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O01	 ΠΕΛΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ	 ΑΝΑΛΥΣΗ	 ΣΕ	 ΑΣΘΕΝΕΙΣ	 ΜΕ	 ΒΛΑΙΣΟ	 ΜΕΓΑ	 ΔΑΚΤΥΛΟ	 ΚΑΙ	
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ	ΜΕ	ΤΗΝ	ΚΛΙΜΑΚΑ	MANCHESTER

Ηλιού Κ.1, Παρασκευάς Γ.2, Γκέκας Χ.3, Βρεττάκος Α.4, Μπαρμπούτη Α.1, Κιτσούλης Π.1

1Εργαστήριο Ανατομίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
2Εργαστήριο Ανατομίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
3Ορθοπαιδική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Σερρών
4Ορθοπαιδική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Αγ. Παύλου Θεσσαλονίκης

Σκοπός:	Να μελετηθεί η συσχέτιση της κλίμακας Manchester με την κατανομή των πελματιαίων πιέσεων 
σε ασθενείς με βλαισό μέγα δάκτυλο. 

Υλικό	και	μέθοδοι:	Το δείγμα της μελέτης περιλαμβάνει 152 άκρους πόδες με βλαισό μέγα δάκτυλο από 
87 συμμετέχοντες στη μελέτη και 391 άκρους πόδες χωρίς βλαισό μέγα δάκτυλο από 241 υγιείς συμμετέ-
χοντες. Με τη χρήση ειδικού πελματογραφικού μηχανήματος έγινε καταγραφή των πελματιαίων πιέσεων 
σε δέκα ανατομικές περιοχές του άκρου ποδός. Η αξιολόγηση της βαρύτητας του βλαισού δακτύλου έγινε 
με την κλίμακα Manchester. Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο 
SPSS (έκδοση 20).

Αποτελέσματα:	Χρησιμοποιώντας την κλίμακα Manchester, 72% των άκρων ποδιών ήταν φυσιολογικά, 
12,9% εμφάνιζαν ήπιου βαθμού βλαισό μέγα δάκτυλο, 10,7% μέτριου βαθμού και 4,4% σοβαρού βαθμού 
βλαισό δάκτυλο. Οι γωνίες απαγωγής μεγάλου δακτύλου και πρώτου δεύτερου μεταταρσίου βρέθηκε ότι 
διαφέρουν στις βαθμίδες της κλίμακας Manchester (p<0.05). Στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα 
στις βαθμίδες της κλίμακας Manchester βρέθηκαν για τις πελματιαίες πιέσεις του μεγάλου δάκτυλου, του 
πρώτου και του δεύτερου μεταταρσίου (p<0.05). Η κατανομή των πιέσεων σε αυτές τις περιοχές αυξάνει 
όσο η παραμόρφωση είναι μεγαλύτερη. 

Συμπεράσματα:	Η κλίμακα Manchester σχετίζεται με την γωνία απαγωγής μεγάλου δακτύλου και τη γω-
νία του πρώτου δεύτερου μεταταρσίου καθώς και με τις πελματιαίες πιέσεις του μεγάλου δακτύλου, του 
πρώτου και δεύτερου μεταταρσίου. Όσο μεγαλύτερη είναι η παραμόρφωση του βλαισού δακτύλου τόσο 
μεγαλύτερες είναι οι παραπάνω γωνίες και πιέσεις. Η κλίμακα Manchester αποτελεί μία χρήσιμη κλινική 
μέθοδο για την αξιολόγηση της βαρύτητας της βλάβης του βλαισού δακτύλου.
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O02	 ΣΥΓΚΡΙΣΗ	ΤΗΣ	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ	ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ	ΤΗΣ	ΕΓΧΥΣΗΣ	ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ	
ΜΕ	 ΑΥΤΗ	 ΑΛΛΩΝ	 ΕΝΕΣΙΜΩΝ	 ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ	 ΣΕ	 ΑΣΘΕΝΕΙΣ	 ΜΕ	 ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑ	
ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΟΠΑΘΕΙΑ:	ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ	ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ	ΚΛΙΝΙΚΩΝ	ΔΟΚΙΜΩΝ

Τσικόπουλος Κ.1, Τσικόπουλος Ι.2

1424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως, 2Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σκοπός: Σκοπός της μετα-ανάλυσης ήταν να συγκριθεί η βραχυπρόθεσμη επίδραση της έγχυσης κορτικο-
στεροειδών με αυτή άλλων ενέσιμων θεραπείων σε ασθενείς με πελματιαία απονευρωσοπάθεια.

Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed, Web of Science, 
CENTRAL, Clinicaltrials.gov, καθώς και σε πρακτικά συνεδρίων για την ανεύρεση δημοσιευμένων και αδη-
μοσίευτων εργασιών έως τις 19 Ιανουαρίου 2015. Συμπεριλήφθηκαν τυχαιοποιημένες και μη τυχαιοποιη-
μένες ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές, στις οποίες πραγματοποιήθηκε σύγκριση της επίδρασης της τοπικής 
έγχυσης κορτικοστεροειδούς με αυτή άλλων ενέσιμων θεραπειών σε ασθενείς με πελματιαία απονευρω-
σοπάθεια. Η ελάχιστη διάρκεια των συμπτωμάτων στους ασθενείς έπρεπε να ήταν τουλάχιστον τέσσερις 
εβδομάδες. Αποκλείστηκαν μελέτες που περιλάμβαναν πειράματα σε ζώα. Διενεργήθηκε ανάλυση υπο-
ομάδων ανάλογα με την ενέσιμη ουσία που χρησιμοποιήθηκε στην ομάδα ελέγχου, καθώς και ανάλυση 
ευαισθησίας ανάλογα με την τυχαιοποίηση των μελετών και τους παράγοντες κλινικής ετερογένειας. Η 
ποιοτική αξιολόγηση των μελετών πραγματοποιήθηκε με το αντίστοιχο εργαλείο της βάσης Cochrane. Η 
έκβαση της μετα-ανάλυσης ήταν τα επίπεδα έντασης του άλγους, τα οποία αξιολογήθηκαν με την χρήση 
ερωτηματολογίων. Η μέτρηση της έκβασης πραγματοποιήθηκε στις δύο με έξι εβδομάδες μετά την παρέμ-
βαση. Η ελάχιστη κλινικώς σημαντική διαφορά ορίστηκε να είναι τα 1,3 εκατοστά στην οπτική αναλογική 
κλίμακα (VAS).

Αποτελέσματα: Συμπεριλήφθηκαν οκτώ κλινικές δοκιμές με συνολικό αριθμό 517 ασθενών, που ταξινο-
μήθηκαν στις υπο-ομάδες του εμπλουτισμένου με αιμοπετάλια πλάσματος, του αυτόλογου αίματος, της 
αλλαντικής τοξίνης, του placebo και της κρυοσυντηρημένης ανθρώπινης αμνιακής μεμβράνης. Συνολικά 
παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά υπέρ της παρέμβασης των κορτικοστεροειδών (Μέση δια-
φορά -0,94, 95%ΔΕ -1,6 έως -0,28, I2=39%, p=0,005). Επιπλέον, υπήρχε στατιστικώς σημαντική διαφορά 
υπέρ των κορτικοστεροειδών στην υπο-ομάδα του εμπλουτισμένου με αιμοπετάλια πλάσματος (Μέση δια-
φορά -1,2, 95%ΔΕ -2,15 έως -0,25, p=0,01) και σε αυτή του placebo (Μέση διαφορά -1,24, 95%ΔΕ -2,03 
έως -0,46, I2=0%, p=0,002).

Συμπεράσματα: Οι ενέσεις κορτικοστεροειδών δεν προκαλούν βραχυπρόθεσμα κλινικώς σημαντικότερη 
ελάττωση του άλγους συγκριτικά με άλλες ενέσιμες θεραπείες σε ασθενείς με πελματιαία απονευρωσοπά-
θεια.
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O03	 ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ	 ΤΟΥ	 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ	 ΠΟΔΟΣ	 (MORTON’S	 TOE)	 ΣΤΟΝ	 ΠΛΗΘΥΣΜΟ.	
ΜΙΑ	 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ	 ΕΡΕΥΝΑ	 ΣΤΗ	 ΒΑΣΗ	 ΤΗΣ	 ΚΛΑΣΙΚΗΣ	 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ	 ΤΟΥ	
ΠΕΛΜΑΤΟΣ

Βουνοτρυπίδης Π., Νούτσου Π., Ζησόπουλος Δ.

Ρευματολογικό Τμήμα, 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή:	Σύμφωνα με την κλασική ταξινόμηση διακρίνονται τρεις μορφές του άκρου ποδός, βασισμέ-
νες σε ονοματολογία δανεισμένη από την Τέχνη και οι οποίες χαρακτηρίζονται με τους όρους Αιγυπτιακό, 
Ρωμαϊκό και Ελληνικό πόδι. Οι ποσοστιαία αναλογία των μορφών αυτών στον παγκόσμιο πληθυσμό είναι 
70%, 25% και 5% αντίστοιχα. Στη ιατρική περιγράφεται ο Ελληνικός τύπος ως δυσμορφία ή δάκτυλος του 
Morton. 

Σκοπός	της	μελέτης αποτελεί η αποτύπωση των μορφολογικών γνωρισμάτων του άκρου ποδός σύμφω-
να με τον κλασικό τρόπο ταξινόμησης στον Ελληνικό πληθυσμό. 

Υλικό	και	Μέθοδος:	Συμμετείχαν εθελοντικά, μετά από έγγραφη συγκατάθεση 163 άτομα (Α/Γ:76/87). 
Εξετάσθηκαν μορφολογικά και ταξινομήθηκαν στους τρεις τύπους ενώ παράλληλα έγινε καταγραφή του 
τόπου καταγωγής και τυχόν συμπτωματολογία από τα κάτω άκρα. 

Αποτελέσματα:	Το 56.4 % του πληθυσμού καταγόταν από τη Μακεδονία ενώ το 43.6% από τα υπόλοιπα 
γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Το 62% των ανδρών και το 32% των γυναικών του πληθυσμού της 
μελέτης εμφανίζουν τον ελληνικό τύπο ποδός. Η αναλογία των τύπων του πέλματος στο σύνολο του εξε-
τασθέντος δείγματος, ήταν, για τον αιγυπτιακό 51.5% (Α: 17.8%, Γ: 33.7%), για το ρωμαϊκό 2.5% (Α: 0%, 
Γ: 2.5%) και για τον ελληνικό πόδα 46% (Α: 28.8% Γ: 17%), αντίστοιχα. Το 26% των ανδρών και 23% των 
γυναικών εμφάνιζαν κάποια περίοδο του βίου συμπτωματολογία από τα κάτω άκρα

Συμπεράσματα:	Η μελέτη επιβεβαιώνει την υπεροχή του ελληνικού τύπου ποδός στους Έλληνες συ-
γκριτικά με τα δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας. Καταδεικνύεται ένας φυλοσύνδετος υπολειπόμενος 
τρόπος μεταβίβασης, ενώ ο χαρακτηρισμός δάκτυλος του Morton θεωρείται ότι δεν αποτυπώνει τη φυλο-
γενετική σημασία του γνωρίσματος.
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O04	 ΚΝΗΜΟΠΤΕΡΝΙΚΗ	 ΑΡΘΡΟΔΕΣΗ	 ΜΕ	 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ	 ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ	 ΚΝΗΜΗΣ,	
ΕΠΙ	 ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ	 ΣΗΠΤΙΚΗΣ	 ΝΕΚΡΩΣΗΣ	 ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ	 ΜΕ	 ΤΗ	 ΜΕΘΟΔΟ	
ILIZAROV	

Κατσιμέντζας Τ., Αθανασέλης Σ., Χρίστου Γ., Μανωλακάκης Ν., Φαρκάτσης Π., Σαρίδης Α.

Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Σερρών

Σκοπός:	Η αξιολόγηση της μεθόδου Ilizarov στην κνημοπτερνική αρθρόδεση με ταυτόχρονη επιμήκυνση 
κνήμης, σε περιπτώσεις μετατραυματικής σηπτικής νέκρωσης αστραγάλου.

Υλικό	και	Μέθοδος: Κατά την χρονική περίοδο από το 2007 μέχρι και το 2013, η μέθοδος Ilizarov χρη-
σιμοποιήθηκε σε 5 ασθενείς με μετατραυματική σηπτική νέκρωση αστραγάλου εκ των οποίων οι 4 ήταν 
άνδρες και μία γυναίκα. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 43,4 έτη (32 - 56). Τροχαίο ατύχημα ήταν η αιτία του 
αρχικού τραυματισμού σε 3 ασθενείς ενώ σε 2 ασθενείς ήταν αποτέλεσμα εργατικού ατυχήματος. Σε τρείς 
περιπτώσεις επρόκειτο για ανοικτό κάταγμα-εξάρθρημα αστραγάλου, σε έναν ασθενή υπήρχε κάταγμα 
κνήμης pilon και σε έναν ανοικτό κάταγμα ποδοκνημικής. Η αρχική χειρουργική αντιμετώπιση σε τρείς 
ασθενείς ήταν ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση και σε δυο διαρθρική εξωτερική οστεοσύνθε-
ση. Ο μέσος όρος προηγούμενων ανεπιτυχών χειρουργικών επεμβάσεων για την αντιμετώπιση της βλά-
βης ήταν τέσσερεις (2 έως 7). Οι ασθενείς προσήλθαν όλοι με ενεργό λοίμωξη με εκροή. Πραγματοποιή-
θηκε αφαίρεση αστραγάλου και κνημοπτερνική αρθρόδεση με ταυτόχρονη κεντρική οστεοτομία κνήμης για 
αποκατάσταση του μήκους του σκέλους. Σε 2 ασθενείς πραγματοποιήθηκε σε 2ο χρόνο μεταφορά κρημνού 
για την αντιμετώπιση ελλείμματος μαλακών μορίων.

Αποτελέσματα:	Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης ήταν 2,7 έτη. Ο μέσος χρόνος εξωτερικής οστεοσύν-
θεσης ήταν 148,2 ημέρες (121-194 ημέρες). Σταθερή αρθρόδεση και πλήρης εκρίζωση της λοίμωξης επι-
τεύχθηκε και στους 5 ασθενείς (100%). Υπήρξε βελτίωση του πόνου με πλήρη αποκατάσταση της στηρι-
κτικής ικανότητας του. Επετεύχθει επιμήκυνση κατά μέσο όρο 4.1 cm (εύρος 3.5- 6.5 cm). Παρατηρήθηκαν 
6 φλεγμονές 2ου βαθμού σε σύνολο 89 βελονών (6/89 - 6,7%). 

Συμπεράσματα:	Η χρήση της μεθόδου Ilizarov σε περιπτώσεις μετατραυματικής σηπτικής νέκρωσης 
αστραγάλου εξασφαλίζει σταθερή ανώδυνη αρθρόδεση και επιτυγχάνει πλήρη εκρίζωση της λοίμωξης και 
αποκατάσταση της στηρικτικής ικανότητας, συμβάλλοντας έτσι καθοριστικά στην διάσωση του σκέλους.
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O05	 ΘΕΡΑΠΕΙΑ	 ΤΗΣ	 ΧΡΟΝΙΑΣ	 ΕΝΘΕΣΟΠΑΘΕΙΑΣ	 ΤΟΥ	ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ	 ΤΕΝΟΝΤΑ	 ΚΑΙ	 ΤΗΣ	
ΟΠΙΣΘΟΠΤΕΡΝΙΚΗΣ	ΟΡΟΓΟΝΟΘΥΛΑΚΙΤΙΔΑΣ	ΜΕ	 ΣΦΗΝΟΕΙΔΗ	ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ	 ΤΗΣ	
ΠΤΕΡΝΑΣ,	ΣΕ	ΑΘΛΗΤΙΚΟ	ΠΛΗΘΥΣΜΟ

Γεωργιάννος Δ., Σαββίδης Μ., Μπισμπινάς Η., Μαρκόπουλος Γ., Καπούτσης Δ., Κωνσταντινίδης Α.,
Γκούβας Γ.

Α΄Ορθοπαιδική Κλινική, 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Η χρόνια ενθεσοπάθεια του Αχιλλείου και η οπισθοπτερνική ορογονοθυλακίτιδα αποτελούν 
κλινικές οντότητες δύσκολο να αντιμετωπισθούν αν και έχουν χρησιμοποιηθεί ιστορικά διαφορετικές χει-
ρουργικές τεχνικές και πληθώρα συντηρητικών μέσων. 

Σκοπός της εργασίας είναι να καταδειχθεί η σφηνοειδής οστεοτομία της πτέρνας ως μια ασφαλής μέθοδος 
αντιμετώπισης της χρόνιας ενθεσοπάθειας του Αχιλλείου σε αθλητές, μετά από αποτυχία της συντηρητικής 
θεραπείας.

Μέθοδος: 52 αθλητές (64 ποδοκνημικές) με χρόνιο οπισθοπτερνικό πόνο αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά 
μετά από αποτυχία της συντηρητικής θεραπείας για τουλάχιστον 6 μήνες. Σφηνοειδής οστεοτομία της 
πτέρνας μέσω έξω προσπέλασης της πτέρνας χρησιμοποιήθηκε. Η οστεοτομία οστεοσυνθέθηκε με δύο 
αγκράφες. Προ- και μετεγχειρητικά ΑΟFAS και VISA-A scores καταγράφηκαν.

Αποτελέσματα: Με ελάχιστη παρακολούθηση τα 3 χρόνια, τα ΑΟFAS και VISA-A scores βελτιώθηκαν από 
59.5 (SD 15) και 65.9 (SD 11) προεγχειρητικά σε 95.7 (SD 6.2) και 90.2 (SD 8.4) μετεγχειρητικά, αντίστοι-
χα. Το κλινικό αποτέλεσμα χαρακτηρίστηκε ως εξαιρετικό σε 38 ασθενείς, πολύ καλό σε 12 ασθενείς και 
καλό σε 2 ασθενείς. Επιστροφή των ασθενών στις προηγούμενες τους αθλητικές δραστηριότητες έγινε σε 
21 (SD 8.8) εβδομάδες. Ένας ασθενής επαναχειρουργήθηκε λόγω θραύσης των υλικών και καθυστερημέ-
νης πόρωσης.

Συμπέρασμα: Η χρόνια ενθεσοπάθεια του Αχιλλείου τένοντα σε αθλητικό πληθυσμό μπορεί να αντιμετω-
πισθεί επιτυχώς και ασφαλώς με σφηνοειδή οστεοτομία της πτέρνας. Εμφανίζει μικρή συχνότητα επιπλο-
κών και επιτρέπει την σχετικά γρήγορη επιστροφή των αθλητών στο προηγούμενο επίπεδο δραστηριοτή-
των τους.
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O06	 ΑΡΘΡΟΔΕΣΗ	ΟΠΙΣΘΙΟΥ	ΠΟΔΟΣ	-	ΚΝΗΜΟΑΣΤΡΑΓΑΛΟΠΤΕΡΝΙΚΗΣ	
	 (TIBIOTALARCALCANEAL	FUSION).	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΙΑΣ	ΝΕΑΣ	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ	
	 ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Χρήστου Α., Γιάνναρος Η., Τσερώνης Η., Παπαχρήστου Α., Ελευθερόπουλος Α.

Ορθοπαιδική Κλινική, Υγειονομική Μονάδα Νάουσας, Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας

Σκοπός: Η περιγραφή μίας νέας χειρουργικής τεχνικής για την αρθρόδεση και τη διόρθωση παραμορφώ-
σεων του οπισθίου ποδός σε πρώτο χρόνο. Ανασκόπηση της 
τρέχουσας βιβλιογραφίας. 

Υλικό	-	Μέθοδος: Κατά την περίοδο 2013 - 2014 αντιμετωπίστηκαν τρεις περιπτώσεις - ασθενείς με αρ-
θρίτιδα στην περιοχή του οπισθίου ποδός. Η χειρουργική τεχνική περιγράφει την αρθρόδεση της κνημοα-
στραγαλοπτερνικής καθώς και τη διόρθωση των παραμορφώσεων με τη χρήση ανάστροφου ενδομυελι-
κού ήλου. Ο καθαρισμός των αρθρικών επιφανειών καθώς και η εισαγωγή του ήλου πραγματοποιήθηκαν 
υπό αρθροσκοπική καθοδήγηση. Ενώ η ασφάλιση του ήλου επετεύχθηκε υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο. 

Αποτελέσματα: Και στις τρεις περιπτώσεις επετεύχθηκε αρθρόδεση και διόρθωση της παραμόρφωσης 
σε πρώτο χρόνο. Σημαντικές επιπλοκές δεν παρουσιάστηκαν (όπως διάσπαση τραύματος, λοίμωξη, αστο-
χία υλικών). Πόρωση και αποκατάσταση της περιοχής σημειώθηκε στους τρεις μήνες. Όλοι οι ασθενείς 
επέστρεψαν στις καθημερινές τους δραστηριότητες στους τέσσερις μήνες. 

Συμπεράσματα: Η περιγραφήσα χειρουργική τεχνική εμφανίζει όλα τα πλεονεκτήματα της αρθρόδεσης 
με ήλο ενώ παράλληλα είναι ελάχιστα παρεμβατική μέθοδος. Η οποία επιτρέπει άμεση κινητοποίηση του 
ασθενούς και βραχύ χρόνο νοσηλείας. Με κυριοτερό χαρακτηρηστικό όμως την υψηλή καμπύλη εκμάθη-
σης. Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας περιγράφονται παρόμοιες τεχνικές με πολύ καλά αποτελέ-
σματα.



34ο Ετήσιο Συνέδριο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ. | 16-18 Απριλίου 2015, Θεσσαλονίκη	 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

10

O07	 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΝΩΝ	ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ	ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ	ΜΕ	
	 ΑΥΤΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ	ΑΠO	ΤΟ	ΣΥΣΤΟΙΧΟ	ΓΟΝΑΤΟ

Αλασεϊρλής Δ.1, Σαντάς Ρ.1, Παπαδόπουλος Α.1, Συμεωνίδης Π.2, Γκιβίσης Π.3

1«Γενική Κλινική» Θεσσαλονίκης
2Κλινική «Άγιος Λουκάς» Θεσσαλονίκης
3Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ.

Σκοπός: Η καταγραφή του τελικού αποτελέσματος μετά από αντιμετώπιση οστεοχόνδρινων ελλειμμάτων 
του αστραγάλου με τοποθέτηση οστεοχόνδρινων κυλίνδρων - αυτομοχευμάτων από το σύστοιχο γόνατο. 

Υλικό	και	Μέθοδοι: Έξι ασθενείς με μ.ο. ηλικίας 33 ετών (28 - 43) παρουσίαζαν έντονα συμπτώματα λόγω 
οστεοχόνδρινων βλαβών του αστραγάλου IV βαθμού κατά Outerbridge. Αντιμετωπίσθηκαν χειρουργικά με 
τοποθέτηση αυτομοσχευμάτων - οστεοχόνδρινων κυλίνδρων από το σύστοιχο γόνατο. Η τεχνική ήταν εξ’ο-
λοκλήρου αρθροσκοπική σε τρεις ασθενείς, ενώ σε δύο ασθενείς απαιτήθηκε οστεοτομία του έσω σφυρού 
και ανοικτή τοποθέτηση των μοσχευμάτων. Μετεγχειρητικά ακολουθήθηκε πρώιμη παθητική κινητοποίηση 
και πλήρης αποφόρτιση για τις πρώτες έξι μετεγχειρητικές εβδομάδες. Πλήρης φόρτιση επιτράπηκε μετά 
την δέκατη μετεγχειρητική εβδομάδα. 

Αποτελέσματα: Δεν παρουσιάσθηκαν διεγχειρητικές και άμεσες μετεγχειρητικές επιπλοκές. Όλοι οι ασθε-
νείς δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι από το τελικό αποτέλεσμα 4 έτη (1-7) μετά την επέμβαση. Το AOFAS 
score βελτιώθηκε από 47±7 σε 87±5. Σε τέσσερις ασθενείς απεικονίζονται ακτινογραφική μικρής έκτασης 
κυστικές υποχόνδριες περιοχές, χωρίς να αντιστοιχούν σε περιοχές τοπικής ευαισθησίας. Περιστασιακό 
ελαφρύ άλγος από το γόνατο, παρουσιάζει ένας ασθενής. 

Συμπεράσματα: Η αντιμετώπιση οστεοχόνδρινων ελλειμμάτων του αστραγάλου με τοποθέτηση οστε-
οχόνδρινων κυλίνδρων - αυτομοχευμάτων από το σύστοιχο γόνατο, φαίνεται να αποτελεί αξιόπιστη και 
αποτελεσματική τεχνική. Η απεικόνιση κάποιων υποχόνδριων ακτινογραφικών ευρημάτων φαίνεται να μην 
σχετίζεται με κλινική επιβάρυνση.
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O08	 ΚΑΤΑΓΜΑ	 ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ	 ΜΕΣΟΥ	 ΠΟΔΟΣ	 (LISFRANC)	 -	 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	 ΜΙΑΣ	 ΝΕΑΣ	
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ	ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Χρήστου Α., Γιάνναρος Η., Τσερώνης Η., Παπαχρήστου Α., Ελευθερόπουλος Α.

Ορθοπαιδική Κλινική, Μονάδα Νάουσας, Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας

Σκοπός: Η περιγραφή μίας νέας χειρουγικής τεχνικής για την αντιμετώπιση κατάγματος - εξαρθρήματος 
μέσου ποδός (Lisfranc) όπως επίσης και την αρθρόδεση της περιοχής σε πρώτο χρόνο. Ανασκόπηση της 
τρέχουσας βιβλιογραφίας. 

Υλικό-Μέθοδος: Κατά την περίοδο 2013 - 2014 αντιμετωπίστηκαν τρεις περιπτώσεις - ασθενείς με πά-
θηση στην περιοχή του μέσου πόδα (Lisfranc). Η χειρουργική τεχνική περιλαμβάνει τυπική προσπέλαση 
τριών επιμήκων τομών στην περιοχή. Ανατομική ανάταξη και σταθεροποίηση με τη χρήση κλειδούμενης 
πλάκας τιτανίου χαμηλού profile και κοχλιών τιτανίου μεγέθους 3.5mm.

Αποτελέσματα: Και στις τρεις περιπτώσεις επετεύχθηκε ανατομική αποκατάσταση της περιοχής (άρθρω-
ση Lisfranc) σε πρώτο χρόνο. Στη μία περίπτωση παρουσιάστηκε θραύση των υλικών μετά από νέα κάκω-
ση και αυτόματη ρήξη του τένοντα του μακρού εκτείνοντα του μεγάλου δακτύλου. Η οποία αντιμετωπίστηκε 
σε δεύτερο χρόνο με αφαίρεση των υλικών και πλαστική αποκατάσταση του τένοντα. Άλλες επιπλοκές δεν 
παρουσιάστηκαν (διάσπαση τραύματος, λοίμωξη). Πόρωση και αποκατάσταση της περιοχής επετεύχθηκε 
στους τρεις μήνες.

Συμπεράσματα: Η περιγραφείσα χειρουργική τεχνική εμφανίζει όλα τα πλεονεκτήματα της οστεοσύν-
θεσης με πλάκα και κοχλίες (σταθερή οστεοσύνθεση), ενώ παράλληλα η καμπύλη εκμάθησης δεν είναι 
ιδιαιτέρα υψηλή. Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας περιγράφονται παρόμοιες τεχνικές με πολύ καλά 
αποτελέσματα. 
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O09	 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ	HARDINGE	ΚΑΙ	ΟΠΙΣΘΙΑ	ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ	ΓΙΑ	
	 ΗΜΙΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ	ΤΟΥ	ΙΣΧΙΟΥ	-	ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ	ΜΕΛΕΤΗ	ΑΠΩΛΕΙΑΣ	ΑΙΜΑΤΟΣ

Βώττης Χ., Μεγαλοοικονόμος Π., Γαλανόπουλος Ι., Δράκου Α., Κοντογεωργάκος Β., Μαυρογένης Α.

Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Αττικόν Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Αθήνα

Σκοπός: Τα κατάγματα ισχίου είναι σοβαρός παράγοντας νοσηρότητας και θνητότητας στους ηλικιωμένους 
ασθενείς. Σκοπός της μελέτης ήταν η σύγκριση της απώλειας αίματος μετά από τροποποιημένη Hardinge 
και οπίσθια προσπέλαση σε ηλικιωμένους ασθενείς με υποκεφαλικό κάταγμα ισχίου που υποβλήθηκαν σε 
ημιαρθροπλαστική. 

Υλικό	 και	Μέθοδοι: Μελετήθηκαν ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν στην κλινική μας λόγω υποκεφαλι-
κού κατάγματος ισχίου από 1/2013 έως 12/2014. Οποιαδήποτε αιμορραγική διάθεση αποτέλεσε κριτήριο 
αποκλεισμού. Συμπεριλάβαμε 73 ασθενείς (17 άνδρες, 56 γυναίκες) μέσης ηλικίας 80,71 ετών (εύρος, 
67 - 94 έτη) που αντιμετωπίστηκαν με ημιαρθροπλαστική ισχίου. Τροποποιημένη Hardinge προσπέλαση 
διενεργήθηκε σε 17, ενώ οπίσθια προσπέλαση σε 56 ασθενείς. Σε 53 ασθενείς η τοποθέτηση του μηριαίου 
στειλεού έγινε με την χρήση ακριλικού πολυμερούς ενώ σε 20 χωρίς. Σε 43 ασθενείς τοποθετήθηκε διπο-
λική κεφαλή ενώ σε 30 μονοπολική. Κατεγράφη η τιμή του αιματοκρίτη την ημέρα πριν το χειρουργείο και 
η χαμηλότερη τιμή του μετεγχειρητικά. Κατεγράφη η συλλογή αίματος στην παροχέτευση κενού κατά την 
αφαίρεσή της, την δεύτερη μετεγχειρητική ημέρα.

Αποτελέσματα: Η μέση μείωση του αιματοκρίτη ήταν 6,11% (SD=2,12) στους ασθενείς που αντιμετω-
πίστηκαν με τροποποιημένη Hardinge προσπέλαση, ενώ 6,91% (SD=2,99) σε αυτούς με οπίσθια. Αντί-
στοιχα, η μέση συλλογή αίματος στην παροχέτευση ήταν 273,53 ml (SD= 66,42) για την πρώτη ομάδα 
ασθενών και 261,61 ml (SD=107,45) για τη δεύτερη. Οι διαφορές μεταξύ τους δεν ήταν στατιστικά σημα-
ντικές (p>0,05). Η χρήση ή όχι ακρυλικού πολυμερούς και η επιλογή του τύπου της κεφαλής επίσης δεν 
επηρέασαν την απώλεια αίματος. 

Συμπεράσματα: Η απώλεια αίματος κατά τη διάρκεια του χειρουργείου ή μετεγχειρητικά δεν φάνηκε να 
επηρεάζεται από το είδος της προσπέλασης ή της χειρουργικής τεχνικής στους ασθενείς που εξετάστηκαν. 
Συνεπώς, η αναμενόμενη απώλεια αίματος δεν μπορεί να αποτελέσει αποφασιστικό παράγοντα για την 
επιλογή της χειρουργικής προσπέλασης.
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O10	 ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ	ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ	ΤΗΣ	ΕΞΩ	ΠΕΡΙΣΠΩΜΕΝΗΣ	ΑΡΤΗΡΙΑΣ	ΤΟΥ	ΜΗΡΟΥ	
	 ΚΑΙ	ΤΩΝ	ΚΛΑΔΩΝ	ΤΗΣ	ΚΑΙ	ΚΛΙΝΙΚΗ	ΣΗΜΑΣΙΑ	ΓΙΑ	ΤΙΣ	ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΙΣ	ΤΟΥ	ΙΣΧΙΟΥ

Νάτσης Κ., Τότλης Τ., Παπαροϊδάμης Γ., Δρόσος Χ., Χόρτη Α., Παρασκευάς Γ. 

Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.

Σκοπός: Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η περιγραφή πέντε περιπτώσεων ανατομικών παραλλαγών της 
έκφυσης και της πορείας της έξω περισπώμενης αρτηρίας και των τελικών της, κλάδων, καθώς και η κλι-
νική τους σημασία.

Υλικό-Μέθοδος: Παρασκευάσθηκε στο Εργαστήριό μας η έξω περισπώμενη αρτηρία από την έκφυση έως 
τους τελικούς της κλάδους σε πέντε πτώματα (10 πλευρές), τρία ανδρών και δύο γυναικών, ηλικίας 68- 81 
ετών.

Παρουσίαση	Περίπτωσης: Σε 7 από τις 10 πλευρές (70%) βρέθηκαν ανατομικές παραλλαγές του φυσιο-
λογικού ανατομικού προτύπου της έξω περισπώμενης αρτηρίας και των τριών της κλάδων. Συγκεκριμένα 
παρατηρήθηκαν πέντε ανατομικές παραλλαγές: i) άτυπη έκφυση της έξω περισπώμενης από την επιπο-
λής μηριαία αρτηρία ή έκφυση με διπλό στέλεχος. ii) έκφυση του ανιόντα κλάδου χαμηλότερα και πιο εν τω 
βάθει από τον εγκάρσιο και τον κατιόντα. iii) έκφυση του κατιόντα κλάδου απευθείας από την εν τω βάθει ή 
την επιπολής μηριαία αρτηρία. iv) απουσία του εγκαρσίου κλάδου. v) ύπαρξη δύο εγκάρσιων κλάδων.

Συμπεράσματα: Ο ανιών κλάδος της έξω περισπώμενης αρτηρίας του μηρού συναντάται στην πρόσθια 
και ο εγκάρσιος στην πλάγια χειρουργική προσπέλαση του ισχίου. Συνεπώς, η γνώση του φυσιολογικού 
ανατομικού πρότυπου και των ανατομικών παραλλαγών, που είναι συχνές, είναι πολύ σημαντικές για τον 
ορθοπαιδικό χειρουργό. 
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O11	 DOES	THE	APPROACH	TECHNIQUE	OF	TOTAL	KNEE	ARTHROPLASTY	
	 INFLUENCE	POSITIONING	OF	COMPONENTS?

Sozbilen M., Kaya Bicer E., AydogdU S., Sur H.

Ege University, Faculty of Medicine Department of Orthopaedics and Traumatology, Izmir, Turkey
 
Objectives: To evaluate the influence of two different total knee arthroplasty (TKA) approaches (subvastus 
and medial parapatellar) on component positioning. 

Methods: 88 knees of 84 patients (46 knees operated with medial parapatellar approach (group 1), and 
46 knees operated with subvastus approach (group 2)) who had TKA between June 2001 and February 
2014, were included. The patients were also regrouped according to their preoperative mechanical axis 
deviations (MAD) either below or above 15°. Post-operative femoral and tibial component positioning 
on frontal and sagittal planes were evaluated on postoperative radiographies according to the American 
Knee Society Radiographic Evaluation System. The influence of approach and degree of deformity on 
component positioning was compared. Statistical analyses were performed utilizing SPSS v18. 

Results: The frontal femoral (FFA) and tibial (FTA) component angles were not significantly different 
between two groups (mean values of FFA of groups 1&2: 96,79±2,86° and 96,81±3,22°, respectively; 
p= 0,96; mean values of FFA of groups 1&2: 89,07°± 3,45° and 89,97°± 3,00° respectively; p=0,19). The 
sagittal femoral (SFA) and tibial (STA) component angles were not significantly different between two 
groups (mean values of SFA of groups 1&2: 4,85° ± 3,84° and 3,31° ± 3,58°, respectively; p=0,057; mean 
values of STA of groups 1&2: 5,10° ± 3,88° and 4,08 °± 3,18°, respectively; p=0,18). The measurements 
based on regrouping of patients according to their MADs revealed that FTA was significantly greater in the 
highly deformed group (p=0,047) whereas FFA, SFA, and STAs were not significantly different. 

Conclusions: An influence of approach of TKA on component positioning has not been shown with 
this study. The components can be placed properly utilizing both medial parapatellar and subvastus 
approaches. In highly deformed knees, more deviation was observed in the tibial component positioning 
on frontal plane.
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O12	 ΕΠΙΠΟΛΗΣ	ΒΡΑΧΙΟΝΙΑ	ΑΡΤΗΡΙΑ	ΕΚΦΥΟΜΕΝΗ	ΑΠΟ	ΤΗ	ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΑ	ΑΡΤΗΡΙΑ	ΚΑΙ	
ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗ	ΤΗΣ	ΜΕ	ΤΗΝ	ΚΥΡΙΑ	ΒΡΑΧΙΟΝΙΑ	ΑΡΤΗΡΙΑ	ΣΤΟ	ΥΨΟΣ	ΤΟΥ	ΑΓΚΩΝΑ.	
ΕΥΡΗΜΑ	ΣΕ	ΠΤΩΜΑ	ΚΑΙ	ΚΛΙΝΙΚΗ	ΣΗΜΑΣΙΑ

Νάτσης Κ.1, Πιάγκου Μ.2, Δρόσος Χ.1, Τότλης Τ.1

1Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ
2Εργαστήριο Ανατομίας - «Ανατομείο», Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ

Σκοπός:	Παρουσιάζεται μία περίπτωση επιπολής βραχιόνιας αρτηρίας που εκφυόταν από τη μασχαλιαία 
αρτηρία και αναστομωνόταν στο ύψος του αγκωνιαίου βόθρου με την κύρια βραχιόνια αρτηρία. Στη συνέ-
χεια αποσχιζόταν στην κερκιδική και στην ωλένια αρτηρία. Συνυπήρχε διπλασιασμός του μυοδερματικού 
νεύρου και της έξω ρίζας του μέσου νεύρου.

Υλικό	και	Μέθοδοι:	Η παρασκευή αυτής της παραλλαγής έγινε σε πτώμα άνδρα 68 ετών στη δεξιά πλευ-
ρά κατά τη διάρκεια της ανατομής του για εκπαιδευτικούς κι ερευνητικούς σκοπούς. Επίσης, διενεργήθηκε 
ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας.

Αποτελέσματα:	Η επιπολής βραχιόνια αρτηρία πορευόταν μπροστά από το μέσο νεύρο, χωρίς να χο-
ρηγεί κάποιον κλάδο, και έφτανε στο ύψος της κεφαλής της κερκίδας, όπου αναστομωνόταν με την κύρια 
βραχιόνια αρτηρία. Αυτή διερχόταν πίσω από το μέσο νεύρο, χορηγούσε τους κλάδους της τρίτης μοίρας 
της μασχαλιαίας αρτηρίας και στη συνέχεια παρείχε τους κλάδους της, καθώς και όλους τους υπόλοιπους 
κλάδους της φυσιολογικής βραχιόνιας αρτηρίας. Παράλληλα, το έξω δευτερεύον στέλεχος του βραχιόνιου 
πλέγματος συμμετείχε στο σχηματισμό του μέσου νεύρου με διπλή έξω ρίζα. Από τον έξω κλάδο της δι-
πλής αυτής έξω ρίζας εκφυόταν ένα επικουρικό μυοδερματικό νεύρο, το οποίο ήταν αποκλειστικά υπεύθυ-
νο για τη νεύρωση του κορακοβραχιόνιου μυός.

Συμπεράσματα: Η συγκεκριμένη νευραγγειακή παραλλαγή έχει κλινική σημασία για το χειρουργό (ορθο-
παιδικό, αγγειοχειρουργό, πλαστικό χειρουργό) ή τον επεμβατικό κλινικό ιατρό που οφείλει να γνωρίζει την 
πιθανότητα ύπαρξης τέτοιων ανατομικών παραλλαγών όταν πραγματοποιεί επεμβατικές πρακτικές στο 
άνω άκρο.
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O13	 ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ	 ΜΕΛΕΤΗ	 ΤΗΣ	 ΜΟΡΦΗΣ,	 ΤΟΥ	 ΑΡΙΘΜΟΥ	 ΚΑΙ	 ΤΗΣ	 ΕΝΤΟΠΙΣΗΣ	 ΤΩΝ	
ΟΣΤΕΟΦΥΤΙΚΩΝ	 ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ	 ΣΕ	 ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΕΣ	 ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΕΣ	 ΣΤΗΛΕΣ	
ΕΝΗΛΙΚΩΝ	ΕΛΛΗΝΩΝ

Νάτσης Κ.1, Πιάγκου Μ.2, Γερόπουλος Γ.1, Αναστασόπουλος Ν.1, Τερζίδης Ι.1, Αποστολίδης Σ.1

1Εργαστήριο Ανατομίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
2Εργαστήριο Ανατομίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Σκοπός:	Eίναι η ταξινόμηση των ΟΣ ανάλογα με τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά (δίκην ράμφους 
πτηνού, οστεοφυτικά ζεύγη, οστεοφυτικές γέφυρες, δίκην γωνίας και γραμμώσεις) καθώς και η εντόπισή 
τους. 

Υλικό	και	μέθοδος:	Εξετάσθηκαν 143 αποξηραμένες σπονδυλικές στήλες (ΣΣ) Ελλήνων (92 ανδρών και 
51 γυναικών) από τη συλλογή οστών των Εργαστηρίων Ανατομίας της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. και Ε.Κ.Π.Α. 
Οι ΣΣ χωρίστηκαν σε ηλικιακές ομάδες: (21-30 ετών) (51 ΣΣ), (31-40) (28), (41-50) (35), (51-60) (15), (61-
70) (12), (71-80) (3) και διερευνήθηκε η ύπαρξη συσχέτισης των ΟΣ σε σχέση με το φύλο και την ηλικία. 

Αποτελέσματα:	Ογδόντα ΣΣ (55.9%) (61 ανδρικές και 19 γυναικείες) παρουσίαζαν ΟΣ. Το μεγαλύτερο 
ποσοστό ΟΣ ανευρέθηκε στη θωρακική (40.6%) και οσφυική μοίρα (39.2%). Στην αυχενική μοίρα, ΟΣ 
ανευρέθηκαν στον Α1 (2), Α2 (6), Α3 (10), Α4 (14), Α5 (21), Α6 (28), Α7 (22). Στη θωρακική μοίρα στον 
Θ1(6), Θ2(12), Θ3 (21), Θ4 (25), Θ5 (26),Θ6 (31),Θ7 (33),Θ8 (42),Θ9 (47),Θ10 (53),Θ11 (48),Θ12 (37). 
Στην οσφυική μοίρα στον Ο1 (26), Ο2 (34),Ο3 (45),Ο4 (56),Ο5 (41) και στην ιερή μοίρα στον Ι1 (25). Το 
μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίσθηκε στις γυναίκες (82.6%) έναντι των ανδρών (66.3%).

Συμπεράσματα:	Η εμφάνιση των ΟΣ αυξάνει γραμμικά με την αύξηση της ηλικίας, έτσι ώστε άτομα άνω 
των 50 ετών να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα ΟΣ. Η κύρια αιτία για την ανάπτυξή τους είναι 
η χρόνια συμπίεση, η καθίζηση των μεσοσπονδυλίων δίσκων και η αποτιτάνωση των σπονδύλων που 
επέρχονται με την πάροδο της ηλικίας καθώς επίσης και η μηχανική δράση των μυών και των συνδέσμων 
στα σημεία πρόσφυσης τους. 
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O14	 ΠΑΓΙΔΕΥΣΗ	ΤΩΝ	ΑΡΤΗΡΙΩΝ	ΤΗΣ	ΠΑΛΑΜΗΣ	ΑΠΟ	ΝΕΥΡΑ	ΚΑΙ	ΤΕΝΟΝΤΕΣ	ΣΕ
	 ΕΔΑΦΟΣ	ΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ	ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ	ΤΩΝ	ΠΑΛΑΜΙΑΙΩΝ	ΑΡΤΗΡΙΑΚΩΝ	ΤΟΞΩΝ

Νάτσης Κ.1, Τότλης Τ.1, Λαζαρίδης Ν.1, Γερόπουλος Γ.1, Πιάγκου Μ.2

1Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ
2Εργαστήριο Ανατομίας - «Ανατομείο», Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ

Σκοπός: Παρουσιάζεται η πιθανή παγίδευση των αρτηριών της παλάμης από νεύρα και τένοντες σε έδα-
φος ανατομικών παραλλαγών των επιπολής και των εν τω βάθει παλαμιαίων αρτηριακών τόξων αμφοτε-
ρόπλευρα.

Υλικό	και	Μέθοδοι: Κατά την ανατομική παρασκευή πτώματος γυναίκας 82 ετών παρατηρήθηκαν αμφο-
τερόπλευρα ανατομικές παραλλαγές στο επιπολής και εν τω βάθει παλαμιαίο τόξο. 

Αποτελέσματα: Συγκεκριμένα, και στις δύο πλευρές το επιπολής παλαμιαίο τόξο σχηματιζόταν μόνο από 
την ωλένια αρτηρία. Στη δεξιά παλάμη η 3η κοινή παλαμιαία αρτηρία διερχόταν εν τω βάθει των καμπτήρων 
τενόντων του παράμεσου και του μικρού δακτύλου και στο σημείο αυτό γινόταν η αναστόμωση με την 4η 
παλαμιαία μετακάρπια αρτηρία. Στην αριστερή πλευρά, η 3η κοινή παλαμιαία αρτηρία πορευόταν εν τω 
βάθει των καμπτήρων τενόντων του μικρού δακτύλου όπου αναστομωνόταν με την 4η παλαμιαία μετακάρ-
πια αρτηρία. Επίσης, η ίδια ωλένια παλαμιαία δακτυλική αρτηρία του δείκτη διερχόταν μέσα από νευρικό 
βρόγχο στην έκφυση του κερκιδικού ίδιου παλαμιαίου δακτυλικού νεύρου του μέσου νεύρου.

Συμπεράσματα: Η ύπαρξη παρόμοιων ανατομικών παραλλαγών στο χέρι μπορεί να οδηγήσει σε εμφά-
νιση άτυπων συμπτωμάτων παγίδευσης των δακτυλικών αρτηριών. Η γνώση τους είναι χρήσιμη για το 
χειρουργό του χεριού καθώς η άτυπη πορεία και σχέσεις των ανατομικών δομών μπορεί να περιπλέξουν 
μία τυπική συνήθως μικροεπέμβαση.
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O15	 Η	ΤΕΧΝΙΚΗ	SHOELACE	ΓΙΑ	ΤΗ	ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ	ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ	ΚΑΤΑ	ΠΡΩΤΟ	ΣΚΟΠΟ

Αγαθαγγελίδης Φ., Χατζηλιάδης Γ., Χύτας Ι., Χριστοδούλου Α.

Α΄Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ Γ. Παπανικολάου

Σκοπός: Τα τελευταία χρόνια έχει περιγραφεί η σταδιακή σύγκλειση τραύματος με την τεχνική “shoelace”. 
Η τεχνική αυτή έχει περιγραφεί κυρίως για τη σύγκλειση του τραύματος μετά από διάνοιξη των διαμερι-
σμάτων της κνήμης για σύνδρομο διαμερίσματος και χρησιμοποιεί υλικά που είναι εύκολα διαθέσιμα στο 
χειρουργείο. Το μεγάλο της πλεονέκτημα είναι ότι επιτυγχάνει την επούλωση του τραύματος κατά πρώτο 
σκοπό και έτσι αποφεύγονται άλλες ακριβότερες μέθοδοι ή χειρουργεία. 

Υλικό	και	μέθοδος: Παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτής της τεχνικής σε τρεις περι-
πτώσεις ασθενών με σύνδρομο διαμερίσματος κνήμης, αλλά και ανοικτά κατάγματα κνήμης και πρόσθιου 
πόδα. Παρουσιάζουμε επίσης λεπτομερώς τα βήματα της τεχνικής από την πρώτη εφαρμογή μέχρι και την 
τελική σύγκλειση καθώς και όρια στις ενδείξεις της. 

Αποτελέσματα,	συμπέρασμα: Συμπερασματικά είναι μια μέθοδος την οποία αξίζει να διδάσκεται κάθε 
ορθοπαιδικός καθώς έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα. 
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O16	 Η	 ΕΠΙΔΡΑΣΗ	 ΤΗΣ	 ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΗΣ	 ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ	 ΤΗΣ	 ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ	 ΑΟΡΤΗΣ	 ΣΤΗΝ	
ΑΙΜΑΤΩΣΗ	ΚΑΙ	ΣΤΟΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ	ΤΩΝ	ΣΠΛΑΧΝΩΝ	ΜΕΤΑ	ΑΠΟ	ΜΕΘΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ	
ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑ

Δεμιρόπουλος Φ., Παπάζογλου Κ., Σπυρίδης Χ.

Ε΄ Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο 

Σκοπός: Η αντιμετώπιση της μετατραυματικής αιμορραγίας, με την τοποθέτηση ασκού στη θωρακική αορ-
τή και ταυτόχρονα η μελέτη των επιπτώσεων αυτής, στο μυοκάρδιο και τα σπλαχνικά όργανα.

Υλικό: Ως πειραματόζωο επιλέχτηκε ο χοίρος, διότι είναι βιολογικώς «όμοιος» με τον άνθρωπο και αποτε-
λεί ιδανικό βιομετρικό μοντέλο.

Μέθοδοι: Δημιουργία 2 ομάδων χοίρων, των 6 μονάδων έκαστη. Πρόκληση αιμορραγικής καταπληξίας 
και αφαίρεση αίματος σε ασκούς επαναμετάγγισης. Τοποθέτηση του ασκού στη θωρακική αορτή δια της 
κοινής μηριαίας αρτηρίας με τεχνική Seldinger. Στην πρώτη ομάδα ο ασκός εκπτύσσεται επί 30 λεπτά, ενώ 
στη δεύτερη για το ίδιο χρονικό διάστημα, με αποσυμπίεση, 30 δευτερολέπτων κάθε 10 λεπτά. Ακολουθεί 
η αποσυμπίεση του ασκού και επαναμετάγγιση. Σε 24ωρες προκαλείται ευθανασία και λήψη παρασκευα-
σμάτων για ιστολογικό έλεγχο. Σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα διεξάγονται αιμοληψίες και αιμοδυνα-
μικές καταγραφές.

Αποτελέσματα: Άμεση βελτίωση αρτηριακής πίεσης και σφύξεων στις 2 ομάδες χοίρων. Επίτευξη της 
αρχικής τιμής αρτηριακής πίεσης και των σφύξεων σε ποσοστό 100% και 80% στην Α΄ ομάδα, ενώ στη 
Β΄ 83,3% και 66,6% αντιστοίχως. Η καρδιακή λειτουργία της Α΄ ομάδας ανταποκρίνεται επιτυχέστερα στις 
συνέπειες της ενδοαυλικής απόφραξης ενώ στην Β΄ ομάδα η ισχαιμία που προκαλείται περιφερικότερα 
του ασκού, επιβαρύνει λιγότερο την Οξεοβασική Ισορροπία και την Νεφρική λειτουργία. Η επιβίωση στις 2 
ομάδες κυμαίνεται στο 100%, η δε εμφάνιση παραπληγίας στο 100%.

Συμπέρασμα: Η επιβίωση του πάσχοντος από μετατραυματική αιμορραγία εξαρτάται άμεσα από την τα-
χύτητα αντιμετώπισης της. Σε ένα μελλοντικό πλάνο η ενδοαυλικη απόφραξη της θωρακικής αορτής θα 
μπορούσε να αποτελέσει τεχνική η οποία να εφαρμόζεται στο σημείο του συμβάντος, με σταθεροποίηση 
του πολυτραυματία κατά την διακομιδή του σε Νοσοκομειακή Μονάδα.
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O17	 ΚΑΤΑΓΜΑ	ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ	PIPKIN

Τηλαβερίδης Π., Παπαγεωργίου Κ., Παπαγεωργίου Ι., Σαλπικτίδης Η., Χατζηιωαννίδης Α.

Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

Σκοπός της μελέτης μας είναι να παρουσιάσουμε την εμπειρία μας και τους προβληματισμούς επιλογής 
της θεραπείας και πρόγνωσης. Τα κατάγματα της μηριαίας κεφαλής είναι σπάνιες κακώσεις με αμφισβη-
τούμενες απόψεις σχετικά με το χειρισμό τους. Το υλικό αφορά 6 ασθενείς άνδρες ηλικίας από 40-58 ετών 
με την ανωτέρω κάκωση ,υπεροχή της δεξιάς πλευράς εντόπισης και κύρια αιτία το τροχαίο ατύχημα. Η 
μελέτη καλύπτει την περίοδο 1985-2013 ,από ένα σύνολο 55 εξαρθρημάτων του ισχίου. Όλοι οι ασθενείς 
είχαν οπίσθιο εξάρθρημα και σύμφωνα με την κατάταξη Pipkin, ήταν 1 τύπου Ι,4 τύπου ΙΙ, και 1 τύπου IV. 
Συντηρητική θεραπεία είχαμε σε 3 ασθενείς με μικρή παρεκτόπιση και στους υπόλοιπους 3 χειρουργική, 
σε 2 με πρόσθια προσπέλαση και σε 1 με οπίσθια και κύριο υλικό ελεύθερες βίδες, ενώ χειρουργήθηκαν 
μέσα σε 48 ώρες. Ο χρόνος μετεγχειρητικής παρακολούθησης κυμάνθηκε από 1-15 χρόνια και επανε-
ξετάσαμε όλους τους ασθενείς και τους αξιολογήσαμε σύμφωνα με τα κριτήρια Thompson -Epstein. To 
αποτέλεσμα ήταν καλό σε 2, μέτριο σε 2 και πτωχό σε 2, με τους ασθενείς που χειρουργήθηκαν να έχουν 
καλλίτερη πορεία κατά το χρόνο επανεξέτασης αλλά με επισφαλή διαχρονική πρόγνωση . Όλοι οι ασθε-
νείς που αντιμετωπίσθηκαν συντηρητικά ανέπτυξαν μετατραυματική οστεοαρθρίτιδα 1-3 χρόνια μετά την 
κάκωση. Παρά το μικρό αριθμό ασθενών και από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτουν τα 
εξής συμπεράσματα: η θεραπεία αυτών των καταγμάτων πρέπει να αναλαμβάνεται το ταχύτερο δυνατό με 
ανατομική ανάταξη, στερρά συγκράτηση και ελάχιστη κακοποίηση των μαλακών μορίων. Επί πλέον πρέ-
πει να τονισθεί ότι οι μισοί ασθενείς έχουν πτωχά αποτελέσματα αδιαφόρως των στρατηγικών επιλογών 
της θεραπείας. Ενώ οι μείζονες επιπλοκές της άσηπτης νέκρωσης, της μετατραυματικής οστεοαρθρίτιδος 
και της έκτοπης οστεοποίησης σκιάζουν τους χειρισμούς μας και συνιστούν την ουσία της αμφισβήτησης 
μεταξύ των ορθοπαιδικών.
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O18	 ΚΑΤΑΓΜΑ	ΙΣΧΙΟΥ	ΣΕ	ΑΣΘΕΝΗ	ΜΕ	ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΗ	ΔΥΣΚΡΑΣΙΑ.	
	 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ	ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ	

Μπουγιουκλής Δ.1,   Γκανταΐφης Ν.2,  Τσιτούρας Δ.3 ,  Σινίκωφ Γ., Δημητρακοπούλου Κ., Αρέθα Α.       

1Ε’ Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας
2Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Πύργου
3 Γ’ Πανεπιστημιακή Κλινική ΑΠΘ
4Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Πύργου   

Σκοπός:	Παρουσιάζεται περιστατικό ασθενούς με διατροχαντήριο κάταγμα ισχίου και συνοδό μιτοχονδρι-
ακή δυσκρασία, με σκοπό την επικέντρωση στις ιδιαιτερότητες της περιεγχειρητικής φροντίδας σε αυτού 
του τύπου των ασθενών. 

Υλικό-Μέθοδος:	Ασθενής 78 ετών, προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών με κάκωση του δεξιού 
ισχίου, συνεπεία πτώσης εξ ’ιδίου ύψους. Από το ιστορικό αναφέρονται σαν συνοδές παθήσεις μιτοχον-
δριακή δυσκρασία,  αρτηριακή υπέρταση και  υποθυρεοειδισμός. Από τον γενόμενο απεικονιστικό έλεγχο 
προέκυψε εικόνα διατροχαντηρίου κατάγματος ισχίου. 

Αποτελέσματα: Λαμβάνοντας υπόψη την συνοδό πάθηση, την ημέρα που προηγήθηκε του χειρουργείου 
εδόθη έμφαση στην σταθεροποίηση των ηλεκτρολυτών και του χάσματος ανιόντων για τον προσδιορι-
σμό της μεταβολικής οξέωσης. Αποφεύχθη η χορήγηση oρού Lactate Ringer’s για την αποφυγή τυχόν 
επιδείνωσης προυπάρχουσας γαλακτικής οξέωσης (συχνή σε αυτούς τους ασθενείς), ενώ χορηγήθηκε 
διαλύματα Dextrose 5%. Τέλος αποφασίστηκε η σίτιση της ασθενής όσο το δυνατό συντομότερα μετά την 
χειρουργική επέμβαση, γνωρίζοντας ότι η νηστία στρέφει τον μεταβολισμό προς την χρήση των λιπαρών 
οξέων σαν πηγή ενέργειας και λαμβάνοντας υπόψη την περιορισμένη ικανότητα για β-οξείδωσης των 
οξέων στα μιτοχόνδρια αυτών των ασθενών. Τελικά η ασθενής υποβλήθηκε σε οστεοσύνθεση του δεξιού 
ισχίου με γάμα ενδομυελική ήλωση και είχε ομαλή μετεγχερητική πορεία. 

Συμπεράσματα:	Οι ασθενείς με μιτοχονδριακή δυσκρασία παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες των μεταβολικών 
οδών τους, η γνώση των οποίων μας βοηθά στην σωστή περιεγχειριτική φροντίδα και επομένως στην 
καλή έκβαση ενός ορθοπαιδικού χειρουργείου.
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O19	 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	ΣΥΝΘΕΤΩΝ	ΚΑΚΩΣΕΩΝ	ΣΤΗΝ	ΠΕΡΙΟΧΗ	ΤΟΥ	ΙΣΧΙΟΥ:	
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ	ΔΥΟ	ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

 
Μπελετσιώτης Α., Τσιούλας Π., Μαρκόπουλος Γ., Βαλάνος Ν., Ιωσηφίδης Μ., Κυριακίδης Α.
 
Β΄Ορθοπαιδική Κλινική, ΓΝΘ Παπαγεωργίου 
 
Σκοπός: Τα εξαρθρήματα του ισχίου αποτελούν σχετικά ασυνήθεις κακώσεις που σχετίζονται με τραυμα-
τισμούς υψηλής ενέργειας.  Μπορεί να  συνοδεύονται από κατάγματα της κοτύλης ή του εγγύς μηριαίου 
οπότε συχνά απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση με απόλυτη προτεραιότητα την ανάταξη του εξαρθρήμα-
τος σε πρώτο χρόνο. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση δύο περιστατικών χειρουργικής αντιμετώ-
πισης σύνθετων εξαρθρημάτων του ισχίου με σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.
 
Υλικό	&	Μέθοδος:			Δύο ασθενείς άνδρες ηλικίας 35 και 52 ετών αντίστοιχα διακομίστηκαν στο Νοσοκο-
μείο μας από επαρχιακά νοσοκομεία πάσχοντας ο πρώτος από εξάρθρημα ΔΕ ισχίου  με σύστοιχο κάταγ-
μα κοτύλης και υποτροχαντήριο κάταγμα μηριαίου  και  δεύτερος από εξάρθρημα ΑΡ ισχίου με σύστοιχο 
κάταγμα μηριαίας κεφαλής (Pipkin IV) και συντριπτικό δια-υποτροχαντήριο κάταγμα μηριαίου. Αντιμετω-
πίστηκαν χειρουργικά άμεσα με ανοιχτή ανάταξη εξαρθήματος και εσωτερική οστεοσύνθεση των καταγ-
μάτων με πλάκα και βίδες στον πρώτο ασθενή τόσο στο κάταγμα κοτύλης όσο και στου μηριάιου και με 
ενδομυελική ήλωση στον δεύτερο ασθενή.      
 
Αποτελέσµατα:	Ο πρώτος ασθενής 4 έτη μετεγχειρητικά φορτίζει πλήρως με ικανοποιητικό εύρος κίνη-
σης χωρίς κλινικά ή ακτινολογικά σημεία άσηπτης νέκρωσης της μηριαίας κεφαλής ή άλλης επιπλοκής. Ο 
δεύτερος ασθενής έπειτα από διέκπρυση του ήλου (cut out) και έκδηλες οστεοαρθριτικές αλλοιώσεις της 
ΑΡ κατ’ ισχίον άρθρωσης υπεβλήθει 14 μήνες έπειτα από το πρώτο χειρουργείο σε ολική αρθροπλαστική 
ΑΡ ισχίου.    
 
Συµπεράσµατα:	Η άμεση ανάταξη εξαρθήματος του ισχίου είναι καθοριστικής σημασίας για την επιβίω-
ση της μηριαίας κεφαλής. Σε καθυστερηση πέραν του 6ώρου αναφέρονται στην βιβλιογραφία ποσοστά 
άσηπτης νέκρωσης άνω του 50%.  Όταν αυτή δεν επιτυγχάνεται κλειστά πρέπει να επιχειρείται ανοιχτή 
ανάταξη και παράλληλη οστεοσύνθεση συνυπαρχόντων καταγμάτων.
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O20	 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ	ΚΑΤΩ	ΠΕΡΑΤΟΣ	ΠΕΡΟΝΗΣ	ΜΕ	ΤΗ	ΧΡΗΣΗ	
	 ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΩΝ	ΒΕΛΟΝΩΝ	K-WIRES

Προφητηλιώτης Γ., Καλινδέρης Α., Πουτογλίδου Φ., Ιωαννίδης Χ., Σαλούπης Π., Χριστάκης Ν.

Ορθοπαιδική Κλινική Νοσοκομείου Έδεσσας, Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας

Σκοπός: Η παρούσα μελέτη σκοπό έχει να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της οστεοσύνθεσης των 
καταγμάτων του κάτω πέρατος της περόνης με τη χρήση ενδοαυλικών βελονών K-wires σε ομάδα ασθε-
νών υψηλού κινδύνου για εμφάνιση υψηλού ποσοστού μετεγχειρητικών επιπλοκών που σχετίζονται με την 
εσωτερική οστεοσύνθεση με πλάκα και βίδες.

Υλικό	-	Μέθοδος: Κατά το χρονικό διάστημα 2011-2014, 9 ασθενείς υποβλήθηκαν σε ενδομυελική ήλωση 
καταγμάτων κάτω πέρατος περόνης με τη χρήση 2 ενδοαυλικών βελονών K-wires. Η επιλογή αφορά σε 
ηλικιωμένους ασθενείς με κακή ποιότητα δέρματος, σημαντικού βαθμού οιδήματος τοπικά, ασθενείς με 
συννοσηρότητα, συνοδά αγγειακά προβλήματα και διάφορους άλλους παράγοντες που επηρεάζουν αρνη-
τικά την επούλωση του τραύματος.
Η ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής τεχνική, διενεργείται με μια τομή δέρματος στο tip του έξω σφυρού 
μήκους 3cm, με κατάλληλους χειρισμούς επιτυγχάνεται ανάταξη του κατάγματος και ακολούθως εισβίβαση 
υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο των 2 K-wires διαμέτρου 2mm. Επιτυγχάνεται ανάκτηση του μήκους της περό-
νης, ανάταξη και στροφική σταθερότητα μετά από επαρκή ενσφήνωση των βελονών εντός του αυλού της 
περόνης.

Αποτελέσματα: Σε όλους τους ασθενείς επιτεύχθηκε πλήρης επούλωση του χειρουργικού τραύματος, 
πώρωση του κατάγματος και αποφυγή άμεσων επιπλοκών από το δέρμα.
Σε 1 ασθενή πάσχουσα από άνοια χάθηκε η ανάταξη και χρειάσθηκε επανάληψη της ίδιας μεθόδου.

Συμπέρασμα: Η ενδομυελική ήλωση με 2 K-wires είναι μια χειρουργική τεχνική που μπορεί να μειώσει τις 
επιπλοκές που σχετίζονται με τις μεγάλες τομές που απαιτούνται στην εσωτερική οστεοσύνθεση με πλάκα 
και βίδες, είναι μία εναλλακτική αντιμετώπιση των καταγμάτων της περόνης που διασφαλίζει ικανοποιητική 
σταθερότητα των καταγμάτων με μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική ελαχιστοποιώντας τον πο-
λύτιμο χειρουργικό χρόνο και ταυτόχρονα μειώνοντας θεαματικά το κόστος της επέμβασης.
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O21	 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	ΣΥΝΘΕΤΩΝ	ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ	ΔΙΑΦΥΣΗΣ	ΚΝΗΜΗΣ	ΤΥΠΟΥ	C2	ΚΑΙ	C3	
ΚΑΤΑ	ΑΟ	ΜΕ	ΣΥΣΚΕΥΗ	ILIZAROV

Μανωλακάκης Ν., Αθανασέλης Ε., Κατσιμέντζας Τ., Γκέκας Χ., Σαρίδης Α.

Ορθοπαιδική Κλινική, ΓΝ Σερρών

Σκοπός: Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της αντιμετώπισης των σύνθετων καταγμάτων διάφυσης κνή-
μης τύπου C2, C3 κατά ΑΟ, με την συσκευή Ilizarov.

Υλικό-Μέθοδος: Από τον Ιανουάριο του 2008 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013 αντιμετωπίσθηκαν 11 ασθε-
νείς με κάταγμα διάφυσης κνήμης τύπου C2, C3 κατά ΑΟ με συσκευή Ilizarov. Όλοι οι ασθενείς ήταν 
άνδρες με μέσο όρο ηλικίας 34.6 έτη (19 έως 55 έτη). Τα κατάγματα ήταν αποτέλεσμα μεγάλης βίας και 
συγκεκριμένα 7 από τροχαίο ατύχημα και 4 από εργατικό. Ανοικτά κατάγματα αφορούσαν τους 8 ασθε-
νείς (8/11 - 72,7%). Σε όλες περιπτώσεις εφαρμόστηκε η κλειστή οστεοσύνθεση με συσκευή Ilizarov υπό 
πτερνική σκελετική έλξη. Η επέκταση της συσκευής στον άκρο πόδα εφαρμόστηκε σε 7 ασθενείς. Η μέση 
περίοδος μετεγχειρητικής παρακολούθησης ήταν 26,6 μήνες (από 12 έως 42 μήνες).

Αποτελέσματα:	Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου εκτιμήθηκε με βάση τα ακτινολογικά κριτήρια, τη 
διάρκεια εφαρμογής της εξωτερικής οστεοσύνθεσης καθώς και τον χρόνο για την πλήρη επανένταξη του 
αρρώστου στις καθημερινές δραστηριότητες. Ο μέσος χρόνος εξωτερικής οστεοσύνθεσης ήταν 128,4 ημέ-
ρες (92-184 ημέρες). Πώρωση του κατάγματος και πλήρης αποκατάσταση της στηρικτικής ικανότητας του 
πάσχοντος σκέλους επιτεύχθηκε σε όλους τους ασθενείς. Όλοι οι ασθενείς επίσης (11/11 - 100%) στην 
τελευταία επανεξέταση ήταν ικανοί για εργασία καθώς και για όλες τις καθημερινές τους δραστηριότητες. 
Ένας ασθενής ανέπτυξε αξονική παραμόρφωση (βλαισότητα 7°). Παρατηρήθηκαν μόνο 9 φλεγμονές 2ου 
βαθμού (9/151- 5,9%) σε σύνολο 151 βελονών. 

Συμπεράσματα:	Η συσκευή Ilizarov είναι αξιόπιστη μέθοδος στην αντιμετώπιση των σύνθετων καταγμά-
των διάφυσης κνήμης. Η τεχνική αυτή προσφέρει ελάχιστα επεμβατική βιολογική οστεοσύνθεση, επιτρέ-
ποντας την πρώιμη κινητοποίηση και επιτυγχάνει υψηλό ποσοστό πώρωσης με ελάχιστες επιπλοκές.
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O22	 HOW	RELIABLE	ARE	THE	THREADED	LOCKING	SCREWS?

Karaarslan A. A.1, Karci T.1, Karakaşlı A.2, Aycan H.1, Sesli E.1  

1Şifa University Medical Faculty Department of Orthopaedics and Traumatology
2Dokuz Eylül University Medical Faculty Department of Orthopaedics and 
Traumatology, Turkey
 
Objectives: A frequently seen problem for interlocking nailing, that affects the treatment of the fracture is 
proximal locking screw deformation and screw fractures. Is there significant difference of locking screw 
bending resistance between high threaded screws, low threaded screws and unthreaded screws?

Methods: We used a total of 90 proximal locking screws for nine groups, ten screws for each group. We 
performed three-point bending tests on nine types of screws (titanium, stainless steel, 5mm and 5,5 mm, 
unthreaded, low threaded and high threaded) in a steel tube that has 30 mm inner diameter ,which imitates 
the level of lesser trochanter. We determined the yield points at three-point bending tests that permanent 
deformation started in the locking screws using an axial compression testing machine.

Results: The mean yield point value at 3-point bending test of 5 mm low threaded stainless steel locking 
screws was 2071±250 (1892-2250)N (mean±SD,95%CI) and 53% less than unthreaded ones [3169±248 
(2991-3346) N] (p=0,00).The mean yield point value of 5 mm high threaded stainless steel locking screws 
was 556 ±83 (496-616) N and 272% less than low threaded ones [2071±250 (1892-2250) N ] (p=0,000). 

Conclusions: To avoid locking screw deformation, any of the high threaded screws must not be used as 
a locking screw. Five mm low threaded screws in nailing of comminuted or oblique femur shaft fractures 
of unreliable patients should not be used. All 5 mm unthreaded screws and 5,5 mm low threaded stainless 
screws can be used safely in full weight conditions of unreliable patients.
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O23	 ΚΝΗΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ	 ΜΕ	 ΜΠΑΛΟΝΙ:	 Η	 ΕΞΕΛΙΞΗ	 ΤΗΣ	 ΟΣΤΕΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ	 ΕΓΧΥΣΗΣ	
ΟΣΤΙΚΟΥ	ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ	ΣΕ	ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ	ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΩΝ	ΟΣΤΩΝ

Λυκομήτρος Β.1, Μόσχος Δ.2, Ιωαννίδης Γ.1, Παρίσης Κ.1

1Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης
2Ιπποκράτειο Γ.Ν. Θεσσαλονίκης

Σκοπός: Η παρουσίαση της κνημοπλαστικής με μπαλόνι ως σύγχρονης και επαναστατικής μεθόδου ανά-
ταξης συμπιεστικών καταγμάτων κνημιαίων κονδύλων και η κατάδειξη ότι αποτελεί εξέλιξη της κυφοπλα-
στικής με μπαλόνι, κατόπιν διεύρυνσης των ενδείξεων της για εξωσπονδυλικά κατάγματα οστεοπορωτικών 
οστών.

Υλικό	και	Μέθοδος: Aσθενής 91 ετών με εμπιεστικό κάταγμα έξω κνημιαίου κονδύλου, αντιμετωπίστηκε 
με την καινοτόμο μέθοδο της κνημοπλαστικής με μπαλόνι. Η μέθοδος συνίσταται σε ανάταξη της εμβύθι-
σης με χρήση διατεινόμενου ασκού (μπαλόνι) υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο, έγχυση οστικού τσιμέντου φω-
σφορικού ασβεστίου και οστεοσύνθεση του κατάγματος με αυλοφόρες βίδες. Πλεονεκτήματα της μεθόδου 
είναι η ελάχιστη επεμβατικότητα, η ομοιόμορφη μετάδοση της πίεσης ανάταξης και η επίτευξη ομαλότερης 
αρθρικής επιφάνειας καθώς και η άμεση υποστήριξη του οστεοπορωτικού οστού για πρώιμη κινητοποίηση 
του ασθενούς. Παρουσίαση της εξέλιξης της μεθόδου από την κλασική κυφοπλαστική και ανασκόπηση της 
σχετικής βιβλιογραφίας με τις ενδείξεις και αντενδείξεις της μεθόδου.

Αποτελέσματα: Η ασθενής κινητοποιήθηκε την πρώτη μετεγχειρητική μέρα με μερική φόρτιση και προχώ-
ρησε σε πλήρη φόρτιση στις 3 εβδομάδες. Δεν υπήρξαν επιπλοκές και τα ακτινολογικά και κλινικά αποτέ-
λεσμα παρέμειναν άριστα σε μία περίοδο παρακολούθησης 15 μηνών.

Συμπεράσματα: Η τεχνική της κνημοπλαστικής με μπαλόνι φάνηκε ασφαλής και αποτελεσματική για κα-
τάγματα κνημιαίων κονδύλων οστεοπορωτικών ασθενών. Είναι μία υποσχόμενη τεχνική, δίνοντας καλύ-
τερα αποτελέσματα από τις κλασικές μεθόδους ανάταξης, με μεγαλύτερη ασφάλεια για τις μεγάλες ηλικίες 
και μικρότερο χειρουργικό τραύμα.
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O24	 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	ΠΑΡΑΜΕΛHΜΕΝΩΝ	ΡΗΞΕΩΝ	ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ	ΤΕΝΟΝΤΑ.	
ΕΠΙΛΟΓΗ	ΜΕΘΟΔΟΥ.	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πανταζής Ε., Βραγγάλας Β., Λυρτζής Χ.

Κυανούς Σταυρός EUROMEDICA, Θεσσαλονίκη

Σκοπός	Η αξιολόγηση της παραμελημένης ρήξης Αχιλλείου Τένοντα, η επιλογή της καταλληλότερης χει-
ρουργικής τεχνικής και τα αποτελέσματα της.

Υλικό	-	Μέθοδος	Το χρονικό διάστημα από 01/01/2009 μέχρι 31/12/2014, αντιμετωπίσθηκαν χειρουργικά 
5 περιπτώσεις παραμελημένης ρήξης Αχιλλείου τένοντα. Οι 4 περιπτώσεις αφορούσαν άνδρες και η 1 
περίπτωση γυναίκα. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν των ασθενών ήταν 52 έτη και ο χρόνος που είχε παρέλ-
θει από τον τραυματισμό ήταν από 44 έως 90 ημέρες (Μ.Ο 64 μέρες). Όλοι οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε 
μαγνητική τομογραφία. Η επιλογή της χειρουργικής τεχνικής βασίσθηκε στο χρόνο που παρήλθε από τη 
ρήξη, την κατάσταση του τένοντα και την απόσταση των τμημάτων. 

Αποτελέσματα	Σε όλες τις περιπτώσεις οι ασθενείς σε χρονικό διάστημα περίπου 2.5 μηνών επανήλθαν 
στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Οι δυο περιπτώσεις αφορούσαν αθλητές, οι οποίοι επανήλθαν σε 
8 μήνες στις αθλητικές τους δραστηριότητες. Μετεγχειρητικά υπήρξε μόνο μία επιπλοκή, που αφορούσε 
καθυστερημένη σύγκλειση του χειρουργικού τραύματος σε έναν ασθενή. Δεν υπήρξε καμία υποτροπή ρή-
ξης μέχρι σήμερα.

Συμπεράσματα	Η παραμελημένη ρήξη του Αχιλλείου πρέπει να αντιμετωπίζεται χειρουργικά για αποκα-
τάσταση της λειτουργικότητας του σκέλους, ειδικότερα στον ενεργό πληθυσμό. Τα αποτελέσματα αν και 
αναφέρονται κατώτερα αυτά της χειρουργικής αντιμετώπισης της οξείας ρήξης στην βιβλιογραφία, μπορεί 
η λεπτομερής αξιολόγηση κάθε περίπτωσης και η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου να έχει ισάξια με απο-
τελέσματα με αυτά της οξείας ρήξης.
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O25	 ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ	ΗΛΩΣΗ	ΥΠΟΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΩΝ	ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

Ασσάντης Β., Κύπαρλης Δ., Σαρβάνης Η., Σπάρταλης Α., Φυλακτός Α., Παλαβός Ι.

Ορθοπαιδική Kλινική, Γ.Ν. Κοζάνης Μαμάτσειο

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση περιστατικών με υποτροχαντήριο κάταγμα που αντιμε-
τωπίσθηκαν στην κλινική μας.

Υλικό	και	μέθοδοι: Την τελευταία 3ετία αντιμετωπίσθηκαν στην Ορθοπαιδική κλινική Γ.Ν. Κοζάνης 45 πε-
ριστατικά με υποτροχαντήριο κάταγμα. Η μέθοδος που εφαρμόστηκε ήταν η ενδομυελική ήλωση.

Αποτελέσματα: Τα περιστατικά αυτά στην μεγάλη τους πλειοψηφία παρουσίασαν ικανοποιητική πόρωση 
και αποκατάσταση της πλήρους βάδισης σε ορίζοντα εξαμήνου από την επέμβαση.

Συμπεράσματα: Η ενδομυελική ήλωση αποτελεί μέθοδο εκλογής στην αντιμετώπιση των υποτροχαντηρί-
ων καταγμάτων.
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O26	 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ	ΜΕ	ΚΥΚΛΙΚΑ	ΠΛΑΙΣΙΑ	ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ	ΜΕ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ	
ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ	ΓΙΑ	ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ	ΣΤΟ	ΚΑΤΩ	ΤΡΙΤΗΜΟΡΙΟ	ΤΗΣ	ΚΝΗΜΗΣ	-	ΚΛΙΝΙΚΗ	
ΚΑΙ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ	ΜΕΛΕΤΗ

Βώττης Χ., Μεγαλοοικονόμος Π., Ηγουμένου Β., Γαλανόπουλος Ι., Μαυρογένης Α., Δράκου Α.

Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Αττικόν Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Αθήνα

Σκοπός:	Στην παρούσα μελέτη συγκρίθηκε η χρήση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης με κυκλικά πλαίσια 
(Ilizarov) σαν μέθοδο αντιμετώπισης των ενδαρθρικών καταγμάτων κάτω τριτημορίου κνήμης (PILON) με 
την εσωτερική οστεοσύνθεση, ως προς το κλινικό αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με το απαιτούμενο κόστος.

Υλικό	και	Μέθοδοι: Έγινε αναδρομική μελέτη των ασθενών με κάταγμα PILON που αντιμετωπίστηκαν 
στην κλινική μας από το 2011 μέχρι και το 2014.Οι ασθενείς διαχωρίστηκαν σε δύο ομάδες. 5 ασθενείς 
αντιμετωπίστηκαν με συσκευή Ilizarov (Ομάδα Α) και 14 ασθενείς με χρήση εσωτερικής οστεοσύνθεσης 
(Ομάδα Β). Κατεγράφησαν ο χρόνος νοσηλείας, οι επιπλοκές, ο χρόνος ακτινολογικής πώρωσης, ο χρό-
νος επανόδου σε φυσιολογική δραστηριότητα και το κόστος της θεραπείας.

Αποτελέσματα: Οι ασθενείς της ομάδας Α παρουσίασαν όλοι ακτινολογική πώρωση σε 12 εβδομάδες, 
ενώ αυτοί της ομάδας Β σε 14 εβδομάδες κατά μέσο όρο (εύρος 9-16). Δύο ασθενείς της ομάδας Β πα-
ρουσίασαν ψευδάρθρωση, ενώ τρεις εμφάνισαν επιπλοκές από το χειρουργικό τραύμα. Ο μέσος χρόνος 
επανόδου σε φυσιολογική δραστηριότητα ήταν 17 εβδομάδες για την ομάδα Α (εύρος 16-18) και 21 εβδο-
μάδες για την ομάδα Β (εύρος 12-36). Το μέσο κόστος νοσηλείας της ομάδας Α ήταν 4008€(εύρος 3720-
4280€) και της ομάδας Β 2100€(εύρος 540-3090€). Οι ασθενείς της ομάδας Α παρουσίασαν μεγαλύτερη 
συμμόρφωση με τις ιατρικές οδηγίες.

Συμπεράσματα:	Η συσκευή Ilizarov παραμένει ακριβότερη από τα υλικά εσωτερικής οστεοσύνθεσης. Απο-
τελεί ωστόσο αξιόπιστη επιλογή για την αντιμετώπιση των καταγμάτων PILON, καθώς παρουσιάζει γρη-
γορότερη επάνοδο στη φυσιολογική δραστηριότητα για τους ασθενείς. Επιπρόσθετα, η εμφάνιση σαφώς 
λιγότερων επιπλοκών από το χειρουργικό τραύμα επηρεάζει το τελικό συνολικό κόστος της θεραπείας.
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O27	 ΜΑΚΡΥΣ	 Ή	 ΒΡΑΧΥΣ	 ΗΛΟΣ	 ΓΙΑ	 ΑΣΤΑΘΗ	 ΠΕΡΙΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ	 ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ	 ΤΟΥ	
ΙΣΧΙΟΥ;

Γαλανόπουλος Ι., Βώττης Χ., Μεγαλοοικονόμος Π., Σακελαρίου Β., Μαυρογένης Α., Κοντογεωργάκος Β.

Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Αττικόν Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Αθήνα

Σκοπός: Η πιο προτεινόμενη θεραπεία για τα ασταθή διατροχαντήρια κατάγματα με υποτροχαντήρια επέ-
κταση είναι η ενδομυελική ήλωση. Σκοπός της εργασίας είναι η σύγκριση της αποτελεσματικότητας και 
των επιπλοκών της θεραπείας αυτών των καταγμάτων (31 Α3 κατά ΑΟ/ΟΤΑ) με βραχύ ήλο σε σχέση με 
το μακρύ ήλο.

Υλικό	και	Μέθοδοι: Προοπτικά μελετήθηκαν 12 ασθενείς πάσχοντες από κατάγματα ΑΟ/ΟΤΑ 31-Α3 που 
αντιμετωπίστηκαν με ήλωση με βραχύ ήλο (ομάδα Α: 77 ετών μέση ηλικία, 4/8 άνδρες/γυναίκες) και 12 
ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν με ήλωση με μακρύ ήλο (Ομάδα Β: 73 έτη μέση ηλικία,6/6 άνδρες/γυναί-
κες). 

Αποτελέσματα: Ομάδα Α: Μέση απόσταση της καταγματικής γραμμής έως το περιφερικό κοχλία 5,8 εκ. 
Ανάταξη σε 5° ραιβότητα σε σχέση με το ετερόπλευρο ισχίο, μέση ανισοσκελία τα 0,7 εκ, μέσος χρόνος 
πώρωσης οι 7 εβδομάδες. 25% των ασθενών εμφάνισαν σημείο Trendelenburg. Μέσος χειρουργικός χρό-
νος τα 40 λεπτά. Ένας ασθενής παρουσίασε τρεις μήνες μετά την πόρωση και αφού περπατούσε ελεύθε-
ρα κάταγμα ακριβώς περιφερικότερα του κάτω ορίου του ήλου και αντιμετωπίστηκε με αναθεώρηση της 
ήλωσης με μακρύ ήλο. Ομάδα Β: Ανάταξη σε 3° μοίρες ραιβότητα σε σχέση με το ετερόπλευρο ισχίο, μέση 
ανισοσκελία τα 0.5 cm, μέσος χρόνος πώρωσης οι 7 εβδομάδες, με εξαίρεση έναν ασθενή που εμφάνισε 
καθυστερημένη πώρωση και χρειάστηκε αλλαγή κεντρικού κοχλία 10 μήνες αργότερα. 23% των ασθενών 
εμφάνισαν σημείο Trendelenburg. Ο μέσος χειρουργικός χρόνος ήταν 65 λεπτά.

Συμπεράσματα: Η χρήση βραχύ ήλου στη χειρουργική θεραπεία ασταθών διατροχαντηρίων καταγμάτων 
φαίνεται ότι είναι ασφαλής ως προς την ανάταξη και πώρωση των καταγμάτων, επιτρέποντας μικρότερο 
χειρουργικό χρόνο.
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O28	 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ	 ΒΕΛΟΝΩΝ	 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ	 ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ	 ΣΤΗΝ	 ΚΝΗΜΗ	 ΚΑΙ	 ΤΟ	
ΠΟΔΙ

Μεγαλοοικονόμος Π., Βώττης Χ., Ηγουμένου Β., Παναγόπουλος Γ., Μαυρογένης Α., Δράκου Α.

Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Αττικόν Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Αθήνα

Σκοπός:	Η χρήση μεταλλικών βελονών είναι απαραίτητη στην εφαρμογή συσκευών εξωτερικής οστεο-
σύνθεσης στην αντιμετώπιση καταγμάτων, στην οστεομεταφορά και στην οστική επιμήκυνση. Σκοπός της 
μελέτης ήταν η καταγραφή των επιπλοκών που σχετίζονται με τις βελόνες εξωτερικής οστεοσύνθεσης με 
στόχο την ανάπτυξη στρατηγικών καλύτερης διαχείρισής τους για την μείωση των επιπλοκών.

Υλικό	και	Μέθοδοι: Διενεργήθηκε προοπτική μελέτη στους ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν στην κλινική 
μας με συστήματα εξωτερικής οστεοσύνθεσης από 1/2013 έως 12/2014. Σε 19 ασθενείς (μέση ηλικία, 
42,1; εύρος 20-73 έτη) εφαρμόστηκε εξωτερική οστεοσύνθεση ως οριστική θεραπεία. 16 ασθενείς αντι-
μετωπίστηκαν με συσκευή Ilizarov, 2 με μονόπλευρη εξωτερική οστεοσύνθεση και ένας με υβρίδιο. Σε 10 
ασθενείς το σύστημα τοποθετήθηκε για την αντιμετώπιση καταγμάτων ενώ σε 9 ασθενείς για οστεομετα-
φορά. Οι βελόνες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 63 half-pins και 101 K-wires σε 265 σημεία εισόδου. Έγινε 
χαρτογράφηση των βελονών με τη μέθοδο MUDEF. Στην αξιολόγηση των επιπλοκών χρησιμοποιήθηκε 
η ταξινόμηση Checketts-Otterburn. Μέση εφαρμογή των εξωτερικών συστημάτων ήταν 4,5 μήνες ενώ το 
μέσο follow up ήταν 8 μήνες.

Αποτελέσματα: Κατά την τοποθέτηση των βελονών δεν παρατηρήθηκε αγγειακή βλάβη ή σύνδρομο δια-
μερίσματος. 20 σημεία εισόδου ήταν επώδυνα σε 10 ασθενείς στη διάρκεια της θεραπείας. Το επίπεδο Ι και 
το επίπεδο της πτέρνας και των μεταταρσίων ήταν επώδυνα πιο συχνά. Σε 13 σημεία εισόδου παρουσιά-
στηκε τοπική λοίμωξη. Αντίστοιχα, στα σημεία εισόδου της πτέρνας και των μεταταρσίων παρουσιάστηκε 
πιο συχνά λοίμωξη. 1ου βαθμού λοίμωξη παρουσιάστηκε σε 5 ασθενείς και 2ου βαθμού σε 4. Στο τελευταίο 
follow up σημειώθηκε εκρίζωση της λοίμωξης σε όλες τις περιπτώσεις. Καμία βελόνα δεν υπέστη μηχανική 
χαλάρωση και καμία βελόνα δεν χρειάστηκε να αφαιρεθεί στην διάρκεια της θεραπείας. 

Συμπεράσματα: Τοπική λοίμωξη και άλγος είναι οι συνήθεις επιπλοκές που αφορούν τις βελόνες εξωτε-
ρικής οστεοσύνθεσης και φαίνεται να σχετίζονται με τις ανατομικές τους θέσεις. Προσεκτική τοποθέτηση 
των βελονών σε συνδυασμό με αυξημένη μετεγχειρητική φροντίδα μπορεί να μειώσουν τα ποσοστά των 
επιπλοκών.
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O29	 ΝΕΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	ΑΣΘΕΝΩΝ	ΓΙΑ	ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ	ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ	

Γιαννακόπουλος Π., Βαμπερτζής Θ., Γαντάς Γ., Παρασκευόπουλος Γ., Καλύβας Ε., Παπαστεργίου Στ.

Ορθοπαιδικό Τμήμα, ΓΝΘ Άγιος Παύλος 

Σκοπός: Δημιουργήσαμε ένα καινούριο έγγραφο συγκατάθεσης δύο σελίδων ειδικό για κάθε ορθοπαιδική 
χειρουργική επέμβαση που πραγματοποιείται στην κλινική μας και αναφέρει όλες τις πιθανές επιπλοκές 
της. Ζητήθηκε από τους ασθενείς να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο που αξιολογεί τον νέο αυτό τρόπο 
συγκατάθεσης.

Υλικό-Μέθοδοι: Σαράντα ασθενείς που χειρουργήθηκαν στη κλινική μας επιλέχθηκαν τυχαία και κλήθηκαν 
να απαντήσουν το ερωτηματολόγιο.

Αποτελέσματα: Το 50% δεν είχε υπογράψει παρόμοιο έγγραφο συγκατάθεσης στο παρελθόν. Το 60% 
των ασθενών διάβασε πλήρως το φύλλο συγκατάθεσης. Το 70% βρήκε κατανοητό το περιεχόμενο της 
συγκατάθεσης. Το 50% θεωρεί ότι το κείμενο συγκατάθεσης έγινε για να ενημερωθεί ο ασθενής και το 50% 
πιστεύει ότι έγινε για νομική κάλυψη του ιατρού.

Συμπεράσματα: Το ερωτηματολόγιο αποδεικνύει ότι η πληρέστερη ενημέρωση του ασθενούς, μέσω του 
καινούριου λεπτομερούς εγγράφου συγκατάθεσης, εξασφαλίζει καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία 
ασθενούς-ιατρού.
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O30	 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΤΟΥ	ΔΙΑΣΚΑΛΗΝΙΚΟΥ	ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ	ΤΟΥ	ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ	
ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ	ΣΤΙΣ	ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ	ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ	ΩΜΟΥ

Τζαβέλλας Αν., Νικολαίδου Ο., Μπουτσιάδης Α., Καράμπαλης Χ., Χριστοδούλου Π., Βραγγάλας Β.

Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική, 424 Γ.Σ.Ν.Ε.

Σκοπός: Οι επεμβάσεις χειρουργικής ώμου θεωρούνται επεμβάσεις εξαιρετικά επώδυνες, ιδιαίτερα κατά 
την άμεση μετεγχειρητική περίοδο. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει την αποτελεσμα-
τικότητα του διασκαληνικού αποκλεισμού του βραχιονίου πλέγματος μονήρους δόσης στην μετεγχειρητική 
αναλγησία.

Υλικό	και	Μέθοδος: Το διάστημα Σεπτέμβριος 2013 - Σεπτέμβριος 2014 πραγματοποιήθηκαν 30 αρ-
θροσκοπικές επεμβάσεις ώμου, εκ των οποίων στις 24 (80%) πραγματοποιήθηκε συνδυασμός γενικής 
αναισθησίας και διασκαληνικού αποκλεισμού βραχιονίου πλέγματος. Αυτές περιελάμβαναν 18 επεμβάσεις 
αποκατάστασης βλαβών στροφικού πετάλου και 6 επεμβάσεις αστάθειας της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης. 
Υπολογίσθηκε η ανάγκη για λήψη επιπρόσθετης αναλγησίας (οπιοειδών-Τραμαδόλη), όπως επίσης και η 
ένταση του πόνου του ασθενούς κατά την άμεση μετεγχειρητική περίοδο. Η ένταση του πόνου μετρήθηκε 
με τη βοήθεια αριθμημένης κλίμακας (0-10) (VAS Score).

Αποτελέσματα: Επτά στους 24 ασθενείς (29,2%) χρειάστηκαν τουλάχιστον μία δόση οπιοειδούς την ημέ-
ρα του χειρουργείου τους, ενώ σε κανέναν ασθενή ο μέγιστος πόνος δεν ξεπέρασε το 7/10. Συγκεκριμένα, 
σε 12 από τους 18 ασθενείς με επεμβάσεις ακρωμιοπλαστικής και συρραφής του στροφικού πετάλου 
(66,7%) και στους 5 από τους 6 ασθενείς με επεμβάσεις σταθεροποίησης της άρθρωσης (83,3%) δεν χο-
ρηγήθηκε καμία δόση οπιοειδούς. Ο μέγιστος πόνος ήταν κατά μέσο όρο 4/10 και 2/10 αντίστοιχα.

Συμπέρασμα: Ο διασκαληνικός αποκλεισμός του βραχιονίου πλέγματος θεωρείται αποτελεσματική μέθο-
δος για την μείωση του μετεγχειρητικού πόνου του ασθενούς και την ανάγκη για λήψη οπιοειδών την ημέρα 
του χειρουργείου σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αρθροσκοπική επεμβάση στον ώμο.
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O31	 ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ	ΑΦΑΙΡΕΣΗ	ΞΕΝΟΥ	ΣΩΜΑΤΟΣ	(ΒΛΗΜΑ)	ΑΠΟ	ΤΟ	ΙΣΧΙΟ	ΜΕΤΑ	ΑΠΟ	
ΠΟΛΕΜΙΚΟ	ΤΡΑΥΜΑ

Τζαβέας Α.

Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Σκοπός:	Η παρουσίαση περίπτωσης ασθενούς, ο οποίος υπέστη πολεμικό τραύμα (τραυματισμός από 
πυροβόλο όπλο) και ενσφήνωση του βλήματος στο ισχίο, η ανάδειξη των διαγνωστικών εξετάσεων και 
αρθροσκοπικών εικόνων και της τεχνικής αφαίρεσης του ξένου σώματος. 

Υλικό	και	μέθοδος:	Ασθενής 23 ετών υπέστη προ διμήνου πολεμικό τραύμα από πυροβόλο όπλο. Η 
πύλη εισόδου του τραύματος εντοπιζόταν στην κατώτερη αριστερή κοιλιακή χώρα και η σφαίρα, αφού 
τραυμάτισε το αριστερό μηριαίο νεύρο και τη μηριαία αρτηρία, κατέληξε στην άρθρωση του δεξιού ισχί-
ου. Ο ασθενής αντιμετωπίστηκε πρωτογενώς στη χώρα καταγωγής του (Λιβύη) για το αγγειοχειρουργικό 
πρόβλημα, ενώ δευτερογενώς αντιμετωπίστηκε στην Ελλάδα για τον τραυματισμό του μηριαίου νεύρου. 
Κατόπιν, ο ασθενής παρουσίασε μετρίου βαθμού άλγος στην περιοχή του δεξιού ισχίου και δυσχέρεια στη 
βάδιση. Αποφασίστηκε η αφαίρεση του ξένου σώματος από το δεξί ισχίο αρθροσκοπικά για την αποφυγή 
πιθανής μελλοντικής σηπτικής αρθρίτιδας, μηχανικής φθοράς της άρθρωσης και πιθανής μολυβδίασης 
από τη διάλυση του μολύβδου μέσα στο αρθρικό υγρό. Διενεργήθηκε αρθροσκόπηση δεξιού ισχίου με 
τον ασθενή σε πλάγια θέση και η σφαίρα εντοπίστηκε στην οροφή της κοτύλης, πλησίον της περιοχής της 
έκφυσης του στρογγύλου συνδέσμου ενταφιασμένη σε μαλακά μόρια. Η αφαίρεση του βλήματος έγινε με 
λαβίδα Rongeur. 

Αποτελέσματα:	Ο ασθενής ακολούθησε ομαλή μετεγχειρητική πορεία, ενώ την ίδια μέρα ήταν ικανός να 
βαδίσει με βακτηρία. Δύο εβδομάδες μετά ο ασθενής ήταν ικανός να βαδίσει χωρίς κανένα βοήθημα, ενώ 
ο πόνος στο ισχίο ήταν ελάχιστου βαθμού.

Συμπεράσματα:	Η αρθροσκόπηση ισχίου αποτελεί τον καλύτερο τρόπο αφαίρεσης ξένου σώματος από 
την άρθρωση, καθώς η μοναδική εναλλακτική λύση είναι μία εκτεταμένη χειρουργική επέμβαση με εξάρ-
θρωση του ισχίου, προκειμένου να εντοπιστεί το ξένο σώμα στην οροφή της κοτύλης. Επίσης, η αρθρο-
σκόπηση ισχίου προσφέρει άμεση κινητοποίηση και ελάχιστη πιθανότητα επιπλοκών. 
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O32	 Η	 ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ	 ΤΗΣ	 ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ	 ΙΣΧΙΟΥ	 ΣΕ	 ΑΣΘΕΝΕΙΣ	 ΜΕ	 ΙΣΤΟΡΙΚΟ	
ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΥ	ΟΠΙΣΘΙΟΥ	ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΟΣ

Τζαβέας Α.1, Ιωσηφίδης Μ.2, Αποστολίδης Κ.2

1 Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη
2Β’ Ορθοπαιδική Κλινική Νοσοκομείου Παπαγεωργίου

Σκοπός:	Παρουσιάζεται η περίπτωση ασθενούς με ιστορικό τραυματικού οπισθίου εξαρθρήματος ισχίου 
που αντιμετωπίστηκε με αρθροσκόπηση. Περιγράφεται η χειρουργική τεχνική και γίνεται συζήτηση σχετικά 
με τις ενδείξεις και την αποτελεσματικότητα της τεχνικής σε παρόμοιες περιπτώσεις. 

Υλικό	και	μέθοδος:	Ασθενής 47 ετών υπέστη οπίσθιο εξάρθρημα αριστερού ισχίου με συνοδό κάταγμα 
της επιγονατίδος μετά από τροχαίο ατύχημα με αυτοκίνητο. Ο ασθενής αντιμετωπίστηκε πρωτογενώς με 
κλειστή ανάταξη του εξαρθρήματος και με ανοικτή ανάταξη και οστεοσύνθεση του κατάγματος της επιγο-
νατίδος. Έξι μήνες μετά παρουσίασε πόνο και δυσκαμψία στο αριστερό ισχίο. Κλινικά παρουσίασε ευαι-
σθησία στις ακραίες κινήσεις και μειωμένο εύρος κίνησης του ισχίου που δεν υποχωρούσαν με φυσιοθε-
ραπεία. Ένα χρόνο μετά την κάκωση διενεργήθηκε αρθροσκόπηση αριστερού ισχίου σε ύπτια θέση, όπου 
διαπιστώθηκαν χόνδρινες βλάβες πρώτου βαθμού στη μηριαία κεφαλή και στην περιοχή της κοτύλης και 
ήπια εκφύλιση του επιχειλίου χόνδρου. Πραγματοποιήθηκε καθαρισμός και ευρεία θυλακοτομή. 

Αποτελέσματα:	Ο ασθενής ακολούθησε ήπια μετεγχειρητική πορεία και πρόγραμμα φυσιοθεραπείας έξι 
εβδομάδων. Κατά τη τελική επανεξέταση μετά από δύο χρόνια διαπιστώθηκε μεγάλη βελτίωση της βαθ-
μολογίας Harris Hip Score. Το εύρος κίνησης της άρθρωσης σημείωσε αύξηση, ενώ ο ασθενής αναφέρει 
πολύ ήπιο πόνο κατά τη βάδιση μεγάλων αποστάσεων. 

Συμπεράσματα:	Φαίνεται ότι η αρθροσκόπηση ισχίου έχει θέση σε παρόμοιες περιπτώσεις ασθενών με 
ιστορικό εξαρθρήματος ισχίου, όπου η τραυματική κάκωση είχε ως αποτέλεσμα την επώδυνη κινητικότητα 
και τον περιορισμό των κινήσεων. Ο καθαρισμός της άρθρωσης και η θυλακοτομή προσφέρουν μεγάλου 
βαθμού ανακούφιση από τον πόνο και τη δυσκαμψία και συνιστάται σε παρόμοιες περιπτώσεις τραυματι-
κού εξαρθρήματος.
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O33	 ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ	ΣΥΡΡΑΦΗ	ΜΗΝΙΣΚΩΝ	ΜΕ	ΤΗ	ΧΡΗΣΗ	ΤΟΠΙΚΗΣ	ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

Τζαβέλλας Αν., Μίγκου Σ., Μπουτσιάδης Α., Καράμπαλης Χ., Χριστοδούλου Π., Βραγγάλας Β.

Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική, 424 Γ.Σ.Ν.Ε.

Σκοπός: Οι εξελίξεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό και το αυξανόμενο κόστος υπηρεσιών υγείας έχουν εδραι-
ώσει το θεσμό των χειρουργείων ημέρας. Σκοπός της μελέτης είναι να παρουσιάσουμε την τριετή περίπου 
εμπειρία μας και την ασφάλεια της αρθροσκοπικής συρραφής μηνίσκων με τη χρήση τοπικής αναισθησί-
ας.

Υλικό	και	Μέθοδος: Στη μελέτη μας συμπεριλήφθησαν ασθενείς , οι οποίοι μετά από έγγραφη αποδοχή, 
υποβλήθηκαν σε αρθροσκόπηση γόνατος με τοπική αναισθησία. Για τη συγκεκριμένη επέμβαση επιλέχθη-
καν μόνο ασθενείς με διαγνωσμένες μηνισκικές βλάβες ή ασθενείς για απλή διαγνωστική αρθροσκόπηση. 
Η αναισθησία πραγματοποιείται με τη χρήση 20cc διαλύματος ξυλοκαίνης-αδρεναλίνης 2% ενδαρθρικά και 
στις αρθροσκοπικές πύλες εισόδου. Δεν χρησιμοποιείται ίσχαιμος περίδεση και προεγχειρητικά χορηγείται 
μόνο μία δόση κεφαλοσπορίνης β γενιάς. 

Αποτελέσματα: Στο σύνολό τους πραγματοποιήθηκαν 318 αρθροσκοπικές επεμβάσεις γόνατος με χρήση 
τοπικής αναισθησίας, σε 36 εκ των οποίων (11,3%) πραγματοποιήθηκε μηνισκική συρραφή με τεχνική 
all- inside. Οι 31 περιπτώσεις αφορούσαν βλάβες του έσω μηνίσκου, ενώ σε 18 ασθενείς διαγνώστηκαν 
επιπλέον χόνδρινες βλάβες οι οποίες αντιμετωπίστηκαν με μικροκατάγματα. Το μέσο χρονικό διάστημα 
από την κάκωση έως την αποκατάσταση ήταν 4,3 εβδομάδες. Δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα από 
ενδαρθρική αιμορραγία. Μετεγχειρητικά δεν υπήρξαν περιπτώσεις εν τω βαθει φλεβικής θρόμβωσης ή 
λοίμωξης. Δεν τοποθετήθηκε ενδαρθρική παροχεύτευση μετεγχειρητικά και ο ασθενής 5 περίπου ώρες 
μετά δύναται να εξέλθει του νοσοκομείου. Χρησιμοποιώντας το VAS για την εκτίμηση του πόνου, ο μέσος 
όρος ήταν περίπου 3, ενώ το 94,4% των ασθενών προτιμά να υποβληθεί ξανά στην επέμβαση με αυτού 
του είδους αναισθησία.

Συμπεράσματα: Η αρθροσκοπική χειρουργική του γόνατος γενικότερα και η συρραφή μηνίσκων ειδικό-
τερα με τοπική αναισθησία αποτελεί το παρόν και το μέλλον των χειρουργείων ημέρας, εξαλείφοντας τις 
επιπλοκές της γενικής αναισθησίας και επιτρέποντας γρηγορότερη έξοδο του ασθενή από το νοσηλευτικό 
ίδρυμα.
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O34	 ΠΑΡΑΕΠΙΧΕΙΛΙΟΣ	 ΚΥΣΤΗ	 ΤΟΥ	 ΙΣΧΙΟΥ:	 ΕΝΑ	 ΕΜΜΕΣΟ	 ΜΑΓΝΗΤΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΟ	
ΕΥΡΗΜΑ	ΤΗΣ	ΡΗΞΗΣ	ΤΟΥ	ΕΠΙΧΕΙΛΙΟΥ	ΧΟΝΔΡΟΥ	ΤΗΣ	ΚΟΤΥΛΗΣ

Τζαβέας Α.1, Αποστολίδης Κ.2

1Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
2Β’ Ορθοπαιδική Κλινική Νοσοκομείου Παπαγεωργίου

Σκοπός:	Η παρουσίαση περίπτωσης ασθενούς με εύρημα παραεπιχειλίου κύστης στη μαγνητική τομο-
γραφία του αριστερού ισχίου και ο συσχετισμός της με την ρήξη του επιχειλίου χόνδρου της κοτύλης.

Υλικό	και	μέθοδος:	Ασθενής 39 ετών παρουσιάστηκε με επίμονο πόνο στο ριζομήριο από 2ετίας που δεν 
υποχωρούσε με συντηρητική αγωγή. Δεν αναφέρθηκε ιστορικό κάκωσης. Η απλή ακτινογραφία δεν ανέ-
δειξε παθολογικά ευρήματα, πλην ήπιας δυσπλασίας του ισχίου. Η απλή μαγνητική τομογραφία κατέδειξε 
την ύπαρξη παραεπιχειλίου κύστης στην πρόσθια - άνω μοίρα του επιχειλίου χόνδρου της κοτύλης. Ο 
ασθενής υπεβλήθη σε αρθροσκόπηση αριστερού ισχίου κατά την οποία διαπιστώθηκε επιμήκης, εκφυλι-
στική ρήξη επιχειλίου χόνδρου στην άνω - πρόσθια περιοχή του. Λόγω της διαμόρφωσης της ρήξης έγινε 
απλή εκτομή και ομαλοποίηση του επιχειλίου χόνδρου, καθώς και αφαίρεση της βλάβης μηροκοτυλιαίας 
πρόσκρουσης. 

Αποτελέσματα	που στηρίζουν τα συμπεράσματα:	Ο ασθενής ακολούθησε μετεγχειρητικό πρωτόκολλο 
αποκατάστασης αρθροσκόπησης ισχίου για εκτομή - ομαλοποίηση επιχειλίου χόνδρου διάρκειας έξι εβδο-
μάδων. Δύο έτη μετεγχειρητικά ο ασθενής παρουσιάζει ελαχιστοποίηση των συμπτωμάτων με σχεδόν 
πλήρη εξάλειψη του πόνου από το ισχίο ενώ έχει επανέλθει στις προηγούμενες αθλητικές του δραστηρι-
ότητες.

Συμπεράσματα:	Η ύπαρξη της παραεπιχειλίου κύστης στην απλή μαγνητική τομογραφία του ισχίου απο-
τελεί έμμεσο εύρημα ενδεικτικό ρήξης του επιχειλίου χόνδρου της κοτύλης. Ασθενείς με τέτοια ευρήματα θα 
πρέπει να θεωρούνται δυνητικά υποψήφιοι για αρθροσκόπηση ισχίου και αρθροσκοπική εκτομή ή επιδιόρ-
θωση του επιχειλίου χόνδρου, εάν τα συμπτώματά τους δεν υποχωρούν μετά από συντηρητική αγωγή.
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O35	 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	 	ΠΡΟΣΘΙΟΥ	 	ΧΙΑΣΤΟΥ	 	ΜΕ	 	ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ	 	ΤΩΝ	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ	
ΤΟΥ	ΧΙΑΣΤΟΥ

Πανταζής Ε., Λυρτζής Χ. 

Κυανούς Σταυρός EUROMEDICA, Θεσσαλονίκη 

Σκοπός	 Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων ασθενών που υποβλήθηκαν σε επέμβαση ανακατασκευής 
του προσθίου χιαστού με τετραπλό αυτομόσχευμα ισχνού - ημιτενοντώδους  με διατήρηση	των	υπολειμ-
μάτων του χιαστού που έχει πάθει ρήξη.

Υλικό	 -	Μέθοδος	 	Στη μελέτη συμμετείχαν εικοσιπέντε ασθενείς με μεμονωμμένη ρήξη του προσθίου 
χιαστού ηλικίας από 19 έως 37 (Μ.Ο. 23,2), 21 άνδρες και 4 γυναίκες. Όλοι οι ασθενείς συμμετείχαν σε 
αθλητικές δραστηριότητες. Οι 17 ασθενείς  υποβλήθηκαν σε ανακατασκευή του προσθίου χιαστού με 
τετραπλό αυτομόσχευμα ισχνού - ημιτενοντώδους και οι 8 με διπλό αυτομόσχευμα ημιτενοντώδους. Σε 
όλους τους ασθενείς διατηρήθηκαν τα υπολείμματα του συνδέσμου περιφερικά και κεντρικά, όπως και στις 
8 περιπτώσεις διατηρήθηκε η πρόσθια δεσμίδα του ΠΧΣ. Για τη διενέργεια του μηριαίου οστικού καναλιού 
χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της έσω πόρτας. Εκτιμήθηκε η λειτουργικότητα του γόνατος με το Lysholm 
score προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά.

Αποτελέσματα  Όλοι οι ασθενείς επέστρεψαν στις προηγούμενες αθλητικές δραστηριότητες τους. Η με-
τεγχειρητική σταθερότητα της άρθρωσης ήταν άριστη τόσο κατά την κλινική εξέταση και την εξέταση με 
το αρθρόμετρο ΚΤ-1000, όσο και σύμφωνα με την υποκειμενική αίσθηση σταθερότητας των ασθενών. Το 
Lysholm score βελτιώθηκε κατά μέσο όρο από 66,2 σε 93,1. Η μετεγχειρητική ακτινογραφία ανέδειξε ότι σε 
όλες τις περιπτώσεις τα κανάλια του μοσχεύματος ήταν στην ανατομική τους θέση. 

Συμπεράσματα		Η ανακατασκευή της μερικής ρήξης του προσθίου χιαστού κερδίζει συνεχώς έδαφος τα 
τελευταία έτη ιδιαίτερα σε νεαρούς αθλητές. Η ανακατασκευή της ρήξης του προσθίου χιαστού με διατήρη-
ση των ακέραιων τμημάτων του συνδέσμου, οδηγεί σε άριστα λειτουργικά αποτελέσματα και σε ανατομική 
τοποθέτηση του μοσχεύματος.
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O36	 Ο	ΡΟΛΟΣ	ΤΩΝ	ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΩΝ	ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ	(PRP)	ΣΤΗ	ΔΙΑΤΑΣΗ	ΤΟΥ
	 ΜΗΡΙΑΙΟΥ	ΚΑΝΑΛΙΟΥ	ΚΑΤΑ	ΤΗΝ	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	ΠΡΟΣΘΙΟΥ	ΧΙΑΣΤΟΥ	(ΑΠΧΣ)	ΜΕ	

ΟΠΙΣΘΙΟΥΣ	ΜΗΡΙΑΙΟΥΣ:	ΜΙΑ	ΚΛΙΝΙΚΗ	ΜΕΛΕΤΗ	ΣΕ	40	ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Σαρλικιώτης Θ., Παπαστάθης Η., Βώττης Χ., Γαλανόπουλος Ι., Μεγαλοοικονόμου Π., Μαστρόκαλος Δ.

Α’ Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικόν 

Σκοπός: Η όψιμη αξιολόγηση της διεγχειρητικής χρήσης των PRP’s στη διάταση του μηριαίου καναλιού 
μετά από ΑΠΧΣ με μόσχευμα οπίσθiων μηριαίων.

Μέθοδος-Υλικό: Πρόκειται για μία κλινική, τυφλή, προοπτική και τυχαιοποιημένη μελέτη, με 40 ασθενείς 
(μ.ο. ηλικίας: 30 έτη). Αυτοί ταξινομήθηκαν σε 2 ομάδες των 20 ασθενών: την 1η με χρήση PRP’s και την 
2η χωρίς χρήση PRP’s. Όλοι οι ασθενείς ακολούθησαν το ίδιο μετεγχειρητικό φυσιοθεραπευτικό πρωτό-
κολλο. Η διάμετρος του μηριαίου καναλιού εκτιμήθηκε άμεσα και 1 έτος μετεγχειρητικά, στην ενδαρθρική 
είσοδο, στη μεσότητα και στο άπω πέρας, με μαγνητική τομογραφία. Οι ασθενείς εκτιμήθηκαν κλινικά 
προεγχειρητικά και 1 έτος μετεγχειρητικά με το Pivot shift test, το Lachman Noulis test και με το Rolimeter. 
Επίσης εκτιμήθηκαν και με τις κλίμακες Tegner, Lysholm και IKDC.

Αποτελέσματα: 1) Μετεγχειρητική διαφορά υγιούς-χειρουργημένου με Rolimeter 1,1 στην 1η ομάδα και 
1,4 στη 2η. 2) Σύμφωνα με τις κλίμακες Tegner, Lysholm και IKDC δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές 
μεταξύ των 2 ομάδων. 3) Η μέση όψιμη μετεγχειρητική διάταση σε σχέση με τη άμεση μετεγχειρητική διά-
μετρο του μηριαίου καναλιού στην 1η ομάδα (PRP’s) ήταν 0,42 χιλ. (5,2%), ενώ στη 2η 0,92 χιλ (10%). Η 
διαφορά ήταν στατιστικά σημαντική (p: 0,053). 4) Η διάταση των μηριαίων καναλιών ήταν κυρίως κωνικής 
μορφής.

Συμπέρασμα:	Η χρήση των PRP’s ενδέχεται να συμβάλλει στην μείωση του εύρους του μηριαίου κανα-
λιού κατά την ΑΠΧΣ. Ακαθόριστος είναι ακόμα ο ακριβής ρόλος των μηχανικών παραγόντων.
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O37	 ΣΥΓΚΡΙΣΗ	 ΕΝΔΟΫΜΕΝΙΚΩΝ	 ΚΑΙ	 ΕΞΩΫΜΕΝΙΚΩΝ	 ΑΥΤΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ	 ΣΤΗ	
ΣΥΝΔΕΣΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ	 ΤΟΥ	 ΠΡΟΣΘΙΟΥ	 ΧΙΑΣΤΟΥ	 ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ.	 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ	
ΜΕΛΕΤΗ	ΣΕ	ΚΟΝΙΚΛΟΥΣ

Θεοδωρούδης Ι.1, Δίτσιος Κ.1, Μπουτσιάδης Α.2, Χατζηλιάδης  Γ.1, Πούλιος Χ.3, Καπουκρανίδου Δ.3, 
Αλμπάνη Μ.3, Χριστοδούλου Α.1

1Α΄Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν. Γεώργιος Παπανικολάου
2Β΄Ορθοπαιδική Κλινική, 424 Γ.Σ.Ν.Ε.
3Εργαστήριο Φυσιολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
 
Σκοπός:  Η μελέτη μας βασίζεται στην υπόθεση ότι τα ενδοϋμενικά τενόντια αυτομοσχεύματα πιθανώς 
να έχουν καλύτερα κλινικά και βιολογικά αποτελέσματα στην συνδεσμοπλαστική του προσθίου χιαστού 
συνδέσμου από τα ήδη χρησιμοποιούμενα αυτομοσχεύματα (ισχνός - ημιτενοντώδης, επιγονατιδικός τέ-
νοντας).Θεωρούμε πως τα ενδοϋμενικά αυτομοσχεύματα θα έχουν υποστεί μικρότερη εκφύλιση, καθώς 
και ότι θα διατηρούν την αγγείωση και την δομή του κολλαγόνου τους. Ταυτόχρονα, θα έχουν καλύτερη 
ενσωμάτωση, ταχύτερη επούλωση του τούνελ και ίσως πιο ρεαλιστική προσομοίωση του συνδέσμου.

Υλικό-Μέθοδοι: Για την αρχική μας πειραματική μελέτη χρησιμοποιήθηκαν 10 αρσενικοί κόνικλοι ράτσας 
Νέας Ζηλανδίας ηλικίας 8 μηνών περίπου. Σε 5 κονίκλους (ομάδα Α) συνέβη ανακατασκευή προσθίου 
χιαστού συνδέσμου με τη χρήση εξωϋμενικού αυτομοσχεύματος (τένοντες από τους εκτείνοντες των δα-
κτύλων του άκρου ποδός) και στους υπόλοιπους 5 (ομάδα Β) χρησιμοποίηθηκαν ενδοϋμενικά αυτομο-
σχεύματα (τένοντας του μακρού καμπτήρα του δεύτερου δακτύλου του άκρου ποδός).Το δεξί πίσω σκέλος 
προετοιμαζόταν υπό άσηπτες συνθήκες για χειρουργική επέμβαση κατά την οποία δενεργούταν μέση 
τομή και έσω παραεπιγονατιδική προσπέλαση. Το ζώο θυσιαζόταν την 6η μετεγχειρητική εβδομάδα και το 
μόσχευμα αποστελλόταν για ιστοπαθολογική εκτίμηση.

Αποτελέσματα: Υπήρχε εμφανής διαφορά στα αποτελέσματα των 2 ομάδων. Η παθολογοανατομική 
εξέταση κατέδειξε καλύτερη ενσωμάτωση στην ομάδα Β σε σχέση με την ομάδα Α.Η ενσωμάτωση του 
μοσχεύματος στο οστούν αξιολογούταν ανάλογα με την παρουσία ινοβλαστών και την απουσία ιστιοκυτ-
τάρων στην ένωση μοσχεύματος-χόνδρου. Επιπλέον, δεν υπήρχαν σημεία νέκρωσης ή αντίδραση τύπου 
ξένου σώματος και παράλληλα κατά τη θυσία η χροιά των μοσχευμάτων της ομάδος Β ήταν πολύ καλύτερη 
από αυτήν της Α.

Συμπεράσματα: Επιλέγοντας, θα τονίζαμε πως τα ενδοϋμενικά αυτομοσχεύματα αποτελούν το μέλλον για 
την ανακατασκευή της ρήξεως του προσθίου χιαστού συνδέσμου. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ενθαρρυ-
ντικά και κρίνεται απαραίτητο να γίνουν περισσότερες μελέτες στο συγκεκριμένο θέμα.
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O38	 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	ΤΗΣ	ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ	ΤΗΣ	ΚΛΙΝΙΚΗΣ	ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ	LACHMAN	ΠΡΙΝ	ΚΑΙ	
ΜΕΤΑ	ΤΗ	ΧΟΡΗΓΗΣΗ	ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

Γαλάνης Ν.1,2,  Μιχαήλ Θ.1, Sidharthan S.2, Τσιρίδης Ε.1, Σάϊεχ Φ.1, Κύρκος Ι.1

1Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ., ΓΝΘ  «Παπαγεωργίου»
2Southend University Hospital, NHS trust, UK

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αξιολόγηση της ευαισθησίας της κλινικής δοκιμασίας 
Lachman σε ασθενείς με ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου, πριν και μετά την χορήγηση γενικής 
αναισθησίας. 

Υλικό	και	μέθοδος: Στην μελέτη συμμετείχαν 50 ασθενείς με ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και 
εύρος ηλικίας 20 έως 40 ετών, οι οποίοι θα υποβάλλονταν σε αρθοσκοπική αποκατάσταση του πρόσθιου 
χιαστού συνδέσμου. Στους ασθενείς έγινε αξιολόγηση του Lachman test επί της χειρουργικής τράπεζας 
πριν και μετά την χορήγηση γενικής αναισθησίας.

Αποτελέσματα:  Σε όλους τους ασθενείς παρατηρήθηκε μεγαλύτερη ευαισθησία της δοκιμασίας μετά την 
λήψη γενικής αναισθησίας (p<0.05).

Συμπεράσματα: Το Lachman test φαίνεται να αυξάνει την  αξιοπιστία του μετά την λήψη γενικής αναισθη-
σίας.
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O39	 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	 ΤΗΣ	 ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ	 ΤΟΥ	 ΓΟΝΑΤΟΣ	 ΠΡΙΝ	 ΚΑΙ	 ΜΕΤΑ	 ΤΗΝ	 ΑΦΑΙΡΕΣΗ	
ΤΩΝ	ΟΠΙΣΘΙΩΝ	ΜΗΡΙΑΙΩΝ	ΜΥΩΝ	ΚΑΤΑ	ΤΗ	ΣΥΝΔΕΣΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ	ΤΟΥ	ΠΡΟΣΘΙΟΥ	
ΧΙΑΣΤΟΥ	ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Γαλάνης Ν.1,2,  Παπαδόπουλος Κ.1, Sidharthan S.2, Τσιρίδης Ε.1, Σάϊεχ Φ.1, Κύρκος Ι.1

1Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ., ΓΝΘ Παπαγεωργίου
2Southend University Hospital, NHS trust, UK

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αξιολόγηση της αστάθειας του γόνατος πριν και μετά την 
λήψη μοσχευμάτων (οπίσθιοι μηριαίοι μύες) κατά την συνδεσμοπλαστική σε ασθενείς με ρήξη του πρόσθι-
ου χιαστού συνδέσμου.

Υλικό	και	μέθοδος: Στην μελέτη συμμετείχαν 38 ασθενείς με ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και 
εύρος ηλικίας 20 έως 45 ετών, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε αρθροσκοπική αποκατάσταση. Στους ασθενείς 
έγινε διεγχειρητική αξιολόγηση της πρόσθιας αστάθειας του γόνατος με την χρήση του Lachman test πριν 
και μετά την λήψη των μοσχευμάτων(αφαίρεση του ισχνού και ημιτενοντώδους μυός).

Αποτελέσματα:  Σε όλους τους ασθενείς παρατηρήθηκε μεγαλύτερη ευαισθησία της δοκιμασίας μετά την 
αφαίρεση των μοσχευμάτων (p<0.05).

Συμπεράσματα: Ο ισχνός και ημιτενοντώδης μύες φαίνεται να συμμετέχουν στην πρόσθια σταθερότητα 
του γόνατος.
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O40	 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	 ΤΟΥ	 ΕΣΩ	 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟΥ	 ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ	 ΤΟΥ	 ΓOΝΑΤΟΣ	
ΜΕ	ΣΥΝΘΕΤΙΚO	ΜOΣΧΕΥΜΑ

Saunders B., Αλεξόπουλος Β., Bailey C.

Royal Hampshire County Hospital, Winchester UK

Σκοπός: Η ανακατασκευή του έσω επιγονατιδομηριαίου συνδέσμου του γόνατος περιγράφεται για τη θε-
ραπεία του καθ΄ έξιν εξαρθρήματος της επιγονατίδας. Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη του αποτελέσμα-
τος σε ασθενείς με τη χρήση συνθετικού μοσχεύματος

Υλικό	και	Μέθοδοι: 19 ασθενείς (6 άνδρες και 13 γυναίκες) με μέσο όρο ηλικίας τα 23,9 έτη (εύρος απο 
14,5 ως 48,1) υποβλήθηκαν σε 20 χειρουργεία, χρησιμοποιώντας συνθετικό μόσχευμα Poly-Tape διαστά-
σεων 10x500mm και συνδετήρα Fastlock των 6mm (Neoligaments, Leeds UK). To μόσχευμα διέρχεται 
μέσω οστικής σήραγγας που δημιουργείται στην επιγονατίδα με τρυπάνι 3,2mm και συρράπτεται μεταξύ 
του έσω καθεκτικού συνδέσμου και του αρθρικού υμένα. Η καθήλωση στο μηριαίο επιτυγχάνεται με το συν-
δετήρα στο σημείο ισομετρίας μεταξύ του έσω επικονδύλου και του φύματος του προσαγωγού. Οι ασθενείς 
αξιολογήθηκαν προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά για πρόσθιο πόνο και με τη χρήση ερωτηματολογίων για 
την αστάθεια της επιγονατιδομηριαίας άρθρωσης.

Αποτελέσματα: 14/20 ασθενείς συμπλήρωσαν όλα τα ερωτηματολόγια. 13/14 ασθενείς είχανε καλό ή 
εξαιρετικό αποτέλεσμα μετεχγειρητικά. Το μέσο Kujala score βελτιώθηκε από 55,1/100 (εύρος από 12 
ως 89) σε 76,0/100 (εύρος από 51 ως 98) μετεγχειρητικά. Το μέσο Shelbourne score βελτιώθηκε από 
55,1/100 σε 72,5 /100 μετεγχειρητικά. Ένας ασθενής υπέστη νέο εξάρθρημα της επιγονατίδας μετά την 
επιστροφή του στο ποδόσφαιρο.

Συμπεράσματα: Η πλαστική του έσω επιγονατιδομηριαίου συνδέσμου με τη χρήση συνθετικής ταινίας ως 
μόσχευμα αποτελεί μία επιτυχημένη μέθοδο στην αντιμετώπιση του καθ’ ‘εξιν εξαρθρήματος της επιγονα-
τίδας. Η σταθεροποίηση της άρθρωσης στην πρώιμη μετεγχειρητική περίοδο επετεύχθη σε όλες πλην μίας 
περίπτωσης τραυματικής αστοχίας του υλικού.
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O41	 “ΣΥΝΔΡΟΜΟ	 ΛΑΓΟΝΟΚΝΗΜΙΑΙΑΣ	 ΤΑΙΝΙΑΣ”	 -	 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ	 ΚΑΙ	 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	
ΣΤΑ	Ε.Ι.	ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 
Κωνσταντινίδης Α., Σαββίδης Μ., Μπισμπινάς Η., Μαρκόπουλος Γ., Γεωργιάννος Δ., Καπούτσης Δ.,
Γκούβας Γ.

Α΄Ορθοπαιδική Κλινική 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Το σύνδρομο λαγονοκνημιαίας ταινίας είναι από τα πιο συχνά εξωαρθρικά αίτια πόνου του 
γόνατος. Η διάγνωση του είναι σχετικά απλή , όταν αποκλειστούν τα υπόλοιπα ενδαρθρικά αίτια πόνου, αν 
και μπορεί να συνυπάρχει με κάποιο από αυτά. 

Υλικό: Από τον Σεπτέμβριο 2012 έως τον Απρίλιο 2014, 18 ασθενείς (12 άνδρες -6 γυναίκες ) ηλικίας 21 
- 63 ετών ( M.O. 37,8 ) εξετάστηκαν στα Ε.Ι. της Α΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής 424 Γ.Σ.Ν.Ε., πάσχοντες από 
επίμονη γοναλγία κατά τη βάδιση ή κατά το τρέξιμο, χωρίς ιστορικό κάκωσης. Από την κλινική εξέταση δεν 
υπήρχε ύγραρθρο ούτε θετικές δοκιμασίες εξέτασης μηνίσκων, αλλά ευαισθησία στην ψηλάφηση στην 
κάτω έξω επιφάνεια του μηρού κατά μήκος της λαγονοκνημιαίας ταινίας. Σε ένα ασθενή υπήρχε αστάθεια 
της άνω κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης και σε ένα αστάθεια της λαγονοκνημιαίας ταινίας. 

Μέθοδος: Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε απλό ακτινολογικό έλεγχο γονάτων και λεκάνης - ισχίων, 
τέθηκαν σε αγωγή με αντιφλεγμονώδη με οδηγία για περιορισμό δραστηριοτήτων και επανεξέταση σε 
τρεις εβδομάδες. 11 ασθενείς (61,1%) που δεν ανταποκρίθηκαν στην αγωγή, υποβλήθηκαν σε πρόγραμ-
μα φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης. 5 ασθενείς (27,7%) υποβλήθηκαν σε μαγνητική τομογραφία και 
θεραπευτική έγχυση κορτικοστεροειδούς τοπικά. Μία ασθενής (5,5%) υποβλήθηκε σε αρθρόδεση της άνω 
κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης με πλήρη αποκατάσταση του προβλήματος της. 

Συμπέρασμα: Το σύνδρομο λαγονοκνημιαίας ταινίας είναι αρκετά συχνό στο στρατιωτικό περιβάλλον, 
διότι σχετίζεται και με τη βάδιση σε κεκλιμένες επιφάνειες. Η διάγνωση του απαιτεί ισχυρή κλινική υποψία, 
πολύ καλή κλινική εξέταση για πιθανά μηχανικά αίτια, ώστε η θεραπεία του να είναι στοχευμένη και επιτυ-
χής. 
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O42	 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	 ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ	 ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ	 ΣΕ	 ΕΝΗΛΙΚΕΣ	 ΜΕ	 ΕΥΚΑΜΠΤΟΥΣ	
ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΥΣ	ΗΛΟΥΣ.	ΠΕΝΤΕ	ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Κύρκος Μ., Τσιάμης Ν., Τσερώνης Η., Χρήστου Α., Γιάνναρος Η.

Ορθοπαιδική Κλινική, ΓΝ Νάουσας

Σκοπός:	Η παρουσίαση μιας εναλλακτικής μεθόδου για την αντιμετώπιση των καταγμάτων της διάφυσης 
και μετάφυσης του βραχιονίου οστού, τα οποία στην καθημερινή ορθοπαιδική πράξη αντιμετωπίζονται 
συντηρητικά, με ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση ή με ενδομυελική ήλωση.

Υλικό	-	Μέθοδος: Πέντε περιπτώσεις ασθενών με κάταγμα βραχιονίου (4 διάφυσης και 1 κεντρικής με-
τάφυσης), εκ των οποίων το ένα ήταν παθολογικό κάταγμα διάφυσης βραχιονίου, αντιμετωπίστηκαν με 
κλειστή ανάταξη και σταθεροποίηση με εύκαμπτους ενδομυελικούς ήλους. Όλες οι επεμβάσεις πραγμα-
τοποιήθηκαν υπό γενική αναισθησία, με τον ασθενή σε ημικαθιστική θέση και τη βοήθεια ακτινοσκοπικού 
ελέγχου.

Αποτελέσματα:	Πώρωση του κατάγματος κλινικά και ακτινολογικά επετεύχθη στις τέσσερις περιπτώ-
σεις. Στην περίπτωση του παθολογικού κατάγματος της διάφυσης του βραχιονίου, ενώ κλινικά υπάρχουν 
στοιχεία πώρωσης του κατάγματος, ακτινολογικά υστερεί η εμφάνιση του πώρου. Όλοι οι ασθενείς είναι 
ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμά.

Συμπεράσματα:	Η αντιμετώπιση καταγμάτων διάφυσης και μετάφυσης βραχιονίου είναι ένα καθημερινό 
πρόβλημα για τον ορθοπαιδικό χειρουργό. Η αντιμετώπισή τους με κλειστή ανάταξη και σταθεροποίηση 
με εύκαμπτους ενδομυελικούς ήλους είναι μια εναλλακτική, αποτελεσματική μέθοδος, μικρής επεμβατικό-
τητας η οποία αξίζει να βρίσκεται στη φαρέτρα του ορθοπαιδικού χειρουργού. 
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O43	 ΟΜΟΠΛΕΥΡΟ	 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ	 ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ	 ΩΜΟΥ	 ΚΑΙ	 ΑΓΚΩΝΑ:	 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ	
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ	

Μπουγιουκλής Δ.1, Γκανταΐφης Ν.2, Κόκκαλης Ζ.4, Τσιτούρας Δ.3, Ρούμπης Γ.2   

1Ε’ Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας, 2Ορθοπαιδική Κλινική  Γ.Ν. Πύργου, 3Γ’ Πανεπιστημιακή 
Κλινική ΑΠΘ, 4Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική ΠΓΝΠ

Σκοπός: Το οπίσθιο εξάρθρημα του αγκώνα κατέχει σε συχνότητα την δεύτερη θέση στα εξαρθρήματα του 
άνω άκρου του σκελετού των ενηλίκων, ενώ πιο συχνό είναι το πρόσθιο εξάρθρημα του ώμου. Η συνύπαρ-
ξη των δύο αυτών εξαρθρημάτων στο ίδιο άκρο, είναι μια εξαιρετικά σπάνια και πολύπλοκη κατάσταση.   

Υλικό-Μέθοδος:	Παρουσιάζεται η περίπτωση θήλεος ασθενούς, 53 ετών η οποία προσεκομίσθη στο Τμή-
μα επειγόντων περιστατικών εξαιτίας κάκωσης του αριστερού άνω και κάτω άκρου συνεπεία πτώσης εξ΄ι-
δίου ύψους. Κατά την αρχική κλινική εκτίμηση και τον ακτινολογικό έλεγχο προέκυψε εικόνα υπερκονδυ-
λίου καταγματος τύπου Α2 κατά ΑΟ στο μηριαίο οστό καθώς και οπίσθιου εξαρθρήματος του αριστερού 
αγκώνα χωρίς συνοδό κάταγμα. 

Αποτελέσματα:	Το οπίσθιο εξάρθρημα του αγκώνα ανατάχθηκε στα ΤΕΠ με την χορήγηση ενδοφλέβιας 
αναλγησίας. Την επομένη η ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουργείο προκειμένου οστεοσυντεθεί το κατάγ-
μα του μηριαίου, και εκεί με την χρήση του C-arm διαπιστώθηκε η ύπαρξη πρόσθιου εξαρθρήματος του 
αριστερού ώμου, χωρίς παρουσία συνοδού κατάγματος. Εν συνεχεία το εξάρθρημα ανατάχτηκε κλειστά. 
Στην τελευταία επίσκεψη, 2.5 χρόνια μετά  τόσο η άρθρωση του ώμου όσο και η άρθρωση του αγκώνα 
ήταν ελεύθερες πόνου με πλήρη αποκατάσταση. 

Συμπεράσματα:	Η συνύπαρξη ομόπλευρου εξαρθρήματος του ώμου και του αγκώνα, χωρίς συνοδό κά-
ταγμα, είναι μια πολύ σπάνια κατάσταση, ενώ τις περισσότερες φορές το εξάρθρημα του ώμου μπορεί να 
διαλάθει της αρχικής διάγνωσης, λόγω της βαρύτητας των συνυπαρχουσών κακώσεων. Για τον λόγο αυτό 
απαιτείται υψηλός δείκτης υποψίας καθώς και πλήρης ακτινογραφικός έλεγχος και των δύο αρθρώσεων. 
Η κλειστή ανάταξη των δύο εξαρθρημάτων έχει πολύ καλό τελικό αποτέλεσμα.
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O44	 Η	ΕΠΙΔΡΑΣΗ	ΤΗΣ	ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ	ΚΕΦΑΛΩΤΟΥ-ΠΥΡΑΜΟΕΙΔΟΥΣ	ΣΤΗ	ΦΥΣΙΚΗ
	 ΕΞΕΛΙΞΗ	ΤΗΣ	ΨΕΥΔΑΡΘΡΩΣΗΣ	ΤΟΥ	ΣΚΑΦΟΕΙΔΟΥΣ

Δημητριάδης Α.1,2, Πετσίνης Γ.2, Βρεττάκος Α.1,3, Παρασκευάς Γ.4, Γκέκας Χ.5, Κιτσούλης Π.1

1Τμήμα Ανατομίας-Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
2Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Πάτρα
3Ορθοπαιδική Κλινική, ΓΝ Άγιος Παύλος, Θεσσαλονίκη
4Τμήμα Περιγραφικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, ΑΠΘ
5Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Θεσσαλονίκη

Σκοπός: Η διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ της απόστασης κεφαλωτού-πυραμοειδούς και της μετα-
τραυματικής καθίζησης του καρπού σε ασθενείς με ψευδάρθρωση σκαφοειδούς.

Υλικό	και	Μέθοδος: Μελετήθηκαν αναδρομικά 76 ασθενείς με ψευδάρθρωση σκαφοειδούς (1995-2012), 
οι οποίοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες ανάλογα με την ελάχιστη απόσταση κεφαλωτού-πυραμοειδούς. Η 
1η ομάδα περιελάμβανε 43 ασθενείς με απόσταση μικρότερη των 5 χιλιοστών, ενώ η 2η ομάδα περιελάμ-
βανε 33 ασθενείς με απόσταση ίση ή μεγαλύτερη των 5 χιλιοστών. Αξιολογήθηκαν οι προεγχειρητικές 
ακτινογραφίες όσων τελικά χειρουργήθηκαν και οι ακτινογραφίες του τελευταίου επανελέγχου όσων δεν 
χειρουργήθηκαν, προκειμένου να διαπιστωθούν σημεία καθίζησης του καρπού (DISI pattern, SNAC wrist). 
Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε μέσω του SPSS (version13).

Αποτελέσματα: Οι δύο ομάδες δεν είχαν στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά στην ηλικία, το φύλο, 
την προσβολή του επικρατούντος χεριού, τη χειρωνακτική εργασία, τη θέση της ψευδάρθρωσης και το 
χρονικό διάστημα παρουσίας της ψευδάρθρωσης. Στην 1η ομάδα (<5mm) βρέθηκαν έξι ασθενείς (13,9%) 
χωρίς σημεία καθίζησης, ενώ στη 2η ομάδα (≥5mm) βρέθηκαν 13 ασθενείς (39,4%) χωρίς σημεία καθίζη-
σης. Η διαφορά ήταν στατιστικά σημαντική (p=0,011, chi-squared test). Στους υπόλοιπους ασθενείς στους 
οποίους είχε ξεκινήσει ο καταρράκτης της μετατραυματικής καθίζησης, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά ση-
μαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων όσον αφορά στην κατανομή των ασθενών στα διάφορα στάδια 
καθίζησης (p=0,845, Fisher’s exact test).

Συμπεράσματα: H απόσταση κεφαλωτού-πυραμοειδούς των 5 χιλιοστών και άνω φαίνεται να καθιστά τον 
καρπό πιο ανθεκτικό σε μετατραυματική καθίζηση συνεπεία ψευδάρθρωσης σκαφοειδούς. Ωστόσο, από 
τη στιγμή που θα ξεκινήσει ο καταρράκτης της καθίζησης, ο παράγοντας αυτός δεν φαίνεται να επηρεάζει 
την εξέλιξή της. Μια τέτοια γνώση ενδεχομένως να συμβάλλει στη λήψη θεραπευτικής απόφασης για ασθε-
νείς χωρίς ξεκάθαρη ένδειξη χειρουργικής παρέμβασης.
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O45	 ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ	 ΨΕΥΔΑΡΘΡΩΣΗ	 ΤΗΣ	 ΣΤΥΛΟΕΙΔΟΥΣ	 ΑΠΟΦΥΣΗΣ	 ΤΗΣ	 ΩΛΕΝΗΣ:	
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	 ΜΕ	 ΑΠΛΗ	 ΑΦΑΙΡΕΣΗ	 ΚΑΙ	 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	 ΤΟΥ	 ΤΡΙΓΩΝΟΥ	
ΙΝΟΧΟΝΔΡΙΝΟΥ	ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

Κολιατζάκης Σ., Σαρρής Ι.Κ., Πετράκης Ι., Τσιτούρας Δ., Τζαβέλλας Α.Ν., Κύρκος Ι.Μ.

Γ΄Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ. Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

Σκοπός:	Η θεραπεία των καταγμάτων της στυλοειδούς απόφυσης της ωλένης είναι κυρίως συντηρητική,ε-
κτός εάν συνυπάρχει αστάθεια της Άπω Κερκιδο-Ωλενικής Άρθρωσης ή σε περίπτωση εκτεταμένου κατάγ-
ματος στη βάση της στυλοειδούς απόφυσης της ωλένης.Συμπτωματική ψευδάρθρωση της στυλοειδούς 
απόφυσης της ωλένης είναι σπάνια.Ο στόχος αυτής της μελέτης είναι να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα 
της απλής αφαίρεσης του περιφερικού τμήματος της στυλοειδούς απόφυσης της ωλένης με επανακαθή-
λωση του Τρίγωνου Ινοχόνδρινου Συμπλέγματος στην ωλένη.

Υλικά-Μέθοδοι:	Δεκατρείς ασθενείς με μέσο όρο ηλικίας τα 36 χρόνια που έπασχαν από κάταγμα της 
στυλοειδούς απόφυσης της ωλένης και χειρουργήθηκαν στην κλινική μας μεταξύ 2005 και 2010 περιλή-
φθηκαν στην μελέτη.Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης ήταν 26 μήνες και ο μέσος χρόνος μεταξύ του 
τραυματισμού και της επέμβασης ήταν 8 μήνες.Όλοι οι ασθενείς είχαν αποκόλληση του Τρίγωνου Ινοχόν-
δρινου Συμπλέγματος και είχαν αντιμετωπιστεί συντηρητικά.Ενδείξεις για την αφαίρεση ήταν συμπτωμα-
τική ψευδάρθρωση της στυλοειδούς απόφυσης της ωλένης τύπου ΙΙ,πόνος κατά την κάμψη/έκταση και 
στροφές,πόνος στην ωλένια απόκλιση του καρπού και την άμεση ψηλάφηση της στυλοειδούς απόφυσης 
της ωλένης και ελαττωμένη ισχύς δραγμού.Σε όλους τους ασθενείς έγινε διαγνωστική αρθροσκόπηση του 
καρπού.Χρησιμοποιήθηκε mini open χειρουργική τεχνική.

Αποτελέσματα:	Μετεγχειρητικά οι ασθενείς εκτιμήθηκαν με το Mayo Modified Wrist Score.Εννέα ασθε-
νείς είχαν εξαιρετικά αποτελέσματα και τέσσερεις καλά.Ανακούφιση του πόνου σημειώθηκε στους 10 από 
τους 13 ασθενείς.Δέκα από τους 13 ασθενείς επέστρεψαν στην εργασία τους και είχαν δραστηριότητες 
χωρίς περιορισμούς.Η κίνηση και η δύναμη δραγμού επίσης βελτιώθηκαν.Η μέση τιμή του τόξου κάμψης-
έκτασης ήταν το 89% της υγιούς πλευράς.Η μέση τιμή του τόξου πρηνισμού-υπτιασμού ήταν σχεδόν 95% 
της υγιούς πλευράς.Η μέση δύναμη δραγμού ήταν το 98% της υγιούς πλευράς.Όλοι οι ασθενείς επέστρε-
ψαν στις καθημερινές δραστηριότητες χωρίς περιορισμούς.

Συμπεράσματα:	Η μελέτη μας υποδεικνύει ότι η απλή αφαίρεση του περιφερικού τμήματος της ωλένης και 
η αποκατάσταση του Τρίγωνου Ινοχόνδρινου Συμπλέγματος,εάν είναι απαραίτητο,είναι μια γρήγορη και 
αποτελεσματική μέθοδος αντιμετώπισης που συνοδεύεται από πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. 
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O46	 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ	ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ	KATA	LATARJET	ΕΠΙ	ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ	
ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ	ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ	ΒΛΑΒΗΣ	BANKART

Αλασεϊρλής Δ.1, Κοστρετζής Λ.2, Παπαδόπουλος Α.1, Κορομπίλιας Α.3, Γκιβίσης Π.2

1«Γενική Κλινική» Θεσσαλονίκης
2Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ.
3Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σκοπός: Η καταγραφή του τελικού αποτελέσματος μετά από ανοικτή αναθεωρητική επέμβαση του ώμου 
κατά Latarjet, για την αντιμετώπιση της υποτροπής πρόσθιου εξαρθρήματος λόγω αποτυχίας αρθροσκο-
πικής επισκευής βλάβης Bankart.

Υλικό	και	Μέθοδοι: Πέντε ασθενείς με μ.ο. ηλικίας 28 ετών (19 - 42) παρουσίασαν υποτροπή πρόσθιου 
εξαρθρήματος του ώμου 19 μήνες (7 - 28) μετά από αρθροσκοπική επισκευή βλάβης Bankart. Ανεξαρτή-
τως της βασικής αιτίας που πιθανολογήθηκε (βλάβη Hill Sacks, οστικό έλλειμμα της πρόσθιας ωμογλήνης, 
αποτυχία της τεχνικής συρραφής), όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε αναθεωρητική επέμβαση Latarjet. H 
τεχνική συνίστατο σε: α) μεταφορά τμήματος της κορακοειδούς απόφυσης με τον κορακοβραχιόνιο και την 
βραχεια κεφαλή του δικεφάλου στο πρόσθιο χείλος της ωμογλήνης και σταθεροποίησή του με κοχλίες, β) 
επισκευή του πρόσθιου αρθρικού θυλάκου και ενίσχυσή του με τμήμα του κορακοακρωμιακού συνδέσμου. 
Εφαρμόσθηκε ακινητοποίηση σε μικρή απαγωγή του ώμου για 6 εβδομάδες και σταδιακή κινητοποίηση - 
ενδυνάμωση για επιπλέον 6 εβδομάδες.

Αποτελέσματα: Δεν παρουσιάσθηκαν διεγχειρητικές και άμεσες μετεγχειρητικές επιπλοκές. Κανένας ασθε-
νής δεν παρουσίασε υποτροπή του εξαρθρήματος μετά από follow-up 6 ετών (6 μήνες - 9 έτη). Τέσσερις 
ασθενείς παρουσιάζουν αντικειμενικά και υποκειμενικά σταθερότητα του ώμου. Ένας ασθενής αναφέρει 
περιστασιακό πρόσθιο άλγος και αυξημένο φόβο για νέο εξάρθρημα. Το τελικό αποτελέσμα αξιολογήθηκε 
ως εξαιρετικό (41±3) με βάση το Oxford Instability Score. 

Συμπεράσματα: Η ανοικτή τεχνική Latarjet μπορεί να αποτελεί μια ασφαλή και αποτελεσματική επιλογή 
ως αναθεωρητική επέμβαση σε περιπτώσεις αποτυχίας αρθροσκοπικής επισκευής βλάβης Bankart, πρό-
σθια εξαρθρήματα του ώμου.
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O47	 ΕΠΑΝΑΚΑΘΗΛΩΣΗ	ΤΟΥ	ΚΑΤΑΦΥΤΙΚΟΥ	ΤΕΝΟΝΤΑ	ΤΟΥ	ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ	ΜΕ	ΧΡΗΣΗ	ΔΥΟ	
ΜΗ	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΩΝ	ΑΓΚΥΡΩΝ

Τζαβέλλας Αν., Μίγκου Σ., Μπουτσιάδης Α., Καράμπαλης Χ., Βραγγάλας Β., Μπισμπινάς Η.

Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική, 424 Γ.Σ.Ν.Ε.

Σκοπός: Οι ρήξεις του καταφυτικού τένοντα του δικεφάλου δεν αποτελούν συχνό τραυματισμό. Επιπλέ-
ον, δεν υπάρχει ομοφωνία σχετικά με την αντιμετώπισή τους, με αρκετές χειρουργικές τεχνικές να έχουν 
περιγραφεί στην βιβλιογραφία. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να παραθέσουμε τα αποτελέσματα 
της χειρουργικής αντιμετώπισης τέτοιων ρήξεων με ανακατασκευή του καταφυτικού αποτυπώματος του 
τένοντα με την χρήση δύο μη απορροφήσιμων αγκυρών.

Υλικό	και	Μέθοδοι: Πρόκειται για μια αναδρομική μελέτη, στην οποία συμπεριλήφθηκαν όλοι οι ασθενείς 
με οξεία ρήξη του καταφυτικού τένοντα του δικεφάλου που αντιμετωπίσθηκαν χειρουργικά στην κλινική μας 
το διάστημα Ιούνιος 2006 - Ιούλιος 2014, ενώ καταγράφηκαν δεδομένα από τον ιατρικό τους φάκελο.

Αποτελέσματα: Δεκαέξι ασθενείς συμπεριλήφθηκαν συνολικά στην μελέτη, με μέση ηλικία τα 44,6 έτη. 
Όλοι οι ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν την πρώτη εβδομάδα μετά τον τραυματισμό τους. Το κενό μεταξύ 
μεταξύ κεντρικού και περιφερικού κολοβόματος του τένοντα υπολογίστηκε σε 4-7 cm. Δεν παρατηρήθη-
καν μείζονες επιπλοκές, ούτε επαναρήξη. Τρεις εκ των ασθενών εμφάνισαν ήσσονες επιπλοκές, όπως 
καθυστερημένη επούλωση χειρουργικού τραύματος (ένας ασθενής) και παραισθησία του έξω δερματικού 
νεύρου του αντιβραχίου (δύο ασθενείς) που επανήλθε αυτόματα την πρώτη μετεγχειρητική εβδομάδα. 
Κανένας ασθενής δεν χρειάστηκε δεύτερη χειρουργική επέμβαση. Όλοι οι ασθενείς πέτυχαν πλήρες εύρος 
κίνησης του αγκώνα (κάμψη-έκταση, πρηνισμός-υπτιασμός) με μέση τιμή Mayo Elbow Score 95.

Συμπεράσματα: Η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε αφορά την επανακαθήλωση του καταφυτικού τένοντα 
του δικεφάλου διαμέσω μόνο της πρόσθιας προσπέλασης με την χρήση δύο μη απορροφήσιμων αγκυρών 
σε μια προσπάθεια ανατομικής ανακατασκευής του αποτυπώματος του τένοντα. Πρόκειται για μια τεχνική 
ασφαλή και αποτελεσματική, με χαμηλά ποσοστά επαναρήξεων και επιπλοκών.
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O48	ΔΕΣΜΙΔΙΚΗ	 ΣΥΡΡΑΦΗ	 (FASCICULAR	 REPAIR)	 ΣΕ	ΔΙΑΤΟΜΗ	ΜΕΣΟΥ	 ΝΕΥΡΟΥ	 ΣΤΗ	
ΖΩΝΗ	V	ΜΕ	ΠΟΛΥ	ΚΑΛΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Καπούτσης Δ., Σαββίδης Μ., Μπισμπινάς Η., Γεωργιάννος Δ., Φωτιάδης Α., Κωνσταντινίδης Α.,
Γκούβας Γ.

Α’ Ορθοπαιδική Κλινική, 424ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη
 
Σκοπός: Η παρουσίαση ασθενούς με τραυματική πλήρη διατομή του μέσου νεύρου στη ζώνη V που υπε-
βλήθη σε δεσμιδική συρραφή (fascicular repair) με πολύ καλό κλινικό αποτέλεσμα.
 
Υλικό	και	μέθοδοι: Ασθενής 25 ετών διεκομίσθη στο τμήμα επειγόντων από περιφερικό νοσοκομείο με 
πρόσφατο εγκάρσιο θλαστικό τραύμα από τέμνον όργανο στην καμπτική επιφάνεια του δεξιού του χεριού 
στη ζώνη V. Ο ασθενής έφερε πλήρη διατομή του μέσου νεύρου, του κερκιδικού καμπτήρα του καρπού και 
των επιπολής κι εν τω βάθει καμπτήρων του δείκτη και του μέσου, ενώ δεν είχε κάποια αγγειακή βλάβη. 
Μετά από επιμελή καθαρισμό του τραύματος και παρασκευή των τενόντων και του μέσου νεύρου, τελέ-
σθηκε τελικοτελική συρραφή κατα Kessler των πρώτων και δεσμιδική συρραφή του μέσου νεύρου χωρίς 
τάση. 

Αποτελέσματα: Ένα έτος μετά το χειρουργείο, ο ασθενής παρουσιάζει άριστη κινητικότητα στην πηχεο-
καρπική και στα δάκτυλα, πολύ ικανοποιητική ενεργητική κινητικότητα στον αντίχειρα και καλή αισθητικότη-
τα στην περιοχή κατανομής του μέσου νεύρου. Ο ασθενής είναι λίαν ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα

Συμπεράσματα: Σε περιπτώσεις πλήρους διατομής του μέσου νεύρου στη ζώνη V, η δεσμιδική συρραφή 
(fascicular repair) είναι δυνατό να έχει πολύ καλά λειτουργικά αποτελέσματα.
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O49	 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ	ΜΕΛΕΤΗ	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΤΕΛΙΚΗΣ	ΦΑΛΑΓΓΑΣ	ΔΑΚΤΥΛΩΝ	ΑΝΩ	
ΑΚΡΟΥ	ΜΕΤΑ	ΑΠΟ	ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟ	ΜΕ	ΤΗ	ΧΡΗΣΗ	ΘΕΝΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Παπουλίδης Ν., Κύρου Μ., Κουντούδης Α., Σαμαράς Ν., Ασράφ Χ., Τζέλλιος Ι., Θεοδωρίδης Κ.

Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο»

Σκοπός: Στις άκρες των δακτύλων ανευρίσκονται δομές που επιτρέπουν την διενέργεια εργασιών οι οποί-
ες απαιτούν ακρίβεια, δύναμη και αντοχή. Για αυτό τον λόγο κακώσεις και ακρωτηριασμοί στις άκρες των 
δακτύλων, που αποτελούν συχνό φαινόμενο, απαιτούν άμεση και εξειδικευμένη φροντίδα. Σκοπός της ερ-
γασίας μας είναι η ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων μετά από ανακατασκευή της τελικής φάλαγ-
γας δακτύλων άνω άκρου, που έχουν υποστεί ακρωτηριαστική κάκωση, με την χρήση θεναροπλαστικής. 

Υλικό	και	Μέθοδος: Σε περίοδο 30 ετών 51 ασθενείς προσήλθαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 
με ακρωτηριασμό της τελικής φάλαγγας δακτύλων άνω άκρου. Από αυτούς 46 ήταν άντρες και 5 γυναίκες 
με ηλικίες που κυμαίνονταν από 3-74 ετών με μ.ο. 37,35 έτη. Οι ακρωτηριασμοί που αφορούσαν το δεξιό 
άνω άκρο ήταν 39 (σε 32 ασθενείς ήταν το «κυρίαρχο» άκρο) και το αριστερό ήταν 19 (σε 13 ασθενείς ήταν 
το «κυρίαρχο» άκρο). Το ½ των ασθενών ήταν καπνιστές την περίοδο του ακρωτηριασμού εκ των οποίων 
οι 20 διέκοψαν το κάπνισμα μετά το ατύχημα. Από τους 51 ασθενείς οι 32 υπέστησαν τον ακρωτηριασμό 
κατά την διάρκεια της εργασίας τους, οι 14 σε τροχαίο ατύχημα και οι υπόλοιποι 5 σε ατύχημα εντός της 
οικίας τους.

Αποτελέσματα: Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε θεναροπλαστική άμεσα υπό γενική αναισθησία. Κατό-
πιν εφαρμόστηκε γύψινος νάρθηκας ακινητοποιήσης. Η μέση διάρκεια νοσηλείας τους ανερχόταν στις 3,2 
ημέρες οπότε και ελάμβαναν αντιβιοτική αγωγή. Το 2ο στάδιο της θεναροπλαστικής πραγματοποιήθηκε 
κατά μ.ο. σε 31 ημέρες. Εκ των 51 ασθενών η επέμβαση της θεναροπλαστικής κρίθηκε απόλυτα επιτυχής 
σε 50, ενώ για τον έναν ασθενή που απέτυχε οφείλεται να τονιστεί ότι ήταν βαρύς καπνιστής που συνέχισε 
το κάπνισμα και κατά την διάρκεια της αποθεραπείας.

Συμπεράσματα: Η θεναροπλαστική αποτελεί μια διαχρονικά δοκιμασμένη μέθοδο αποκατάστασης σε 
περιπτώσεις ακρωτηριασμών τελικής φάλαγγας δακτύλων άνω άκρου, η οποία όταν εφαρμόζεται από 
έμπειρους χειρουργούς φέρει εξαιρετικά αποτελέσματα με άκρα χωρίς πόνο, επαρκή αισθητικότητα, ικανά 
για εργασία και με άψογο αισθητικό αποτέλεσμα.
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O50	 ΩΛΕΝΙA	ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ	ΣΤΟN	ΑΓΚΩΝΑ	-	TEXNIKEΣ	ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ

Μεγαλοοικονόμος Π.1, Βώττης Χ.1, Γαλανόπουλος Ι.1, Ράπτης Κ.2, Αντωνόπουλος Δ.2, Κοντογεωργάκος Β.1, 
Μαυρογένης Α.1, Σπυρίδωνος Σ.2

1Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Αττικόν Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Αθήνα
2Κλινική Χειρουργικής Χεριού, Άνω Άκρου και Μικροχειρουργικής, Νοσοκομείο ΚΑΤ, Αθήνα

Σκοπός:	Η παρουσίαση αποτελεσμάτων διαφορετικών τεχνικών χειρουργικής αποσυμπίεσης του ωλενίου 
νεύρου στην περιοχή του αγκώνα, σε ασθενείς με συμπτωματολογία ωλενίου νευρίτιδος ως αποτέλεσμα 
περιφερικής πιεστικής νευροπάθειας. 

Υλικό	και	Μέθοδοι:	Παρουσιάζουμε 69 ασθενείς με συμπτωματολογία ωλενίου νευρίτιδος που αντιμε-
τωπίστηκαν κατά περίπτωση με διαφορετικές χειρουργικές τεχνικές σύμφωνα με το στάδιο και την αιτία 
της νόσου. 35 ασθενείς χωρίς βλαισό αγκώνα που παρουσίασαν πίεση στο cubical tunnel, στο σύνδεσμο 
struthers, και στην αψίδα των καμπτήρων αντιμετωπίσθηκαν με απλή in situ αποσυμπίεση. 17 ασθενείς 
αντιμετωπίσθηκαν με πρόσθια υποδόρια μεταφορά του ωλενίου νέυρου είτε λόγω βλαισού αγκώνα είτε 
γιατί είχαν αβαθή αύλακα που κατά την κάμψη-έκταση του αγκώνα προκαλούσε αναπήδηση του ωλένιου 
νεύρου επί της παρατροχιλίου απόφυσης. Σε 13 ασθενείς διενεργήθηκε πρόσθια ενδομυϊκή μεταφορά με 
έντονη νευρολογική σημειολογία (μυϊκή ατροφία), ενώ σε 3 ασθενείς με ευμεγέθη παρατροχίλιο απόφυση 
προτιμήθηκε η εκτομή αυτής. Μετεγχειρητικά εφαρμόστηκε μερική ακινητοποίηση του αγκώνα για 2-3 
εβδομάδες σε όλους τους ασθενείς.

Αποτελέσματα:	Οι περισσότεροι ασθενείς παρουσίασαν άμεση βελτίωση της συμπτωματολογίας και επα-
νήλθαν πλήρως στις δραστηριότητες 1-2 μήνες μετεγχειρητικά. Οι ασθενείς που αντιμετωπίσθηκαν με 
απλή αποσυμπίεση παρουσίασαν την συντομότερη βελτίωση της συμπτωματολογίας. Οι ασθενείς που 
υποβλήθηκαν σε εκτομή της παρατροχιλίου απόφυσης παρουσίασαν άλγος στην περιοχή εκτομής που 
υποχώρησε σταδιακά την 4η-6η μετεγχειρητική εβδομάδα. 13 ασθενείς προχωρημένου σταδίου που προ-
σήλθαν με ατροφία των αυτόχθονων μυών του χεριού παρουσίασαν καθυστερημένη βελτίωση έως και 6 
μήνες μετεγχειρητικά. Δεν παρατηρήθηκαν επιπλοκές όπως φλεγμονή, δυσκαμψία του αγκώνα ή νευροα-
πραξία.

Συμπεράσματα: Η πίεση του ωλενίου νεύρου στην περιοχή του αγκώνα έχει συγκεκριμένη συμπτωμα-
τολογία, ποικίλη όμως αιτιολογία. Η σωστή διάγνωση του αιτιολογικού παράγοντα και η σωστή επιλογή 
της τεχνικής αποσυμπίεσης, οδηγεί σε ικανοποιητικά μετεγχειρητικά αποτελέσματα χωρίς επιπλοκές ή 
υποτροπή της νόσου. Η εκτομή της παρατοχιλίου απόφυσης δεν προτιμάται γιατί επιφέρει μετεγχειρητικό 
άλγος και δυσφορία στον ασθενή.
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O51	 TEMPORARY	PROSTHESIS	EXPERIENCE	 IN	PATIENTS	WITH	SYME	AMPUTATION	
AFTER	SKIN	SOFT	TISSUE	INFECTIONS

Kaçmaz E.1, Öztürk A.M.1, Uysal S.2, Taşbakan M.2, Arda B.2, Özyalçın H.1

1Department of Orthopedics and Traumatology Ege University, Izmir, Turkey
2Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology,Ege University, Izmir, Turkey

Aim:	Syme’s amputation is a kind of ankle disarticulation that protects function and reduce disability 
level. In this study, it was aimed to investigate temporary and definitive prosthesis in patients with Syme’s 
amputation. 

Material	and	Method:	 In this study, all cases followed up in orthopedics and traumatology clinic from 
January 2001 to January 2015 with Syme amputation were retrospectively reviewed. TAPES-R scoring 
scale was used to evaluate patients’ functions.

Results:	There were a total of 42 syme amputation cases(12 female, 30 male). The median age was 52 
years(min:22 max:83). Syme’s amputation were performed to 27(64.3%) patients in the first, 12(28.6%) in 
the second, three(7.1%) in the third and one(2.4%) in the fourth operation. All patients underwent single-
stage surgery. The major amputation after syme were needed in 25(59.5%) patients and seventeen(40.5%) 
patient had performed only syme amputation and fifteen of seventeen cases performed definitive prosthesis. 
The mean duration time from syme amputation to definitive prosthesis is 90 ± 120 days. Two patients 
underwent temporary prosthesis in postoperative 20th day. Temporary prosthesis had been performed 
before wound healing (mean: 20 days ago). 

Conclusıon: Definitive prosthesis provides many benefits in terms of patient mobilization in patients 
undergoing amputation and it should be expected to complete wound healing in order to use definitive 
prosthesis. However temporary prosthesis can be able to performed before healing.
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O52	 TOTAL	CONTACT	CAST	IN	PATIENTS	WITH	DIABETIC	FOOT	INFECTION:	
	 PROSPECTIVE	EXPERIENCE	OF	16	CASES

Ozturk A.M.1, Uysal S. 2, Tasbakan M.2, Cetinkalp S. 3, Ustun C.C.1, Simsir Y.I.3, Arda B.2, Ertam I.4,
Ozyalcın H.1

1Department of Orthopedics and Traumatology Ege University, Izmir, Turkey
2Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology,Ege University, Izmir, Turkey
3Department of Endocrinology and Metabolism, Ege University, Izmir, Turkey
4Department of Dermatology, Ege University, Izmir, Turkey

Objectives:	Motor neuropathy is one of the important mechanisms in the development of diabetic foot. 
Therefore, long-term pressure develops on the wound. This impairs the wound healing. The total contact 
cast application supports wound healing. Here, it was aimed to analyze total contact cast application in 
patients with diabetic foot infection.

Methods: The patients admitted to diabetic foot council at Ege University Faculty of Medicine were 
analyzed prospectively for total contact cast applications between 01 January 2012 to 01 September 
2014. Diabetic and demographic characteristics of the patients were recorded. The wound area, depth of 
the wound, wound discharge and wound infection scores were recorded before the application of cast. 
Signs and symptoms of the patients were monitored daily. These wound properties were recorded weekly 
and total contact cast possible complications (injury, bullae formation, new wound, edema, stringency in 
the cast, maceration) were observed daily. Results(average, frequency) were evaluated with statistical 
analysis(Chisquare test, independent sample t-test).

Results:	There were a total of 16 cases performed total contact cast (five female, 11 male, aged 56±6.9). 
The average duration of diabetes was 16 ± 5.8 years (min:7 max:25). Mean HbA1c was 9.1 ± 2.1. Before 
total contact cast, wound area was 24.1 ± 14.6 cm2, wound depth was 1.4±1.3 cm, the average duration 
of cast was 25.7 ± 20.5 day and the average number of application was 2.25±1.3. The percentage change 
in wound area per day was 3.8±2.76. Wound depth and wound area were reduced in 15(93.8%) of 16 
patients. Purulent wound discharge and wound discharge amount were decreased in 15(93.8%) of 16 
patients and 11 (68.8%) patients had no discharge at the wound site. At the end of the cast application, 
there was no discharge and wound epithelialization was achieved in 11(68.8%) cases. Ten patients had a 
feeling of stringency but total contact cast was removed only in two(12,5%) patients. They were removed 
in the first and third day respectively. After the cast edema was observed in five(31.3%) patients. Cast 
was changed in three(18.8%) patients, because maceration occurred over the wound site. Cast-induced 
new wound developed in five(31.3%) patients. Diabetic foot infection score was increased only in one 
case(6.3%).

Conclusιon:	Total contact cast is an adjunct to heal diabetic foot. But must be closely monitored due to 
the presence of complications.
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3 Department of Endocrinology and Metabolism, Ege University, Izmir, Turkey
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Aım:	Uncontrolled diabetes is a serious disease. Diabetes affects many physiological systems. Uncontrolled 
diabetes is a risk for the development of infection. Especially diabetes-related lower extremity infections are 
common. However, it is rare to diabetes-related upper extremity infection and is overlooked by clinicians. 
Diabetic hand infections can progress quickly and may cause loss of limb. In this study, it was aimed to 
review all cases with the diagnosis of diabetic hand infection followed up in our clinic from January 2012 
to January 2015.

Methods:	In this study, all cases followed up in our diabetic wound council from January 2012 to January 
2015 with the diagnosis of diabetic hand infection were prospectively reviewed. Admission for each case; 
age, gender, symptoms, duration of diabetes, presence of osteomyelitis, microbiological data, HbA1c level 
cause of trauma, wound localization, antibiotic therapy, surgical treatment, total hospitalization time and 
presence of comorbid diseases were recorded. Various significance analysis of these data was performed 
by comparison.

Results:	Four of seven patient are female. The median age was 61 years(min: 54, max: 72 years). All 
cases are type 2 diabetes. The median duration of diabetes was 8 years (min: 3 max: 25 years). Median 
duration of treatment was 28 days (in: 17 out: 60 days). Clinical data of the patients are presented in table 
1. Three patients had sepsis at admission. Patients did not result in major amputation and death.

Conclusıon: Diabetic hand infection is a rare disease can progress to sepsis and can cause loss of upper 
extremities. 
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O54	 ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΙ	 Η	 ΣΟΥΚΡΑΛΦΑΤΗ	 ΤΙΣ	 ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ	 ΣΤΑ	 ΣΗΜΕΙΑ	 ΕΙΣΟΔΟΥ	 ΤΩΝ	
ΒΕΛΟΝΩΝ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ	ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ;

Μεγαλοοικονόμος Π., Βώττης Χ., Φλέβας Δ., Ζαμπέλη Φ., Μαυρογένης Α., Δράκου Α.

Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Αττικόν Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Αθήνα

Σκοπός:	Οι λοιμώξεις στο σημείο εισόδου των βελονών είναι οι πιο συχνές επιπλοκές στους ασθενείς που 
αντιμετωπίζονται με συστήματα εξωτερικής οστεοσύνθεσης. Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της 
εφαρμογής σουκραλφάτης, του γνωστού για τις ιδιότητες επούλωσης θειικού άλατος του αλουμινίου, στην 
πρόληψη και την μείωση αυτών των λοιμώξεων κατά την νοσηλεία στην ΜΕΘ, στην Ορθοπαιδική Κλινική 
και κατά την συνέχιση της θεραπείας στην κοινότητα.

Υλικό	και	Μέθοδοι: Τυχαιοποιήθηκαν και μελετήθηκαν δύο ομάδες ασθενών που αντιμετωπίστηκαν με 
εξωτερική οστεοσύνθεση. Η ομάδα Α είχε 15 ασθενείς (8 άνδρες, 7 γυναίκες) και η ομάδα Β είχε 14 ασθενείς 
(10 άνδρες, 4 γυναίκες). Στην ομάδα Α, η φροντίδα των σημείων εισόδου των βελονών έγινε με καθημερινή 
περιποίηση με απλές γάζες και φυσιολογικό ορό. Στην ομάδα Β, εφαρμόστηκε τοπικά στο δέρμα γύρω από 
τις βελόνες γέλη σουκραλφάτης. Στόχος ήταν η πλήρης κάλυψη των σημείων εισόδου. Η σουκραλφάτη 
εφαρμόστηκε αμέσως μετά την τοποθέτηση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης στη χειρουργική αίθουσα και 
ανανεωνόταν μετεγχειρητικά κάθε τρίτη ημέρα μέχρι την πλήρη επούλωση των τραυμάτων μετά την ορι-
στική αφαίρεση του συστήματος. Και οι δύο ομάδες σε περιπτώσεις λοίμωξης έλαβαν για τουλάχιστον 15 
ημέρες θεραπεία με per os αντιβιοτική αγωγή σύμφωνα με τις καλλιέργειες. 

Αποτελέσματα:	Ο μέσος χρόνος εφαρμογής της εξωτερικής οστεοσύνθεσης ήταν 18 εβδομάδες (εύρος, 
2-18). Το ποσοστό των λοιμώξεων για το σύνολο των βελονών που εξετάστηκαν ήταν 7% για την ομά-
δα Α ενώ 3% για την ομάδα Β. Τα βακτήρια που ταυτοποιήθηκαν ήταν ο Staphylococcus aureus και ο 
Staphylococcus epidermidis. Οι λοιμώξεις ήταν 1ου και 2ου βαθμού κατά Checketts-Otterburn. Παρατηρή-
θηκε ταχύτερη επούλωση μετά την αφαίρεση του συστήματος στην ομάδα Β. Δεν παρατηρήθηκαν ανεπι-
θύμητες ενέργειες από τη χρήση σουκραλφάτης. 

Συμπεράσματα:	Η γέλη σουκραλφάτης χρησιμοποιήθηκε ως φραγμός στην λύση της συνέχειας του δέρ-
ματος στα σημεία εισόδου των βελονών με αποτέλεσμα την μείωση των λοιμώξεων και της λήψης αντιβιο-
τικών. Η νέα αυτή μέθοδος πρόληψης ίσως μπορεί να μειώσει την ανάγκη χορήγησης αντιβιοτικών στους 
ασθενείς που αντιμετωπίζονται με συστήματα εξωτερικής οστεοσύνθεσης.
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O55	 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ	 ΚΑΙ	 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	 ΤΩΝ	 ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΩΝ	 ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ	 ΤΩΝ	
ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ.	ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ	ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕ	2-13	ΕΤΗ	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Πετσατώδης Γ., Σαχίνης Ν.Π., Πολύζος Δ., Ταγκαλίδης Λ., Χριστοδούλου Α.

Α’ Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ., ΓΝΘ Γεώργιος Παπανικολάου

Σκοπός: Επιδιώξαμε να διερευνήσουμε τον τύπο, την συχνότητα, τους προδιαθεσικούς παράγοντες, την 
μικροβιακή ταυτότητα καθώς και τον τρόπο αντιμετώπισης των περιπροθετικών λοιμώξεων στην ορθοπαι-
δική κλινική του νοσοκομείου μας.

Υλικό/Μέθοδοι: Γι ‘αυτήν την αναδρομική μελέτη συμπεριλήφθηκαν ασθενείς από το 2001 έως το 2012 
που νοσηλεύτηκαν στην κλινική μας προκειμένου να λάβουν ένα είδος αρθροπλαστικής (ημιολική ή ολική). 
Συνολικά, 3854 ασθενείς μελετήθηκαν. Το ισχίο χειρουργήθηκε σε 2396 ασθενείς (1390 ολικές αρθρο-
πλαστικές ισχίου, 125 αναθεωρήσεις, 881 ημιαρθροπλαστικές), 1290 περιπτώσεις αφορούσαν το γόνατο 
(1236 ολικές αρθροπλαστικές γόνατος, 54 αναθεωρήσεις), 160 την ωμοπλάτη (150 ημιαρθροπλαστικές, 5 
ολικές αρθροπλαστικές ώμου, 5 ανάστροφες ολικές αρθροπλαστικές ώμου) και 8 την άρθρωση του αγκώ-
να (όλες ολικές αρθροπλαστικές αγκώνα).

Αποτελέσματα: Μόλυνση σημειώθηκε στο 1.79% όλων των περιπτώσεων (69 ασθενείς). Οκτώ από αυτές 
τις περιπτώσεις (14,2%) θεωρήθηκαν να ως οξείες (μέχρι την 3η μετεγχειρητική εβδομάδα), ενώ οι υπό-
λοιπες θεωρήθηκαν χρόνιες (μέσος χρόνος εως τη διάγνωση 7,2 μήνες). Στο 62% των περιπτώσεων δεν 
βρέθηκαν προδιαθεσικοί παράγοντες. Η διάγνωση βασίστηκε σε κλινικά ευρήματα σε 65% και μικροοργα-
νισμός δε βρέθηκε σε καλλιέργεια στο 20% των περιπτώσεων. Ο Staphylococcus aureus ήταν υπεύθυνος 
για το 45% όλων των μολύνσεων, ο Staphylococcus epidermidis για 18%, ο MRSA για 5%, άλλα Gram-
θετικά βακτήρια για 16% και Gram-αρνητικά βακτηριδία για 16% των περιπτώσεων. Όλοι οι ασθενείς υπο-
βλήθηκαν σε χειρουργική θεραπεία. Επανεμφάνιση της μόλυνσης βρέθηκε στο 18% των περιπτώσεων. 
Αυτές αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά και πάλι (μέσος αριθμός των επανεγχειρήσεων = 1, εύρος 1-3).

Συμπεράσματα: Παρά τη βελτίωση των γνώσεών μας σχετικά με το θέμα και τις εφαρμογές νεότερων 
μεθόδων προκειμένου να μειωθούν, οι λοίμωξεις είναι η χειρότερη επιπλοκή που ένας χειρουργός και ο 
ασθενής αντιμετωπίζουν, σχετικά με μια αρθροπλαστική. Η διάγνωση δεν πρέπει να βασίζεται μόνο στα 
ευρήματα των καλλιεργειών. Υψηλή υποψία πρέπει να συνοδεύει ένα ορθοπεδικό χειρουργό όταν αντιμε-
τωπίζει έναν ασθενή με πιθανά/ήπια συμπτώματα λοίμωξης.



34ο Ετήσιο Συνέδριο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ. | 16-18 Απριλίου 2015, Θεσσαλονίκη	 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

59

O56	 ΣΗΠΤΙΚΗ	ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ	ΩΜΟΥ	ΣΕ	ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡOΜΕΝΟ	ΑΣΘΕΝΗ:
	 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ	ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ	

Μπουγιουκλής Δ. 1, Γκανταΐφης Ν. 2, Πετροπούλου Χ., Μπαλοδήμος Χ., Κόκκαλης Ζ., Τσιτούρας Δ.3,
Ρούμπης Γ. 

1Ε’ Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας
2Ορθοπαιδική Κλινική  Γ.Ν. Πύργου, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Γ.Ν. Πύργου
3Γ’ Πανεπιστημιακή Κλινική ΑΠΘ 

Σκοπός:	Ο σημασία της υψηλής υποψίας, των κλινικών χαρακτηριστικών καθώς και των τελικών αποτελε-
σμάτων της σηπτικής αρθρίτιδας σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. 

Υλικό-Μέθοδος:	Παρουσιάζεται περιστατικό άρρενος ασθενούς 73 ετών, με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 
τελικού σταδίου και συνυπάρχουσες παθήσεις σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ και υποθυρεοειδισμό. Ο ασθε-
νής προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών με έντονο άλγος και παρουσία διόγκωσης στη δεξιά 
ωμική ζώνη. Ανέφερε πυρετική κίνηση (έως 38.6 οC) με ρίγος και 3-4 επεισόδια τροφώδους εμέτου κατά τις 
τελευταίες δύο ημέρες. Ο CT έλεγχος ανέδειξε την παρουσία συλλογής υγρού στον υπακρωμιακό και υπο-
πλάτιο χώρο καθώς και κάτω από τον δελτοειδή. Η παρακέντηση της άρθρωσης ανέδειξε παρουσία πυώ-
δους περιεχομένου, ενώ η άμεση μικροσκοπική μικροβιολογική εξέταση έδειξε παρουσία κόκκων.   

Αποτελέσματα:	Ο ασθενής αντιμετωπίστηκε με ανοικτή αρθροτομή και χειρουργικό καθαρισμό και κατό-
πιν έλαβε  ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή με βαμκομυκίνη. Η καλλιέργεια του αρθρικού υγρού καθώς και 
οι ληφθείσες καλλιέργειες αίματος ανέδειξαν την παρουσία Staphylococcus Aureus.   Πραγματοποιήθηκε 
καθημερινός προσδιορισμός της C αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP)  και της ΤΚΕ. Στο τέλος της θεραπείας, 
και με την βοήθεια φυσικοθεραπείας,  ο ασθενής είχε αποκτήσει σχεδόν πλήρες εύρος κίνησης της δεξιάς 
κατ’ ώμου άρθρωσης. 

Συμπεράσματα:	Η σηπτική αρθρίτιδα είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη παθολογική νοσολογική οντότητα, 
δυνητικά θανατηφόρα.. Απαιτείται υψηλός δείκτης υποψίας, ειδικά σε ασθενείς με ΧΝΑ που υποβάλλονται 
σε αιμοκάθαρση.  Είναι επίσης άμεσης επιτακτικής ανάγκης  ο επιθετικός χειρουργικός καθαρισμός της 
άρθρωσης και η κατάλληλη αντιβιοτική αγωγή.
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O57	 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΚΑΙ	ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ	ΚΛΙΝΙΚΩΝ	ΚΑΙ	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ	ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ	ΣΤΗ	
ΔΙΑΓΝΩΣΗ	ΤΗΣ	ΠΡΩΙΜΗΣ	ΛΟΙΜΩΞΗΣ	ΣΕ	ΟΛΙΚΗ	ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ	ΓΟΝΑΤΟΣ	

Αβραμίδης Μ., Κωνσταντίνου Ι., Αλ Χαρφούσι Ρ., Τσανακλίδης Η., Λαμπρόπουλος Κ., Καρανικόλας Α. 

Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς

Σκοπός: Η αξιολόγηση όλων των παραμέτρων που λαμβάνονται υπόψη κατά την άμεση μετεγχειρητική 
νοσηλεία των ασθενών μετά από ολική αρθροπλαστική γόνατος για τον αποκλεισμό της πρώιμης λοίμω-
ξης.

Υλικό	-	Μέθοδος: Κατά την περίοδο 2008-2014 αντιμετωπίστηκαν με πρωτογενή ολική αρθροπλαστική 
γόνατος με διατήρηση του οπίσθιου χιαστού 238 ασθενείς με 277 ολικές αρθροπλαστικές (98 άνδρες και 
140 γυναίκες). Μέση ηλικία 68 έτη (εύρος 54 έτη έως 86 έτη). Η νοσηλεία κυμάνθηκε από έξι έως 23 ημέ-
ρες. Οι παράμετροι που λήφθηκαν υπόψη σε όλους τους ασθενείς ήταν ο πόνος, ο πυρετός, το τραύμα, η 
κίνηση του γόνατος, οι δείκτες φλεγμονής και η ανταπόκριση στη συντηρητική αντιμετώπιση.

Αποτελέσματα: Δύο ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν με άμεσο χειρουργικό καθαρισμό λόγω επιφανειακής 
λοίμωξης. Επτά ασθενείς αντιμετωπίστηκαν προληπτικά με αντιβίωση για έξι εβδομάδες από τους οποίους 
ο ένας αντιμετωπίστηκε έξι μήνες μετεγχειρητικά με αφαίρεση των υλικών και αναθεώρηση σε δύο στάδια. 
Μετά την αναδρομική καταγραφή όλων των παραμέτρων διαπιστώθηκε ότι μεγαλύτερη ευαισθησία είχαν οι 
υψηλές τιμές στους δείκτες φλεγμονής ενώ μεγαλύτερη ειδικότητα είχε η διάχυτη φλεγμονή του τραύματος, 
με παραγωγή εξιδρώματος πέρα των επτά ημερών μετεγχειρητικά.

Συμπεράσματα: Η άμεση αντιμετώπιση της λοίμωξης μετά από ολική αρθροπλαστική γόνατος είναι πολ-
λές φορές επέμβαση διασώσεως των υλικών της ολικής αρθροπλαστικής. Με την παρούσα εργασία προ-
σπαθούμε να στοιχειοθετήσουμε στατιστικά την ύπαρξη αντικειμενικών κριτηρίων στη διάγνωση της πρώ-
ιμης λοίμωξης μετά από ολική αρθροπλαστική γόνατος.
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O58	 ΣΗΠΤΙΚΗ	ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ	ΓΟΝΑΤΟΣ	ΜΕΤΑ	ΑΠΟ	ΣΥΝΔΕΣΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ	ΠΧΣ

Τζαβέλλας Αν., Νικολαίδου Ο., Μπουτσιάδης Α., Καράμπαλης Χ., Χριστοδούλου Π., Μπισμπινάς Η.

Β΄Ορθοπαιδική Κλινική, 424 Γ.Σ.Ν.Ε.

Σκοπός: Η σηπτική αρθρίτιδα αποτελεί μια σπάνια αλλά ταυτόχρονα καταστροφική επιπλοκή μετά από 
χειρουργική ανακατασκευή του προσθίου χιαστού. Μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία του μοσχεύματος και 
χόνδρινες βλάβες, έχοντας ως συνέπεια αυξημένη νοσηρότητα και φτωχό κλινικό αποτέλεσμα. Μείζονος 
σημασίας αποτελούν η έγκαιρη διάγνωση και η επιθετική αντιμετώπιση. Σκοπός της παρούσας μελέτης 
είναι να παρουσιάσουμε την εμπειρία της κλινικής μας στην μετεγχειρητική λοίμωξη της κατά γόνυ άρθρω-
σης μετά από αρθροσκοπική συνδεσμοπλαστική ΠΧΣ.

Υλικό	και	Μέθοδοι: Πρόκειται για μια αναδρομική μελέτη, στην οποία συμπεριλήφθηκαν όλοι οι ασθενείς 
που υποβλήθηκαν σε συνδεσμοπλαστική ΠΧΣ στην κλινική μας το χρονικό διάστημα Ιούνιος 2006 - Ιού-
λιος 2014. 

Αποτελέσματα: Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 768 επεμβάσεις συνδεσμοπλαστικής ΠΧΣ [692 πρωτοπα-
θείς (585 με μόσχευμα Hamstrings και 107 με μόσχευμα επιγονατιδικού) και 76 αναθεωρήσεις (24 μόσχευ-
μα επιγονατιδικού, 30 Hamstrings και 22 με μόσχευμα τένοντα τετρακεφάλου)]. Στους 11 ασθενείς παρου-
σιάστηκε μετεγχειρητικά σηπτική αρθρίτιδα του γόνατος (επίπτωση 1,4%). Ο παθογόνος παράγοντας που 
απομονώθηκε ήταν Staphylococcus Aureus σε 6 περιπτώσεις (54,54%), Staphylococcus Epidermidis σε 
4 περιπτώσεις (36,36%) και Candida Albicans σε 1 περίπτωση (9,09%). Επτά ασθενείς (63,6%) αντιμετω-
πίστηκαν επιτυχώς με αρθροσκοπικό καθαρισμό και ενδοφλέβια χορήγηση των κατάλληλων αντιβιοτικών, 
διατηρώντας το μόσχευμα. Τέσσερις ασθενείς (36,4%) υπεβλήθησαν σε δεύτερο αρθροσκοπικό καθαρι-
σμό, ενώ ταυτόχρονα το μόσχευμα αφαιρέθηκε. Επιτυχείς επεμβάσεις αναθεώρησης πραγματοποιήθηκαν 
σε όλους αυτούς τους ασθενείς έπειτα από 6 μήνες με ένα χρόνο.

Συμπεράσματα: Η μετεγχειρητική οξεία σηπτική αρθρίτιδα περιγράφεται με χαμηλή επίπτωση. Η έγκαιρη 
διάγνωση θεωρείται ζωτικής σημασίας, ενώ η άμεση αρθροσκοπική έκπλυση και καθαρισμός, ακολου-
θούμενα από ενδοφλέβια χορήγηση των απαραίτητων αντιβιοτικών είναι τις περισσότερες φορές επαρκή 
και αποτελεσματικά. Εάν κριθεί απαραίτητο δεύτερος αρθροσκοπικός καθαρισμός πρέπει να διενεργείται 
χωρίς καθυστέρηση, ενώ η αφαίρεση του μοσχεύματος θα πρέπει να αποτελεί την τελευταία επιλογή.
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O59	 Η	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	ΤΗΣ	ΚΛΙΝΙΚΗΣ	ΕΙΚΟΝΑΣ	ΚΑΙ	ΤΩΝ	ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ	ΔΕΙΚΤΩΝ	ΓΙΑ	
ΤΗΝ	ΠΡΟΓΝΩΣΗ	ΤΗΣ	ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ	ΤΟΥ	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ	ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

Μόσχος Σ., Καλαμπόκης Α., Χατζηκομνηνός Ι., Ζαφείρης Χ., Μπούντης Α., Τσαφαντάκης Ε.

Τμήμα Σκολίωσης & Σπονδυλικής Στήλης, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΚΑΤ

Σκοπός:	Ο σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η αξιολόγηση τόσο της κλινικής εικόνας όσο και των 
εργαστηριακών αποτελεσμάτων σε φλεγμονές του χειρουργικού τραύματος.

Υλικό	και	Μέθοδοι:	Στο διάστημα Ιανουάριος 2008- Δεκέμβριος 2014 χειρουργήθηκαν στην κλινική μας 
2042 ασθενών που αντιμετωπίσαμε για διάφορες παθήσεις χρησιμοποιώντας υλικά σπονδυλοδεσίας.78 
(3,82%) ασθενείς (43 άνδρες, 35 γυναίκες) χρειάσθηκε χειρουργικό καθαρισμό λόγω φλεγμονής επιβε-
βαιωμένης με αιματολογικό έλεγχο (WBC, CRP, ΤΚΕ) και θετικής καλλιέργειας τραύματος καθώς και εκτί-
μησης της κλινικής τους εικόνας. Ο χειρουργικός καθαρισμός έγινε κατά μ.ο. 10 ημέρες μετά το πρώτο 
χειρουργείο και περιελάμβανε αφαίρεση νεκρωτικών ιστών, αφαίρεση μοσχευμάτων, λήψη διεγχειρητικών 
καλλιεργειών και λεπτομερής έκπλυση τραύματος με συσκευή πλύσεως. Όλοι οι ασθενείς έλαβαν μετεγ-
χειρητικά i.v. αντιβιοτική αγωγή βάση αντιβιογράμματος για 2-4 εβδομάδες και εν συνεχεία p.os. μέχρι την 
συμπλήρωση 3 μηνών αγωγή. 

Αποτελέσματα:	Σε 4 ασθενείς (5,12%) χρειάσθηκε ένας δεύτερος χειρουργικός καθαρισμός. 2 (2,56%) 
ασθενείς απεβίωσαν λόγω βαρείας σηψαιμίας. Ο συνηθέστερος μικροοργανισμός που απομονώθηκε ήταν 
ο MRSA σε 42 ασθενείς (53,84%). Το σύνολο των ασθενών με μ.ο. f. up τους 20 μήνες δεν εμφάνισαν 
περαιτέρω σημεία λοίμωξης.

Συμπεράσματα: Κλινική εικόνα του ασθενούς και τα εργαστηριακά αποτελέσματα, κυρίως η CRP, είναι οι 
2 κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την πρόγνωση της φλεγμονής του χειρουργικού τραύματος.
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O60	 ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ	ΜΗΡΙΑΙΑΣ	ΚΕΦΑΛΗΣ	ΣΤΗ	ΣΗΠΤΙΚΗ	ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

Μαρκέας Ν., Δημόπουλος Λ., Μήρτσιος Χ., Συντριλάλας Α., Μιχελαράκης Ι., Πασπαράκης Δ.

Β΄Ορθοπαιδική Κλινική Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Π.& Α. Κυριακού»

Σκοπός:	Στη σηπτική αρθρίτιδα του ισχίου μπορεί να προκληθεί μόνιμη αναπηρία. Η πρώιμη διάγνωση 
πριν την επέκταση της λοίμωξης, η έγκαιρη έναρξη της κατάλληλης αγωγής και η άμεση χειρουργική επέμ-
βαση μειώνουν τη βλάβη του αρθρικού υμένα, του χόνδρου και του παρακείμενου οστού. Οι εξελικτικές 
αλλοιώσεις της μηριαίας κεφαλής, όταν η νόσος αντιμετωπίζεται με σημαντική καθυστέρηση, θεωρούνται 
αναμενόμενες, όπως στην περίπτωση που αναφέρουμε. 

Υλικό-Μέθοδος: Στο χρονικό διάστημα 2003 - 2012, αντιμετωπίστηκαν στην κλινική μας 32 παιδιά (17 
αγόρια, 15 κορίτσια) με σηπτική αρθρίτιδα, ηλικίας 5,9 ετών (εύρος 3 μήνες έως 19 έτη). Σημειώθηκε 
προσβολή σε 14 ισχία, 11 γόνατα, 4 ποδοκνημικές, 2 αγκώνες και έναν ώμο. Άρρεν βρέφος 10 μηνών 
διακομίστηκε στην κλινική μας από νοσοκομείο της επαρχίας όπου νοσηλευόταν για ωτίτιδα, εξ αιτίας εμ-
μένοντος πυρετού και επώδυνης δυσκαμψίας στο δεξιό ισχίο. Με καθυστέρηση ενός μήνα από την έναρξη 
της νόσου τέθηκε η διάγνωση της σηπτικής αρθρίτιδας, η οποία επιβεβαιώθηκε τόσο απεικονιστικά όσο 
και με τις θετικές αιμοκαλλιέργειες.

Αποτελέσματα: Το βρέφος οδηγήθηκε στη χειρουργική αίθουσα όπου υπεβλήθη σε ανοικτή αρθροτομή, 
παροχέτευση και πλύσεις της αρθρικής κοιλότητας. Οι καλλιέργειες απομόνωσαν salmonella non typhi 
και το θεραπευτικό σχήμα προσαρμόστηκε σύμφωνα με το αντιβιόγραμμα σε σιπροφλοξασίνη αρχικά και 
αμοξυκιλλίνη στη συνέχεια. Σε 3 μήνες αναδείχθηκε στον ακτινολογικό έλεγχο άσηπτη ισχαιμία της μηρι-
αίας κεφαλής, η οποία εξελίχθηκε σε πλήρη εξαφάνισή της τους επόμενους μήνες και στην επαναγγείωση 
και επανεμφάνισή της μετά 2 χρόνια. Τρία χρόνια μετά την επέμβαση, το δεξιό ισχίο εμφανίζει εικόνα coxa 
magna, πλην όμως ο ασθενής έχει πλήρη κινητικότητα. 

Συμπεράσματα:	Στη σηπτική αρθρίτιδα του ισχίου, η αποτυχία βελτίωσης ή η επιδείνωση της κατάστασης 
μετά τις πρώτες 72 ώρες, απαιτούν αναθεώρηση του αντιμικροβιακού σχήματος, καταφυγή σε χειρουργική 
επέμβαση και συχνά τον επαναπροσδιορισμό της αρχικής διάγνωσης. Στον αναπτυσσόμενο παιδικό σκε-
λετό, η μακροπρόθεσμη τακτική παρακολούθηση θεωρείται απαραίτητη.
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O61	 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ	ΟΞΕΙΑΣ	ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ	ΣΕ	ΠΑΙΔΙ

Μαρκέας Ν., Τζιώρτζης Μ., Σταυρόπουλος Ν., Αθανασάκης Ε., Αντωνιάδου Θ., Πασπαράκης Δ. 

Β΄Ορθοπαιδική Κλινική Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Π.& Α. Κυριακού»

Σκοπός:	Η έγκαιρη αναγνώριση της οστεομυελίτιδας πριν την εξάπλωσή της και η άμεση έναρξη της 
κατάλληλης αγωγής ελαττώνουν την πιθανότητα μόνιμης βλάβης. Περιγράφεται η περίπτωση οστικής λοί-
μωξης που παρουσίασε πλήθος επιπλοκών και χρειάστηκε να αντιμετωπιστεί με ποικίλα αντιμικροβιακά 
σχήματα και επανειλημμένες επεμβάσεις. 

Υλικό-Μέθοδος: Στο διάστημα 2003-2012, νοσηλεύτηκαν στην κλινική μας για οστεομυελίτιδα 22 παιδιά 
(14 αγόρια, 8 κορίτσια), ηλικίας 8,8 ετών (εύρος 12 μήνες έως 15,9 έτη). Η κνήμη και το μηριαίο προ-
σβλήθηκαν στο 50% των περιπτώσεων. Αιμοκαλλιέργειες και καλλιέργειες πύου ήταν θετικές στις μισές 
περιπτώσεις. Υπεύθυνος μικροοργανισμός ήταν συχνά ο staphylococcus MRSA (40%). Αγόρι 3,5 χρονών 
προσκομίστηκε με πυρετό και αδυναμία βάδισης. Το δεξιό σκέλος παρουσίαζε οίδημα, ερυθρότητα, θερμό-
τητα και δυσκαμψία γόνατος και ποδοκνημικής. Οι εργαστηριακές εξετάσεις και ο απεικονιστικός έλεγχος 
απεκάλυψαν οστική λοίμωξη σε μηριαίο και κνήμη δεξιά, μαζί με σηπτική αρθρίτιδα στο σύστοιχο γόνατο. 
Οι αιμοκαλλιέργειες απομόνωσαν staphylococcus aureus MRSA. 

Αποτελέσματα: Ο ασθενής εμφάνισε οξεία θρόμβωση στις επιπολής μηριαία και ιγνυακή φλέβες και άρχι-
σε αντιπηκτική αγωγή, ενώ η αρχική οστική λοίμωξη εξελίχθηκε σε πανδιαφυσίτιδα της κνήμης. Η πρώτη 
επέμβαση πραγματοποιήθηκε μετά επταήμερο και περιελάμβανε διάνοιξη περιοστέου, τρυπανισμό και 
fenestration σε μηριαίο και κνήμη, καθώς και αρθροτομή γόνατος. Η επέμβαση επαναλήφθηκε άλλες δύο 
φορές στο επόμενο εικοσαήμερο για νέα παροχέτευση πύου, αφαίρεση απολύματος και εξαίρεση συριγ-
γίου. Η αντιμικροβιακή αγωγή ακολούθησε διάφορα σχήματα, με βάση τις βανκομυκίνη, κλινδαμυκίνη και 
ριφαμπικίνη. Ένα χρόνο μετά την πρώτη επέμβαση ο ασθενής έχει επανέλθει στις προηγούμενες δραστη-
ριότητες, ενώ τα οστά έχουν πλήρως ανακατασκευασθεί. 

Συμπεράσματα:	Στην οστεομυελίτιδα, η αποτυχία βελτίωσης, ή η επιδείνωση της κατάστασης μετά τις 
πρώτες 72 ώρες, απαιτεί αναθεώρηση της αντιβιοτικής θεραπείας, ενδεχόμενη χειρουργική επέμβαση ή 
αλλαγή της αρχικής διάγνωσης. Δεδομένης της συνεχιζόμενης ανάπτυξης του παιδικού σκελετού, είναι 
απαραίτητη η τακτική παρακολούθηση για μακρό χρόνο, με ιδιαίτερη προσοχή στην εκτίμηση του εύρους 
κίνησης των αρθρώσεων και του μήκους του οστού.
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O62	 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	ΟΣΤΙΚΗΣ	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	CAM	
ΜΕΤΑ	ΑΠΟ	ΘΕΡΑΠΕΙΑ	ΕΠΙΦΥΣΙΟΛΙΣΘΗΣΗΣ	ΜΗΡΙΑΙΑΣ	ΚΕΦΑΛΗΣ

Μεγαλοοικονόμος Π.1,3, Ηγουμένου Β.1,3, Βώττης Χ.1,2, Ζαμπέλη Φ.1, Μαυρογένης Α.1, Ζαμπακίδης Χ.2, 
Μαρκέας Ν.3, Πασπαράκης Δ.3

1Α’ Ορθοπαιδική Κλινική, Αττικόν Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Αθήνα
2Α’ Παιδοορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Παίδων «Παν. & Αγλαΐα Κυριακού», Αθήνα
3Β’ Παιδοορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Παίδων «Παν. & Αγλαΐα Κυριακού», Αθήνα

Σκοπός: Η επιφυσιολίσθηση της μηριαίας κεφαλής προκαλεί παραμόρφωση Cam και ενοχοποιείται συ-
χνά για πρόκληση συνδρόμου μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης. Σκοπός της μελέτης ήταν να αξιολογήσει 
την Cam παραμόρφωση και την ανακατασκευή της άνω μηριαίας επίφυσης από την διάγνωση μέχρι την 
σύγκλειση του αυξητικού χόνδρου σε ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν με δυο διαφορετικές μεθόδους in 
situ σταθεροποίησης.

Υλικό	και	Μέθοδοι: Μελετήθηκαν παιδιά που αντιμετωπίσθηκαν για επιφυσιολίσθηση της μηριαίας κεφα-
λής την περίοδο 2000 - 2010. Συμπεριλάβαμε 29 ασθενείς μόνο με ιδιοπαθή και ετερόπλευρη επιφυσιολί-
σθηση (17 αγόρια, 12 κορίτσια, μέσης ηλικίας 12,9 και 11,4 ετών αντίστοιχα). Όλοι οι ασθενείς αντιμετω-
πίστηκαν με in situ σταθεροποίηση της μηριαίας κεφαλής (11 με αυλοφόρο κοχλία και 18 με δύο βελόνες). 
Αξιολογήθηκαν οι ακτινογραφίες της διάγνωσης, της πρώτης μετεγχειρητικής ημέρας, καθώς και αυτές 
κατά τη σύγκλειση του αυξητικού χόνδρου και της αφαίρεσης των υλικών. H παραμόρφωση Cam και η 
οστική ανακατασκευή αξιολογήθηκαν με τη γωνία-α και τον δείκτη head-neck offset ratio στις ακτινογραφί-
ες σε βατραχοειδή θέση. Για την ακρίβεια των μετρήσεων στη μελέτη των ακτινογραφιών χρησιμοποιήθηκε 
το εγκεκριμένο υπολογιστικό πρόγραμμα TraumaCad. 

Αποτελέσματα: Η πλειονότητα των ασθενών αφορούσε υπέρβαρα αγόρια. Ο μέσος χρόνος σύγκλεισης 
του αυξητικού χόνδρου για το πάσχον ισχίο ήταν οι 13,9 μήνες, ανεξάρτητα από το εφαρμοζόμενο υλικό συ-
γκράτησης. Η μέση γωνία-α αξιολογήθηκε σε 65,50 αμέσως μετά την ήλωση ενώ ο μέσος head-neck offset 
ratio ήταν -0,029. Κατά την αφαίρεση των υλικών οι ίδιες μετρήσεις έδωσαν 52,20 και +0,045 αντίστοιχα. 
Δεν σημειώθηκε σε καμία περίπτωση επιβάρυνση της ολίσθησης, χονδρόλυση ή άσηπτη νέκρωση

Συμπεράσματα: Παρά την αξιοσημείωτη ανακατασκευή της παραμόρφωσης Cam στο χρονικό διάστημα 
της μελέτης, δεν εξασφαλίστηκε η αποφυγή υποκείμενου συνδρόμου πρόσκρουσης. Στους ασθενείς που 
μελετήθηκαν το είδος του υλικού δεν φάνηκε να επηρεάζει την έκβαση.
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O63	 ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΕΙΣ	ΤΕΝΟΝΤΩΝ,	ΣΕ	ΠΑΙΔΙΑ	ΜΕ	ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ	ΠΑΡΑΛΥΣΗ,	ΜΕ	ΣΥΓΧΡΟΝΗ	
ΕΓΧΥΣΗ	ΑΛΛΑΝΤΙΚΗΣ	ΤΟΞΙΝΗΣ

Λαλιώτης Ν., Κολλιατζάκης Σ., Πετράκης Ι., Παπαβασιλείου Κ., Γαλάνης Ν., Κύρκος Ι.

Γ΄ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική Νοσοκομείου Παπαγεωργίου

Οι παραμορφώσεις των άκρων, παιδιών με εγκεφαλική παράλυση, αντιμετωπίζονται εγχειρητικά με τις 
επιμηκύνσεις των ρικνών τενόντων. Επιτρέπει την αποκατάσταση στον άξονα και διευκολύνει την κινητο-
ποίηση των παιδιών και την βελτίωση του κινητικού τους επιπέδου. 
Η επιμήκυνση συνήθως προστατεύεται με ακινητοποίηση του χειρουργηθέντος άκρου, σε γύψινους νάρ-
θηκες. Οι νάρθηκες δημιουργούν δυσχέρεια στην μετεγχειρητική φροντίδα του παιδιού, στην νοσηλεία και 
φροντίδα του, ιδίως στα κάτω άκρα. Η ακινητοποίηση συμβάλλει στην εμφάνιση συμφύσεων που ελαττώ-
νουν το καλό αποτέλεσμα από την χειρουργική αντιμετώπιση των παιδιών.
Η χρήση αλλαντικής τοξίνης είναι καθιερωμένη πλέον μέθοδος για την ελάττωση της σπαστικότητος. Ο 
σκοπός της εργασίας μας είναι να παρουσιάσει τον συνδυασμό της αντιμετώπισης των παραμορφώσεων 
στην εγκεφαλική παράλυση, με την προστασία των επιμηκύνσεων με την σύγχρονη έγχυση αλλαντικής 
τοξίνης.

Στην περίοδο 2003-2012, υποβλήθηκαν σε λειτουργικές επιμηκύνσεις των τενόντων των άκρων, 55 παιδιά 
με εγκεφαλική παράλυση. Επρόκειτο για 24 παιδιά με τετραπληγία, 14 παιδιά με διπληγία και 17 παιδιά με 
ημιπληγική προσβολή. Συγχρόνως με την λειτουργική επιμήκυνση του μυός, είτε στο τενόντιο τμήμα του 
είτε στο μυοτενόντιο τμήμα, ακολουθούσε έγχυση αλλαντικής τοξίνης, κεντρικότερα στον μύ, στην θέση της 
νευρομυικής σύναψης. Για την μετεγχειρητική τους πορεία, χρησιμοποιούσαμε λειτουργικούς κηδεμόνες, 
για διάστημα ολίγων ημερών, ενώ στην συνέχεια οι ασθενείς ακολουθούσαν συστηματική παθητική και 
ενεργητική κινητοποίηση, στο όριο των ενοχλήσεων και της δυνατής συνεργασίας. Μόνον σε 4 παιδιά που 
έγινε μεταφορά του ημίσεος πρόσθιου κνημιαίου και σε 1 με μεταφορά του οπισθίου κνημιαίου, χρησιμο-
ποιήθηκε γύψινος νάρθηκας κνημοποδικός, για διάστημα 4 εβδομάδων.

Αποτελέσματα. Η μετεγχειρητική φροντίδα των ασθενών μας ήταν ιδιαίτερα εύκολη. Δεν αντιμετωπίσαμε 
πρόβλημα με οίδημα ή πόνο ή διάσπαση της συρραφής. Η κινητοποίηση πρώιμα διευκολύνει ιδιαίτερα τον 
χειρισμό των παιδιών αυτών. Ιδιαίτερα σημαντικό για παιδιά που είναι στην σχολική ηλικία, όπου η χρήση 
γύψινου νάρθηκα, κυρίως για παρεμβάσεις στο ισχίο ή στους οπίσθιους μηριαίους, δημιουργεί πρόβλημα 
στην καθημερινή διαχείριση του παιδιού. Ο χρόνος νοσηλείας δεν μεταβλήθηκε, αλλά βελτιώθηκε η υγιεινή 
των παιδιών και η άνεση στην αλλαγή θέσεων και την μεταφορά τους. 
Χρησιμοποιούσαμε τους κηδεμόνες που είχαν τα παιδιά, κατά την διάρκεια της ορθοστάτησής τους. Απο-
φεύγεται η ανάπτυξη συμφύσεων, μεταξύ του υποδορίου και του θυλάκου, με την πρώιμη συστηματική 
κινητοποίηση των παιδιών. Η ελάττωση στην σπαστικότητα, σε συνδυασμό με την αύξηση του εύρους της 
κίνησης, επιτρέπει πρώιμα την καλύτερη κινητοποίηση. Η ενεργητική ορθοστάτηση γινόταν συνήθως στις 
3 εβδομάδες μετεγχειρητικά. Προστασία δινόταν μόνον σε περιπτώσεις επιμήκυνσης του αχιλλείου τένο-
ντα, με την εφαρμογή νάρθηκα κατά την φόρτιση. 

Συμπέρασμα. Η χρήση αλλαντικής τοξίνης, αποτελεί ασφαλή μέθοδο για την προστασία της συρραφής 
των επιμηκυνθέντων μυών. Σε συνδυασμό με την ελάττωση της σπαστικότητος, διευκολύνει σημαντική την 
πρώιμη κινητοποίηση των παιδιών αυτών. Αποφεύγεται η ακινητοποίηση σε γύψινους νάρθηκες που είναι 
βασανιστικοί στα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση. 
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O64	 ΥΠΑΣΤΡΑΓΑΛΙΚΗ	ΑΡΘΡΟΔΕΣΙΑ,	ΜΕ	ΧΡΗΣΗ	ΑΥΛΟΦΟΡΟΥ	ΚΟΧΛΙΑ,	ΣΕ
	 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΟΥ	ΠΟΔΙΟΥ	ΣΤΗΝ	ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ	ΠΑΡΑΛΥΣΗ

Λαλιώτης Ν., Γεωργακάκης Γ., Τσιτούρας Δ., Καρανάσσος Μ., Ποτούπνης Μ., Μακρής Β., Κύρκος Ι.

Γ΄Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ Παπαγεωργίου

Στην εγκεφαλική παράλυση συνήθης παραμόρφωση του ποδιού είναι η βλαισότητα της υπαστραγαλικής. 
Δημιουργεί παθολογική επιφάνεια στήριξης του σώματος, αυξάνει με τον χρόνο καθώς αυξάνει το ύψος και 
βάρος των παιδιών με εγκεφαλική παράλυση. Η διόρθωση της παραμόρφωσης μπορεί να βελτιώσει την 
στήριξη και μετακίνηση των παιδιών.

Σκοπός της εργασίας μας είναι η παρουσίαση της τεχνικής της υπαστραγαλικής αρθροδεσίας με χρήση 
αυλοφόρου κοχλία συμπίεσης.

Ασθενείς	-	Μέθοδος:	Πρόκειται για μια σειρά από 12 ασθενείς με εγκεφαλική παράλυση. Εμφάνισαν στα-
διακή επιδείνωση της παραμόρφωσης του ποδιού, με στήριξη στο προέχον τμήμα του αστραγάλου στο 
έσω χείλος του ποδιού, υψηλή θέση της πτέρνας και υπεξάρθρημα της υπαστραγαλικής. 
Η ηλικία τους κυμαίνεται από 9 έως 17 ετών. Το κινητικό τους στάδιο ήταν GMFCM 3 έως 1, ενώ σε 8 από 
αυτούς η βλάβη ήταν αμφοτερόπλευρη.
Στον ακτινολογικό έλεγχο του ποδιού έγιναν μετρήσεις των γωνιών μεταξύ πτέρνας αστραγάλου και 1ου 
μεταταρσίου.
Η εγχειρητική αντιμετώπιση περιελάμβανε την επιμήκυνση αχιλλείου, διάνοιξη της υπαστραγαλικής από 
τον ταρσιαίο κόλπο και επιμελή καθαρισμό του χόνδρου των αρθρώσεων μεταξύ πτέρνας και αστραγάλου, 
ανάταξη της υπαστραγαλικής και σταθεροποίηση με αυλοφόρο κοχλία διπλού σπειράματος, που επιτρέπει 
ικανοποιητική συμπίεση μεταξύ πτέρνας και αστραγάλου. Δεν χρησιμοποιήθηκε οστικό μόσχευμα. Ακο-
λούθησε ακινητοποίηση του μέλους για διάστημα 1 μηνός

Αποτελέσματα: Η διόρθωση της παραμόρφωσης του ποδιού επιτεύχθηκε σε όλους τους ασθενείς. Η βελ-
τίωση της επιφάνειας στήριξης του πέλματος με την σύγχρονη σταθεροποίηση, βοήθησε στην καλύτερη 
στήριξη και βάδιση των παιδιών. Δεν γίνεται χρήση ναρθήκων. 
Η κλινική και ακτινολογική παρακολούθηση δείχνει την διατήρηση της ανάταξης. Δεν έχουμε θραύση κο-
χλία, η θέση του κοχλία πλην ενός παιδιού είναι στο υποχόνδριο, δεν είχαμε προβλήματα στα σημεία 
εισόδου του κοχλία. Σε κανένα ασθενή έως τώρα δεν έγινε αναθεώρηση της αρθροδεσίας. Παρακολου-
θούμε την ακτινολογική διαυγαστική ζώνη που εμφανίζουν πέριξ του κοχλία, δύο παιδιά, χωρίς απώλεια 
της ανάταξης. Δεν είχαμε περιστατικό με εκσεσημασμένη διόρθωση της παραμόρφωσης, που να οδηγεί 
σε ανεπαρκή πτερνιαία στήριξη. 

Συμπέρασμα:	Η υπαστραγαλική αρθροδεσία με αυλοφόρο κοχλία, σε παιδιά με βλαισότητα σε εγκεφαλι-
κή παράλυση, αποτελεί ασφαλή μέθοδο αντιμετώπισης της παραμόρφωσης.
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O65	 ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΩΜΑΤΩΣΗ	-	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	ΜΕΤΑ	ΑΠΟ	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ	
	 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Τζαβέλλας Α., Πετράκης Ι., Πέλλιος Στ., Κενανίδης Ε., Ποτούπνης Μ., Τσιρίδης Ε., Σάϊεχ Φ., Κύρκος Ι.

Γ΄ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ Παπαγεωργίου

Σκοπός:	Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων χειρουργικής αφαίρεσης οστεοχονδρωμάτων (εξοστώσεων) 
κατά την παιδική και εφηβική ηλικία.

Υλικό-Μέθοδος:	Κατά τη χρονική περίοδο Ιουλ. 2004 - Ιουν. 2014 , διενεργήθηκαν στην κλινική μας 58 
χειρουργικές αφαιρέσεις εξοστώσεων σε 54 ασθενείς(32 αγόρια - 26 κορίτσια).Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 
11,2 έτη (1 εώς 21 ετών) και η εντόπιση των εξοστώσεων ήταν 22 στο μηριαίο,13 στην κνήμη,11 στο λαγό-
νιο,8 στο βραχιόνιο,3 στην περόνη,1 κερκίδα. Τέσσερις ασθενείς είχαν τη νόσο των πολλαπλών εξοστώσε-
ων ενώ οι υπόλοιποι 50 ασθενείς εμφάνιζαν μια μεμονωμένη οστική προεξοχή. Κλινική συμπτωματολογία 
εμφάνιζε το 41%(22 ασθενείς). Όλοι τους αντιμετωπίστηκαν με χειρουργική αφαίρεση των οστικών προε-
ξοχών (εξοστώσεων) και η διάγνωση ετίθεντο μετά από ιστοπαθολογική εξέταση.

Αποτελέσματα:	Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης ήταν 7,2 έτη(7 μήνες - 10,5 έτη). Όλοι οι ασθενείς 
εκτιμήθηκαν μετεγχειρητικά με νέο κλινικό και απεικονιστικό έλεγχο. Οι ασθενείς με τη νόσο των πολλα-
πλών εξοστώσεων (3 από τους 4) υποβλήθηκαν σ’αυτό το χρονικό διάστημα σε 2 χειρουργικές επεμβά-
σεις(κορίτσια) και 3 χειρουργικές επεμβάσεις(αγόρι) εκ των οποίων η μία ήταν υποτροπή ατελούς αφαίρε-
σης εξόστωσης μηριαίου. Από τους υπόλοιπους ασθενείς υπήρξαν άλλες δυο υποτροπές μεμονωμένης 
οστικής προεξοχής μηριαίου και βραχιονίου.

Συμπεράσματα:	Το οστεοχόνδρωμα είναι ο συχνότερος καλοήθης όγκος των οστών. Αν και το ποσοστό 
εξαλλαγής σε χονδροσάρκωμα είναι μικρό(περίπου 1%), όταν πληρεί τις ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώ-
πισης είναι προτιμότερο να αφαιρείται. Τα μακροχρόνια αποτελέσματα της χειρουργικής αντιμετώπισης 
κρίνονται ικανοποιητικά και τα χαμηλά ποσοστά υποτροπής οφείλονται κυρίως στην ολική εξαίρεση της 
βλάβης.
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O66	 Η	 ΜΕΘΟΔΟΣ	 SCHROTH	 ΚΑΙ	 Η	 ΣΗΜΑΣΙΑ	 ΤΗΣ	 ΣΤΗ	 ΘΕΡΑΠΕΙΑ	 ΤΗΣ	 ΕΦΗΒΙΚΗΣ	
ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ	ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ

Καραβίδας Ν.

Scoliosis Spine Laser Centre

Σκοπός: Στην Ελλάδα η συνήθης θεραπεία για την Εφηβική Ιδιοπαθή Σκολίωση είναι η χρήση κηδεμόνα. 
Τις περισσότερες φορές η σύσταση των ιατρών είναι να μην συνοδεύεται από κάποιο είδος άσκησης ή να 
συνοδεύεται από ασκήσεις κλασσικής γυμναστικής ή κολύμβηση. Η μέθοδος Schroth αποτελεί διεθνώς 
το gold standard των ειδικών φυσικοθεραπευτικών ασκήσεων για την αντιμετώπιση της σκολίωσης. Βάση 
της μεθόδου είναι οι προσαρμοσμένες στον τύπο της σκολίωσης ασκήσεις, με τρισδιάστατη αυτοδιόρθωση 
της σκολιωτικής στάσης, εφαρμογή της στροφικής αναπνοής και εκπαίδευση διατήρησης των διορθώσεων 
στην καθημερινότητα του ασθενούς. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η παρουσίαση της αποτελεσμα-
τικότητας της μεθόδου Schroth στην θεραπεία της σκολίωσης.

Υλικό	και	Μέθοδοι: Μία ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε στις πιο γνωστές 
ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. Η ανασκόπηση ανέδειξε 16 έρευνες που εξετάζουν την αποτελεσματικό-
τητα της μεθόδου Schroth στην θεραπεία της σκολίωσης, είτε σε συνδυασμό με κηδεμόνα είτε όχι. Βρέθη-
καν 1 Randomised Controlled Trial (RCT), 1 Systematic Review, 9 prospective pre/post design studies, 3 
retrospective cohorts και 2 case-reports. 

Αποτελέσματα: Στις περισσότερες έρευνες η μέθοδος Schroth φαίνεται να μειώνει σημαντικά τις πιθανό-
τητες επιδείνωσης της σκολίωσης, την γωνία Cobb και την στροφή των σπονδύλων (ATR), ενώ ταυτόχρο-
να βελτιώνει την εμφάνιση, την ζωτική χωρητικότητα (VC) και την συνολική ποιότητα ζωής των ασθενών. 
Συνεισφέρει επίσης στην βελτίωση της εμφάνισης και στην μείωση του πόνου μετά από σπονδυλοδεσία, 
όπως και στην σταθεροποίηση της οβελιαίας παραμόρφωσης (flatback). Ακόμα περισσότερο, η χρήση 
της παράλληλα με τον κηδεμόνα φαίνεται να βελτιστοποιεί το αποτέλεσμα. Καμία έρευνα δεν παρουσιάζει 
αρνητικές συνέπειες από την χρήση της μεθόδου.

Συμπεράσματα: Η μέθοδος Schroth αποτελεί επιστημονικά τεκμηριωμένη αντιμετώπιση της Ιδιοπαθούς 
σκολίωσης. Τα οφέλη από την σωστή εφαρμογή της είναι αναγνωρισμένα από τις διεθνείς επιστημονικές 
κοινότητες SOSORT και SRS. Σε μικρές σκολιώσεις (Cobb <25ο ) μπορεί να αποτελέσει αποκλειστική θε-
ραπεία, ενώ σε μεγαλύτερες σκολιώσεις πάντα πρέπει να συνδυάζεται με την χρήση κηδεμόνα.
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O67	 Ο	ΡΟΛΟΣ	ΤΩΝ	ΕΙΔΙΚΩΝ	ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ	ΑΣΚΗΣΕΩΝ	(PHYSIOTHERAPEUTIC	
SCOLIOSIS	 SPECIFIC	 EXERCISES-PSSE)	 ΣΤΗΝ	 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	 ΤΗΣ	 ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ	
ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ.	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ	ΤΗΣ	ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Καραβίδας Ν.

Scoliosis Spine Laser Centre

Σκοπός: Οι διεθνείς επιστημονικές κοινότητες SRS και SOSORT, που ασχολούνται με την θεραπεία της 
σκολίωσης, συμφωνούν πως οι Ειδικές Φυσικοθεραπευτικές Ασκήσεις για την Σκολίωση (PSSE) πρέπει 
πάντα να συμπεριλαμβάνονται στο πλάνο θεραπείας. Οι PSSE είναι ασκήσεις, προσαρμοσμένες στον 
τύπο της σκολίωσης (curve specific exercises), που βασίζονται στην τρισδιάστατη αυτοδιόρθωση της σκο-
λιωτικής στάσης, στην στροφική αναπνοή και στην εκπαίδευση διατήρησης των διορθώσεων στις καθημε-
ρινές δραστηριότητες. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να παρουσιάσει τα ερευνητικά αποτελέσματα 
των PSSE και να αποσαφηνίσει την σημαντικότητα τους στην θεραπεία της σκολίωσης.

Υλικό	και	Μέθοδοι: Μία ανασκόπηση της βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε στις σημαντικότερες ηλε-
κτρονικές βάσεις δεδομένων Pubmed, CINAHL, Cochrane Library και MEDLINE. Οι λέξεις κλειδιά που 
χρησιμοποιήθηκαν στην αναζήτηση ήταν Adolescent Idiopathic Scoliosis AND Physiotherapy OR Physical 
Therapy OR Exercises OR Treatment. Από την αναζήτηση προέκυψαν 207 άρθρα, όμως μόνο τα 31 
πληρούσαν τα κριτήρια επιλογής. Αξιολογήθηκαν 31 άρθρα, εκ των οποίων 3 Randomised Control Trials 
(RCT), 8 Systematic reviews, 10 prospective studies, 6 retrospective studies και 4 case-reports.

Αποτελέσματα: Όλες οι έρευνες παρουσίασαν την σημαντική αποτελεσματικότητα των PSSE , παρόλαυ-
τα 3 έρευνες συμπέραναν χαμηλή ποιότητα των ερευνών. Συνοπτικά, το σύνολο των ερευνών αποδεικνύει 
την αποτελεσματικότητα των PSSE στον συνδυασμό της θεραπείας μαζί με κηδεμόνα, στην μείωση της 
πιθανότητας επιδείνωσης, στην μείωση της γωνίας Cobb και της στροφής (ATR), στην βελτίωση του αι-
σθητικού αποτελέσματος, της αναπνευστικής λειτουργίας και της ποιότητας ζωής των ασθενών. Αποδείξεις 
υπάρχουν πως οι PSSE προσφέρουν καλύτερα αποτελέσματα από καθόλου ή γενική γυμναστική. Η μέθο-
δος Schroth παρουσιάζεται ως η πιο αποτελεσματική από τις PSSE.

Συμπεράσματα: Υπάρχουν πλέον ισχυρές ερευνητικές αποδείξεις πως οι PSSE, όταν εφαρμόζονται σω-
στά, αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την σκολίωση, είτε σαν αποκλειστική θεραπεία σε μικρές σκολιώσεις 
(Cobb <25ο ) και σε ενηλίκους, είτε σε συνδυασμό με τον κηδεμόνα, κατά την περίοδο της μέγιστης ανά-
πτυξης ενός παιδιού. Εντούτοις, στο μέλλον απαιτείται υψηλότερη ποιότητα ερευνών.
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O68	 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	 ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΩΝ	 ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ	 ΜΗΡΙΑΙΟΥ.	 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ	 ΚΑΙ	
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ	ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Ασσάντης Β., Κύπαρλης Δ., Σαρβάνης Η., Σπάρταλης Α., Φυλακτός Α., Παλαβός Ι.

Ορθοπαιδική Kλινική, Γ.Ν. Κοζάνης Μαμάτσειο

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση περιστατικών με περιπροθετικό κάταγμα μηριαίου που 
αντιμετωπίστηκαν στην κλινική μας.

Υλικό	και	μέθοδοι: Την τελευταία πενταετία αντιμετωπίσθηκαν στην κλινική μας 17 περιστατικά με περι-
προθετικό κάταγμα μηριαίου. 12 γυναίκες, 5 άνδρες με μέσο όρο ηλικίας τα 76 έτη. Ένα ποσοστό από αυτά 
60% αντιμετωπίσθηκε χειρουργικά με εσωτερική οστεοσύνθεση, ενώ τα υπόλοιπα συντηρητικά.

Αποτελέσματα: Η συντηρητική αντιμετώπιση περιπροθετικών καταγμάτων σε ορισμένα περιστατικά ήταν 
επιβεβλημένη λόγω συνοδών παθήσεων και αδυναμίας αντιμετώπισης που καθιστούσαν την χειρουργική 
επέμβαση αδύνατη.

Συμπεράσματα: Η συντηρητική αντιμετώπιση περιπροθετικών καταγμάτων μηριαίου αποτελεί μία εναλ-
λακτική λύση με καλά αποτελέσματα εφόσον υπάρχει συμμόρφωση του ασθενούς και συχνός επανέλεγ-
χος από τον ιατρό.
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O69	 NATURAL	HISTORY	OF	FIBULA	AFTER	TWO	TYPES	OF	HIGH	TIBIAL	OSTEOTOMY

Basa C.D., Kaya Bicer E., AydogdU S., Sur H.

Ege University, Faculty of Medicine Department of Orthopaedics and Traumatology, Izmir, Turkey 

Objectives: To evaluate the rate and timing of union of fibular osteotomy (FO) accompanying closed 
wedge (CWHTO) or dome (DO) high tibial osteotomy (HTO). 

Methods: 74 knees of 70 patients who underwent either CWHTO or DO between 2002&2012, and had 
eligible radiographic data were included. The level of FO, presence of displacement, apposition between 
bony fragments (its percentage) recorded. Presence and timing of union of HTO and FO noted. Osteotomies 
which were not united at the end of four months were regarded as delayed union; after the eighth month 
as nonunion. Statistical analyses were performed utilizing SPSS v16. 

Results: CWHTO was performed in 49 knees, DO in 25. Union of FO evaluated in 67 knees; 59 of them 
united. In three knees delay of union, in five nonunion was observed. Nonunited FOs were all at mid-
diaphyseal level; accompanying HTO was DO. Union rate of proximal fibular osteotomies with CWHTO 
were greater than mid-diaphyseal osteotomies with DO (p=0.001). In the apposed group, union rate 
was higher (p=0.001). Pseudoarthrosis of HTO was present in two knees whose fibulas did not unite. 
Median value for time to reach union of proximal FO was three months whereas it was six months for mid-
diaphyseal FO (p=0.117). Union time of HTO was three months for CWHTO but 4.5 months for DO. Time 
to reach union did not constitute a significant difference among groups according to type of HTO (p=0.063 
for FO, p=0.368 for HTO). 

Conclusions: Time to reach union and nonunion characteristics of FO might differ according to its level, 
apposition of bone ends, and type of accompanying HTO. The fate of FO might also affect the union of 
HTO; the mid diaphyseal FO possibly destabilizes the HTO leading to a delay in its union. 
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O70	 ΧΡΗΣΗ	ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ	ΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗΣ	ΣΕ	ΑΣΘΕΝΕΙΣ	ΜΕ	ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ	ΙΣΧΙΟΥ	
ΚΑΙ	ΓΟΝΑΤΟΣ:	ΤΥΧΑΙΑ-	ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ	ΜΕΛΕΤΗ

Μπουγιουκλής Δ.1, Γκανταΐφης Ν.2, Τσιτούρας Δ.3

1Ε’ Ορθοπαιδική Κλινική ΓΝ Ασκληπιείο Βούλας
2Ορθοπαιδική Κλινική ΓΝ Πύργου
3Γ’ Πανεπιστημιακή Κλινική ΑΠΘ

Σκοπός:	Η παρούσα εργασία έχει σαν σκοπό τον καθορισμό των κλινικών αποτελεσμάτων της χορήγησης 
φαιντανύλης από την διαδερμική οδό σε ασθενείς με μετρίου-σοβαρού βαθμού οστεοαρθρίτιδα του ισχίου 
ή του γόνατος, που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς με χρήση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμά-
κων ή με ασθενή οπιοειδή σκευάσματα.

Υλικό-Μέθοδος:	Συνολικά 129 ασθενείς έλαβαν μέρος στην μελέτη. Όλοι οι ασθενείς έπασχαν από μετρί-
ου έως σοβαρού βαθμού οστεοαρθρίτιδα του ισχίου ή του γόνατος ακτινογραφικά διαπιστωμένη. Η διάρ-
κεια του άλγους ήταν τουλάχιστον από τριών μηνών. Οι ασθενείς χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες. 60 
αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου και έλαβαν αγωγή με ΜΣΑΦ ή ασθενή οπιοηδή. 69 ασθενείς της ομάδας 
ΙΙ αφού έλαβαν αρχικά για μια εβδομάδα ΜΣΑΦ και απλά αναλγητικά, κατόπιν υποβλήθηκαν σε θεραπεία 
με φαιντανύλη με μορφή διαδερμικών αυτοκόλλητων για έξι εβδομάδες. Η αξιολόγηση των άλγους έγινε με 
βάση το VAS score (Visual Analog Scale), ενώ το λειτουργικό αποτέλεσμα εκτιμήθηκε με βάση τον δείκτη 
WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index).

Αποτελέσματα:	Οι ασθενείς της δεύτερης ομάδας παρουσίασαν βελτίωση τόσο του άλγους (μείωση της 
καμπύλης του VAS κατά -25 σε σχέση με μείωση κατά -13.8 στην ομάδα Ι), όσο και του λειτουργικού απο-
τελέσματος με βάσει τον δείκτη WOMAC. Οι πιο συχνές παρενέργειες που παρατηρήθηκαν με την χορή-
γησης της φαιντανύλης ήταν η ναυτία, ο έμετος και η υπνηλία.

Συμπεράσματα:	Η διαδερμική χορήγηση φαιντανύλης σε ασθενείς με μετρίου έως σοβαρού βαθμού οστε-
οαρθρίτιδα του ισχίου ή του γόνατος, φαίνεται να παρέχει καλά τελικά αποτελέσματα και ως εκ τούτου θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν στην συντηρητική θεραπεία αυτών των παθήσεων.
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O71	 ΠΡΟΔΡΟΜΗ	 ΑΝΑΦΟΡΑ	 ΣΤΗ	 ΧΡΗΣΗ	 PRP	 ΩΣ	 ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ	 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	
ΑΡΧΟΜΕΝΗΣ	ΟΑ

Βλάχος Ι.

Ορθοπαιδική Κλινική «ΜΗΤΕΡΑ»

Σκοπός: Η ανάσχεση στην εξέλιξη της οστεοαρθρίτιδος των μεγάλων αρθρώσεων υπήρξε πάντα η προσ-
δοκία των ορθοπαιδικών.
Η χρησιμοποίηση παραγόντων εμπεριεχομένων στην άρθρωση (υαλουρονικού οξέως, χονδροϊτίνης, γλου-
κοζαμίνης) δεν έδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Η αναγνώριση της δυνατότητας των αυξητικών παραγόντων που απελευθερώνονται από τα αιμοπετάλια, 
να επιδρούν στην αναγέννηση του χόνδρου (GF: TGFbeta 1.2, IGF-1, EGF, FGF, VEGF) έχει αρχίσει να 
αναγνωρίζεται διεθνώς.

Υλικό	και	μέθοδος: 25 γόνατα με αλλοιώσεις κατά Ählback I-II στάδιο, υπεβλήθηκαν σε άπαξ χορήγηση 
PRP. H ποσότητα του εγχεόμενου υλικού ήταν 3cc. Δεν χρησιμοποιήθηκε αντιπηκτικό. Οι ασθενείς χρησι-
μοποίησαν για τρεις (3) εβδομάδες 1 βακτηρία αγκώνος, για μερική αποφόρτιση. Συνεστήθησαν ασκήσεις 
τετρακεφάλου. Ηλέγχθησαν κλινικά την 20η, 45η, 90η ημέρα, στο 6μηνο και στο 12μηνο. Τον 12ο μήνα ηλέγ-
χθησαν με ακτινογραφία και MRI. 

Αποτελέσματα: Οι 22 είχαν βελτίωση των υποκειμενικών ενοχλημάτων μετά την παρέλευση 6 εβδομά-
δων. Απ΄ αυτούς 5 είχαν ελάττωση ενοχλημάτων μετά την 5η ημέρα και 10 μετά την 20η ημέρα.
Για αξιολόγηση των ευρημάτων χρησιμοποιήθηκε το International Committee Documentation Score. 
Η γενομένη ακτινογραφία και MRI μετά παρέλευση ενός έτους, ανέδειξε σταθεροποίηση των οστεοαρθρι-
τικών αλλοιώσεων (πάχος χόνδρου - οστεόφυτα) (χωρίς επιδείνωση των ακτινολογικών ευρημάτων).

Συμπέρασμα: Η χρήση των PRP με απλή έγχυση, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και ενδείξεις, ελατ-
τώνει τα συμπτώματα και πιθανότατα δρα ανασχετικά στην εκφυλιστική νόσο του γόνατος. Χρειάζεται 
περαιτέρω έρευνα για την διαπίστωση της διάρκειας επίδρασης.
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O72	 ΑΡΘΡΟΔΕΣΗ	 ΓΟΝΑΤΟΣ	 ΜΕ	 ΧΡΗΣΗ	 ΚΥΚΛΙΚΩΝ	 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ	
ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ.	ΣΕΙΡΑ	ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ	ΑΣΘΕΝΩΝ

Κεσσίδης Ε.1, Μόσχος Δ.2, Σπαρταλης Α.3, Μπινιαρης Γ.4, Μακρής Β.1, Κύρκος Ι.1

1Γ΄ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη, 
2Γ.Ν. Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη, 3Γ.Ν. Πτελεμαίδας, 4Γ.Ν. Κατερίνης

Σκοπός: Η παρουσιάση των αποτελεσμάτων της αρθρόδεσης γόνατος με χρήση κυκλικών συστημάτων 
εξωτερικής οστεοσύνθεσης τύπου Ilizarov ως μέθοδος διάσωσης για την αντιμετώπιση σηπτικής αρθρίτι-
δας μετά από ολική αρθροπλαστική γόνατος, ενδαρθρικές εγχύσεις ή αποκατάσταση ΟΧΣ.

Υλικό	και	Μέθοδος: Η σειρά αφορά επτά ασθενείς, 3 γυναίκες και 4 άνδρες με μέσο όρο ηλικίας τα 67,7 
έτη που αντιμετωπίστηκαν μετάξυ 2008 και 2014 με μηροκνημιαία αρθρόδεση. Τέσσερις ασθενείς είχαν 
υποβληθεί σε ολική αρθροπλαστική που επεπλάκη με λοίμωξη και σήψη ενώ σε δύο περιπτώσεις είχε 
ήδη γίνει αναθεώρηση σε δύο χρόνους με χρήση spacer με αντιβιοτικό. Τρεις από τους ασθενής αυτούς 
εμφάνιζαν και συρίγγιο με ενεργό εκροή. Οι υπόλοιποι ασθενείς είχαν σηπτική αρθρίτιδα με δυσκαμψία 
μετά από ενδαρθρική έγχυση υαλουρονικού (δύο ασθενείς) ή επέμβαση αποκατάστασης οπίσθιου χιαστού 
συνδέσμου (ένας ασθενής). Η έκταση του οστικού ελλείμματος καθορίστηκε βάση της ταξινόμησης Engh.

Αποτελέσματα: Επιτυχής αρθρόδεση διαπιστώθηκε σε όλους τους ασθενείς (μέσος χρόνος 5,8 μήνες) 
καθώς και πλήρης κλινική και εργαστηριακή υποχώρηση της λοίμωξης. Όλοι οι ασθενείς κινητοποιήθηκαν 
με πλήρη φόρτιση σε μέσο χρόνο 3 μηνών, η μέση βράχυνση των άκρων ήταν 5,2 εκ, ενώ μόνο δύο από 
τους ασθενής συνέχισαν να χρήζουν βακτηρίας μετά το πέρας της θεραπείας. Ο μέσος χρόνος παρακο-
λούθησης των ασθενών ήταν 26 μήνες. Δεν παρατηρήθηκε καμία σοβαρή επιπλοκή πέρα από ένα αιμά-
τωμα που αντιμετωπίστηκε με παρακέντηση.

Συμπεράσματα: Το κυκλικό σύστημα εξωτερικής οστεοσύνθεσης τύπου Ilizarov φάνηκε εξαιρετικά αποτε-
λεσματικό στην αντιμετώπιση των προβληματικών αυτών περιπτώσεων λόγω της εξαιρετικής σταθερότη-
τας του και της δυνατότητας χρήσης του σε ενεργό λοίμωξη.
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O73	 Ο	ΡΟΛΟΣ	ΤΟΥ	ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ	ΣΤΗΝ	ΠΡΟΛΗΨΗ	ΚΑΙ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	ΤΗΣ	
	 ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ	

Στύλος Δ., Σακκάς Α. 
 

Τμήμα Νοσηλευτικής, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ)

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η περιγραφή των οστών και των αρθρώσεων του αν-
θρώπου, τα μέτρα πρόληψης-αντιμετώπισης της οστεοπόρωσης και ο εκπαιδευτικός ρόλος του νοσηλευτή 
στους ασθενείς οστεοπόρωσης και μη.

Υλικό	και	μέθοδοι: Βιβλιογραφική ανασκόπηση τη χρονική περίοδο 2005-2015 των σχετικών άρθρων στις 
ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Google Scholar, Pubmed, και ανάμεσα σε σχετικά αναφερόμενα βιβλία. 

Αποτελέσματα	και	συμπεράσματα: Η οστεοπόρωση είναι ένα σοβαρό νόσημα που ταλαιπωρεί την αν-
θρωπότητα από την αρχαία εποχή. Τα κατάγματα αποτελούν το αρχαιότερο γνωστό νόσημα του ανθρώ-
που. Η οστεοπόρωση δεν είναι μια νέα πάθηση αλλά μια νόσος «φθοράς» των οστών του ανθρωπίνου 
σώματος. Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε μια ιδιαίτερη άνοδος στις διαγνώσεις οστεοπόρωσης, στις 
αναπτυγμένες χώρες και ο λόγος είναι η αύξηση του προσδόκιμου ζωής των ανθρώπων. Η οστεοπόρωση 
σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. ορίζεται ως μια παθολογική κατάσταση στην οποία παρατηρείται χαμηλή οστική 
μάζα, με καταστροφή της μικρο-αρχιτεκτονικής του οστού, που οδηγεί σε αυξημένη ευθραυστότητα και ως 
εκ τούτoυ αύξηση του κινδύνου του κατάγματος. Η πάθηση αυτή πλήττει κυρίως τον γυναικείο πληθυσμό. 
Οι νοσηλευτές πρέπει να είναι σε θέση να διδάξουν γυναίκες και άνδρες για την πρόληψη, τη διάγνωση, 
τη θεραπεία και τις συνέπειες της οστεοπόρωσης, μιας πάθησης την οποία θα χαρακτήριζαν πολλοί ως 
«ύπουλη». Επίσης θα πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσουν στις διάφορες ερωτήσεις που τους γίνονται 
σχετικά με τη νόσο από τους ασθενείς, έτσι ώστε να μάθουν τα πάντα για την οστεοπόρωση. Η διοργά-
νωση ανοιχτών σεμιναρίων για το κοινό θα ήταν το γρηγορότερο και αποτελεσματικότερο μέσο πρόληψης 
της οστεοπόρωσης.
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O74	 ΤΟ	ΤΡΑΝΕΞΑΜΙΚΟ	ΟΞΥ	ΣΤΗΝ	ΟΛΙΚΗ	ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ	ΓΟΝΑΤΟΣ	ΧΩΡΙΣ	ΙΣΧΑΙΜΟ	

Κώτσιος Σ., Δρόσος Γ., Βερβερίδης Α., Τερζής Α., Τρυψιάνης Γ., Καζάκος Κ.

Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης 

Σκοπός: Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, η τοπική και η ενδοφλέβια χορήγηση Τρανεξαμικού οξέος 
(TXA) είναι το ίδιο αποτελεσματική στη μείωση της απώλειας αίματος στην ολική αρθροπλαστική γόνατος. 
Οι περιορισμένες συγκριτικές μελέτες περιλαμβάνουν ασθενείς που υπεβλήθησαν σε ολική αρθροπλα-
στική γόνατος με τη χρήση ισχαίμου. Ο στόχος μας ήταν να συγκρίνουμε την τοπική με την ενδοφλέβια 
χορήγηση Τρανεξαμικού οξέος σε ολικές αρθροπλαστικές γόνατος που διενεργήθηκαν χωρίς ίσχαιμο.

Υλικό	και	Μέθοδος: 88 ασθενείς που υπεβλήθησαν σε μονόπλευρη ολική αρθροπλαστική γόνατος περι-
ελήφθησαν σε μία προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη. Οι επεμβάσεις έγιναν με ραχιαία αναισθησία, χωρίς 
ίσχαιμο και η μετεγχειρητική αντιμετώπιση ήταν η ίδια για όλους τους ασθενείς. Οι ασθενείς διαιρέθηκαν σε 
3 ομάδες: στην ομάδα C (n:30) δεν χορηγήθηκε TXA, στην ομάδα IV (n:29) χορηγήθηκε 1 gr TXA ενδοφλέ-
βια και στην ομάδα L (n:29) 1 gr TXA εφαρμόστηκε τοπικά. Η ολική απώλεια αίματος καθώς και οι μονάδες 
μεταγγιζόμενου αίματος υπολογίστηκαν και αναλύθηκαν στατιστικά.
 
Αποτελέσματα: Δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στην ηλικία των ασθενών, το φύλο, το ΒΜΙ και 
του χειρουργικού χρόνου μεταξύ των 3 ομάδων. Η απώλεια αίματος της ομάδας C (control) ήταν υψηλότε-
ρη ακολουθούμενη από την ομάδα L και την ομάδα IV. Η διαφορά ήταν στατιστικά σημαντική μόνο για τη 
σύγκριση μεταξύ της ομάδας C και IV (p=0.001). Η μετάγγιση αίματος ήταν επίσης υψηλότερη στην ομάδα 
C και η διαφορά ήταν στατιστικά σημαντική σε σύγκριση με την ομάδα IV και ομάδα L (p<0.005)

Συμπεράσματα: Η τοπική χορήγηση 1 gr TXA μπορεί να είναι τόσο αποτελεσματική όσο η ενδοφλέβια 
χορήγηση της ίδιας δόσης στη μείωση της απώλειας αίματος σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ολική αρ-
θροπλαστική γόνατος χωρίς ίσχαιμο.
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O75	 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	ΠΟΥ	ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ	ΜΕ	ΤΗΝ	ΑΠΩΛΕΙΑ	ΑΙΜΑΤΟΣ	ΚΑΙ	ΤΗ	
	 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ	ΜΕΤΑ	ΑΠΟ	ΟΛΙΚΗ	ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ	ΓΟΝΑΤΟΣ	ΚΑΙ	ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ	

ΑΥΤΟΜΕΤΑΓΓΙΣΗ

Βαλκάνης Χ., Δρόσος Γ., Ρυζιώτης Γ., Βερβερίδης Α., Τρυψιάνης Γ., Καζάκος Κ.

Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης 

Σκοπός: Η ολική αρθροπλαστική γόνατος (TKR) είναι μία συχνή επέμβαση, η απώλεια αίματος είναι σημα-
ντική και πολλοί παράγοντες έχουν εμπλακεί αν και οι μελέτες που αφορούν μόνο την TKR είναι περιορι-
σμένες. Ο στόχος της μελέτης ήταν να ερευνήσει τους παράγοντες που σχετίζονται με την απώλεια αίματος 
και τη μετάγγιση μετά από TKR και μετεγχειρητική αυτομετάγγιση. 

Υλικό	και	Μέθοδος:	Στη μελέτη περιελήφθησαν 190 ασθενείς που υπεβλήθησαν σε μονόπλευρη ολική 
αρθροπλαστική γόνατος και η απώλεια αίματος αντιμετωπίστηκε μετεγχειρητικά με συσκευή αυτομετάγ-
γισης και μετάγγιση ετερόλογου αίματος. Τα δεδομένα που καταγράφτηκαν περιελάμβαναν την ηλικία, το 
φύλο, το βάρος, το ΒΜΙ, και το βαθμό ASA του ασθενούς, το χειρουργικό χρόνο και τη χρήση ή όχι ισχαί-
μου. Υπολογίστηκε η εκτιμώμενη απώλεια αίματος (ΕΑΑ) καθώς και οι μονάδες μεταγγιζόμενου αίματος 
και τα αποτελέσματα αναλύθηκαν στατιστικά.

Αποτελέσματα:	Αυξημένη ΕΑΑ (απώλεια αίματος) συσχετίζεται με αυξημένο ύψος(r=0.396, p<0.001) και 
βάρος (r=0.304, p<0.001), αυξημένο βαθμό ASA (r=0.199, p=0.006), άρρεν φύλο (2,224 vs 1,744 σε θή-
λεις, p<0.001) και τη μη χρήση ίσχαιμου (2.008 vs 1.663 με χρήση ίσχαιμου, p<0.001). Μέτρια θετική 
συσχέτιση παρατηρήθηκε μεταξύ της απώλειας αίματος και του χρόνου νοσηλείας (r=0.308, p<0.001). Σε 
παλίνδρομη πολυπαραγοντική γραμμική ανάλυση η μη χρήση ίσχαιμου παρέμεινε η μόνος ανεξάρτητος 
καθοριστικός παράγοντας υψηλότερης απώλειας αίματος (beta=-0.165, p=0.023).

Συμπεράσματα: Σε ασθενείς που υπεβλήθησαν σε μονόπλευρη ολική αρθροπλαστική και αντιμετωπίστη-
καν μετεγχειρητικά με αυτομετάγγιση, η χρήση ίσχαιμου ήταν ο μόνος ανεξάρτητος παράγοντας σχετικός 
με την απώλεια αίματος.
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O76	 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	 ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ	 ΤΗΣ	 ΚΝΗΜΗΣ	 ΜΕΤΑ	 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ	 ΔΙΑΣΩΣΗΣ	
ΜΕΛΟΥΣ	ΓΙΑ	ΣΑΡΚΩΜΑΤΑ	-	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ	ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Βώττης Χ.1,3, Μεγαλοοικονόμος Π.1, Γαλανόπουλος Ι.1, Παπαναστασίου Ι.2, Ζαμπακίδης Χ.3, Δεμερτζής Ν.2, 

Μαυρογένης Α.1, Παπαγγελόπουλος Π.1

1Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Αττικόν Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Αθήνα
2Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. «Άγιοι Ανάργυροι», Αθήνα
3Α΄ Παιδοορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Παίδων «Παν. & Αγλαΐα Κυριακού», Αθήνα

Σκοπός: Η περιγραφή 6 διαφορετικών τεχνικών ανακατασκευής οστικών ελλειμμάτων της κνήμης μετά 
από επεμβάσεις διάσωσης μέλους.

Υλικό	και	Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 16 ασθενείς με οστικά ελλείμματα κνήμης μετά από επέμβαση διάσω-
σης μέλους για σαρκώματα. Τρεις ασθενείς ήταν παιδιά (2.5 έως 11 ετών) και 13 ήταν ενήλικες (22 έως 
80 ετών). Η ανακατασκευή του ελλείμματος έγινε με κνημοποίηση της περόνης και στήριξη με εξωτερική 
οστεοσύνθεση (n=6), με διαφυσιακή μεγαπρόθεση (n=4), με διαφυσιακό αλλομόσχευμα (n=3), με συνδυ-
ασμό διαφυσιακού αλλομοσχεύματος και αγγειούμενης περόνης (n=1), με διατατική οστεογένεση (n=1), 
και με οστικό τσιμέντο και στήριξη με εσωτερική οστεοσύνθεση (n=1). Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης 
ήταν 8 έτη.

Αποτελέσματα: Η συνολική επιβίωση των ασθενών ήταν 87.5% έως 100% (παιδιά) και η επίπτωση το-
πικής υποτροπής ή μετάστασης 12.5% έως 0% (παιδιά). Δύο ενήλικες ασθενείς αντιμετωπίστηκαν αρχικά 
με ατελή εκτομή, εμφάνισαν τοπική υποτροπή, μεταστάσεις και απεβίωσαν. Ένας άλλος ενήλικας ασθενής 
εμφάνισε σύστοιχες βουβωνικές λεμφογενείς μεταστάσεις 3 έτη μετά τη θεραπεία. Ένα παιδί εμφάνισε 
ψευδάρθρωση του περιφερικού άκρου της κνημοποίησης της περόνης και αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με 
εύκαμπτο ενδομυελικό ήλο. Ένας ενήλικας ασθενής με κνημοποίηση της περόνης με πλάκα εσωτερικής 
οστεοσύνθεσης εκδήλωσε θραύση της πλάκας και υπεβλήθη σε αναθεώρηση αυτής. Ένας άλλος ενήλικας 
ασθενής με κνημοποίηση της περόνης με κυκλικό πλαίσιο εξωτερικής οστεοσύνθεσης εκδήλωσε οστε-
ομυελίτιδα, χρειάστηκε αφαίρεση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης και χειρουργικό καθαρισμό ενώ τελικά 
ακρωτηριάστηκε. Στους υπόλοιπους, η κνημοποίηση της περόνης ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Οι ασθενείς 
με διατατική οστεογένεση χρειάστηκαν επανεπέμβαση για ευόδωση της πώρωσης στο σημείο πρόσδεσης 
του οστού. Ένας ασθενής με μεγαπρόθεση και ένας με αλλομόσχευμα εκδήλωσαν οστεομυελίτιδα και αντι-
μετωπίσθηκαν με χειρουργικό καθαρισμό, αναθεώρηση 2 στάδια της μεγαπρόθεσης και αντιμικροβιακή 
αγωγή χωρίς σημεία υποτροπής της λοίμωξης.

Συμπεράσματα: Η κνημοποίηση της περόνης φαίνεται αποτελεσματική στα παιδιά, ωστόσο, απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι η διατήρηση των επιφύσεων. Τα συστήματα εξωτερικής οστεοσύνθεσης σχετίζονται με 
επιπλοκές, και η λοίμωξη είναι η συχνότερη επιπλοκή των επεμβάσεων διάσωσης μέλους με μεγαπροθέ-
σεις ή αλλομοσχεύματα.
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O77	 ΧΟΡΔΩΜΑΤΑ	ΤΟΥ	ΙΕΡΟΥ	ΟΣΤΟΥ	-	ΜΕΡΙΚΕΣ	ΚΑΙ	ΠΛΗΡΕΙΣ	ΙΕΡΕΚΤΟΜΕΣ

Βώττης Χ., Μεγαλοοικονόμος Π., Τσιάβος Κ., Μαυρογένης Α., Σουλτάνης Κ., Παπαγγελόπουλος Π.

Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Αττικόν Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Αθήνα

Σκοπός:	Η μελέτη της μετεγχειρητικής πορείας των ασθενών που υπεβλήθησαν σε χειρουργική εκτομή 
χορδώματος ιερού και η καταγραφή των επιπλοκών, καθώς και της λειτουργικής και ογκολογικής έκβασής 
τους.

Υλικό	και	Μέθοδοι: Μελετήθηκαν αναδρομικά 18 ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά στην κλινι-
κή μας λόγω χορδώματος ιερού κατά την περίοδο 2008 έως 2014. 13 ασθενείς ήταν άνδρες και 5 γυναίκες 
μέσης ηλικίας 67 ετών. Κατεγράφη η χειρουργική τεχνική, οι εμφανισθείσες επιπλοκές και η τελική έκβα-
ση.

Αποτελέσματα: Η μέση τιμή της μεγαλύτερης διαμέτρου του όγκου ήταν 14cm. Η μέση διάρκεια του χει-
ρουργείου ήταν 7,5h (εύρος 3-18h) και η μέση απώλεια αίματος 9,5 μονάδες. Σε 10 ασθενείς επελέγη διπλή 
προσπέλαση (πρόσθια και οπίσθια), ενώ σε 4 δεν ήταν εφικτή η αφαίρεση του όγκου σε υγιή όρια εκτομής. 
4 ασθενείς χρειάστηκαν ανακατασκευή του ερειστικού μηχανισμού του ιερού με σύνδεση της σπονδυλικής 
στήλης με τα λαγόνια, ενώ 14 υπεβλήθησαν σε ιερεκτομή κάτωθεν της Ι1 ρίζας. Για τη σύγκλειση του τραύ-
ματος σε δύο ασθενείς χρησιμοποιήθηκαν περιστροφικός κρημνός ορθού κοιλιακού, ενώ σε δύο άλλους 
προωθητικός κρημνός γλουτιαίων μυών κατά V-Y. Η πιο συχνή μετεγχειρητική επιπλοκή ήταν η λοίμωξη 
και διάσπαση του χειρουργικού τραύματος σε 8 ασθενείς (44%), η οποία αντιμετωπίστηκε με χειρουργικό 
καθαρισμό και ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή. Σε 4 ασθενείς εφαρμόστηκε συσκευή VAC για τουλάχιστον 6 
εβδομάδες. Σημειώθηκαν 2 θάνατοι από σηπτική καταπληξία, έναν και δύο μήνες μετεγχειρητικά αντίστοι-
χα. 4 ασθενείς παρουσίασαν τοπική υποτροπή και τελικά απεβίωσαν από μεταστατική νόσο εντός 2 ετών 
μετεγχειρητικά. 12 ασθενείς παραμένουν ελεύθεροι νόσου έως και 2 έτη μετεγχειρητικά.

Συμπεράσματα: Η ιερεκτομή αποτελεί μία ιδιαίτερα απαιτητική χειρουργική επέμβαση. Οι συχνότερες επι-
πλοκές της σχετίζονται με τη σύγκλειση του τραύματος και την λοίμωξη αυτού. Η αντιμετώπιση των επιπλο-
κών είναι δύσκολη και δεν έχει πάντα καλή έκβαση. Ωστόσο, μεσοπρόθεσμα, τα αναμενόμενα ογκολογικά 
αποτελέσματα είναι αποδεκτά.
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O78	 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	 ΣΥΝΘΕΤΩΝ	 ΠΕΡΙΚΟΤΥΛΙΑΙΩΝ	 ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ	 ΜΕΤΑ	 ΕΚΤΟΜΗ	
ΟΣΤΙΚΩΝ	ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ

Βώττης Χ., Μεγαλοοικονόμος Π., Σακελλαρίου Β., Κοντογεωργάκος Β., Μαυρογένης Α.,
Παπαγγελόπουλος Π.

Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Αττικόν Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Αθήνα

Σκοπός: Στην παρούσα μελέτη αξιολογήθηκε το λειτουργικό και ογκολογικό αποτέλεσμα της ανακατασκευ-
ής σύνθετων ελλειμμάτων κοτύλης μετά από εκτομή πρωτοπαθών ή μεταστατικών οστικών όγκων.

Υλικό	και	Μέθοδοι: Μελετήθηκαν αναδρομικά οι ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν στην κλινική μας από 
το 2006 μέχρι και το 2008. Στην μελέτη συμμετείχαν 12 ασθενείς, 5 άντρες και 7 γυναίκες μέσης ηλικίας 
54,3 έτη (εύρος 42-75). Τρεις αντιμετωπίστηκαν λόγω χονδροσαρκώματος, δύο λόγω οστεοσαρκώματος, 
δύο λόγω πολλαπλού μυελώματος, τρεις λόγω ανευρυσματικής οστικής κύστης και δύο λόγω μεταστα-
τικού καρκίνου του μαστού. Σε 3 περιπτώσεις, η ανακατασκευή πραγματοποιήθηκε με χρήση οστικών 
μοσχευμάτων σε κύβους και σε 6 περιπτώσεις με χρήση ακρυλικού τσιμέντου και anti-protrusio cages. Σε 
3 περιπτώσεις διενεργήθηκε ολική αρθροπλαστική του ισχίου και πλήρωση με σπογγώδη οστικά άλλο-
μοσχεύματα. Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης ήταν 24 μήνες (εύρος 14-48).

Αποτελέσματα: Δύο ασθενείς απεβίωσαν σε 8 και 16 μήνες μετεγχειρητικά αντίστοιχα. Δύο ασθενείς πα-
ρουσίασαν τοπική υποτροπή, ενώ 8 παρέμειναν ελεύθεροι νόσου κατά το τελευταίο follow-up. Εννέα από 
τους 12 ασθενείς που δεν είχαν δυνατότητα βάδισης προεγχειρητικά, επανέκτησαν τη δυνατότητα αυτή. 
Παρουσιάστηκε ένα εξάρθρημα επί ολικής αρθροπλαστικής, η οποία και αναθεωρήθηκε. Το μέσο MSTS 
score ήταν 59,8% (εύρος 40-90%) για τους επιζώντες.

Συμπεράσματα: Η ανακατασκευή των μεγάλων και σύνθετων οστικών ελλειμμάτων της κοτύλης μετά 
από την αντιμετώπιση οστικών νεοπλασμάτων, αν και παραμένει τεχνικά απαιτητική, παρουσιάζει καλά 
λειτουργικά και ογκολογικά αποτελέσματα.
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O79	 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	ΤΟΥ	ΕΓΓΥΣ	ΜΗΡΙΑΙΟΥ	ΟΣΤΟΥ	ΜΕ	ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΕΣ	
	 ΜΕΓΑΠΡΟΘΕΣΕΙΣ	ΜΕΤΑ	ΕΚΤΟΜΗ	ΣΑΡΚΩΜΑΤΩΝ

Μεγαλοοικονόμος Π., Βώττης Χ., Παναγόπουλος Γ., Σακελαρίου Β., Μαυρογένης Α.,
Παπαγγελόπουλος Π.

Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Αττικόν Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Αθήνα

Σκοπός:	Οι επεμβάσεις διάσωσης μέλους αποτελούν τη θεραπεία εκλογής στην αντιμετώπιση οστικών 
νεοπλασιών ενώ οι ακρωτηριασμοί έχουν περιοριστεί δραστικά. Στην αντιμετώπιση νεοπλασιών του εγγύς 
μηριαίου η διάσωση μέλους πραγματοποιείται με τη χρήση συναρμολογούμενων μεγαπροθέσεων. Σκο-
πός της μελέτης ήταν η παρουσίαση των λειτουργικών αποτελεσμάτων ασθενών που υποβλήθηκαν σε 
αντικατάσταση του εγγύς μηριαίου.

Υλικό	και	Μέθοδοι: Διενεργήθηκε αναδρομική μελέτη σε ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν στην κλινική μας 
λόγω οστικών νεοπλασιών του εγγύς μηριαίου στην περίοδο 2003 έως 2009. Εξετάστηκαν 40 ασθενείς 
(22 άνδρες,18 γυναίκες) μέσης ηλικίας 51 ετών (εύρος 18-76). 26 ασθενείς αντιμετωπίστηκαν για πρωτο-
παθείς όγκους και 14 ασθενείς για μονήρεις οστικές μεταστάσεις. Ο μέσος χρόνος follow up ήταν 36 μήνες 
(εύρος 8-86).
 
Αποτελέσματα: Μετεγχειρητικές επιπλοκές παρουσίασαν 10 ασθενείς (25%). Αυτές ήταν καθυστερημένη 
επούλωση τραύματος (n=4), εκροή (n=4) ή εξάρθρημα (n=2). Κανένας ασθενής δεν χρειάστηκε αναθεώ-
ρηση της πρόθεσης. Κανένας ασθενής δεν χρειάστηκε ακρωτηριασμό. Τοπική υποτροπή εμφανίστηκε σε 
3 ασθενείς 3, 8 και 12 μήνες μετεγχειρητικά. 4 ασθενείς απεβίωσαν, 3 εμφάνισαν απομακρυσμένες μετα-
στάσεις ενώ 13 ασθενείς ήταν ελεύθεροι νόσου στο τελευταίο follow up. Όλοι οι ασθενείς μπορούσαν να 
κινητοποιηθούν χωρίς στήριξη 3 μήνες μετεγχειρητικά. Στους επιζώντες το μέσο MSTS score ήταν 62,9% 
(εύρος 50%-90%), το οποίο ήταν 74.5% (εύρος 60%-90%) στους πρωτοπαθείς όγκους και 46.8% (εύρος 
30%-75%) στις περιπτώσεις οστικών μεταστάσεων (p<0.001). 

Συμπεράσματα:	Οι συναρμολογούμενες μεγαπροθέσεις αποτελούν αξιόπιστη επιλογή στην ανακατα-
σκευή μεγάλων οστικών ελλειμμάτων που προκύπτουν κατά την χειρουργική αντιμετώπιση οστικών νεο-
πλασιών του εγγύς μηριαίου. Διεγχειρητικά παρέχουν την δυνατότητα τροποποίησης του εύρους οστικής 
ανακατασκευής. Οι ασθενείς που αντιμετωπίζονται με συναρμολογούμενες μεγαπροθέσεις φαίνεται να 
έχουν ικανοποιητικά λειτουργικά αποτελέσματα και χαμηλά ποσοστά επιπλοκών.
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O80	 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	 ΤΟΥ	 ΕΓΓΥΣ	 ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ	 ΟΣΤΟΥ	 ΜΕ	 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΕΣ	
ΜΕΓΑΠΡΟΘΕΣΕΙΣ	ΜΕΤΑ	ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ	ΔΙΑΣΩΣΗΣ	ΜΕΛΟΥΣ	ΓΙΑ	ΟΓΚΟΥΣ

Μεγαλοοικονόμος Π., Βώττης Χ., Φλέβας Δ., Κοντογεωργάκος Β., Μαυρογένης Α., Παπαγγελόπουλος Π.

Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Αττικόν Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Αθήνα

Σκοπός: Το εγγύς τμήμα του βραχιονίου αποτελεί συνήθη εντόπιση για πρωτοπαθείς όσο και για μετα-
στατικούς οστικούς όγκους. Σκοπός της μελέτης ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε ασθενείς 
που αντιμετωπίστηκαν με αντικατάσταση του εγγύς βραχιονίου με μεγαπρόθεση στα πλαίσια διάσωσης 
μέλους.

Υλικό	και	Μέθοδοι: Μελετήθηκαν αναδρομικά 9 ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν στην κλινική μας λόγω 
οστικών όγκων του εγγύς βραχιονίου στην περίοδο 2009-2012. Η χειρουργική αφαίρεση έγινε με ευρεία 
εξωαρθρική εκτομή στους ασθενείς με πρωτοπαθή κακοήθη όγκο ενώ στις περιπτώσεις οστικής μετάστα-
σης ή καλοήθειας η εκτομή ήταν πιο συντηρητική. Η αντικατάσταση του εγγύς βραχιονίου έγινε με συναρ-
μολογούμενη μεγαπρόθεση για όλους τους ασθενείς. Ο μέσος χρόνος follow up ήταν 20 μήνες. 

Αποτελέσματα:	Το μέσο μήκος του οστικού παρασκευάσματος ήταν 98 χιλ. (εύρος 50-200). Ένας ασθε-
νής παρουσίασε επιπολής λοίμωξη που αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή 2 
εβδομάδων. 6 ασθενείς έμειναν ευχαριστημένοι με το λειτουργικό αποτέλεσμα ενώ οι υπόλοιποι το απο-
δέχτηκαν. Η πιο συχνή επιπλοκή ήταν η μετανάστευση της μεγαπρόθεσης κεντρικά, λόγω εκτομής ή απο-
δυνάμωσης των μυών του ώμου. Δεν παρατηρήθηκε μηχανική χαλάρωση της μεγαπρόθεσης σε καμία 
περίπτωση. Σε έναν ασθενή έγινε αναθεώρηση της μεγαπρόθεσης λόγω αστάθειας του ώμου. Κανένας 
ασθενής δεν παρουσίασε τοπική υποτροπή. Ένας ασθενής κατέληξε λόγο γενικευμένης νόσου. 

Συμπεράσματα: Η διάσωση μέλους με αντικατάσταση του εγγύς βραχιονίου με μεγαπρόθεση για την αντι-
μετώπιση οστικών όγκων αποτελεί μια αξιόπιστη χειρουργική επιλογή με καλά λειτουργικά αποτελέσματα 
και περιορισμένα ποσοστά επιπλοκών.
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O81	 ΟΣΤΕΟΕΙΔΕΣ	ΟΣΤΕΩΜΑ	ΠΕΡΟΝΗΣ

Παπαγεωργίου Κ., Σαλπιγκτίδης Η., Παπαγεωργίου Ι., Χατζηιωαννίδης Α.
 
Ορθοπαδική Κλινική, Γ.Ν. Δράμας

Σκοπός: Χρονιότητα του περιστατικού και σπανιότητα της μορφής του.

Υλικό-Μέθοδος: Γυναίκα 34 ετών, με άλγος στο κάτω τριτημόριο της περόνης, επιδεινούμενο τις νυκτε-
ρινές ώρες, επί πενταετίας προσήλθε στα Τ.Ε.Ι. Στο διάστημα αυτό ακολούθησε διάφορες θεραπευτικές 
αγωγές και έκανε πολλών ειδών διαγνωστικές παρεμβάσεις. Έγινε νέος απεικονιστικός έλεγχος και χει-
ρουργική αφαίρεση του οστικού μορφώματος.

Αποτελέσματα: Υποχώρηση της συμπτωματολογίας, βελτίωση της βάδισης και τελικά πλήρης ύφεση των 
συμπτωμάτων.

Συμπεράσματα: Το οστεοειδές οστέωμα είναι ο συχνότερος καλοήθης οστικός όγκος. Προσβάλλει άτομα 
ηλικίας 5-25 ετών και εντοπίζεται συνήθως στα μακρά οστά. Μπορεί να εμφανίσει άτυπη κλινική και ακτι-
νοδιαγνωστική εικόνα. Πολλές χειρουργικές τεχνικές με τις ελάχιστα επεμβατικές να κερδίζουν συνεχώς 
έδαφος. 
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O82	 ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΕΣ	ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ	ΑΠΟ	ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ	GRAM	ΑΡΝΗΤΙΚΑ	ΒΑΚΤΗΡΙΑ	
-	ΣΥΓΧΡΟΝΗ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Μεγαλοοικονόμος Π., Βώττης Χ., Ηγουμένου Β., Γαλανόπουλος Ι., Μαυρογένης Α., Παπαγγελόπουλος Π.

Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Αττικόν Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Αθήνα

Σκοπός: Οι ασθενείς που παρουσιάζουν περιπροθετικές λοιμώξεις από πολυανθεκτικά Gram αρνητικά 
βακτήρια έχουν ανάγκη παρατεταμένης νοσηλείας και μακρόχρονης χορήγησης αντιβιοτικών. Αν και η 
αφαίρεση των υλικών θεωρείται θεμελιώδης, τα στοιχεία για την θεραπεία εκλογής είναι περιορισμένα. 
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η παρουσίαση της θεραπευτικής προσέγγισης και της έκβασης 13 
ασθενών με πολυανθεκτικές περιπροθετικές λοιμώξεις, με στόχο τη συλλογή πληροφοριών για τη βελτίω-
ση του σχεδιασμού θεραπείας αυτών των ασθενών.

Υλικό	και	Μέθοδοι: 13 ασθενείς με περιπροθετική λοίμωξη από πολυανθεκτικά Gram αρνητικά βακτήρια 
νοσηλεύτηκαν στην κλινική μας την περίοδο 2009 έως 2013. Οι ασθενείς ήταν 5 άνδρες και 8 γυναίκες 
(μέση ηλικία, 60; εύρος 40-83 έτη) και παρουσίασαν όλοι πολυμικροβιακή λοίμωξη. Οι συνηθέστερες λοι-
μώξεις ήταν μετά από ολική αρθροπλαστική ισχίου (n=4) και μετά από τοποθέτηση ογκολογικής μεγα-
πρόθεσης (n=4). Τα βακτήρια που απομονώθηκαν ήταν η Pseudomonas aeruginosa (n=6), η Klebsiella 
pneumoniae (n=4) και το Acinetobacter baumannii (n=3). 

Αποτελέσματα: Οι ασθενείς αντιμετωπίστηκαν κατά μέσο όρο με 3 (εύρος, 1-9) εκτεταμένους χειρουργι-
κούς καθαρισμούς και σύνθετο σχήμα αντιμικροβιακής αγωγής. Μετά την αφαίρεση των ενδοπροθέσεων 
και τον χειρουργικό καθαρισμό τοποθετήθηκε PMMA spacer με αντιβιοτικούς παράγοντες. Οι συνδυασμοί 
αντιβιοτικών στο PMMA spacer ήταν γενταμυκίνη/βανκομυκίνη (n=9) γενταμυκίνη/τομπραμυκίνη (n=3), 
ενώ σε μια περίπτωση χρησιμοποιήθηκε τιγεκυκλίνη. Σε έναν ασθενή με οξεία σήψη και εκτεταμένο οστικό 
έλλειμμα λόγω 5 αποτυχημένων χειρουργικών καθαρισμών, διενεργήθηκε απεξάρθρωση του ισχίου. Σε 
7 ασθενείς χρησιμοποιήθηκε συσκευή VAC. Στη ΜΕΘ μεταφέρθηκαν 7 ασθενείς, ενώ 3 απεβίωσαν λόγω 
σηψαιμίας. Νεφροτοξικότητα ως αποτέλεσμα της αντιβιοτικής αγωγής παρατηρήθηκε σε 6 ασθενείς. Στο 
τελευταίο follow up καταγράφηκε πλήρης εκρίζωση σε 8 ασθενείς, ενώ σε 2 ασθενείς χρόνια περιπροθε-
τική λοίμωξη.

Συμπεράσματα: Ιδιαίτερη ευαισθησία απαιτείται στην αντιμετώπιση των πολυανθεκτικών περιπροθετι-
κών λοιμώξεων. Οι πολλαπλοί χειρουργικοί καθαρισμοί και η μακρόχρονη χορήγηση αντιβιοτικών είναι 
απαραίτητοι. Οι περισσότεροι ασθενείς θα οδηγηθούν στην ίαση και την εκρίζωση της λοίμωξης, κάποιοι 
όμως θα παρουσιάσουν επιπλοκές επικίνδυνες για τη ζωή.
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O83	 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	ΤΗΣ	ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΣΑΚΑΝΘΙΟΥ	ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ	ΣΤΗΝ	
	 ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΗ	ΝΟΣΟ	ΤΗΣ	Ο.Μ.Σ.Σ.	

Χατζηγιαννάκης Α., Παναγιωτίδης Δ., Τουζόπουλος Π., Ιορδανίδης Σ., Σταϊκος Ν., Μπαρμπιτσιώτη Α.

Ορθοπαιδική Κλινική ΕΣΥ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης 

Σκοπός: Είναι η εκτίμηση των κλινικών αποτελεσμάτων και επιπλοκών με την χρήση μεσακάνθιων εμφυ-
τευμάτων στην εκφυλιστική νόσο της ΟΜΣΣ.

Υλικό	και	μέθοδοι: Η ανωτέρω μέθοδος εφαρμόστηκε σε περιπτώσεις με οσφυαλγία και ισχιαλγία, συνε-
πεία κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου και στένωσης του σπονδυλικού σωλήνα. Είκοσι τρείς ασθενείς υπο-
βλήθηκαν σε εγχείρηση σύμφωνα με τις ενδείξεις. Η ηλικία ήταν 52 μέχρι 76 χρόνια (μ.ο. 62.4). Ο χρόνος 
παρακολούθησης από 1 μέχρι 6 χρόνια (μ.ο. 4.2). Η εκτίμηση του πόνου προεγχειρητικά και μετεγχειρη-
τικά έγινε με το Visual Analogue Scale (VAS), και η λειτουργικότητα με το Oswestry Disability Index (ODI). 
Στις περιπτώσεις κήλης εκτελέστηκε μερική δισκεκτομή και σε σπονδυλική στένωση μερική αρθρεκτομή 
και τρηματοτομή. Μετά την αποσυμπίεση των νευρικών στοιχείων τοποθετήθηκε το μεσακάνθιο εμφύτευ-
μα DIAM. Όλες οι περιπτώσεις αφορούσαν το Ο3-Ο4 και Ο4-Ο5 μεσοσπονδύλια διαστήματα. Σε επτά 
ασθενείς τοποθετήθηκε εμφύτευμα σε δύο επίπεδα.

Αποτελέσματα: Κατά την εκτίμηση όλων των ασθενών, διαπιστώθηκε ότι το VAS κατά μέσο όρο προεγ-
χειρητικά ήταν 8.22 βαθμοί και μετεγχειρητικά 2.70 βαθμοί. Το ODI ήταν 74.62% και 24.55% αντίστοιχα. Τα 
αποτελέσματα σχετικά με την πάθηση για την οποία υποβλήθηκαν σε εγχείρηση, το πάσχον επίπεδο και 
την ηλικία, δεν είχαν σημαντικές διαφορές ως προς το VAS και το ODI. Αυτά χαρακτηρίστηκαν άριστα σε 
56.52%, καλά σε 34.78% και πτωχά σε 13.04% των ασθενών. Δεν υπήρξε κάποια επιπλοκή ή υποτροπή 
της πάθησης.

Συμπεράσματα: Το μεσακάνθιο εμφύτευμα DIAM, αποτελεί μια ελάχιστα επεμβατική και ασφαλή μέθοδο 
δυναμικής σταθεροποίησης στην εκφυλιστική νόσο της ΟΜΣΣ. Ελαττώνει τα φορτία στον μεσοσπονδύλιο 
δίσκο και στα facets, διατηρώντας το ύψος του μεσοσπονδυλίου διαστήματος. 
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O84	 ΣΥΓΚΡΙΣΗ	ΤΩΝ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗΣ	ΓΙΑ	ΟΣΦΥΪΚΗ	ΚΗΛΗ	
	 ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΜΕ	Ή	ΧΩΡΙΣ	ΠΛΑΓΙΑ	ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ	ΣΤΕΝΩΣΗ

Χατζηγιαννάκης Α., Ζεμαδάνης Δ., Παναγιωτίδης Δ., Τουζόπουλος Π., Βουτσάς Δ., Μπογιατζής Χ.

Ορθοπαιδική Κλινική ΕΣΥ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Σκοπός:	Εκτιμήσαμε τα μακροχρόνια αποτελέσματα της χειρουργικής θεραπείας της οσφυϊκής κήλης με-
σοσπονδυλίου δίσκου, σε σχέση με την ύπαρξη ή όχι πλάγιας σπονδυλικής στένωσης, και τον βαθμό στον 
οποίο αυτός ο παράγοντας καθορίζει το αποτέλεσμα της θεραπείας. 

Υλικό	και	μέθοδοι:	102 ασθενείς (58 άνδρες, 44 γυναίκες) με οσφυϊκή κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου 
υποβλήθηκαν σε μερική δισκεκτομή με χρήση μεγεθυντικών φακών. Διαχωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Στην 
πρώτη ομάδα (63 ασθενείς), χωρίς εκφυλιστικές αλλοιώσεις και στην δεύτερη ομάδα (39 ασθενείς), με 
αλλοιώσεις στον σπονδυλικό σωλήνα, διαπιστούμενες στην αξονική και μαγνητική τομογραφία, καθώς και 
διεγχειρητικά. Οι ασθενείς με πλάγια Σ.Σ. υποβλήθηκαν επιπρόσθετα σε αποσυμπίεση της ν. ρίζας στο 
νευρικό κανάλι με μερική αρθρεκτομή. Ο μέσος όρος ηλικίας κατά την εγχείρηση ήταν 38 (18-62) χρόνια 
και 54 (48-75) χρόνια αντίστοιχα. Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης ήταν 8 χρόνια και 6 μήνες (18 μήνες-
11 χρόνια). Για όλους τους ασθενείς, η εγχείρηση εκτελέστηκε από έναν από τους συγγραφείς. Τα στοιχεία 
που αξιολογήθηκαν ήταν Visual Analog Scale (VAS), Oswestry Disability Index (ODI), καθώς και οι διεγχει-
ρητικές, μετεγχειρητικές επιπλοκές και οι περιπτώσεις που απαίτησαν επανεγχείρηση.

Aποτελέσματα:	Και οι δυο ομάδες παρουσίασαν σημαντική βελτίωση. Στην πρώτη ομάδα το VAS βελτιώ-
θηκε από 7.8 βαθμούς προεγχειρητικά σε 2.6 μετεγχειρητικά κατά μ.ο. και το ODI από 75.20% σε 19.44% 
αντίστοιχα. Στην δεύτερη ομάδα το VAS βελτιώθηκε από 8.1 σε 3.1 και το ODI από 78.50%σε 24.20%. 
Από το σύνολο των ασθενών, τα καλύτερα αποτελέσματα είχαν εκείνοι χωρίς εκφυλιστικές αλλοιώσεις. Σε 
επανεγχείρηση υποβλήθηκε το 7.8% των ασθενών. 

Συμπεράσματα:	Η μικροδισκεκτομή με μεγεθυντικούς φακούς, για οσφυϊκή κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου 
αποτελεί μια πολύ καλή επιλογή, προκαλώντας σημαντική βελτίωση των ασθενών. Η παρουσία σοβαρών 
εκφυλιστικών αλλοιώσεων στον Σ.Σ. προκαλεί λιγότερο ικανοποιητικά αποτελέσματα. 
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O85	 Η	 ΑΥΞΗΜΕΝΗ	 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	 ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ	 ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ	 ΑΠΟ	 ΤΗ	 ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ	
ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΚΑΚΩΣΕΩΝ	ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ	ΣΤΗΛΗΣ	ΣΕ	ΑΓΚΥΛΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΣ.	
Η	ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΜΑΣ

Μόσχος Σ., Καλαμπόκης Α., Χατζηκομνηνός Ι., Μικέδη Ε., Μπούντης Α., Τσαφαντάκης Ε.

Τμήμα Σκολίωσης & Σπονδυλικής Στήλης, ΓΝΑ ΚΑΤ, Αθήνα

Σκοπός:	Τα κατάγματα σε αγκυλοποιητικούς ασθενείς μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα σοβαρά νευρο-
λογικά ελλείμματα όταν λανθάνει η έγκαιρη διάγνωσή τους. 

Υλικό	και	Μέθοδος: Από τον Ιανουάριο του 2009 έως και τον Φεβρουάριο του 2014, 10 αγκυλοποιητικοί 
ασθενείς (6 άνδρες και 4 γυναίκες), ηλικίας 42-78 ετών (μ.ο ηλικίας: 60 έτη) οι οποίοι αντιμετωπίσθη-
καν χειρουργικά στην κλινική μας λόγω καταγμάτων που είχαν λανθάνει της αρχικής διάγνωσης. Όλοι 
οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε οπίσθια ανάταξη και ακολούθως σταθεροποίηση με κοχλίες και ράβδους. 
Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν με κλινικό και ακτινολογικό έλεγχο για 1-25 μήνες (μ.ο 13 μήνες). Στους 
ασθενείς χρησιμοποιήθηκε μετεγχειρητικά κολάρο Philadelphia ή νάρθηκας TLSO ανάλογα την θέση του 
κατάγματος για 8-12 εβδομάδες. 

Αποτελέσματα: Σε 6 (60%) ασθενείς με νευρολογική σημειολογία παρατηρήθηκε βελτίωση της νευρολογι-
κής τους εικόνας από ASIA D σε ASIA E. 1 ασθενής απεβίωσε στην Μ.Ε.Θ. (ASIA A), 1 ασθενής απεβίωσε 
κατά την νοσηλεία του, ενώ 2 ασθενείς δεν παρουσίασαν βελτίωση. Σε μία περίπτωση παρατηρήθηκε 
μετεγχειρητική λοίμωξη και υπεβλήθη σε χειρουργικό καθαρισμό μετά από 1 μήνα.

Συμπεράσματα:	Η εμφάνιση σοβαρών νευρολογικών επιπλοκών λόγω λανθάνουσας αρχικής διάγνωσης 
σε ακγυλοποιητικούς ασθενείς καθιστά επιτακτική την έγκυρη διάγνωση αυτών και την σωστή αντιμετώπι-
σή τους. 
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O86	 Η	ΟΛΙΚΗ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΟΣΦΥΙΚΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΣΤΗΝ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	ΤΗΣ	ΧΡΟΝΙΑΣ	
ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ	ΣΕ	ΝΕΟΥΣ	ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Τεπετζής Ι.1, Γεράκης Α.2, Μόσχος Δ.3, Λυκομήτρος Β.2

1Κλινική Αγ. Λουκάς, Θεσσαλονίκη
2Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης
3Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Σκοπός: Η παρουσίαση της χειρουργικής αντιμετώπισης με ολική αντικατάσταση δίσκου ασθενών με χρό-
νια χαμηλή οσφυαλγία χωρίς νευρολογική σημειολογία και χωρίς ανταπόκριση στην συντηρητική θερα-
πεία.

Υλικό	και	Μέθοδος: Η μέθοδος εφαρμόστηκε σε δύο ασθενείς. Ο πρώτος ασθενής 25 ετών με χρόνια 
οσφυαλγία από διετίας (VAS 74, ODI 65) χωρίς νευρολογική συμμετοχή, παρά την συντηρητική θερα-
πεία. Ο δεύτερος ασθενής 44 ετών, με έντονη χαμηλή οσφυαλγία από τριμήνου, χωρίς ανταπόκριση στην 
συντηρητική θεραπεία. Στον παρακλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε στην πρώτη περίπτωση κυφωτική παρα-
μόρφωση της ΟΜΣΣ με οπισθιολίσθηση του Ο5 στον Ι1. Στην δεύτερη περίπτωση, στένωση του Ο5 -Ι1 
διαστήματος με εκφύλιση του υποκείμενου δίσκου, χωρίς σπονδυλολίσθηση κι εκφύλιση των μικρών αρ-
θρώσεων. Απώλεια ύψους του Ο4 - Ο5 διαστήματος εντοπίστηκε και στους δύο ασθενείς. Προχωρήσαμε 
σε ολική αντικατάσταση δίσκου, αξιολογώντας τις ενδείξεις και τις υπάρχουσες εναλλακτικές μεθόδους. 
Αναλύεται η χειρουργική τεχνική, οι αυστηρές ενδείξεις και οι πιθανές επιπλοκές.

Αποτελέσματα: Άμεση ανακούφιση από τον πόνο (VAS 26, ODI 35) και γρήγορη, πλήρης και ελεύθερη 
περιορισμών κινητοποίηση, εξασφαλίζοντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κινητικότητα και διατηρώντας την 
μηχανική της ΟΜΣΣ.

Συμπερασματα: Η ολική αντικατάσταση δίσκου είναι μια ακόμη χειρουργική τεχνική στην αντιμετώπιση 
της εκφυλιστικής δισκικής νόσου. Απαιτεί σωστή τεχνική και κατάρτιση του χειρουργού και κατάλληλη επι-
λογή των ασθενών. 
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O87	 ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ	ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ	ΣΕ	ΠΟΛΛΑΠΛΑ	ΕΠΙΠΕΔΑ

Γεράκης Α.1, Λυκομήτρος Β.1, Πολυθοδωράκης Ι.2, Τεπετζής Ι.3, Μόσχος Δ.4 

1Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης
2Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ
3Κλινική Αγ. Λουκάς, Θεσσαλονίκη
4Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη

Σκοπός: Να αναδείξουμε ότι η διαδερμική σπονδυλοδεσία πολλαπλών επιπέδων είναι χειρουργική μέθο-
δος εφάμιλλη των ανοικτών επεμβάσεων στην αντιμετώπιση ασθενών με αστάθεια της Σ.Σ..

Υλικό-Μέθοδος: Η ηλικία των ασθενών, η απώλεια αίματος και κυρίως οι συνυπάρχουσες παθήσεις απο-
τελούν πολλές φορές περιοριστικό παράγοντα όταν σκεφτόμαστε την διόρθωση της αστάθειας της Σπον-
δυλικής Στήλης. 
Η διαδερμική σπονδυλοδεσία και ειδικότερα όταν εφαρμόζεται σε πολλαπλά επίπεδα έχει πολύ μικρότερη 
απώλεια αίματος και καταστροφή ιστών συγκριτικά με τις ανοικτές χειρουργικές επεμβάσεις. 
Δεκαπέντε ασθενείς υποβλήθηκαν σε διαδερμική σπονδυλοδεσία πολλαπλών επιπέδων. Το εύρος ηλικίας 
των ασθενών ήταν από 25 ως 78 ετών. Από τους 15 ασθενείς, οι 7 ήταν γυναίκες και οι 8 ήταν άνδρες. Για 
την οπίσθια σπονδυλοδεσία χρησιμοποιήθηκαν πολλά και διαφορετικά συστήματα. Ακτινογραφίες, CT και 
MRI καθώς και η VAS αξιολογήθηκαν προ και μετεγχειρητικά. 

Αποτελέσματα: Μέσος αριθμός των επιπέδων που χειρουργήθηκαν ήταν 4,55 (εύρος: 4 ως 8 επίπεδα). Η 
μέση απώλεια αίματος ήταν πολύ μικρή και κανένας ασθενής δεν χρειάσθηκε μετάγγιση. Ο μέσος χειρουρ-
γικός χρόνος ήταν 2,30 ώρες. Μέση παραμονή στη κλινική ήταν 3,5 ημέρες. Το κόστος ήταν μεγαλύτερο 
των απλών συστημάτων σπονδυλοδεσίας.

Συμπεράσματα: Είναι εφικτή η διόρθωση της αστάθειας της Σ.Σ. με την διαδερμική σπονδυλοδεσία και 
μπορεί να πραγματοποιηθεί με μικρότερη απώλεια αίματος και νοσηρότητα σε σύγκριση με τις ανοικτές 
επεμβάσεις.
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O88	 Η	ΘΕΡΑΠΕΙΑ	ΜΕ	ΚΗΔΕΜΟΝΑ	ΣΕ	ΑΤΟΜΑ	ΜΕ	ΕΦΗΒΙΚΗ	ΙΔΙΟΠΑΘΗ	ΣΚΟΛΙΩΣΗ	ΚΑΙ	
ΚΥΦΩΣΗ	ΤΥΠΟΥ	SCHEUERMANN:	ΤΟ	ΖΗΤΗΜΑ	ΤΗΣ	ΜΗ	ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ	ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	
(OVERTREATMENT)	ΣΤΗΝ	ΕΛΛΑΔΑ	

Καραβίδας Ν.

Scoliosis Spine Laser Centre

Εισαγωγή: Πρόσφατες έρευνες πιστοποιούν την αποτελεσματικότητα του κηδεμόνα στην θεραπεία των 
παθήσεων σπονδυλικής στήλης. Η Scoliosis Research Society (SRS) δίνει συγκεκριμένες οδηγίες για τις 
ενδείξεις της θεραπείας με κηδεμόνα. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να μελετήσει το ποσοστό του 
overtreatment σε άτομα που χρησιμοποιούν κηδεμόνα στην θεραπεία της κύφωσης και της σκολίωσης.

Υλικό	 και	 Μέθοδοι: Μία cross-sectional έρευνα και ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε σε 
γκρουπ ασθενών που δέχθηκαν θεραπεία το έτος 2014. Από 289 συνολικά άτομα, 167 πληρούσαν τα 
κριτήρια εισόδου στην έρευνα( 128 κορίτσια,41 αγόρια, ηλικία 9-18 ετών). Ως overtreatment ορίστηκε η μη 
αναγκαία χρήση κηδεμόνα σύμφωνα με τα κριτήρια της SRS, δηλαδή άτομα που δεν έπρεπε να βάλουν 
κηδεμόνα ή άτομα που έπρεπε να τελειώσουν νωρίτερα την θεραπεία τους. Η αξιολόγηση έγινε από εξειδι-
κευμένο στην θεραπεία της σκολίωσης Φυσικοθεραπευτή (Schroth therapist). Οι συστάσεις για κηδεμόνα 
έγιναν από 34 διαφορετικούς γιατρούς.

Αποτελέσματα: Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι ποσοστό 42,5% (71/167) δέχθηκαν κάποιας 
μορφής overtreatment. Στο γκρουπ σκολίωσης, 27 άτομα είχαν γωνία Cobb<25ο , 12 ήταν μετά από Risser 
4, και 12 ακόμα δεν ολοκλήρωσαν την θεραπεία όταν έπρεπε. Στο γκρουπ κύφωσης, 11 άτομα δεν είχαν 
ευρήματα Scheuermann, 3 ξεκίνησαν μετά από Risser 4 και 6 δεν ολοκλήρωσαν όταν έπρεπε.

Συμπεράσματα: Παρατηρήθηκε πολύ υψηλό ποσοστό overtreatment (42,5%) σε άτομα που δέχθηκαν 
θεραπεία με κηδεμόνα. Αυτό οφείλεται στην άγνοια των οδηγιών της SRS και της χρησιμότητας των ειδι-
κών ασκήσεων για την σκολίωση (PSSE). Το overtreatment έχει ψυχολογικές, οικονομικές και κοινωνικές 
συνέπειες για το παιδί και πρέπει να αποφεύγεται.
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O89	 ΣΠΑΝΙΑ	ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ	ΦΥΜΑΤΙΩΔΟΥΣ	ΣΠΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑΣ	ΤΩΝ	ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΩΝ	
	 ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ

Μεγαλοοικονόμος Π., Ηγουμένου Β., Βώττης Χ., Γαλανόπουλος Ι., Μαυρογένης Α., Σουλτάνης Κ.

Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Αττικόν Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Αθήνα

Σκοπός: Η σπονδυλική στήλη αποτελεί συχνό σημείο φυματιώδους προσβολής. Η συνήθης εντόπιση της 
νόσου είναι ο δίσκος και τα παρακείμενα σπονδυλικά σώματα. Η προσβολή των σπονδυλικών αρθρώσεων 
αποτελεί εξαιρετικά σπάνια αρχική εντόπιση της νόσου, όπως στην παρούσα περίπτωση.

Ασθενής	και	Μέθοδος: Άνδρας 34 ετών, προσήλθε με επίμονη οσφυαλγία μετά θεραπεία με αναλγητι-
κά και αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Στην κλινική εξέταση διαπιστώθηκε επώδυνη κλειδάζουσα διόγκωση 
στη δεξιά οσφυϊκή χώρα, και έντονη ισχιαλγία σύστοιχα. Ο ακτινολογικός έλεγχος δεν ανέδειξε ιδιαίτερα 
ευρήματα. Η αξονική και μαγνητική τομογραφία έδειξαν απόστημα στα οπίσθια σπονδυλικά στοιχεία στο 
επίπεδο Ο4-Ο5 με ενδοκαναλική επέκταση. Η παρακέντηση απέδωσε πυώδες υλικό το οποίο καλλιεργή-
θηκε στείρο για κοινά μικρόβια. Ο ασθενής εμφάνισε θετική δερμοαντίδραση Mantoux και του χορηγήθηκε 
τετραπλή αντιφυματική αγωγή. Σταδιακά, εμφάνισε επιδεινούμενη μυϊκή αδυναμία στα κάτω άκρα. Έγινε 
άμεση χειρουργική αντιμετώπιση με παροχέτευση και καθαρισμό του αποστήματος, πεταλεκτομή Ο4, ευ-
ρύς χειρουργικός καθαρισμός του νεκρωτικού οστού με αμφοτερόπλευρη αφαίρεση των σπονδυλικών 
αρθρώσεων, και οπίσθια σπονδυλοδεσία Ο4-Ο5 με διαυχενικούς κοχλίες και ράβδους.

Αποτελέσματα: Μετεγχειρητικά, ο ασθενής εμφάνισε ύφεση του πόνου και αποκατάσταση φυσιολογικής 
νευρολογικής κατάστασης. Η χορήγηση αντιφυματικής αγωγής με τετραπλό σχήμα αντιβίωσης συνεχίστη-
κε για 2 μήνες και στη συνέχεια με διπλό σχήμα για άλλους 10 μήνες.

Συμπεράσματα: Η φυματιώδης προσβολή των οπίσθιων στοιχείων της σπονδυλικής στήλης αποτελεί 
σπάνια εντόπιση. Οι ιατροί θα πρέπει να έχουν υψηλή κλινική υποψία για την περίπτωση αυτή προκειμέ-
νου για έγκαιρη έναρξη αγωγής ή/και χειρουργική θεραπεία.
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O90	 ΚΑΤΑΓΜΑ	 ΣΠΟΝΔΥΛΟΥ	 ΣΕ	 ΑΤΟΜΟ	 ΜΕ	 ΜΙΚΡΟΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ	 ΑΝΑΙΜΙΑ:	
ΣΗΜΑΣΙΑ	ΤΟΥ	ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥ	ΕΛΕΓΧΟΥ	

Μπουγιουκλής Δ. 1, Γκανταΐφης Ν.2, Τσιτούρας Δ.3, Μισύρης Α.,  Διαμαντοπούλου Θ., Κοντόγεωργας Κ.

1Ε’ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας, 2Ορθοπαιδική Κλινική  Γ.Ν. Πύργου, Ακτινολογικό Τμήμα 
Γ.Ν. Πύργου,  3Γ’ Πανεπιστημιακή Κλινική ΑΠΘ

Σκοπός:	Η οστεοπόρωση είναι ένα συχνό πρόβλημα σε άτομα με θαλασσαιμία η άλλες αιματολογικές 
διαταραχές και η σπονδυλική στήλη είναι το μέρος του σκελετού που βρίσκεται σε μεγαλύτερο κίνδυνο 
να υποστεί κάταγμα. Παρουσιάζεται περιστατικό ατόμου με μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία το οποίο πα-
ρουσιάζει κάταγμα θωρακικού σπονδύλου, με σκοπό να υπογραμμιστεί σημασία του προσυμπτωματι-
κού ελέγγου (screening) στα άτομα αυτά. 

Υλικό-Μέθοδος:	Ασθενής 34 ετών, άρρεν, προσήλθε στα ΤΕΠ αιτιώμενος ραχιαλγία αιφνίδιας έναρξης 
από δύο ημερών. Από το ιστορικό προκύπτει ότι ο ασθενής πάσχει από μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία. 
Κλινικά ο ασθενής παρουσίαζε έντονο άλγος στην ψηλάφηση της μεσότητας της ΘΜΣΣ ενώ δεν διαπιστώ-
θηκε νευρολογικό έλλειμμα στα άκρα. 

Αποτελέσματα: Από τον γενόμενο απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκε η ύπαρξη σταθερού κατάγματος 
του Θ6 σπονδύλου(CT/MRI) καθώς και πολλαπλές διηθήσεις της ΘΜΣΣ χαρακτηριστικές της υποκείμενης 
νόσου. Ο ασθενής νοσηλεύτηκε στην Ορθοπαιδική κλινική όπου έλαβε παυσίπονη αγωγή και εξήλθε σε 
καλή γενική κατάσταση μερικές ημέρες αργότερα, με χρήση θωρακοοσφυϊκού ορθωτικού κηδεμόνα. 

Συμπεράσματα: Τα κατάγματα των σπονδυλικών σωμάτων σε άτομα με θαλασσαιμία ή άλλες αιματολο-
γικές διαταραχές είναι συχνά και πολλές φορές μπορεί να μείνουν αδιάγνωστα όσο είναι ασυμπτωματικά. 
Παράγοντες κινδύνου για τα κατάγματα αυτά αποτελεί η βαριά εκδήλωση της νόσου και η ηλικία άνω των 
20 ετών. Στα άτομα υψηλού κινδύνου καθίσταται απαραίτητος ο προσυμπτωματικός έλεγχος προκειμένου 
αποφευχθούν νευρολογικά συμπτώματα.
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O91	 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ	ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ	ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ

Ηγουμένου Β., Τσιάβος Κ., Μεγαλοοικονόμος Π., Βώττης Χ., Μαυρογένης Α., Σουλτάνης Κ.

Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Αττικόν Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Αθήνα

Σκοπός:	Μελετήσαμε ασθενείς με μηχανική οσφυαλγία οι οποίοι προσήλθαν στο ιατρείο της Σπονδυλικής 
Στήλης της Α΄ Ορθοπεδικής Πανεπιστημιακής κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και σκοπός μας είναι 
η εξαγωγή συμπερασμάτων τόσο για την αιτία της οσφυαλγίας, όσο και για το είδος της θεραπείας που 
εφαρμόστηκε και τα αποτελέσματά της. 

Υλικό	και	Μέθοδοι:	Στην αναδρομική αυτή μελέτη συμπεριελήφθησαν συνολικά 4000 ασθενείς, πάσχο-
ντες από οσφυαλγία, οι οποίοι εξετάστηκαν στο ιατρείο Σπονδυλικής Στήλης την περίοδο : Ιανουάριος 
2004 - Δεκέμβριος 2012. Τα δεδομένα των εξετάσεων, της θεραπείας και της παρακολούθησης των ασθε-
νών προέρχονται από το τηρούμενο αρχείο του ιατρείου και της κλινικής. 

Αποτελέσματα:	Από τους 4000 ασθενείς που εξετάσθηκαν στο προαναφερθέν χρονικό διάστημα, οι 1293 
ήταν άνδρες και οι 2707 ήταν γυναίκες. Από τις 2707 γυναίκες, οι 902 ήταν ηλικίας κάτω των 50 ετών ενώ 
οι υπόλοιπες 1805 ήταν άνω των 50 ετών. Οι 666 ασθενείς έπασχαν από νόσο εκφυλισμένου δίσκου 
(60,4% σε ένα επίπεδο, 29,7 σε δύο και 7,5% σε τρία επίπεδα). Επιπρόσθετα, από τους 4000 ασθενείς, 
οι 290 εμφάνιζαν δισκοκήλη (79,7 σε ένα επίπεδο, 14% σε δύο και 6% σε τρία επίπεδα). Εννέα ασθενείς 
εμφάνιζαν νευρολογική συνδρομή από τους οποίους οι 3 χειρουργήθηκαν. Σπονδυλολίσθηση (πρόσθια σε 
327, οπίσθια σε 12, πλάγια σε 5) παρατηρήθηκε σε 344 ασθενείς από τους οποίους χειρουργήθηκαν οι 30. 
Σπονδυλική στένωση παρουσίασαν 1474 ασθενείς εκ των οποίων οι 1140 είχαν στένωση ενός επιπέδου, 
οι 267 είχαν στένωση δυο επιπέδων ενώ οι 67 είχαν στένωση τριών επιπέδων. Από αυτούς, χειρουργή-
θηκαν οι 82. Με εκφυλιστική σκολίωση παρουσιάστηκαν 213 προπτώσεις και από αυτές χειρουργήθηκαν 
οι 16.

Συμπεράσματα:	Η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών ανταποκρίθηκε καλά στην συντηρητική θερα-
πεία, ενώ και οι ασθενείς οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά βάσει απόλυτων ενδείξεων ανταποκρί-
θηκαν καλά. Στις νεαρές ηλικίες οι κύριες αίτιες αφορούν παθήσεις του μεσοσπονδυλίου δίσκου ενώ στις 
μεγαλύτερες ηλικίες τα αιτία σχετίζονται με δομικές αλλαγές στην σπονδυλική στήλη.
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O92	 ΣΠΟΝΔΥΛΙΤΙΔΕΣ	-	ΠΟΤΕ	ΚΑΙ	ΠΩΣ	ΠΡΕΠΕΙ	ΝΑ	ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ;

Ηγουμένου Β., Μεγαλοοικονόμος Π., Βώττης Χ., Τσιάβος Κ., Μαυρογένης Α., Σουλτάνης Κ.

Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Αττικόν Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Αθήνα

Σκοπός:	Η παρουσίαση ενδείξεων, χρόνου και τρόπου χειρουργικής θεραπείας της σπονδυλοδισκίτιδας.

Υλικό	και	Μέθοδοι:	Κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας (2004 - 2014) 150 ασθενείς με σπονδυλο-
δισκίτιδα αντιμετωπίσθηκαν με επιτυχία συντηρητικά στο ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ». Ωστόσο επιπλέον 13 ασθενείς 
χρειάστηκε να αντιμετωπισθούν χειρουργικά. Οι περισσότεροι από αυτούς είχαν επιβαρυντικούς ιατρο-
κοινωνικούς παράγοντες. Η εντόπιση αφορούσε την ΘΜΣΣ (6 ασθενείς), την ΟΜΣΣ (5 ασθενείς) και την 
ΑΜΣΣ (2 ασθενείς). Οι χειρουργικές ενδείξεις περιλάμβαναν: νευρολογική βλάβη (11 ασθενείς), σηπτική 
εικόνα (4 ασθενείς) και αστάθεια (6 ασθενείς). Σπονδυλοδεσία πραγματοποιήθηκε σε 6 ασθενείς. Τα παθο-
γόνα μικρόβια ήταν μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης σε 7 ασθενείς, μύκητες σε 1 ασθενή και κοινοί κόκκοι 
σε 6 ασθενείς. «Συντηρητική» χειρουργική αντιμετώπιση έγινε σε 3 ασθενείς ενώ σε 10 ασθενείς έγινε 
«Ριζική» χειρουργική αντιμετώπιση με καθαρισμό της εστίας της λοίμωξης ( 7 πρόσθιες προσπελάσεις, 2 
οπισθοπλάγιες προσπελάσεις με πλευρεγκαρσιεκτομή, 1 οπίσθια προσπέλαση σε Tb των facet) 

Αποτελέσματα:	δύο ασθενείς απεβίωσαν μετεγχειρητικά (έμφραγμα του μυοκαρδίου 10η μετεγχειρητική 
ημέρα και λοίμωξη του αναπνευστικού 6 μήνες μετεγχειρητικά). Δύο ασθενείς διατήρησαν μόνιμη νευρο-
λογική βλάβη ενώ οι υπόλοιποι παρουσίασαν πλήρη λειτουργική βελτίωση. Η σηπτική εικόνα υφέθηκε 
μετεγχειρητικά σε όλους τους ασθενείς.

Συμπεράσματα:	Η συντηρητική αγωγή παραμένει η θεραπεία εκλογής για τη σπονδυλοδισκίτιδα. Χει-
ρουργική θεραπεία χρειάζεται συνήθως σε ασθενείς με όψιμη διάγνωση και ατελή αρχική αντιμετώπιση 
καθώς και μη ανταπόκριση στην συντηρητική θεραπεία. Η ριζικότητα της χειρουργικής θεραπείας αποτελεί 
προϋπόθεση για την επιτυχία της. Σύγχρονοι κοινωνικοί και δημογραφικοί παράγοντες μπορεί να σχετίζο-
νται με αύξηση της επίπτωσης παραμελημένων σπονδυλίτιδων.
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O93	 ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ	ΘΩΡΑΚΙΚΗ	ΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗ	

Γεράκης A.1, Μόσχος Δ.2, Τεπετζής Ι.3, Λυκομήτρος Β.1

1Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης
2Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκης
3Κλινική Αγ. Λουκάς, Θεσσαλονίκη
 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσουμε την ενδοσκοπική θωρακική δισκεκτομή 
ως μία νέα και πρωτοποριακή μέθοδο για την αντιμετώπιση του σοβαρότατου προβλήματος της θωρακι-
κής δισκοκήλης με ή και χωρίς νευρολογική εικόνα. 

Υλικό	και	Μέθοδος: Κριτήρια επιλογής των ασθενών η χρόνια ή οξεία εκφυλιστική δισκική νόσος με πίεση 
του Νωτιαίου Μυελού, με έντονη ραχιαλγία και πλευροδυνία και με ή χωρίς νευρολογική πάρεση. 
Αντένδειξη της τεχνικής είναι η οστεοποίηση του δισκογενούς υλικού εντός του σπονδυλικού σωλήνα. 
Τους τελευταίους 15 μήνες, 5 ασθενείς (3 γυναίκες 2 άντρες) με μέσο όρο ηλικίας τα 49 έτη, υπεβλήθησαν 
σε ενδοσκοπική, μέσω σωλήνος (tube), με πλάγια προσπέλαση μέσω της πλευρεγκάρσιας διάρθρωσης, 
αφαίρεση δισκοκήλης θωρακικού δίσκου. Δεν χρειάστηκε τοποθέτηση υλικού (βίδες ή κλωβός) καθώς δεν 
δημιουργήθηκε αστάθεια και δεν παρουσιάστηκε νευρολογική επιδείνωση. Πλεονεκτήματα της μεθόδου 
η ελάχιστη τομή 2 εκ., η καλύτερη οπτική προσέγγιση μέσω μικροσκοπίου, η αναίμακτη προσπέλαση, ο 
μικρότερος χειρουργικός χρόνος και ο χρόνος μετεγχειρητικής νοσηλείας μίας ημέρας.

Συμπεράσματα: Η Ενδοσκοπική Θωρακική Δισκεκτομή είναι μια πρωτοποριακή μέθοδος με άριστα απο-
τέλεσματα και μεγάλη ασφάλεια και χωρίς νευρολογικές επιπλοκές, για τη θεραπεία της θωρακικής δισκο-
κήλης.
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O94	 ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ	ΠΡΟΣΘΙΑ	ΟΣΦΥΙΚΗ	ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ.	ΣΕΙΡΑ	ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Τεπετζής Ι.1, Γεράκης Α.2, Μόσχος Δ.3, Αποστολίδης Δ.4, Λυκομήτρος Β.2

1Κλινική «Άγιος Λουκάς» Θεσσαλονίκης, 2Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης
3Ορθοπαιδική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
4Β’ Χειρουργική Κλινική, 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως, Θεσσαλονίκη
 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσουμε την εμπειρία μας στη λαπαροσκοπική 
πρόσθια οσφυική σπονδυλοδεσία και να την καταδείξουμε ως νέα και πρωτοποριακή μέθοδο για σπονδυ-
λοδεσίες 360 ή 540 μοιρών, ιδιαίτερα σε δύσκολα περιστατικά σπονδυοδεσίας Ο5-Ι1.

Υλικό	και	Μέθοδος: Δώδεκα ασθενείς, 7 γυναίκες και 5 άνδρες υποβλήθηκαν σε λαπαροσκοπική πρό-
σθια οσφυική διασωματική σπονδυλοδεσία από τον Οκτώβριο του 2010 έως τον Μαίο του 2013. Ο μέσος 
όρος ηλικίας των ασθενών ήταν τα 49 έτη. Κριτήρια επιλογής των ασθενών η χρόνια εκφυλιστική δισκική 
νόσος, η σπονδυλολίσθηση και η αποτυχία προηγούμενης οπίσθιας σπονδυλοδεσίας. Στις περιπτώσεις 
σπονδυλολίσθισης καθώς και στις αναθεωρήσεις πραγματοποιήθηκε σπονδυλοδεσία 540ο με εκτεταμένη 
πεταλεκτομή και εκτομή των αρθρικών αποφύσεων ή αφαίρεση των υλικών σε πρηνή θέση. Στη συνέχεια, 
σε όλους τους ασθενείς πραγματοποιήθηκε η λαπαροσκοπική τοποθέτηση ενός μεγάλου, λορδωτικού 
κλωβού τύπου ALIF στο Ο5-Ι1 διάστημα και σε έναν ασθενή στο Ο4-Ο5 διάστημα και τέλος σε πρηνή θέση 
τοποθετήθηκαν τα υλικά οπίσθιας σπονδυλοδεσίας και τα μοσχεύματα. Ο μέσος χρόνος χειρουργείου ήταν 
270 λεπτά.

Αποτελέσματα: Πρώιμη, πλήρης κινητοποίηση επιτεύχθηκε σε όλους τους ασθενείς. Καμία μείζονα επι-
πλοκή δεν παρατηρήθηκε κατά το χειρουργείο και μέχρι ένα χρόνο μετά, ενώ επιτυχής οστική σπονδυλο-
δεσία διαπιστώθηκε και στους δώδεκα ασθενείς.
 
Συμπεράσματα: Η Λαπαροσκοπική Πρόσθια Οσφυική Διασωματική Σπονδυλοδεσία, όταν γίνεται με έναν 
μεγάλο κλωβό τύπου ALIF, είναι μια πρωτοποριακή μέθοδος για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, που στην δική 
μας εμπειρία έδωσε άριστα αποτέλεσματα, ιδιαίτερα σε απαιτητικά περιστατικά σπονδυλοδεσίας Ο5-Ι1 
διαστήματος και δείχθηκε ασφαλής και αντίστοιχη με τις ανοιχτές τεχνικές.
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O95	 ΑΝΑΤΑΞΗ	ΕΠΙΔΕΙΝΟΥΜΕΝΗΣ	ΣΠΟΝΔΥΛΟΛΙΣΘΗΣΗΣ	4ου	ΒΑΘΜΟΥ	ΜΕ	
	 ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ	ΠΡΟΣΘΙΑ	ΟΣΦΥΙΚΗ	ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ	ΣΕ	ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ	ΜΕ	
	 ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ	ΟΠΙΣΘΙΑ	ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ:	ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ	ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ	ΑΣΘΕΝΟΥΣ	

Λυκομήτρος Β.1,2,4, Μόσχος Δ.2, Παπαδημητρίου Δ.3, Λιβέρης Ι.4, Πολυθοδωράκης Ι.4

1Euromedica Γενική Κλινική, Θεσσαλονίκη
2Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη
3ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ, Αθήνα
4Τμήμα Σπονδυλικής Στήλης, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ, Αθήνα
 
Σκοπός: Η παρουσίαση της ανάταξης επιδεινούμενης Σπονδυλολίσθησης με συνδυασμένη Λαπαροσκο-
πική Πρόσθια Διασωματική Σπονδυλοδεσία (ALIF) και Διαδερμική Οπίσθια Σπονδυλοδεσία και η ανάδειξη 
της τεχνικής με την χρήση ενός μεγάλου, λορδωτικού εμφυτεύματος ως νέα και πρωτοποριακή μέθοδο για 
διασωματική σπονδυλοδεσία 540 μοιρών.

Υλικό-Μέθοδος: Ασθενής 12 ετών με ιστορικό οσφυαλγίας χωρίς νευρολογική σημειολογία που τον Ια-
νουάριο του 2014 παρουσιάστηκε με ακτινολογική εικόνα σπονδυλολίσθησης 4ου βαθμού. Λόγω της προ-
ηγούμενης εμπειρίας μας σε ενήλικες αποφασίσθηκε η αντιμετώπιση της ασθενούς με σπονδυλοδεσία 
540ο, στο πρώτο μέρος της οποίας έγινε διαδερμική εκτομή των αρθρικών αποφύσεων και τοποθέτηση 
των διαυχενικών κοχλιών. Το επόμενο τμήμα της επέμβασης ήταν η λαπαροσκοπική δισκεκτομή και το-
ποθέτηση ενός μεγάλου εμφυτεύματος τύπου ALIF με λορδωτική γωνία 12ο στο Ο5-Ι1 Μεσοσπονδύλιο 
Διάστημα. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με την τοποθέτηση των ράβδων και την ανάταξη της σπονδυλολί-
σθησης. Ο χειρουργικός χρόνος ήταν 317 λεπτά.

Αποτελέσματα: Πλήρης κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε την 2η ημέρα. Δεν παρατηρήθηκε κάποια μεγά-
λη επιπλοκή κατά την διάρκεια ή μετά την επέμβαση και εντός 3 μηνών. Σημαντική βελτίωση στις κλίμακες 
VAS και Oswestry.

Συμπεράσματα: Η λαπαροσκοπική πρόσθια οσφυϊκή σπονδυλοδεσία όταν πραγματοποιηθεί με την χρή-
ση ενός μεγάλου, λορδωτικού εμφυτεύματος τύπου ALIF σε συνδυασμό με την διαδερμική οπίσθια Σπον-
δυλοδεσία είναι μια καινοτόμος τεχνική, η οποία κατά την δικιά μας εμπειρία οδηγεί σε εξαιρετικά αποτελέ-
σματα και φάνηκε ασφαλής ακόμα και σε ευαίσθητες ηλικιακά ομάδες όπως τα παιδιά. Η έρευνα μας στην 
βιβλιογραφία δεν ανέδειξε άλλη περίπτωση παιδιατρικού ασθενούς με σπονδυλολίσθηση και διόρθωση 
με συνδυασμένη Λαπαροσκοπική Πρόσθια Διασωματική Σπονδυλοδεσία (ALIF) και Διαδερμική Οπίσθια 
Σπονδυλοδεσία.
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O96	 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ	ΚΑΙ	ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΤΩΝ	ΟΥΡΑΙΩΝ	
ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΩΝ	ΕΓΧΥΣΕΩΝ	ΣΕ	ΑΣΘΕΝΕΙΣ	ΜΕ	ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ	ΣΤΕΝΩΣΗ.

	 ΜΙΑ	ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ	ΜΕΛΕΤΗ

Βαλάνος Ν., Τότλης Τ., Γκίκας Γ., Παντελίδης Π., Αλβανός Δ., Κυριακίδης Α.

Β’ Ορθοπαιδική Κλινική, ΓΝΘ Παπαγεωργίου

Εισαγωγή-Σκοπός: Έχουν προταθεί διάφορες θεραπευτικές μέθοδοι για την ύφεση των συμπτωμάτων 
της σπονδυλικής στένωσης, με μία από τις πιο κυρίαρχες την ουραία έγχυση κορτικοστεροϊδών και ξυλο-
καΐνης στον επισκληρίδιο χώρο. Ο στόχος αυτής της προοπτικής κλινικής μελέτης ήταν να αξιολογήσει την 
αποτελεσματικότητα της μεθόδου στο κέντρο μας. 

Υλικό	και	μέθοδοι: Το δείγμα αποτέλεσαν 48 ασθενείς (28 γυναίκες, 20 άνδρες), αφού συνυπολογίσθη-
καν τα κριτήρια επιλογής και αποκλεισμού και ελήφθη πλήρης συγκατάθεση. Καταγράφηκαν δημογραφικά 
στοιχεία και η διάρκεια των συμπτωμάτων και διενεργήθηκαν απλές ακτινογραφίες και μαγνητική τομογρα-
φία της σπονδυλικής στήλης, ώστε να εκτιμηθεί η βαρύτητα, ο αριθμός των επιπέδων και το επίπεδο με τη 
μεγαλύτερη στένωση. Έγινε ουραία έγχυση στον επισκληρίδιο χώρο 7ml ξυλοκαϊνης + 2ml βηταμεθαζόνης 
στους ασθενείς. Τα Visual Analog Scale (VAS), Standing Tolerance Scale (STS), Walking Tolerance Scale 
(WTS), Patient Satisfaction Scale (PSS) και Oswestry Disability Index (ODI) χρησιμοποιήθηκαν για την 
εκτίμηση του άλγους και της ανικανότητας. Μετρήθηκαν πριν την έγχυση (με εξαίρεση το PSS) και μετά 
από 6 εβδομάδες και 6 μήνες. Οι στατιστικές δοκιμασίες Wilcoxon, Mann-Whitney U and Kendall’s tau test 
χρησιμοποιήθηκαν στο SPSS 20.0 για να ανιχνευθεί πιθανή επιδείνωση ή βελτίωση των συμπτωμάτων 
καθώς και η ύπαρξη πιθανών προδιαθεσικών παραγόντων.

Αποτελέσματα: Στις 6 εβδομάδες μετά την έγχυση παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση σε όλες 
τις δοκιμασίες: VAS (p=0.013), STS (p=0.02), WTS (p=0.003), PSS (ΜΟ=2.46±1.129), ODI (p<0.001). 
Ωστόσο, στους 6 μήνες μόνο τα VAS και ODI έδειξαν στατιστικά σημαντική βελτίωση (p=0.08 και p=0.001 
αντίστοιχα). Καταγράφηκε στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ της διάρκειας συμπτωμάτων 
και των VAS (p=0.035) και PSS (p=0.002) στους 6 μήνες. Δε βρέθηκαν άλλες σημαντικές συσχετίσεις από 
αυτές που εξετάσθηκαν.

Συμπεράσματα: Οι ασθενείς με σπονδυλική στένωση μπορούν να ανακουφιστούν σημαντικά αλλά για 
σύντομη διάρκεια με τις ουραίες επισκληρίδιες εγχύσεις κορτικοστεροειδών. Η μεγάλη διάρκεια των συ-
μπτωμάτων πριν την έγχυση φαίνεται ότι επηρεάζει αρνητικά τη μεσοπρόθεσμη αποτελεσματικότητα των 
εγχύσεων.
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O97	 ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ	ΣΤΕΝΩΣΗ:	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ-ΠΟΤΕ	ΚΑΙ	ΠΩΣ	

Κατσάνου Γ., Büchin-Emunds P., Schätz R. C.

Νευροορθοπεδική Κλινική Markgröningen, Γερμανία

Σκοπός: Η παρούσα εργασία έγινε με σκοπό την παρουσίαση των ενδείξεων για την επιλογή της κατάλ-
ληλης θεραπευτικής πορείας σε ασθενείς με σπονδυλική στένωση. Η εκλογή της θεραπείας βασίζεται στο 
ιστορικό των ασθενών, την κλινική εικόνα της νόσου και τα απεικονιστικά ευρήματα. Γίνεται ανάλυση των 
ενδείξεων της χειρουργικής αντιμετώπισης της πάθησης καθώς και της επιλογής του κατάλληλου χειρουρ-
γείου.

Υλικό	και	Μέθοδος: Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση μέσω επιλογής περιστατικών της Nευροορθο-
πεδικής Kλινικής του Markgröningen της Γερμανιάς. Γίνεται παρουσίαση του ιστορικού (απόστασης βάδι-
σης, ανάβαση σκάλας,ύφεση ή βελτίωση του πόνου με την βάδιση, συνοδά νοσήματα) , των κλινικών ευ-
ρημάτων (νευρολογικά ευρήματα, παραλλαγές βάδισης, ψηλάφηση σφύξεων),της διαγνωστικής πορείας 
και κατόπιν της διαγνωστικής σκεψης για την εκλογή της θεραπείας. Follow-up των ασθενών τουλάχιστον 
ένα έτος.

Αποτελέσματα και Συμπεράσματα: Η αντιμετώπιση της σπονδυλικής στένωσης σε ασθενείς χωρίς νευ-
ρολογικές βλάβες είναι κατά βάση συντηρητική με φυσικοθεραπεία και εκμάθηση ασκήσεων και στάσης 
σώματος για την ανακούφιση του πόνου. Σε ασθενείς με χρόνιο πόνο και νευρολογικές βλάβες ενδείκνυται 
χειρουργική θεραπεία: είτε αποσυμπίεση μεσοσπονδυλίου δίσκου, είτε σπολνδυλοδεσία. Αξιολόγηση του 
μετεγχειρητικού αποτελεσματος ως προς την βελτίωση της μέγιστης απόστασης βάδισης, την εκτίμηση του 
πόνου στην αριθμητική σκάλα (NRS) και την εκτίμηση του νευρολογικού status. Η επιλογή του χειρουργεί-
ου αιτιολογείται ανα περίπτωση. Συζήτηση του outcome.



34ο Ετήσιο Συνέδριο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ. | 16-18 Απριλίου 2015, Θεσσαλονίκη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ	ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ	(E-POSTERS)

101

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

(E-POSTERS)
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P01	 ΡΗΞΗ	 ΤΟΥ	 ΤΕΝΟΝΤΑ	 ΤΟΥ	 ΜΕΙΖΟΝΟΣ	 ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ	 ΜΥΟΣ:	 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ	 ΤΗΣ	
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Βασιλειάδης Α., Ιτσιόπουλος Η.

Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ

Σκοπός: Θα παρουσιαστεί μία ανασκόπηση μελετών σχετικά με το μηχανισμό πρόκλησης της ρήξης του 
τένοντα του μείζονος θωρακικού μυός, τα αθλήματα/δραστηριότητες με την υψηλότερη επίπτωση, την 
ταξινόμηση της ρήξης, την κλινική εικόνα του ατόμου, την διαγνωστική προσέγγιση, την θεραπευτική αντι-
μετώπιση και τις πιθανές επιπλοκές της μετά την πλήρη αποκατάσταση της.

Υλικό	και	μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκαν δημοσιευμένα επιστημονικά άρθρα. Η αναζήτηση πραγματοποιή-
θηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων MEDLINE (PubMed), με χρήση ιατρικών όρων: “rupture pectoralis 
major tendon”, “surgical treatment”, “rehabilitation exercise”, “complications”.

Αποτελέσματα: Η ρήξη του τένοντα του μείζονος θωρακικού μυός απαντάται συνήθως σε δραστήριους 
άνδρες ηλικίας 31 ετών, κατά τη διάρκεια κυρίως αθλητικών δραστηριοτήτων. Ο μηχανισμός της ρήξης 
μπορεί να είναι έμμεσος ή άμεσος, με τους περισσότερους να συμβαίνουν κατά τη διάρκεια ταχείας έκ-
κεντρης φόρτισης, συνήθως στην άσκηση των “πιέσεων πάγκου”. Η διάγνωση μπορεί να γίνει με βάση 
το ιστορικό και την κλινική εξέταση του ασθενούς, όπου θα παρατηρηθεί εκχύμωση στην περιοχή, άλγος 
κατά την ψηλάφηση και την παθητική/ενεργητική κίνηση, λέπτυνση/απώλεια της πρόσθιας μασχαλιαίας 
γραμμής. Διερεύνηση με μαγνητική τομογραφία χρειάζεται για τον προσδιορισμό της ακριβής θέσης και 
έκτασης της βλάβης, αλλά και για τον προεγχειρητικό προγραμματισμό, με την ταξινόμηση της ρήξης να 
βασίζεται στο Teitjen classification system. Η χειρουργική αποκατάσταση, ιδανικά μπορεί να πραγματοποι-
ηθεί σε διάστημα < 6 εβδομάδων. Η έναρξη της φυσικοθεραπείας γίνεται μετά από πλήρης ακινητοποίηση 
2 εβδομάδων από την χειρουργική αποκατάσταση. Η ολοκλήρωση του προγράμματος φυσικοθεραπείας 
γίνεται σε 12 εβδομάδες, με πλήρη ανάληψη των καθημερινών δραστηριοτήτων από το άτομο. Τέλος, οι 
σημαντικότερες επιπλοκές είναι η επαναρήξη στο σημείο και ο κίνδυνος λοίμωξης την πρώτη μετεγχειρη-
τική εβδομάδα.

Συμπεράσματα: Η ανασκόπηση παρουσιάζει μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στο θέμα των ρήξεων του 
τένοντα του μείζονος θωρακικού μυός. Επιπλέον, κατορθώνει να δώσει μία ξεκάθαρη εικόνα γύρω από 
έναν τραυματισμό, ο οποίος παρουσιάζει ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση της επίπτωσης του τα τελευταία 
χρόνια.
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P02	 ΓΕΝΙΚΕΣ	ΑΡΧΕΣ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ	ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ	ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Σακκάς Α., Στύλος Δ.

Τμήμα Νοσηλευτικής στο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ),
Θεσσαλονίκη 

Σκοπός:	Ο σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η περιγραφή της αντιμετώπισης επειγόντων περιστατι-
κών και το ρόλο ειδικού ή μη ειδικού ως προς το κατάλληλο χειρισμό του βαρέως ασθενούς. 

Υλικό	και	μέθοδοι:	Βιβλιογραφική ανασκόπηση τη χρονική περίοδο 2004-2014 των σχετικών άρθρων στις 
ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Google Scholar, Pubmed, και ανάμεσα σε σχετικά αναφερόμενα βιβλία. 

Αποτελέσματα:	Επείγον περιστατικό ορίζεται ως κάθε ασθενής του οποίου απειλείται η ζωή του σε σύντο-
μο χρονικό διάστημα και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι πρώτες βοήθειες με την πιο σωστή τεχνική σε 
συνάρτηση με τις γνώσεις αποτελούν το κλειδί της επιβίωσης του πάσχοντα. Ο ειδικός ή μη ειδικός γνω-
ρίζει πως ο βαρέως ασθενής πρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα να προσέλθει στο νοσοκομείο, ώστε 
με τον κατάλληλο εξοπλισμό και χειρισμό να τον επαναφέρουν στην αρχική κατάσταση της υγείας του. 
Όμως, έως ότου προσέλθει ο ασθενής στο νοσοκομείο είναι ανάγκη να σταθεροποιηθεί η κατάσταση του. 
Το τελευταίο επιτυγχάνεται με την πιο σωστή αρχική εκτίμηση του ασθενούς. Ένας διεθνής κώδικας γίνεται 
οδηγός και πληροφορεί ότι η σωστή εκτίμηση αποτελείται από πέντε γράμματα (ABCDs). Α (Airway & C 
- Spine immobilization , Αεραγωγός + ακινητοποίηση αυχένα), Β (Breathing, Αναπνοή), C (Circulation, Κυ-
κλοφορία), D (Disability, Νευρολογική κατάσταση), GCS (Glasgow Comma Scale, Κλίμακα Γλασκόβης). 

Συμπεράσματα:	Με τη σταθεροποίηση του ασθενούς γίνεται αντιληπτή η επαναλειτουργία όλων των ζωτι-
κών σημείων σε ικανοποιητικό επίπεδο, έτσι ώστε να υπάρχει εξασφάλιση ότι δεν θα χειροτερέψει η κλινική 
εικόνα του. Η σταθεροποίηση του ασθενούς γίνεται μέσω συνεχής παρακολούθησης του Μonitoring.
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P03	 ΣΧΕΣΗ	ΜΕΤΑΞΥ	ΡΥΘΜΟΥ	ΟΣΤΙΚΗΣ	ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ	ΚΑΙ	ΟΣΤΙΚΗΣ	ΜΙΚΡΟΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ	
ΣΕ	ΑΝΔΡΕΣ

Ζήδρου Χ., Αγαπίδης Α., Τσιούλας Π., Κυριακίδης Θ., Κυριακίδης Α.

Β’ Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τη σχέση της οστικής εναλλαγής με την οστι-
κή μικροαρχιτεκτονική στους άνδρες.

Υλικό-Μέθοδοι: Στη μελέτη μας που διενεργήθηκε από τον Ιανουάριο του 2007 μέχρι το Δεκέμβριο του 
2014 πήραν μέρος 300 άνδρες ηλικίας 20 ως 85 ετών οι οποίοι υποβλήθηκαν: 1/ σε μέτρηση βιοχημικών 
δεικτών οστικού μεταβολισμού (ΒΔΟΜ) στον ορό (οστεοκαλσίνη-ΟC, οστικό κλάσμα της αλκαλικής φω-
σφατάσης-BALP, αμινοτελικό προπεπτίδιο του προκολλαγόνου τύπου Ι- PINP, καρβοξυτελικό πεπτίδιο 
του κολλαγόνου τύπου Ι- CTX-I) και στα ούρα (δεοξυπυριδινολίνη-DPD) και 2/ σε εκτίμηση της οστικής μι-
κροαρχιτεκτονικής με περιφερική ποσοτική υπολογιστική τομογραφία υψηλής ανάλυσης (HR-pQCT) στην 
κνήμη και στην κερκίδα.

Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε ότι τόσο οι δείκτες οστικής παραγωγής (OC, B-ALP, PINP) όσο και οι δεί-
κτες οστικής απορρόφησης (CTX-I, DPD) ακολουθούν το ίδιο πρότυπο διακύμανσης με το πέρασμα της 
ηλικίας, δηλαδή είναι αυξημένοι μέχρι την ηλικία των 30 ετών, στη συνέχεια μειώνονται μέχρι τα 50 και μετά 
τα 50 παραμένουν σταθεροί (με εξαίρεση της DPD, η οποία μετά τα 70 αυξάνεται λίγο).
Οι διάφοροι παράμετροι της HR-pQCT εμφανίζουν ποικίλες τάσεις στους νεαρούς άνδρες (μείωση της 
ογκομετρικής BMD του σπογγώδους και μικρή αύξηση της ογκομετρικής BMD του φλοιώδους), οι οποίες 
ακολουθούνται από σταθερότητα στις τιμές μέχρι τα 70 έτη, ενώ μετά την ηλικία αυτή οι περισσότερες πα-
ράμετροι της οστικής μικροαρχιτεκτονικής παρουσιάζουν σημαντική μείωση.
Όσον αφορά στη συσχέτιση των ΒΔΟΜ με τις διάφορες παραμέτρους της HR-pQCT έγι-
ναν οι εξής παρατηρήσεις: - Στους άνδρες ηλικίας <50 ετών, οι ΒΔΟΜ συσχετίζονται αρνητι-
κά με την ογκομετρική BMD του φλοιώδους, ενώ δε βρέθηκε συσχέτιση με καμία άλλη παράμετρο 
- στους άνδρες ηλικίας 50 -70 ετών, οι ΒΔΟΜ εξακολουθούν να συσχετίζονται αρνητικά με την ογκομετρική 
BMD του φλοιώδους, ενώ υπάρχουν ασθενείς αρνητικές συσχετίσεις με μικροαρχιτεκτονικές παραμέτρους 
του σπογγώδους, - στους άνδρες ηλικίας >70 ετών, οι ΒΔΟΜ συσχετίζονται αρνητικά με τις περισσότερες 
παραμέτρους της HR-pQCT τόσο για το φλοιώδες όσο και για το σπογγώδες αλλά οι συσχετίσεις είναι πιο 
έντονες στην κερκίδα από ότι στην κνήμη

Συμπέρασμα: Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι στους άνδρες ο ρυθμός οστικής εναλλα-
γής επηρεάζει σημαντικά τη μικροαρχιτεκτονική των οστών μετά τα 70 έτη.
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P04	 ΠΡΟΛΗΨΗ	ΜΗ	 ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΩΝ	ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ	ΚΑΙ	 ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ	 ΙΣΧΙΟΥ	ΜΕ	ΑΠΟ	
ΤΟΥ	ΣΤΟΜΑΤΟΣ	ΒΙΤΑΜΙΝΗ	D	ΚΑΙ	ΔΟΣΟΕΞΑΡΤΗΣΗ

Ζήδρου Χ., Τσιούλας Π., Αγαπίδης Α., Κυριακίδης Θ., Κυριακίδης Α.

Β’ Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης

Σκοπός:	Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τη σχέση της συμπληρωματικής χορήγησης 
βιταμίνης D από του στόματος με την πρόληψη μη σπονδυλικών καταγμάτων και καταγμάτων ισχίου σε 
ηλικιωμένους.

Υλικό-Μέθοδοι: Στη μελέτη μας που διενεργήθηκε από τον Ιανουάριο του 2006 μέχρι το Δεκέμβριο του 
2014 πήραν μέρος 1000 ηλικιωμένοι ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών. Στην 1η υποομάδα (500 ασθενείς) 
χορηγήθηκαν για 3 χρόνια δόσεις βιταμίνης D από του στόματος <400IU ημερησίως και 1000mg ασβε-
στίου. Στη 2η υποομάδα (500 ασθενείς) χορηγήθηκαν για 3 χρόνια δόσεις βιταμίνης D από του στόματος 
400-800IU ημερησίως και 1000mg ασβεστίου. Σε όλους τους ασθενείς καταγράφηκαν τα μη σπονδυλικά 
κατάγματα και τα κατάγματα ισχίου.

Αποτελέσματα: Δεν παρατηρήθηκε μείωση των καταγμάτων για δόσεις βιταμίνης D μικρότερες των 400IU 
ημερησίως ενώ σε δόσεις 400-800IUημερησίως τα μη σπονδυλικά κατάγματα μειώθηκαν κατά 20% και τα 
κατάγματα ισχίου κατά 18% υποδεικνύοντας τη δοσοεξαρτώμενη αντικαταγματική της δράση. Σε υψηλές 
χορηγούμενες δόσεις , η χοληκαλσιφερόλη (D3) φάνηκε να υπερέχει στη μείωση των καταγμάτων (23%) 
έναντι της εργοκαλσιφερόλης -D2 (10%). Η συγχορήγηση ασβεστίου δε φάνηκε να βελτιώνει την αντικα-
ταγματική δράση της βιταμίνης D.

Συμπεράσματα: Η βιταμίνη D χορηγούμενη από του στόματος σε ασθενείς ηλικιωμένους φαίνεται να μει-
ώνει τα μη σπονδυλικά κατάγματα και τα κατάγματα ισχίου με δοσοεξαρτώμενο τρόπο.
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P05	 ΕΠΙΔΡΑΣΗ	 ΤΗΣ	 ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ	 ΣΤΟΥΣ	 ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ	 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	
ΚΙΝΔΥΝΟΥ	ΣΕ	ΑΣΘΕΝΕΙΣ	ΜΕ	ΗΠΙΟ	ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ	ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟ

Ζήδρου Χ., Αγαπίδης Α., Τσιούλας Π., Κυριακίδης Θ., Κυριακίδης Α.

Β’ Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει την επίδραση της παραθυρεοειδεκτομής σε 
ασθενείς με ήπιο πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό αναφορικά με παράγοντες που αυξάνουν τον κίν-
δυνο για καρδιαγγειακά συμβάματα.

Υλικό-Μέθοδοι: Στη μελέτη μας που διενεργήθηκε από τον Ιανουάριο του 2006 μέχρι το Δεκέμβριο του 
2013 πήραν μέρος 50 ασθενείς (10 άνδρες και 40 γυναίκες) με ήπιο πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό 
τυχαιοποιημένοι σε δύο υποομάδες (χειρουργημένους και μη) για δύο χρόνια.
Τα κριτήρια αποκλεισμού από τη μελέτη ήταν τα εξής: ο σακχαρώδης διαβήτης, η ύπαρξη νεφρικής νόσου, 
η αρτηριακή υπέρταση, το ιστορικό καρδιαγγειακού νοσήματος, δείκτης μάζας σώματος ΒΜΙ>28Kg/m2, η 
ηλικία άνω των 70 και μικρότερη από 18 έτη.

Αποτελέσματα: Διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς που χειρουργήθηκαν είχαν σημαντική βελτίωση της οστικής 
πυκνότητας (BMD) (1,1% στον αυχένα του μηριαίου και 2,7% στην ΟΜΣΣ), μείωση κατά 35% των βιοχημι-
κών δεικτών οστικού μεταβολισμού (οστεοκαλσίνης και καρβοξυτελικό διασταυρούμενο τελοπεπτίδιο-CTX) 
και των τιμών ασβεστίου και παραθορμόνης (PTH) ορού σε σχέση με τους ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν 
συντηρητικά.
Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές σε δείκτες του μεταβολικού συνδρόμου και σε παρά-
γοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο για καρδιαγγειακή νόσο (ΒΜΙ, αρτηριακή πίεση, γλυκόζη ορού, ινσουλί-
νη, χοληστερόλη) μεταξύ των δύο ομάδων.

Συμπεράσματα: Η παραθυρεοειδεκτομή σε ασθενείς με ήπιο πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό δεν 
έχει ευεργετική επίδραση σε παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο και μεταβολικό σύνδρομο. Επί-
σης, δεν παρατηρήθηκε επιβλαβής δράση της συντηρητικής θεραπείας στους παράγοντες αυτούς μετά 
από διετή παρακολούθηση.
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P06	 ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ	 ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ	 ΧΑΜΗΛΗΣ	 ΒΙΑΣ	 ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ	 ΣΥΧΝΑ	 ΣΕ	
ΑΝΔΡΕΣ	ΚΑΙ	ΓΥΝΑΙΚΕΣ	ΜΕ	ΟΣΤΕΟΠΕΝΙΑ

Ζήδρου Χ., Τσιούλας Π., Αγαπίδης Α., Κυριακίδης Θ., Κυριακίδης Α.

Β’ Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν.Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει την επίπτωση καταγμάτων χαμηλής βίας 
(παλαιών-πρωτοεμφανιζόμενων και νέων) σε γυναίκες και άνδρες με οστεοπενία.

Υλικό-Μέθοδοι: Στην μελέτη μας που διενεργήθηκε από τον Ιανουάριο του 2007 μέχρι το Δεκέμβριο του 
2014, πήραν μέρος 920 άνδρες και 2225 γυναίκες, ηλικίας 50 έως 90 ετών και παρακολουθήθηκαν για 
8 έτη. Μελετήθηκαν τα κατάγματα χαμηλής βίας και οι συσχετίσεις με την ηλικία, το φύλο, την τιμή του 
T-score στη DXA και το βαθμό σπονδυλικών παραμορφώσεων.

Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκαν 54 κατάγματα στους άνδρες και 244 στις γυναίκες, από τα οποία νέα κα-
τάγματα ήταν το 25% και 40% αντίστοιχα. Τ-score ≤ -2,5 SD (οστεοπόρωση) παρατηρήθηκε στο 21% των 
ανδρών και στο 39% των γυναικών με κάταγμα, ενώ T-score μεταξύ -1 και -2,5 SD (οστεοπενία) βρέθηκε 
στο 54% και 51% αντίστοιχα. Ειδικότερα οστεοπενία εμφάνιζαν 58% των ανδρών και 54% των γυναικών 
με πρωτοεμφανιζόμενο (παλαιό) κάταγμα και 42% των ανδρών και 47% των γυναικών με νέο κάταγμα

Συμπεράσματα:	Η επίπτωση τόσο των πρωτοεμφανιζόμενων (παλαιών) όσο και των νέων καταγμάτων 
αυξανόταν με την ηλικία και στους άνδρες και στις γυναίκες (60-70% για κάθε δεκαετία). Ακόμα, η επίπτω-
ση των νέων καταγμάτων ήταν τουλάχιστον διπλάσια από αυτή των πρωτοεμφανιζόμενων(παλαιών) σε 
κάθε ηλικιακή ομάδα τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Τέλος αναδείχθηκε ότι η ύπαρξη παραμορ-
φώσεων των σπονδύλων είναι παράγοντας κινδύνου για κάταγμα χαμηλής βίας και στα δύο φύλα.
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P07	 METATARSAL	STRESS	FRACTURE,	IN	TAILOR.CASE	REPORT

Yildirim S.1, Kantarci U. H.2, Karci T.1, Sesli E.1

1Department of Orthopedics and Traumatology, 2Department of Radiology, Sifa University Faculty of 
Medicine, Izmir, Turkey

Introduction: Metatarsal stress fractures are often seen in athletes, dancers and military recruits. To the 
best of our knowledge, there has been no any report of stress fracture in a tailor so far in literature. 

Case	Report: We present a 29 year old women patient with third metatarsal stress fracture, a tailor, which 
the stress fracture is very rare profession.

Conclusion:	It should be kept in mind that stress fracture may not be seen on x-ray. If any suspicions of 
stress fracture, it should perform MRI. 
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P08	 ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ	 ΠΛΗΡΗΣ	 ΡΗΞΗ	 ΤΟΥ	 ΤΕΝΟΝΤΑ	 ΤΟΥ	 ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΟΥ	 ΣΕ	
ΠΡΩΗΝ	ΑΘΛΗΤΗ	ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ:	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ	ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Τζέλλιος Ι., Ασράφ Νεσάντ Χ., Παπουλίδης Ν., Σαμαράς Ν.

Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο»

Σκοπός: Σπάνια περίπτωση αμφοτερόπλευρης ρήξης του τένοντα του τετρακεφάλου.

Υλικό: Άνδρας, 39 ετών, προσήλθε στα Τ.Ε.Π. με οξύ άλγος στα γόνατα, μετά από αναφερόμενη πτώση 
από το ύψος του. Ο ασθενής είχε καθαρό ιστορικό. Κατά την κλινική εξέταση ανευρέθηκαν: οίδημα γονά-
των άμφω (Δ>Α), ψηλαφητό κενό υπερεπιγονατιδικά, περιορισμένη παθητική κίνηση λόγω του ισχυρού 
άλγους, αδυναμία ενεργητικής έκτασης, φυσιολογική ενεργητική κάμψη και αδυναμία ανύψωσης των κάτω 
άκρων. Ο ακτινολογικός έλεγχος (Ro γονάτων face + profile) χωρίς παθολογικά ευρήματα, ενώ οι MRI 
γονάτων ανέδειξαν πλήρη ρήξη του τένοντα του τετρακεφάλου αμφοτερόπλευρα.

Μέθοδος: Η χειρουργική επέμβαση πραγματοποιήθηκε 2 ημέρες μετά την κάκωση. Διεγχειρητικά, ανευ-
ρέθηκε πλήρης ρήξη των τενόντων με αποκόλλησή τους από τον άνω πόλο της επιγονατίδας και πλήρης 
ρήξη των καθεκτικών συνδέσμων. Έγινε επανακαθήλωση των τενόντων με ισχυρά ράμματα Ethibond 5.0 
διαμέσου 3 οπών επιμήκως της επιγονατίδας και συρραφή των καθεκτικών συνδέσμων με απορροφήσιμα 
ράμματα.

Αποτελέσματα: ΜΤΧ τοποθετήθηκε ΚΠ γυψονάρθηκας άμφω, με δημιουργία παραθύρων για την περι-
ποίηση του τραύματος, για 6 εβδομάδες. Από τη 2η εβδομάδα κιόλας, ο ασθενής κινητοποιήθηκε (βάδιση). 
Έπειτα, ακολουθήθηκε προοδευτική παθητική κι ενεργητική κινητοποίηση και ο ασθενής ανέκτησε πλήρες 
εύρος κίνησης κι επέστρεψε στις δραστηριότητές του στις 12 εβδομάδες. Δεν προέκυψαν άμεσες ή απώ-
τερες επιπλοκές.

Συμπεράσματα-Συζήτηση: Η αμφοτερόπλευρη ρήξη του τένοντα του τετρακεφάλου είναι μία σπάνια κλι-
νική οντότητα, ειδικά σε νέους (συνήθως παρατηρείται σε άνδρες >50). Προδιαθεσικούς παράγοντες απο-
τελούν παθήσεις όπως χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, υπερπαραθυρεοειδισμός, διαβήτης, ουρική αρθρίτιδα, 
παχυσαρκία, καθώς και επαναλαμβανόμενοι μικροτραυματισμοί και χρόνια λήψη στεροειδών αναβολικών, 
που οδηγούν σε σκλήρυνση και τελικά αδυναμία του τένοντα. Ο τραυματισμός αυτός απαιτεί υψηλή κλινική 
υποψία και προσεκτική κλινική εξέταση γιατί, όντας αμφοτερόπλευρος, μπορεί να διαλάθει.
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P09	 THORACOSCOPIC	APPROACH	 FOR	 SPINAL	ANTERIOR	 RELEASING	 IN	 SEVERE	
KYPHOSIS

Öztürk M.1, Dökümcü Z.2, Divarcı E.2, Özcan C.2, Özyalçın H. 1

1Ege University Faculty of Medicine, Department of Orthopedics, İzmir
2 Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, İzmir

Background:	Anterior spinal releasing has been shown to effectively improve spinal flexibility prior to 
posterior instrumentation in patients with scoliosis and kyphosis. We present a case with severe kyphosis 
who underwent thoracoscopic anterior release, synchronous posterior instrumentation and spinal fusion.

Case:	A fourteen years old boy with stiff thoracic kyphosis was referred for correction. After physical and 
radiological evaluation, thoracoscopic anterior release with posterior instrumentation was planned. Under 
general anesthesia, in left lateral decubitis position (45°), camera port was introduced in right thoracic 
cavity. Two other 5 mm working ports were placed under direct vision. Following posterior mediastinal 
pleural incision vertebral bodies were exposed and adjacent major vasculature was retracted. Anterior 
longitudinal ligament along with intervertebral discs near the apex were excised, including nucleus 
pulposus and cartilaginous end-plates without the need of ligation of intercostal arteries. Thoracoscopy 
was terminated with tube-thoracostomy and posterior instrumentation adopted with pedicle screws was 
performed in prone position. Routine standing anterior-posterior and lateral radiographs before and after 
the surgery revealed significant decrease in Cobb angle (56° to 26°). Chest tube was pulled on 2nd and 
patient was discharged on 5th postoperative day with thoracolumbosacral orthosis.

Conclusion:	 	 Thoracoscopic anterior spinal release can effectively improve the spinal flexibility and 
contribute to  correction of the spinal deformity in patient with stiff thoracic kyphosis.
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P10	 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	ΨΕΥΔΑΡΘΡΩΣΗΣ	ΣΚΑΦΟΕΙΔΟΥΣ	ΜΕ	ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗ,	ΜΕ	ΧΡΗΣΗ	
ΛΑΓΟΝΙΟΥ	 ΚΑΙ	 ΑΓΓΕΙΟΥΜΕΝΟΥ	 ΟΣΤΙΚΟΥ	 ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ	 ΚΑΙ	 ΠΑΛΑΜΙΑΙΑΣ	
ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ	ΠΛΑΚΑΣ	ΣΚΑΦΟΕΙΔΟΥΣ

Παπαδογεώργου Ε., Δανιηλίδης Ν.

Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Σκοπός: Η χρήση της βίδας Herbert ως μια απλή και επιτυχής μέθοδος οστεοσύνθεσης αποτελεί εδώ και 
αρκετά χρόνια το χρυσό κανόνα αντιμετώπισης περιπτώσεων ψευδάρθρωσης καταγμάτων σκαφοειδούς. 
Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν περιπτώσεις όπου μία μόνη βίδα δε δύναται να εξασφαλίσει την απαραίτητη στα-
θερότητα σε περιπτώσεις μεγάλης συντριβής και εκτεταμένης οστεονέκρωσης. Περιγράφουμε τη χρήση 
ανατομικής παλαμιαίας πλάκας οστεοσύνθεσης ως μέσο σταθερής οστεοσύνθεσης απαραίτητης για την 
επιτυχή έκβαση αντιμετώπισης ψευδάρθρωσης σκαφοειδούς με χρήση λαγόνιου και αγγειούμενου οστι-
κού μοσχεύματος.

Υλικό	και	Μέθοδος: Ασθενής 34 ετών, άντρας με παραμελημένο κάταγμα σκαφοειδούς αριστερού καρπού 
από οκτώ μήνες, με έντονα επώδυνες και περιορισμένου εύρους κινήσεις πηχεοκαρπικής. Προεγχειρητικά 
έγινε έλεγχος με απλές ακτινογραφίες, μαγνητική και αξονική τομογραφία όπου το οστό εμφάνιζε εικόνα 
ψευδάρθρωσης με έντονη συντριβή και οστεονέκρωση.

Αντιμετωπίστηκε χειρουργικά με διπλή προσπέλαση: παλαμιαία προσπέλαση, τοποθέτηση λαγόνιου μο-
σχεύματος και σταθερή οστεοσύνθεση με παλαμιαία, ανατομική πλάκα έξι οπών και έξι κοχλίες, ραχιαία 
προσπέλαση και τοποθέτηση αγγειούμενου οστικού μοσχεύματος (1,2 ICSRA)(μέθοδος Zeidenberg). Με-
τεγχειρητική τοποθέτηση κυκλοτερούς γύψου σκαφοειδούς για πέντε βδομάδες και στη συνέχεια χρήση 
αφαιρούμενου νάρθηκα σκαφοειδούς για άλλες έξι βδομάδες, με ταυτόχρονη έναρξη φυσικοθεραπείας. 

Αποτελέσματα: Πώρωση του κατάγματος σε 3 μήνες, διατήρηση του ανατομικού σχήματος του σκαφοει-
δούς και αποφυγή εκδήλωσης αρθρίτιδος. Σημαντική βελτίωση του εύρους κίνησης της πηχεοκαρπικής.

Συμπεράσματα: Η ανατομική παλαμιαία πλάκα σκαφοειδούς είναι μια πολύ ικανοποιητική λύση στην 
προσπάθεια διάσωσης του σκαφοειδούς οστού με ψευδάρθρωση και οστεονέκρωση. Η εφαρμογή της 
πλάκας είναι ιδανική και λόγω ανατομικού σχήματος εξασφαλίζει την αναγκαία σταθερότητα, ειδικά στην 
περίπτωσης παρεμβολής διπλού μοσχεύματος.
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P11	 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ	ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΜΕ	ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΟ	ΚΑΤΑΓΜΑ	ΚΕΦΑΛΗΣ	ΚΕΡΚΙΔΑΣ

Ασσάντης Β., Κύπαρλης Δ., Σαρβάνης Η., Σπάρταλης Α., Φυλακτός Α., Παλαβός Ι.

Ορθοπαιδική Kλινική, Γ.Ν. Κοζάνης Μαμάτσειο

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση περιστατικού με συντριπτικό κάταγμα κεφαλής κερκί-
δας.

Υλικό	και	μέθοδοι: Έγινε αντικατάσταση κεφαλής κερκίδας.

Αποτελέσματα: Η ασθενής παρουσιάζει πλήρη αποκατάσταση της κινητικότητας στην άρθρωση του 
αγκώνα.

Συμπεράσματα: Στα συντριπτικά κατάγματα κεφαλής κερκίδας η επέμβαση με αντικατάσταση της κεφα-
λής είναι μέθοδος με γρήγορα και ικανοποιητικά αποτελέσματα.
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P12	 ΣΤΑΔΙΑΚΗ	 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	 ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΥ	 ΑΝΩ	 ΑΚΡΟΥ	 ΣΤΟ	 ΕΠΙΠΕΔΟ	 ΤΟΥ	
ΚΑΡΠΟΥ	ΚΑΙ	ΤΗΣ	ΠΑΛΑΜΗΣ,	ΜΕ	ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ	ΤΗΣ	ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Παπαδογεώργου Ε., Δανιηλίδης Ν. 

Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Σκοπός: Περιγράφουμε την προσπάθεια διάσωσης ακρωτηριασμένου μέλους με προτεραιότητα στην 
αναστόμωση των αγγείων αντίστροφα από την ενδεδειγμένη αλληλουχία συγκόλλησης, λόγω καθυστερη-
μένης προσέλευσης του ασθενούς.

Υλικό	και	μέθοδος: Άντρας 34 ετών με βαρύτατο συνθλιπτικό ακρωτηριασμό του αριστερού άνω άκρου 
στο επίπεδο του καρπού και της παλάμης εισήχθη επειγόντως στο χειρουργείο όπου λόγω της καθυστε-
ρημένης προσέλευσης, άνω των έξι ωρών , δόθηκε προτεραιότητα στις αναστομώσεις της ωλένιας και 
της κερκιδικής αρτηρίας και κατόπιν εκπλύσεως του επαναγγειούμενου μέλους ακολούθησε η αναστό-
μωση των απαραίτητων φλεβών για τη σύνδεση του μέλους στη συστηματική κυκλοφορία. Η προσωρινή 
στήριξη των οστών σε τυχαία θέση επετεύχθη με τοποθέτηση συστήματος εξωτερικής οστεοσύνθεσης 
και βελόνες kirsner. Δέκα ημέρες μετά πραγματοποιήθηκε η συρραφή όλων των καμπτήρων τενόντων, η 
αποκατάσταση του μέσου και του ωλενίου νεύρου με την παρεμβολή νευρικών αυτομοσχευμάτων από το 
γαστροκνημιαίο νεύρο και κάλυψη με τοπικούς κρημνούς και δερματικά αυτομοσχεύματα, ενώ το τραύμα 
της ραχιαίας επιφανείας αφέθηκε ανοικτό. Ένα μήνα μετά πραγματοποιήθηκε χειρουργική επέμβαση στα 
οστά με βράχυνση των μετακαρπίων , αρθροδέσεις με τον περιφερικό στοίχο του καρπού, αφαίρεση του 
μείζωνος πολυγώνου, αποκατάσταση της κερκιδικής ακτίνας και βράχυνση και καθήλωση των εκτεινόντων 
τενόντων στις ανατομικές τους θέσεις. Το ραχιαίο ιστικό έλλειμμα καλύφτηκε με μισχωτό βουβωνικό κρη-
μνό, ο οποίος αποχωρίστηκε μετά από τρείς εβδομάδες.
Μετεγχειρητικά ο ασθενής ακολούθησε εντατικό πρόγραμμα φυσικοθεραπείας.

Αποτελέσματα: Οκτώ μήνες μετά την πρώτη επέμβαση ο ασθενής εμφανίζει δυνατότητα εκούσιας κί-
νησης της πηχεοκαρπικής άρθρωσης και όλων των δακτύλων με δυνατότητα σχεδόν πλήρους έκτασης, 
ικανοποιητική σύλληψη και ολοένα βελτιούμενη αισθητικότητα. Είναι πλήρως αυτόνομος στις καθημερινές 
του δραστηριότητες και απόλυτα ικανοποιημένος από το τελικό αποτέλεσμα.

Συμπεράσματα: Αν και η αλληλουχία συγκόλλησης ακρωτηριασμένου μέλους επιβάλλει την αποκατά-
σταση των οστικών δομών και των τενόντων πριν από τις αγγειακές αναστομώσεις , εντούτοις όταν οι 
συνθήκες το επιβάλλουν δύναται να προηγηθεί η επαναγγείωση με κόστος την ανάγκη διενέργειας περισ-
σότερων σταδιακών επεμβάσεων. 
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P13	 ΠΑΓΙΔΕΥΣΗ	 ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΩΝ	 ΤΕΝΟΝΤΩΝ	 ΣΤΟΝ	 ΚΑΡΠΟ	 ΜΕΤΑ	 ΑΠΟ	 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ	
ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ	 ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ	 ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗΣ	 ΚΕΡΚΙΔΟΣ.	 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	 ΜΕ	
ΤΕΝΟΝΤΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	ΣΕ	ΔΥΟ	ΧΡΟΝΟΥΣ	-	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ	ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Γαλανόπουλος Ι., Μεγαλοοικονόμος Π., Βώττης Χ., Ηγουμένου Β., Μαυρογένης Α., Κοντογεωργάκος Β.

Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Αττικόν Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Αθήνα

Σκοπός: Η παρουσίαση της αποκατάστασης της εκφύλισης και ρήξης τενόντων με τενοντομεταφορές με 
τη χρήση πλαστικών σωλήνων για τη δημιουργία περιτενοντίου.

Υλικό	και	Μέθοδοι:	Άνδρας 32 ετών, παρουσιάζει ενδαρθρικό κάταγμα περιφερειακής κερκίδας και αντι-
μετωπίζεται με εσωτερική οστεοσύνθεση με παλαμιαία πλάκα buttress και κοχλίες. 6 εβδομάδες μετεγ-
χειρητικά και ενώ η ΠΧΚ άρθρωση είναι απολύτως ανώδυνη παρατηρείται αδυναμία έκτασης αντίχειρα, 
δείκτη και μικρού δακτύλου. Διενεργείται αξονική τομογραφία όπου αναδεικνύεται ανάπτυξη πώρου στη 
ραχιαία επιφάνεια του κατάγματος και παγίδευση των ΜΕΑ, ιδίου εκτείνοντα το δείκτη και του ιδίου εκτεί-
νοντα το μικρό δάκτυλο. Η αποκατάσταση πραγματοποιήθηκε σε δυο χρόνους. Στην πρώτη επέμβαση 
παρασκευάστηκαν οι παγιδευμένοι τένοντες (ΙΕΔ,ΙΕΜΔ) και αφαιρέθηκε το τμήμα τους που παρουσίαζε 
εκφύλιση. Επίσης απομακρύνθηκε τμήμα του πώρου που ευθυνόταν για την παγίδευση. Τα υγιή τμήματα 
των τενόντων κεντρικά και περιφερικά των εκφυλισμένων τμημάτων γεφυρώθηκαν με τμήματα πλαστικού 
σωλήνα με σκοπό τη δημιουργία ιστού μιμούμενου το περιτενόντιο. Στη δεύτερη επέμβαση, δυο μήνες 
μετά, πραγματοποιήθηκαν τενοντομεταφορές για την τελική αποκατάσταση. Ελήφθησαν οι εν τω βάθει 
καμπτήρες του μέσου και του παράμεσου δακτύλου και τοποθετήθηκαν διαμέσου του νεοσχηματισθέντος 
ιστού που είχε σχηματιστεί πέριξ των πλαστικών σωλήνων προς αποκατάσταση του ΙΕΔ και του ΙΕΜΔ. 
Στον ΜΕΑ έγινε τενόδεση στον βραχύ απαγωγό. 

Αποτελέσματα:	Σαράντα ήμερες μετά, αφαιρώντας τον νάρθηκα ακινητοποίησης παρατηρείται ικανοποι-
ητική λειτουργία στους αποκατεστημένους τένοντες και τρεις μήνες μετά έχει επιτευχθεί πλήρης προσαρ-
μογή στις νέες λειτουργίες. 

Συμπεράσματα:	Επετεύχθη ικανοποιητικό λειτουργικό αποτέλεσμα χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος εκφύλι-
σης και ρήξης των τενόντων αφού ο προσχηματισθείς ιστός πέριξ των σωλήνων λειτουργεί ως αντίστοιχο 
του περιτενοντίου και επιτρέπει την ολίσθηση των τενόντων. 
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P14	 ΥΠΟΤΡΟΠΗ	ΟΣΤΕΟΒΛΑΣΤΩΜΑΤΟΣ	Θ10

Αποστόλου Θ., Πίντο Ι., Αθανασιάδου Π., Κωνσταντίνου Π., Ταγκαλίδης Λ., Χριστοδούλου Α.

Α΄Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου

Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού ασθενούς με κακοήθη εξαλλαγή οστεοβλαστώματος Θ10.

Υλικό: Ασθενής 23 ετών με πολλαπλές υποτροπές οστεοβλαστώματος Θ10.

Μέθοδος: Στην ηλικία των 15 ετών παρουσίασε οσφυαλγία και νυχτερινό άλγος το οποίο αύξανε με την 
πάροδο του χρόνου. Αποκαλύφθηκε όγκος 1cm στο Θ10 σπόνδυλο, ο οποίος και αφαιρέθηκε ενώ παράλ-
ληλα έγινε οπίσθια σπονδυλοδεσία Θ8-Ο2. Το αποτέλεσμα της ιστολογικής εξέτασης ήταν οστεβλάστωμα. 
Επτά χρόνια μετά το χειρουργείο επανεμφανίστηκε με συμπτωματολογία οσφυαλγίας και αστάθεια βά-
δισης. Η CT και MRI που ακολούθησαν αποκάλυψαν έκτοπη οστεοποίηση, η οποία και αφαιρέθηκε. Για 
δεύτερη φορά η ιστολογική εξέταση αποκάλυψε οστεοβλάστωμα. Ωστόσο, η νευρολογική του εικόνα επι-
δεινωνόταν και ο νέος απεικονιστικός έλεγχος αποκάλυψε ξανά έκτοπη οστεοποίηση στο Θ10 σπόνδυλο. 
Κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους υπεβλήθει σε τρεις χειρουργικές εκτομές του έκτοπου ιστού και όλες 
οι ιστολογικές εξετάσεις έδειξαν το ίδιο αποτέλεσμα. 

Αποτελέσματα: Πέντε μήνες μετά την τρίτη επέμβαση ο ασθενής εμφανίστηκε με συμπτωματολογία ατε-
λούς παραπληγίας κάτω από τη Θ10 ζώνη. Η CT που ακολούθησε αποκάλυψε νέα έκτοπη οστεοποίηση 
οπότε και ακολούθησε νέα χειρουργική αφαίρεσή της. Αυτή τη φορά όμως, η ιστολογική εξέταση κατέδειξε 
οστεοσάρκωμα. 

Συμπεράσματα: Αν και σπάνιο ορισμένες περιπτώσεις υποτροπής οστεοβλαστώματος μπορεί να εμφα-
νίσουν κακοήθη εξαλλαγή.
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P15	 ΝΟΣΟΣ	PAGET	ΤΩΝ	ΟΣΤΩΝ	ΚΑΙ	ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σακκάς Α., Στύλος Δ.

Τμήμα Νοσηλευτικής, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης(ΑΤΕΙΘ)

Σκοπός:	Η ενημέρωση για κάθε ‘σπάνια’ νόσο τείνει να είναι σημαντική καθώς περιστατικά εμφανίζονται 
κατά τόπους και είναι σημαντικό να γίνει γνώριμη η θεραπευτική αξία της νόσου Piaget των οστών.

Υλικό	και	μέθοδοι: Βιβλιογραφική ανασκόπηση τη χρονική περίοδο 2005-2015 των σχετικών άρθρων στις 
ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Google Scholar, Pubmed, και ανάμεσα σε σχετικά αναφερόμενα βιβλία.

Αποτελέσματα:	Η νόσος ονομάζεται διαφορετικά ως «παραμορφωτική οστεΐτις». Πρόκειται για μία χρόνια 
νόσο του σκελετού, στην οποία διαταράσσεται η ισορροπία μεταξύ απορρόφησης (οστεοκλαστικής δραστη-
ριότητας) και αναπαραγωγής (οστεοβλαστικής δραστηριότητας) του φυσιολογικού οστού. Αποτελεσματικά, 
το οστό διογκώνεται. Κύρια επιπλοκή της νόσου είναι η κώφωση. Καθώς η νόσος είναι ασυμπτωματική τις 
περισσότερες φορές, οι περισσότεροι πάσχοντες ευνοούνται από τη θεραπεία καθώς ανακουφίζονται από 
τα συμπτώματα και αντιμετωπίζεται η προλαμβάνονται οι επιπλοκές. Υπάρχουν διάφορες ενδείξεις για την 
έναρξη της θεραπείας όπως είναι τα οστικά άλγη, η κεφαλαλγία η υπερασβσιαιμία από ακινητοποίηση και 
συμπτώματα από πίεση των νεύρων και στένωση του σπονδυλικού σωλήνα. Διάφορες θεραπείες υπάρ-
χουν για τη νόσο όπως η φαρμακευτική αντιμετώπιση με Διφοσφωνικά φάρμακα, Καλσιτονίνη, Αναλγητικά 
επί πόνου και μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Επιπλέον ως θεραπεία ορίζεται η χειρουργική 
αντιμετώπιση η οποία μπορεί να απαιτηθεί σε περιπτώσεις καταγμάτων, ανάπτυξης οστεοσαρκώματος, 
πίεσης νεύρων και στένωσης του σπονδυλικού σωλήνα.

Συμπεράσματα:	Η ισχυρή φαρμακευτική αντιμετώπιση μπορεί και βοηθά ασυμπτωματικά άτομα ώστε να 
προληφθούν η δημιουργία παραμορφώσεων ή σοβαρότερων επιπλοκών.
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P16	 ΚΝΗΜΟΠΟΙΗΣΗ	ΠΕΡΟΝΗΣ	ΓΙΑ	ΔΙΑΣΩΣΗ	ΜΕΛΟΥΣ	ΜΕΤΑ	ΑΠΟ	ΕΚΤΟΜΗ	
	 ΔΙΑΦΥΣΙΑΚΩΝ	ΟΣΤΙΚΩΝ	ΟΓΚΩΝ	ΚΝΗΜΗΣ	ΣΤΑ	ΠΑΙΔΙΑ

Βώττης Χ.1,2, Μεγαλοοικονόμος Π.2, Σοράνογλου Β.1, Χαλικιάς Σ.1, Μανιάτης Κ.1, Περνιεντάκης Σ.1,
Μελίσσης Π.1, Ζαμπακίδης Χ.1

1Α΄ Παιδοορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Παίδων «Παν. & Αγλαΐα Κυριακού», Αθήνα
2Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Αττικόν Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Αθήνα 

Σκοπός: Η πλήρωση οστικών ελλειμμάτων κνήμης αποτελεί πρόκληση κατά τη χειρουργική διάσωσης 
μέλους μετά από ογκολογικές επεμβάσεις. Στην παρούσα μελέτη έγινε συλλογή τριών περιπτώσεων κνη-
μοποίησης της περόνης για πλήρωση διαφυσιακών οστικών ελλειμμάτων κνήμης μετά από ευρείες χει-
ρουργικές εκτομές. Έγινε καταγραφή του λειτουργικού και ογκολογικού αποτελέσματος.

Υλικό	και	Μέθοδοι: Έγινε αναδρομική μελέτη τριών παιδιών που αντιμετωπίστηκαν για κακοήθεις δια-
φυσιακούς όγκους της κνήμης με επέμβαση διάσωσης μέλους και πλήρωση του οστικού ελλείμματος με 
χρήση της σύστοιχης περόνης. Μελετήθηκαν 2 κορίτσια και 1 αγόρι μέσης ηλικίας 6 ετών (εύρος, 2,5-11). 
Η χειρουργική αντιμετώπιση έγινε σε όλες τις περιπτώσεις με εκτομή του πάσχοντος τμήματος της κνήμης 
και κατόπιν εγγύς και άπω οστεοτομίες της σύστοιχης περόνης. Η διατήρηση του μήκους επετεύχθη με 
χρήση συστήματος εξωτερικής οστεοσύνθεσης. Σε ένα παιδί χρησιμοποιήθηκε μονόπλευρη εξωτερική 
οστεοσύνθεση, ενώ στα άλλα δύο συσκευή Ilizarov.

Αποτελέσματα: Όλοι οι ασθενείς επιβίωσαν μέχρι και το τελευταίο follow-up μετά από μέση διάρκεια θε-
ραπείας 20 μηνών (εύρος, 19-24). Η κνημοποίηση της περόνης ολοκληρώθηκε επιτυχώς σε όλους τους 
ασθενείς. Οι συσκευές οστεοσύνθεσης αφαιρέθηκαν σε μέσο όρο 7,5 μηνών (εύρος, 2,5-12). Πλήρης 
φόρτιση επετράπη σε ένα μέσο διάστημα 12 μηνών (εύρος, 10-14). Η ανισοσκελία 3 χρόνια μετεγχειρη-
τικά ήταν μικρότερη των 2cm σε όλες τις περιπτώσεις. Ένα παιδί παρουσίασε ψευδάρθρωση του άπω 
τμήματος και αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με ενδομυελική ήλωση με εύκαμπτο ήλο. Σε όλους τους ασθενείς 
παρατηρήθηκε προοδευτική υπερτροφία της περόνης έως και τη διάμετρο της ετερόπλευρης κνήμης. Η 
κινητικότητα του γόνατος και της ποδοκνημικής στα 3 έτη μετεγχειρητικά ήταν φυσιολογική.

Συμπεράσματα: Η κνημοποίηση της περόνης αποτελεί μία άκρως υποσχόμενη μέθοδο πλήρωσης μεγά-
λων οστικών ελλειμμάτων κνήμης σε παιδιατρικό πληθυσμό, καθώς συνιστά απλό, βιολογικό και οικονομι-
κό τρόπο αντιμετώπισης με χαμηλό ποσοστό επιπλοκών. Παράλληλα εξασφαλίζει τη φυσιολογική ανάπτυ-
ξη του σκέλους, χωρίς περιορισμό της κινητικότητας των παρακείμενων αρθρώσεων. Ωστόσο, απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι η διατήρηση των επιφύσεων μετά την εκτομή του όγκου.
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P17	 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ	 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ	 ΚΑΙ	 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ	 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	 ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ	
ΔΙΑΦΥΣΗΣ	ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ	ΠΩΡΩΘΕΝΤΟΣ	ΣΕ	ΠΛΗΜΜΕΛΗ	ΘΕΣΗ

Νάτσης Κ.1,2, Αναστασόπουλος Ν.1,2, Τσιτουρίδης Ι.3

1Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ
2Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
3Ακτινολογικό Εργαστήριο ΓΝΘ Παπαγεωργίου

Σκοπός: Παρουσιάζουμε την περίπτωση γυναίκας ασθενούς ηλικίας 33 ετών, η οποία προσήλθε αιτιώμε-
νη άλγος στην αριστερή καθ’ ώμον και στη σύστοιχη κατά αγκώνα διάρθρωση, μετά από τροχαίο ατύχημα, 
συνοδό κρανιοεγκεφαλική κάκωση και νοσηλεία της στη Μ.Ε.Θ.

Παρουσίαση	περίπτωσης: Κατά την κλινική και ακτινολογική εκτίμηση της ασθενούς διαπιστώθηκε η 
ύπαρξη παρεκτοπισμένου κατάγματος της διάφυσης του αριστερού βραχιονίου οστού, πωρωθέντος σε 
πλημμελή θέση, με βράχυνση 4 εκατοστών και γωνίωση 30°. Προεγχειρητικά διενεργήθηκε αξονική τομο-
γραφία με τρισδιάστατη ανασύσταση της εικόνας και αξονική αγγειογραφία, η οποία ανέδειξε την ύπαρξη 
υπερτροφικού πώρου με ταυτόχρονη είσοδο εντός αυτού αρτηριακού κλάδου, προερχόμενου από τη βρα-
χιόνια αρτηρία. Αποφασίστηκε η διενέργεια χειρουργικής διόρθωσης με οπίσθια προσπέλαση του βραχι-
ονίου οστού. Ανευρέθη και παρασκευάστηκε χειρουργικά το κερκιδικό νεύρο και η εν τω βάθει βραχιόνια 
αρτηρία. Αφαιρέθηκε ο υπερτροφικός πώρος, διορθώθηκε η πλημμελής θέση του κατάγματος και ακο-
λούθησε εσωτερική οστεοσύνθεση του βραχιονίου με τη χρήση πλάκας περιορισμένης επαφής 4.5 mm 
(LC-DCP). Άμεσα μετεγχειρητικά τοποθετήθηκε οπίσθιος βραχιονοπηχικός γύψινος νάρθηκας, ο οποίος 
αφαιρέθηκε μετά από 2 εβδομάδες και η ασθενής ξεκίνησε φυσικοθεραπείες. Η κλινική αποκατάσταση των 
αρθρώσεων του ώμου και του αγκώνα ήταν πλήρης. Κατά τον ακτινολογικό έλεγχο 6 μήνες μετεγχειρητικά 
απεικονίζεται πλήρης πώρωση του κατάγματος. 

Συμπεράσματα: Η ύπαρξη κατάγματος του βραχιονίου πωρωθέντος σε πλημμελή θέση (γωνίωση 30° και 
βράχυνση μεγαλύτερη από 2-3 cm) το οποίο προκαλεί λειτουργικά προβλήματα στον ασθενή θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται χειρουργικά. Η αφαίρεση του πώρου πρέπει να διενεργείται με μεγάλη προσοχή και αφού 
ελεγχθεί προεγχειρητικά η θέση της βραχιόνιας αρτηρίας και των κλάδων της.
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P18	 ΣΠΑΝΙΑ	ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ	ΜΗ	ΑΝΑΤΑΣΣΟΜΕΝΟΥ	ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΟΣ	ΑΓΚΩΝΑ	ΜΕ	
	 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ	ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΟ	ΚΑΤΑΓΜΑ	COLLES

Παπουλίδης Ν., Σαμαράς Ν., Κουντούδης Α., Κύρου Μ., Ασράφ Χ., Τζέλλιος Ι., Θεοδωρίδης Κ.

Ορθοπαιδική Κλινική, ΓΝ Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο»

Σκοπός: Η παρουσίαση ενός ασυνήθιστου περιστατικού με οπίσθιο μη ανατασσόμενο εξάρθρημα αγκώνα 
και ταυτόχρονο συντριπτικό κάταγμα Colles.

Υλικό	και	Μέθοδος: Γυναίκα 47 ετών προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών μετά από πτώση σε 
σκληρή επιφάνεια. Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκαν όλα τα χαρακτηριστικά κατάγματος κάτω πέ-
ρατος κερκίδας και εξαρθρήματος του αγκώνα. Ο ακτινολογικός έλεγχος επιβεβαίωσε την ύπαρξη οπίσθι-
ου εξαρθρήματος αγκώνα με αποσπαστικό κάταγμα κορωνοειδούς και ταυτόχρονο συντριπτικό κάταγμα 
της πηχεοκαρπικής άρθρωσης (Colles). 

Αντιμετώπιση: Η ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουργείο όπου υπό γενική αναισθησία και μυοχάλαση έγινε 
αρχικά προσπάθεια κλειστής ανάταξης του εξαρθρήματος η οποία ήταν μη επιτυχής. Προχωρήσαμε άμεσα 
σε ανοιχτή ανάταξη με προσέγγιση της άρθρωσης με οπίσθια προσπέλαση, κατά την διάρκεια της οποίας 
διαπιστώθηκε παρεμβολή του πρόσθιου θυλάκου της κατά αγκώνα άρθρωσης με το μικρό αποσπαστι-
κό τεμάχιο της κορωνοειδούς απόφυσης μεταξύ της τροχηλίας και της κορωνοειδούς απόφυσης. Έγινε 
απώθηση του θυλάκου και ανάταξη του εξαρθρήματος και στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε εξωτερική 
οστεοσύνθεση του κατάγματος της πηχεοκαρπικής (orthofix). Η ασθενής εξήλθε από την Ορθοπεδική 
κλινική την επόμενη ημέρα με τον αγκώνα ακινητοποιημένο σε κάμψη 95° για 3 εβδομάδες και διατήρηση 
του Orthofix για 2 μήνες.

Συζήτηση: Πρόκειται για μία κάκωση υψηλής ενέργειας που είναι και η αιτία του κατάγματος Colles και σε 
συνέχεια του οπίσθιου εξαρθρήματος του αγκώνα. Θα πρέπει λοιπόν σε περιπτώσεις με παρόμοιο μηχα-
νισμό κάκωσης να μην παραλείπουμε να εξετάζουμε προσεκτικά κλινικά και ακτινολογικά και την πηχεο-
καρπική άρθρωση καθώς και τον αγκώνα.
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P19	 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ	 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ	 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	 HAGLUND	 ΚΑΙ	
ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ	ΟΣΤΟΥ	ΣΕ	ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ	ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ	ΜΠΑΛΕΤΟΥ

Νάτσης Κ. 1,2, Αναστασόπουλος Ν.1,2 

1Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής ΑΠΘ
2Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Σκοπός: Παρουσίαση περίπτωσης μίας χορεύτριας κλασσικού μπαλέτου η οποία προσήλθε με εμμένον 
άλγος στην οπίσθια και έξω επιφάνεια της ποδοκνημικής και στο σημείο κατάφυσης του αχιλλείου τένοντα, 
το οποίο δεν υποχωρούσε με συντηρητική αγωγή. 

Παρουσίαση	περίπτωσης: Ο απεικονιστικός έλεγχος με απλές ακτινογραφίες ανέδειξε την ύπαρξη μίας 
τυπικής παραμόρφωσης Haglund με ταυτόχρονη ύπαρξη επικουρικού τριγωνικού οστού (os trigonum). 
Περαιτέρω έλεγχος με Μαγνητική Τομογραφία ανέδειξε την ύπαρξη οιδήματος του μυελού του τριγωνικού 
οστού και του οπισθίου τμήματος του αστραγάλου. Αποφασίστηκε η χειρουργική αντιμετώπιση με δύο εγ-
χειρητικές τομές (μία οπίσθια και μία οπίσθια έξω). Αφαιρέθηκε το προεξέχον τμήμα του κυρτώματος της 
πτέρνας καθώς και το επικουρικό τριγωνικό οστούν. Η μετεγχειρητική πορεία της ασθενούς ήταν ομαλή και 
πλήρης επιστροφή στις δραστηριότητές της επιτεύχθηκε 8 εβδομάδες μετά το χειρουργείο. 

Συμπεράσματα: Τo τρι γω νι κό oστούν (os trigonum) ανευρίσκεται σε ποσοστό 6% του πληθυσμού και 
απoτε λεί πυ ρή να τoυ έ ξω φύ ματoς της oπίσθιας ε πι φά νειας τoυ α στρα γάλoυ. Το σύνδρομο άλγους του 
τριγωνικού οστού μπορεί να οφείλεται σε ρήξη της συγχόνδρωσης μεταξύ του οστού και του έξω φύματος 
της οπίσθιας απόφυσης του αστραγάλου, σε συμπίεσή του μεταξύ του μακρού καμπτήρα του μεγάλου 
δακτύλου και του οπίσθιου αστραγαλοπερονικού συνδέσμου κατά τη φάση της ραχιαίας κάμψης της πο-
δοκνημικής ή σε συμπίεση του οσταρίου μεταξύ του αστραγάλου και της πτέρνας κατά την πελματιαία 
κάμψη.
Η παραμόρφωση Haglund αποτελεί μία οπίσθια-έξω προσεκβολή του πτερνιαίου κυρτώματος η οποία 
μπορεί να αποτελεί αίτιο άλγους λόγω δημιουργίας θυλακίτιδας του εν τω βάθει θυλάκου της κατάφυσης 
του αχιλλείου τένοντα. Η πρόσκρουση του τένοντα πάνω σε αυτήν κατά την διάρκεια ραχιαίας κάμψης του 
ποδιού. 
Οι χορεύτριες του κλασσικού μπαλέτου λόγω των επαναλαμβανόμενων κινήσεων πελματιαίας και ραχιαί-
ας κάμψης της ποδοκνημικής ενδέχεται να εμφανίζουν άλγος εξαιτίας ταυτόχρονης ύπαρξης τριγωνικού 
οστού και παραμόρφωσης Haglund.
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P20	 ΑΚΡΑΙΟΙ	 ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ	 ΤΕΝΟΝΤΩΝ	 ΣΤΗΝ	 ΑΚΡΑ	 ΧΕΙΡΑ	 ΚΑΙ	 ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟ	 ΜΕ	
ΠΑΡΟΜΟΙΟ	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ:	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ	2	ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Γκιβίσης Π., Κοστρετζής Λ., Κωνσταντίνου Π., Ταγκαλίδης Λ., Πίνοντας Ι., Χριστοδούλου Α.

Α’ Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ

Σκοπός: Η παρουσίαση 2 περιστατικών αποκόλλησης τενόντων με παρόμοιο μηχανισμό κάκωσης.

Υλικό-	Μέθοδος: 1) Ασθενής 16 ετών προσέρχεται στα ΤΕΠ του νοσοκομείου μας έπειτα από τραυματι-
σμό στην ΔΕ άκρα χείρα με νύσσον όργανο. Ο ασθενής οδηγείται στο χειρουργείο και παρουσιάζει βαθύ 
τραύμα στην παλαμιαία επιφάνεια του μικρού δακτύλου, με απόσπαση της κατάφυσης του επιπολής και 
του εν τω βάθει καμπτήρα του μικρού δακτύλου και διατομή όλων των pulley. Οι τένοντες καθηλώθηκαν 
στις ανατομικες θέσεις κατάφυσης τους και τα Α2 και Α4 pulleys αποκαταστάθηκαν.
2) Ασθενής 14 ετών προσέρχεται στα ΤΕΠ του νοσοκομείου μας έπειτα από τραυματισμό στο αντιβράχιο 
από νύσσον όργανο. Ο ασθενής οδηγείται στο χειρουργείο και παρουσιάζει βαθύ τραύμα στην παλαμιαία 
επιφάνεια του αντιβραχίου με αποκόλληση στην μυοτενόντια συμβολή του μακρού καμπτήρα του αντίχει-
ρα. Έγινε συρραφή του τένοντα στην μυική γαστέρα.

Αποτελέσματα: Οι ασθενείς παρακολουθούνται μετεγχειρητικά χωρίς επιπλοκές και με καλά αποτελέσματα.

Συμπέρασμα: Η πρωτογενής αποκατάσταση εξελκυσμού μυοτενόντιας και οστεοτενόντιας συμβολής δί-
νουν άριστα λειτουργικά αποτελέσματα.
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P21	 ΣΠΑΝΙΟΙ	ΚΥΣΤΙΚΟΙ	ΟΓΚΟΙ	ΚΑΤΩ	ΠΕΡΑΤΟΣ	ΚΕΡΚΙΔΟΣ

Γκιβίσης Π., Ταγκαλίδης Λ., Πίντο Ι., Μάττας Β.

Α’ Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ., ΓΝΘ Γ. Παπανικολάου

Σκοπός: Παρουσίαση δύο περιστατικών ασθενών με κυστκές βλάβες στο κάτω άκρο της κερκίδος.

Υλικό: Άρρεν 18 ετών και θήλυ 16 ετών με ελεύθερο ατομικό ιστορικό και μη καπνιστές. 

Μέθοδος: Προσήλθαν με συμπτώματα άλγους που επιδεινωνόταν κατά τη διάρκεια της νύχτας και ψη-
λαφητή παραμόρφωση .Ο ακτινολογικός έλεγχος αποκάλυψε οστεολυτικές βλάβες στο κάτω άκρο της 
κερκίδος οι οποίες δεν διαβρώνουν το φλοιό δεν εμφανίζουν επασβεστώσεις και δεν επεκτείνονται στην 
άρθρωση. Ακολούθησαν ανοικτές βιοψίες και στις 2 περιπτώσεις και τα αποτελέσματα αυτών αποκάλυψαν 
για τον άντρα εικόνα συμβατή με χόνδρωμα και για τη γυναίκα εικόνα συμβατή με γιγαντοκυτταρικό όγκο. 
Στην πρώτη περίπτωση ο ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουργείο όπου έγινε απόξεση της βλάβης και το-
ποθέτηση λαγόνιων μοσχευμάτων ενώ στη δεύτερη περίπτωση εκτομή του όγκου, τοποθέτηση λαγόνιων 
μοσχευμάτων και σταθεροποίηση με εξωτερική οστεοσύνθεση. 

Αποτελέσματα: Άκρως ικανοποιητικά κρίνονται τα μετεγχειρητικά αποτελέσματα με ύφεση της συμπτω-
ματολογίας και σταδιακή αποκατάσταση του εύρους κίνησης της πηχεοκαρπικής άρθρωσης.

Συμπεράσματα: Οι όγκοι στο κάτω πέρας της κερκίδος είναι σχετικά σπάνιοι και πάντοτε πρέπει η χει-
ρουργική αντιμετώπιση να ακολουθεί τη βιοψία.
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P22	 ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΙΣΚΙΤΙΔΑ.	 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ	 ΒΙΟΨΙΑΣ	 ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΟΣ	 ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ	
ΔΙΣΚΟΥ	Θ9-Θ10	ΣΕ	ΑΓΟΡΙ	15	ΕΤΩΝ

Δακής Κ. 1, Πατσιαούρας Θ. 2, Ζαμπακίδης Χ. 3, Παπαιωάννου Ν.4

1Ορθοπαιδικός Χειρουργός Αθλητικών Κακώσεων & Σπονδυλικής Στήλης
2Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Διευθυντής Ε΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής Ασκληπιείου Βούλας 
3Ορθοπαιδικός Χειρουργός Παίδων, Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής Παίδων Αγλαΐα & Κυριακού
4Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Αν.Καθηγητής Ορθοπαιδικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
 
Εισαγωγή:	Η Σπονδυλοδισκίτιδα είναι μία αιματογενής λοίμωξη του μεσοσπονδυλίου δίσκου στα παιδιά, 
αλλά και στα μεγαλύτερης ηλικίας άτομα αποτελεί συχνό αίτιο. Η διασπορά και η εγκατάσταση μικροβίων 
στα οστά, αλλά και στα παρακείμενα μαλακά μόρια από μικροβιαιμία, γίνονται από άλλες εστίες και λοιμώ-
ξεις ιστών με επικρατέστερο τον χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο στο 85% των λοιμώξεων, ενώ συχνότερη είναι 
η εμφάνιση στα αγόρια.

Υλικό-Μέθοδος:	Μαθητής 15 ετών με αναφερόμενο ξαφνικό άλγος στη θωρακική μοίρα, κατά την διάρκεια 
παρακολούθησης σχολικού μαθήματος-χωρίς ιστορικό πτώσης -το οποίο γίνεται πιο έντονο με την εισπνοή 
, ενώ τις επόμενες ώρες το άλγος αντανακλά στη μεσοθωράκια χώρα. Εξαιτίας του επίμονου άλγους ο 
μαθητής και οι γονείς την επόμενη ημέρα επισκέπτονται ορθοπαιδικό της περιοχής, όπου κατόπιν κλινικής 
εξέτασης, ο μαθητής παραπέμπεται για ακτινολογικό έλεγχο Α/α ΘΜΣΣ F+P. Στην profil απεικόνιση, παρα-
τηρείται αλλοίωση-διάβρωση στην επιφυσιακή πλάκα του Θ9 σπονδύλου, στο μεσοσπονδύλιο διάστημα 
Θ9-Θ10 και λόγω συνεχών ενοχλημάτων, κρίνεται σκόπιμο να υποβληθεί ο μαθητής σε μαγνητική τομο-
γραφία (MRI) ΘΜΣΣ για περαιτέρω διερεύνηση. Η μαγνητική τομογραφία εκτελέσθηκε χωρίς την χρήση 
σκιαγραφικού μέσου, κατά την οποία ακτινοδιαγνώστης και ορθοπαιδικός συμφωνούν ότι αναγνωρίζεται 
εικόνα πρόσφατου συμπιεστικού σταθερού κατάγματος του σώματος του Θ9 σπονδύλου, χωρίς αξιόλογη 
απώλεια ύψους ή παραμόρφωση αυτού. Για την προφύλαξη του (υποτιθέμενου) κατάγματος για περαιτέ-
ρω συμπίεση- παραμόρφωση τέθηκε θωρακοοσφυικός κηδεμόνας τριών σημείων και δόθηκε αναλγητική 
αγωγή, προκειμένου να μειωθεί η ένταση του πόνου. 

Αποτελέσματα:	Λόγω της γενικής κατάστασης του μαθητή, ελαφρά ανορεξία, αδυναμία, ήπια αδιαθεσία 
με συνοδές ήπιες ενοχλήσεις από τη θωρακική χώρα ιδιαίτερα σε κατακεκλιμένη θέση, οι γονείς επισκέ-
πτονται δεύτερο ορθοπαιδικό για μία ΄΄δεύτερη γνώμη΄΄. Κατόπιν κλινικής εξέτασης και του υπάρχοντος 
απεικονιστικού ελέγχου, διαπιστώνεται εικόνα αμφισβήτησης ως προς την παραπάνω διάγνωση που τέ-
θηκε και προτείνεται άμεσα αιματολογικός έλεγχος στις 30/12/14(γενική αίματος, TKE, CRP), όπου και 
διαπιστώνονται αυξημένα επίπεδα ΤΚΕ:51mm,CRP:2,6mg/dl. Εξαιτίας της παρουσίας δεικτών φλεγμο-
νής, δίνεται πλήρης βιοχημικός έλεγχος με συνοδά (μελιταίος, βρουκέλλα, Ra-test, ANA, mantoux, Cox-2) 
και προτείνεται Ολοσωματικό Σπινθηρογράφημα Οστών τριών φάσεων με γ-camera, προκειμένου να δι-
αφοροδιαγνωσθεί εικόνα σπονδυλοδισκίτιδας, να αποκλεισθεί εικόνα οστεομυελίτιδας ή άλλης πιθανής 
εντοπισμένης εστίας. Από τον σπινθηρογραφικό έλεγχο στις 09/01/15 προκύπτουν ευρήματα σπονδυλο-
δισκίτιδας στο διάστημα Θ9-Θ10 σπονδύλων, με αυξημένη οστεοβλαστική αντίδραση στα σώματα των 
παρακείμενων σπονδύλων . Προτείνεται μαγνητική τομογραφία (MRI) ΘΜΣΣ με τη χρήση σκιαγραφικού 
υλικού, η οποία διενεργείται στις13/01/15 και διαπιστώνεται εικόνα σπονδυλοδισκίτιδας η οποία αφορά 
τους Θ9-Θ10 σπονδύλους και τον μεσοσπονδύλιο δίσκο Θ9-Θ10 με συνοδό ανάπτυξη αποστηματικής κοι-
λότητας διαστάσεων 1,1Χ1,6cm με επέκταση της φλεγμονώδους διεργασίας στα προσπονδυλικά μαλακά 
μόρια με συνέπεια την ήπια υπέγερση του προσθίου επιμήκους συνδέσμου. Εξαιτίας αυτής της δυσμενούς 
εξέλιξης και κατόπιν συζητήσεως με τους γονείς για την κατανόηση του προβλήματος και των κινδύνων 
που διέπουν την υγεία του αγοριού, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί βιοψία από την περιοχή της φλεγ-
μονής, η οποία περατώθηκε στις 22/01/15 με την βοήθεια αξονικού τομογράφου. Έγινε λήψη υλικού από 
το μεσοσπονδύλιο δίσκο Θ9-Θ10, καθώς και από το σπονδυλικό σώμα Θ9 και εστάλησαν καλλιέργεια 
υγρού τραύματος και ιστοπαθολογικής καλλιέργειας. Τα αποτελέσματα της καλλιέργειας από τη βιοψία, 
ήταν ανάπτυξη Staph.aureus, ενώ η ιστοπαθολογική ανάλυση δεν ανέδειξε παθογόνο μικροοργανισμό, 
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πιθανώς εξαιτίας του μικρού δείγματος από τη βιοψία. Με βάση το αντιβιόγραμμα όπου απομονώθηκε 
ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος, τέθηκε φρόνιμο μετά συζητήσεως με ειδικό λοιμωξιολόγο, να συνχορηγηθεί 
κλινδαμυκίνη (Dalacin) με κεφαλοσπορίνη (Cefuroxime axetil) για διάστημα 6 (έξι)εβδομάδων με αιματο-
λογικό επανέλεγχο κάθε 2η εβδομάδα.

Συμπέρασμα:	Η προσβολή της σπονδυλικής στήλης γίνεται συνήθως με αιματογενή διασπορά. Η Σπον-
δυλοδισκίτιδα είναι συνήθης στα παιδιά και η διάγνωσή της με την βοήθεια της κλινικής εικόνας, τον ερ-
γαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο μπορεί να τεθεί. Η μαγνητική τομογραφία με χρήση σκιαγραφικού 
υλικού αποτελεί εξέταση εκλογής, το σπινθηρογράφημα είναι χρήσιμο, ενώ η βιοψία τίθεται αναγκαία στη 
διάγνωση . Η θεραπεία με βάση το αντιβιόγραμμα, η ακινητοποίηση της σπονδυλικής στήλης με κηδεμόνα, 
ο κλινοστατισμός, επιδρούν κατασταλτικά στην αντιμετώπιση της λοίμωξης, ενώ η χαλαρότητα της αντι-
μετώπισης στη λοίμωξη, μπορεί να οδηγήσει σε δυσμενή αποτελέσματα τόσο για τον ασθενή, όσο και για 
τον θεράποντα Ιατρό.
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P23	 ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ	 ΕΚΔΗΛΩΣΗ	 ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ	 ΤΗΣ	 ΩΛΕΝΙΟΥ	 ΑΥΛΑΚΑΣ	 ΤΟΥ	
ΑΓΚΩΝΑ	 (CUBITAL	 TUNNEL	 SYNDROME)	 ΣΕ	 ΠΑΧΥΣΑΡΚΟ	 ΑΣΘΕΝΗ	 ΜΕΤΑ	 ΤΗΝ	
ΠΑΡΑΜΟΝΗ	ΤΟΥ	ΣΕ	ΜΟΝΑΔΑ	ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ	ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	

 
Ιτσιόπουλος Η., Σαλονικίδης Σ., Σταύρου Γ., Μπαγγέας Π., Μπουτσιάδου Τ., Διαμαντίδου Α.
    
Α’ Πρ. Χειρουργική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη 

Σκοπός: Η περιγραφή αμφοτερόπλευρης εκδήλωσης συνδρόμου της ωλενίου αύλακας του αγκώνα (cubital 
tunnel syndrome) σε παχύσαρκο ασθενή μετά την παραμονή του σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και ο 
τρόπος αντιμετώπισής της

Υλικό	&	Μέθοδος:	Άρρεν ασθενής 35 ετών, παχύσαρκος και χωρίς άλλα προβλήματα υγείας, μετά από 
τροχαίο ατύχημα υπέστη κρανιο-εγκεφαλική κάκωση, θλάση θώρακα, κάταγμα αριστεράς πηχεοκαρπικής 
και κάκωση αριστερού γόνατος. Ο ασθενής διακομίσθηκε στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘΑ) 
του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ από επαρχιακό νοσοκομείο όπου παρέμεινε για 6 περίπου εβδομάδες. Μετά την έξοδό 
του από τη ΜΕΘΑ, ο ασθενής εμφάνισε σημεία αμφοτερόπλευρης βαρείας πίεσης του ωλενίου νεύρου 
στον αγκώνα με αποτέλεσμα αμφοτερόπλευρη βαρεία ατροφία των αυτοχθόνων μυών της άκρας χειρός 
και αμφοτερόπλευρές διαταραχές της αισθητικότητας του ωλενίου νεύρου κάτωθεν του αγκώνα. Μετά τον 
απαραίτητο ηλεκτρομυογραφικό έλεγχο έγινε αποσυμπίεση του ωλενίου νεύρου στον αγκώνα άμφω.

Αποτελέσματα: Δύο μήνες μετά την χειρουργική αποσυμπίεση, η ατροφία των μυών αποκαταστάθηκε σε 
μεγάλο βαθμό όπως και η αισθητικότητα, χωρίς όμως να έχει επιτευχθεί ακόμη πλήρης ίαση. 

Συμπεράσματα:	Η αμφοτερόπλευρη εκδήλωση του συνδρόμου της ωλενίου αυλακας στον ασθενή αυτόν 
είναι αγνώστου αιτιολογίας. Πιθανον να οφείλεται στην παρατεταμένη κατάκλιση, συνεπικουρούμενη και 
από το αυξημένο βάρος του ασθενούς. Επίσης, έχει παρατηρηθεί η εκδήλωση του συνδρόμου και σε άλ-
λους ασθενείς που νοσηλεύονται για μακρό διάστημα ακινητοποιημένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. 
Το σύνδρομο λοιπόν, δεν θα πρέπει να διαφεύγει της προσοχής, αφού η εγρήγορση και η καλή κλινική 
εξέταση θέτει εύκολα την διάγνωση ενώ η έγκαιρη χειρουργική αποκατάσταση δίνει πολύ καλά αποτελέ-
σματα.



34ο Ετήσιο Συνέδριο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ. | 16-18 Απριλίου 2015, Θεσσαλονίκη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ	ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ	(E-POSTERS)

126

P24	 ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΟ	 ΡΑΧΙΑΙΟ	 ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ	 ΕΓΓΥΣ	 ΦΑΛΑΓΓΟ-ΦΑΛΑΓΓΙΚΗΣ	
ΑΡΘΡΩΣΗΣ	ΜΕΣΟΥ	ΔΑΚΤΥΛΟΥ-	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

 
Ιτσιόπουλος Η., Φωτιάδης Κ., Τσούσκας Ι., Κοφινά Κ., Γούλας Π., Γοδόσης Δ.
  
Α’ Πρ. Χειρουργική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη 

Σκοπός: Η περιγραφή παραμελημένου ραχιαίου εξαρθρήματος εγγύς φαλαγγο-φαλαγγικής άρθρωσης 
μέσου δακτύλου και ο τρόπος αντιμετώπισής του

Υλικό	&	Μέθοδος:	Άρρεν ασθενής 55 ετών, χωρίς άλλα προβλήματα υγείας, μετά από πτώση υπέστη 
ανοικτό ραχιαίο εξάρθρημα εγγύς φαλαγγο-φαλαγγικής άρθρωσης μέσου δακτύλου δεξιάς άκρας χειρός. 
Ο ασθενής αντιμετωπίσθηκε στα ΤΕΠ νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης όπου έγινε απλή συρραφή του 
τραύματος χωρίς να γίνει ακτινολογικός έλεγχος. Δύο μήνες μετά τον τραυματισμό, ο ασθενής προσήλθε 
στα ΤΕΙ Ορθοπαιδικής του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, όπου διαπιστώθηκε η βλάβη. Μετά από βιβλιογραφικό έλεγχο 
και σε συνεργασία με τον ασθενή αποφασίσθηκε η θεραπεία που ήταν η ανοικτή ανάταξη και η αρθρόδεση 
της άρθρωσης.

Αποτελέσματα: Δύο μήνες μετά την χειρουργική αποκατάσταση, η λειτουργικότητα της άκρας χειρός επα-
νέρχεται σταδιακά και ο ασθενής βρίσκεται σε φάση αποκατάστασης, χωρίς όμως να έχει επιτευχθεί ακόμη 
πλήρης ίαση. 

Συμπεράσματα:	Το παραμελημένο ραχιαίο εξάρθρημα της εγγύς φαλαγγο-φαλαγγικής άρθρωσης ενός 
δακτύλου είναι σπάνιο στην βιβλιογραφία, ενώ οι προτάσεις αντιμετώπισής του περιλαμβάνουν την σταδι-
ακή διάταση και ανάταξη, την ανοικτή ανάταξη και αρθρόδεση και την ολική αρθροπλαστική. Η θεραπεία 
πρέπει να συζητείται με τον ασθενή και να αποφασίζεται αναλόγως της διαθεσιμότητας των μέσων και της 
εμπειρίας του χειρουργού. Βέβαια, η καλύτερη θεραπεία είναι η έγκαιρη διάγνωση ώστε το εξάρθρημα να 
αναταχθεί το συντομώτερο δυνατό προκειμένου να μην καταστεί χρόνιο και άρα μη ανατάξιμο. 
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P25	 ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ	ΚΑΙ	ΟΠΤΙΚΗ	ΝΕΥΡΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ

Κώστογλου-Αθανασίου Ι.1, Κατσαβούνη Χ.2, Τζαναβάρη Α.2, Αθανασίου Π.2

1Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Αθηνών «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.
2Ρευματολογική Κλινική, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος»

Η οπτική νευρομυελίτιδα είναι σπάνια νόσος αυτοανόσου ή ιδιοπαθούς αιτιολογίας που διαδράμει χρονίως. 

Σκοπός:	Σκοπός είναι η περιγραφή περίπτωσης ασθενούς με οπτική νευρομυελίτιδα και μυελίτιδα κάτω 
άκρων που παρουσίασε βαριά οστεοπόρωση.

Περιγραφή	περίπτωσης: Περιγράφεται περίπτωση γυναίκας, 55 ετών, με οπτική νευρομυελίτιδα και μυ-
ελίτιδα κυρίως κάτω άκρων. Η πρώτη προσβολή οπτικής νευρομυελίτιδας ήταν προ περίπου 30 ετών. 
Από 7ετίας τα επεισόδια της νόσου είναι συχνότερα. Η μυελίτιδα των κάτω άκρων εκδηλώνεται με σπα-
στικότητα, μυική ατροφία και δυσκολία βάδισης. Η νόσος αντιμετωπίστηκε με σχήματα κορτικοστεροειδών 
και αζαθειοπρίνη. Πρόσφατα εμφάνισε επιδείνωση της δυσχέρειας βάδισης και πτώση εξ ιδίου ύψους. 
Χορηγήθηκε σχήμα με i.v. χορήγηση μεθυλπρεδνιζολόνης με βελτίωση της κινητικότητας. Στον έλεγχο 
που έγινε διαπιστώθηκε οστεοπόρωση με Τ score αριστερού μηριαίου -2.8 και ελάττωση του ύψους Ο3 
σπονδύλου λόγω οστεοπορωτικού κατάγματος. Χορηγήθηκε τεριπαρατίδη, ασβέστιο και βιταμίνη D από 
του στόματος.

Συμπέρασμα:	Τα αυτοάνοσα νοσήματα χρήζουν επιθετικής αντιμετώπισης στην οποία συχνά περιλαμβά-
νεται η χορήγηση σχημάτων κορτικοστεροειδών σε μεγάλες δόσεις, ειδικά όταν απειλούνται ευγενή όργανα 
όπως είναι ο οφθαλμός. Οι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν συνοδό οστεοπόρωση, λόγω της νόσου κα-
θεαυτής αλλά και των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπισή της. Η οστεοπόρωση στις 
περιπτώσεις αυτές χρήζει πρώιμης διάγνωσης και επιθετικής θεραπευτικής αντιμετώπισης. 
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P26	 Η	ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ	ΩΣ	ΣΥΝΟΔΟΣ	ΕΚΔΗΛΩΣΗ	ΤΩΝ	ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ	ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ	
ΤΟΥ	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ	ΙΣΤΟΥ

Αθανασίου Π.1, Σπυρίδης Α.1, Τζαναβάρη Α.1, Κώστογλου-Αθανασίου Ι.2

1Ρευματολογική Κλινική, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος»
2Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Αθηνών «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ

Πρόσφατα, έχει καταστεί σαφές ότι η οστεοπόρωση μπορεί να συνοδεύει τα συστηματικά νοσήματα του 
συνδετικού ιστού. Αιτίες της οστεοπόρωσης στα νοσήματα αυτά μπορεί να είναι η χρόνια φλεγμονή αυτο-
ανόσου αιτιολογίας, η προσβολή του οστού από τη νόσο αυτή καθεαυτή ή η λήψη φαρμάκων που επηρε-
άζουν το συνδετικό ιστό. 

Σκοπός:	Σκοπός ήταν η περιγραφή περίπτωσης ασθενούς με νόσο Αδαμαντιάδη-Behcet σε ύφεση και 
ενεργό αγκυλωτική σπονδυλαρθρίτιδα που εμφάνισε οστεοπόρωση. 

Περιγραφή	περίπτωσης:	Περιγράφεται περίπτωση ασθενούς άνδρα ηλικίας 49 ετών που σε νεαρή ηλι-
κία εμφάνισε υποτροπιάζοντα έλκη στόματος και γεννητικών οργάνων με περίπου 5 προσβολές ετησίως, 
πρόσθια ιριδοκυκλίτια, αρθρίτιδες άνω άκρων και διαταραχές πεπτικού. Τέθηκε η διάγνωση της νόσου 
Αδαμαντιάδη-Behcet. Για την ιριδοκυκλίτιδα έλαβε κορτικοστεροειδή τοπικά και σε εξάρσεις ενδοφλεβίως. 
Τελευταίo επεισόδιο εκδήλωσης αφθών προ έτους, με τη νόσο Αδαμαντιάδη-Behcet θεωρουμένη πλέον 
σε ύφεση. 
Προ 5ετίας εμφάνισε διπλωπία, τέθηκε η διάγνωση στένωσης του υδραγωγού του Sylvius που αντιμετω-
πίστηκε επιτυχώς με χειρουργική επέμβαση. 
Ο ασθενής είχε χαμηλή οσφυαλγία και αρθραλγίες άνω και κάτω άκρων από νεαρής ηλικίας. Προ 7ετίας τέ-
θηκε η διάγνωση της αγκυλοποιητικής σπονδυλαρθρίτιδας με HLA-B27 θετικό. Ελαβε ΜΣΑΦ, κορτικοστε-
ροειδή και ινφλιξιμάμπη επί 1 έτος περίπου με πολύ καλή ανταπόκριση. Ο ασθενής προσήλθε με την αγκυ-
λοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα σε έξαρση. Διαπιστώθηκαν συνδεσμόφυτα με συνοστέωση του πρόσθιου 
τμήματος των σπονδυλικών σωμάτων, σκλήρυνση των ιερολαγονίων αρθρώσεων και οστεοπόρωση με Τ 
score αριστερού μηριαίου -2.7. Χορηγήθηκε ινφλιξιμάμπη, αλενδρονάτη, ασβέστιο και βιταμίνη D. 

Συμπέρασμα:	Συμπερασματικά, περιγράφεται περίπτωση ασθενούς με νόσο Αδαμαντιάδη-Behcet σε 
ύφεση, αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα σε έξαρση και οστεοπόρωση. Η ύπαρξη οστεοπόρωσης πρέ-
πει πάντοτε να διερευνάται σε ασθενείς με συστηματικά νοσήματα του συνδετικού ιστού και να αντιμετω-
πίζεται κατάλληλα με αντιοστεοπορωτικά φάρμακα.
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P27	 Η	ΑΠΟΥΣΙΑ	ΤΟΥ	ΜΥΟΣ	ΚΑΙ	ΤΟΥ	ΤΕΝΟΝΤΑ	ΤΟΥ	ΜΑΚΡΟΥ	ΚΑΜΠΤΗΡΑ	ΤΟΥ	ΜΕΓΑΛΟΥ	
ΔΑΚΤΥΛΟΥ	ΤΟΥ	ΠΟΔΙΟΥ.	ΜΙΑ	ΣΠΑΝΙΑ	ΑΝΩΜΑΛΙΑ

Μαυρολιάς Δ., Οικονόμου Λ., Ξαρχάς Κ.

1η Ορθοπεδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»

Οι ανατομικές παραλλαγές των καμπτήρων τενόντων του ποδιού δεν είναι συχνές. Παρόλα αυτά οι τενόντι-
ες ταινίες, που συνδέουν το μακρό καμπτήρα του μεγάλου δακτύλου με τον κοινό καμπτήρα των δακτύλων 
είναι γνωστές και έχουν συστηματικά κατηγοριοποιηθεί.

Η εκ γενετής απουσία του μακρού καμπτήρα του αντίχειρα στο χέρι είναι γνωστή, ενώ αντίθετα δεν υπάρ-
χουν αναφορές για απουσία του μακρού καμπτήρα του μεγάλου δακτύλου στο πόδι.

Περιγράφουμε την περίπτωση γυναίκας 32 ετών η οποία προσήλθε στα ΤΕΠ του νοσοκομείου με διατομή 
του τένοντα μακρού καμπτήρα του μεγάλου δακτύλου στο επίπεδο της έκφυσής του από τον κοινό τένοντα 
του καμπτήρα των δακτύλων.

Η απουσία του μυός και του τένοντα του μακρού καμπτήρα του μεγάλου δακτύλου έγινε αντιληπτή κατά τη 
διάρκεια του χειρουργείου.
 
Η ανωμαλία αυτή φαίνεται να είναι εξαιρετικά σπάνια και η κλινική της σημασία άγνωστη αν και η ασθενής 
δεν ανέφερε κάποιο λειτουργικό πρόβλημα πριν το ατύχημα.
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P28	 ΑΜΑΡΤΩΜΑ	ΜΕΣΟΥ	ΝΕΥΡΟΥ	

Θεοδωρούδης Ι.1, Διονέλλης Π.2, Ταχυρίδης Λ.1, Γκιβίσης Π.1 

1Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ., ΠΓΝ Γεώργιος Παπανικολάου
2Ορθοπαιδική Κλινική Ιπποκρατείου Νοσοκομείου 

Σκοπός: Παρουσιάζεται η περίπτωση ενός 15χρονου ασθενούς με έντονα συμπτώματα συνδρόμου καρ-
πιαίου σωλήνα ΔΕ χεριού, το οποίο οφειλόταν σε σπάνιο νευρογενή όγκο (αμάρτωμα μέσου νεύρου) 

Υλικό	και	Μέθοδοι: Άρρεν 15 ετών εισήχθη στην Ορθοπαιδική κλινική του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου 
με έντονη καυσαλγία, αιμωδιές στην κατανομή του μέσου νεύρου ΔΕ, και αδυναμία σύλληψης. Η κλινική 
εξέταση έδειξε ψηλαφητό, επώδυνο μόρφωμα συμπαγούς υφής στην καμπτική επιφάνεια της πηχεοκαρ-
πικής, επεκτεινόμενο ως και τις μετακαρπιοφαλαγγικές αρθρώσεις. Μετά από πλήρη κλινικοεργαστηριακό 
έλεγχο (ΗΜΓ, Μαγνητική αγγειογραφία, Μαγνητική τομογραφία)διαπιστώθηκε εξεργασία λιπώδους σύ-
στασης, η οποία προκαλούσε πίεση στο μέσο νεύρο με μεγάλη πτώση του δυναμικού του. Αποφασίστηκε 
ανοικτή βιοψία (αμάρτωμα μέσου νεύρου) και κατόπιν χειρουργική διερεύνηση για αφαίρεση του όγκου 
κατά την οποία διαπιστώθηκε το γιγαντιαίο μέγεθος του μέσου όπως και των δακτυλικών νεύρων. Αποφα-
σίστηκε η μερική εκτομή του όγκου και εκτεταμένη νευρόλυση, χωρίς θυσία του μέσου νεύρου με συνοδό 
διάνοιξη του καρπιαίου σωλήνα.

Αποτελέσματα: Ένα χρόνο μετεγχειρητικά κατά την κλινική εξέταση, παρατηρείται εξάλειψη του πόνου, 
σημαντική υποχώρηση των αιμωδιών στην κατανομή του μέσου νεύρου και βελτίωση της λειτουργικότητας 
του χεριού. 

Συμπεράσματα: Το αμάρτωμα είναι ένας σπάνιος, καλοήθης, ινολιπώδης όγκος, που αποτελείται από 
ανάπτυξη ώριμων λιπώδων κυττάρων μεταξύ των περιφερικών νεύρων με αποτέλεσμα να συγκροτείται 
μια ψηλαφητή νευρογενής μάζα. Προσβάλλει κυρίως το μέσο νεύρο στο 66-80% των περιπτώσεων, προ-
καλώντας πόνο, καθώς και έλλειμμα αισθητικότητας και κίνησης. Παρόλο που το αμάρτωμα περιγράφηκε 
για πρώτη φορά το 1953 λιγότερες από 90 περιπτώσεις έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα.
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P29	 ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΗ	 ΛΟΙΜΩΞΗ	 ΓΟΝΑΤΟΣ	 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ	 ΣΕ	 RALSTONIA	 PICKETII.	
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ	ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΚΑΙ	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ	ΤΗΣ	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Λεπέτσος Π., Μιχαήλ Σ., Σχίζας Ν., Καρράς Α., Μαντζάνας Π., Μαχαιράς Γ. 

Δ’ Ορθοπαιδική Κλινική, Νοσοκομείο ΚΑΤ, Αθήνα 

Σκοπός:	Η περιπροθετική λοίμωξη είναι μια σοβαρή επιπλοκή της ολικής αρθροπλαστικής γόνατος, που 
συνδέεται με το σχηματισμό της μικροβιακής βιομεμβράνης επί της επιφάνειας του εμφυτεύματος. Τα συ-
νηθέστερα βακτήρια που προκαλούν περιπροθετικές λοιμώξεις είναι: Staphylococcus aureus, κοαγκουλά-
ση (-) σταφυλόκοκκοι και Gram (-) βακτήρια. Σκοπός της μελέτης είναι η παρουσίαση σπάνιας περίπτωσης 
περιπροθετικής λοίμωξης γόνατος, οφειλόμενη σε Ralstonia picketii, η οποία οδήγησε τελικά σε αρθρόδε-
ση του γόνατος. 

Υλικά	και	μέθοδοι:	Ασθενής ηλικίας 70 ετών παραπέμφθηκε στην κλινική μας, λόγω επίμονου πόνου, 
οιδήματος και συριγγίου στο αριστερό γόνατό του, 18 μήνες μετά από ολική αρθροπλαστική γόνατος. Ο 
ασθενής είχε λάβει αρκετά αντιβιοτικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 μηνών. Οι καλλιέργειες από το 
συρίγγιο και από την παρακέντηση της άρθρωσης ήταν αρνητικές. Αποφασίστηκε αναθεώρηση της ολικής 
αρθροπλαστικής γόνατος σε 2 στάδια. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε χειρουργική αφαίρεση της πρόθεσης, 
επιμελή καθαρισμό του τσιμέντου και των ύποπτων για φλεγμονή ιστών, τοποθέτηση spacer, διεγχειρητική 
λήψη καλλιεργειών και αποστολή των εμφυτευμάτων για υπερήχηση (sonication). 

Αποτελέσματα:	Οι διεγχειρητικές καλλιέργειες των περιπροθετικών ιστών ήταν αρνητικές. Η καλλιέργεια 
του υγρού υπερήχησης ήταν θετική για Ralstonia picketii, εύρημα το οποίο επιβεβαιώθηκε με τη μέθοδο 
του 16s rDNA. Η Ralstonia picketii είναι ένα gram (-) βακτήριο, με ικανότητα σχηματισμού βιομεμβράνης 
πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες. Μετεγχειρητικά, ο ασθενής έλαβε διπλή ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή 
με σιπροφλοξασίνη και κεφιπίμη, για 6 εβδομάδες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του αντιβιογράμματος. 
Λόγω υποτροπής του συριγγίου, μετά από 2 χειρουργικούς καθαρισμούς, μεγάλου οστικού ελλείμματος 
και εκφύλισης του επιγονατιδικού τένοντα, αποφασίστηκε η αρθρόδεση του γόνατος. 

Συμπεράσματα:	Υπάρχει μόνο μια αναφορά στη βιβλιογραφία περίπτωσης περιπροθετικής λοίμωξης 
γόνατος από Ralstonia picketii. Αν και αρκετά σπάνια, η περιπροθετική λοίμωξη γόνατος από Ralstonia 
picketii μπορεί να είναι εξαιρετικά ανθεκτική με καταστροφικά αποτελέσματα για την άρθρωση του γόνα-
τος.
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P30	 ΕΞΩ-ΟΣΤΙΚΟ	ΧΟΝΔΡΩΜΑ	ΤΗΣ	1ης	ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΦΑΛΑΓΓΙΚΗΣ	ΑΡΘΡΩΣΗΣ

Αλασεϊρλής Δ.1, Παπαδόπουλος Α.1, Κοστρετζής Λ.1, Συμεωνίδης Π.2, Γκιβίσης Π.3

1«Γενική Κλινική» Θεσσαλονίκης
2Κλινική «Άγιος Λουκάς» Θεσσαλονίκης
3Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ.

Σκοπός: Η παρουσίαση σπάνιας περίπτωσης εξω-οστικού χονδρώματος της 1ης μεταταρσιοφαλαγγικής 
άρθρωσης. 

Υλικό	και	Μέθοδοι: Ασθενής ηλικίας 34 ετών παρουσίαζε έντονο άλγος και ελαφρά διόγκωση κυρίως στην 
ραχιαία και λιγότερο στην πελματιαία περιοχή της 1ης μεταταρσιοφαλαγγικής άρθρωσης. Ο ακτινογραφικός 
έλεγχος δεν κατέδειξε παθολογικά ευρήματα. Η επιμονή των συμπτωμάτων οδήγησε σε μαγνητική τομο-
γραφία του άκρου ποδός, όπου διαπιστώθηκε χαμηλό παθολογικό σήμα στην Τ1 ακολουθία και αυξημένο 
παθολογικό σήμα στην Τ2 ακολουθία πέριξ της άρθρωσης με την διάγνωση της παθολογικής περιαρθρι-
κής συλλογής υγρού. Παρά την ύφεση των συμπτωμάτων μετά από φυσιοθεραπείες αποφασίσθηκε η 
χειρουργική διερεύνηση, καθώς ψηλαφητικά διδόταν η εντύπωση συμπαγούς και σχετικά κινητού μορ-
φώματος. Με ραχιαία προσπέλαση διαπιστώθηκε υπό του μ. εκτείνοντος τον μεγάλο δάκτυλο η ύπαρξη 
περιαρθρικού συμπαγούς λευκόχροου ογκιδίου, πεταλοειδούς σχήματος, το οποίο αφαιρέθηκε ριζικά και 
παραπέμφθηκε για ιστολογική εξέταση. 

Αποτελέσματα: Διαπιστώθηκε εξω-οστικό χόνδρωμα. Η ύφεση από τα συμπτώματα ήταν σχεδόν άμεση, 
καθώς πλήρης εξαφάνιση του άλγους επιτεύχθηκε στο τέλος της 2ης εβδομάδας. Η αποκατάσταση της 
λειτουργίας του άκρου ποδός υπήρξε πλήρης τρεις εβδομάδες μετά την επέμβαση. Έξι μήνες μετά την 
αφαίρεση δεν έχει παρουσιαστεί υποτροπή. 

Συμπεράσματα: Η ύπαρξη επίμονου άλγους και η ψηλάφηση συμπαγούς επώδυνου μορφώματος στην 
περιοχή της μεταταρσιοφαλαγγικής, θα πρέπει να μας θέτει σε υποψία και για την πιθανότητα ύπαρξης 
όγκου. Η διαπίστωση εξω-οστικού χονδρώματος, ενός σπάνιου και ιδιαίτερα καλοήθους όγκου αποτελεί 
ευτυχή κατάληξη, καθώς θα πρέπει να θέτουμε στην διαφορική διάγνωση και άλλους όγκους επιθετικής 
συμπεριφοράς, όπως το εξω-οστικό μυξοειδές χονδροσάρκωμα και τον γιγαντοκυτταρικό όγκο των τενό-
ντων.
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P31	 ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ	ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ	ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΟΥ	ΚΑΙ	ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΟΥ	ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ	
ΣΤΟ	ΙΔΙΟ	ΙΣΧΙΟ

Αβραμίδης Μ., Αλ Χαρφούσι Ρ., Κωνσταντίνου Ι., Καρανικόλας Α. 

Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς

Σκοπός: Η ανάδειξη αυτής της σπάνιας κλινικής οντότητας που έρχεται να συνδυάσει δύο διαφορετικά 
κατάγματα του ισχίου - τόσο από άποψη ανατομίας όσο και από άποψη χειρουργικής αντιμετώπισης και 
μετεγχειρητικών αποτελεσμάτων. 

Υλικό	-	Μέθοδος: Ασθενής γυναίκα 83 ετών διακομίστηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών μετά από 
αναφερόμενη πτώση στο έδαφος. Από τον κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε παρεκτοπισμέ-
νο διαυχενικό κάταγμα του αριστερού ισχίου με ταυτόχρονο κάταγμα στη μεσότητα της μεσοτροχαντηρίου 
γραμμής με παρεκτόπιση του αριστερού μείζονα τροχαντήρα . Από το ιστορικό της ασθενούς δεν αναφέρ-
θηκε οστεοπορωτική αγωγή ενώ αναφέρθηκε διενέργεια υστερεκτομής πριν τριάντα έτη και χρόνια λήψη 
αντιυπερτασικής αγωγής.

Αποτελέσματα: Λόγω της ηλικίας της ασθενούς αποφασίστηκε η διενέργεια ημιαρθροπλαστικής και η κα-
θήλωση του μείζονα τροχαντήρα με σύρμα. Η μετεγχειρητική πορεία της ασθενούς ήταν ομαλή ενώ κατά 
την έξοδο προγραμματίστηκε θεραπευτικά και εργαστηριακά η αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης.

Συμπεράσματα: Η γεροντική οστεοπόρωση θα πρέπει να περιλαμβάνει τον τακτικό και περιοδικό έλεγχο 
όλων των ηλικιωμένων. Η παραμέληση της οστεοπόρωσης μπορεί να είναι η αιτία δημιουργίας σπάνιων 
καταγμάτων από χαμηλής ενέργειας ατυχήματα.
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P32	 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΟΣ	ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΑ	ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΟΥ	ΜΗΡΙΑΙΟΥ	ΜΥΟΣ.
	 ΑΝΑΦΟΡΑ	ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Γρηγοριάδης Γ., Καλύβας Ε., Γιαννακόπουλος Π., Χατζηπέτρου Θ., Γαντάς Γ., Παπαστεργίου Στ.

Ορθοπαιδική Κλινική, ΓΝΘ Άγιος Παύλος

Σκοπός: Είναι να αναδείξουμε μία πολύ σπάνια περίπτωση ασβεστοποιού τενοντίτιδας τετρακεφάλου με 
την ιδιαιτερότητα ότι αφορά σε επαγγελματία αθλητή , η συγκεκριμένη θα πρέπει να διαφορογιγνώσκεται 
από περιπτώσεις άλγους της περιοχής όπως αυτή της ρήξης τετρακεφάλου.

Υλικό: Άνδρας ηλικίας 36 ετών, επαγγελματίας αθλητής πετοσφαίρισης. Αναφέρει τραυματισμό τετρακε-
φάλου από 1 έτους. Κατά την κλινική του εξέταση παρατηρήθηκε άλγος με κυριότερη εντόπιση την περιοχή 
κατάφυσης τετρακεφάλου . Κατά τον απεικονιστικό έλεγχο (απλές ακτινογραφίες- MRI) παρατηρήθηκαν 
επασβεστώσεις στην κατάφυση του τετρακεφάλου. Μετά την πάροδο 2 μηνών ο ασθενής οδηγήθηκε στο 
χειρουργείο.

Μέθοδος: Η χειρουργική αντιμετώπιση περιελάμβανε μικρή τομή (5cm) πάνω από τον άνω πόλο της επι-
γονατίδας, ανεύρεση της βλάβης, εκτομή, καθαρισμό στα όρια του υγειούς, τρυπανισμούς και συρραφή 
κατά στρώματα, στάδια τα οποία ακολουθούνται και στην αντιμετώπιση της τενοντίτιδας του επιγονατιδι-
κού τένοντα.

Αποτελέσματα: Ο ασθενής επανεξετάσθηκε μετά από 1 μήνα και βρέθηκε ελεύθερος 
συμπτωμάτων. Στον υπερηχογραφικό έλεγχο παρατηρήθηκε συγκόλληση του τετρακεφάλου με την επι-
γονατίδα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πλήρη επάνοδος στην ενεργό δράση επήλθε 4 μήνες μετά από την 
χειρουργική παρέμβαση.

Συμπεράσματα: Η τενοντίτιδα τετρακεφάλου είναι ένα σύνδρομο υπέρχρησης που χαρακτηρίζεται από 
επαναλαμβανόμενη υπερφόρτωση του τένοντα του τετρακεφάλου. Εμφανίζεται κυρίως σε αθλητές που 
πραγματοποιούν άλματα. Η ανώτερη αντοχή, το μηχανικό πλεονέκτημα και η καλύτερη αγγείωση του τέ-
νοντα του τετρακεφάλου κάνουν πολύ λιγότερο συχνή την προσβολή του απ’ ό, τι αυτή του επιγονατιδικού 
τένοντα. Στη βιβλιογραφία υπάρχει διαθέσιμη μόνο μία αναφορά σε παρόμοια περίπτωση. Η χειρουργική 
αντιμετώπιση στις περιπτώσεις αυτές είχε άριστο αποτέλεσμα και πολύ γρήγορη επάνοδο στην ενεργό 
δράση.
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P33	 ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ	ΝΕΚΡΩΣΗ	ΜΗΡΙΑΙΑΣ	ΚΕΦΑΛΗΣ	ΜΕΤΑ	ΑΠΟ	ΗΛΩΣΗ	ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΟΥ	
ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

Γιαννακόπουλος Π., Βαμπερτζής Θ., Χατζηπέτρου Θ., Γρηγοριάδης Γ., Τάκης Δ., Παπαστεργίου Στ.

Ορθοπαιδικό Τμήμα, ΓΝΘ Άγιος Παύλος 

Σκοπός: Να αναφέρουμε την περίπτωση ισχαιμικής νέκρωσης της μηριαίας κεφαλής μετά από ήλωση 
διατροχαντηρίου κατάγματος.

Υλικό-Μέθοδοι: Πρόκειται για γυναίκα 76 ετών που αντιμετωπίσθηκε με ενδομυελική ήλωση τύπου γ-nail 
λόγω διατροχαντηρίου κατάγματος αριστερού μηριαίου το 2010. Μετά 8 μήνες η ασθένής προσήλθε στα 
εξωτερικά ιατρεία αιτιώμενη άλγος ισχίου. Από τον ακτινολογικό έλεγχο δεν διαπιστώθηκε κάποιο παθο-
λογικό εύρημα. Τέσσερις μήνες μετά αποφασίστηκε η αφαίρεση των υλικών λόγω επιμονής του άλγους. 
Επανέρχεται μετά 18 μήνες από την αφαίρεση των υλικών με άλγος ισχίου. Από τον ακτινολογικό έλεγ-
χο διαπιστώνεται ισχαιμική νέκρωση της μηριαίας κεφαλής και συστήνεται συντηρητική αντιμετώπιση και 
παρακολούθηση. Μετά την πάροδο 7 μηνών πραγματοποιήθηκε ολική αρθροπλαστική του ισχίου λόγω 
επιδείνωσης της κλινικής και ακτινολογικής εικόνας της ισχαιμικής νέκρωσης της κεφαλής.

Αποτελέσματα: Η ασθενής απέκτησε ένα λειτουργικό και ανώδυνο ισχίο.

Συμπεράσματα: Η άσηπτη νέκρωση της κεφαλής του μηριαίου αποτελεί μια πολύ σπάνια αλλά υπαρκτή 
επιπλοκή μετά από ήλωση διατροχαντηρίων καταγμάτων. Η ολική αρθροπλαστική του ισχίου σποτελεί την 
συνήθη μέθοδο αντιμετώπισης με πολύ καλά αποτελέσματα.
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