
Περίληψη
Στην	παρούσα	ανασκόπηση	γίνεται	μια	σύντομη	αλλά	συ
στηματική	περιγραφή	και	οριοθέτηση	του	ανατομικού,	εμ
βιομηχανικού	και	παθοφυσιολογικού	πλαισίου	της	μηχανικής	
δυσλειτουργίαςαστάθειας	των	ιερολαγoνίων	αρθρώσεων.	
Πρόκειται	για	μια	δύσκολα	τεκμηριωμένη	κλινική	οντότητα	με	
συχνά	έκδηλα	απεικονιστικά	ευρήματα	αλλά	δυσχερώς	κλινικά	
συσχετιζόμενα,	λόγω	του	περίπλοκου	ανατομολειτουργικού	
και	παθοφυσιολογικού	υπόβαθρου	που	τη	χαρακτηρίζει.	Στο	
δεύτερο	μέρος	παρουσιάζονται	τα	απεικονιστικά	και	νοσολο
γικά	δεδομένα	του	συνδρόμου.

Εισαγωγή
Η	έννοια	του	μηχανικού	συνδρόμου	των	ιερολαγονίων	αρ
θρώσεων	(IΛA),	ως	πρωτοπαθής	αιτία	οσφυαλγίας,	κερδίζει	
συνεχώς	έδαφος14,9,11,17.	Αν	και	υπάρχουν	μερικοί	ερευνητές	
που	αμφισβητούν	την	κλινική	οντότητα	του	συνδρόμου,	οι	
ιερολαγόνιες	αρθρώσεις	έχουν	ένα	μακρύ	ιστορικό	ως	αιτία	
πόνου	και	οσφυαλγίας	στα	πλαίσια	της	αγκυλοποιητικής	ιερο
λαγονίτιδας.	Όπως	όλες	οι	αρθρώσεις,	έτσι	και	οι	IΛA	φέρουν	
πυκνό	δίκτυο	νευρικών	απολήξεων	(αλγοϋποδοχέων)	για	τη	
μεταφορά	του	πόνου.	Επιπλέον,	έχουν	την	ανατομική	δομή	
μιας	κανονικής	άρθρωσης	με	αρθρικό	χόνδρο,	υμένα	και	θύλα
κο5,18.	Είναι	απορίας	άξιον	γιατί	η	χαλάρωση,	η	εκφύλιση	και	η	
μηχανική	αστάθεια	ή	η	δυσλειτουργία	της	άρθρωσης	αυτής	
και	των	περιαρθρικών	στοιχείων	της	να	μην	αποτελούν	αιτίες	
πόνου	και	δημιουργίας	αντίστοιχου	συνδρόμου1,23.
Ως	γνωστόν	οι	ΙΛΑ	συνδέουν	εμβιομηχανικά	το	σώμα	με	τα	
κάτω	άκρα.	Δέχονται	μεγάλα	φορτία	και	καταπονήσεις,	ιδίως	
κατά	τις	αθλητικές	δραστηριότητες,	που	προδιαθέτουν	σε	δυ
σλειτουργία	και	πόνο5,17.	Η	τελική	κατάληξη	είναι	η	εκφύλιση	
των	αρθρώσεων	και	η	εγκατάσταση	«οστεοαρθρίτιδας»,	που	
είναι	ένας	όρος	τον	οποίο	η	διεθνής	βιβλιογραφία	αποφεύ
γει,	κακώς	κατά	την	άποψή	μας.	Η	κλινική	συμπτωματολογία	
του	συνδρόμου	συνίσταται	σε	οσφυαλγία	ειδικού	τύπου	
συνοδευόμενη	από	ισχιαλγία	ή	ψευδοϊσχιαλγία	χωρίς	ριζοπα
θητικά	ευρήματα.	Τα	συμπτώματα	αυτά	πολλές	φορές	είναι	
δυσδιάκριτα	και	εύκολα	συγχέονται	με	τα	γνωστά	σύνδρομα	
μηχανικής	αιτιολογίας,	γεγονός	που	υπαγόρευσε	τη	«θέσπιση»	
κριτηρίων	(βλ.	Β΄	μέρος).
Συμπερασματικά,	η	θεραπεία	και	η	διάγνωση	του	συνδρόμου	
παραμένουν	αρκετές	φορές	δύσκολες	ή	αμφισβητούμενες	
λόγω	της	πολύπλοκης	ανατομικής	και	εμβιομηχανικής	παθο
λογίας	της	άρθρωσης,	της	έλλειψης	ορολογίας,	αξιόπιστων	
κλινικών	και	απεικονιστικών	τεχνικών	καθώς	και	αποτελεσμα
τικής	θεραπείας4.	Παρακάτω	γίνεται	προσπάθεια	σύντομης	
αλλά	συστηματικής	παρουσίασης	του	ανατομολειτουργικού	
και	παθοφυσιολογικού	μοντέλου	της	ΙΛΑ,	της	κλινικής	διάγνω
σης	και	της	θεραπείας.
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Η	ιερολαγόνια	άρθρωση	(ΙΛΑ)	αποτελείται	από	δύο	ωοειδείς	
αρθρικές	επιφάνειες	του	λαγόνιου	και	του	ιερού	οστού.	Οι	λα
γόνιες	επιφάνειες	δεν	είναι	απόλυτα	κάθετες	(κατακόρυφες),	
αλλά	συγκλίνουν	προς	τα	κάτω	για	να	ενσφηνωθεί	μεταξύ	
τους	το	ιερό	οστό.	
Οι	αρθρικοί	χόνδροι	των	ΙΛΑ	είναι	μοναδικοί.	Η	ιερή	χόνδρινη	
επιφάνεια	καλύπτεται	από	υαλώδη	χόνδρο	διπλάσιου	πάχους	
από	την	αντίστοιχη	λαγόνιο	επιφάνεια,	η	οποία	είναι	ινοχόν
δρινης	σύστασης5,18.	
Μεταξύ	των	χόνδρων	αυτών	βρίσκεται	η	αρθρική	κοιλότητα	
και	το	αρθρικό	υγρό.	Ο	αρθρικός	θύλακας	προσφύεται	κυκλικά	
γύρω	από	τις	αρθρικές	επιφάνειες,	επενδυόμενος	εσωτερικά	
από	υμένα	ο	οποίος	φέρει	ενδαρθρικές	λαχνώδεις	προσεκβο
λές5,8.	Ο	αρθρικός	θύλακας	δεν	επεκτείνεται	στο	οπίσθιο	τμήμα	
της	άρθρωσης,	το	οποίο	καλύπτεται	στεγανά	από	πυκνούς,	
ευμεγέθεις	και	ισχυρούς	συνδέσμους.
Για	την	αντιμετώπιση	των	ισχυρών	πιέσεων	και	φορτίων	που	
δέχονται,	οι	ιερολαγόνιες	αρθρώσεις	σταθεροποιούνται	α)	από	
τρεις	ιερολαγόνιους	συνδέσμους,	οι	οποίοι	παρεμποδίζουν	

κάθε	κίνηση	της	βάσης	του	ιερού	οστού	προς	τα	εμπρός	και	
κάτω,	και	β)	από	δύο	ακόμη	συνδέσμους,	τους	ισχιοϊερούς,	
που	εμποδίζουν	κάθε	μετακίνηση	του	κάτω	άκρου	του	ιερού	
και	του	κόκκυγα	προς	τα	πάνω	και	πίσω59,16.	Δηλαδή	το	ιερό	
οστό	κινείται	«σαν	τραμπάλα»,	γιατί	διαρθρώνεται	με	τα	λαγόνια	
οστά	στα	πλάγια	και	μόνο	σε	μικρή	έκταση.	Πρέπει	να	τονισθεί	
ότι	οι	κινήσεις	αυτές	είναι	πολύ	μικρές	και	υποσημαινόμενες,	
μερικοί	δε	αμφισβητούν	την	κλινική	σημασία	τους510.
Πάντως,	η	παθολογία	των	μικρών	αυτών	κινήσεων	αποτελεί	
τη	βάση	του	συνδρόμου	αστάθειας	και	εκφύλισης	των	ΙΛΑ.	
Τα	θυλακικά	και	τα	συνδεσμικά	στοιχεία	(πρόσθια	και	οπίσθια)	
της	άρθρωσης	νευρώνονται	από	επτά	οσφυοϊερές	ρίζες	και	
συγκεκριμένα	από	την	O2I3	ρίζα15.	Το	γεγονός	αυτό	εξηγεί	
την	κλινική	πολυμορφία	και	την	έλλειψη	παθογνωμονικών	
νευροανατομικών	ευρημάτων.	Πρόσθετο	ρόλο	φαίνεται	να	
διαδραματίζουν	οι	τέσσερις	λαγονοοσφυϊκοί	σύνδεσμοι,	οι	ο
ποίοι	συμμετέχουν	τόσο	στη	σταθεροποίηση	της	οσφυοϊερής	
περιοχής	όσο	και	στην	παθολογία	της,	ιδιαίτερα	στη	δημιουρ
γία	αυτοτελών	νοσολογικών	συνδρόμων24	που	περιπλέκουν	
ή	επικαλύπτουν	τη	διάγνωση	(βλ.	Β΄	μέρος).
Για	διευκόλυνση	από	τα	παραπάνω,	θα	μπορούσε	κανείς	
να	διακρίνει	τις	ακόλουθες	επιμέρους	κλινικές	οντότητες	ή	
βλάβες	στις	ιερολαγόνιες	αρθρώσεις:	σύνδρομο	οπισθίων	
συνδέσμων,	σύνδρομο	προσθίων	συνδέσμων,	σύνδρομο	
λαγονοοσφυϊκών	συνδέσμων,	πυκνωτική	οστίτιδα	λαγονίου,	
μηχανική	δυσλειτουργίααστάθεια,	οστεοαρθρίτιδα.

Εμβιομηχανικός ρόλος
O	εμβιομηχανικός	ρόλος	των	ιερολαγονίων	αρθρώσεων	είναι	
σημαντικός,	με	την	έννοια	ότι	συγκεντρώνουν	αθροιστικά	όλες	
τις	ροπές	και	τα	φορτία	του	σώματος	για	να	διοχετευτούν	ομα
λά	«σαν	κλεψύδρα»	στα	κάτω	άκρα	προς	εξουδετέρωση.	Είναι	
προφανές	ότι	υφίστανται	τεράστια	μηχανική	καταπόνηση	και	
κάτω	από	ανώμαλες	συνθήκες	φόρτισης	προκαλούνται	βλάβες	
στην	άρθρωση	και	τους	συνδέσμους,	καθώς	και	δυσλειτουρ
γίες48.	Ένας	άλλος	ρόλος	των	IΛA	είναι	ότι	διευκολύνουν	τον	
τοκετό	με	τη	συνδεσμική	χαλάρωση	που	επιτυγχάνεται	κατά	
την	εγκυμοσύνη.	Η	έκκριση	της	ορμόνης	ρελαξίνη	συμβάλλει	
αποφασιστικά	στην	αναγκαία	ελαστικότητα	του	πυελικού	δα
κτυλίου	για	τον	τοκετό11.	Το	γεγονός	αυτό	καταδεικνύει	ότι	τα	
συνδεσμικά	στοιχεία	διαδραματίζουν	πρωταγωνιστικό	ρόλο	
στη	λειτουργία	και	στη	συγκράτηση	(σταθερότητα)	των	ΙΛΑ.
Μέχρι	πρόσφατα	οι	ιερολαγόνιες	αρθρώσεις	είχαν	θεωρηθεί	
ακίνητες.	Διάφοροι	τύποι	κινήσεων	έχουν	περιγραφεί.	Πάντως,	
οποιαδήποτε	κίνηση	και	αν	πραγματοποιείται,	αυτή	είναι	μικρού	
εύρους,	σύνθετη	και	όχι	στους	γνωστούς	και	σταθερούς	(Χ,	
Ζ)	άξονες1315.
Ακόμη	παραμένει	υπό	διευκρίνιση	κατά	πόσο	οι	ανώμαλες	
και	παθολογικές	κινήσεις	προκαλούν	πόνο	προερχόμενο	από	
τις	ΙΛΑ,	δεδομένου	ότι	υπάρχουν	αρκετές	περιπτώσεις	με	
εξεσημασμένες	εκφυλιστικές	βλάβες	χωρίς	συμπτώματα,	
ένα	φαινόμενο	που	παρατηρείται	συχνά	σε	όλες	τις	μορφές	
οστεοαρθρίτιδας.
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Τα	αίτια	που	διαταράσσουν	την	ομαλή	λειτουργία	και	κινη
ματική	των	ΙΛΑ	διακρίνονται	σε	αυτά	που	μειώνουν	την	κινη
τικότητα	και	σε	αυτά	που	την	αυξάνουν.	Μια	τέτοια	διάκριση	
παρουσιάζει	ατέλειες,	αδυναμίες	και	είναι	προτεινόμενη.

Αίτια που προκαλούν 
υποκινητικότητα 
Αίτια	που	περιορίζουν	την	κινητικότητα	εμφανίζονται	μετά	
από	αθλητικές	κακώσεις	σε	νέα	άτομα	και	σχετίζονται	με	κι
νήσεις	που	προκαλούν	κυρίως	στροφικές	καταπονήσεις	στις	
ΙΛΑ,	όπως	το	τένις	και	το	γκολφ4,15.	Τα	μετατραυματικά	αυτά	
αίτια	παρεμποδίζουν	(μπλοκάρουν)	και	περιορίζουν	το	εύρος	
κίνησης	των	ΙΛΑ,	προκαλώντας	δυσκινησία	ή	υποκινησία.	Η	
ανισοσκελία,	το	τραύμα,	οι	αναπτυξιακές	ασυμμετρίες	των	
οστών	της	λεκάνης	καθώς	και	το	άνισο	μήκος	των	πυελικών	
μυών	είναι	μερικοί	πρόσθετοι	αιτιολογικοί	παράγοντες.	Ο	πόνος	

στις	περιπτώσεις	αυτές	μπορεί	να	επιτείνεται	από	παρατετα
μένη	σύσπαση	των	υπερκείμενων	μυών	της	άρθρωσης	ή	από	
λανθασμένη	μυϊκή	λειτουργία10,14,23.
Η	ανισοσκελία	προκαλεί	στροφή	στην	πύελο,	κλίση	στο	ιε
ρό	οστό,	συμπιεστικές	(θλιπτικές)	δυνάμεις	στην	πλευρά	του	
κοντύτερου	σκέλους	και	διατμητικές	στην	αντίθετη	πλευρά.	
Η	πιο	σοβαρή	επιπλοκή	είναι	η	οστεοαρθρίτιδα	του	ισχίου	
ομόπλευρα	με	το	μακρύτερο	σκέλος.	Επιπλέον	η	χρόνια	αρ
θροπάθεια	του	ισχίου	επιβαρύνει	μηχανικά	τις	ΙΛΑ	προκαλώ
ντας	οσφυαλγία12.

Αίτια που προκαλούν 
υπερκινητικότητα 
Είναι	σπάνια	κατάσταση.	Συνηθέστερο	αίτιο	είναι	η	μετα
τραυματική	αστάθεια	της	ηβικής	σύμφυσης	που	εμφανίζεται	
στους	αθλητές.	Η	κατάσταση	αυτή	δυνητικά	επιπλέκεται	με	
οστεοπυκνωτική	οστίτιδα	του	λαγονίου.	Η	δεύτερη	συχνή	αιτία	
είναι	η	εγκυμοσύνη,	κατά	ή	μετά	τη	διάρκεια	της	οποίας	εμφα
νίζεται	πόνος	από	χαλάρωση	και	αστάθεια	των	συνδέσμων	
της	πυέλου	λόγω	έκκρισης	της	ορμόνης	ρελαξίνη.

Παθογενετικός μηχανισμός
Η	φλεγμονώδης	ενθεσίτιδα	ή	ενθεσοπάθεια	ευθύνεται	για	
τον	πόνο	και	τη	δυσκαμψία	στις	οροαρνητικές	σπονδυλίτιδες
ιερολαγονίτιδες22.	Με	τον	όρο	αυτό	εννοούμε	τη	χαρακτηρι
στική	φλεγμονή	που	εμφανίζεται	στις	θέσεις	πρόσφυσης	των	
συνδέσμων,	των	τενόντων	και	του	αρθρικού	θυλάκου	στα	
περιφερικά	οστά,	στη	ΣΣ	και	στις	ΙΛΑ.	Αρχικά	δημιουργούν	το
πικά	οστεοπενία	και	μικρολυτικές	εστίες	στο	οστό	στο	οποίο	
προσφύονται.	Με	την	πάροδο	του	χρόνου	καταλήγουν	σε	αντι
δραστική	παραγωγή	οστού	και	οστεοφύτων	(οστεοπύκνωση,	
οστεόφυτα,	αγκύλωση).
Κατά	τη	γνώμη	μας,	με	παραπλήσιο	αλλά	ηπιότερο	μηχανισμό	
αναπτύσσονται	τα	φαινόμενα	αυτά	και	στις	μηχανικές	παθήσεις	
της	ΣΣ	και	στη	μηχανική	δυσλειτουργία	των	ιερολαγονίων,	με	
την	έννοια	ότι	η	«αρχική	φλεγμονώδης	φάση»	είναι	μετατραυ
ματικής	αιτιολογίας	και	υποσημαινόμενη,	ενώ	η	δεύτερη,	η	
εκφυλιστικήοστεοπαραγωγική,	εκδηλώνεται	πιο	έντονα	και	
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είναι	η	επικρατούσα.	
Δηλαδή	μιλούμε	για	ένα	

μοντέλο	εκφυλιστικήςμηχανικής	θυλακοσυνδεσμοπάθειας,	
αν	ο	όρος	αυτός	μπορεί	να	γίνει	αποδεκτός.	
Έτσι	εξηγείται	πιθανότατα	ο	ηπιότερος	πόνος	και	η	ολιγόλεπτη	
πρωινή	δυσκαμψία	στις	μηχανικέςεκφυλιστικές	παθήσεις	των	
ΙΛΑ,	οι	οποίες	εμφανίζονται	στις	μεγάλες	ηλικίες,	σε	αντίθεση	
με	τις	φλεγμονώδεις,	που	θίγουν	νέα	άτομα.
Οι	εκφυλιστικές	αλλοιώσεις	αρχίζουν	να	εμφανίζονται	στη	
λαγόνια	περιοχή	των	ΙΛΑ	στην	ηλικία	των	40	ετών	και	προο
δευτικά	επιδεινώνονται.	Μετά	την	ηλικία	των	60	ετών	εμφα
νίζεται	ινώδης	αγκύλωση	της	άρθρωσης	αλλά	σχεδόν	ποτέ	
αληθινή	οστική	αγκύλωση.	Οι	εκφυλιστικές	και	οστεοπαρα

γωγικές	βλάβες	αυξάνονται	όσο	πάσχει	η	κινητικότητα	των	
ΙΛΑ.	Οι	καταστάσεις	αυτές	εμφανίζονται	πρώτα	στο	λαγόνιο	
χείλος	λόγω	της	ειδικής	κατασκευής	του	χόνδρου.	Εμφανίζο
νται	ακόμη	στους	ημιπληγικούς	και	παραπληγικούς	ασθενείς.	
Υπάρχουν	περίπου	35	μύες	οι	οποίοι	προσφύονται	στο	ιερό	
οστό	και	τα	δύο	ανώνυμα	οστά.	Συνεργάζονται	ιδιοδεκτικά	
με	τους	συνδέσμους	και	τις	μυϊκές	περιτονίες	καθώς	και	με	
το	νευρικό	σύστημα	προκειμένου	να	επιτευχθεί	ο	λεγόμενος	
οσφυοπυελικός	ρυθμός	για	τη	σωστή	και	αρμονική	συνεργα
σία	κορμούπυέλουάκρων25.
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Εικόνα	2.	OM.	Κατά	τη	
βάδιση	αναπτύσσονται	
σύνθετες	κινήσεις	των	
λαγονίων	και	του	ιερού	
οστού:	α)	στην	αριστερή	
«μη	φέρουσα»	βάρος	άρ-
θρωση	παρατηρείται	στρο-
φή	του	λαγόνιου	οστού	
σε	 μετωπιαίο	 επίπεδο	
και	στον	οριζόντιο	άξο-
να,	β)	αντίθετα	στη	δεξιά	
φέρουσα	βάρος	πλευρά	
διαπιστώνεται	στροφή	
του	λαγονίου	γύρω	από	
τον	κατακόρυφο	άξονα.
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