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Outline

• Ορισμοί Φυσιολογικής βάδισης – Χωλότητας και τύποι
Χωλότητας

• Χωλό ισχίο:
• Κλινική εξέταση – Απεικόνιση

• Αίτια - Διαφορική Διάγνωση ανάλογα με την ηλικία



ΒΑΔΙΣΗ

5 prerequisites in gait
• Stability in stance.
• Swing phase clearance.
• Foot preposition in terminal swing.
• Adequate step length.
• Energy conservation.

Φάση στήριξης (60%) - Φάση αιώρησης (40%)



ΧΩΛΟΤΗΤΑ

- Διαταραχή της βάδισης
Συχνή στα παιδιά
Ασυμμετρία
+/- Πόνος, αδυναμία, παραμόρφωση, ανισοσκελία



Χωλότητα στα παιδιά

• ‘Ηπια / Σοβαρή (αδυναμία φόρτισης => κινητοποίησης)

• Οξεία ή χρόνια ή διαλείπουσα

• Προοδευτική ή αιφνίδια

• Μετατραυματική ή όχι

• Ανώδυνη ή επώδυνη





Άλγος Ισχίου στα παιδιά



Επώδυνo ισχίο στα  παιδιά

Χαρακτηριστικά του πόνου
Οξύς ή αμβλύς

Σε κίνηση/φόρτιση +/- Σε ηρεμία

Ακριβής εντόπιση

Διάρκεια

Ένταση

Ημερήσιος- νυκτερινός

Έναρξη συμπτωμάτων, κλπ...



• Ιστορικό τραυματισμού, πρόσφατου ταξιδιού, ιογενούς λοίμωξης
ανώτερου αναπνευστικού

• ‘Αλλα συμπτώματα:
• Πυρετός, εφίδρωση, εξάνθημα, απώλεια βάρους, εύκολη κόπωση, κακουχία, κλπ

• Ατομικό αναμνηστικό (πχ. DDH, Δρεπανοκυτταρική αναιμία,
Παχυσαρκία, …)

• Οικογενειακό ιστορικό (DDH, …)



ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ
• Βάδιση
• Ανισοσκελία (Βράχυνση*)
• Οίδημα, ερυθρότητα, θερμότητα, εξάνθημα
• Τοπική ευαισθησία
• ΕΥΡΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (ύπτια και πρηνή θέση)

(έσω στροφή + απαγωγή)
• Σημείο Trendelenburg
• Σύγκαμψη (Προσαγωγή και κάμψη)
• Αναπήδηση (clicking/snapping)
• Νευρολογική εξέταση - Έλεγχος μυϊκής ισχύος
• Μυϊκή ατροφία (χρονιότητα)
• Σπονδυλική Στήλη
• Ειδικές κλινικές δοκιμασίες



LOG ROLL test

THOMAS test

FADIR
test

FABER
test



Απεικονιστικές εξετάσεις

• Ακτινογραφίες
• US
• MRI
• CT
• Bone scan

Αιματολογικός έλεγχος
Γενική αίματος
ΤΚΕ
CRP
RF…



Χωλότητα λόγω ανισοσκελίας
Αληθής (ανατομική)

(βράχυνση, παραμορφώσεις, συγγενής ή επίκτητη, αναστολή ή επιτάχυνση της ανάπτυξης)

Λειτουργική

(λοξότητα λεκάνης, συγκάμψεις, παραμελημένο ΣΕΙ,...)



Μετατραυματική (ανταλγική) χωλότητα

Οξεία:
Θλάση, οστικό οίδημα, κάταγμα,
αποσπαστικό κάταγμα

Υποξεία -Χρόνια:
Αποφυσίτιδα εξ έλξεως (ASIS, AIIS, ΙΤ)

14 ετ. Δρομέας ταχύτητας

16 ετ. Ποδοσφαιριστής



Κάταγμα εκ κοπώσεως
Για 2-4/52 αρνητικός ο ακτινολογικός έλεγχος

MRI (ή bone scan)

Giordano BD. Assessment and treatment of hip pain in the adolescent athlete. Pediatr Clin North Am. 2014:1137-54.



ΣΗΠΤΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ

• Αιματογενής διασπορά

• Επείγουσα αντιμετώπιση
Παρακέντηση - Αρθροτομή και διέκπλυση της άρθρωσης, αντιβίωση

• καθυστερημένη διάγνωση : Κακή πρόγνωση!



• χωλότητα, περιορισμός ROM, αδυναμία
φόρτισης

Ισχίο:Κάμψη, απαγωγή, έξω στροφή

• A/α : Ø (υπεξάρθρημα, ΟΜ)

• US + παρακέντηση + αρθροτομή

• Κ/α αρθρικού υγρού, Gram χρώση



Σ.Α.: προσβολή μίας άρθρωσης
≤ 10% Σ.Α. και οστεομυελίτιδα



Κριτήρια Kocher
1. Πυρετός >38.50C
2. ΤΚΕ >40 mm/hr (CRP)
3. WBC > 12.000/mm3

4. Αδυναμία φόρτισης

4/4: 99,6%:
3/4: 93-95%
2/4: 33,8-62,2%
1/4: 2,1-5,3%
0/4: 0,1%



… Kingela Kingae
K/α: αρνητική!

PCR



ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ

PVL +
MRSA

… Rosenfeld criteria for predicting the presence of PAI with the
goal of using magnetic resonance imaging (MRI) efficiently in
the workup of septic arthritis.

MRIs: 43%
Coexisting osteomyelitis was revealed in 35% of MRIs +/- coexisting
intramuscular abscesses

Overall, advanced imaging changed management in 9% of
patients





ΠΥΟΜΥΟΣΙΤΙΔΑ

↑ επίπτωση

Δδ: Σηπτική αρθρίτιδα
Παροδική υμενίτιδα

Wong-Chung et al. Physical signs in pyomyositis presenting as a painful hip in children: a case report and review of the literature. J Pediatr
Orthop B. 2004;13(3):211-3.



9-year-old girl
initially treated as acute appendicitis



Herman M and Martinek M. The limping child. Pediatrics in Review 2015;36;184-197.

Leukemia



• 1-3 ετών

ΟΜ/ΣΑ

Παροδική υμενίτιδα

DDH

Νεοπλασίες
(Ewing sarcoma, osteoid osteoma, λευχαιμία, νευροβλάστωμα)



• 3-10 ετών

Παροδική υμενίτιδα (“irritable hip”)

Perthes



Παροδική υμενίτιδα του ισχίου
•Δδ από Σηπτική αρθρίτιδα
•Διάγνωση εξ αποκλεισμού ...
• Χωλότητα ανταλγική (+/- αδυναμία φόρτισης)
• Πόνος στο ισχίο, γόνατο, μηρό
• ↓ ROM

• Αποφόρτιση/κλινοστατισμός και ΜΣΑΦ
• +/- υπό US παρακέντηση του ισχίου



Legg-Calve-Perthes
• Ιδιοπαθής οστεοχονδρίτιδα της μηριαίας κεφαλής /

άσηπτη νέκρωση
• 1: 10.000
• 4-8 (12) ετών
• M/F = 4-5:1
• Χωλότητα με ή χωρίς πόνο στο ισχίο ή στην πρόσθια

επιφάνεια του μηρού και του γόνατος. Περιορισμός
της απαγωγής και της έσω στροφής

• ‘Αμφω 10-15% (σε διαφορετικό στάδιο!)
• Δδ: Meyer's dysplasia

pgmel



Απεικονιστικός έλεγχος
• Απλές ακτινογραφίες

• Υπερηχογράφημα
• MRI
• Αρθρογράφημα (hinged abduction)
• Αξονική τομογραφία (προεγχειρητικός σχεδιασμός)

Ανταλγική χωλότητα

Trendelenburg
χωλότητα αρχικά

Du et al. MR perfusion index as a quantitative method of evaluating epiphyseal perfusion in Legg-Calve-Perthes disease
and correlation with short-term radiographic outcome: a preliminary study. J Pediatr Orthop 2013;33(7):707-13



 4 στάδια:
 Υμενίτιδα (εβδομάδες): δυσκαμψία και πόνο

 Νέκρωση / collapse (6-12 μήνες)

 Κατακερματισμός (1-2 έτη)

 Re-ossification - remodelling



• 11-16 ετών

Επιφυσιολίσθηση (SCFE)

Σύνδρομα «υπέρχρησης»

Αποσπαστικά κατάγματα

DDH*



Επιφυσιολίσθηση μηριαίας κεφαλής
Χωλότητα
Πόνος (ισχίο, μηρός, γόνατο)
Έξω στροφή

Ενδοκρινολογικός έλεγχος*



Ακτινολογικός έλεγχος

MRI: Pre-op / Pre-Slip





• Van Neck-Odelberg disease
(ischiopubic osteochondritis)
4-16 yrs

Camacho et al. Van Neck-Odelberg disease: A rare cause of pain in pediatric pelvis. World J Nucl Med. 2020;19(4): 435–437.



Σύνδρομο κοτυλομηριαίας πρόσκρουσης
Femoroacetabular Impingement (FAI)

• Εγγύς μηριαίο (Cam) (SCFE, μτχ)
• Κοτύλη (Pincer) (retroversion της κοτύλης, “βαθειά κοτύλη”-

μτχ οστ.)
• Mεικτή παθολογία

Προοδευτική χόνδρινη/οστεοχόνδρινη βλάβη λόγω πρόσκρουσης





Giordano B. Assessment and Treatment of Hip Pain in the Adolescent Athlete. Pediatr Clin N Am 61 (2014) 1137–1154.



Ρήξεις του επιχείλιου χόνδρου
• Μετά από τραυματισμό
• Σε αθλητές συγκεκριμένων αθλημάτων
• Σύνδρομο πρόσκρουσης ή δυσπλασία της κοτύλης, retroversion της

κοτύλης ή του εγγύς μηριαίου

• MRI
• Υψηλής ευκρίνειας US: βλάβες του επιχείλιου χόνδρου



Αρθροσκόπηση

DEBRIDEMENT vs REPAIR



Bone tumours and tumour-like lesions of the hip in children are rare.

Signs and symptoms of these tumours are generally nonspecific.

Delay of diagnosis is not uncommon.

A high index of suspicion in young patients presenting with persistent pain and without history of trauma, that is
unresolved with conservative therapy should prompt further investigation.
(mean 9 years, ranged from 6 months to 14 years)

752 tumours and tumours-like lesions occurred in the pelvis or proximal femur, involving the hip:
simple bone cyst, eosinophilic granuloma, aneurismal bone cyst, osteoid osteoma, fibrous dysplasia,
exostosis and malignant tumours (Ewing's sarcoma and osteosarcoma).



Οστεοειδές οστέωμα

• Χαρακτηριστικός νυκτερινός πόνος
• ΜΣΑΦ
• Χωλότητα
• ≈ 50% Α/α
• CT/MRI
• RFA
• Καθυστερημένη διάγνωση...

• Αρχικη δδ FAI

Collin J May et al.  Osteoid Osteoma About the Hip in Children and Adolescents. J Bone Joint Surg Am . 2019;101(6):486-49.



Χονδροβλάστωμα

Ινώδης Δυσπλασία









Λαχνοοζώδης υμενίτιδα (PVNS)

Indications for Hip Arthroscopy. Sports Health. 2017;9(5):402-413.





Φλεγμονώδεις παθήσεις

Nεανική ρευματοειδής αρθρίτιδα (JIA)
• Χωλότητα
• Πόνος/αρθραλγίες
• Οίδημα
• Πρωινή δυσκαμψία * (άρνηση/πιο έντονη χωλότητα)
> 6 εβδ.



Νεανική ρευματοειδής αρθρίτιδα (JIA)

ΙΣΧΙΟ: προσβολή σε 35–63%
(Συστηματική πολυαρθρική μορφή)



Χρονια Μη Βακτηριακη Οστεομυελιτιδα/Οστεϊτιδα
• 9 ετών (1–13)
• Καθυστερημένη διάγνωση 15 μήνες (1–92).

• Κνήμη , κλείδα, ΣΣ, μηριαίο, λεκάνη

• πόνος , χωλότητα, +/- Πυρετός , κακουχία
• Δδ: ΟΜ, κακοήθεια (Ewing’s), ιστιοκύττωση Langerhans, JIA.



Οστεονέκρωση

Neel M et al. Osteonecrosis of the Femoral Head in Pediatric Cancer Patients. Seminars in Arthroplasty
2007; 203-210.





ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ – AVN




