένη, 

ανομοιόμορφη και σχετικά εκτεταμένη υποχονδρική σκλήρυνση, κυρίως στην 

επιφάνεια του λαγονίου, ήταν σημαντικά συνηθέστερο εύρημα συγκριτικά με τις 

συνομήλικες γυναίκες με έναν τοκετό. Επιπλέον, οστεόφυτα, παρααρθρική 

αγκύλωση, φαινόμενο «κενού» και συμμετρία της άρθρωσης παρατηρήθηκαν 

συνήθως σε πολύτοκες γυναίκες. 

Η ΥΤ παρέχει πολύτιμες πληροφορίες αναφορικά με τις ΙΑ, όταν μελετώνται 

σε παράθυρο οστών. Περιγράψαμε τα απεικονιστικά ευρήματα με ΥΤ των 

φυσιολογικών ΙΑ σε μια σχετικά μεγάλη σειρά ασθενών ασυμπτωματικών για πόνο 

στην οσφύ. Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης κατέδειξαν ότι η εμφάνιση των ΙΑ 

στην ΥΤ συνδέεται στενά με την ηλικία, το φύλο, τον ΔΒΣ και τον αριθμό των 

τοκετών στις γυναίκες. Για την εκτίμηση των ΙΑ με ΥΤ με υποψία νόσου, θα πρέπει 

να συνυπολογιστεί ότι «μη φυσιολογικά» απεικονιστικά ευρήματα στις ΙΑ μπορεί 

επίσης να παρατηρηθούν σε υποομάδες του γενικού πληθυσμού. 

5. ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΚΥΣΤΕΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ 

    ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΤ 
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5.1. ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση με ΥΤΥΕ των απεικονιστικών 

χαραχτηριστικών και της συχνότητας εμφάνισης υποχονδρικών κύστεων στις 

ιερολαγόνιες αρθρώσεις (ΙΑ) ομάδας ατόμων του γενικού πληθυσμού, χωρίς 

συμπτωματολογία ή ιστορικό νόσου των ΙΑ. 

5.2. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ  

Μελετήθηκαν οι ΙΑ ενός συνόλου 369 ασθενών (209 γυναίκες και 160 

άνδρες), ηλικίας 18-83χρ (μ.ο 52χρ), που υποβλήθηκαν σε ΥΤ με ποικίλες ενδείξεις, 

που δεν σχετίζονταν με νόσο που επηρέαζε τις ΙΑ. Στη μελέτη συμμετείχαν οι 288 

ασθενείς που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη εργασία («Μελέτη των 

απεικονιστικών χαρακτηριστικών των φυσιολογικών ΙΑ με τεχνική ΥΤ»), καθώς και 

άλλοι 81 ασθενείς που συμπεριελήφθησαν σε δεύτερο χρόνο, με το πέρας της 

προαναφερθείσας εργασίας. Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκε το x2 test.  

5.3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Παρατηρήθηκαν υποχονδρικές πνευματοκύστεις σε 76 ΙΑ (10,3%). Είχαν 

παρααρθρική εντόπιση κυρίως στο πρόσθιο τμήμα της άρθρωσης, παρουσιάζοντας 

διάμετρο 1- 4χιλ και λεπτή, ομοιόμορφη σκληρυντική παρυφή (εικ. 1,2). Υπήρχε 

σχετικά μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης κύστεων στο λαγόνιο (52/76), παρά στο 

ιερό οστό (24/76). Το x²  test έδειξε ότι οι πνευματοκύστεις βρέθηκαν συχνότερα 

στους άντρες παρά στις γυναίκες (p<0,05) και στους ηλικιωμένους (>60 χρόνων) από  
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      α                                                              β 

Εικ. 1. α) υποχονδρική κύστη στην αρθρική επιφάνεια του ιερού οστού αριστερά  

με σκληρυντική άλω, σε άνδρα 52χρ.   

β) Μικρή στρογγύλη πνευματοκύστη στην αρθρική επιφάνεια του ιερού, σε 

μια ασυνήθιστη θέση στο οπίσθιο – ανώτερο τμήμα της ΙΑ. 

 

 
 

Εικ. 2. Πνευματοκύστη ΙΑ με σκληρυντική παρυφή, χωρίς επικοινωνία με το 

μεσάρθριο διάστημα, σε 60χρονο άνδρα με λέμφωμα. 
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τους νεότερους (p<0,001). Δεν απεικονίστηκαν σε άτομα μικρότερα των 35 χρόνων 

στην δική μας σειρά ασθενών.  

5.4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Οι υποχονδρικές πνευματοκύστεις των ΙΑ δεν είναι ασυνήθιστο εύρημα στις 

εξετάσεις ΥΤ, σε ασθενείς χωρίς νόσο ΙΑ, αλλά η κλινική τους σημασία είναι 

ασαφής. Ίσως συνδέονται με τη διαδικασία της γήρανσης των ΙΑ, εφ’ όσον η 

συχνότητά τους αυξάνει με την πρόοδο της ηλικίας. Επικοινωνία της κύστης με τον 

μεσάρθριο χώρο είναι θέμα προς συζήτηση στην βιβλιογραφία (116,117). Αυτό το 

εύρημα δεν παρατηρήθηκε σε καμία περίπτωση στη σειρά μας (εικ. 1,2).  

 

6. ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ  

    ΤΩΝ ΙΑ ΜΕ ΥΤ 

 

6.1. ΣΚΟΠΟΣ 

Ένα ευρύ φάσμα ασθενειών εμπλέκει τις ΙΑ και σημαντικές επιστημονικές 

εργασίες έχουν δημοσιευτεί στη βιβλιογραφία αναφορικά με την απεικόνιση της 

ανατομίας και ανωμαλιών των ΙΑ. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν μόνο λίγες αναφορές 

στις ανατομικές παραλλαγές σε εικόνες από απλές ακτινογραφίες (118,119) ή από 

Υ.Τ (120). Στην παρούσα προοπτική μελέτη παραλλαγές στην εμφάνιση των ΙΑ 

εκτιμήθηκαν, χρησιμοποιώντας την ΥΤ, σε μία σειρά ασθενών χωρίς ιστορικό νόσου 

που αφορούσε στις ΙΑ. 

6.2. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 

Μελετήθηκαν οι ΥΤ πυέλου 534 ασθενών, 220 άνδρες και 314 γυναίκες, 

ηλικίας 15-85 χρόνων (μέσος όρος 53,1χρ), που υποβλήθηκαν σε ΥΤ πυέλου για 
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σταδιοποίηση ή παρακολούθηση νεοπλασίας.  Στο σύνολο των ασθενών 

συμπεριλαμβάνονταν οι 288 ασθενείς που αναφέρθηκαν στην εργασία «Μελέτη των 

απεικονιστικών χαραχτηριστικών των φυσιολογικών ΙΑ με τεχνική ΥΤ»,   

Καταγράφηκαν το ύψος και το βάρος καθώς και το ιστορικό παλαιού τραύματος στην 

πύελο ή χειρουργείου στην  σπονδυλική στήλη και τυχόν παρουσία ήπιου άλγους 

στην οσφύ. Σύμφωνα με τον ΔΜΣ σχηματίσθηκαν δύο ομάδες, η ομάδα Α που 

περιείχε 157 παχύσαρκους με ΔΜΣ ≥ 28 (113) και η ομάδα Β συγκροτούμενη από 

102 ασθενείς φυσιολογικού βάρους με ΔΜΣ μεταξύ 20 και 23 (112).  

Οι εξετάσεις ΥΤ έγιναν με συνεχόμενες τομές πάχους 5 ή 10 χιλ με τον 

ασθενή σε ύπτια θέση. Όπου η ανατομία δεν ήταν σαφής ελήφθησαν δύο επιπλέον 

τομές ΥΤΥΕ χαμηλής δόσης (121) ώστε να μειωθεί το φαινόμενο μερικού όγκου. Οι 

εικόνες μελετήθηκαν σε οστικό παράθυρο από δύο ακτινολόγους ως προς την 

παρουσία ανατομικών παραλλαγών, δηλ. απόκλιση από τη συνήθη εμφάνιση των 

αρθρικών επιφανειών του ιερού και λαγονίου οστού. Η στατιστική ανάλυση έγινε 

χρησιμοποιώντας το Student t test και x²  test. Τιμή p<0,05 θεωρήθηκε στατιστικά 

σημαντική. 

6.3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Έξι τύποι ανατομικών παραλλαγών παρατηρήθηκαν (πιν.1) και 

παρουσιάζονται παρακάτω στα σχεδιαγράμματα (εικ. 1,2). Η επικουρική άρθρωση 

ήταν η πιο κοινή παραλλαγή που βρέθηκε σε 102 (19,1%) ασθενείς, σε 48 

ετερόπλευρα και 54 αμφοτερόπλευρα (Πιν.1). Σχηματίζεται μεταξύ των αρθρικών 

επιφανειών του ιερού και λαγόνιου οστού στο ανώτερο οπίσθιο τμήμα των IΑ, από το 

επίπεδο του πρώτου έως του δευτέρου ιερού τρήματος. Οι αρθρικές  επιφάνειες των 

επικουρικών αρθρώσεων ήταν επίπεδες σε 77 περιπτώσεις (εικ. 3α) και ελαφρά 
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ανώμαλες σε 10 (εικ. 3β), ενώ σε 15 ασθενείς εμφανίζονταν ως οστική προεκβολή 

από το λαγόνιο στο ιερό (εικ. 5). Οι αρθρικές επιφάνειες 52 επικουρικών αρθρώσεων 

παρουσίαζαν σκλήρυνση (41/52), οστεόφυτα (10/52) ή αγκύλωση (8/52) (εικ. 4). Η 

συχνότητα παρουσίας επικουρικών αρθρώσεων ήταν υψηλότερη στην ομάδα Α από 

την ομάδα Β (p<0,05) και σε ασθενείς μεγαλύτερους των 60 χρόνων (p<0,001), αλλά 

δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ των δύο φύλων (πιν. 1). Πόνος στην οσφύ σημειώθηκε σε 

65 από τους 102 ασθενείς με επικουρικές αρθρώσεις ΙΑ. Επίσης, όλοι οι ασθενείς με 

σκλήρυνση, οστεόφυτα ή αγκύλωση είχαν αναφέρει άλγος στην οσφύ. 

Η δεύτερη πιο κοινή ανατομική παραλλαγή, το «ιερολαγόνιο σύμπλεγμα», 

σχηματίζεται από προεκβολή του λαγονίου που εισέρχεται σε συμπληρωματικό 

κόλπωμα του ιερού και παρατηρήθηκε σε 31(5,8%) ασθενείς (πιν. 1). Συνήθως 

απεικονίζονταν στο επίπεδο του πρώτου και δεύτερου ιερού τρήματος (25/31), στο 

ανώτερο οπίσθιο τμήμα των ΙΑ, όπου εντοπίζεται η μεταβατική ζώνη συνοβιακού – 

συνδεσμικού τμήματος της άρθρωσης (εικ. 6). Σε έξι ασθενείς η παραπάνω 

παραλλαγή απεικονίστηκε στο κατώτερο οπίσθιο τμήμα του ΙΑ, στο συνοβιακό 

τμήμα. Επιπλέον, παρουσίασε αμφοτερόπλευρη κατανομή σε 21 ασθενείς και 

αυξημένη συχνότητα στις γυναίκες (πιν. 1) από τους άντρες (p<0,05). Δεν βρέθηκαν 

διαφορές μεταξύ των παχύσαρκων και των κανονικού βάρους ασθενών, ούτε μεταξύ 

νεότερων και μεγαλύτερων των 60 χρόνων (πιν. 1). 

Δισχιδής εμφάνιση της επιφάνειας του λαγονίου παρουσιάστηκε σε 22 (41%) 

ασθενείς  (πιν. 1), ετερόπλευρα σε 6, αμφοτερόπλευρα σε 16 και είχε υψηλότερη 

συχνότητα σε γυναίκες αντί σε άντρες (p<0,05). Σε όλους τους ασθενείς εντοπίστηκε 

στο κατώτερο οπίσθιο τμήμα των αρθρώσεων (εικ. 7).                                  
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Μηνοειδής εμφάνιση της επιφάνειας του λαγονίου παρουσιάστηκε σε 

20(3,7%) ασθενείς με αμφοτερόπλευρη κατανομή σε 18 (πιν. 1). Αυτή η μορφολογία 

του λαγονίου απεικονίστηκε συνήθως στο ανώτερο οπίσθιο τμήμα των ΙΑ και 

συνοδευόταν από προβολή - αποστρογγυλοποίηση της αρθρικής επιφάνειας του ιερού 

(εικ. 8). Πιο συχνή ήταν στις γυναίκες (p<0,05), χωρίς να εμφανίζει διαφορές μεταξύ 

των ομάδων Α και Β ή μεταξύ των νεότερων και μεγαλύτερων των 60 χρόνων (πιν.1). 

Μονήρες ημικυκλικό έλλειμμα στην αρθρική επιφάνεια του ιερού στο επίπεδο 

του 1ου ιερού τρήματος απεικονίστηκε σε 9 ασθενείς. Σε 7 ασθενείς σημειώθηκε 

ημικυκλικό έλλειμμα στο ιερό και αντίστοιχα στο λαγόνιο οστό που έμοιαζε με τρήμα 

(εικ. 9). 

Μικρά κέντρα οστέωσης στις πτέρυγες του ιερού, απεικονιζόμενα ως 

τριγωνικά οστικά τεμάχια στον μεσάρθριο χώρο, με εντόπιση στο ανώτερο πρόσθιο 

τμήμα, σημειώθηκαν σε 3 ασθενείς. Σε δύο περιπτώσεις (19 και 25 χρόνων) 

παρατηρήθηκαν αμφοτερόπλευρα έχοντας συμμετρική εμφάνιση (εικ. 10). Σε μια 

27χρονη γυναίκα απεικονίστηκε μονήρες κέντρο οστέωσης, στη δεξιά πτέρυγα του 

ιερού. 
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Ι.  
 

II.  
 

III.

 

 
 

 

Εικ 1. Σχηματική απεικόνιση της επικουρικής ΙΑ (I), του ιερολαγόνιου 

συμπλέγματος (II) και της δισχιδούς επιφάνειας του λαγονίου οστού (III). 
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IV.  
 

V.  
 

VI.  
 

 

Εικ 2. Σχηματική απεικόνιση της μηνοειδούς επιφάνειας του λαγονίου οστού (IV), 

των ημικυκλικών ελλειμμάτων στο ιερό και λαγόνιο οστό (V) και των δευτερογενών 

κέντρων οστέωσης (VI).   
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     ασθενείς αμφοτερόπλευρα ετεπόπλευρα άντρες γυναίκες >60 χρ  <60 χρ παχύσαρκοι              κανονικό  
                                  βάρος         

    (n=534) (n=534) (n=534) (n=220) (n=314) (n=282) (n=252) (n=157) (n=102) 

    pts    (%) pts     (%) pts    (%) pts    (%) pts   (%) pts    (%) pts    (%) pts   (%) pts    (%) 

           Ανατομικές παραλλαγές 

I Επικουρική ΙΑ  102 (19.1) 54     (10.1) 48    (9) 39  (17.7) 63    (20) 70   (24.8) 32   (12.7) 43   (27.4) 16   (15.7) 

    

II Ιερολαγόνιο σύμπλεγμα  31    (5.8) 21     (3.9) 10   (1.9) 7     (3.2) 24    (7.6) 17     (6) 14    (5.6) 9      (5.7) 5      (4.9) 

    

III Δισχιδής λαγόνια επιφάνεια 22    (4.1) 16      (3) 6     (1.1) 4     (1.8) 18    (5.7) 10    (3.5) 12    (4.8) 6     (3.8) 5      (4.9) 

    

IV Μηνοειδής λαγόνια επιφάνεια 20    (3.7) 17     (3.2) 3     (0.5) 3     (1.4) 17    (5.4) 11    (3.9) 9      (3.6) 8      (5.1) 3      (2.9) 

    

V Ημικυκλικά ελλείμματα   16     ( 3 ) 10     (1.9) 6     (1.1) 7     (3.2) 9      (2.9) 8      (2.8) 8      (3.2) 5      (3.2) 4      (3.9) 

    

VI Δευτερογενή κέντρα οστέωσης 3      (0.6) 2       (0.4) 1     (0.2) 2     (0.9) 1     (0.3) 0       (0) 3      (1.2) 0      (0) 3      (2.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1. Παραλλαγές στην εμφάνιση των φυσιολογικών ΙΑ σε 534 εξετάσεις ΥΤ  

                   σε σχέση με το γένος, την ηλικία και τον ΔΜΣ.       
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α 

 
β 

Εικ. 3. Eπικουρικές αρθρώσεις αμφοτερόπλευρα: (α) με επίπεδες αρθρικές 

επιφάνειες, που παρουσιάζουν σκλήρυνση και οστεοφυτικές αλλοιώσεις σε μία 

γυναίκα 55 χρόνων και (β) με σχετικά ανώμαλες αρθρικές επιφάνειες (βέλη) σε έναν 

άντρα 65 χρόνων.  
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           α                                                           β 

 
          γ 

 

Εικ. 4. Στις τομές ΥΤΥΕ απεικονίζεται αγκυλοποιημένη  επικουρική άρθρωση στην 

δεξιά (β) και στην αριστερή (γ) ΙΑ δύο διαφορετικών ασθενών, που δεξιά στην 

συμβατική ΥΤ (α) παρουσιαζόταν σαν σκλήρυνση στο οπίσθιο τμήμα της επιφάνειας 

του ιερού οστού.  
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Εικ. 5. Επικουρική άρθρωση στην αριστερή ΙΑ, που παριστά οστική προεκβολή 

(βέλος) της επιφάνειας του λαγονίου προς την αρθρική επιφάνεια του ιερού. 

 

 
Εικ. 6. «Ιερολαγόνιο σύμπλεγμα» αμφοτερόπλευρα. Προεκβολή του λαγονίου που 

εισέρχεται σε συμπληρωματικό κόλπωμα του ιερού (βέλη) στο ανώτερο οπίσθιο 

τμήμα των ΙΑ σε μία 45χρονη γυναίκα. 
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Εικ. 7. Δισχιδής απεικόνιση της επιφάνειας του λαγονίου οστού αμφοτερόπλευρα 

(βέλη), στο κατώτερο οπίσθιο τμήμα των ΙΑ. 

 

 
Εικ. 8. Μηνοειδής απεικόνιση της επιφάνειας του λαγονίου οστού αμφοτερόπλευρα 

(βέλος), σε συνδυασμό με προβολή του ιερού στο ανώτερο οπίσθιο τμήμα των ΙΑ σε 

έναν άντρα 40 χρόνων. 
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Εικ. 9.  Ημικυκλικά ελλείμματα αμφοτερόπλευρα (βέλος) στην αρθρικη επιφάνεια 

του ιερού και απέναντι στην αρθρική επιφάνεια του λαγονίου σε μία γυναίκα 47 

χρόνων. 

 

 
Εικ. 10. Δευτερογενή κέντρα οστέωσης των πτερύγων του ιερού, μεταξύ των 

επιφανειών του ιερού και του λαγόνιου οστού στο ανώτερο πρόσθιο τμήμα των ΙΑ 

αμφοτερόπλευρα σε έναν άντρα 25 χρόνων.   
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6.4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ: 

To συνοβιακό τμήμα των Ι.Α αντιστοιχεί στο κατώτερο μισό έως δύο τρίτα 

της άρθρωσης (20). Έχει σχετικά κάθετο προσανατολισμό στις εγκάρσιες τομές Υ.Τ 

και οι αρθρικές επιφάνειες είναι παράλληλες η μία προς την άλλη. Το συνδεσμικό 

τμήμα προσανατολίζεται οριζόντια και πλάγια έχοντας μία ακανόνιστη φλοιική 

επιφάνεια λόγω των προσφύσεων των συνδέσμων στα οστά. Το ιερό οστό 

αναγνωρίζεται από την κυρτή επιφάνεια στις εικόνες Υ.Τ και το λαγόνιο οστό είναι 

μάλλον κοίλο καταλήγοντας πιο στρογγυλεμένο προς τα κάτω (6). Παρ’ όλα αυτά, 

κάθε Ι.Α έχει ιδιαίτερα χαραχτηριστικά και κανένας ασθενής δεν εμφάνισε ακριβώς 

τις ίδιες Ι.Α. Μικρές διαφορές στον προσανατολισμό και το σχήμα των Ι.Α υπήρχαν 

μεταξύ των εξεταζομένων. Διαφορές στη μορφολογία επιτείνονται από τους 

ποικίλους βαθμούς και τύπους εκφυλιστικών αλλοιώσεων και δεν επηρεάζονται με 

όμοιο τρόπο ασθενείς ίδιας ηλικίας, γένους και δείκτη μάζας σώματος, ακόμα και 

μεταξύ τους οι Ι.Α του ίδιου ατόμου. Οι ανατομικές παραλλαγές που εκτιμήθηκαν 

στην παρούσα μελέτη ανταποκρίνονται σε σημαντικές αποκλίσεις από τη 

«φυσιολογική» εμφάνιση. Παρά το γεγονός ότι η φυσιολογική ανατομία των Ι.Α έχει 

μελετηθεί λεπτομερώς στη βιβλιογραφία (5-7,20,36), υπάρχουν μόνο μερικές μελέτες 

που αφορούν στις ανατομικές παραλλαγές των Ι.Α. Αυτές οι μελέτες βασίστηκαν σε 

νεκροτομικά παρασκευάσματα (122-125) ή ακτινογραφίες (118,119) παρουσιάζοντας 

δύο από τις ανατομικές παραλλαγές ονομαστικά, τις επικουρικές αρθρώσεις (118-

120,122-125) και τα κέντρα οστεοποίησης στις πτέρυγες του ιερού οστού (119). 

Επίσης, υπάρχει μία μελέτη (120) που παρουσιάζει 13 περιπτώσεις επικουρικών ΙΑ 

σε μία σειρά 100 εξετάσεων Υ.Τ. Στην παρούσα μελέτη συνολικά έξι ανατομικές 
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παραλλαγές των ΙΑ παρουσιάζονται και η σχέση τους με το γένος , την ηλικία και τον 

δείκτη μάζας σώματος εξετάζονται.  

Επικουρικές αρθρώσεις, με συχνότητα 19.1%, στη μελέτη μας 

παρατηρήθηκαν συχνότερα σε παχύσαρκους ανθρώπους και άτομα μεγαλύτερα των 

60 χρόνων, υποδηλώνοντας ότι οι επικουρικές αρθρώσεις πιθανά να είναι επίκτητη 

κατάσταση. Μελέτες σε νεκροτομικό υλικό που αναφέρουν συχνότητα 10-50% γι 

αυτή την παραλλαγή, έχουν βρει επίσης μία αυξανόμενη συχνότητα επικουρικών 

αρθρώσεων με την πρόοδο της ηλικίας (123,125). Παρ’ όλα αυτά, η αληθής φύση των 

επικουρικών αρθρώσεων των ΙΑ παραμένει ασαφής. Στην εργασία των Trotter et al 

(125) αναφέρεται ότι βρέθηκε ινώδης χόνδρος στην αρθρική επιφάνεια των 

περισσότερων νεκροτομικών παρασκευασμάτων, ενώ σε ανάλογη μελέτη οι Petersen 

και Jazuta (124) βρήκαν υαλώδη χόνδρο και αρθρική κάψα. Στην παρούσα μελέτη οι 

επικουρικές αρθρώσεις παρουσιάζουν υψηλή συχνότητα εμφάνισης εκφυλιστικής 

νόσου, πολύ πιο έκδηλη από εκείνη στις κύριες ΙΑ του ίδιου ασθενή. Μία πιθανή 

εξήγηση θα μπορούσε να είναι μια ημιτελής μηχανική κατάσταση μεταξύ του ιερού 

και του λαγονίου καθώς αρθρώνονται σε δύο διαφορετικές και σε γωνία επιφάνειες 

(118), π.χ η κανονική με κάθετο προσανατολισμό και η επικουρική άρθρωση με 

οριζόντιο - πλάγιο προσανατολισμό. Οι δυνάμεις τάσης που ασκούνται στην ΙΑ 

μπορεί να οδηγήσουν σε εκφύλιση της άρθρωσης, που είναι πιο σοβαρή στην 

επικουρική άρθρωση λόγω του προσανατολισμού. Κάποιος θα πρέπει να είναι 

ενήμερος, ώστε να αποφύγει να εστιαστεί σε αυτή την περιοχή, ως μία περιοχή 

πιθανής νόσου των ΙΑ, ή να παρερμηνευτεί ως εξόστωση όταν εντοπίζεται 

ετερόπλευρα, ιδιαίτερα όταν συνοδεύεται από οστεοαρθριτικές αλλοιώσεις ή 

αγκύλωση. Είναι αξιοσημείωτο ότι όλοι οι ασθενείς με εκφυλιστικού τύπου 
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αλλοιώσεις στις επικουρικές αρθρώσεις ένοιωθαν συχνά επεισόδια πόνου στην οσφύ, 

υποδηλώνοντας ότι αυτή η παραλλαγή είναι πιθανό να έχει κλινική σημασία.  

Η παραμονή των κέντρων οστέωσης ήταν σπάνια στη σειρά των ασθενών μας 

και παρατηρήθηκε σε τρεις μόνο ενήλικες. Αυτή η παραλλαγή έχει περιγραφεί και 

στο παρελθόν σε ακτινογραφίες και έχει ακτινολογικό ενδιαφέρον, επειδή μπορεί να 

μιμείται κάταγμα στις απλές ακτινογραφίες (119).  

Οι άλλες ανατομικές παραλλαγές που παρατηρήθηκαν στην παρούσα μελέτη, 

«το ιερολαγόνιο σύμπλεγμα», η δισχιδής και η μηνοειδής εμφάνιση της επιφάνειας 

του λαγονίου οστού, παρουσίαζαν κυρίως αμφοτερόπλευρη κατανομή και δεν 

συνδέονταν με εκφυλιστικού τύπου αλλοιώσεις. Ήταν πιο συχνές στις γυναίκες από 

τους άντρες και δεν σχετίζονταν με την ηλικία ή τον ΔΜΣ.  

Η γνώση των ανατομικών παραλλαγών στη φυσιολογική απεικόνιση των ΙΑ 

διευρύνει την κατανόηση της ανατομίας των ΙΑ και είναι χρήσιμη στην ερμηνεία 

εξετάσεων ΙΑ με ΥΤ.   

 

7. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΕΡΟΛΑΓΟΝΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΙΦΕΝ  

    ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΤ 

 

7.1. ΣΚΟΠΟΣ  

Οι πιο συχνές εξωεντερικές εκδηλώσεις των ιδιοπαθών φλεγμονωδών 

εντερικών νόσων (ΙΦΕΝ), υπό τη μορφή νόσου Crohn ή ελκώδους κολίτιδας, είναι 

φλεγμονή στις αρθρώσεις του αξονικού σκελετού ή στις περιφερικές αρθρώσεις  σε 

ποσοστό 10-62% (126). Το φάσμα των εκδηλώσεων από τον αξονικό σκελετό 
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περιλαμβάνει φλεγμονώδους τύπου άλγος χαμηλά στην οσφύ με ή χωρίς 

απεικονιστικά σημεία ιερολαγονίτιδας, ασυμπτωματική ιερολαγονίτιδα και 

αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα με τα κλασικά κλινικά και απεικονιστικά ευρήματα.  

Η ιερολαγονίτιδα ως εξωεντερική εκδήλωση των φλεγμονωδών εντερικών 

νόσων αποτελεί σημείο αναφοράς που δεν έχει μελετηθεί επαρκώς, λόγω της 

συνήθως αθόρυβης έναρξής της και της απουσίας συμπτωμάτων σε ορισμένες 

περιπτώσεις. Η παρουσία ιερολαγονίτιδας συνηθίζεται να μελετάται απεικονιστικά 

κυρίως με απλές ακτινογραφίες ΙΑ. Η αναφερόμενη συνολική συχνότητα εμφάνισης 

ιερολαγονίτιδας  εκτιμάται από 2% έως 45.7% (40,41,42,49,53,58,60,61,127,128).  

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν λίγα άρθρα αναφορικά με τη μελέτη των ΙΑ ασθενών με 

ΙΦΕΝ με τεχνική ΥΤ (21,129,130). Όπως έχει αναλυθεί προήγουμενα, λόγω της 

πολυεπίπεδης μορφολογίας των ΙΑ στο χώρο, η ΥΤ υπερέχει της απλής 

ακτινογραφίας στην ανάδειξη λεπτών αλλοιώσεων των αρθρικών επιφανειών.    

Στην παρούσα προοπτική μελέτη έγιναν εξετάσεις Υπολογιστικής 

Τομογραφίας Υψηλής Ευκρίνειας (ΥΤΥΕ) χαμηλής δόσης σε μια ομάδα ασθενών με 

γνωστή ΙΦΕΝ (Ελκώδη κολίτιδα ή νόσο Crohn), με σκοπό την αξιολόγηση και 

παρακολούθηση των σημείων της αρθρίτιδας στις ιερολαγόνιες αρθρώσεις (ΙΑ), τη 

συσχέτισή τους με τον τύπο και την πορεία της εντερικής νόσου και την ανίχνευση 

ασυμπτωματικής ιερολαγονίτιδας.   

7.2. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 

Η μελέτη περιελάμβανε 40 ασθενείς ηλικίας 22 – 75 χρόνων (μ.ο 42χρ), 27 

ασθενείς με επιβεβαιωμένη Ελκώδη κολίτιδα και 13 ασθενείς με επιβεβαιωμένη νόσο 

Crohn και διάρκεια νόσου 1-15 χρόνια (μο 6.5χρ). Ανέφεραν άλγος χαμηλά στην 

οσφύ, πρωινή δυσκαμψία ή παρουσίαζαν ευαισθησία κατά την πίεση 17 ασθενείς, 
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ενώ 23 ασθενείς που δεν παρουσίαζαν κλινικά σημεία ενδεικτικά ιερλαγονίτιδας 

θεωρήθηκαν ασυμπτωματικοί. Με τη συγκατάθεσή τους, υποβλήθηκαν σε ΥΤ 

ιερολαγονίων αρθρώσεων (ΙΑ), όπου εφαρμόστηκε πρωτόκολλο ΥΤΥΕ χαμηλής 

δόσης, με τομές πάχους 1,5 χιλ ανά 5χιλ, 2,9 sec scan time, 175mA, 120KVp, 

200FOV και αλγόριθμο οστών (121). Σε χρονικό διάστημα δύο ετών έγινε 

επανέλεγχος των ΙΑ με ΥΤΥΕ σε 15 ασθενείς, μία φορά σε φάση έξαρσης και άλλη 

μία σε φάση ύφεσης της εντερικής νόσου, ενώ τους είχε χορηγηθεί θεραπευτική 

αγωγή.  

Οι ΙΑ αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τα τροποποιημένα κριτήρια της Νέας 

Υόρκης (29). Αναζητήθηκε η συχνότητα εμφάνισης ιερολαγονίτιδας και η συσχέτισή 

της με την Ελκώδη κολίτιδα και τη νόσο Crohn, καθώς και με τη διάρκεια της 

εντερικής νόσου, χρησιμοποιώντας regression analysis. 

7.3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Σε 8 (47%) από τους 17 ασθενείς με συμπτωματολογία ενδεικτική 

ιερολαγονίτιδας και σε 9 (39.1%) από τους 23 ασυμπτωματικούς ασθενείς 

παρατηρήθηκε ιερολαγονίτιδα grade  2-4.    

Ιερολαγονίτιδα παρουσιάστηκε με όμοια συχνότητα σε ασθενείς με Ελκώδη 

κολίτιδα (11/27 ασθενείς) και νόσο Crohn (6/13 ασθενείς). 

Η παρουσία ιερολαγονίτιδας φαίνεται να συνδέεται με τη διάρκεια της 

εντερικής νόσου, αν και δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ τους 

(ρ>0.05), όπως ούτε μεταξύ του βαθμού της ιερολαγονίτιδας (κριτήρια Νέας Υόρκης) 

και της διάρκειας της νόσου (ρ>0.05). Επίσης, αν και ο αριθμός του δείγματος είναι 

μικρός, δεν αναδείχθηκε σχέση μεταξύ της φάσης της εντερικής νόσου και της 

πορείας της ιερολαγονίτιδας. 
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Εικ. 1. Ετερόπλευρη Grade 2 ιερολαγονίτιδα: Παρουσία μονήρους μικροδιάβρωσης 

στην αρθρική επιφάνεια του δε. λαγονίου οστού, με συνοδό υποχονδρική σκλήρυνση, 

σε άντρα 45 ετών με νόσο Crohn επί 4 έτη.  

 

 

 
Εικ. 2. Grade 2 ιερολαγονίτιδα με διεύρυνση του μεσάρθριου διαστήματος, ανώμαλη 

παρυφή του λαγονίου και υποχονδρική σκλήρυνση, σε γυναίκα 42 ετών, με ιστορικό 

νόσου Crohn από τριετίας.  
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Εικ. 3. Ετερόπλευρη ιερολαγονίτιδα Grade 3 αριστερά, σε άντρα 38 ετών με ελκώδη 

κολίτιδα: παρουσία ανομοιόμορφου μεσάρθριου διαστήματος, ήπια υποχονδρική 

σκλήρυνση και διαβρώσεις στην αρθρική επιφάνεια του λαγονίου. 

 

 

 
Εικ. 4. Grade 3 ιερολαγονίτιδα αμφοτερόπλευρα, σε γυναίκα 64 ετών με ελκώδη 

κολίτιδα από δεκαετίας, όπου σημειώνονται ανομοιόμορφο μεσάρθριο διάστημα, 

πολλαπλές μικροδιαβρώσεις και σημαντική υποχονδρική σκλήρυνση κυρίως στις 

αρθρικές επιφάνειες των λαγονίων.  
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Εικ. 5. Grade 3 ιερολαγονίτιδα αμφοτερόπλευρα, με διάχυτη παρουσία διαβρώσεων 

και σκλήρυνσης στο λαγόνιο, καθώς και εστιακής διάβρωσης στο ιερό δεξιά, σε 

άντρα 50 ετών με νόσο Crohn επί 10 έτη. 

 

 

 

Εικ. 6. Grade 4 ιερολαγονίτιδα αμφοτερόπλευρα, σε άντρα 75 ετών με γνωστή 

ελκώδη κολίτιδα επί 15 έτη, όπου παρατηρούνται διαβρώσεις στην αρθρική επιφάνεια 

του δε λαγονίου, ασαφοποίηση του μεσάρθριου διαστήματος και διάχυτη αγκύλωση 

του συνοβιακού τμήματος των ΙΑ.    
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α 

 

 
β 

Εικ. 7α,β.  Grade 4 ιερολαγονίτιδα αμφοτερόπλευρα, σε άντρα 47 ετών με νόσο 

Crohn επί 13 έτη, όπου παρατηρείται διάχυτη αγκύλωση του συνοβιακού τμήματος 

των ΙΑ.    
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Εικ. 8. Παρουσία αποτιτανώσεων – αγκυλώσεων στο συνδεσμικό τμήμα των ΙΑ σε 

άντρα 67 ετών με νόσο Crohn.   

 

7.4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 Οι ΙΦΕΝ συχνά εμφανίζονται σε νέους ασθενείς, με την 

ιερολαγονίτιδα να είναι μια από τις συχνότερες εξωεντερικές εκδηλώσεις (58).  

Αναφορικά με την εμφάνιση ιερολαγονίτιδας μεταξύ των ασθενών με Ελκώδη 

κολίτιδα και νόσο Crohn δε φαίνεται να υπάρχει διαφορά, αν και προκύπτει αυξημένη 

συχνότητα στην νόσο  Crohn, ευρήματα που έρχονται σε συμφωνία με εκείνα 

προηγούμενων μελετών (53, 60). 

Επίσης, στην παρούσα μελέτη, όπως και σε προηγούμενες κλινικές και 

απεικονιστικές μελέτες, υπογραμμίζεται η ανεξάρτητη πορεία της ιερολαγονίτιδας 

από εκείνη της εντερικής νόσου (21,41,53,59,60), αντίθετα με την περιφερική 

αρθρίτιδα που συνδέεται με την ενεργότητα και τη θεραπευτική σντιμετώπιση της 

εντερικής νόσου (131). Η ιερολαγονίτιδα, ιδιαίτερα η ασυμπτωματική μορφή,  δε 
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σχετίζεται με την ενεργότητα της νόσου (60) αλλά, όπως έδειξε και η παρούσα 

μελέτη, φαίνεται να συνδέεται με τη διάρκεια αυτής.  

Η συχνότητα εμφάνισης συμπτωματικής ιερολαγονίτιδας κυμαίνεται μεταξύ 

10% και 30% και αποτελεί σημαντικό λόγο αδυναμίας του ασθενή (21,41,59). 

Επιπλέον, σε ακτινολογικές μελέτες που βασίστηκαν στην απλή ακτινογραφία 

διαπιστώθηκε ότι υπήρχε ασυμπτωματική ιερολαγονίτιδα σε ποσοστό 2-24% 

(21,53,58,60). Στις λίγες βιβλιογραφικές αναφορές με εξετάσεις ΥΤ ασθενών με 

ΙΦΕΝ, που αφορούν συγκριτικές μελέτες με απλές ακτινογραφίες, προκύπτει αύξηση 

των περιπτώσεων ιερολαγονίτιδας, με αναφερόμενα ποσοστά εμφάνισης 30-32% σε 

ασυμπτωματικούς ασθενείς (21,130) και 45% σε  συμπτωματικούς ασθενείς (129) . 

Ομοίως, στην παρούσα μελέτη η συχνότητα εμφάνισης ιερολαγονίτιδας σε 

συμπτωματικούς ασθενείς είναι 47% και σε ασυμπτωματικούς ασθενείς είναι επίσης 

υψηλή και ανέρχεται στο 39.1%.  

Το γεγονός ότι ασθενείς με συμπτωματική ιερολαγονίτιδα ωφελούνται από 

την αγωγή με φυσικοθεραπεία και φαρμακευτικά σκευάσματα ώστε να διατηρήσουν 

την κινητικότητα τους (132,133), υποδηλώνει ότι η πρώιμη έναρξη θεραπείας μπορεί 

να είναι ωφέλιμη και στους ασθενείς με ασυμπτωματική ιερολαγονίτιδα.  

 Η ανάδειξη  ασυμπτωματικής ιερολαγονίτιδας σε ΥΤ κοιλίας σε ασθενείς με 

ασαφές κοιλιακό άλγος, χωρίς κάποιο γνωστό αιτιολογικό παράγοντα, θα μπορούσε 

να προσανατολίσει υπέρ της πιθανής παρουσίας ΙΦΕΝ. Επομένως, η γνώση της 

υψηλής συχνότητας ασυμπτωματικής ιερολαγονίτιδας σε ασθενείς με ΙΦΕΝ θα 

μπορούσε να οδηγήσει στη διάγνωση νέων περιπτώσεων ΙΦΕΝ, όπου δεν υπάρχει 

υποψία της νόσου, αλλά και στην έγκαιρη λήψη θεραπευτικής αγωγής, ώστε να 

περιοριστεί η εξέλιξη της νόσου.   
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