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Κλινικό Περιστατικό 

• Ασθενής 48 ετ. με επίμονο άλγος στο ισχίο 
ΔΕ και οσφυαλγία επί 2 μήνες χωρίς 
αναφερόμενο μηχανισμό κάκωσης 
 

• Επιδείνωση κατά την έκταση, στροφές και τις 
πλάγιες κάμψεις του κορμού 
 

• Ιστορικό : Α/Υ, υποθυροειδισμός υπό φ/α  
 



Κλινική Εξέταση 

• Στάση – Βάδιση κφ 

• Ανώδυνες παθητικές και ενεργητικές κινήσεις στο ισχίο, χωρίς 
παραγόμενους ήχους 

• Χωρίς ευαισθησία στην ψηλάφηση της κατώτερης ΟΜΣΣ,                 
των ιερολαγονίων και των τροχαντήρων 

• Laseque (-)  

• Τενόντια αντανακλαστικά και σφύξεις κφ 

 

Παρακεταμόλη και  
μυοχαλαρωτικά POS  
για 10 ημέρες 
 



Επανεξέταση μετά από 14 ημέρες 

• Άλγος ΟΜΣΣ βελτίωση 
 

• Ανταλγική βάδιση, μειωμένο διασκελισμό στο (ΔΕ) κάτω άκρο 
 

• Έντονο άλγος βουβωνικής χώρας ΔΕ και οσφυοϊερής περιοχής 
 

• Υπαισθησία βουβωνικής χώρας 
 

• Giordano (-) 
• Ούρα αρνητικά για αιμοσφαιρίνη 

 
 



• FABER (-) 

• FADIR (-) 

 

 

Κλινική εξέταση 

Αποκλεισμός 
μηροκοτυλιαίας 

άρθρωσης  

Αποκλεισμός OΜΣΣ 
• SLR (-) 

• Femoral Nerve Tension Test (-) 
 



Απεικονιστικός έλεγχος 

• Ro λεκάνης ισχίων (-) για παθολογικά ευρήματα 

• Ro ΟΜΣΣ : ήπιες εκφυλιστικές αλλοιώσεις, στένωση Ο5-Ι1. 

 

 

 



Κλινική εξέταση 

• Επώδυνη ψηλάφηση λαγόνιας ακρολοφίας ΔΕ 
 

• Άλγος κατά την ψηλάφηση Θ12-Ο1 (στην πίεση των 
ζυγοαποφυσιακών αρθρώσεω) με αντανάκλαση βουβωνική χώρα ΔE 
και έξω γλουτιαία επιφάνεια ΔΕ 
 

• Skin rolling compare sensitivity difference 
(Kibler Fold Test)  

Iliac crest 
point sign 



Διάγνωση  

1. Πόνος στην οσφυοϊερή, την βουβωνική περιοχή και το γλουτό ΔΕ 

2. Πόνος μονόπλευρος που επιμένει, ενώ προκαλείται στην πίεση των 
ζυγοαποφυσιακών αρθρώσεων της θωρακοοσφυϊκής περιοχής 

3. Δεν υπάρχει απεικονιστική διαταραχή 

4. Υποχώρηση του πόνου με διήθηση με τοπικό αναισθητικό των 
ζυγοαποφυσιακών αρθρώσεων Θ12-Ο1 και των μαλακών μορίων 
πέριξ της περιτονίας 



Αποκατάσταση 

• Φυσικοθεραπεία με έμφαση στη θωρακοοσφυϊκή 
δυσλειτουργία, και έναρξη pregabalin 
 

• Τοπική έγχυση με κορτικοστεροειδή 

 

• Αναζήτηση με MRI παθολογίας των μεσοσπονδύλιων 
δίσκων της περιοχής ή αίτια παγίδευσης των 
αναδυόμενων νεύρων από τη θωρακοοσφυική 
περιτονία 

 



Θωρακοοσφυϊκή ένωση 

• Μεταβατική ζώνη: κατώτερη ΘΜΣΣ (Θ10-Θ12) με 
ανώτερη ΟΜΣΣ (Ο1-Ο2) 

 

• Διαφορά λειτουργίας και δομής παρακείμενων 
τμημάτων ΣΣ 
• Thoracic facets  μετωπιαίος προσανατολισμός  

μεγάλο εύρος στροφικής κίνησης 

• Lumbar facets  οβελιαίος προσανατολισμός  
μειωμένο εύρος στροφικής κίνησης 



Σύνδρομο θωρακοοσφυϊκής ένωσης 

• Οφείλεται σε δυσλειτουργία της θωρακοοσφυϊκής περιοχής                                                                 
όπου πιέζεται το πρόσθιο ή το ραχιαίο στέλεχος του νωτιαίου 
νεύρου (dorsal ramus) και προκαλεί οσφυαλγία που εντοπίζεται στην 
οσφυοϊερά περιοχή. 

• Ο πόνος συνήθως είναι μονόπλευρος και σπάνια αμφοτερόπλευρος 

• Αναφερόμενος πόνος στα αντίστοιχα δερμοτόμια των σπονδυλικών 
τμημάτων που δυσλειτουργούν Κοιλιακό 

στέλεχος 

Έσω κλάδος 

Ραχιαίο  
στέλεχος 



Κλινικά χαρακτηριστικά 

• Ο πόνος εντοπίζεται μακριά από το σημείο βλάβης και οφείλεται 
στον ερεθισμό κλάδων του υποπλεύριου (Θ12), λαγονοϋπογάστριου 
(Θ12-Ο1) και λαγονοβουβωνικού (Ο1) νεύρου κατά την έξοδο τους 
από την θωρακοοσφυϊκή ένωση. 

• Συνοδός πόνος στην περιοχή του γλουτού, την βουβωνική χώρα, την 
ηβική σύμφυση, τα γεννητικά όργανα και την εξωτερική επιφάνεια 
του ισχίου. 



 



Συμπέρασμα 

• Το σύνδρομο Maigne είναι μια συχνή πάθηση της οποίας η 
διάγνωση βασίζεται κυρίως στη συμπτωματολογία και τη 
φυσική εξέταση, καθώς δεν έχει ειδικά εργαστηριακά 
ευρήματα (ακτινολογικά ή ηλεκτροφυσιολογικά).  
 

• Η πάθηση πολλές φορές διαφεύγει της διάγνωσης,                                  
και αποδίδεται στην οσφυοϊερή περιοχή. 
 

• Παρότι η διαγνωστική προσπέλαση είναι δύσκολη,                         
υπάρχουν διαθέσιμες θεραπείες και η έγκαιρη θεραπεία 
(φυσικοθεραπεία, τοπικές εγχύσεις) αποτρέπει 
μεταγενέστερες επιπλοκές και κυρίως τη μετάπτωσή της σε 
χρόνια.  
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