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Ο01	 ΑΜΦOΤΕΡΟΠΛΕΥΡΟ	ΔΙΑ-ΥΠΕΡΚΟΝΔΥΛΙΟ	ΚΑΤΑΓΜΑ	ΜΗΡΙΑΙΟΥ	ΧΑΜΗΛΗΣ	ΒΙΑΣ	
ΤΥΠΟΥ	C1	ΚΑΤΑ	ΑΟ.	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ	ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Κουγιουμτζής I., Παπαθανασίου Β., Κωτούλας Η., Κυριακόπουλος Σ., Γκίκας Ο., Σοφιανός Ι.

Ορθοπεδική Κλινική, Γ.Ν. Λιβαδειάς

Υλικό: Γυναίκα 79 ετών, ύψους 160cm και βάρους 78 κιλών, αγρότισσα.

Σκοπός-Μέθοδος: Παρουσιάζεται ασθενής που προσήλθε λόγω αναφερόμενης πτώσης εξ ίδιου ύψους. 
Έφερε οιδηματώδεις μηρούς αμφοτεροπλεύρως με αδυναμία κίνησης των σκελών και άλγος κατά την προ-
σπάθεια ενεργητικής και παθητικής κάμψης των γονάτων. Παρουσίαζε άριστη νευραγγειακή κατάσταση.
Από τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώνεται δια- υπερκονδύλιο κάταγμα άμφω μηριαίων C1 κατά ταξινό-
μηση της ΑΟ. Υπό ραχιαία αναισθησία πραγματοποιήθηκε ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση 
των καταγμάτων με ανατομικές πλάκες με ασφαλιζόμενους κοχλίες, σε ένα χειρουργικό χρόνο.

Αποτέλεσμα: Είχε ομαλή μετεγχειρητική πορεία. Πραγματοποιήθηκε επούλωση τραυμάτων χωρίς επι-
πλοκές. Τα κατάγματα πωρώθηκαν στον προβλεπόμενο χρόνο. Η ασθενής κάθισε στο κρεβάτι την 2η 
Μετεγχειρητική ημέρα. Μετεγχειρητικά παρουσίαζε Τ-score -3.2 στη μέτρηση της οστικής πυκνότητας στην 
οσφυϊκή μοίρα. Για 3,5 μήνες η ασθενής κινητοποιείται μόνο επί κλίνης και κάθεται στην άκρη του κρεβα-
τιού. Πραγματοποιήθηκαν συνεδρίες φυσικοθεραπειών κατ’ οίκον (κινησιοθεραπεία - ενδυνάμωση μυών) 
μετά το 2μηνο. Η ασθενής άρχισε να βαδίζει υποβοηθούμενη - υποβασταζόμενη στους 3,5 - 4 μήνες. 
Στο1,5 έτος μετά το χειρουργείο βαδίζει ανώδυνα. Αναπτύσσει καταθλιπτική συμπεριφορά. Χρήση περι-
πατητήρα τύπου «π», λόγω φόβου πιθανής νέας πτώσης.

Συμπέρασμα: Η χαμηλή βία σαν μηχανισμός δράσης μπορεί να προκαλέσει υψηλού βαθμου κάκωσης 
σε ασθενείςμε παραμελλημένη μετεμμηνοπαυσιακη οστεοπορωση. Η συνέχιση ή έναρξη οστεοπορωτικής 
αγωγης είναι κύριας σημασίας για τη πρόληψη νέων καταγμάτων. Το αμφοτερόπλευρο κάταγμα μηριαίου 
εμφανίζεται σε ποσοστό 7,3% με 9,6% σε κέντρα τραύματος. Οι ασθενείς με αμφοτερόπλευρα κατάγματα 
μηριαίου έχουν πιθανή θνησιμότητα 5,6% σε σχέση με 1,5% σε ασθενείς με μεμονομένο κάταγμα διά-
φυσης μηριαίου. Σχετίζονται με αυξημένο νευραγγειακό κίνδυνο. Επιπροσθέτως η ενδομυελική ήλωση 
είτε ως ορθρόδρομη, είτε ως ανάστροφη, αποτελεί εξίσου άριστη μέθοδο θεραπευτικής αντιμετώπισης με 
όμοια ποσοστά θνησιμότητας.
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O03	 Ο	ΚΑΝΟΝΑΣ	ΤΩΝ	6	ΩΡΩΝ	ΣΤΟ	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ	ΤΩΝ	ΑΝΟΙΚΤΩΝ	
ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ	ΚΝΗΜΗΣ.	ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ	ΚΑΙ	ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ

Προδρομίδης A.1, Χαραλάμπους Χ.1,2,3

1School of Medicine and Dentistry, University of Central Lancashire, United Kingdom., 
2Orthopaedic department, Blackpool Victoria Hospital, United Kingdom,
3Institute of Inflammation and Repair, School of Medical and Human Sciences, University of Manchester, 
Manchester, UK

Σκοπός:	Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να διενεργηθεί μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση 
συγκρίνοντας τον πρώιμο (<6 ώρες) με τον όψιμο (>6 ώρες) χειρουργικό καθαρισμό των ανοικτών καταγ-
μάτων κνήμης αναφορικά με τα ποσοστά λοίμωξης και μη-πώρωσης.

Υλικό	και	Μέθοδοι:	Συστηματική αναζήτηση με τις λέξεις-κλειδιά: «ανοικτά» «κατάγματα» κνήμης» και κα-
τάλληλη διαλογή στις βάσεις δεδομένων MEDLINE, EMBASE, CINAHL, AMED και COCHRANE. Κριτήρια 
επιλογής ήταν μελέτες που αξιολόγησαν τη σχέση μεταξύ του χρόνου χειρουργικού καθαρισμού από τη 
στιγμή της κάκωσης με ποσοστά λοίμωξης ή/και μη-πώρωσης.

Αποτελέσματα:	7 μελέτες με συνολικό αριθμό 610 ασθενών πληρούσαν τα κριτήρια επιλογής και συμπε-
ριλήφθησαν στην ανάλυση. Τρεις μελέτες (δείγμα=365) αξιολόγησαν τα ποσοστά συνολικής λοίμωξης με 
ποσοστά που κυμάνθηκαν από 7.7% έως 8.9% στην ομάδα του πρώιμου χειρουργικού καθαρισμού έναντι 
1% έως 18.5% στην ομάδα του όψιμου χειρουργικού καθαρισμού. Τρεις (δείγμα=197) αξιολόγησαν τα πο-
σοστά εν τω βάθει λοίμωξης με ποσοστά από 13% έως 18.5% στην ομάδα του πρώιμου καθαρισμού ένα-
ντι 7.1% έως 18.6% στην ομάδα του όψιμου καθαρισμού. Τέσσερις (δείγμα=245) αξιολόγησαν τα ποσοστά 
μη-πώρωσης με ποσοστά από 13.2% έως 26.1% στην ομάδα του πρώιμου καθαρισμού έναντι 0% έως 
32.6% στην ομάδα του όψιμου καθαρισμού. Η μετα-ανάλυση δεν έδειξε στατιστικώς σημαντική διαφορά 
μεταξύ των ομάδων σε καμία από τις εξεταζόμενες παραμέτρους.

Συμπεράσματα:	Τα περιορισμένα δεδομένα της διαθέσιμης βιβλιογραφίας για τον κανόνα των 6 ωρών 
δείχνουν ότι τα συνολικά ποσοστά λοίμωξης και μη πώρωσης είναι παρόμοια στα ανοικτά κατάγματα κνή-
μης που καθαρίστηκαν χειρουργικά εντός 6 ωρών και πέραν των 6 ωρών. Τα αποτελέσματα αυτής της με-
λέτης δείχνουν ότι προσεκτικές καθυστερήσεις πέραν των 6 ωρών δεν έχουν ως αποτέλεσμα στατιστικώς 
σημαντικά αυξημένο κίνδυνο για λοίμωξη και μη-πώρωση. Μια προοπτική μελέτη κοορτών με αυστηρά 
κριτήρια ορισμού της λοίμωξης που θα επικεντρώνεται στα ποσοστά εν τω βάθει λοίμωξης και μη πώρω-
σης θα είχε ιδιαίτερη αξία.
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O04	 TA	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	ΤΗΣ	ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΣ	ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	ΤΩΝ	ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ	ΤΟΥ	
ΑΝΩ	ΠΕΡΑΤΟΣ	ΤΟΥ	ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ	ΣΕ	ΑΣΘΕΝΕΙΣ	ΗΛΙΚΙΑΣ	ΑΝΩ	ΤΩΝ	70	ΕΤΩΝ

Γρηγοριάδου Μ., Μπάδρας Σ., Γκότσης Ι., Τσολής Η., Δανιηλίδης Γ., Νοταράς Ι.

Ορθοπαιδική Κλινική, ΓΝ Βόλου Αχιλλοπούλειο

Περισσότερο από το 75% των ασθενών που προσέρχονται με κάταγμα άνω πέρατος βραχιονίου είναι 
σε ηλικία μεγαλύτερη των 70 ετών. Οι ενδείξεις της χειρουργικής ή συντηρητικής θεραπείας παραμένουν 
ακόμα υπό συζήτηση. 

Σκοπός: της μελέτης μας είναι η εκτίμηση της λειτουργίας της άρθρωσης του ώμου μετά τη συντηρητική 
θεραπεία και τις δυσκολίες που εμφανίζονται στην καθημερινή αυτοεξυπηρέτηση των ασθενών μας.

Υλικό	και	Μέθοδος: από το 2009 έως το 2013 αντιμετωπίσαμε 153 ασθενείς με κάταγμα άνω πέρατος 
βραχιονίου συντηρητικά. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 78,5 έτη ( 70 - 87). Διαχωρίσαμε τους ασθενείς σε δύο 
κατηγορίες. Ασθενείς με κάταγμα 2 τεμαχίων ( 175 ) και 3 τεμαχίων ( 128 ). Από τη μελέτη μας εξαιρέσαμε 
τους ασθενείς με κάταγμα 4 τεμαχίων. Από τους 153 παρακολουθήσαμε τους 109 με μέσο χρόνο παρακο-
λούθησης 20 μήνες.

Αποτελέσματα:	στη πρώτη κατηγορία των 2 τεμαχίων είχαμε 82% πολύ καλά έως εξαιρετικά, ενώ στη 
δεύτερη κατηγορία 76 %. Στη πρώτη κατηγορία παρατηρήσαμε 3 επιπλοκές με άσηπτη νέκρωση της 
βραχιόνιας κεφαλής ενώ στη δεύτερη κατηγορία 18 επιπλοκές εκ των οποίων 13 ασθενείς εμφάνισαν πα-
ρεκτόπιση του κατάγματος και οι υπόλοιποι 3 περιπτώσεις νεκρώσεως της κεφαλής.

Συμπεράσματα:	εφαρμόσαμε πρώιμη κινητοποίηση μετά τις δύο εβδομάδες μετατραυματικά. Καταγρά-
ψαμε δυσλειτουργία της άρθρωσης κυρίως στην έξω στροφή και λιγότερο στην απαγωγή. Η αυτοεξυπη-
ρέτηση στη καθημερινότητα γινόταν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Έχοντας υπόψη την ηλικία , τα πιθανά 
συνοδά παθολογικά προβλήματα, δεν θα πρέπει να υποτιμούμε τη συντηρητική θεραπεία σαν μέθοδο 
επιλογής για την αντιμετώπιση και αποτελεσματική λειτουργία της άρθρωσης του ώμου.
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O05	 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ	ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ	ΗΛΩΣΗ	ΚΛΕΙΣΤΩΝ	ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ	ΔΙΑΦΥΣΕΩΣ	
ΜΗΡΑΙΟΥ	ΜΕ	ΑΝΑΜΟΝΗ	ΠΩΡΩΣΗΣ	ΑΝΩ	ΤΟΥ	ΕΤΟΥΣ	

Αβραμίδης Μ., Αλ Χαρφούσι Ρ., Τσανακλίδης Η., Καλημάνης Κ., Μανωλακάκης Ν., Καρανικόλας Α. 

Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Κιλκίς 

Σκοπός:	Η αξιολόγηση της αναμονής για την πλήρη πώρωση κλειστού κατάγματος στη διάφυση του μη-
ριαίου οστού μετά από στατική ενδομυελική ήλωση, εμφάνιση καθυστερημένης πώρωσης και μετατροπή 
της ήλωσης σε δυναμική. 

Υλικό	-	Μέθοδος:	Κατά την τελευταία πενταετία δύο ασθενείς δεν εμφάνισαν την αναμενόμενη πώρωση 
κατά τους πρώτους έξη μήνες. Οι δύο ασθενείς ήταν άνδρες ηλικίας 17 και 28 ετών και είχαν ελεύθερο 
ιατρικό ιστορικό. Το κλειστό κάταγμα της διαφύσεως του μηριαίου και στους δύο ασθενείς ήταν μεμονω-
μένη κάκωση και ήταν αποτέλεσμα δράσεως υψηλής ενέργειας σε τροχαίο ατύχημα. Αντιμετωπίστηκαν 
δύο ημέρες μετά την εισαγωγή τους και πραγματοποιήθηκε ασφαλιζόμενη ενδομυελική ήλωση με μικρή 
τομή και μερική αποκάλυψη του κατάγματος, λόγω αδύνατης κλειστής ανάταξης και οστοσύνθεσης των 
καταγμάτων. 

Αποτελέσματα:	Λόγω της καθυστερημένης πώρωσης αντιμετωπίστηκαν με μετατροπή της στατικής εν-
δομυελικής ήλωσης σε δυναμική σε επτά και οκτώ μήνες μετά την αρχική ορθοπαιδική επέμβαση. Η πλήρη 
φόρτιση δεν ευοδώθηκε με γρήγορη πώρωση η οποία έλαβε χώρα σταδιακά σε συνολικό χρονικό διάστη-
μα δεκατεσσάρων και δεκαοκτώ μηνών από τις αρχικές επεμβάσεις. Στο νεαρότερο ασθενή η αφαίρεση 
του ήλου ήταν μάλιστα επιτακτική λόγω στράτευσης και αναγκαίας αφαίρεσης όλων των υλικών οστεοσύν-
θεσης από το μηριαίο οστούν, η οποία πραγματοποιήθηκε τρία έτη μετά το κάταγμα. 

Συμπέρασμα: Κατά τη γνώμη μας σε νέους ασθενείς με μη συνοδές άλλες ιατρικές παθήσεις η ενδομυελι-
κή ήλωση και η δυναμοποίησή της έχουν καλά αποτελέσματα, εφόσον δεν υπάρχουν στοιχεία λοιμώξεως, 
και οδηγούν σε πώρωση ακόμη και μετά την αναμονή για χρονικό διάστημα άνω των δώδεκα μηνών.
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O06	 ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ	ΚΑΙ	ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ	ΣΤΗΝ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	ΤΩΝ	ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ	ΤΟΥ	
ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ	ΤΡΙΤΗΜΟΡΙΟΥ	ΚΝΗΜΗΣ	ΜΕ	ΚΛΕΙΣΤΗ	ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ	ΗΛΩΣΗ

Γαντάς Γ., Βαμπερτζής Θ., Παρασκευόπουλος Γ., Καλύβας Ε., Τάκης Δ., Παπαστεργίου Σ. 

Ορθοπαιδικό Τμήμα, Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος 
 
Σκοπός: Τα κατάγματα του περιφερικού τριτημορίου κνήμης παρουσιάζουν σε μεγάλο ποσοστό πώρωση 
σε πλημμελή θέση καθώς και απώλεια ανάταξης. Με την μελέτη αυτή παρουσιάζουμε τα προβλήματα αυτά 
καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης τους.
 
Υλικό	-	Μέθοδοι: 19 ασθενείς αντιμετωπίστηκαν στην κλινική μας την περίοδο 2012-2015. Η ηλικία των 
ασθενών ήταν από 16 έως 68 χρόνων. Αναλογία ανδρών προς γυναικών 2 προς 1 (13 άνδρες - 6 γυναί-
κες).
 
Χειρουργική	μέθοδος: Όλοι οι ασθενείς χειρουργήθηκαν σε κοινό κρεβάτι , υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο . 
Εάν υπήρχε συνοδό κάταγμα έξω σφυρού εγίνετο ανάταξη και σταθεροποίηση του κατάγματος σε πρώτο 
χρόνο. Βασικό μέλημα μας ήταν η τοποθέτηση του οδηγού στο κέντρο του περιφερικού άκρου της κνήμης 
και στην face και στην profile ακτινοσκοπική λήψη. Εάν παρόλα αυτά δεν υπήρχε ικανοποιητική ανάτα-
ξη τοποθετούνταν βίδες Poller. Πάντοτε τοποθετούσαμε τουλάχιστον 2 περιφερικές βίδες. Σε όλους τους 
ασθενείς επετεύχθη  άμεσα μετεγχειρητικά ικανοποιητική ανάταξη και συγκράτηση.
 
Αποτελέσματα	-	Συμπεράσματα: Το follow up ήταν εφικτό σε 16 ασθενείς. Η πώρωση του κατάγματος 
επετεύχθη και στους 16 ασθενείς και σε ικανοποιητική θέση. Δεν υπήρξε απώλεια της ανάταξης μετεγχει-
ρητικά. Με βάση την μελέτη μας αυτή προτείνουμε να χρησιμοποιείται η ενδομυελική ήλωση και στα πολύ 
περιφερικά κατάγματα ης κνήμης αρκεί να μπορούν να τοποθετηθούν 2 βίδες περιφερικά, δηλαδή να απέ-
χει η καταγματική γραμμή έως και  1.5 cm από την άρθρωση. 



35ο Ετήσιο Συνέδριο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ. | 5-7 Μαΐου 2016, Θεσσαλονίκη	 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

9

O07	 ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ	ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΩΝ	ΕΝΔΑΡΘΡΙΚΏΝ	ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ	ΑΠΩ	ΑΚΡΟΥ	
ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ	ΜΕ	ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ	ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ	ΠΛΑΚΕΣ.	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	ΣΕ	23	
ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Βώττης Χ., Γαλανόπουλος Ι., Γιαννούλης Φ., Φανδρίδης Ε., Κανέλλος Π, Σπυρίδωνος Σ.

Κλινική Άνω Άκρου, Χεριού και Μικροχειρουργικής, Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, Αθήνα

Σκοπός: Παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της οστεοσύνθεσης ενδαρθρικών καταγμάτων κάτω ακρου 
βραχιονίου με δύο παράλληλες ανατομικές πλάκες

Υλικό	και	Μέθοδος: Έγινε αναδρομική μελέτη 23 ασθενών που αντιμετωπίστηκαν στην κλινική μας λόγω 
συντριπτικών ενδαρθρικών καταγμάτων άπω βραχιονίου από 08/13 έως και 10/15. Όλα τα κατάγματα 
κατατάχθησαν ως 13-C κατά AO-OTA. Η αντιμετώπιση περιελάμβανε μέση οπίσθια προσπέλαση αγκώ-
νος, chevron οστεοτομία του ωλεκράνου και ανάταξη και οστεοσύνθεση με ανατομικές πλάκες βραχιονίων 
κονδύλων, τοποθετημένες παράλληλα μεταξύ τους. Επετράπη ελεγχόμενη κινητοποίηση από την 1η ΜΤΧ 
εβδομάδα. Το λειτουργικό αποτέλεσμα αξιολογήθηκε με το Mayo Elbow Performance Score 3 και 12 μήνες 
μετεγχειρητικά.

Αποτελέσματα: Πλήρης πώρωση επετεύχθη σε όλες τις περιπτώσεις. Ένας ασθενής παρουσίασε λοίμω-
ξη του χειρουργικού τραύματος και αντιμετωπίστηκε με ενδοφλέβιο αντιβίωση, ένας άλλος έκτοπη οστεο-
ποίηση, ενώ σε μία περίπτωση χρειάστηκε πρώιμη αφαίρεση των υλικών λόγω μετατόπισης μερικών βι-
δών. Σε καμία περίπτωση δε χρειάστηκε επανεπέμβαση λόγω δυσκαμψίας. Το αποτέλεσμα κρίθηκε πολύ 
καλό σε 11, καλό σε 9, μέτριο σε 2 και πτωχό σε 1 περίπτωση.

Συμπέρασμα: Η οστεοσύνθεση με παράλληλες πλάκες είναι μία αποτελεσματική μέθοδος αντιμετώπισης 
των ενδαρθρικών καταγμάτων των βραχιονίων κονδύλων. Προσφέρει επαρκή σταθερότητα, ώστε να επι-
τρέψει τη γρήγορη κινητοποίηση χωρίς να θέσει εν κινδύνω την ανάταξη και την πώρωση του κατάγματος. 
Ωστόσο, για να επιτευχθεί λειτουργικό αποτέλεσμα, η γρήγορη κινητοποίηση είναι αναγκαία.



35ο Ετήσιο Συνέδριο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ. | 5-7 Μαΐου 2016, Θεσσαλονίκη	 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

10

O08	 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΩΝ	ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ	ΜΗΡΙΑΙΟΥ	ΣΕ	ΕΔΑΦΟΣ	ΟΛΙΚΗΣ	
ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ	ΓΟΝΑΤΟΣ	ΜΕ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ	ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ	(ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ	
ΠΛΑΚΑ	ΜΕ	ΚΛΕΙΔΟΥΜΕΝΟΥΣ	ΚΟΧΛΙΕΣ)

Τσιούλας Π., Οικονόμου Δ., Μαρκόπουλος Γ., Αλβανός Δ., Κυριακίδης Α. 

Β’ Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση της εμπειρίας μας στην αντιμετώπιση των 
περιπροθετικών καταγμάτων του μηριαίου σε έδαφος ολικής αρθροπλαστικής γόνατος με ανατομική πλά-
κα και κλειδούμενες βίδες.

Υλικό	-	Μέθοδος: Από τον Ιανουάριο του 2010 έως τον Ιανουάριο του 2015 αντιμετωπίστηκαν στην κλι-
νική μας 16 ασθενείς, (13 γυναίκες και 3 άνδρες), με περιπροθετικά κατάγματα μηριαίου. Ο μέσος όρος 
ηλικίας των ασθενών ήταν 72 έτη ( από 67 έως 75). Οι 5 ολικές αρθροπλαστικές γόνατος ήταν πρωτογενείς 
και η μία αναθεώρηση. Το χρονικό διαστήματος που μεσολάβησε από την ολική αρθροπλαστική έως το 
περιπροθετικό κάταγμα ήταν κατά μέσο όρο 16 μήνες ( 7 - 24 μήνες). Σε όλους τους ασθενείς έγινε ανοι-
χτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση με ανατομική πλάκα και κλειδούμενους κοχλίες αφου ελεχθηκε 
διεγχειρητικα η σταθεροτητα τις προθεσης.Καταγράφηκε μετεγχειρητικά το εύρος κίνησης, τα λειτουργικά 
ενοχλήματα, οι επιπλοκές και η επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες στους παραπάνω ασθενείς.

Αποτελέσματα: Όλοι οι ασθενείς παρουσίασαν πώρωση του κατάγματος. Ο μέσος χρόνος επανένταξης 
των ασθενών στις καθημερινές τους δραστηριότητες ήταν 17 εβδομάδες(14εβδ-21εμδ). Σε 14 από τους 16 
ασθενείς επιτεύχθει μετεγχειρητικό εύρος κίνησης 0 - 110 μοίρες, ενώ 2 ασθενείς παρουσίασαν έλλειμμα 
έκτασης < 10ο μοίρες. Όλοι οι ασθενείς επανήλθαν σε πλήρη φόρτιση, ενώ παρουσιάστηκε σε μόνο έναν 
ασθενή λοίμωξη χειρουργικού τραύματος ως μετεγχειρητική επιπλοκή. Ακτινολογική πώρωση του κατάγ-
ματος παρατηρήθηκε κατά μέσο όρο σε 14 εβδομάδες. (10εβδ-17εβδ)

Συμπέρασμα: Η αντιμετώπιση των περιπροθετικών καταγμάτων με ανατομική πλάκα και κλειδούμενους 
κοχλίες είναι μία αποτελεσματική αναπαραγώγιμη μέθοδος στην φαρέτρα του ορθοπεδικού χειρούργου.
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O09	 ΕΛΕΓΧΟΣ	ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ	ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ	ΚΟΤΥΛΗΣ	(ΠΡΟΣΘΙΑ	ΚΟΛΩΝΑ	ΚΑΙ	
ΟΠΙΣΘΙΟ	ΗΜΙΕΓΚΑΡΣΙΟ)	ΜΕ	ΤΗΝ	ΤΕΧΝΙΚΗ	ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ	ΨΗΦΙΑΚΗΣ	ΕΙΚΟΝΑΣ	
(DIGITAL	IMAGE	CORRELATION)	

Παπαδογούλας Α., Δαρμανής Σ., Κουρκουλής Σ.Κ., Γεωργίου Δ., Καρανίκα Μ., Πάσιου Ε., 
Γκαρσιούδης Κ.

Νοσοκομείο 417 ΝΙΜΤΣ, 401 ΓΣΝΑ, Ε.Μ.Π., Τμήμα Αντοχής Υλικών

Σκοπός: της εργασίας μας είναι να συγκρίνουμε διαφορετικές τεχνικές οστεοσύνθεσης στα κατάγματα της 
κοτύλης με τη μέθοδο της τεχνικής συσχέτισης ψηφιακής εικόνας (DIC) 

Yλικό	-Μέθοδος: Παρουσιάζουμε 20 πτωματικές πυέλους οι οποίες χωρίστηκαν σε πέντε ομάδες. Σε όλες 
τις μυελός έγινε ένα κάταγμα με βάση την ταξινόμηση του Letournel, πρόσθιας κολόνας + οπίσθιο ημιε-
γκάρσιο, κάταγμα το οποίο συναντούμε συνήθως στα οστεοπορωτικά κατάγματα. Στη συνέχεια έγινε με 
διαφορετικούς τρόπους οστεοσύνθεση, συνδυάζοντάς πλάκα reconstruction απλή και κλειδούμενη, καθώς 
και ελεύθερους κοχλίες. Ο Πειραματικός εξοπλισμός περιλαμβάνει τη διάταξη DIC (κάμερες, λογισμικό σε 
υπολογιστή και πηγές φωτός), ηλεκτρομηχανικό πλαίσιο φόρτισης ‘MTS INSIGHT 1KN’ τη διάταξη στήρι-
ξης δοκιμίων (μέγγενη με τρεις βαθμούς ελευθερίας και υλικά για την απορρόφηση τον κραδασμών), τη 
γέφυρα, τα Clip gages, την κοτύλη - τεχνητός χόνδρος, και τη μηριαία κεφαλή. 

Αποτελέσματα: Στα αποτελέσματά μας παρουσιάζεται το άνοιγμα του κατάγματος όπως το περιέγραψαν 
η κάμερα και τα clips , και εκατέρωθεν του κατάγματος συλλέγονται μετατοπίσεις στους τρείς άξονες (x,y,z). 
Συνεπώς μπορούμε να παρατηρήσουμε οποιοδήποτε σημείο κατά μήκος της καταγματικής γραμμής , σχε-
τικά με την παρεκτόπισή του υπό φόρτιση.

Συμπέρασμα: Tα συμπεράσματά μας αξιολογήθηκαν τόσο από μηχανική όσο και από κλινική πλευρά. 
Από μηχανικής άποψης η τεχνική 3D-DIC πλεονεκτεί των κλασικών τεχνικών καταγραφής μετατοπίσεων, 
διότι: 1)επιτρέπει την εκ των υστέρων επιλογή των σημείων μέτρησης (χωρίς περιορισμό ως προς τον 
αριθμό) του ανοίγματος του κατάγματος 2) με εξαιρετική ακρίβεια, παρέχει τη δυνατότητα μέτρησης της 
σχετικής ολίσθησης μεταξύ των κατεαγώτων (επίσης με ακρίβεια) δεδομένου ότι επιτρέπει την απομόνωση 
τόσον της στερεάς μετακίνησης όσον και της στερεάς στροφής.
Από κλινικής άποψης αξιολογήθηκαν οι τεχνικές οστεοσύνθεσης στο οστεοπορωτικό οστούν.
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O10	 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	ΤΗΣ	ΙΠΠΟΥΡΙΔΙΚΗΣ	ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ	ΑΠΟ	ΚΗΛΗ	
ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ

Χατζηγιαννάκης A., Τουζόπουλος Π., Παπαντωνίου Ν., Ναλμπάντης Ν., Μπογιατζής Χ., Αλή Α.

Ορθοπαιδική Κλινική Ε.Σ.Υ., Π.Γ.Ν. Έβρου 

Σκοπός: Είναι η εκτίμηση των αποτελεσμάτων της εξέλιξης των ορθοκυστικών λειτουργιών και των νευρο-
λογικών διαταραχών των κάτω άκρων, σε σχέση με την μέθοδο αποσυμπίεσης και τον χρόνο παρέμβασης 
από την εκδήλωση της νόσου.

Υλικό	και	μέθοδοι:	Σε αυτή την αναδρομική μελέτη περιλαμβάνονται οκτώ ασθενείς, οι οποίοι υποβλή-
θηκαν σε εγχείρηση για ιππουριδική συνδρομή συνεπεία κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου κατά την χρονική 
περίοδο μεταξύ 2007 και 2012. Επτά ήταν άνδρες και μια γυναίκα. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 42 χρόνια 
(38 - 72). Όλοι εμφάνισαν ισχιαλγία, υπαισθησία ή αναισθησία περινεϊκά, ορθοκυστικές διαταραχές και είχε 
τοποθετηθεί ουροκαθετήρας σε τρείς κατά την εισαγωγή, ενώ οι υπόλοιποι πέντε προσήλθαν φέροντες τον 
καθετήρα. Τρείς από τους ασθενείς είχαν και αδυναμία των κάτω άκρων.
Τα επίπεδα της δισκοκήλης ήταν έξι στο 04-05 και δυο στο 05-Ι1. Όλοι οι ασθενείς χειρουργήθηκαν την 
ημέρα εισαγωγής τους. Ένας ασθενής σε 2 ημέρες, 6 μεταξύ 4ης και 7ης ημέρας και ένας την 10η. Ο μέσος 
χρόνος παρακολούθησης ήταν 4.5 χρόνια (2 - 8). Τα αποτελέσματα εκτιμήθηκαν με το VAS και ODI.

Αποτελέσματα:	Επτά από τους ασθενείς είναι απαλλαγμένοι από καθετήρα, πέντε με πολύ καλό αποτέλε-
σμα και δυο με υπόλειμμα δυσαισθησίας. Οι νευρολογικές διαταραχές των κάτω άκρων αποκαταστάθηκαν 
στους δυο από τους τρείς ασθενείς, ενώ ο ένας που χειρουργήθηκε την 7η ημέρα είχε πτωχό αποτέλε-
σμα.

Συμπεράσματα: Επαρκής αποσυμπίεση, χωρίς συνήθως πλήρη πεταλεκτομή, κατά την πρώτη εβδομάδα 
από την εκδήλωση της ιππουριδικής συνδρομής οφειλόμενη σε κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου, μπορεί να 
εμφανίσει ικανοποιητικά αποτελέσματα. 
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O11	 ΜΕΛΕΤΗ	ΤΩΝ	ΑΛΛΑΓΩΝ	ΤΟΥ	ΚΟΡΜΟΥ	ΣΕ	ΠΑΙΔΙΑ	ΜΕ	ΜΙΚΡΟΥ	ΒΑΘΜΟΥ	
ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΙΑ

Χανδρινός Μ.1,  Γρίβας Θ.B.1, Κεχαγιάς Β.2

1Τμήμα Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας, Γ.Ν. Πειραιά Τζάνειο, 2Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Αθήνα

Εισαγωγή:	Η ανισοσκελία σε ένα παιδί συντελεί σε αλλαγή στην βάδιση και στην δημιουργία οσφυϊκής 
σκολίωσης. Η προσπελάσιμη σε μας, σχετιζόμενη με τις κορμικές μεταβολές που επέρχονται λόγω ανισο-
σκελίας, βιβλιογραφία είναι φτωχή. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να καταγράψει και να αξιολογήσει 
τις κορμικές αλλαγές σε ύπαρξη μικρού βαθμού ανισοσκελίας χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της επιφανεια-
κής τοπογραφίας, (surface topography).

Υλικό	και	μέθοδοι:	Οι ασθενείς: Μελετήθηκαν είκοσι παιδιά, που παρακολουθούνται στο εξωτερικό ια-
τρείο σκολίωσης του τμήματός μας. Επτά αγόρια και δεκατρία κορίτσια, από εννέα έως δεκαπέντε, μέσος 
όρος 11,5 ετών. Η ανισοσκελία τους κυμαινόταν από 0.4 έως 2 cm, με μέσο όρο 1.1 cm. Δεν υπήρξε καμία 
ανισοσκελία λόγω τραύματος.Η συσκευή και οι παράμετροι που μελετήθηκαν: Για την καταγραφή των 
μελετηθέντων παραμέτρων χρησιμοποιήθηκε το σύστημα 4D Formetric DIERS. Μετρήθηκε το μήκος του 
κορμού (trunk length) από τον προέχοντα (Α7 ή Θ11) σπόνδυλο μέχρι την μεσότητα των δύο - αριστε-
ρού και δεξιού - εντυπωμάτων (dimples) αντίστοιχα με τις οπίσθιες άνω λαγόνιες άκανθες. Σε μετωπιαίο 
επίπεδο εκτιμήθηκαν τα εξής:  μετωπιαία ανισορροπία* (coronal imbalance), πυελική λοξότητα* (pelvic 
obliquity), πλάγια παρέκκλιση* (lateral deviation) και γωνία σκολίωσης*. Σε οβελιαίο επίπεδο: οβελιαία 
ανισορροπία*  (sagittal imbalance), κυφωτική γωνία* (kyphotic angle), κυφωτική κορυφή* (kyphotic apex), 
λορδωτική γωνία*  (lordotic angle), λορδωτική κορυφή* (lordotic apex), πυελική κλίση* (pelvic tilt), κλίση 
του κορμού* (trunk inclination). Σε εγκάρσιο επίπεδο: στροφή πυέλου* (pelvis rotation), πυελική συστροφή* 
(pelvic torsion). στροφή σπονδύλου* (vertebral rotation) (+), στροφή σπονδύλου* (vertebral rotation) (-),Η 
επιφανειακή στροφή* (surface rotation) και η σπονδυλική στροφή* (vertebral rotation) που καταγράφεται 
από την συσκευή 4D Formetric όταν είναι προς τα δεξιά σημειώνεται με + και προς τα αριστερά με - . Οι 
παράμετροι που φέρουν τον αστερίσκο (*) δεν είναι ακτινολογικές μετρήσεις αλλά υπολογίζονται από τους 
αλγορίθμους του 4D Formetric system του Diers.Η στατιστική ανάλυση έγινε με το  IBM SPSS Statistics 
v.22.0

Αποτελέσματα:	Τα ευρήματα του  4D Formetric DIERS για το μήκος του κορμού (trunk length) ήταν: μέ-
γιστο (max) 482mm, ελάχιστο (min) 320mm και ο μέσος όρος (mean) 405,45mm.Οι αλλαγές του κορμού 
στα τρία επίπεδα:
Σε μετωπιαίο επίπεδο: Μετωπιαία ανισορροπία (coronal imbalance) ελάχιστο  0º , μέγιστο 46º, μέσος όρος 
11.4º. Πυελική λοξότητα (pelvic obliquity) με ελάχιστο  0º, μέγιστο 15º, μέσος όρος 6.6º. Πλάγια παρέκκλι-
ση (lateral deviation) με ελάχιστο 0.7mm, μέγιστο 12.9mm, μέσος όρος 6.4mm. Γωνία σκολίωσης* με ελά-
χιστο 5º, μέγιστο 59º, μέσος όρος 17.5º.Σε οβελιαίο επίπεδο: Οβελιαία ανισορροπία  (sagittal imbalance) 
με ελάχιστο -1º, μέγιστο 11º, μέσος όρος 4.3º. Κυφωτική γωνία (kyphotic angle) με ελάχιστο 31º, μέγιστο 
61º, μέσος όρος 41.5º. Κυφωτική κορυφή (kyphotic apex) με μέγιστο 236mm, ελάχιστο 85mm, μέσος όρος 
151mm. Λορδωτική γωνία  (lordotic angle) με ελάχιστο  15º, μέγιστο 51º, μέσος όρος 35.35º. Λορδωτι-
κή κορυφή (lordotic apex) με μέγιστο  412mm, ελάχιστο 264mm, μέσος όρος 324.15mm. Πυελική κλίση 
(pelvic tilt) με ελάχιστο  0mm, μέγιστο 15mm, μέσος όρος 6.6mm. Κλίση του κορμού (trunk inclination) με 
ελάχιστο  0.1º, μέγιστο 11.5º, μέσο όρο 4.525º.Σε εγκάρσιο επίπεδο: Πυελική στροφή (pelvis rotation) με 
ελάχιστο  0º, μέγιστο 7º, μέσος όρος 2.5º. Πυελική συστροφή (pelvic torsion) με ελάχιστο 0º, μέγιστο 6º, 
μέσος όρος 2.35º. Στροφή επιφανείας κορμού (surface rotation) με ελάχιστο 1.1º, μέγιστο 14.1º, μέσος 
όρος 50.6º. Στροφή σπονδύλου (vertebral rotation) (+) με ελάχιστο 0º, μέγιστο 15º, μέσος όρος 5.1º. Στρο-
φή σπονδύλου (vertebral rotation) (-) με ελάχιστο 1º, μέγιστο 36º, μέσος όρος 7,7º.Η στατιστική ανάλυση 
έδειξε ότι η απόκλιση εκ του μηδενός 0 ήταν στατιστικά σημαντική για τις ανωτέρω μελετηθείσες παραμέ-
τρους.
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Συζήτηση	-	Συμπεράσματα:	Οι μέχρι σήμερα δημοσιευμένες μελέτες σχετικά με τις επιπτώσεις της ανι-
σοσκελίας στον κορμό είναι περιορισμένες μόνο σε αποτελέσματα, τα οποία προέρχονται από φυσιολογι-
κά παιδιά χωρίς ανισοσκελία αλλά με δημιουργία “τεχνητής” ανισοσκελίας προκαλούμενης από ανύψωση 
στο υπόδημα του ενός ή του άλλου ποδιού.Με αυτή τη μελέτη τεκμηριώνονται οι επιπτώσεις της μικρού 
βαθμού ανισοσκελίας στον κορμό και στα τρία επίπεδα, κατά την ανάπτυξη. Οι περιγραφόμενες αλλαγές 
επηρεάζουν αναμφίβολα όχι μόνο την στάση του κορμού, αλλά και την οικονομία της βάδισης. Η μελέτη 
αυτή είναι μια χρήσιμη βάση για την περαιτέρω κατανόηση των μεταβολών του κορμού που οφείλονται 
στην ανισοσκελία.
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O12	 ΑΛΛΑΓΕΣ	ΣΤΟΝ	ΚΟΡΜΟ	ΜΕΤΑ	ΑΠΟ	ΟΛΙΚΗ	ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ	ΙΣΧΙΟΥ	ΓΙΑ	
ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

Κεχαγιάς Β.1, Γρίβας Θ.B.2

1Ορθοπαιδικός, Αθήνα, 2Τμήμα Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, Γ.Ν. Πειραιά Τζάνειο

Σκοπός:	Σκοπός της μελέτης είναι η επίδραση της ολικής αρθροπλαστικής του ισχίου επί εδάφους βαριάς 
οστεοαρθρίτιδας σε μορφολογικές παραμέτρους του κορμού.

Υλικό	&	Μέθοδος:	Μελετήθηκαν 22 ασθενείς (12 γυναίκες και 10 άνδρες, μ.ο. ηλικίας 65,6 ετών, εύρος 
ηλικίας 48-84 έτη) 4 μήνες μετά το χειρουργείο της ολικής αρθροπλαστικής ισχίου, ενώ 9 από αυτούς (6 
γυναίκες και 3 άνδρες, μ.ο. ηλικίας 65 ετών, εύρος ηλικίας 52-76 έτη) επανεξετάσθηκαν και 12 μήνες μετά 
το χειρουργείο. Η σύγκριση έγινε με την ομάδα ελέγχου φυσιολογικών ατόμων αντίστοιχης ηλικίας, που 
αποτελείτο από 15 άτομα (12 γυναίκες και 3 άνδρες, μ.ο. ηλικίας 60,6 ετών, εύρος ηλικίας 43-90 έτη). 
Η μέτρηση των ασθενών και του φυσιολογικού πληθυσμού έγινε με το μηχάνημα της επιφανειακής τοπο-
γραφίας DIERS FORMETRIC 4D για πληθώρα παραμέτρων του κορμού. 
Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο IBM SPSS Statistics 
v.22.0. Για τη σύγκριση μεταξύ των ασθενών προεγχειρητικά, 4 και 12 μήνες μετά το χειρουργείο χρησιμο-
ποιήθηκε το μη παραμετρικό στατιστικό κριτήριο Wilcoxon. Όλοι οι στατιστικοί έλεγχοι ήταν αμφίπλευροι 
σε επίπεδο σημαντικότητας p<0,05.

Αποτελέσματα: Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε μεταβολή της σπονδυλικής στήλης σε 
οβελιαίο επίπεδο στους ασθενείς μετά από ολική αρθροπλαστική ισχίου. Ειδικότερα στους 4 μήνες μετά 
το χειρουργείο παρατηρήθηκε μείωση της μέγιστης γωνίας λόρδωσης στις 42 μοίρες από τις 47,1 μοίρες 
προεγχειρητικά (p=0,033).
Επίσης στους 12 μήνες μετά το χειρουργείο παρατηρήθηκε μεταβολή του σημείου καμπής της αυχενικής 
λόρδωσης-θωρακικής κύφωσης στα 7 χιλιοστά από τα 5 χιλιοστά προεγχειρητικά (p=0,035).Η ανάλυση 
των δεδομένων δεν έδειξε στατιστικά σημαντικές αλλαγές στην πύελο μετά από ολική αρθροπλαστική 
ισχίου.

Συμπεράσματα:	Η ολική αρθροπλαστική ισχίου όχι μόνο επαναφέρει το φυσιολογικό εύρος κίνησης του 
ισχίου και μειώνει τον πόνο αυτού, αλλά επίσης συμβάλλει σε μία σωστότερη στάση του σώματος επανα-
φέροντας την μέγιστη γωνία λόρδωσης σε φυσιολογικά επίπεδα.
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O13	 ΑΛΛΑΓΕΣ	ΣΤΟΝ	ΚΟΡΜΟ	ΜΕΤΑ	ΑΠΟ	ΟΛΙΚΗ	ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ	ΓΟΝΑΤΟΣ	ΓΙΑ	
ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

Κεχαγιάς Β.1, Γρίβας Θ.B.2

1Ορθοπαιδικός, Αθήνα, 2Τμήμα Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, Γ.Ν. Πειραιά Τζάνειο

Σκοπός:	Σκοπός της μελέτης είναι η επίδραση της ολικής αρθροπλαστικής του γόνατος επί εδάφους βα-
ριάς οστεοαρθρίτιδας σε μορφολογικές παραμέτρους του κορμού.

Υλικό	&	Μέθοδος:	Μελετήθηκαν 26 ασθενείς (20 γυναίκες και 6 άνδρες, μ.ο. ηλικίας 72,7 ετών, εύρος 
ηλικίας 54-86 έτη) 4 μήνες μετά το χειρουργείο της ολικής αρθροπλαστικής γόνατος, ενώ 12 από αυτούς 
(9 γυναίκες και 3 άνδρες, μ.ο. ηλικίας 72,4 ετών, εύρος ηλικίας 57-86 έτη) επανεξετάσθηκαν και 12 μήνες 
μετά το χειρουργείο. Πέντε ασθενείς (3 γυναίκες και 5 άνδρες μ.ο. ηλικίας 73,2 ετών, εύρος ηλικίας 66-83 
έτη) εξετάσθηκαν προεγχειρητικά και 12 μήνες μετεγχειρητικά. Η σύγκριση έγινε με την ομάδα ελέγχου 
φυσιολογικών ατόμων αντίστοιχης ηλικίας, που αποτελείτο από 15 άτομα (12 γυναίκες και 3 άνδρες, μ.ο. 
ηλικίας 60,6 ετών, εύρος ηλικίας 43-90 έτη). Η μέτρηση των ασθενών και του φυσιολογικού πληθυσμού 
έγινε με το μηχάνημα της επιφανειακής τοπογραφίας DIERS FORMETRIC 4D για πληθώρα παραμέτρων 
του κορμού. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο IBM 
SPSS Statistics v.22.0. Για τη σύγκριση μεταξύ των ασθενών προεγχειρητικά, 4 και 12 μήνες μετά το χει-
ρουργείο χρησιμοποιήθηκε το μη παραμετρικό στατιστικό κριτήριο Wilcoxon. Όλοι οι στατιστικοί έλεγχοι 
ήταν αμφίπλευροι σε επίπεδο σημαντικότητας p<0,05.

Αποτελέσματα: Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε μεταβολή της σπονδυλικής στήλης σε 
οβελιαίο επίπεδο στους ασθενείς μετά από ολική αρθροπλαστική γόνατος. Ειδικότερα στους 4 μήνες μετά 
το χειρουργείο παρατηρήθηκε μείωση της μέγιστης γωνίας λόρδωσης στις 49 μοίρες από τις 50,8 μοίρες 
προεγχειρητικά (p=0,009).
Επίσης στους 12 μήνες μετά το χειρουργείο παρατηρήθηκε μείωση της μέγιστης γωνίας λόρδωσης στις 
50,1 μοίρες από τις 51,7 μοίρες προεγχειρητικά (p=0,009).
Η ανάλυση των δεδομένων δεν έδειξε στατιστικά σημαντικές αλλαγές στην πύελο μετά από ολική αρθρο-
πλαστική γόνατος.

Συμπεράσματα:	Η ολική αρθροπλαστική γόνατος όχι μόνο επαναφέρει το φυσιολογικό εύρος κίνησης του 
ισχίου και μειώνει τον πόνο αυτού, αλλά επίσης συμβάλλει σε μία σωστότερη στάση του σώματος επανα-
φέροντας την μέγιστη γωνία λορδώσεως σε τιμές πλησιέστερες των φυσιολογικών επιπέδων.
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O14	 ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ	ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΤΗΤΑΣ	-	ΠΡΟΛΗΨΗ	ΤΟΥ	ΕΠΟΜΕΝΟΥ	ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

Τζαβέλλας Α.Ν., Καπετάνου Α., Ποτούπνης Μ., Τσιρίδης Ε., Σάιεχ Φ., Κύρκος Ι.

Γ΄ Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

Σκοπός: Ο αριθμός των καταγμάτων ευθραυστότητας αυξάνεται απότομα τις τελευταίες δεκαετίες καθι-
στώντας τα κατάγματα αυτά μείζον ιατροκοινωνικό πρόβλημα. Το κόστος αντιμετώπισής τους στην Ευρώ-
πη υπολογίσθηκε το 2005 στα 32 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ υπολογίζεται αύξηση του κόστους το 2025, 
στα 37 δισεκατομμύρια ευρώ. Η θνητότητα των καταγμάτων ισχίου το πρώτο έτος κυμαίνεται μεταξύ 26-
30%. Το 50% των ασθενών με κάταγμα ισχίου αναφέρει προηγούμενο κάταγμα χαμηλής βίας. 
Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει το πρωτόκολλο αντιμετώπισης που ακολουθείται στην Γ΄Ορ-
θοπαιδική Κλινική ΑΠΘ, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ελέγχου Καταγμάτων της ΕΕΜΜΟ, για την πρό-
ληψη του επόμενου κατάγματος σε ασθενείς με πρόσφατο κάταγμα ευθραυστότητας. Στόχος του πρω-
τοκόλλου αυτού, που βρίσκεται σε συμφωνία με την διεθνή καμπάνια του IOF, “Capture the Fracture”, 
αποτελεί η κάλυψη του κενού που παρατηρείται, σε ότι αφορά την δευτερογενή πρόληψη των καταγμάτων 
ευθραυστότητας.

Υλικό	και	Μέθοδοι: Στην Κλινική μας αντιμετωπίζονται κατά μέσο όρο 250 κατάγματα ισχίου και 30 κατάγ-
ματα σπονδυλικής στήλης ετησίως. Οι ασθενείς αυτοί είναι υποψήφιοι για ένταξη στο πρωτόκολλο πρόλη-
ψης του επόμενου κατάγματος. 

Αποτελέσματα: Από τον Δεκέμβριο 2015 έχουν αντιμετωπισθεί 86 ασθενείς με κατάγματα ισχίου και 8 
ασθενείς με κατάγματα σπονδυλικής στήλης. Οι εντασσόμενοι εξ αυτών στο πρωτόκολλο, παράλληλα με 
την αρχική αντιμετώπιση του κατάγματος και την παρακολούθησή τους γι’αυτό, ελέγχονται για οστεοπόρω-
ση και λαμβάνουν την κατάλληλη αγωγή.

Συμπεράσματα: Το πρωτόκολλο πρόληψης του επόμενου κατάγματος χαμηλής βίας αποτελεί μια προ-
σπάθεια που απαιτεί την συνεργασία μιας ολόκληρης ομάδας παροχής φροντίδας με κυρίαρχο στέλεχος 
τον ίδιο τον ασθενή. Αποτελεί τον καλύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο δευτερογενούς πρόληψης των 
καταγμάτων ευθραυστότητας.
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O15	 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	ΤΗΣ	ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΙΣΚΙΤΙΔΑΣ.	ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ	Ή	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ;

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

Τμήμα Σκολίωσης & Σπονδυλικής Στήλης, Γ.Ν.Α. ΚΑΤ

Σκοπός:	Ο σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η αξιολόγηση της συντηρητικής αντιμετώπισης της σπον-
δυλοδισκίτιδας στην κλινική μας το διάστημα Ιανουάριος 2008- Ιούνιος 2015 και η θέση της χειρουργικής 
αντιμετώπισης.

Υλικό	-	Μέθοδοι:	Η μελέτη μας συμπεριέλαβε 35 ασθενείς (22 άνδρες, 13 γυναίκες) που αντιμετωπίσθηκαν 
λόγω σπονδυλοδισκίτιδας σε 1 ή πολλαπλά επίπεδα της σπονδυλικής στήλης. Η λοίμωξη επιβεβαιώθηκε 
με αιματολογικό έλεγχο (WBC, CRP, ΤΚΕ) και θετική καλλιέργεια κατόπιν παρακέντησης για ταυτοποίηση 
παθολογικού μικροοργανισμού. Σε μεγάλο ποσοστό αφορούσε την ΟΜΣΣ σε 30 ασθενείς (85,7%). Όλοι 
αντιμετωπίσθηκαν συντηρητικά με ενδοφλέβια χορήγηση αντιβίωσης βάση αντιβιογράμματος. Εφαρμό-
στηκε κηδεμόνας. Η παρακολούθηση των ασθενών έγινε με εργαστηριακό έλεγχο των δεικτών φλεγμονής, 
με απεικόνιση MRI και με κλινική εικόνα αυτών. 

Αποτελέσματα:	1 ασθενής εμφάνιζε νευρολογική σημειολογία κατά την εισαγωγή του στην κλινική ASIA 
A. Η ταυτοποίηση μικροοργανισμού παρουσίασε μεγάλη ποικιλομορφία με κύριο βακτήριο τον MRSA σε 
22 ασθενείς (62,85%) καθώς και άλλους μικροοργανισμούς όπως K.Pneumoniae, Acinetobacter, E. Coli. 
2 ασθενείς υπεβλήθησαν σε χειρουργική αντιμετώπιση χωρίς βελτίωση της νευρολογικής εικόνας του.

Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα κρίνονται ικανοποιητικά και φαίνεται ότι σε αυτό συνέβαλαν η γρήγορη 
και έγκαιρη ταυτοποίηση του παθολογικού μικροοργανισμού καθώς και η κατάλληλη ταυτόχρονη αντιβιο-
τική αγωγή.
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O16	 Η	ΑΥΞΗΜΕΝΗ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ	ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ	ΑΠΟ	ΤΗΝ	ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ	
ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΚΑΚΩΣΕΩΝ	ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ	ΣΤΗΛΗΣ	ΣΕ	ΑΓΚΥΛΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΣ	
ΑΣΘΕΝΕΙΣ.	Η	ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΜΑΣ

Μόσχος Σ., Καλαμπόκης Α., Χατζηκομνηνός I., Μιχαήλ Σ., Μπούντης Α., Τσαφαντάκης Ε.

Τμήμα Σκολίωσης & Σπονδυλικής Στήλης, Γ.Ν.Α. ΚΑΤ
 
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 Ιούνιο του 2015, 45 ασθενείς αντιμετωπί-
σθηκαν χειρουργικά στην κλινική μας λόγω καταγμάτων που είχαν λανθάνει της αρχικής διάγνωσης. 22 
(48,8%) εξ’αυτών ήταν αγκυλοποιητικοί ασθενείς (13 άνδρες και 9 γυναίκες), ηλικίας 42-78 ετών (μ.ο ηλικί-
ας: 60 έτη). Όλοι οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε οπίσθια ανάταξη και ακολούθως σταθεροποίηση με κοχλίες 
και ράβδους. Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν με κλινικό και ακτινολογικό έλεγχο για 3 - 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: Όλοι οι ασθενείς εμφάνισαν νευρολογική σημειολογία κατά την είσοδό τους στο νοσοκο-
μείο. Σε 9 (40.9%) ασθενείς με νευρολογική σημειολογία παρατηρήθηκε βελτίωση της νευρολογικής τους 
εικόνας από ASIA D σε ASIA E και σε 1 από ASIA B σε ASIA C, 3 ασθενείς απεβίωσαν στην Μ.Ε.Θ. (ASIA 
A), 2 ασθενείς απεβίωσαν κατά την νοσηλεία του (ASIA A), ενώ 7 ασθενείς δεν παρουσίασαν βελτίωση. Σε 
1 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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O17	 ΣΥΓΚΡΙΣΗ	ΟΣΤΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΣΤΗ	ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ	ΣΤΗΛΗ	ΜΕΤΑΞΥ	ΑΣΘΕΝΩΝ	
ΜΕ	ΔΙΑΧΥΤΗ	ΙΔΙΟΠΑΘΗ	ΣΚΕΛΕΤΙΚΗ	ΥΠΕΡΟΣΤΩΣΗ	ΚΑΙ	ΑΓΚΥΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ	
ΣΠΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑ

Σακελλαρίου Γ., Τσιρίδης Ε., Ποτούπνης Μ., Κενανίδης Ε., Σάιεχ Φ., Κύρκος Ι.
 
Γ’ Πανεπιστημιακή Ορθοπεδική Κλινική, Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

Σκοπός: Η σύγκριση βλαβών οστεοπαραγωγής στη ΣΣ μεταξύ ασθενών με διάχυτη ιδιοπαθή σκελετική 
υπερόστωση (diffuse idiopathic skeletal hyperostosis, DISH) και αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (ΑΣ), συ-
γκρίσιμης ηλικίας και μάζας σώματος (body mass index, BMI).

Υλικό	και	Μέθοδοι: Ασθενείς που πληρούσαν τα κριτήρια για DISH ή ΑΣ στρατολογήθηκαν στη μελέτη. 
Μετά καταγραφή ηλικίας και υπολογισμό BMI, οι ασθενείς υποβάλλονταν σε πλάγιες ΑΜΣΣ και ΟΜΣΣ 
ακτινογραφίες, οι οποίες βαθμολογήθηκαν σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης modified Stoke AS spinal 
score (mSASSS, range 0-72). Επίσης, προσδιοριζόταν ο αριθμός των βλαβών οστεοπαραγωγής (συνδε-
σμόφυτα+οστεόφυτα).

Αποτελέσματα: 27 ασθενείς με DISH και 28 με ΑΣ συγκρίσιμης ηλικίας και BMI συμπεριλήφθηκαν στη με-
λέτη. Οι ασθενείς με ΑΣ παρουσίαζαν σημαντικότερη ακτινολογική σοβαρότητα προσβολής σπονδυλικής 
στήλης σε σύγκριση με αυτούς με DISH (Πίνακας 1).
Στους ασθενείς με DISH, όλοι εκτός ενός (96.3%) παρουσίαζαν προσβολή όλων των μοιρών ΣΣ, ενώ 14 
(53.84%) παρουσίαζαν συνδεσμόφυτα. Ο συνολικός αριθμός βλαβών οστεοπαραγωγής ήταν 166, από τις 
οποίες 21 (12.65%) συνδεσμόφυτα.
Στους ασθενείς με ΑΣ, όλοι (100%) παρουσίαζαν βλάβες οστεοπαραγωγής στις ακτινογραφίες, ενώ 14 
(50%) οστεόφυτα. Ο συνολικός αριθμός βλαβών οστεοπαραγωγής ήταν 578, από τις οποίες 36 (6.23%) 
οστεόφυτα.
Από τις συσχετίσεις, βρέθηκε συσχέτιση μόνο μεταξύ ηλικίας και mSASSS (r=0.611, p=0.001) και αριθμού 
βλαβών οστεοπαραγωγής (r=0.698, p<0.001) σε ασθενείς με ΑΣ. 

Συμπεράσματα: Η πλειοψηφία των ασθενών με DISH παρουσιάζουν οστεοπαραγωγή σε όλη τη ΣΣ, 
μικρότερης όμως σοβαρότητας σε σύγκριση αυτούς με ΑΣ. Η συχνότητα των συνδεσμοφύτων και οστεο-
φύτων ήταν διαφορετική στις δύο ομάδες των ασθενών.

 Πίνακας	1. Σύγκριση μεταξύ ασθενών με DISH και ΑΣ σε σχέση με ηλικία, BMI και ακτινολογική σοβαρό-
τητα σπονδυλικής προσβολής

DISH (n=27) ΑΣ (n=28) p-value
Ηλικία (έτη) 61.07 ± 7.01 59.85 ± 4.63 0.272
BMI (kgr/m2) 30.69 ± 4.73 29.96 ± 3.85 0.5
mSASSS 17.46 ± 9.70 55.80 ± 13.12 <0.001
Αριθμός βλαβών οστεοπαραγωγής / ασθενή 6.38 ± 4.12 20.64 ± 4.01 <0.001

Οι παράμετροι εκφράζονται ως μέση τιμή (±σταθερή απόκλιση)
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O18	 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΩΝ	ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΩΝ	ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ	ΓΥΝΑΙΚΩΝ	ΜΕ	
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΟ	ΚΑΤΑΓΜΑ	ΙΣΧΙΟΥ

Μεγαλοοικονόμος Π.Δ., Ηγουμένου Β., Δημόπουλος Λ., Αντωνιάδου Θ., Γεωργόπουλος Γ., 
Μητσιοκάπα Ε., Κουλουβάρης Π., Μαυρογένης Α.Φ.

Α’ Ορθοπαιδική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. Αττικόν

Σκοπός:	Σπονδυλικά κατάγματα παρατηρούνται με υψηλή συχνότητα και νωρίτερα από κάθε άλλο τύπο 
οστεοπορωτικού κατάγματος. Έχει αποδειχθεί ότι τα συμπτωματικά αλλά και τα ασυμπτωματικά σπονδυ-
λικά κατάγματα συνδυάζονται με αυξημένη θνησιμότητα και θνητότητα. Σκοπός της μελέτης ήταν η ανά-
δειξη της συχνότητας των σπονδυλικών καταγμάτων σε γυναίκες ασθενείς με οστεοπόρωση και κάταγμα 
ισχίου.

Υλικό	και	Μέθοδος:	Μελετήσαμε 60 γυναίκες ασθενείς (μέση ηλικία, 78,4 έτη, εύρος, 65-94 έτη) που 
προσήλθαν με κάταγμα ισχίου στην κλινική μας σε 1 έτος. Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν ασθενείς με 
οστεοπόρωση ενώ αποκλείσθηκαν ασθενείς με ιστορικό κακώσεων της σπονδυλικής στήλης (ΣΣ), κακοή-
θειας και παθήσεων του συνδετικού ιστού. Η διερεύνηση των σπονδυλικών καταγμάτων έγινε με τη λήψη 
πλάγιων ακτινογραφιών της οσφυϊκής και της θωρακικής μοίρας της ΣΣ. Τα κατάγματα ταξινομήθηκαν 
σύμφωνα με την ημιποσοτική μέθοδο Genant. 

Αποτελέσματα:	 Παλαιά σπονδυλικά κατάγματα (μέσος όρος, 2 κατάγματα, εύρος, 1-5) διαπιστώθη-
καν  συνολικά σε 47 ασθενείς. Τα περισσότερα σπονδυλικά κατάγματα παρατηρήθηκαν σε ασθενείς με 
διατροχαντήριο κάταγμα του ισχίου μεγαλύτερης ηλικίας και με μεγαλύτερη συχνότητα στη θωρακική μοίρα 
(Θ9-Θ12).

Συμπεράσματα: Η συχνότητα των σπονδυλικών καταγμάτων είναι υψηλή στους ασθενείς με κάταγμα 
ισχίου. Η διερεύνηση των σπονδυλικών καταγμάτων θα πρέπει να διενεργείται συστηματικά τόσο για την 
ανάδειξή τους αλλά και για την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας.
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O19	 ΔΙΟΡΘΩΣΗ	ΠΛΕΥΡΙΚΟΥ	ΗΒΟΥ	ΑΣΘΕΝΩΝ	ΜΕ	ΙΔΙΟΠΑΘΗ	ΕΦΗΒΙΚΗ	ΣΚΟΛΙΩΣΗ	ΜΕ	
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	ΟΠΙΣΘΙΑΣ	ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ

Ηγουμένου Β.1, Μεγαλοοικονόμος Π.Δ.1, Παναγόπουλος Γ.Ν.1, Τσιάβος Κ., Φλέβας Δ., Μαυρογένης Α.Φ.1, 
Γρίβας Θ.B.2, Σουλτάνης Κ.1

1Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. Αττικόν, 2Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν.Π. Τζάνειο

Σκοπός:	Η θωρακική παραμόρφωση των ασθενών με σκολιωση, μπορεί να διορθωθεί ικανοποιητικά μετά 
από επέμβαση οπίσθιας σπονδυλοδεσίας. Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η σύγκριση τριών δια-
φορετικών συστημάτων οπίσθιας σπονδυλοδεσίας αναφορικά με τη διόρθωση που επιτυγχάνουν στον 
πλευρικό ήβο.

Υλικό	και	Μέθοδοι:	Μελετήθηκαν αναδρομικά 38 ασθενείς οι οποίοι υπεβλήθησαν σε οπίσθια σπονδυ-
λοδεσία για την αποκατάστασης της σκολιωτικής παραμόρφωσης, χωρίς πλευρεκτομή. 15 ασθενείς (13 
γυναίκες, 2 άντρες; μέση ηλικία, 15,3 έτη; εύρος, 13-16,5 έτη) αντιμετωπίσθηκαν με διαυχενικούς κοχλίες 
(Ομάδα Α), 13 ασθενείς (11 γυναίκες, 2 άντρες; μέση ηλικία, 14,9 έτη; εύρος, 13-17 έτη) αντιμετωπίσθηκαν 
με υβριδικό σύστημα σπονδυλοδεσίας (Ομάδα Β), ενώ 10 γυναίκες ασθενείς (μέση ηλικία, 16,2 έτη; εύρος, 
13-17 έτη) αντιμετωπίσθηκαν με ράβδους Harrington (Ομάδα Γ). Η διόρθωση της παραμόρφωσης του 
πλευρικού ήβου εκτιμήθηκε με την χρήση του Πλευρικού Πηλίκου (Rib Index/RI) από προεγχειρητικές και 
μετεγχειρητικές πλάγιες ακτινογραφίες. Υπολογίστηκε επίσης το ποσοστό διόρθωσης: Διόρθωση RI (%) = 
[(Προεγχειρητικό RI-Μετεγχειρητικό RI) / Προεγχειρητικό RI] x 100.

Αποτελέσματα:	Η μέση προεγχειρητική τιμή του RI ήταν 1,93 (εύρος, 1,67-2,30), 1,92 (εύρος, 1,56-2,29) 
και 2,1 (εύρος, 1,89-2,52) για τους Ομάδες Α, Β και Γ αντίστοιχα. Η αντίστοιχη μέση τιμή μετεγχειρητικά του 
RI βρέθηκε 1,37 (εύρος, 1,20-1,65), 1,42 (εύρος, 1,25-1,59) και 1,58 (εύρος, 1,40-1,77). Η μέση διόρθωση 
στις Ομάδες Α, Β και Γ ήταν 29%, 26% και 24,7% αντίστοιχα. Η διόρθωση σε κάθε ομάδα βρέθηκε να είναι 
στατιστικά σημαντική (p< 0.001), ωστόσο, δεν βρέθηκε να υπάρχει κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά 
συγκρίνοντας τα τρία συστήματα μεταξύ τους (p> 0.05).

Συμπεράσματα:	Από τη μελέτη μας φάνηκε ότι, βάσει του RI, και οι τρεις μέθοδοι οπίσθιας σπονδυλοδε-
σίας βελτιώνουν την παραμόρφωση του θωρακικού κλωβού και την ασσυμετρία των πλευρών. Το ιδιαίτερα 
ενδιαφέρον όμως, είναι ότι δεν φαίνεται να υπερτερεί κάποια μέθοδος έναντι μιας άλλης, δεδομένης και της 
εξέλιξης που έχει επέλθει από την εποχή των ράβδων Harrington έως σήμερα. Θέτονται λοιπόν, προβλη-
ματισμοί τόσο για τη φύση της πάθησης όσο και για τις τεχνικές αντιμετώπισής της.
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O20	 ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ	ΔΙΑΤΟΜΗΣ	ΤΟΥ	ΜΕΣΟΥ	ΚΑΙ	
ΩΛΕΝΙΟΥ	ΝΕΥΡΟΥ	ΣΤΟ	ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ	ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟ	ΚΑΙ	ΤΟΝ	ΚΑΡΠΟ

Μεγαλοοικονόμος Π.Δ.1, Βώττης Χ.1, Ράπτης Κ.2, Παναγόπουλος Γ.Ν.1, Γαλανόπουλος Ι.1, 
Δημόπουλος Λ.1, Μαυρογένης Α.Φ.1, Σπυρίδωνος Σ.3

1Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. Αττικόν, 2Ορθοπαιδικη Κλινική, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, 
3Κλινική Άνω Άκρου, Χεριού και Μικροχειρουργικής, Γ.Ν.Α. ΚΑΤ

Σκοπός:	Η αξιολόγηση των κλινικών αποτελεσμάτων μετά από μικροχειρουργική αποκατάσταση ταυτό-
χρονης διατομής ωλενίου και κερκιδικού νεύρου στο επίπεδο του περιφερικού αντιβραχίου και του καρ-
πού.

Υλικό	και	Μέθοδοι:	Μελετήσαμε 29 ασθενείς μέσης ηλικίας 29 ετών (εύρος,17-39 έτη) με διατομή του 
ωλενίου και του μέσου νεύρου στο επίπεδο του περιφερικού αντιβραχίου και του καρπού. Τα αίτια τραυ-
ματισμού συμπεριελάμβαναν κόψιμο με γυαλί (13 ασθενείς) ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο (4 ασθενείς), 
εργατικό ατύχημα (8 ασθενείς) και τροχαίο ατύχημα με μοτοσυκλέτα (4 ασθενείς). Όλοι οι ασθενείς αντι-
μετωπίσθηκαν μέσα σε 24 ώρες από τον τραυματισμό και σε όλους διενεργήθηκε πρωτογενής συρραφή 
με τελικο-τελική αναστόμωση των νευρικών κολοβωμάτων. Μετεγχειρητικά εφαρμόστηκε νάρθηκας για 
4 εβδομάδες. Μετά την αφαίρεση του νάρθηκα οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε φυσιοθεραπεία για ακόμη 
4 εβδομάδες και αμέσως μετά ακολούθησε επανεκπαίδευση της αισθητικότητας. Η εξέλιξη της νευρικής 
αναγέννησης παρακολουθήθηκε με το σημείο Tinel και η λειτουργικότητα του καρπού με την κλίμακα αξι-
ολόγησης κατά Mayo. Εξετάστηκαν επίσης η μυϊκή ισχύς (Μ) και η αισθητικότητα (Α) του χεριού. Τέλος, οι 
ασθενείς υποβλήθηκαν σε δοκιμασία διάκρισης δύο σημείων και σε τεστ Moberg. Ο μέσος χρόνος παρα-
κολούθησης ήταν 5,8 χρόνια (εύρος, 4-7 χρόνια).

Αποτελέσματα:	To μέσο σκορ των ασθενών στην κλίμακα αξιολόγησης κατά Mayo ήταν 17 βαθμοί. Άριστα 
κλινικά αποτέλεσμα σε μυϊκή ισχύ και αισθητικότητα καταγράφτηκαν σε 3 ασθενείς (Μ5-Α4), πολύ καλά σε 
6 ασθενείς (Μ4-A3+), καλά σε 9 ασθενείς (Μ3-Α3) και μέτρια έως πτωχά σε 11 ασθενείς. Η επανεκπαίδευ-
ση της αισθητικότητας φάνηκε να είναι αποτελεσματική στην ανάκτηση της αισθητικότητας στους ασθενείς 
που παρουσίασαν άριστα, πολύ καλά και καλά αποτελέσματα.

Συμπεράσματα:	Οι ασθενείς μετά τη χειρουργική αποκατάσταση ταυτόχρονης διατομής του ωλενίου και 
του μέσου νεύρου στο περιφερικό αντιβράχιο και τον καρπό πρέπει να εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή. 
Αρκετά συχνά, τα κλινικά αποτελέσματα αναμένονται να είναι μέτρια ή φτωχά ακόμα και σε περιπτώσεις 
βέλτιστης μικροχειρουργικής αποκατάστασης.



35ο Ετήσιο Συνέδριο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ. | 5-7 Μαΐου 2016, Θεσσαλονίκη	 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

24

O21	 Η	ΔΥΝΑΜΗ	ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ	ΒΙΔΑΣ	(PULL-OUT	STRENGTH)	ΜΕΤΑ	ΤΗ	ΧΟΡΗΓΗΣΗ	
ΝΕΩΤΕΡΩΝ	ΑΠΟ	ΤΟΥ	ΣΤΟΜΑΤΟΣ	ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΩΝ	-	ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ	ΜΕΛΕΤΗ	ΣΕ	
ΕΠΙΜΥΕΣ

Καπετάνου Α.1, Σαββίδης Μ.1, Μαργαρίτης Ι.2, Μυσιρίδης Ι.3, Κύρκος Ι.1

1Γ’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου, 2Εργαστήριο Φυσιολογίας 
Κτηνιατρικής Σχολής ΑΠΘ, 3Εργαστήριο Εργαλειομηχανών Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ

Σκοπός: Η θρομβοπροφύλαξη τεκμηριωμένα μειώνει τον κίνδυνο φλεβοθρόμβωσης και πνευμονικής εμ-
βολής μετά από ορθοπαιδικές επεμβάσεις, αλλά τα περισσότερα των αντιπηκτικών συνδέονται με την πρό-
κληση οστεοπόρωσης και την πτωχή οστεοενσωμάτωση των υλικών. Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνη-
ση της επίδρασης του Rivaroxaban (Xarelto), ενός νέου από του στόματος χορηγούμενου αντιπηκτικού με 
αντί Xa δράση, στην οστεοενσωμάτωση ορθοπαιδικών υλικών μετά από ορθοπαιδικές επεμβάσεις.

Υλικό-Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν 28 άρρενες επίμυες τύπου Whistar που χωρίστηκαν σε δύο συγκρί-
σιμες ομάδες, την Ομάδα Α και Β αποτελούμενες από 14 επίμυες έκαστη. Στο πειραματικό χειρουργείο της 
Κτηνιατρικής σχολής ΑΠΘ και υπό γενική αναισθησία τοποθετήθηκε μία βίδα ανοξείδωτου χάλυβα στην 
άνω επίφυση της δεξιάς κνήμης κάθε πειραματόζωου. Για 4 εβδομάδες μετεγχειρητικά γινόταν καθημερινά 
ενδοπεριτοναϊκή έγχυση ειδικού διαλύματος Rivaroxaban (0,5mg/kgr βάρους σώματος) στην Ομάδα Α και 
ίση ποσότητα διαλύματος φυσιολογικού ορού στην Ομάδα Β (ομάδα ελέγχου). Στο τέλος των 4 εβδομάδων 
τα ζώα θυσιάστηκαν και ελήφθη η δεξιά τους κνήμη. Στο εργαστήριο Εργαλειομηχανών της Πολυτεχνι-
κής Σχολής ΑΠΘ, σε ειδικά διαμορφωμένο μηχάνημα τύπου “PROCRUSTIS”, το σύμπλεγμα βιδών-οστού 
υπέστη το pull-out test (δοκιμασία απόσυρσης), ώστε να μετρηθεί η δύναμη αφαίρεσης της βίδας.

Αποτελέσματα: Η Ομάδα Α (Rivaroxaban) έδειξε μέσο όρο δύναμης απόσυρσης της βίδας από την κνήμη 
102,2 Ν, ενώ η Ομάδα Β (ελέγχου) είχε μέσο όρο 92,2 Ν.

Συμπέρασμα: Η χορήγηση Rivaroxaban δεν φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά την οστική αντοχή και συ-
νεπακόλουθα την οστική ενσωμάτωση των ορθοπαιδικών υλικών. Αντίθετα υπάρχουν ενδείξεις μικρής 
αύξησης αυτής που θα πρέπει να συζητηθεί και να μελετηθεί περαιτέρω.
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O22	 ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ	ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ	ΚΑΙ	ΟΠΙΣΘΙΟΥ	ΠΟΔΟΣ:	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ	
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Γιάνναρος Η., Τσερώνης Η., Παπαχρήστου Α., Χήτας Κ., Ελευθερόπουλος Α.

Ορθοπαιδική Κλινική - Μονάδα Νάουσας, Γ.Ν. Ημαθίας

Σκοπός: Η καταγραφή και ανασκόπηση των αρθροσκοπικών - ενδοσκοπικών επεμβάσεων της ποδο-
κνημικής και του οπισθίου ποδός αντίστοιχα που πραγματοποιήθηκαν στην κλινική μας κατά την περίοδο 
2008 - 2016 και η παρουσίαση των πρώτων συμπερασμάτων.

Υλικό	 -	Μέθοδος: Κατά την περίοδο 2008 - 2016 αντιμετωπίστηκαν στο σύνολο εβδομήντα ένα (71) 
ασθενείς με διάφορες παθήσεις της ποδοκνημικής και του οπισθίου ποδός. Οι ασθενείς κατανεμήθηκαν 
σε δώδεκα (12) κατηγορίες σύμφωνα με την πάθηση και τέθηκαν σε μετεγχειρητικό πρωτόκολλο παρα-
κολούθησης. Οι ενδείξεις περιλαμβάνουν: το πρόσθιο οστεόφυτο της ποδοκνημικής (footballer’ s ankle), 
οστεοχόνδρινες βλάβες του αστραγάλου, οστεοσύνθεση κατάγματος, αφαίρεση υλικών από προηγούμενη 
οστεοσύνθεση κατάγματος και επισκόπηση της άρθρωσης της ποδοκνημικής, μετατραυματική αρθρίτιδα, 
αρθρόδεση ποδοκνημικής, αρθρόδεση υπαστραγαλικής, κνημοαστράγαλοπτερνική αρθρόδεση, αφαίρεση 
Os trigonum, έξω αστάθεια ποδοκνημικής, χονδροϊνωμάτωση, υμενεκτομή, ρήξη Αχιλλείου τένοντα, εξαί-
ρεση καλοήθους όγκου.

Αποτελέσματα: Ανάλογα με την την κατηγορία - αιτιολογία της πάθησης υπήρξε και διαφορετικός βαθμός 
επιτυχίας της επέμβασης. Συγκεκριμένα όσο η πάθηση είχε να κάνει με μηχανικό πρόβλημα (Os trigonum, 
πρόσθιο οστεόφυτο …) τόσο και η αρθροσκοπική - ενδοσκοπική παρέμβαση ήταν και πιο επιτυχής. Αντί-
θετα όσο είχε να κάνει με βιολογικό παράγοντα (οστεοχόνδρινη βλάβη αστραγάλου) τόσο και τα αποτελέ-
σματα ήταν φτωχότερα. Χαρακτηριστικό όμως σε όλες τις περιπτώσεις είναι η μικρή νοσηρότητα, η ελάχι-
στη παρεμβατικότητα, και σε αρκετές περιπτώσεις καλύτερα αποτελέσματα 

Συμπεράσματα: Η αρθροσκόπηση της ποδοκνημικής - του οπισθίου ποδός ή ο συνδυασμός αυτών είναι 
μια ελάχιστα παρεμβατική τεχνική - μέθοδος θεραπείας. Οι ενδείξεις για τη μέθοδο αυτή διευρύνονται ολο-
ένα και περισσότερο δίνοντας λύσεις σε προβλήματα που προκύπτουν από την κλασική χειρουργική των 
παθήσεων της ποδοκνημικής και του οπισθίου ποδός. Σαν παρεμβατική τεχνική υπόσχεται πολύ μικρότε-
ρη νοσηρότητα με παρόμοια και μερικές φορές καλύτερα αποτελέσματα.



35ο Ετήσιο Συνέδριο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ. | 5-7 Μαΐου 2016, Θεσσαλονίκη	 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

26

O23	 ΛΑΘΗ	ΚΑΙ	ΠΑΡΑΛΗΨΕΙΣ	ΣΤΙΣ	ΠΡΩΤΕΣ	ΜΟΥ	ΕΚΑΤΟ	ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΕΣ	SCARF	ΓΙΑ	
ΤΗΝ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	ΤΟΥ	ΒΛΑΙΣΟΥ	ΜΕΓΑΛΟΥ	ΔΑΚΤΥΛΟΥ

Χρήστου A., Τσερώνης H., Παπαχρήστου A., Χήτας K., Ελευθερόπουλος A.

Ορθοπαιδική Κλινική - Μονάδα Νάουσας, Γ.Ν. Ημαθίας

Σκοπός: Η περιγραφή των παραλήψεων, των σφαλμάτων και των επιπλοκών στην χειρουργική αντιμετώ-
πιση του βλαισού μέγα δακτύλου με τη μέθοδο της οστεοτομίας scarf.
Ανασκόπηση της τρέχουσας βιβλιογραφίας. 

Υλικό	-	Μέθοδος: Κατά την περίοδο 2008 - 2015 αντιμετωπίστηκαν 135 ασθενείς με βλαισό μέγα δάκτυλο 
με ή χωρίς συνοδές παθήσεις του άκρου ποδός. Η χειρουργική τεχνική περιελάμβανε τόσο μεμονωμέ-
νη οστεοτομία scarf όσο και συνδυασμό αυτής με άλλες τεχνικές αποκατάστασης παραμορφώσεων των 
μικρών δακτύλων όπως οστεοτομία τύπου Weil, Akin και Ludlof. Κατά την διενέργεια των χειρουργικών 
επεμβάσεων όσο και μετά από αυτές παρουσιάστηκε ένα μεγάλο εύρος διεγχειρητικών και μετεγχειρητι-
κών επιπλοκών αντίστοιχα.

Αποτελέσματα: Οι επιπλοκές που περιγράφονται αφορούν λάθη τόσο στον προεγχειρητικό σχεδιασμό, 
στην διεγχειρητική εκτέλεση, όσο και στη μετεγχειρητική αποκατάσταση. Οι επιπλοκές που παρουσιάστη-
καν περιελάμβαναν συνοδό διεγχειρητικό κάταγμα του 1ου μεταταρσίου, τραυματισμό του σφηνοειδούς 
οστού, πλημμελή μετατόπιση της οστεοτομίας, μετατόπιση του σε στροφή, μετεγχειρητικό κάταγμα, διά-
σπαση χειρουργικού τραύματος, μετεγχειρητική επώδυνη 1η μεταταρσιοφαλαγγική άρθρωση, δύσκαμπτο 
μέγα δάκτυλο, σύνδρομο χρόνιου περιοχικού πόνου και ραιβό μέγα δάκτυλο. 

Συμπεράσματα: Η οστεοτομία Scarf μπορεί να παρουσιάσει πολλές επιπλοκές και δυσχέρειες ειδικά 
όσον αφορά το νέο ορθοπαιδικό χειρουργό. Παρόλα αυτά πολλές από αυτές θα μπορούσαν να προλη-
φθούν εφόσον υπάρχει σωστός προεγχειρητικός σχεδιασμός ή ακόμη και να αντιμετωπιστούν με επιτυχία 
διεγχειρητικά.
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O24	 ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ	ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΣΚΑΦΟΕΙΔΟΥΣ	ΚΑΙ	ΠΤΕΡΝΟΚΥΒΟΕΙΔΟΥΣ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ	
ΑΚΡΟΥ	ΠΟΔΟΣ.	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ	ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Κουγιουμτζής Ι., Παπαθανασίου Β., Κωτούλας Η., Κυριακόπουλος Σ., Γκίκας Ο., Σοφιανός Ι.

Ορθοπεδική Κλινική, Γ.Ν. Λειβαδιάς

Σκοπός: Η παρουσίαση ασθενούς με περιαστραγαλικόεξάρθρημα τύπου Chopart και ο τρόπος αντιμετώ-
πισης του.

Υλικό	και	Μέθοδος: Παρουσιάζεται νεαρός ασθενής,41 ετών, οικονομικός μετανάστης,που υπέστη κά-
κωση δεξιού άκρου ποδός συνεπεία αναφερόμενης πτώσης από ύψος τριών μέτρων.Η αρχική κλινική 
εξέταση έδειξε παραμόρφωση των άκρων ποδών σε θέση προσαγωγής και υπτιασμού, ενώ ο νευροαγ-
γειακός έλεγχος ήταν φυσιολογικός. Ο απεικονιστικός έλεγχος έδειξε περιαστραγαλικό έξαρθρημα, δηλαδη 
εγκάρσιας ή χοπάρτειου διάρθρωσης του ταρσού (άρθρωση Chopart - αστραγαλοσκαφοειδής και πτερ-
νοκυβοειδής διάρθρωση). Χωρίς συνοδές κακώσεις. Πραγματοποιήθηκε επιμελής μηχανικός και χημικός 
καθαρισμός, έγινε προσπάθεια κλειστής ανάταξης υπό γενική νάρκωση,χωρίς επιτυχία και εν συνεχεία 
ανοικτή εργώδης προσπάθεια ανάταξης του εξαρθρήματος και συγκράτηση του με βελόνες Kirschner.

Αποτελέσματα: Είχε ομαλή μετεγχειρητική πορεία. Eτέθη κνημοποδικός γυψονάρθηκας. Διάρκεια νοση-
λείας 5 ημερών. Πραγματοποιήθηκε τακτικός έλεγχος τη 1η, 3η και 6η εβδομάδα για έλεγχο του τραύματος 
και νευραγγειακή κατάσταση. Από τον ασθενής αφαιρέθηκαν οι βελόνες Kirschner σε διάστημα 6 εβδο-
μάδων. Το εύρος της κίνησης της ποδοκνημικής διαπιστώνεται να είναι σε φυσιολογικά όρια. Τοποθέτηση 
δυναμικού νάρθρηκα την 6η εβδομάδα.Ο ασθενής βαδίζει με ελάχιστη χωλότητα που οφείλεται σε μέτριο 
πόνο που παραμένει μέχρι σήμερα . Ο ασθενής δεν ήταν επιμελής στις επανεξετάσεις.

Συμπεράσματα: Οι κακώσειςτου μέσου ποδός είναι σπάνιες.Το εξάρθρημα ή κάταγμα - εξάρθρημα της 
άρθρωσης Chopart, είναι από τις πιο σοβαρές. Η κατανόηση του μηχανισμού κάκωσης και η γνώση της 
ανατομίας της Χοπάρτιας άρθρωσης είναι κρίσιμη για τη κατάλληλη ανάταξη. Για τις περιγραφόμενες ανα-
τάξεις και τεχνικές στερέωσης, η θεωρία των κολονών είναι χρήσιμη. Η θεραπεία υπαγορεύεται από τη 
κατάσταση των μαλακών μορίων. Έμφαση να δίνεται στους κινδύνους πρώιμων και όψιμων επιπλοκών 
όπως, νέκρωση δέρματος,νευροαγγειακή βλάβη, άλγος, αστάθεια, επαναλαμβανόμενα εξαρθρήματα, μει-
ωμένο εύρος κίνησης, ακαμψία, οστεοαρθρίτιδα, οστεοπόρωση, αγγειακή νέκρωση του αστραγάλου και 
αντιδραστική συμπαθητική οστεοδυστροφία (Sudeck).
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O25	 ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ	SCARF	ΔΙΑΦΥΣΗΣ	1ΟΥ	ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ	-	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ	ΤΗΣ	
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ	ΜΑΣ	ΣΕ	18	ΑΣΘΕΝΕΙΣ	ΣΤΟΝ	ΕΛΛΗΝΙΚΟ	ΠΛΗΘΥΣΜΟ

Κωνσταντινίδης A., Κιτρίδης Δ., Γεωργιάννος Δ., Καπούτσης Δ., Μπισμπινάς Η., Σαββίδης Μ., Γκούβας Γ.

Α’ Ορθοπαιδική Κλινική, 424 Γ.Σ.Ν.Ε.

Σκοπός: Η οστεοτομία Scarf είναι μία σχετικά νέα διαφυσιακή οστεοτομία 1ου μεταταρσίου, που αποκτά 
ολοένα και περισσότερους οπαδούς στη χειρουργική της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός για τη διόρ-
θωση μεσαίου βαθμού παραμορφώσεων βλαισού μεγάλου δακτύλου. 

Υλικό	-	Μέθοδος: Από το Σεπτέμβριο 2012 και για 2 συνεχόμενα έτη, 18 γυναίκες ασθενείς ηλικίας 38 
- 77 ετών ( Μ.Ο.ηλικίας 62,5 έτη - παρακολούθησης 12,8 μήνες ) υποβλήθηκαν σε οστεοτομία Scarf. 
Όλοι οι ασθενείς φωτογραφήθηκαν προεγχειρητικά, συμπλήρωσαν το βαθμολόγιο AOFAS Hallux και υπο-
βλήθηκαν σε ακτινογραφία άκρου ποδός αμφοτερόπλευρα σε δύο φάσεις σε όρθια θέση, Η χειρουργική 
επέμβαση πραγματοποιήθηκε υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο και περιλάμβανε πάντα διατομή προσαγωγού 
μεγάλου δακτύλου, διατομή του κρεμαστήρα του έξω σησαμοειδούς, αφαίρεση προέχουσας απόφυσης, 
οστεοσύνθεση με δύο βίδες 3,2χιλ. και έσω θυλακοπλαστική. Σε 10 ασθενείς έγιναν 15 συμπληρωματικές 
επεμβάσεις προσθίου ποδός. Όλοι οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν με ακτινολογικό έλεγχο στις 6 εβδο-
μάδες και στους 3 μήνες και ξανα-συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο στους 3 μήνες και στην τελευταία 
παρακολούθηση. 

Αποτέλεσμα: Σε 16 ασθενείς (88%) επιτράπηκε η άμεση φόρτιση του άκρου ποδός σε ειδικό μετεγχειρη-
τικό υπόδημα αποφόρτισης προσθίου ποδός για 6 εβδομάδες και στη συνέχεια προοδευτική πλήρης φόρ-
τιση και επάνοδος σε καθημερινές και αθλητικές δραστηριότητες για ένα μήνα επιπλέον. Το βαθμολόγιο 
AOFAS βελτιώθηκε από 62,2 σε 88,4 κατά την τελευταία παρακολούθηση. 

Συμπέρασμα: Η οστεοτομία Scarf αποτελεί μία φθηνή για τα οικονομικά της υγείας, ασφαλή για τον χει-
ρουργό και αποτελεσματική για τον ασθενή οστεοτομία διόρθωσης παραμόρφωσης βλαισού μεγάλου δα-
κτύλου. 
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O26	 ΝΕΥΡΩΜΑ	MORTON	-	ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ,	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΚΑΙ	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ	
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Κωνσταντινίδης A.1, Περδικάκης E.2, Τσικόπουλος K.1, Γεωργιάννος Δ.1, Καπούτσης Δ.1, Μπισμπινάς Η.1, 
Σαββίδης Μ.1, Γκούβας Γ.1

1Α’ Ορθοπαιδική Κλινική, 2Ακτινολογικό Τμήμα, 424 Γ.Σ.Ν.Ε.

Σκοπός: Το νεύρωμα Morton αποτελεί τη συχνότερη νευροπάθεια του κάτω άκρου και επομένως η υποψία 
του και η διαγνωστική του προσέγγιση είναι γνωστές σε κάθε ορθοπαιδικό χειρουργό. Η θεραπευτική του 
προσέγγιση συνεχίζει όμως και αποτελεί μία πρόκληση, καθώς η χειρουργική του αφαίρεση ελλοχεύει τον 
κίνδυνο της επιδείνωσης των συμπτωμάτων και της υποτροπής. 

Υλικό	-	Μέθοδος: Από το Σεπτέμβριο 2012 και για 2 συνεχόμενα έτη, 72 ασθενείς (55 γυναίκες - 17 άν-
δρες ) ηλικίας 29 - 78 ετών ( Μ.Ο. ηλικίας 50,6 έτη - παρακολούθησης 13,2 μήνες ) με ελάχιστη παρακολού-
θηση τους 6 μήνες, εξετάστηκαν στα Εξωτερικά Ιατρεία Α΄ Ορθοπαιδικής πάσχοντες από μεταταρσαλγία 
με ποιοτικά χαρακτηριστικά και κλινικές δοκιμασίες ενδεικτικές για νεύρωμα Morton. Η διάγνωση επιβε-
βαιώθηκε σε 43 περιπτώσεις με μαγνητική τομογραφία (60%) και σε 29 περιπτώσεις με υπερηχογράφημα 
μαλακών μορίων (40%). Το νεύρωμα αφορούσε σε 38 περιπτώσεις το δεξί πόδι (53%), σε 25 το αριστερό 
(35%) και σε 9 περιπτώσεις ήταν αμφοτερόπλευρο (12%). Θεραπευτικά, σε 47 ασθενείς δόθηκαν οδηγίες 
για κατάλληλα υποδήματα και αντιφλεγμονώδης αγωγή (65%), σε 14 ασθενείς διενεργήθηκε τοπική έγχυ-
ση κορτικοστεροειδούς με ή χωρίς καθοδήγηση με υπερηχογράφημα(19%), ενώ σε 11 ασθενείς (15,2%) 
διενεργήθηκε αφαίρεση του νευρώματος με ραχιαία προσπέλαση με τοπική 8 (72%) ή ενδοραχαία αναι-
σθησία 3 (28%). 

Αποτέλεσμα: H συντηρητική θεραπεία είναι αποτελεσματική και εφαρμοζόμενη με επιμονή για 6 τουλάχι-
στον μήνες οδηγεί σε υποχώρηση των ενοχλημάτων στο 84% των ασθενών. Η χειρουργική αφαίρεση του 
νευρώματος με ραχιαία προσπέλαση σε επιλεγμένες περιπτώσεις έχει πολύ καλά αποτελέσματα χωρίς 
μείζονες επιπλοκές. Στη μικρή σειρά μας μέχρι και σήμερα, δεν υπάρχουν παρά μόνο 2 επιπολής λοιμώ-
ξεις και διασπάσεις τραύματος που αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς με αλλαγές. 

Συμπέρασμα: Παρόλο που ο επιπολασμός του νευρώματος Morton είναι σχετικά συχνός, η χειρουργι-
κή του θεραπεία πρέπει να γίνεται σε επιλεγμένες περιπτώσεις, όπου η οξύτητα των ενοχλημάτων δεν 
ανταποκρίνεται στη συντηρητική αγωγή και όπου η χρονιότητα τους δεν αφήνει περιθώρια συντηρητικής 
θεραπείας.
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O27	 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΩΝ	ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ	ΙΣΧΙΟΥ	ΜΕ	ΤΗ	ΜΕΘΟΔΟ	
ILIZAROV

Πετράκης Ι., Κεσσίδης Ε., Κολιατζάκης Σ., Τσιτούρας Δ., Σάιεχ Φ., Κύρκος Ι.

Γ΄ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

Σκοπός:	Η παρουσίαση των τεχνικών δυσκολιών, των επιπλοκών και των αποτελεσμάτων μας με τη 
χρήση κυκλικών πλαισίων Ilizarov στην αντιμετώπιση σύνθετων περιπροθετικών καταγμάτων ισχίου σε 
ασθενείς με επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό.

Υλικό	και	Μέθοδοι:	Κατά την περίοδο 2008 - 2015, υποβλήθηκαν σε κλειστή ανάταξη και σταθεροποίηση 
με τοποθέτηση κυκλικού συστήματος εξωτερικής οστεοσύνθεσης τύπου Ilizarov έξι ασθενείς (έξι κατάγ-
ματα) που έφεραν περιπροθετικό κάταγματα ισχίου (τέσσερις μετά από ολική αρθροπλαστική και δύο 
μετά από οστεοσύνθεση διατροχαντηρίου κατάγματος). Όλοι οι ασθενείς είχαν επιβαρυμένο ιστορικό όπως 
σακχαρώδη διαβήτη, πνευμονοπάθεια με αναπνευστική ανεπάρκεια, παχυσαρκία και ιστορικό πνευμονι-
κής εμβολής, που δεν επέτρεπε μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις. Η τεχνική περιελάμβανε χρησιμοποί-
ηση δακτυλίων και ημιδακτυλίων καθώς και βελονών με αλλά και χωρίς ελαία. Στις περιπτώσεις όπου η 
εφαρμογή βελονών στην περιοχή της άνω μηριαίας μετάφυσης ήταν ανέφικτη λόγω ύπαρξης παλαιότερου 
υλικού, χρησιμοποιήθηκαν κοχλίες (half pins). 

Αποτελέσματα: Λαμβάνοντας υπ΄οψιν το πρωτόκολλο αντιμετώπισης των καταγμάτων αυτών στο κέντρο 
του Ilizarov, εμείς συμπληρώσαμε και βιομηχανικά δικαιολογήσαμε την αντίστοιχη συναρμολόγηση της 
εξωτερικής οστεοσύνθεσης του Ilizarov πραγματοποιώντας μια σειρά πειραμάτων σε προπλάσματα μηρι-
αίου για τη βέλτιστη θέση των βελονών. Βάδιση με μερική φόρτιση, μέχρι 20-25 kg επετράπη όλους τους 
ασθενείς άμεσα μετεγχειρητικά ενώ περιστατικό μη πώρωσης ή πώρωσης σε πλημμελή θέση δεν κατα-
γράφηκε. Η μη περαιτέρω απαγγείωση των οστών και η διατήρηση της αιμάτωσης αυτών ελαχιστοποίησε 
τα ποσοστά εν τω βάθει λοίμωξης. Επί της κλίνης του ασθενούς μετεγχειρητικά, το πλαίσιο δέχθηκε νέες 
τροποποιήσεις και περαιτέρω διόρθωση του άξονα και της επαλληλίας των οστικών τεμαχίων. 

Συμπέρασμα: Η εξωτερική οστεοσύνθεση Ilizarov αποτελεί μια καλή εναλλακτική λύση στην οριστική αντι-
μετώπιση των περιπροθετικών αυτών καταγμάτων ιδιαίτερα σε επιβαρυμένους ασθενείς στους οποίους οι 
μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις αποτελούν αντένδειξη. 
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O28	 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΩΝ	ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ	ΓΟΝΑΤΟΣ	ΜΕ	ΤΗ	ΜΕΘΟΔΟ	
ILIZAROV

Πετράκης Ι., Κεσσίδης Ε., Κολιατζάκης Σ., Τσιτούρας Δ., Σάιεχ Φ., Κύρκος Ι,

Γ΄ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

Σκοπός:	Η παρουσίαση των τεχνικών δυσκολιών, των επιπλοκών και των αποτελεσμάτων μας με τη 
χρήση κυκλικών πλαισίων Ilizarov στην αντιμετώπιση σύνθετων περιπροθετικών καταγμάτων γόνατος σε 
ασθενείς με επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό.

Υλικό	και	Μέθοδοι:	Κατά την περίοδο 2008 - 2015, υποβλήθηκαν σε κλειστή ανάταξη και σταθεροποίηση 
με τοποθέτηση κυκλικού συστήματος εξωτερικής οστεοσύνθεσης τύπου Ilizarov τρείς ασθενείς (τρία κα-
τάγματα) με περιπροθετικό κάταγμα γόνατος. Όλοι οι ασθενείς είχαν επιβαρυμένο ιστορικό όπως σακχα-
ρώδη διαβήτη, πνευμονοπάθεια με αναπνευστική ανεπάρκεια και παχυσαρκία, που δεν επέτρεπε μείζονες 
χειρουργικές επεμβάσεις. Η τεχνική περιελάμβανε χρησιμοποίηση δακτυλίων καθώς και βελονών με αλλά 
και χωρίς ελαία.

Αποτελέσματα: Λαμβάνοντας υπ΄οψιν το πρωτόκολλο αντιμετώπισης των καταγμάτων αυτών στο κέντρο 
του Ilizarov, εμείς συμπληρώσαμε και βιομηχανικά δικαιολογήσαμε την αντίστοιχη συναρμολόγηση της 
εξωτερικής οστεοσύνθεσης του Ilizarov πραγματοποιώντας μια σειρά πειραμάτων σε προπλάσματα γό-
νατος για τη βέλτιστη θέση των βελονών. Βάδιση με μερική φόρτιση, μέχρι 20-25 kg επετράπη όλους τους 
ασθενείς άμεσα μετεγχειρητικά ενώ περιστατικό μη πώρωσης ή πώρωσης σε πλημμελή θέση δεν κατα-
γράφηκε. Η μη περαιτέρω απαγγείωση των οστών και η διατήρηση της αιμάτωσης αυτών ελαχιστοποίησε 
τα ποσοστά εν τω βάθει λοίμωξης. Στα περιπροθετικά κατάγματα του γόνατος διατηρήθηκε το προ της 
κάκωσης εύρος κίνησης. Επί της κλίνης του ασθενούς μετεγχειρητικά, το πλαίσιο δέχθηκε νέες τροποποι-
ήσεις και περαιτέρω διόρθωση του άξονα και της επαλληλίας των οστικών τεμαχίων. 

Συμπέρασμα: Η εξωτερική οστεοσύνθεση Ilizarov αποτελεί μια καλή εναλλακτική λύση στην οριστική αντι-
μετώπιση των περιπροθετικών αυτών καταγμάτων ιδιαίτερα σε επιβαρυμένους ασθενείς στους οποίους οι 
μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις αποτελούν αντένδειξη. 
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O29	 Η	ΜΕΘΟΔΟΣ	ILIZAROV	ΣΤΗΝ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	ΤΩΝ	ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ	PILON

Μπινιάρης Γ., Μάρης Α., Καρατζόγλου Γ., Γκέκας Χ., Σαρίδης Α.
 
Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Κατερίνης

Σκοπός: Η μελέτη της μεθόδου ilizarov χωρίς την βοήθεια mini εσωτερικής οστεοσύνθεσης στην αντιμε-
τώπιση των καταγμάτων pilon 

Υλικό	-Μέθοδος: Κατά την περίοδο 2014-2015 αντιμετωπίστηκαν στην κλινική μας 11 ασθενείς με κατάγ-
ματα pilon , 8 άνδρες και 3 γυναίκες. Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών ήταν 52 έτη. Από τα 11 κατάγματα 
τα 7 ήταν κλειστά και τα 4 ανοιχτά. Σε όλους τους ασθενείς έγινε προεγχειριτικός σχεδιασμός με απλές 
ακτινογραφίες και CT-scan. Η σωστή τοποθέτηση του ασθενούς στο χειρουργικό τραπέζι με σύστημα έλ-
ξης από την πτέρνα καθώς και η διεγχειρητική χρήση C-arm σε όλους τους ασθενείς είναι απαραίτητη για 
την ανάταξη της αρθρικής επιφάνειας,, την ορθή τοποθέτηση των βελονών καθώς και την διόρθωση των 
αξονικών παραμορφώσεων. Χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά σύστημα ilizarov σε όλες τις περιπτώσεις 
χωρίς την βοήθεια ανοικτής ανάταξης και χρήσης συμπιεστικών κοχλιών. 

Αποτελέσματα: Σε όλους τους ασθενείς εφαρμόσθηκε πρωτόκολλο άμεσης κινητοποίησης της άρθρωσης 
και πλήρη φόρτιση μετά τον τρίτο μήνα. Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης των ασθενών ήταν 8 μήνες. Σε 
3 ασθενείς παρατηρήθηκε φλεγμονή στα σημεία διόδου των βελονών, σε 2 πώρωση σε πλημμελή θέση 
ενώ παρατηρήθηκε και μία ψευδάρθρωση η οποία αντιμετωπίστηκε με ενδομυελική ήλωση. Ο μέσος χρό-
νος πώρωσης ήταν 20 εβδομάδες.

Συμπεράσματα: Η μέθοδος ilizarov, αποτελεί ασφαλέστατη πολλές φορές και μοναδική μέθοδο για την 
αντιμετώπιση των καταγμάτων pilon. Επιτρέπει την άμεση κινητοποίηση του ασθενούς,, διαθέτει το πλεο-
νέκτημα διορθωτικών χειρισμών μετά το χειρουργείο, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιεί την επιβάρυνση των 
ήδη κακοποιημένων ιστών, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο μετεγχειρητικής φλεγμονής και οστεομυελίτιδος.
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O30	 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	ΕΝΔΑΡΘΡΙΚΩΝ	ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ	ΠΤΕΡΝΑΣ	ΜΕ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	
ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ	ΤΥΠΟΥ	ILIZAROV

Τσαρίδης Ε., Συρίκας Ι., Μπιτόπουλος Α., Γκουροβανίδης Δ., Βαρελτζίδης Ν., Σαρικλόγλου Σ.

Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Καβάλας

Σκοπός: Παρουσιάζουμε την αντιμετώπιση ενδαρθρικών καταγμάτων πτέρνας τύπου ΙΙΙ και ΙV κατά 
Sanders με κυκλικό σύστημα εξωτερικής οστεοσύνθεσης τύπου Ilizarov.

Υλικό	και	μέθοδος: 11 ενδαρθρικά κατάγματα πτέρνης σε 11 ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν κατά την περίοδο 
Σεπτέμβρης 2012-Δεκέμβρης 2014. Επρόκειτο για 7 τύπου ΙΙΙ και 4 τύπου IV σύμφωνα με την ταξινόμηση 
κατά Sanders. Ανδρες-8, Γυναίκες-4, Μ.Ο. ηλικίας: 51,3ετ ( 36-66). Στις 8 περιπτώσεις ο μηχανισμός κά-
κωσης ήταν πτώση από ύψος, σε μία καταπλάκωση και σε 2 τροχαίο ατύχημα. Σε 1 περίπτωση συνυπήρ-
χε κάταγμα αστραγάλου.Το σύνολο των ασθενών αντιμετωπίσθηκε με κλειστή ανάταξη και ακινητοποίηση 
με σύστημα εξωτερικής οστεοσύνθεσης τύπου Ilizarov σύμφωνα με την μέθοδο των Vladimir Schwartsan 
και Roman Schwartsman (Techniques in Orthopaedics 17(2):185-196, 2002). Σε πέντε περιπτώσεις τοπο-
θετήθηκε διαδερμικά οστικό υποκατάστατο(MIG,. Μέσος χρόνος νοσηλείας 4,5 ημέρες. Σε 9 περιπτώσεις 
το σύστημα αφαιρέθηκε μετά από οκτώ και σε δύο μετά από 10 εβδομάδες. Οι μόνες επιπλοκές που αντι-
μετωπίσαμε ήταν η λοίμωξη στην διαδρομή των βελονών σε τρείς περιπτώσεις. Χρόνος παρακολούθησης 
13-66 μήνες ( Μ.Ο: 41)

Αποτελέσματα: Αξιολογήθηκαν με βάση το AOFAS Ankle-Hindfoot Scale σε άριστα-7, καλά-2 και μέτρι-
α-2.

Συμπεράσματα: η χρήση του συστήματος Ilizarov στην αντιμετώπιση συντριπτικών καταγμάτων πτέρνας 
είναι μία ασφαλής και με πολύ καλά αποτελέσματα μέθοδος αντιμετώπισης.
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O31	 ΤΟ	ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	ΣΗΜΕΙΟ	ΦΥΣΑΛΙΔΑΣ	(BUBBLE	SIGN)	ΣΤΗΝ	ΟΛΙΚΗ	
ΑΡΘΡΟΠΛAΣΤΙΚΗ	ΤΟΥ	ΙΣΧΙΟΥ.	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ	ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΚΑΙ	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ	
ΤΗΣ	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Αγαθαγγελίδης Φ.1,2, Γκουλιοπούλου Ε.1, Ντόβας Θ.1, Πετσατώδης Γ.2

1Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας), 2Α΄Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ, 
Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου

Σκοπός: Παρουσίαση του ακτινολογικού σημείου φυσαλίδας (bubble sign), μετά από ολική αρθροπλαστι-
κή ισχίου, λόγω φθοράς των μεταλλικών αρθρούμενων επιφανειών.

Υλικό	και	 μέθοδος: Περιγραφή μιας σπάνιας περίπτωσης εκτεταμένης εναπόθεσης μεταλλικών προϊ-
όντων φθοράς σε ασθενή 81 ετών, 8 έτη μετά την αρχική ολική αρθροπλαστική ισχίου στην οποία είχε 
υποβληθεί για την αντιμετώπιση πρωτοπαθούς οστεοαρθρίτιδας του ΑΡ ισχίου. Στον ακτινολογικό έλεγχο 
διαπιστώθηκε το χαρακτηριστικό σημείο φυσαλίδας, που επιβεβαίωσε τη φθορά και αποκάλυψε την έκτα-
σή της.

Αποτελέσματα: Ο ασθενής υποβλήθηκε σε αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής του ισχίου, όπου μα-
κροσκοπικά διαπιστώθηκαν η επιμετάλλωση των ιστών και η κεντρική οστεόλυση του μηριαίου. 

Συμπεράσματα: Η παρουσία του εν λόγω ακτινολογικού ευρήματος υποδεικνύει τη φθορά των επιφανει-
ών της ολικής αρθροπλαστικής ισχίου και μπορεί να προϊδεάσει τον χειρουργό για την έκταση της βλάβης 
που θα κληθεί να αντιμετωπίσει διεγχειρητικά. 
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O32	 Η	ΚΑΜΠΥΛΗ	ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ	ΚΑΙ	Η	ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΜΑΣ	ΣΤΗΝ	ΠΡΟΣΘΙΑ	ΕΛΑΧΙΣΤΑ	
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ	ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ	ΤΟΥ	ΙΣΧΙΟΥ	AMIS

Τζατζαΐρης Θ., Τερζής Α., Κώτσιος Σ., Ταξιλδάρης Α., Τιλκερίδης Κ., Καζάκος Κ.

Ορθοπαιδική Κλινική ΔΠΘ, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Σκοπός: Στην τεχνική AMIS έχουν αποδωθεί, το αυξημένο περιεγχειρητικό ρίσκο, η μεγάλη καμπύλη εκ-
μάθησης και η κακή τοποθέτηση των υλικών που όλα συνηγορούν σε αυξημένη συχνότητα αναθεωρήσε-
ων. Στη συγκεκριμένη σειρά περιστατικών σας παρουσιάζουμε τα πρώιμα αποτελέσματα της ομάδας μας 
όσον αφορά παραμέτρους χειρουργικού χρόνου, τοποθέτησης υλικών, απώλειας αίματος, κινητοποίησης 
και παραμονής στο νοσοκομείο ενώ η ομάδα μας βρισκόταν σε καμπύλη εκμάθησης.

Υλικό	και	Μέθοδος: 30 ασθενείς με πρωτοπαθή οστεοαρθρίτιδα που αντιμετωπίστηκαν με την τεχνική 
AMIS μελετήθηκαν αναδρομικά. Η αναισθησία, η προσπέλαση, τα υλικά, και το μετεγχειρητικό σχήμα ήταν 
όμοιο σε όλους τους ασθενείς. Οι επιπλοκές, η απώλεια αίματος, ο χρόνος κινητοποίησης και παραμονής 
στο νοσοκομείο καταγράφηκαν και μελετήθηκαν στατιστικά.

Αποτελέσματα: Καταγράφηκαν αποδεκτές τιμές του εγχειρητικού χρόνου, των απαιτούμενων μονάδων 
αίματος, του χρόνου κινητοποίησης και του χρόνου νοσηλείας. Οι επιπλοκές αφορούσαν κυρίως την με-
γάλη απώλεια αίματος σε δύο περιστατικά, την διάτρηση και του δεύτερου φλοιού της κοτύλης σε τρία 
περιστατικά, την ραιβή τοποθέτηση της μηριαίας πρόθεσης σε τρία περιστατικά και επιπλοκές από το 
μηροδερματικό ν. σε δύο περιστατικά.

Συμπεράσματα:	Η τεχνική AMIS δύναται να προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα άμεσα μετεγχειρητικά 
ωστόσο σχετίζεται με αυξημένες επιπλοκές κατά τη διάρκεια της καμπύλης εκμάθησης του χειρουργού.
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O33	 ΤΕΧΝΙΚΕΣ	ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ	ΣΤΗΝ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΤΩΝ	ΗΜΙΟΛΙΚΩΝ	ΚΑΙ	ΟΛΙΚΩΝ	
ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ	ΤΟΥ	ΙΣΧΙΟΥ	’’REVISION’’

Παπουλίδης Ν., Κουντούδης Α., Κρέξη Α., Χατσίδης Ι., Σαμαράς Ν., Κύρου Μ.

Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Πτολεμαϊδας Μποδοσάκειο

Σκοπός: Να αναδειχθούν οι δυσκολίες αντιμετώπισης των ασθενών που υποβλήθηκαν σε αναθεώρηση 
ημιολικών και ολικών αρθροπλαστικών του ισχίου. 

Υλικό	-	Μέθοδος: Κατά την χρονική περίοδο από 1996 έως 2015, 30 ασθενείς υποβλήθηκαν σε αναθεώ-
ρηση ημιολικής και ολικής αρθροπλαστικής ισχίου εκ των οποίων οι 4 ήταν άντρες με μ.ο. ηλικίας 70,5 έτη 
και 26 γυναίκες με μ.ο. ηλικίας 68,8 έτη. Σε 8 από αυτούς η πρώτη επέμβαση ήταν ημιολική αρθροπλα-
στική ισχίου ενώ στους υπόλοιπους 22 αφορούσε ολική αρθροπλαστική ισχίου. Το χρονικό διάστημα πριν 
την αποτυχία της 1ης επέμβασης στην περίπτωση της ημιολικής κυμαίνεται από 2 - 10 έτη μετά το χ/ο, ενώ 
στην περίπτωση της ολικής κυμαίνεται από 3 - 13 έτη.

Αποτελέσματα: Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε αναθεώρηση (revision) με οπίσθια προσπέλαση. Χο-
ρηγήθηκε αντιβιοτική αγωγή για 7 ημέρες μετεγχειρητικά, ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους για 3 εβδο-
μάδες, ενώ η αποφόρτιση του χειρουργηθέντος σκέλους διαρκούσε από 2 ημέρες έως και 1,5 μήνα. Οι 20 
από τους 30 ασθενείς αναφέρουν στον επανέλεγχο ότι είναι πολύ ευχαριστημένοι με το μτχ αποτέλεσμα 
και είναι ελεύθεροι άλλων συμπτωμάτων και κυρίως άλγους. Οι 6 από τους 30 αναφέρουν καλά αποτελέ-
σματα και μόνο οι 4 από τους 30 αναφέρουν μέτρια αποτελέσματα.

Συμπεράσματα: Η επανεγχείρηση των ημιολικών και ολικών αρθροπλαστικών του ισχίου είναι ένα δύσκο-
λο εγχειρητικό τόλμημα. Χρήζει γνώση των τεχνικών προβλημάτων, δυνατότητα ποικιλίας ενδοπροθέσεων 
και βοηθητικών εργαλείων και τέλος απαραίτητη εμπειρία χειρουργικής του ισχίου που να μπορεί να προ-
σφέρει καλά αποτελέσματα στους ασθενείς.
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O34	 ΟΛΙΚH	ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚH	ΙΣΧIΟΥ	ΜΕΤA	ΑΠO	ΚAΤΑΓΜΑTA	ΚΟΤYΛΗΣ	

Δαρμανής Σ., Παπαδογούλας Α., Τσιλιμιγκάκης Ν., Κουτσουράδης Π., Φλώρος Γ., Ζάκκας Σ.

Νοσοκομείο 417 ΝΙΜΤΣ, 401 Γ.Σ.Ν.Α.

Σκοπός: της εργασίας μας είναι να παρουσιάσουμε την εμπειρία μας απο την διενέργεια ολικής αρθρο-
πλαστικής ισχίου μετά από κάταγμα κοτύλης. Η ολική αρθροπλαστική μετά από κάταγμα κοτύλης είναι 
απαιτητική χειρουργικά τεχνική και δεν ακολουθεί την καμπύλη επιβίωσης των πρωτογενών ολικών αρθρο-
πλαστικών. Απαιτείται πολύ καλός προεγχειρητικός σχεδιασμός και αναμένονται σημαντικές επιπλοκές.

Ασθενείς-Μέθοδος:Αναλύουμε και παρουσιάζουμε 52 περιστατικά για το χρονικό διάστημα 2007-2015. 
Τα περιστατικά αποτελούν όλο το φάσμα χειρουργηθέντων καταγμάτων τόσο διεγχειρητικών, οξεία ολι-
κή αρθροπλαστική για κάταγμα, μολυσμένη οστεοσύνθεση, πρώιμη αποτυχία (αστοχία) οστεοσύνθεσης 
και τέλος απώτερη αποτυχία σε συνδυασμό με άσηπτη νέκρωση κεφαλής ή οστεοαρθρίτιδα. Αφού ακο-
λουθηθεί συγκεκριμένο διαγνωστικό πρωτόκολλο για την επιβεβαίωση του κατάγματος της κοτύλης, στη 
συνέχεια ακολουθείται η οστεοσύνθεση που περιλαμβάνει απο την απλή περίπτωση της εφαρμογής μίας 
πλάκας 1/3 του κύκλου μέχρι την τοποθέτηση ενισχυτικού δακτυλίου και ευθείας πλάκας ανασύστασης και 
τέλος η ολική αρθροπλαστική. Η πιό δύσκολη τεχνικά περίπτωση είναι εκείνη στην οποία ανακαλύπτεται 
διεγχειρητικά ή και προεγχειρητικά ψευδάρθρωση ή και πώρωση σε πλημελλή θέση κατάγματος πυέλου, 
όπου απαιτείται και διόρθωση της θέσης της πυέλου , οστεοσύνθεση και αρθροπλαστκή σε ένα χρόνο. 
Τα ποσοστά επιπλοκών βρίσκονται στην τάξη του 24-30% και κυμαίνονται από απλή νευραπραξία του 
ισχιακού νεύρου, σημαντική διεεγχειρητική αιμορραγία μέχρι και παραμονή χρόνιου πόνου ιδίως στα πε-
ριστατικά με συνύπαρξη ψευδάρθρωσης κατάγματος πυέλου. 

Aποτελέσματα: Οι ασθενείς είχαν άμεση απαλλαγή από τον πόνο και βελτίωση της κινητικότητάς τους. 
Είχαμε λοίμωξη της αρθροπλαστικής σε 8 περιστατικά (15%), εξάρθρημα σε 4 περιστατικά (8%), τρώση 
της άνω γλουτιαίας διεγχειρητικώς σε δύο περιστατικά. Σε όλους τους ασθενείς ήταν σχολαστική η τεχνική 
για την είσοδο του ακρυλικού τσιμέντου. 

Συμπέρασμα: Η ολική αρθροπλαστική μετά από κάταγμα κοτύλης απαιτεί ιδιαίτερα απαιτητική χειρουργι-
κή επέμβαση (εμπειρία-εξοπλισμός-υποστήριξη), από πλευρά αμιγώς χειρουργικής τεχνικής (συνδυασμός 
με προσπελάσεις οστεοσύνθεσης κατάγματος πυέλου-κοτύλης), χρονοβόρα διεγχειρητικά διαδικασία και 
ύπαρξή σημαντικών επιπλοκών τις οποίες οφείλει ο χειρουργός να έχει ενημερώσει προεγχειρητικά τον 
ασθενή.
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O35	 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ	ΣΥΝΘΕΤΗΣ	ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ	ΙΣΧΙΟΥ	(COMPLEX	PRIMARY)	
ANTIMETΩΠΙΣΘΕΝΤΑ	ΜΕ	ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ	ΙΣΧΙΟΥ	ΜΕ	ΜΗΡΙΑΙΟ	ΣΤΥΛΕΟ	EXETER

Δαρμανής Σ., Ζάκκας Σ., Χριστόπουλος Κ., Μητσιόπουλος Γ., Παύλης Ν., Κουτσουράδης Π., 
Παπαδογούλας Α.

Νοσοκομείο 417 ΝΙΜΤΣ, 401 Γ.Σ.Ν.Α.

Σκοπός: της εργασίας μας είναι να παρουσιάσουμε την εμπειρία μας απο την ολική αρθροπλαστική με 
τσιμέντο στο μηριαίο, με στυλεό τύπου Exeter σε περιστατικά όπου απαιτήθηκε σύνθετη αρθροπλαστική 
του ισχίου (complex primary) όπως περιστατικά με ανατομικές δυσπλασίες, με προυπάρχοντα εμφυτεύ-
ματα στο μηριαίο αυλό, με οστεοτομίες, και άλλες ιδιομορφίες. Αναλύουμε τη χειρουργική τεχνική, τις ιδι-
αιτερότητες του στυλεού αλλά και τις δυσκολίες για την πραγματοποίηση της ολικής αρθροπλαστικής με 
αποκατάσταση των παραμέτρων στο φυσιολογικό. 

Ασθενείς-Μέθοδος: Παρουσιάζουμε 85 περιστατικά για το χρονικό διάστημα 2006-2015. Σε όλα τα περι-
στατικά έγινε λεπτομερής προεγχειρητικός σχεδιασμός (templating). Σε όλους τους ασθενείς τοποθετήθη-
κε υβρίδιο (κοτύλη τύπου Trident πολυαιθυλένιο X3 ή κεραμικό ένθετο) με μηριαίο στυλεό τύπου Exeter. Η 
προσπέλαση ήταν η οπίσθια κατά Kocher-Langenbeck και έγινε προσπάθεια για διατήρηση του τένοντα 
του απιοειδούς. 

Aποτελέσματα: To offset που κυρίως χρησιμοποιήθηκε είναι το 44mm αλλά βρίκαμε εξαιρετικά χρήσιμα 
και τα ακραία μεγέθη offset όπως το 35.5mm, το 33mm αλλά και το 50mm. Σε όλους τους ασθενείς ήταν 
σχολαστική η τεχνική για την είσοδο του ακρυλικού τσιμέντου. Σαν επιπλοκές, είχαμε τρείς επιπολής λοι-
μώξεις, υπήρξαν δύο ασθενείς με πρόσθιο εξάρθρημα και μία ασθενής με πρώιμη αποτυχία του μηριαίου 
στυλεού. 

Συμπέρασμα: Η χειρουργική αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας του ισχίου με ολική αρθροπλαστική τύπου 
Exeter ακόμη και σε σύνθετα περιστατικά, δίνει πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα με ελάχιστες επιπλοκές 
αλλά απαιτείται σχολαστικότητα στις τεχνικές λεπτομέρειες και η πλήρης ύπαρξη διεγχειρητικά όλων των 
υλικών-εξαρτημάτων καθώς και μεγεθών των στυλεών για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού. 
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O36	 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΣΤΗ	ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΟΛΙΚΗΣ	ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ	ΙΣΧΙΟΥ	ΜΕΤΑ	ΑΠΟ	
ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ	ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ	ΜΕ	ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΑ	ΗΛΟ	ΚΑΙ	ΠΛΑΚΑ	ΚΑΙ	ΜΕΤΑ	
ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟ	ΗΛΟ	

Δαρμανής Σ., Γκαρσιούδης Κ., Παπαδογούλας Α., Βέργαδος Ν., Κουτσουράδης Π., Λιόλιου Α., 
Ασλανίδης Η.

Νοσοκομείο 417 ΝΙΜΤΣ, 401 Γ.Σ.Ν.Α.

Σκοπός: της εργασίας μας είναι να παρουσιάσουμε την εμπειρία μας μετά απο ολική αρθροπλαστική σε 
ασθενείς που είχαν υποστεί διατροχαντήριο κάταγμα ισχίου στο παρελθόν και είχαν αντιμετωπιστεί με ολι-
σθαίνοντα ήλο-πλάκα ή με ενδομυελικό ήλο. 

Ασθενείς-Μέθοδος: Παρουσιάζουμε 50 περιστατικά για το χρονικό διάστημα 2006-2015. Οι ασθενείς εί-
ναι χωρισμένοι σε δύο ομάδες από 25 συνεχόμενα περιστατικά τα οποία εμφανίστηκαν με αποτυχία της 
προηγηθείσας οστεοσύνθεσης και η οποία απαιτούσε ολική αρθροπλαστική ισχίου (έξοδος του ήλου από 
την κεφαλή, άσηπτη νέκρωση της κεφαλής). Σε όλους τους ασθενείς η προσπέλαση ήταν η οπίσθια κατά 
Kocher-Langenbeck, τοποθετήθηκε κοτύλη χωρίς τσιμέντο και στυλεός Exeter ή Οmnifit της Stryker. Σε 12 
ασθενείς τοποθετήθηκε κοτύλη με ένθετο πολυαιθυλενίου περιοριστικού τύπου (constrained). 

Aποτελέσματα: Δύο ασθενείς απεβίωσαν στη διάρκεια του follow up. Είχαμε μία λοίμωξη για την οποία 
τοποθετήθηκε spacer με τσιμέντο. Οι ασθενείς που είχαν ολισθαίνοντα ήλο και πλάκα, είχαν σημαντικά 
μικρότερη διεγχειρητική απώλειά αίματός καθώς επίσης και ο χειρουργικός χρόνος της αρθροπλαστικής 
ήταν σημαντικά μικρότερος κατά μέσο όρο 30 λεπτών από τους ασθενείς που είχαν ενδομυελικό ήλο. Η 
καθυστέρηση ήταν κυρίως στην αρχή στην ανεύρεση της οπής ειδόδου του ήλου. Επίσης στην ομάδα με 
τον ολισθαίνοντα ήλο και πλάκα είχαμε ένα περιστατικό όπου έγινε κάταγμα κάτω από την οπή εισόδου 
του ολισθαίνοντος κοχλία. 

Συμπέρασμα: Η ολική αρθροπλαστική μετά προηγηθείσα οστεοσύνθεση, είναι σαφώς ευκολότερη τεχνι-
κά, με μικρότερη απώλεια αίματος και ταχύτερη εαν έχει προηγηθεί ολισθαίνων ήλος και πλάκα. Φυσικά 
και εν γνώσει των πλεονεκτημάτων των ενδομυελικών ήλων, πρέπει σε άτομα που έχουν σταθερό διατρο-
χαντήριο κάταγμα και που υπάρχουν στοιχεία που θα μας οδηγήσουν σύντομα σε αρθροπλαστική ισχίου, 
η επιλογή του ολισθαίνοντος ήλου και πλάκας να παραμείνει στις χειρουργικές μας επιλογές ή και αν 
επιλεγεί ο ενδομυελικός ήλος πρέπει να είμαστε προσεκτικοί έχοντας πάντα υπόψη μας και την επόμενη 
επέμβαση.
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O37	 ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ	ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ	ΣΚΕΛΟΥΣ	ΜΕΤΑ	ΑΠΟ	ΟΛΙΚΗ	ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ	
ΙΣΧΙΟY

Μπελετσιώτης Α., Μαρκόπουλος Γ., Τσιούλας Π., Σιώζος Α., Βαλάνος Ν., Κυριακίδης Α.

Β΄Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση μίας ενδιαφέρουσας περίπτωσης φαινομενικής 
επιμήκυνσης του χειρουργημένου σκέλους σε ασθενή μετά από ολική αρθροπλαστική ισχίου. Επίσης γίνε-
ται αιτιολογική και θεραπευτική προσέγγιση του θέματος με αναφορές στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. 

Υλικό	&	Μέθοδος:	Ασθενής 51 ετών υποβλήθηκε σε ολική αρθροπλαστική ΑΡ ισχίου τον 9ο /2015 στην 
κλινική μας λόγω άσηπτης νέκρωσης της μηριαίας κεφαλής. Από το ιστορικό αναφέρεται δερματομυοσίτιδα 
για την οποία ο ασθενής λάμβανε επί τετραετίας αγωγή με κορτικοστεροειδή. Άμεσα μετεγχειρητικά με την 
έναρξη της κινητοποίησης ο ασθενής ανέφερε έντονα λειτουργικά ενοχλήματα λόγω αισθήματος επιμήκυν-
σης του χειρουργημένου σκέλους. Σε συγκριτικό ακτινολογικό έλεγχο που ακολούθησε δεν παρατηρήθηκε 
διαφορά στα δύο σκέλη που να προκύπτει από την χειρουργική επέμβαση. Η μέτρηση του πραγματικού 
μήκους των κάτω άκρων στον ασθενή δεν παρουσίασε σαφή διαφορά σε αντίθεση με την μέτρηση του 
φαινομενικού μήκους η οποία ανέδειξε ανισοσκελία 24mm με επιμήκυνση του ΑΡ σκέλους. 
 
Αποτελέσµατα:	Ο ασθενής αντιμετωπίστηκε συντηρητικά με ασκήσεις διάτασης απαγωγών μυών και 
προσθίου θυλάκου με στενή φυσιοθεραπευτική παρακολούθηση. Στους επανελέγχους που ακολούθησαν 
ο ασθενής ανέφερε σταδιακή βελτίωση μέχρι την σχεδόν πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων 4 μήνες μετεγ-
χειρητικά. 

Συµπεράσµατα:	Η φαινομενική ή λειτουργική διαταραχή του μήκους των σκελών μετά από ολική αρθρο-
πλαστική ισχίου είναι μία όχι σπάνια επιπλοκή με βάση την βιβλιογραφία η οποία όμως ανταποκρίνεται 
ικανοποιητικά στην συντηρητική θεραπεία. Οφείλεται κυρίως σε ρίκνωση των μαλακών μορίων στην πρό-
σθια-έξω επιφάνεια της άρθρωσης ή σε παθήσεις της σπονδυλικής στήλης με αποτέλεσα την κλίση της 
λεκάνης και φαινομενική ανισοσκελία.
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O38	 ΤΑΧΕΩΣ	ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ	ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ	ΤΟΥ	ΙΣΧΙΟΥ

Μεγαλοοικονόμος Π.Δ., Παναγόπουλος Γ.Ν., Γαλανόπουλος Ι., Φλέβας Δ., Ηγουμένου Β., 
Κουλουβάρης Π., Κοντογεωργάκος Β., Μαυρογένης Α.Φ.

Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. Αττικόν

Σκοπός: Η ταχέως καταστροφική οστεοαρθρίτιδα του ισχίου είναι μια ιδιοπαθής κλινική οντότητα που 
χαρακτηρίζεται από ταχεία εκφύλιση της άρθρωσης του ισχίου και διαγιγνώσκεται μετά τον αποκλεισμό 
άλλων καταστάσεων με παρόμοια χαρακτηριστικά. Παρουσιάζουμε 4 ασθενείς που αντιμετωπίσαμε με τη 
σπάνια αυτή μορφή αρθρίτιδας.

Υλικό	και	Μέθοδοι: Μελετήσαμε αναδρομικά 4 ασθενείς (2 άνδρες, 2 γυναίκες), μέσης ηλικίας 68 ετών 
(εύρος, 55-85 έτη) που παρουσίασαν ταχέως καταστροφική οστεοαρθρίτιδα του ισχίου. Σε όλες τις πε-
ριπτώσεις η διαταραχή αφορούσε μόνο το ένα ισχίο (3 δεξιά,1 αριστερά). Οι ασθενείς ανέφεραν έντονο 
άλγος και παρουσίαζαν ιδιαίτερο περιορισμό του εύρους κίνησης. Σε χρονικό διάστημα ενός έτους πα-
ρουσίασαν >50% μείωση του μεσάρθριου διαστήματος με συνοδό διάβρωση της μηριαίας κεφαλής. Όλοι 
υποβλήθηκαν σε έλεγχο για τον αποκλεισμό άλλων παθήσεων πριν την ολική αρθροπλαστική. Δυο ασθε-
νείς αντιμετωπίστηκαν με ολική αρθροπλαστική ισχίου με οστικό τσιμέντο, ένας δίχως τσιμέντο, ενώ ένας 
δεν χειρουργήθηκε λόγω σοβαρών νευρολογικών συμβαμάτων. Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης των 
ασθενών ήταν 2,5 έτη (εύρος, 1-6 έτη).

Αποτελέσματα: Η οστική εκφύλιση συνεχίστηκε στον ασθενή που δεν χειρουργήθηκε, όχι όμως στους χει-
ρουργημένους ασθενείς. Ακτινολογική ένδειξη χαλάρωσης ή οστεόλυσης στη κοτύλη ή το μηριαίο στειλεό 
δεν παρατηρήθηκε. Μια ασθενής μετά από ακραία κίνηση παρουσίασε μεμονωμένο οπίσθιο εξάρθρημα 
του ισχίου που αντιμετωπίστηκε με κλειστή ανάταξη. Κανείς από τους ασθενείς δεν υποβλήθηκε σε ανα-
θεώρηση.

Συμπεράσματα:	Καταστάσεις όπως η λοίμωξη, ο καρκίνος, η οστεονέκρωση, η αρθροπάθεια Charcot 
μπορεί να προκαλέσουν την ταχεία εκφύλιση και καταστροφή της άρθρωσης του ισχίου. Τέτοιες παθήσεις 
πρέπει να αποκλειστούν πριν τη διάγνωση της ταχέως καταστροφικής αρθρίτιδας. Η ολική αρθροπλαστική 
του ισχίου φαίνεται να είναι αποτελεσματική στις περιπτώσεις αυτές, δίχως επιπλοκές που να σχετίζονται 
με τη νόσο. 
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O39	 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	ΤΗΣ	ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗΣ	ΤΗΣ	ΜΗΡΙΑΙΑΣ	ΚΕΦΑΛΗΣ	ΜΕ	
ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗ	ΚΑΙ	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ	ΤΑΝΤΑΛΙΟΥ

 
Τσιούλας Π., Οικονόμου Δ., Μαρκόπουλος Γ., Αλβανός Δ., Κυριακίδης Α. 

Β’ Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

Σκοπός: Η οστεονέκρωση της μηριαίας κεφαλής αποτελεί σχετικά συχνό αίτιο χωλότητας και άλγους προ-
ερχόμενου από την άρθρωση του ισχίου, που ευθύνεται, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, για το 10% των 
ολικών αρθροπλαστικών ισχίου. Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, αφορά όμως κυρίως νέους 
ενήλικες. Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσουμε την εμπειρία της κλινικής μας από την αντιμετώπι-
ση της πάθησης αυτής με αποσυμπίεση της μηριαίας κεφαλής και τοποθέτηση εμφυτεύματος τανταλίου.

Υλικό-Μέθοδος: Από το Μάιο του 2005 μέχρι τον Ιούλιο του 2015, 14 ασθενείς (9 άνδρες και 5 γυναίκες) 
με Μ.Ο. ηλικίας τα 48 έτη (31-60 ετών) και οστεονέκρωση μηριαίας κεφαλής μη τραυματικής αιτιολογίας, 
σταδίου ΙΙ κατά Steinberg και συνεργατών, αντιμετωπίστηκαν στην κλινική μας με αποσυμπίεση της μηρι-
αίας κεφαλής και τοποθέτηση εμφυτεύματος τανταλίου. Σε όλους τους ασθενείς η τοποθέτηση του εμφυ-
τεύματος έγινε διαδερμικά με διάνοιξη σήραγγας περιφερικά του μείζονα τροχαντήρα υπό ακτινοσκοπικό 
έλεγχο. Όλοι οι ασθενείς κινητοποιήθηκαν από την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα. Η μετεγχειρητική παρα-
κολούθηση έγινε σε τακτική βάση στα εξωτερικά ιατρεία. Σε όλους τους ασθενείς επετράπη φόρτιση μετά 
το πέρας 3 μηνών από το χειρουργείο.

Αποτελέσματα:	Δέκα ασθενείς, 1 έως 10 έτη μετεγχειρητικά παρουσιάζουν βελτιωμένη κλινική εικόνα, 
με ανώδυνη βάδιση και πλήρη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες. Σε έναν ασθενή (48 ετών) 
έγινε ολική αρθροπλαστική ισχίου 10 μήνες μετά την τοποθέτηση του ήλου τανταλίου. Ένας ασθενής (56 
ετών), παρά την αρχική ύφεση του άλγους, υπεβλήθη σε ολική αρθροπλαστική ισχίου μετά την παρέλευση 
6 ετών. Δύο ασθενείς (43 και 50 ετών), 2 και 6 έτη μετεγχειρητικά, παρουσιάζουν έντονο άλγος, χωλότητα 
και σημαντική επιδείνωση της ακτινολογικής εικόνας. Στους ασθενείς αυτούς έχει ήδη προταθεί η λύση της 
ολικής αρθροπλαστικής ισχίου. Σε κανέναν ασθενή δεν παρουσιάστηκε μετεγχειρητική λοίμωξη. 

Συμπεράσματα: Η αποσυμπίεση της μηριαίας κεφαλής και η τοποθέτηση εμφυτεύματος τανταλίου, μπο-
ρεί να αποτελέσει μια αξιόπιστη επιλογή στην αντιμετώπιση της οστεονέκρωσης της μηριαίας κεφαλής 
στα αρχικά της στάδια, ιδιαίτερα σε νέους ασθενείς, καθώς μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της κλινικής 
εικόνας και να αναστείλει την εξέλιξη της νόσου.
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O40	 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	ΟΛΙΚΗΣ	ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ	ΓΟΝΑΤΟΣ	ΜΕ	
ΟΠΙΣΘΙΟ	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ	(PS)

Πετσατώδης Γ., Ταγκαλίδης Λ., Πίντο Ι., Χατζηλιάδης Γ., Θεοδωρούδης Ι., Χριστοδούλου Α.

Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου

Σκοπός:	Ταξινόμηση των κριτηρίων επιλογής μεθόδου και αναφορά των μεσοπρόθεσμων αποτελεσμά-
των. 

Υλικό	-	Μέθοδος:	Στο χρονικό διάστημα 2010 έως 2015 πραγματοποιήθηκαν 472 ολικές αρθροπλαστικές 
γόνατος. Σε όλες τις αρθροπλαστικές οι προθέσεις σταθεροποιήθηκαν με τσιμέντο. Οι 311 έγιναν με διατή-
ρηση του οπισθίου χιαστού (CR) ενώ οι 161 χωρίς διατήρηση (PS). Τα κριτήρια επιλογής της διατήρησης 
ή όχι του οπισθίου χιαστού ήταν προεγχειρητικά και διεγχειρητικά . Κύριο προεγχειρητικό κριτήριο ήταν η 
έλλειψη έκτασης του γόνατος και ο περιορισμός της κάμψης <90 μοίρες. Διεγχειρητικά κριτήρια ήταν η ανε-
πάρκεια του οπισθίου χιαστού, η ανεπάρκεια του λοξού ιγνυακού και η ρίκνωση του οπισθίου θυλάκου.
 
Αποτελέσματα:	Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν με βάση τα κριτήρια της Knee Society. Υπήρξε μια λοί-
μωξη και καμία μηχανική χαλάρωση. Οι αρθροπλαστικές χωρίς διατήρηση του οπισθίου χιαστού (PS) οδη-
γούνται σε εξίσου καλά λειτουργικά και ακτινολογικά αποτελέσματα με τις αρθροπλαστικές με διατήρηση 
του οπισθίου χιαστού (CR) αν και εφαρμόζονται σε γόνατα τα οποία είναι προεγχειρητικά δύσκαμπτα . 

Συμπεράσματα:	Η τεχνική PS αποτελεί μέθοδο εκλογής σε ολικές αρθροπλαστικές γονάτων με σύγκαμψη 
και κάμψη <90 μοίρες. 
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O41	 ΑΤΥΠΗ	ΠΟΡΕΙΑ	ΕΞΩ	ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ	ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ	ΜΕΤΑΞΥ	ΤΩΝ	ΔΥΟ	ΚΕΦΑΛΩΝ	
ΤΟΥ	ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ	ΜΥΟΣ	ΚΑΙ	ΣΥΝΟΔΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΙΑ	ΤΡΙΤΗΣ	ΚΕΦΑΛΗΣ

Νάτσης Κ.1, Πιάγκου Μ.2, Γερόπουλος Γ.1, Δρόσος Χ.1, Λαζαρίδης Ν.1, Αναστασόπουλος Ν.1

 

1Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ,
2Εργαστήριο Ανατομίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Σκοπός:	Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση ενός κορακοβραχιόνιου μυός (KB) με τρεις εκφυτικές 
κεφαλές και η άτυπη πορεία του προσθίου έξω δευτερεύοντος στελέχους του βραχιονίου πλέγματος (Πρ 
ΕξΔΣ) και της έξω ρίζας του μέσου νεύρου (Μ) μέσα από αυτόν. 

Παρουσίαση	περίπτωσης: Κατά την ανατομή της δεξιάς μασχαλιαίας χώρας και του άνω άκρου σε πτώ-
μα ανδρός 78 ετών, εντοπίσθηκε KB, μήκους 14.8 εκ, με τρεις εκφυτικές κεφαλές. Η εν τω βάθει κεφαλή, 
μήκους 14 εκ., εκφυόταν επί τα εντός, από την κορυφή της κορακοειδούς απόφυσης και η μέση κεφαλή, 
μήκους 13.5 εκ., από το κάτω χείλος της κορακοειδούς απόφυσης σε σύμφυση με το έξω χείλος του τέ-
νοντα της βραχείας κεφαλής του δικεφάλου βραχιονίου. Οι δύο κεφαλές συμφύονταν σε κοινό τένοντα 
στο ύψος σχηματισμού του μέσου νεύρου (Μ). Ο τένοντας καταφυόταν στη μεσότητα του έσω χείλους 
του βραχιονίου οστού μεταξύ των μυικών εκφύσεων του πρόσθιου βραχιονίου και της έσω κεφαλής του 
τρικεφάλου βραχιονίου μυός. Η επιπολής κεφαλή, μήκους 10.4 εκ., ήταν η επικουρική κεφαλή που εκφυ-
όταν από τον τένοντα της βραχείας κεφαλής του δικεφάλου βραχιονίου, 3.4 εκ. κάτω από την κορακοειδή 
απόφυση και πορεύονταν επιπολής του μυοδερματικού νεύρου (ΜΔ). Επί τα εντός, η επιπολής κεφαλή 
υποδιαιρούνταν σε έξω και έσω δεσμίδες πριν καταφυθεί στην έσω κεφαλή του τρικεφάλου. Οι έξω δεσμί-
δες της επικουρικής κεφαλής καταφύονταν μέσω τένοντα αφού συγχωνεύονταν με τις μυικές ίνες της έσω 
δεσμίδας. Ο ΚΒ νευρωνόταν από 3 κλάδους απευθείας από το ΠρΕξΔΣ, ενώ η επιπολής κεφαλή δεχόταν 
νεύρωση από το ΜΔ και αιματωνόταν από κλάδο της βραχιόνιας αρτηρίας. 

Κλινική	σημασία: Η παρούσα περίπτωση τεκμηριώνει την παρουσία επικουρικής τρίτης κεφαλής, της 
επιπολής. Επιπλέον ένα περιτονιακό στρώμα που κάλυπτε τις ίνες της επικουρικής κεφαλής περνούσε 
επιπολής του Μ και της βραχιόνιας αρτηρίας και προσφυόταν στην εν τω βάθει περιτονία του βραχίονα. 
Το Μ και η βραχιόνια αρτηρία περικλείονταν από έλυτρο συνδετικού ιστού που δημιουργούνταν από το 
μυοπεριτονιακό τμήμα της τρίτης κεφαλής. Κατανοώντας την ανατομική θέση του ΚΒ σε σχέση με τη γλη-
νοβραχιόνια άρθρωση μπορεί να υποτεθεί ότι το Πρ ΕξΔΣ είναι ευπαθές σε βλάβη στην αρθροσκοπική 
χειρουργική επανόρθωσης του ώμου.
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O42	 ΑΤΥΠΗ	ΕΚΦΥΣΗ	ΤΗΣ	ΥΠΕΡΠΛΑΤΙΑΣ	ΑΠΟ	ΤΗ	ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΑ	ΑΡΤΗΡΙΑ.	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ	
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ	ΚΑΙ	ΚΛΙΝΙΚΗ	ΣΗΜΑΣΙΑ	

Νάτσης Κ.1, Πιάγκου Μ.2, Αποστολίδης Σ.1, Τότλης Τ.1, Δημάκου Μ.1, Κοτσιομήτης Ε.2

1Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ
2Εργαστήριο Ανατομίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η αναφορά μιας άτυπης ετερόπλευρης έκφυσης της υπερπλάτιας από 
τη μασχαλιαία αρτηρία και η πιθανή παγίδευσή της μεταξύ του άνω και μέσου πρωτεύοντος στελέχους του 
βραχιονίου πλέγματος.

Παρουσίαση	περίπτωσης: Σε πτώμα ανδρός ηλικίας 92 ετών διαπιστώθηκε στην αριστερή μασχαλιαία 
χώρα ανώμαλη έκφυση της υπερπλάτιας αρτηρίας από την 1η μοίρα της μασχαλιαίας (έξω χείλος 1ης πλευ-
ράς). Η αρτηρία πορευόταν οπισθίως και παράλληλα με την κλείδα μεταξύ άνω και μέσου πρωτεύοντος 
στελέχους του βραχιονίου πλέγματος. Από την ίδια μοίρα, εκ των έσω εκφύονταν η ανωτάτη θωρακική και 
η επικουρική πλάγια θωρακική αρτηρία. Η υπερπλάτια αρτηρία μετά από τοξοειδή πορεία εισερχόταν στην 
οπίσθια επιφάνεια της ωμοπλάτης κάτω από τον άνω εγκάρσιο σύνδεσμο, συνοδευόμενη από το υπερ-
πλάτιο νεύρο. Το αριστερό υπερπλάτιο νεύρο, εκφυόταν από το άνω πρωτεύον στέλεχος 2.36 εκ πάνω 
από το μέσο τριτημόριο της κλείδας και κάτω από τον άνω εγκάρσιο σύνδεσμο εισερχόταν στην οπίσθια 
επιφάνεια της ωμοπλάτης. Η αριστερή υπερπλάτια φλέβα πορευόταν πάνω από τον άνω εγκάρσιο σύν-
δεσμο. 

Κλινική	σημασία: Οι τραυματισμοί της υπερπλάτιας αρτηρίας μπορεί να προκαλέσουν μικροεμβολές στα 
μικρά αγγεία του υπερπλάτιου νεύρου προκαλώντας νευροπάθεια. Η γνώση της έκφυσης και πορείας της 
αρτηρίας υπερπλάτιας είναι πολύ σημαντική στην περίπτωση καταγμάτων της κλείδας. Οι ανατομικές πα-
ραλλαγές της υπερπλάτιας αρτηρίας πρέπει να μελετώνται από τους επεμβαίνοντες στην περιοχή καθώς 
συσχετίζονται με αρτηριοφλεβικά συρίγγια και ανευρύσματα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται κατά 
την παροχέτευση αποστημάτων στην περιοχή της μασχάλης, του βραχίονα και του αγκωνιαίου βόθρου 
και κατά τον λεμφαδενικό καθαρισμό όπου απαιτείται απολίνωση της αρτηρίας σε περιπτώσεις άτυπης 
έκφυσής της.
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O43	 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ	ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ	ΣΤΑ	ΠΑΙΔΙΑ

Μαρκέας Ν., Αντωνιάδου Θ., Σταυρόπουλος Ν., Κακουράτος Γ., Δημόπουλος Λ., Μήρτσιος Χ.

Β’ Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν.Α. Παίδων Π.& Α. Κυριακού

Σκοπός:	Τα κατάγματα στην περιοχή της ποδοκνημικής στα παιδιά, όσα οδηγούνται στη χειρουργική αί-
θουσα για ανάταξη, είναι ασυνήθη και γεννούν προβληματισμούς αναφορικά με την αντιμετώπιση και την 
εξέλιξή τους. Η επικρατούσα τάση εξακολουθεί να είναι η ανατομική ανάταξη των ενδοαρθρικών καταγμά-
των χωρίς την άσκηση εξαιρετικής βίας, καθώς και το μακροχρόνιο follow-up για την έγκαιρη πρόληψη των 
ενδεχόμενων επιπλοκών. 

Υλικό-Μέθοδος: Στο διάστημα 2007-2014, αντιμετωπίσαμε στην κλινική μας 21 παιδιά (12 αγόρια, 9 κορί-
τσια) ηλικίας 12,2 ετών με κάταγμα στην περιοχή της ποδοκνημικής, το οποίο απαιτούσε γενική αναισθη-
σία για την ανάταξή του, σε ένα σύνολο 198 καταγμάτων ποδοκνημικής την ίδια χρονική περίοδο, τα οποία 
αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά στα εξωτερικά ιατρεία χωρίς την ανάγκη χειρισμών κλειστής ανάταξης. Η 
πλειονότητα αφορούσε κατάγματα έσω σφυρού Salter-Harris III (7), κατάγματα Tillaux (5), κατάγματα τρι-
ών επιπέδων (4), κατάγματα Salter-Harris II (3) και αμφισφύρια (2). Το ελεύθερο παιχνίδι και η αθλητική 
ενασχόληση ευθύνονταν στο 52,4% και η πτώση στο 24% των περιπτώσεων. Έξη παιδιά αντιμετωπίστη-
καν συντηρητικά, ενώ καταφύγαμε σε ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση σε 15. 

Αποτελέσματα: Στη διάρκεια ενός follow-up που κυμάνθηκε ευρέως από 5 έως 41 μήνες, διαπιστώθηκαν 
3 περιπτώσεις με εμφάνιση εκφυλιστικών αλλοιώσεων και μια επιπλέον περίπτωση με πρώιμη σύγκλειση 
τμήματος του συζευκτικού χόνδρου για το οποίο δεν χρειάστηκε να προβούμε σε διορθωτική επέμβαση. 
Σύμφωνα με το τροποποιημένο σύστημα αξιολόγησης του Weber, το οποίο λαμβάνει υπόψη του κλινικά 
και ακτινογραφικά κριτήρια, τα αποτελέσματα κρίθηκαν άριστα στο 81% των περιπτώσεων και πολύ καλά, 
ή απλώς καλά, στο 19%.

Συμπεράσματα:	Για τη βελτιστοποίηση της αντιμετώπισης των καταγμάτων ποδοκνημικής στην παιδική 
ηλικία προαπαιτούνται η σαφής αναγνώρισή τους στον απεικονιστικό έλεγχο (ειδικές προβολές ακτινο-
γραφιών και/ή CT), η γνώση του μηχανισμού πρόκλησης, η άριστη ανάταξη, η ασφαλής ακινητοποίηση με 
νάρθηκα ή εσωτερική συγκράτηση και η τακτική παρακολούθηση με κλινικά και ακτινολογικά κριτήρια για 
την έγκαιρη πρόληψη επιπλοκών.
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O44	 Η	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ	ΚΑΤΑ	GRICE	ΑΡΘΡΟΔΕΣΗ	ΣΤΗ	ΘΕΡΑΠΕΙΑ	ΤΗΣ	
ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑΣ	ΣΤΑ	ΠΑΙΔΙΑ:	ΜΕΛΕΤΗ	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	2,1	ΕΤΩΝ

Αντωνιάδου Θ., Χατζημιχαήλ Α., Μήρτσιος Χ., Μιχελαράκης Ι., Πασπαράκης Δ.

Β΄Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν.Α. Παίδων Π.& Α. Κυριακού

Σκοπός:	το 90% των επισκέψεων στα παιδοορθοπαιδικά ιατρεία για προβλήματα σχετικά με τον άκρο 
πόδα, αφορούν την βλαισοπλατυποδία. Η βλαισοπλατυποδία χαρακτηρίζεται από απώλεια του έσω επι-
μήκους τόξου και βλαισότητα του οπισθίου ποδός. Σκοπός της μελέτης είναι η αξιολόγηση περιπατητικών 
παιδιών, που υπεβλήθησαν σε αρθρόδεση Grice-Green για συμπτωματική, ασταθή βλαισοποδία.

Μέθοδος:	η τροποποιημένη Grice-Green εξωαρθρική υπαστραγαλική αρθρόδεση εφαρμόστηκε από τον 
ίδιο χειρουργό σε 14 περιπατητικά παιδιά με εγκεφαλική παράλυση ή ιδιοπαθή σπαστική βλαισοπλατυ-
ποδία από το 1999 εως το 2009. 7 ασθενείς υπεβλήθησαν σε αμφοτερόπλευρη επέμβαση, άρα συνολικά 
21 πόδια αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά. Η μέση ηλικία των παιδιών ήταν τα 10,8 έτη (8,11-13,49 ετών). 
Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης ήταν τα 2,1 έτη (1,44-2,76 έτη). Πριν και μετά την επέμβαση αξιολογή-
θηκαν λειτουργικές παράμετροι συμπεριλαμβανομένων της ικανότητας βάδισης, των προβλημάτων που 
σχετίζονται με το δέρμα και της ανάγκης χρήσης ορθωτικών κηδεμόνων μετά την επέμβαση. Προεγχειρη-
τικά και κατά την παρακολούθηση ελήφθησαν face και profil ακτινογραφίες με φόρτιση των άκρων ποδών 
και ποδοκνημικών αρθρώσεων άμφω. Σε όλες τις περιπτώσεις υπολογίσθηκαν οι γωνίες αστραγάλου-
πτέρνας(προσθιοπίσθια και πλάγια), η γωνία κλίσης της πτέρνας και η πλάγια γωνία αστραγάλου-1ου μετα-
ταρσίου (Meary’s angle). Θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε όλους τους ασθενείς έγινε διαδερμική επιμήκυνση 
του αχιλλείου τένοντα. Το αποτέλεσμα της αρθρόδεσης σε κάθε ασθενή κρίθηκε με βάση το σύστημα αξι-
ολόγησης των Scott et al (1988) και το Vas score.

Αποτελέσματα:	η μέση πλάγια γωνία αστραγάλου-πτέρνας μειώθηκε από 48,9 προεγχειρητικά σε 34,67 
μοίρες κατά την παρακολούθηση. Η μέση προσθιοπίσθια γωνία αστραγάλου-πτέρνας μειώθηκε από 35 
μοίρες προεγχειρητικά σε 25,05 μετεγχειρητικά. Η μέση Meary’s γωνία διορθώθηκε από 27,9 μόιρες προ-
εγχειρητικά σε 12.33 μετεγχειρητικα. Μετά τη χειρουργική αντιμετώπιση διορθώθηκε και η κλίση της πτέρ-
νας. Η αναλογική κλίμακα βαθμονόμησης της ικανοποιήσης των ασθενών βελτιώθηκε από 3,5 προεγχει-
ρητικά σε 7,3 κατά το χρόνο παρακολούθησης. Σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης των Scott et al είχαμε 
12 καλά αποτελέσματα, 7 μέτρια αποτελέσματα και 2 κακά αποτελέσματα.

Συμπεράσματα:	οι ασθενείς στη μελέτη μας επωφελήθηκαν από την τροποποιημένη Grice-Green αρθρό-
δεση.
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O45	 ΠΡΩΙΜΗ	ΔΙΑΓΝΩΣΗ	ΤΗΣ	ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ	ΔΥΣΠΛΑΣΙΑΣ	ΤΩΝ	ΙΣΧΙΩΝ	
ΣΤΗ	ΝΕΟΓΝΙΚΗ	ΗΛΙΚΙΑ

Συρίκας Ι., Δημητριάδης Σ., Γιανναρά Τ., Μαυρομανώλη Α., Μπεσλίκας Θ., Χατζώκος Ι.

Β΄Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. Γ. Γεννηματάς

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση της κλινικής εικόνας στην πρώιμη διάγνωση 
της Συγγενούς Αναπτυξιακής Δυσπλασίας των ισχίων (DDH).

Υλικό	-	Μέθοδος: Στη χρονική περίοδο 2004-2005 παραπέμφθηκαν στα εξωτερικά ιατρεία της κλινικής 
μας από παιδιάτρους για επιβεβαίωση της DDH 19 ασθενείς (12 κορίτσια και 7 αγόρια) νεογνικής ηλικίας 
7 έως 40 ημερών. Σε όλους τους ασθενείς είχε προηγηθεί υπερηχογραφική εκτίμηση των ισχίων με τη 
μέθοδο Graf. Η δυσπλασία κατετάγη στους τύπους IIa (8 ισχία), IIβ (7 ισχία) και III (4 ισχία). Οι 5 ασθενείς 
εμφάνισαν αμφοτερόπλευρη δυσπλασία ενώ οι υπόλοιποι 14 ετερόπλευρη (σύνολο 24 ισχίων).Κατά την 
κλινική εξέταση διερευνήθηκαν τα κλινικά σημεία της Συγγενούς Δυσπλασίας των ισχίων τα οποία αφο-
ρούν την ηλικία πριν από τη βάδιση (δυσχέρεια απαγωγής των ισχίων, ασυμμετρία γλουτιαίων πτυχών, 
ανισοσκελία, σημείο Barlow, σημείο Galeazzi και σημείο Ortolani). Η διάγνωση της Συγγενούς Δυσπλασίας 
είχε τεθεί υπερηχογραφικά με τη μέθοδο εξέτασης κατά Graf, την οποία και μας προσκόμιζε ο ασθενής. 

Αποτελέσματα:	Το συχνότερα κλινικό μας εύρημα ήταν η δυσχέρεια απαγωγής του πάσχοντος ισχίου 
(12 ισχία, 8 κορίτσια και 4 αγόρια), η ανισοσκελία (βράχυνση του πάσχοντος ισχίου) και το χαρακτηριστικό 
«κλικ» ανάταξης στα χαλαρά ισχία στα οποία υπήρχε η δυνατότητα ανάταξης. Ασυμμετρία γλουτιαίων πτυ-
χών εμφάνισαν 8 ασθενείς. Σε τρεις ασθενείς που υπερηχογραφικά διαπιστώθηκε ετερόπλευρη δυσπλα-
σία του ισχίου δε βρέθηκαν κλινικά σημεία δυσπλασίας και δε συνεστήθη θεραπευτική αγωγή. 

Συμπέρασμα: Η δυσχέρεια απαγωγής του ισχίου είναι το συχνότερο κλινικό εύρημα της αναπτυξιακής δυ-
σπλασίας των ισχίων, το οποίο όμως μπορεί να εκτιμηθεί δύο εβδομάδες μετά τη γέννηση οπότε και λύεται 
η εμβρυική σύγκαμψη των αρθρώσεων. Ακολουθεί σε συχνότητα η ασυμμετρία των γλουτιαίων πτυχών, το 
σημείο Ortolani και σημείο Barlow. Η ανισοσκελία και το σημείο Galeazzi εμφανίζονται σε δυσπλασία των 
ισχίων τύπου III κατά Graf (υπεξάρθρημα των ισχίων), ενώ το σημείο Ortolani και το σημείο Barlow στα 
εξαρθρώσιμα ισχία που ανατάσσονται.
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O46	 Η	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	ΤΗΣ	ΝΕΟΓΝΙΚΗΣ	ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ	

Τσίτας Κ., Συρίκας Ι., Παυλόπουλος Χ.,Τσιβίκης Φ., Μπεσλίκας Θ., Χατζώκος Ι.
 
Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. Γ. Γεννηματάς

Σκοπός: Η παρούσα μελέτη εστιάζει στην περιγραφή των ιδιαιτεροτήτων στη θεραπευτική αντιμετώπιση 
της νεογνικής οστεομυελίτιδας.

Υλικό	και	Μέθοδος: Κατά την διάρκεια της πενταετίας 2010-2015 παραπέμφθηκαν στην κλινική μας από 
παιδιατρικές κλινικές άλλων νοσοκομείων, 13 ασθενείς με την διάγνωση: σηπτική αρθρίτιδα - οστεομυελίτι-
δα του γόνατος (6 περιπτώσεις),του ισχίου (5 περιπτώσεις) και του ώμου (2 περιπτώσεις). Σε δυο ασθενείς 
υπήρχαν πολλαπλές εντοπίσεις. Στη μία περίπτωση εντοπίστηκε αμφοτερόπλευρα στα γόνατα και στην 
άλλη στο γόνατο και στο σύστοιχο ισχίο. Σε όλους τους ασθενείς είχε προηγηθεί ενδοφλέβια χορήγηση 
αντιβιοτικών η οποία όμως απέτυχε ως θεραπευτική αντιμετώπιση. Η κλινική εικόνα ήταν κοινή, με επώ-
δυνη διόγκωση του άκρου και ψευδοπαράλυση του άνω ή κάτω άκρου. Στα νεογνά λόγω ανοσολογικής 
ανεπάρκειας δεν παρατηρήθηκε αξιόλογη αύξηση των δεικτών της φλεγμονής (ΤΚΕ, CRP, λευκά-τύπος). 

Αποτελέσματα:	Η θεραπεία ήταν κοινή: ευρύς χειρουργικός καθαρισμός, ενδοφλέβια αντιβιοτικά για 3 
εβδομάδες βάση αντιβιογράμματος και ακινητοποίηση της άρθρωσης. Στους ασθενείς με καθυστερημένη 
διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση, διαπιστώθηκαν σοβαρές βλάβες στην λειτουργία του σύστοιχου 
συζευτικού χόνδρου.

Συμπεράσματα:	Η έγκαιρη διάγνωση της νεογνικής οστεομυελίτιδας αποτελεί κλειδί για την επιτυχή θε-
ραπεία. Η πρώιμη χειρουργική θεραπεία, η οποία βασίζεται στην κλινική εικόνα, είναι μονόδρομος και 
περαιτέρω χρονοβόρες απεικονιστικές εξετάσεις (MRI,SCAN) επιβαρύνουν την πρόγνωση της πάθησης 
και εγκαταλείπουν σοβαρές υπολειματικές βλάβες στο αντίστοιχο άκρο. 
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O47	 ΥΠΟΦΩΣΦΑΤΑΙΜΙΚΗ	ΡΑΧΙΤΙΔΑ.	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	ΤΗΣ	ΜΕΓΑΛΗΣ	ΡΑΙΒΟΓΟΝΙΑΣ
 
Λαλιώτης Ν., Κεσίδης Ε., Πετράκης Ι., Τζαβέλλας Α., Αβραμίδης Θ., Κύρκος Ι.
 
Γ’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

Η υποφωσφαταιμική ραχίτιδα είναι κληρονομούμενη διαταραχή μεταβολισμού του Ca, που προκαλεί βα-
ρύτατες παραμορφώσεις στα κάτω άκρα, συνήθως με την μορφή της ραιβογονίας.

Σκοπός	της εργασίας μας είναι παρουσίαση της αντιμετώπισης της ραιβογονίας με την χρήση κυκλικών 
συστημάτων εξωτερικής οστεοσύνθεσης Ilizarov. 

Ασθενείς-	Μέθοδος:	Πρόκειται για σειρά 5 παιδιών με διαγνωσμένη υποφωσφαταιμική ραχίτιδα. Όλα 
έχουν φαρμακευτική θεραπεία για την νόσο. Το χαρακτηριστικό κλινικό σημείο είναι το χαμηλό ύψος των 
παιδιών με συνοδό βαρύτατη ραιβογονία. Η ραιβογονία αφορά συμμετρικά τους μηρούς και τις κνήμες , 
με συνολική παραμόρφωση εν είδη κύκλου στα κάτω άκρα. Ο προεγχειρητικός σχεδιασμός, μετά από την 
ακριβή ακτινολογική εξέταση, περιελάμβανε τον σχεδιασμό διόρθωσης με διπλές οστεοτομίες σε μηρό και 
κνήμη αντίστοιχα, στην προσπάθεια ευθειασμού του κύκλου και της αποκατάστασης του μηχανικού άξονα 
των κάτω άκρων. Σε όλους τους ασθενείς έγινε προκατασκευασμένο πλαίσιο για τον μηρό και την κνήμη, 
με ελεύθερη την άρθρωση του γόνατος. Η διόρθωση πραγματοποιήθηκε πρώτα στο ένα άκρο και μετά 
ακολούθησε το άλλο άκρο.

Αποτελέσματα:	Η εγχειρητική αντιμετώπιση άρχιζε από τον μηρό, με την εφαρμογή του πλαισίου και 
διορθωτικές διπλές οστεοτομίες, με οξεία διόρθωση της παραμόρφωσης. Ακολουθούσε η διόρθωση της 
κνήμης επίσης με διπλή οστεοτομία και οξεία διόρθωση. Ο χρόνος χειρουργικής διόρθωσης κυμάνθηκε 
από 4-6 ώρες για κάθε άκρο. Σε όλους τους ασθενείς ακολούθησε άμεση φόρτιση του άκρου. Σε 3 ασθενείς 
υπήρξε καθυστέρηση της πώρωσης των οστεοτομιών. Ο χρόνος που μεσολάβησε για την διόρθωση του 
άλλου άκρου κυμάνθηκε από 6-10 μήνες. Τελικώς πωρώθηκαν πλήρως όλες οι οστεοτομίες, με εξαιρετι-
κή βελτίωση της λειτουργικότητος των κάτω άκρων. Σε 1 ασθενή υπήρξε παροδική πάρεση περονιαίου 
νεύρου. Σε 1 ασθενή υπάρχει βαθμός υπολειπόμενης ραιβογονίας που θα αντιμετωπισθεί σε επόμενο 
στάδιο. 

Συζήτηση-Συμπεράσματα:	Η ραιβογονία της ραχίτιδος αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για την διόρθωση. 
Απαιτεί την διόρθωση της παραμόρφωσης σε πολλά επίπεδα με συνοδό αποκατάσταση του μηχανικού 
άξονα στα κάτω άκρα. Η χρήση των κυκλικών συστημάτων αποτελεί την ιδανική λύση για την διόρθωση, 
επιτρέποντας την καλύτερη δυνατή κινητοποίηση των παιδιών. Η καθυστέρηση της πώρωσης των οστε-
οτομιών είναι από τα προβλήματα της ραχίτιδος. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα καλό όταν έχει γίνει 
σωστός προεγχειρητικός σχεδιασμός. 
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O48	 H	ΟΠΙΣΘΙΑ	ΚΛΙΣΗ	ΤΟΥ	ΑΥΞΗΤΙΚΟΥ	ΧΟΝΔΡΟΥ	ΤΟΥ	ΜΗΡΙΑΙΟΥ	ΑΥΧΕΝΑ	ΩΣ	
ΔΕΙΚΤΗΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ	ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗΣ	ΕΠΙΦΥΣΙΟΛΙΣΘΗΣΗΣ	ΤΗΣ	ΜΗΡΙΑΙΑΣ	
ΚΕΦΑΛΗΣ

 
Μεγαλοοικονόμος Π.Δ.1, Παναγόπουλος Γ.Ν.1, Αντωνιάδου Θ.1, Βώττης Χ.1, Ηγουμένου Β.1, Μαρκέας Ν.2, 
Μαυρογένης Α.Φ.1, Πασπαράκης Δ.2

 

1Α’ Ορθοπαιδική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. Αττικόν, 2Β’ Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Παίδων Παν. & Αγλαΐα Κυριακού, 
Αθήνα

Σκοπός: Οι ασθενείς που παρουσιάζουν επιφυσιολίσθηση της μηριαίας κεφαλής βρίσκονται σε υψηλό 
κίνδυνο μελλοντικής αμφοτερόπλευρης εμφάνισης της νόσου. Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της 
οπίσθιας κλίσης (posterior sloping angle) του αυξητικού χόνδρου του μηριαίου αυχένα. Εξετάστηκε αν ο 
δείκτης αυτός μπορεί να προβλέψει μελλοντική ολίσθηση του φυσιολογικού ισχίου σε παιδιά που ήδη πα-
ρουσίασαν επιφυσιολίσθηση της μηριαίας κεφαλής. 

Υλικό	και	Μέθοδοι: Μελετήσαμε 2 ομάδες ασθενών που αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά λόγω επιφυσιο-
λίσθησης της μηριαίας κεφαλής. Στην ομάδα Α συμπεριελήφθησαν 15 παιδιά (9 αγόρια, 6 κορίτσια; μέση 
ηλικία, 11,6 έτη) που παρουσίασαν αμφοτερόπλευρη επιφυσιολίσθηση, ενώ στην ομάδα Β συμπεριελή-
φθησαν 15 παιδιά (8 αγόρια, 7 κορίτσια; μέση ηλικία,12,2 έτη) που παρουσίασαν ετερόπλευρη εντόπιση 
της νόσου. Στην ομάδα Α το μέσο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ολίσθηση της μιας μηρι-
αίας επίφυσης ως την ολίσθηση της άλλης ήταν 13,9 μήνες (εύρος, 6-29 μήνες). Κανένας ασθενής δεν 
παρουσίασε ταυτόχρονα αμφοτερόπλευρη επιφυσιολίσθηση. Αξιολογήθηκε αναδρομικά στις δυο ομάδες 
ασθενών η οπίσθια κλίση του αυξητικού χόνδρου του φυσιολογικού ισχίου από δυο διαφορετικούς παρατη-
ρητές. Η γωνία αυτή μετρήθηκε στις ακτινογραφίες λεκάνης-ισχίων σε βατραχοειδή θέση που έγιναν κατά 
την αρχική προσέλευση.

Αποτελέσματα:	Η μέση οπίσθια κλίση ήταν Μ=17,8ο SD=5,5o για την Ομάδα Α και M= 9,4o SD=3,2o για 
την ομάδα Β. Οι ασθενείς με αμφοτερόπλευρη επιφυσιολίσθηση παρουσίασαν μεγαλύτερη οπίσθια κλίση 
από αυτούς που παρουσίασαν ετερόπλευρη εντόπιση της νόσου. Η διαφορά αυτή ήταν στατιστικά ση-
μαντική (p<0.001). Η μέτρηση της γωνίας αυτής φαίνεται να είναι αξιόπιστη και αναπαραγώγιμη και δεν 
διαφοροποιείται όταν αξιολογείται ξανά από τον ίδιο παρατηρητή ή από διαφορετικούς παρατηρητές. 

Συμπεράσματα:	Η οπίσθια κλίση του αυξητικού χόνδρου είναι ένας αξιόπιστος και αναπαραγώγιμος ακτι-
νολογικός δείκτης για την πρόβλεψη μελλοντικής ολίσθησης του φυσιολογικού ισχίου των παιδιών που 
έχουν ήδη διαγνωστεί με επιφυσιολίσθηση της μηριαίας κεφαλής. Οι ασθενείς που παρουσιάζουν μεγάλη 
οπίσθια κλίση διατρέχουν υψηλό κίνδυνο αμφοτερόπλευρης εμφάνισης της νόσου, πρέπει να παρακολου-
θούνται στενά και ίσως πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο προφυλακτικής σταθεροποίησης του φυσιολο-
γικού ισχίου.
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O49	 ΟΙ	ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ	ΤΟΥ	ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ	ΤΗΣ	ΚΡΟΤΑΦΟΓΝΑΘΙΚΗΣ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ	ΣΤΗΝ	
ΠΑΙΔΙΚΗ	ΗΛΙΚΙΑ:	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ	ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

 
Τηλαβερίδης Ι., Κουκόλης Ν., Λαζαρίδης Ν., Αστρείδης Ι.,Κόγιας Β., Αντωνιάδης Κ.
 
Πανεπιστημιακή Κλινική Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρoυργικής, Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου

Εισαγωγή: Το τραύμα της κροταφογναθικής διάρθρωσης (ΚΓΔ) αποτελεί πολύ συχνή κάκωση στους 
τραυματισμούς του σπλαγχνικού κρανίου και αποκτά ιδιαίτερη σημασία στις κακώσεις στην παιδική ηλικία, 
καθώς ο τραυματισμός της άρθρωσης σε ορισμένες περιπτώσεις και ανάλογα με τη βαρύτητά της μπορεί 
να προκαλέσει σημαντικές διαταραχές στην λειτουργία της ΚΓΔ όσο και στην ανάπτυξη της γνάθου. Η ση-
μαντικότερη διαταραχή αφορά την αγκύλωση της άρθρωσης που προκαλεί δυσκολία στην μάσηση, ανα-
πτυξιακές δυσμορφίες στο πρόσωπο και περιορίζει πολλές δραστηριότητες του ατόμου. Οι αναπτυξιακές 
διαταραχές εκδηλώνονται με υποπλασία της κάτω γνάθου που αφορά το κάτω τριτημόριο του προσώπου 
και προσδίδει στο εξωτερικό περίγραμμα του προσώπου κυρτό σχήμα με συνέπειες στην αισθητική εμφά-
νιση και την ψυχολογική κατάσταση του ατόμου

Σκοπός: Στην εργασία μας παρουσιάζεται περίπτωση ασθενούς με αμφοτερόπλευρο κάταγμα των κον-
δύλων της κάτω γνάθου στην παιδική ηλικία που οδήγησε σταδιακά σε περιορισμό της διάνοιξης του στό-
ματος (12 χιλιοστά).

Υλικό:	Άνδρας ασθενής στη διάρκεια της παιδικής ηλικίας υπέστη αμφοτερόπλευρο κάταγμα στους κον-
δύλους της κάτω γνάθου και προοδευτικά ανέπτυξε περιορισμό στη διάνοιξη του στόματος και υποπλασία 
στην κάτω γνάθο λόγω της αγκύλωσης.

Μέθοδος: Ο ασθενής αρχικά υποβλήθηκε σε λύση της ινοστεώδους αγκύλωσης που περιελάμβανε αφαί-
ρεση των παραμορφωμένων κονδύλων και αποκατάσταση του οπισθίου ύψους του κλάδου με τη χρήση 
μπλοκ από silastic. Με τη μέθοδο αυτή αποκαταστάθηκε το εύρος διάνοιξης της στοματικής κοιλότητας. Η 
διασωλήνωση έγινε βρογχοσκοπικά καθώς η τυπική στοματοτραχειακή διασωλήνωση ήταν αδύνατη. Ένα 
χρόνο μετά την επέμβαση έγινε αμφιγναθική οστεοτομία που περιελάμβανε Le Fort I οστεοτομία στην άνω 
γνάθο και οβελιαία οστεοτομία στην κάτω γνάθο, με την οποία αποκαταστάθηκε η αισθητική εμφάνιση του 
προσώπου.

Αποτελέσματα:	Αμέσως μετά την λύση της αγκύλωσης η διάνοιξη του στόματος ήταν πλήρης, ενώ η 
αμφιγναθική επέμβαση αποκατέστησε τη σκελετική δυσμορφία του προσώπου. Οι παρεμβάσεις αυτές 
βελτίωσαν σημαντικά παραμέτρους που σχετίζονται με τις λειτουργίες της μάσησης, της ομιλίας και της 
στοματικής υγιεινής, ενώ η αισθητική αποκατάσταση αύξησε σημαντικά την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτί-
μηση του ασθενή.

Συμπεράσματα:	Ο αμφοτερόπλευρος τραυματισμός της κροταφογναθικής διάρθρωσης στην παιδική ηλι-
κία μπορεί να οδηγήσει σε αγκύλωση και υποπλασία της κάτω γνάθου η οποία μπορεί να αποκατασταθεί 
μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης αρχικά με λύση της αγκύλωσης και στη συνέχεια με οστεοτομίες των 
γνάθων προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα.
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O50	 ΥΠΑΡΧΕΙ	ΓΕΝΕΤΙΚΗ	ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ	ΓΙΑ	ΤΟ	“ΣΥΝΔΡΟΜΟ	ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ	ΩΜΟΥ”;	
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ	ΚΑΙ	ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ

 
Προδρομίδης Α.1,2, Χαραλάμπους Χ.1,2,3

 

1School of Medicine and Dentistry, University of Central Lancashire, Preston, UK,
2Orthopaedic Department, Blackpool Teaching Hospitals, Blackpool, UK
3Institute of Inflammation and Repair, University of Manchester, Manchester, UK

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να πραγματοποιηθεί μια συστηματική ανασκόπηση και 
μετα-ανάλυση των διαθέσιμων μελετών για να αξιολογηθούν τα δεδομένα που υποδηλώνουν την ύπαρξη 
γενετικής προδιάθεσης στον “Παγωμένο Ώμο”.

Υλικό	 &	Μέθοδος:	Συστηματική αναζήτηση με τις λέξεις κλειδιά: “frozen”, “shoulder” and “adhesive”, 
“capsulitis”, “shoulder” στις βάσεις δεδομένων MEDLINE, EMBASE και CINAHL αποκάλυψε 5506 μελέτες. 
Μετά από κατάλληλη διαλογή των τίτλων, περιλήψεων και των κειμένων, 7 μελέτες συμπεριελήφθησαν 
στην ανάλυση.

Αποτελέσματα:	Τρεις μελέτες ασχολήθηκαν με τα ποσοστά Παγωμένου Ώμου μεταξύ συγγενών. Μία από 
αυτές έδειξε επικράτηση μεταξύ διδύμων σε ποσοστό 11.6% και κληρονομικότητα σε ποσοστό 42%. Δύο 
έδειξαν θετικό οικογενειακό ιστορικό στους πρώτου βαθμού συγγενείς στο 20% και 29% των ασθενών με 
Παγωμένο Ώμο αντίστοιχα. Δυο μελέτες αξιολόγησαν τη φυλετική συσχέτιση με τον Παγωμένο Ώμο. Η 
μία έδειξε σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό λευκών ασθενών (76%) με Παγωμένο Ώμο συγκριτικά με μαύ-
ρους ασθενείς (24%). Η άλλη έδειξε ότι το να έχεις γεννηθεί στις Βρετανικές Νήσους ή το να έχεις γονείς 
ή παππούδες/γιαγιάδες εκεί ήταν παράγοντας κινδύνου. Τέσσερις ανοσολογικές μελέτες ασχολήθηκαν με 
το αντιγόνο HLA-B27 και τον κίνδυνο εμφάνισης Παγωμένου Ώμου. Μετα-ανάλυση 2 εξ’ αυτών, με σαφείς 
ομάδες ελέγχου, κατέληξε σε στατιστικώς σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ αντιγόνου HLA-B27 και Πα-
γωμένου Ώμου.

Συμπεράσματα:	Τα περιορισμένα δεδομένα της βιβλιογραφίας τείνουν προς μια γενετική προδιάθεση 
στον Παγωμένο Ώμο, η οποία υποδεικνύεται από τη χρήση του οικογενειακού ιστορικού και της φυλετικής 
κατανομής ως δείκτες. Υπάρχει, ωστόσο, μια έλλειψη αντικειμενικής γενετικής προσέγγισης και μια ευ-
καιρία για μελέτες συσχέτισης του γονιδιώματος που θα αφορούν αποκλειστικά τη μοριακή γενετική του 
Παγωμένου Ώμου. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε καλύτερη κατανόηση της παθο-
γένειας του Παγωμένου Ώμου και στην ανάπτυξη καινοτόμων θεραπευτικών παρεμβάσεων.
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O51	 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ	ΧΡΗΣΗΣ	ΤΡΑΝΕΞΑΜΙΚΟΥ	ΟΞΕΟΣ	
ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ	ΣΕ	ΑΣΘΕΝΕΙΣ	ΠΟΥ	ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ	ΣΕ	ΟΛΙΚΗ	ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ	
ΓΟΝΑΤΟΣ,	ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ	ΜΕΛΕΤΗ

 
Τουζόπουλος Π., Gordeev Α., Ιορδανίδης Σ., Μυλωνάς Ν., Καραμπελιάς Η., Χατζηγιαννάκης Α.
 
Ορθοπαιδική Κλινική Ε.Σ.Υ., Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Σκοπός	της εργασίας είναι η συσχέτιση της ενδοφλέβιας χρήσης τρανεξαμικού οξέος διεγχειρητικά με τη 
συνολική απώλεια αίματος, σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ολική αρθροπλαστική γόνατος, με ή χωρίς 
ίσχαιμο περίδεση.

Υλικό	και	Μέθοδοι:	Μελετήθηκαν προοπτικά 70 ασθενείς, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε ολική αρθροπλαστι-
κή γόνατος από τον Μάιο του 2015 έως τον Δεκέμβριο 2015. Ένας αριθμός ασθενών έλαβε ενδοφλέβια 
τρανεξαμικό οξύ διεγχειρητικά, ενώ στους υπόλοιπους δεν χορηγήθηκε το φάρμακο. Επίσης σε έναν αριθ-
μό ασθενών τέθηκε ίσχαιμος περίδεση κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Χρησιμοποιήθηκε στατιστικό 
πρόγραμμα για να ελεγχθεί η συσχέτιση της χρήσης τρανεξαμικού οξέος ή/και ίσχαιμου περίδεσης με την 
συνολική απώλεια αίματος και την ανάγκη μετάγγισης.

Αποτελέσματα:	Σύνολο μελετήθηκαν 70 ασθενείς (59 γυναίκες και 11 άντρες με Μ.Ο ηλικίας 70,7 έτη). Σε 
20 ασθενείς τέθηκε ίσχαιμος περίδεση, εκ των οποίων οι 16 ασθενείς έλαβαν τρανεξαμικό οξύ διεγχειρητι-
κά 15mg/kg βάρους σώματος. Σε 50 ασθενείς δεν τέθηκε ίσχαιμος περίδεση, από τους οποίους οι 39 έλα-
βαν διεγχειρητικά τρανεξαμικό οξύ. Στους ασθενείς που δεν τέθηκε ίσχαιμος, υπήρχε στατιστικά σημαντική 
διαφορά στη συνολική απώλεια αίματος με ή χωρίς τη χρήση τρανεξαμικού οξέος (p<0.05). Οι ασθενείς 
στους οποίους τέθηκε ίσχαιμος και έλαβαν τρανεξαμικό οξύ, είχαν μικρότερη συνολική απώλεια αίματος, 
η διαφορά όμως δεν ήταν στατιστικά σημαντική (p=0.086). Συνολικά οι 15 ασθενείς στους οποίους δεν 
χορηγήθηκε τρανεξαμικό όξύ, μεταγγίστηκαν 22 φιάλες αίματος διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά, ενώ οι 55 
ασθενείς που έλαβαν τρανεξαμικό μεταγγίστηκαν μόλις 20 φιάλες. Ο μόνος όμως παράγοντας που βρέθη-
κε να συσχετίζεται στατιστικά με την ανάγκη μετάγγισης ήταν η προεγχειρητική αιμοσφαιρίνη (p<0.01).

Συμπέρασμα:	Η ενδοφλέβια χρήση του τρανεξαμικού οξέος διεγχειρητικά μειώνει τη συνολική απώλεια 
αίματος σε ολικές αρθροπλαστικές γόνατος χωρίς ίσχαιμο περίδεση, ενώ αν τεθεί ίσχαιμος η διαφορά της 
συνολικής απώλειας αίματος δεν είναι στατιστικά σημαντική.
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O52	 ΤΟ	ΕΙΔΟΣ	ΤΟΥ	ΙΣΧΑΙΜΟΥ	ΚΑΙ	ΟΙ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΩΝ	ΔΕΙΚΤΩΝ	ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ	ΚΑΙ	
ΜΥΙΚΗΣ	ΒΛΑΒΗΣ	ΣΤΟΝ	ΟΡΟ	ΤΟΥ	ΑΙΜΑΤΟΣ	ΣΤΗΝ	ΟΛΙΚΗ	ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ	ΤΟΥ	
ΓΟΝΑΤΟΣ

 
Βαλκάνης X.1, Σταυρουλάκης E.2, Δρόσος Γ.1, Βερβερίδης Α.1, Τσίγαλου Χ.3, Βογιατζάκη Θ.2, Καζάκος Κ.1

 

1Ορθοπαιδική Κλινική ΔΠΘ, 2Αναισθησιολογικό Τμήμα ΔΠΘ, 3Μικροβιολογικό Εργαστήριο ΔΠΘ, Π.Γ.Ν. 
Αλεξανδρούπολης

Σκοπός:	Ο σκοπός μας ήταν να μελετηθούν οι τυχόν διαφορές όσον αφορά στις μεταβολές των δεικτών 
φλεγμονής και μυϊκής βλάβης στον ορό του αίματος σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ολική αρθροπλαστι-
κή του γόνατος (ΟΑΓ), χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικούς ισχαίμους.

Υλικό	και	Μέθοδος:	Προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη με 70 ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα του γόνατος 
που υποβλήθηκαν σε ΟΑΓμε ίσχαιμο από αεροθάλαμο (ν:35) ή ίσχαιμο με δακτύλιο σιλικόνης (ν:35). Έγινε 
καταγραφή των δημογραφικών χαρακτηριστικών (ηλικία, φύλο, δείκτη μάζας σώματος, ASA) του χρόνου 
ισχαίμου και των επιπέδων τηςC-αντιδρώσασπρωτεΐνης (CRP), κρεατινικήφωσφωρικήκινάση (CPK)και 
γαλακτική δευδρογενάση (LDH). Οι μετρήσεις των ενζύμων έγινα προεγχειρητικά, και μετεγχειρητικά αμέ-
σως μετά τη λύση του ισχαίμου και στις 24 και 48 ώρες μετεγχειρητικά. Ακολούθησε στατιστική ανάλυση 
των αποτελεσμάτων. 

Αποτελέσματα:Δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά όσον αφορά στα δημογραφικά χαρακτηριστικά, 
και στο χρόνο ισχαίμου ανάμεσα στις δύο ομάδες (p>0.05). Η διακύμανση των δεικτών φλεγμονής και 
μυϊκής βλάβης στον ορό του αίματος ήταν παρόμοια και οι διαφορές δεν ήταν στατιστικά σημαντικές σε 
κανένα χρονικό σημείο (p>0.05).

Συμπεράσματα:Με βάση τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης δεν παρατηρείται σημαντική διαφορά μετα-
ξύ ισχαίμου με αεροθάλαμο και ισχαίμου με δακτύλιο σιλικόνης όσον αφορά στους δείκτες φλεγμονής και 
μυϊκής βλάβης τις πρώτες 48 ώρες μετεγχειρητικά μετά από ολική αρθροπλαστική του γόνατος.
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O53	 ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ	ΚΑΙ	ΤΟΠΙΚΗ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΤΟΥ	ΤΡΑΝΕΞΑΜΙΚΟΥ	ΟΞΕΟΣ	ΣΕ	ΟΛΙΚΗ	
ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ	ΤΟΥ	ΓΟΝΑΤΟΣ	ΜΕ	ΚΑΙ	ΧΩΡΙΣ	ΙΣΧΑΙΜΟ

 
Βαλκάνης Χ.1, Κώτσιος Σ.1, Δρόσος Γ.1, Βερβερίδης Α.1, Βογιατζάκη Θ.2, Καζάκος Κ1. 
 

1Ορθοπαιδική Κλινική ΔΠΘ , 2Αναισθησιολογικό Τμήμα ΔΠΘ, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Σκοπός:	Τόσο η ενδοφλέβια χορήγηση όσο και η τοπική εφαρμογή του τρανεξαμικού οξέος (ΤΟ) ελαττώ-
νουν σημαντικά την απώλεια αίματος και την ανάγκη για μετάγγιση στην ολική αρθροπλαστική του γόνατος 
(ΟΑΓ). Οι μελέτες που συγκρίνουν άμεσα τους δύο τρόπους χορήγησης είναι σχετικά λίγες και αναφέρονται 
μόνο σε επεμβάσεις με τη χρήση ισχαίμου. Ο σκοπός μας ήταν να συγκριθεί η αποτελεσματικότητα της 
ενδοφλέβιας και της τοπικής χορήγησης ΤΟ σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ΟΑΓ με και χωρίς ίσχαιμο. 

Υλικό	και	Μέθοδος:	Προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα που υποβλήθηκαν 
σε ΟΑΓ (α) με ίσχαιμο (ν:90) και ταξινομήθηκαν σε Ομάδα Ελέγχου, Ενδοφλέβιας χορήγησης 1gr και Τοπι-
κής χορήγησης 1grΤΟ και (β) χωρίς ίσχαιμο (ν:120) που επίσης ταξινομήθηκαν σε Ομάδα Ελέγχου, Ενδο-
φλέβιας χορήγησης 1gr και Τοπικής χορήγησης 1grΤΟ. Η αναισθησία, η προσπέλαση και η μετεγχειρητική 
αγωγή ήταν η ίδια για όλους τους ασθενείς. Υπολογίστηκε η απώλεια αίματος, η ανάγκη για μετάγγιση 
αίματος, έγινε καταγραφή τυχόν επιπλοκών και ακολούθησε στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Αποτελέσματα:	Δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά όσον αφορά στα δημογραφικά χαρακτηριστικά, 
στο χρόνο χειρουργείου ή το χρόνο ισχαίμου ανάμεσα στις διαφορετικές ομάδες (p>0.05). Η απώλεια 
αίματος και η ανάγκη μετάγγισης ήταν μεγαλύτερη στην Ομάδα Ελέγχου σε σύγκριση με την Ομάδα Ενδο-
φλέβιας και Τοπικής χορήγησης ΤΟ και στις επεμβάσεις χωρίς ίσχαιμο όπως σε αυτές με ίσχαιμο (p>0.05). 
Δεν βρέθηκε διαφορά στις επιπλοκές και ιδιαίτερα στην φλεβική θρόμβωση και πνευμονική εμβολή.

Συμπεράσματα:	Η χορήγηση ΤΟ είτε ενδοφλέβια είτε τοπικά σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ΟΑΓμε ή 
χωρίς ίσχαιμο έχει παρόμοια αποτελεσματικότητα και ασφάλεια.
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O54	 ΠΟΣΟ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ	ΕΙΝΑΙ	ΣΤΗ	ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ	ΑΠΩΛΕΙΑ	ΑΙΜΑΤΟΣ	
Η	ΕΝΔΑΡΘΡΙΚΗ	ΕΓΧΥΣΗ	ΤΡΑΝΕΞΑΜΙΚΟΥ	ΟΞΕΟΣ	ΣΕ	ΑΣΘΕΝΕΙΣ	ΠΟΥ	
ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ	ΣΕ	ΟΛΙΚΗ	ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ	ΓΟΝΑΤΟΣ;

 
Κόκκινος Γ., Καράτζιος Κ., Στεφάνου Ν., Αμπράζης Β., Μαλίζος Ν.Κ., Βαρυτιμίδης Σ.
 
Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Σκοπός: Η ολική αρθροπλαστική γόνατος (ΟΑΓ) συνοδεύεται από σημαντική απώλεια αίματος διεγχει-
ρητικά και άμεσα μετεγχειρητικά που οδηγεί σε μεγάλο αριθμό μεταγγίσεων αίματος. Σκοπός της πα-
ρούσης μελέτης είναι να διερευνήσαμε την αποτελεσματικότητα της ενδαρθρικής έγχυσης τρανεξαμικού 
οξέος (TXA) ως προς την απώλεια αίματος σε ασθενείς που υπεβλήθησαν σε ΟΑΓ λόγω πρωτοπαθούς 
οστεοαρθρίτιδας 

Υλικό	-	Μέθοδος: Προοπτικά μελετήθηκαν 300 ασθενείς που υπεβλήθησαν σε πρωτογενή ολική αρθρο-
πλαστική γόνατος λόγω οστεοαρθρίτιδας. Ομάδα Α: 150 ασθενείς όπου χορηγήθηκε ΤΧΑ (2,5 g ενδοαρ-
θρικά) και διεκόπη η ροή του σωλήνα παροχέτευσης του τραύματος επί μια ώρα μετά τη λύση της ίσχαιμης 
περίδεσης. Ομάδα Β: 150 ασθενείς ως ομάδα αναφοράς στους οποίους δεν χορηγήθηκε ΤΧΑ. Μελετήθη-
καν οι προ και οι μετεγχειρητικές μετρήσεις του αιματοκρίτη, των αιμοπεταλίων, η ποσότητα αίματος στην 
παροχέτευση στις 48 ώρες και ο αριθμός των μονάδων αίματος που μεταγγίσθηκαν.

Αποτελέσματα: Η ποσότητα του αίματος στην παροχέτευση στις 48 ώρες διέφερε σημαντικά ανάμεσα 
στις 2 ομάδες (μ.ο. 341 vs 444 ml). Στατιστικώς σημαντική διαφορά προέκυψε και στην μετεγχειρητική 
πτώση του αιματοκρίτη (στην ομάδα Α με μέσο αιματοκρίτη προεγχειρητικά 38,4 η πτώση την πρώτη μέρα 
ήταν κατά μέσο όρο 5,2 μονάδες, ενώ στην ομάδα Β με μ.ο 39,9 η πτώση ήταν 7,5 (t-test, p<0,05)). O σχε-
τικός κίνδυνος μετάγγισης αυτόλογου αίματος διέφερε σημαντικά ανάμεσα στις 2 ομάδες (0,07 στην ομάδα 
Α και 0,2 στην ομάδα Β) διατηρώντας τα ίδια κριτήρια μεταγγίσεων κατά τη διάρκεια της μελέτης. 

Συμπεράσματα: Η ενδοαρθρική έγχυση τρανεξαμικού οξέος σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ολική αρ-
θροπλαστική γόνατος είναι μια ασφαλής μέθοδος περιορισμού των περιεγχειρητικών απωλειών αίματος 
και συνδέεται με μειωμένο αριθμό μεταγγίσεων αυτόλογου αίματος.
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O55	 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ	ΜΕΛΕΤΗ	ΤΟΥ	ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ	ΜΕΤΑΞΥ	
ΔΥΟ	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ	ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	ΤΡΑΝΕΞΑΜΙΚΟΥ	ΟΞΕΟΣ	ΣΤΗΝ	ΟΛΙΚΗ	
ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ	ΓΟΝΑΤΟΣ

 
Δρακοπαναγιωτάκη Α., Καλινδέρης Α., Παπαδόπουλος Α., Χριστάκης Ν., Κούκος Α.
 
Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Πέλλας

Σκοπός: Η μελέτη αφορά στη σύγκριση του θεραπευτικού αποτελέσματος σχετικά με την ελαχιστοποίηση 
της μετεγχειρητικής απώλειας αίματος μετά από ολική αρθροπλαστική γόνατος μεταξύ δύο πρωτοκόλλων 
χορήγησης τρανεξαμικού οξέος.

Υλικό-	Μέθοδοι: Περιγραφή πρωτοκόλλων η ομάδα Α αφορούσε σε 17 ασθενείς (4 άρρενες και 13 θήλεα) 
μέσης ηλικίας 73,29 ετών, ενώ η ομάδα Β συμπεριλάμβανε 9 ασθενείς (4 άρρενες και 5 θήλεα) μέσης ηλι-
κίας 76,62 ετών. Μελετήθηκαν οι παράμετροι της διαφοράς μεταξύ προεγχειρητικής και μετεγχειρητικών 
τιμών σε διάφορα χρονικά σημεία (ημέρα χειρουργείου, 1η ,3η και 5η μετεγχειρητική ημέρα), του αριθμού 
φιαλών αίματος που μεταγγίσθηκαν, καθώς και του όγκου αίματος που συλλέχθηκε από την παροχέτευση 
κενού τις δύο πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες. Ακολούθησε η στατιστική ανάλυση των δεδομένων, καθώς 
και η αναγωγή των αποτελεσμάτων με βάση το φύλο του ασθενούς.Επιπρόσθετα υπήρξε συγκριτική μελέ-
τη μεταξύ της ομάδας χορήγησης τρανεξαμικού οξέος και ομάδας ελέγχου. Η ομάδα μελέτης συμπεριλάμ-
βανε 26 ασθενείς (8 άρρενες και 18 θήλεα) μέσης ηλικίας 74,23 ετών. Η ομάδα ελέγχου αφορούσε σε 22 
ασθενείς (8 άρρενες και 14 θήλεα) μέσης ηλικίας 70,14 ετών.

Αποτελέσματα: Οι διαφορές με την υψηλότερη στατιστική σημασία παρατηρήθηκαν.

Συμπεράσματα: Καταγράφηκε στατιστικά σημαντική ελάττωση της μετεγχειρητικής απώλειας αίματος 
μετά από ολική αρθροπλαστική γόνατος μετά από χορήγηση τρανεξαμικού οξέος συγκριτικά με την ομάδα 
ελέγχου.Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο πρωτοκόλλων χορήγησης 
παρά την υπεροχή της ομάδας Α στο σύνολο των παραμέτρων σχετικά με τη διάσωση αίματος.
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O56	 ΕΝΔΑΡΘΡΙΚΗ	ΧΡΗΣΗ	ΤΡΑΝΕΞΑΜΙΚΟΥ	ΟΞΕΩΣ	ΣΕ	ΟΛΙΚΗ	ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ	
ΓΟΝΑΤΟΣ

 
Παπουλίδης Ν.1, Κουντούδης Α.1, Σαμαράς Ν.1, Σπάρταλης Α.1, Κύρου Μ.1, Χατζημάγιογλου Γ.1, 
Αδαμίδου Ε.2

 

1Ορθοπαιδική Κλινική, 2Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Πτολεμαϊδας Μποδοσάκειο

Σκοπός: Να αξιολογηθεί η επίδραση της ενδαρθρικής χρήσης τρανεξαμικού οξέως (TXA) στην απώλεια 
αίματος που παρουσιάζεται μετά από ολική αρθροπλαστική γόνατος.

Υλικό	-	Μέθοδος: Κατά την χρονική περίοδο από 03/2014 έως 12/2015, σε 50 από 100 ασθενείς οι οποίοι 
υποβλήθηκαν σε ολική αρθροπλαστική γόνατος λόγω οστεοαρθρίτιδας, χορηγήθηκε ενδαρθρικά τρανε-
ξαμικό οξύ (500mg). Κατόπιν έγινε καταγραφή των επιπέδων αιμοσφαιρίνης κατά την πρώτη, δεύτερη 
και έβδομη μετεγχειρητική ημέρα καθώς και των περιπτώσεων όπου παρατηρήθηκε ανάγκη μετάγγισης. 
Τέλος σε follow up μέχρι και ένα μήνα μετά το χ/ο έγινε παρακολούθηση των ασθενών για εμφάνιση τυχόν 
επιπλοκών (π.χ. αιμάτωμα ή εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση).

Αποτελέσματα: Σημαντική πτώση των επιπέδων αιμοσφαιρίνης παρατηρήθηκε στο control group συγκρι-
τικά με τους ασθενείς που ανήκαν στο TXA group, όπως επίσης σημαντική ήταν και η αντίστοιχη διαφορά 
ποσοστού μεταγγίσεων ( 35% control group - 7,7 % TXA group). Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν παρατηρήθηκε 
απόκλιση στο ποσοστό επιπλοκών ανάμεσα στις 2 ομάδες ασθενών.

Συμπεράσματα: Η ενδαρθρική χρήση τρανεξαμικού οξέως σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ολική αρ-
θροπλαστική γόνατος μειώνει σημαντικά την απώλεια αίματος και κυρίως με ασφαλή τρόπο καθώς δεν 
αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών.
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O57	 ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ	ΜΕΣΟΥ	ΠΟΔΙΟΥ	ΚΑΙ	ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ	ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ	
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ	ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ	ΜΕ	ΣΥΣΤΗΜΑ	ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ	ΠΙΕΣΗΣ

 
Βώττης Χ., Μεγαλοοικονόμος Π.Δ., Ηγουμένου Β., Φλέβας Δ., Δημόπουλος Λ., Γεωργόπουλος Γ., 
Μαυρογένης Α.Φ., Κοντογεωργάκος Β.
 
Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. Αττικόν

Σκοπός: Η παρουσίαση 3 ασθενών που υπεβλήθησαν σε ακρωτηριασμό στο μέσο πόδι διά του αστρα-
γάλου και της πτέρνας και δευτερογενή σύγκλειση τραύματος με συσκευή αρνητικής πίεσης (VAC), στα 
πλαίσια αντιμετώπισης μη βιώσιμου ποδιού μετά από τραύμα.

Υλικό	 και	Μέθοδοι: Έγινε προοπτική μελέτη των ασθενών με ακρωτηριαστικό ή συνθλιπτικό τραύμα 
ποδιού που αντιμετωπίστηκαν στην κλινική μας από 01/01/2013 έως και σήμερα. Η αντιμετώπιση περιε-
λάμβανε ακρωτηριασμό του μέσου ποδιού διά του αυχένα του αστραγάλου και της πρόσθιας πτέρνας, με 
συνοδό διοστική καθήλωση του τένοντα του προσθίου κνημιαίου στο κολόβωμα της πτέρνας. Δεν έγινε 
πρωτογενής σύγκλειση του τραύματος, αλλά τοποθετήθηκε οστικό τσιμέντο με αντιβιοτικό παράγοντα. 3 
ημέρες μετά ακολούθησε επιμελής χειρουργικός καθαρισμός και τοποθέτηση VAC. Η συσκευή ρυθμίστηκε 
σε διαλείπουσα πίεση 70mm Hg. Χρειάστηκαν 4-5 εβδομάδες νοσηλείας για κάθε ασθενή.

Αποτελέσματα: Σε όλες τις περιπτώσεις παρατηρήθηκε δημιουργία κοκκιώδους ιστού πάνω από το εκτε-
θειμένο οστό στην πρώτη αλλαγή του VAC, στις 7 ημέρες. Το τραύμα έκλεισε μετά από 10 εβδομάδες και 
ενώ το VAC είχε ήδη αφαιρεθεί την 8η εβδομάδα. Σε κανέναν ασθενή δε σημειώθηκε νευροπαθητικός πό-
νος. Σύνδρομο μέλους-φάντασμα παρατηρήθηκε σε όλους τους ασθενείς 6 μήνες μετεγχειρητικά.

Συμπεράσματα: Ο ακρωτηριασμός του μέσου ποδιού διά του αστραγάλου και της πτέρνας μπορεί να 
αποτελέσει ικανοποιητική λύση για την αντιμετώπιση μη βιώσιμου ποδιού. Η χρήση του οστικού τσιμέντου 
και της συσκευής VAC μπορεί να βοηθήσει στην επιτυχή σύγκλειση του τραύματος κατά δεύτερο σκοπό 
και να αποτρέψει έναν ακρωτηριασμό σε υψηλότερο επίπεδο.
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O58	 Ο	ΡΟΛΟΣ	ΣΤΗΝ	ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΗ	ΛΟΙΜΩΞΗ	ΤΗΣ	ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ	ΑΡΓΥΡΟΥ	ΣΕ	
ΜΕΓΑΠΡΟΘΕΣΕΙΣ	

 
Μεγαλοοικονόμος Π.Δ., Παναγόπουλος Γ.Ν., Δημόπουλος Λ., Βώττης Χ., Λιόντος Μ., Κοντογεωργάκος Β., 
Μαυρογένης Α.Φ., Παπαγγελόπουλος Π.Ι.
 
Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. Αττικόν

Σκοπός: Τα νανοσωματίδια αργύρου όταν ενσωματώνονται στην επιφάνεια των ορθοπαιδικών προθέ-
σεων φαίνεται να έχουν βακτηριοκτόνο δράση. Σκοπός της μελέτης ήταν η παρουσίαση της έκβασης 20 
ασθενών που αντιμετωπίστηκαν με μεγαπροθέσεις με επίστρωση αργύρου.

Υλικό	και	Μέθοδοι:	Μελετήθηκαν 20 ασθενείς (5 άνδρες,15 γυναίκες) μέσης ηλικίας 56,2 ετών (εύρος, 
26-78 έτη) που αντιμετωπίστηκαν με μεγαπροθέσεις με επίστρωση αργύρου κατά τη χρονική περίοδο 
2013-2015. Σε 9 ασθενείς τοποθετήθηκε μεγαπρόθεση με άργυρο στα πλαίσια ανακατασκευής οστικού 
ελλείμματος μετά από εκτομή όγκου. Σε 11 ασθενείς μεγαπρόθεση με άργυρο χρησιμοποιήθηκε για την 
αναθεώρηση μετά από περιπροθετική λοίμωξη. Οι περιπροθετικές λοιμώξεις αφορούσαν ολική αρθρο-
πλαστική ισχίου σε 7 ασθενείς, ολική αρθροπλαστική γόνατος σε 3 ασθενείς και εσωτερική οστεοσύνθεση 
σε 1 ασθενή. Το μέσο οστικό έλλειμμα ήταν 18,3cm (εύρος, 6-42cm). Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης 
ήταν 17,2 μήνες (εύρος, 7-27 μήνες).

Αποτελέσματα:	Το ποσοστό λοιμώξεων που σημειώθηκε ήταν 10%. 2 ασθενείς παρουσίασαν περιπρο-
θετική λοίμωξη μετά από ανακατασκευή με μεγαπρόθεση με άργυρο. Μια γυναίκα ασθενής που λόγω 
περιπροθετικής λοίμωξης ολικής αρθροπλαστικής ισχίου από Staphylococcus warneri είχε υποβληθεί στο 
παρελθόν σε πολλαπλές ανεπιτυχείς αναθεωρήσεις, αντιμετωπίστηκε με μεγαπρόθεση αργύρου μετά 
από αναθεώρηση 2 σταδίων. Η ασθενής αρχικά παρουσίασε υποτροπή της λοίμωξης, μετά όμως από 
νέα αναθεώρηση 2 σταδίων και νέα μεγαπρόθεση αργύρου η λοίμωξη εκριζώθηκε. Μια δεύτερη γυναίκα 
ασθενής αντιμετωπίστηκε ανεπιτυχώς με μεγαπρόθεση αργύρου μετά από περιπροθετική λοίμωξη ολικής 
αρθροπλαστικής ισχίου από πολυανθεκτική Klebsiella pneumoniae. Η τελευταία ασθενής απεβίωσε λόγω 
σηψαιμίας.
Συμπεράσματα:	Η επίστρωση αργύρου αποτελεί καθοριστική εξέλιξη για τις μεγαπροθέσεις. Με τη χρήση 
των προθέσεων αυτών αναμένονται μειωμένα ποσοστά λοιμώξεων και αναθεωρήσεων.
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O59	 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	ΓΙΓΑΝΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ	ΟΓΚΩΝ	ΤΩΝ	ΟΣΤΩΝ	ΜΕ	ΑΠΟΞΕΣΗ,	
ΘΕΡΜΟΚΑΥΤΗΡΙΑΣΗ	ΜΕ	ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ	ΚΑΙ	ΟΣΤΙΚΟ	ΤΣΙΜΕΝΤΟ

 
Μεγαλοοικονόμος Π.Δ., Ηγουμένου Β., Παναγόπουλος Γ.Ν., Βώττης Χ., Γαλανόπουλος Ι., 
Κοντογεωργάκος Β., Μαυρογένης Α.Φ., Σουκάκος Π.Ν.
 
Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. Αττικόν

Σκοπός:	Παρουσιάζουμε 26 περιπτώσεις γιγαντοκυτταρικών όγκων των οστών που αντιμετωπίστηκαν 
με απόξεση, καυτηριασμό και πλήρωση του ελλείμματος με οστικό τσιμέντο στα πλαίσια αξιολόγησης της 
αποτελεσματικότητας αυτής της μεθόδου αντιμετώπισης.

Υλικό	και	Μέθοδος: Μελετήσαμε αναδρομικά τα αρχεία 22 ασθενών που παρουσίασαν 26 καλοήθεις 
GCTB, σύμφωνα με την ιστολογική εξέταση. 5 ασθενείς ήταν άνδρες και 17 ήταν γυναίκες μέσης ηλικίας 30 
ετών (εύρος,13-62 έτη). Οι εντοπίσεις των GCTB της μελέτης αφορούσαν την περιφερική κερκίδα (n=7), 
το εγγύς μηριαίο (n=1), τον έσω μηριαίο κόνδυλο (n=4), τον έξω μηριαίο κόνδυλο (n=6), την εγγύς κνήμη 
(n=3), την περιφερική κνήμη (n=2), την εγγύς περόνη (n=1), τον αστράγαλο (n=1) και την οσφυοϊερά χώρα 
(n=1). Ένας ασθενής παρουσίασε πολυεστιακή εντόπιση. Όλοι οι ασθενείς αντιμετωπίστηκαν με απόξεση, 
καυτηριασμό και πλήρωση του ελλείμματος με οστικό τσιμέντο. Ο χρόνος παρακολούθησης ήταν 6 ως 37 
έτη.

Αποτελέσματα: Το ποσοστό τοπικής υποτροπής ήταν 9%. Οι υποτροπές έλαβαν χώρα 6 μήνες ως 2 
χρόνια μετά την αρχική θεραπεία και αντιμετωπίστηκαν με εκτομή. Ένας ασθενής παρουσίασε υποτροπή 
στην περιφερική κερκίδα 6 μήνες μετεγχειρητικά. Ένας δεύτερος ασθενής παρουσίασε υποτροπή στο 
εγγύς μηριαίο. Ένας τρίτος ασθενής παρουσίασε δυο φορές τοπική υποτροπή στη περιφερική κνήμη σε 
χρονικό διάστημα 2 ετών. Δεν παρατηρήθηκε δευτεροπαθές σάρκωμα σε κανέναν ασθενή, ενώ κανείς δεν 
παρουσίασε τοπικές ή απομακρυσμένες μεταστάσεις.

Συμπεράσματα:	H θεραπεία των ασθενών που πάσχουν από GCTB, με απόξεση, καυτηριασμό και πλή-
ρωση του ελλείμματος με οστικό τσιμέντο αποτελεί μια απλή αλλά αποτελεσματική μέθοδο, με αποδεκτά 
ποσοστά τοπικών υποτροπών.
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O60	 ΜΟΝΗΡΕΙΣ	-	ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΙΚΕΣ	ΚΥΣΤΕΙΣ	ΜΑΚΡΩΝ	ΟΣΤΩΝ
 
Λαλιώτης Ν., Κολιατζάκης Σ., Τσιτούρας Δ., Καπετάνου Α., Μιχαήλ Χ., Κύρκος Ι.
 
Γ΄ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

Οι κύστεις των μακρών οστών στην παιδική ηλικία, είναι καλοήθεις όγκοι των μεταφύσεων. Εμφανίζονται 
είτε ως παθολογικά κατάγματα, είτε με ήπιες αμβλυχρές ακαθόριστες ενοχλήσεις είτε είναι τυχαία ακτινολο-
γικά ευρήματα. Η ηλικία εμφάνισης, η έκταση της κύστης, η επαφή με την επιφυσιακή πλάκα, αποτελούν 
δείκτες εκτίμησης της φυσικής εξέλιξης.

Ασθενείς-Μέθοδος:	Περιγράφουμε μια σειρά 16 παιδιών με μονήρεις και ανευρυσματικές κύστεις στα μα-
κρά οστά. Η ηλικία κατά την διάγνωση κυμαίνεται από 2 έως 15 ετών. Η εντόπιση τους είναι 6 κύστεις στο 
βραχιόνιο , 5 κύστεις στο μηριαίο και 5 στην κνήμη. Η ακτινολογική διερεύνηση περιλαμβάνει απλή ακτι-
νογραφία, μαγνητική τομογραφία και αξονική τομογραφία. Σε όλους τους ασθενείς επρόκειτο για μονήρη 
εντόπιση. Σε 6 ασθενείς η κύστη είχε επαφή με την επιφυσιακή πλάκα και σε 1 ασθενή την διαπερνούσε. 
Σε 8 παιδιά η εμφάνιση ήταν παθολογικό κάταγμα, σε 4 ασθενείς υπήρχε ψηλαφητή διόγκωση με ήπιες 
ενοχλήσεις ενώ σε 4 ασθενείς επρόκειτο για τυχαίο εύρημα σε ακτινολογική διερεύνηση αναφερόμενης 
κάκωσης.

Αποτελέσματα:	Όλοι οι ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν εγχειρητικά με ανοικτό καθαρισμό της κύστης, αφαί-
ρεση της μεμβράνης, πλήρωση με αυτόλογα ή και ετερόλογα μοσχεύματα. Σε δύο ασθενείς με παθολογικό 
κάταγμα του μηρού, η αντιμετώπιση έγινε άμεσα, με συνοδό οστεοσύνθεση. Στους υπόλοιπους η αντιμε-
τώπιση έγινε μετά την πώρωση του κατάγματος. Η ιστολογική εξέταση διέγνωσε σε 11 ασθενείς ανευρυ-
σματική κύστη και σε 5 μονήρη κύστη. Σε 4 παιδιά εμφανίσθηκε υποτροπή, σε ανευρυσματικές κύστεις του 
μηρού και του βραχιονίου. Στους ασθενείς επαναλήφθηκε η εγχειρητική αντιμετώπιση. Στους 3 από αυτούς 
υπήρχε επαφή της κύστης με την επιφυσιακή πλάκα. Σε μία ασθενή παρακολουθούμε την απόκλιση του 
μηχανικού άξονα του κάτω άκρου.

Συμπέρασμα:	Οι μονήρεις και ανευρυσματικές κύστεις των μακρών οστών είναι καλοήθεις όγκοι της παι-
δικής ηλικίας. Αντιμετωπίζονται εγχειρητικά με καθαρισμό και τοποθέτηση μοσχευμάτων. Η υποτροπή είναι 
συχνή στην εκτεταμένη ανευρυσματική κύστη, με έναρξη σε μικρή ηλικία και σε επαφή με την επιφυσιακή 
πλάκα. Χρειάζεται συστηματική παρακολούθηση για την εμφάνιση υποτροπών.
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O62	 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ	ΑΚΡΙΒΕΙΑ	ΒΙΟΨΙΑΣ	ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ	ΟΓΚΩΝ
 
Μεγαλοοικονόμος Π.Δ., Παναγόπουλος Γ.Ν., Ηγουμένου Β., Φλέβας Δ., Δημόπουλος Λ., 
Κοντογεωργάκος Β., Μαυρογένης Α.Φ., Παπαγγελόπουλος Π.Ι.
 
Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. Αττικόν

Σκοπός:	 Η αξιολόγηση της ακρίβειας και της αποτελεσματικότητας της βιοψίας σε μυοσκελετικούς 
όγκους.

Υλικό	και	Μέθοδοι:	Μελετήθηκαν οι βιοψίες και ιστολογικές εξετάσεις 183 ασθενών με μυοσκελετικούς 
όγκους που υποβλήθηκαν σε κλειστή βιοψία (με ή χωρίς καθοδήγηση με αξονική τομογραφία) από το 2005 
έως το 2015. Οι ανατομικές θέσεις αφορούσαν στο 35,5% τη σπονδυλική στήλη (n=65), στο 8,2% τα άνω 
άκρα (n=15), στο 25,7% τη πύελο (n=47), και στο 30,6% τα κάτω άκρα (n=56).

Αποτελέσματα:	Η κλειστή βιοψία ήταν διαγνωστική σε 131 περιπτώσεις (71,6%). Από τους ασθενείς αυ-
τούς 42 παρουσίασαν πρωτοπαθείς κακοήθεις όγκους, 24 καλοήθεις, 3 ψευδοόγκους, 33 οστικές μεταστά-
σεις, 16 οξεία ή χρόνια λοίμωξη. Άλλες διαγνώσεις όπως μεταβολικά νοσήματα, χρόνιες εκφυλιστικές αρ-
θροπάθειες, νόσος Paget αφορούσαν 13 περιπτώσεις. Διαγνωστική δεν ήταν η βιοψία σε 52 περιπτώσεις 
(28,4%). Σε 9 περιπτώσεις το δείγμα ήταν ανεπαρκές (συχνότερα στην σπονδυλική στήλη), ενώ το δείγμα 
δεν ήταν διαγνωστικό σε 43 περιπτώσεις (συχνότερα άνω άκρα). Επανάληψη της βιοψίας διενεργήθηκε 
σε όλους τους ασθενείς. Σε 41 ασθενείς διενεργήθηκε δεύτερη κλειστή βιοψία που ήταν διαγνωστική σε 36 
περιπτώσεις. Στους υπόλοιπους 16 ασθενείς (9%) έγινε ανοικτή βιοψία.

Συμπεράσματα:	Η κλειστή βιοψία του μυοσκελετικού έχει υψηλά ποσοστά διαγνωστικής ακρίβειας. Στις 
περιπτώσεις που η κλειστή βιοψία δεν είναι διαγνωστική πρέπει να επαναλαμβάνεται και αν παραμένει μη 
διαγνωστική θα πρέπει να ακολουθεί ανοικτή βιοψία.
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O63	 ΙΕΡΟΚΟΚΚΥΓΙΚΑ	ΧΟΡΔΩΜΑΤΑ	ΜΕ	ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ	ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ	ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
 
Ηγουμένου Β., Μεγαλοοικονόμος Π.Δ., Παναγόπουλος Γ.Ν., Γεωργόπουλος Γ., Λιόντος Μ., Φλέβας Δ., 
Μαυρογένης Α.Φ., Παπαγγελόπουλος Π.Ι.
 
Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. Αττικόν

Σκοπός:	Τα χορδώματα του ιερού είναι όγκοι βραδείας ανάπτυξης με σχετικά καλή πρόγνωση και υψηλά 
ποσοστά 10ετούς επιβίωσης. Περιγράφουμε 13 περιπτώσεις ασθενών με χόρδωμα ιερού που παρουσία-
σαν ταχεία εξέλιξη, πρώιμη τοπική υποτροπή ή απομακρυσμένες μεταστάσεις.

Υλικό	και	Μέθοδοι:	Πραγματοποιήθηκε πολυκεντρική αναδρομική μελέτη κατά την περίοδο 1975-2012 
και αναζητήθηκαν οι ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά λόγω χορδώματος ιερού. Από αυτούς 
εξετάστηκε η πορεία και τα ιδιαίτερα κλινικά χαρακτηριστικά 13 ασθενών (14,3%) μέσης ηλικίας 54 ετών 
(εύρος, 37-65 έτη) που παρουσίασαν τοπική υποτροπή ή απομακρυσμένη μετάσταση σε χρονικό διάστη-
μα μικρότερο των 24 μηνών από τη χειρουργική θεραπεία. Όλοι οι ασθενείς που συμπεριελήφθησαν στη 
μελέτη είχαν υποβληθεί σε ευρεία εκτομή του όγκου σε υγιή όρια, όπως προκύπτει από τις ιστολογικές 
εξετάσεις. Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης των ασθενών ήταν 43 μήνες (εύρος, 8-131 μήνες). 

Αποτελέσματα:	Η μέση μέγιστη διάμετρος του πρωτοπαθούς όγκου στους ασθενείς αυτούς ήταν 11,8 εκ. 
(εύρος, 5-21εκ). Τοπική υποτροπή εμφάνισαν όλοι οι ασθενείς, με μέσο χρόνο εμφάνισης 13 μήνες (εύρος, 
5-22 μήνες). Οκτώ ασθενείς εμφάνισαν απομακρυσμένες μεταστάσεις με μέσο χρόνο εμφάνισης 13 μήνες 
(εύρος, 4-24 μήνες). Σε δυο ασθενείς η ιστολογική εξέταση του παρασκευάσματος της τοπικής υποτροπής, 
σε σχέση με την αρχική ιστολογική, αναδείκνυε, επιπλέον, κύτταρα αποδιαφοροποιημένου χορδώματος με 
στοιχεία ινοσαρκώματος, ενώ καμία ιστολογική αλλαγή δεν παρατηρήθηκε στις υπόλοιπες περιπτώσεις. 
Στο τελευταίο follow-up 8 ασθενείς είχαν καταλήξει λόγω γενικευμένης νόσου.

Συμπεράσματα:	Το χόρδωμα μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να εξελιχθεί ταχέως, παρουσιάζοντας 
κακή πρόγνωση, γι’ αυτό και η στενή παρακολούθηση των ασθενών με χόρδωμα κρίνεται πάντα απαραί-
τητη, ακόμα και αν έχει επιτευχθεί ευρεία εκτομή του όγκου σε υγιή όρια
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O64	 ΟΣΤΙΚΕΣ	ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΥΕΛΟΥ	ΚΑΙ	ΜΗΡΙΑΙΟΥ:	ΕΥΡΕΙΑ	ΕΚΤΟΜΗ	Ή	
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ;

 
Βώττης Χ., Μεγαλοοικονόμος Π., Ηγουμένου Β., Γαλανόπουλος Ι., Παναγόπουλος Γ., Κοντογεωργάκος Β., 
Μαυρογένης Α.Φ., Παπαγγελόπουλος Π.Ι.
 
Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. Αττικόν

Σκοπός: Η σύγκριση των ποσοστών επιβίωσης και τοπικής υποτροπής και των επιπλοκών των ασθενών, 
που υπεβλήθησαν σε ριζική ή συντηρητική χειρουργική αντιμετώπιση για οστικές μεταστάσεις πυέλου ή 
μηριαίου.

Υλικό	και	Μέθοδοι: Έγινε αναδρομική μελέτη 30 ασθενών (11 άντρες, 19 γυναίκες; μέσης ηλικίας 61,5 
ετών; εύρος, 42-87) που αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά στην κλινική μας λόγω πολλαπλών ή μεμονωμέ-
νων οστικών μεταστάσεων στην πύελο ή το μηριαίο, από το 2008 έως και το 2014. 18 ασθενείς παρου-
σίασαν μεταστατικές βλάβες του μηριαίου και χειρουργήθηκαν λόγω υπαρκτού ή επαπειλούμενου κατάγ-
ματος. Σε 6 ασθενείς έγινε ευρεία εκτομή και ανακατασκευή με μεγαπρόθεση και ακρυλικό τσιμέντο, ενώ 
12 υπεβλήθησαν σε ενδομυελική ήλωση. 12 ασθενείς παρουσίασαν βλάβες της πυέλου και 7 εξ’ αυτών 
υπεβλήθησαν σε απόξεση. Στους υπόλοιπους 5 έγινε ευρεία εκτομή του όγκου. Ο μέσος χρόνος παρακο-
λούθησης ήταν 20 μήνες, (εύρος, 2-48).

Αποτελέσματα: Στους 20 μήνες, η επιβίωση των ασθενών ήταν 33%. Οι ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν 
με συντηρητικές χειρουργικές τεχνικές (ενδομυελική ήλωση, απόξεση, τοπική εκτομή) εμφάνισαν 35,6% 
επιβίωση στα δύο χρόνια και 84% υποτροπή, ενώ αυτοί που αντιμετωπίστηκαν με ευρείες εκτομές 25% 
επιβίωση και 27% τοπική υποτροπή. Ένας ασθενής που υπεβλήθη σε απόξεση μετάστασης κοτύλης και 
ολική αρθροπλαστική με κοτύλη δίκην κώνου παρουσίασε εξάρθρημα και χρειάστηκε αναθεώρηση. 3 
ασθενείς με ευρεία εκτομή εμφάνισαν περιπροθετική λοίμωξη και μία εξ’ αυτών κατέληξε.

Συμπεράσματα: Η χειρουργική αντιμετώπιση των οστικών μεταστάσεων πυέλου και μηριαίου έχει στό-
χο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και πρέπει να διενεργείται υπό αυστηρές ενδείξεις. Οι 
συντηρητικές χειρουργικές τεχνικές φαίνεται να υπερέχουν, καθώς προσφέρουν χαμηλότερα ποσοστά 
επιπλοκών και υψηλότερα ποσοστά επιβίωσης, ενώ επιταχύνουν τη μετεγχειρητική αποκατάσταση.
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O65	 ΜΕΓΑΠΡΟΘΕΣΕΙΣ	ΜΕ	Ή	ΧΩΡΙΣ	ΤΣΙΜΕΝΤΟ	ΜΕΤΑ	ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ	ΔΙΑΣΩΣΗΣ	ΜΕΛΟΥΣ	
ΓΙΑ	ΣΑΡΚΩΜΑΤΑ	ΣΤΑ	ΚΑΤΩ	ΑΚΡΑ

 
Ηγουμένου Β., Μεγαλοοικονόμος Π.Δ., Βώττης Χ., Γαλανόπουλος Ι., Παναγόπουλος Γ.Ν., 
Κοντογεωργάκος Β., Μαυρογένης Α.Φ., Παπαγγελόπουλος Π.Ι.
 
Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. Αττικόν

Σκοπός: Να καθορισθούν και να συγκριθούν τόσο η αντοχή, όσο και οι πιθανές επιπλοκές μετά από επέμ-
βαση διάσωσης μέλους στα κάτω άκρα, ανακατασκευή με μεγαπρόθεση και σταθεροποίηση με και χωρίς 
οστικό τσιμέντο.

Υλικό	και	Μέθοδοι:	Διενεργήθηκε αναδρομική μελέτη για την περίοδο 2006-2012 και ανευρέθηκαν 69 
ασθενείς, που αντιμετωπίστηκαν με επέμβαση διάσωσης μέλους στα κάτω άκρα, λόγω οστικής νεοπλα-
σίας. 59 από αυτούς μπορέσαμε να εξετάσουμε (36 άνδρες, 23 γυναίκες), μέσης ηλικίας 51 ετών (εύρος, 
18-76 έτη). Εξετάστηκε η αντοχή των μεγαπροθέσεων σε αυτούς τους ασθενείς σχετικά με την ηλικία, το 
φύλο, το δείκτη μάζας σώματος, τη διάγνωση, το σημείο ανακατασκευής, την ακτινοθεραπεία, τη χημειοθε-
ραπεία και το είδος της σταθεροποίησης των μεγαπροθέσεων (με ή χωρίς οστικό τσιμέντο). Ο μέσος χρό-
νος παρακολούθησης ήταν 32 μήνες (εύρος, 12-84 μήνες). Σε 34 ασθενείς τοποθετήθηκαν μεγαπροθέσεις 
με οστικό τσιμέντο (ομάδα Α), ενώ σε 25 χωρίς οστικό τσιμέντο (ομάδα Β).

Αποτελέσματα:	Στους 48 μήνες η συνολική αντοχή των μεγαπροθέσεων στην ομάδα Α ήταν 79,4% (n=27), 
ενώ στην ομάδα Β ήταν 92% (n=23). 6 ασθενείς εμφάνισαν λοίμωξη (10,1%), 4 από την ομάδα Α (11,8%) 
και 2 από την ομάδα Β (8%). Άσηπτη χαλάρωση εμφάνισαν 2 ασθενείς της ομάδας Α και ένας ασθενής της 
ομάδας Β. Οι λοιποί παράγοντες που εξετάστηκαν, δεν φάνηκε να επηρεάζουν την αντοχή των μεγαπρο-
θέσεων.

Συμπεράσματα: Η τεχνική σταθεροποίησης των μεγαπροθέσεων φαίνεται να είναι ο μοναδικός παράγο-
ντας που επιρρεάζει την αντοχή τους. Σε αυτή τη σειρά ασθενών, οι μεγαπροθέσεις χωρίς οστικό τσιμέντο, 
φαίνεται να υπερτερούν έναντι εκείνων με τσιμέντο. Παρουσίασαν υψηλότερο ποσοστό αντοχής αλλά και 
μειωμένα ποσοστά λοιμώξεων. 
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O66	 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ,	ΣΕ	ΑΣΘΕΝΕΙΣ	ΜΕ	ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ
 
Στύλος Δ., Σακκάς Α.
 
Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, ΑΤΕΙΘ

Σκοπός:	Η παρούσα εργασία εστιάζει, στην πρόληψη των κατακλίσεων, τον τρόπο και την διαδικασία που 
χρειάζεται να ακολουθούσουν οι νοσηλευτές για να βοηθήσουν τους ασθενείς που έχουν έλκη πίεσης, 
εντός και εκτός του νοσοκομείου. 

Υλικό	&	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 εκπαίδευση των Νοσηλευτών γίνεται με βάση συγκεκριμένες μεθόδους σε ένα πολύ 
συγκεκριμένο πρόγραμμα, με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους (διότι επρόκειτο για ένα επάγγελμα 
που αφορά την υγεία και την ποιότητα ζωής του ανθρώπου) και είναι χρονικά οριοθετημένη. Σύμφωνα με 
τον Π.Ο.Υ. ως κατάκλιση ορίζεται η εντοπισμένη περιοχή νέκρωσης ιστού, επειδή συμπιέζεται για παρατε-
ταμένη χρονική περίοδο μεταξύ οστέινης προεξοχής και εξωτερικής επιφάνειας, όπως είναι το κρεβάτι ή ο 
καναπές. Ο νοσηλευτής, η νοσηλεύτρια είναι επαγγελματίας υγείας και μαζί με τους ιατρούς , τους εργοθε-
ραπευτές, τους φυσιοθεραπευτές και άλλους ειδικούς ασχολούνται για την πρόληψη, την πρόοδο και την 
αποκατάσταση της υγείας των ασθενών. Από την άλλη όμως οι κατακλίσεις προϋπήρχαν από την εποχή 
των Φαραώ και αναφέρονται από τον Ιπποκράτη, Λίστερ, Παστέρ, ενώ συνεχίζουν να υπάρχουν μέχρι και 
σήμερα, παρόλο που όλοι οι επαγγελματίες υγείας μάχονται καθημερινά για την εξάλειψη αυτόν. 

Συμπεράσματα:	Συμπερασματικά , καταλήγουμε ότι η καλύτερη πρόληψη για τις κατακλίσεις είναι η σω-
στή και εξατομικευμένη εκπαίδευση όλων των επαγγελματιών υγείας και κυρίως για την σωστή πρόληψη 
- αποφυγή των ελκών των ασθενών.
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O67	 ΘΕΡΑΠΕΙΑ	ΧΟΝΔΡΙΝΩΝ	ΒΛΑΒΩΝ	ΤΟΥ	ΓΟΝΑΤΟΣ	ΜΕ	ΤΗΝ	ΤΕΧΝΙΚΗ	ΤΩΝ	
ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

 
Παπαγεωργίου Ι., Παπαγεωργίου Κ.,Τηλαβερίδης Π., Χατζηιωαννίδης Α.
 
Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Δράμας

Σκοπός: Τα μικροκατάγματα είναι μια συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνική για την αποκατάσταση των χόν-
δρινων βλαβών του γόνατος . Στόχος της μελέτης είναι να παρουσιάσουμε τους παράγοντες που μπορουν 
να επηρεάσουν το αποτέλεσμα ,τη διαχρονική συσχέτιση τους με ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 

Mέθοδος: Mελετήσαμε 33 συμπτωματικούς ασθενείς με μονοδιαμεριαμερισματική χονδρινη βλαβη ολικού 
πάχους σε σταθερα γόνατα ,που αντιμετωπίσαμε με την τεχνική των μικροκαταγμάτων.Υπερείχαν οι αν-
δρες και η δεξιά πλευρά εντόπισης, με ηλικίες από 16-75 ετών {μο 43}. Κυριο σύμπτωμα ηταν ο πόνος, ο 
οποίος προηγούνταν της επέμβασης απ 4-24 μήνες με μο 11 μήνες. Ολοι αντιμετωπίσθηκσν αρθροσκο-
πικά με τοπική αναισθησία και νοσηλεία 3 ημερών. Στους μισούς ασθενείς συνυπήρχε κατά κυριο λογο 
βλαβη του εσω μηνίσκου. Μετεγχειρητικά συστήθηκε απαοφόρτιση 6 εβδομάδων και μερική ενός μηνός. 
Στους 28/33 προεγχειρητικά είχαμε προς αξιολογηση MRI.

Αποτελέσματα: Επανεξετάσαμε 30/33 ασθενείς από 4-120 μήνες με μο 35 μήνες που αξιολογήθηκαν κλι-
νικά κατά Lysholm Knee scale . Το αποτέλεσμα ηταν ικανοποιητικό ως εξαιρετο σε 21 και φτωχό ως μέτριο 
σε 9 .Σε 5/9 ,είχαμε ακτινολογικά με αλλοιώσεις οστεοαρθρίτιδας. 25/30 ασθενείς επανήλθαν στις προ της 
επάμβασης δραστηριότητες.

Συζήτηση: H μέθοδος των μικροκαταγμάτων για αποκατασταση των χόνδρινων βλαβών του γόνατος, 
είναι επιλογή που με τις σωστες ενδείξεις και αψογη τεχνική, μπορεί να δώσει καλά αποτελέσματα αλλά 
για σχετικά περιορισμάνο χρόνο. Σημαντικές παράμετροι που προδικάζουν ένα καλο αποτελεσμα είναι η 
βραχεία διαρκεια των προεγχειρητικών συμπτωμάτων, ο χαμηλός δεικτης βάρους σωματος και η ηλικία. Η 
μέθοδος μπορεί να ληφθει υπ όψιν ο μια επιλογή μικρής χειρουργικής, χαμηλής νοσηρότητας ,καλώς απο-
δεκτή από τους ασθενέις, που την απαιτούμενη μετεγχειρητική συμμορφωση μπορεί να δώσει αποδεκτά 
αποτελέσματα.
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O68	 ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ	ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΟΜΗΡΙΑΙΑΣ	ΑΡΘΡΩΣΗΣ	ΚΑΙ	ΣΥΝΟΔΕΣ	ΧΟΝΔΡΙΝΕΣ	
ΒΛΑΒΕΣ

 
Ιωσηφίδης Μ., Γκίκας Γ., Αγαπίδης Α., Οικονόμου Δ., Βαλάνος Ν., Μεταξιώτης Δ., Αλβανός Δ.,
 Κυριακίδης Α. 
 
Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Μονάδα Αθλητικών Κακώσεων, Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

Σκοπός:	Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να παρουσιάσει τη συχνότητα, τα χαρακτηριστικά και την 
αντιμετώπιση του εξαρθρήματος επιγονατιδομηριαίας άρθρωσης με συνοδό χόνδρινη βλάβη.

Υλικό	και	Μέθοδος:	Συνολικά 17 ασθενείς (Α:Γ 6:11, μέση ηλικία 16.45/12-38 ετών), συμπεριλήφθηκαν 
στη μελέτη (7 μετά από πρώτο εξάρθρημα, ενώ 10 έπειτα από υποτροπή εξαρθρήματος0. Οι χόνδρινες 
βλάβες (3ου και 4ου βαθμού κατά Outerbridge) διαγνώσθηκαν με μαγνητική τομογραφία σε 15 ασθενείς, 
ενώ σε 2 ασθενείς (11.8%) αρθροσκοπικά. Το εξάρθρημα της επιγονατίδας αντιμετωπίσθηκε με συρραφή 
του έσω επιγονατιδομηριαίου συνδέσμου σε 7 περιπτώσεις, συνδεσμοπλαστική σε 9 περιπτώσεις και 
πρόσθια-έσω μετάθεση του κνημιαίου κυρτώματος (επέμβαση Fulkerson) σε 1 περίπτωση. Η χόνδρινη 
βλάβη σε 7 ασθενείς καθηλώθηκε με απορροφήσιμες καρφίδες, ενώ στους υπόλοιπους 10 ασθενείς εφαρ-
μόσθηκε μεταμόσχευση χονδροκυττάρων (ACI, n=3) ή μικροκατάγματα με βιολογικό ικρίωμα (AMIC, n=7). 
Οι κλίμακες KOOS και IKDC χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της λειτουργικότητας του γόνατος (non-
parametric Wilcox Signed Ramk test (p<0.05). 

Αποτελέσματα:	Δεν παρατηρήθηκαν επιπλοκές ή ανεπιθύμητες ενέργειες. Δεν αναφέρθηκε κανένα επει-
σόδιο εξαρθρήματος ή υπεξαρθρήματος της επιγονατίδας. Μετά από μ.ο. μετεγχειρητικής παρακολούθη-
σης 16.8 μηνών καταγράφηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση του IKDC (από 46,1 σε 74,5 p=0,05), καθώς 
και όλων των παραμέτρων του KOOS μόνο μετά τον 12ο μετεγχειρητικό μήνα.

Συμπεράσματα:	Οι χόνδρινες βλάβες αποτελούν ένα συχνό συνοδό εύρημα των εξαρθρημάτων της επι-
γονατιδομηριαίας άρθρωσης. Απαιτείται υψηλός δείκτης υποψίας για τη συνύπαρξη χόνδρινης βλάβης 
κατά την εκτίμηση ενός ασθενούς με πρώτο εξάρθρημα επιγονατίδας. Η χειρουργική αντιμετώπιση του 
εξαρθρήματος και της χόνδρινης βλάβης σε ένα στάδιο είναι απαιτητική αλλά αναπαραγώγιμη μέθοδος.
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O69	 Η	ΠΙΕΣΗ	ΤΟΥ	ΥΠΕΡΠΛΑΤΙΟΥ	ΝΕΥΡΟΥ	ΩΣ	ΑΙΤΙΑ	ΑΛΓΟΥΣ	ΣΤΟΝ	ΩΜΟ	ΑΘΛΗΤΩΝ
 
Αλασεϊρλής Δ.1, Νάκου Λ.2, Σαντάς Ρ.1, Παπαδόπουλος A.1, Τσιφουντούδης Ι.3, Μαλλιαρόπουλος Ν.4, 
Γκιβίσης Π.5

 

1Γενική Κλινική Euromedica Θεσσαλονίκης, 2Νευροχειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Θ. Παπανικολάου, 
3Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, 424 Γ.Σ.Ν.Ε., 4Αθλητιατρικό Κέντρο ΣΕΓΑΣ Β. Ελλάδας, 5Α’ Πανεπιστημιακή 
Ορθοπαιδική Κλινική

Σκοπός: Η διαπίστωση του ποσοστού άλγους σε ώμους αθλητών που αποδόθηκε στην πίεση του υπερ-
πλάτιου νεύρου ως κύρια αιτία

Υλικό	&	Μέθοδοι: Ελέγχθηκαν 70 αθλητές πετοσφαίρισης, καλαθοσφαίρισης, υδατοσφαίρισης και κολύμ-
βησης οι οποίοι προσήλθαν για άλγος στον ώμο. Οι ασθενείς εξετάσθηκαν κατά μέσο (κ.μ.ο.) 2±03 φορές. 
Ως βασικές αιτίες του άλγους διαγνώσθηκαν τραυματισμών μυών (9 ασθενείς), τραυματισμός τένοντα 
στροφικού πετάλου (38 ασθενείς), ρήξη του τένοντα του στροφικού πετάλου (22 ασθενείς), υπακρωμιακή 
θυλακίτιδα (42 ασθενείς), τενοντοπάθεια της μακράς κεφαλής του δικεφάλου (28 ασθενείς), υπεξάρθρημα 
της μακράς κεφαλής του δικεφάλου (14 ασθενείς) , ρήξη επιχειλίου χόνδρου ωμογλήνης (16 ασθενείς) 
και καταστάσεις παθολογικής πίεσης και βλάβης του υπερπλάτιου νεύρου (10 ασθενείς). Η διάγνωση της 
βλαβης του υπερπλάτιου νεύρου επιχειρήθηκε με βάση το ιστορικό, τα κλινικά και ηλεκτρομυογραφικά ευ-
ρήματα. Έξι ασθενείς παρουσίασαν επίμονα και έντονα συμπτώματα πίεσης του υπερπλάτιου νεύρου που 
δεν ανταποκρίθηκαν στην συντηρητική θεραπεία. Οι συγκεκριμενοι ασθενείς υποβλήθηκαν σε χειρουργική 
αποσυμπίεση του νεύρου (ανοικτή σε έναν ασθενή και αρθροσκοπική σε τέσσερις). 

Αποτελέσματα: Ποσοστό 14.3 % των ασθενών - αθλητών με άλγος του ώμου παρουσίαζε αιτιοπαθογέ-
νεια πίεσης του υπερπλάτιου νεύρου. Το 60% των συγκεςκριμένων ασθενών υποβλήθηκαν σε χειρουργική 
αποσυμπίεση του νεύρου, με εξαιρετικό τελικό αποτέλεσμα (UCLA shoulder score 34±4, συγκριτικά με το 
προεγχειρητικό score που ήταν 14±2). 

Συμπεράσματα: Το επίμονο και άτυπο άλγος του ώμου σε αθλητές, παρουσιάζει σημαντικές πιθανότη-
τες να οφείλεται σε πιεστικά φαινόμενα από το υπερπλάτιο νεύρο και θα πρέπει να υπάρχει γνώση και 
εφαγρύπνηση για την συγκεκριμένη παθολογική οντότητα. Σημαντική επισήμανση ότι οι μισοί τουλάχιστον 
από τους αθλητές αυτούς δεν ανταποκρίνονται στην συντηρητική θεραπεία και θα απαιτήσουν χειρουργική 
αποσυμπίεση του νεύρου.
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O70	 ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ	ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ	-	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ	ΚΑΚΩΣΗΣ
 
Παυλόπουλος Χ., Τσίτας Κ., Δημητριάδης Σ., Γιγής Ι., Χατζώκος Ι.
 
Β’ Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. Γ. Γεννηματάς

Τα κατάγματα καταπόνησης αποτελούν μια ειδική κατηγορία καταγμάτων που για την πρόκλησή τους 
απαιτείται η επαναλαμβανόμενη εφαρμογή φορτίων χαμηλής ισχύος σε μια ανατομική περιοχή που αδυ-
νατεί να ανακατασκευάσει τους μικροτραυματισμούς που προκαλεί αυτή η εφαρμογή και τελικά θα υποστεί 
κάταγμα. Παρατηρούνται συνηθέστερα στα κάτω άκρα που ως οστά στήριξης, προσλαμβάνουν ισχυρότε-
ρα φορτία με μεγαλύτερη συχνότητα, συγκριτικά με τα άνω άκρα και τις πλευρές και εμφανίζονται συνήθως 
σε αθλητές, χορευτές και νεοσύλλεκτους στρατιώτες. Με την παρούσα εργασία επιχειρείται η διερεύνη-
ση των μηχανισμών πρόκλησης των καταγμάτων καταπόνησης στις πιο συχνές ανατομικές περιοχές. Τα 
συμπεράσματα που προκύπτουν είναι η παρουσία κοινών παραγόντων όπως η συγκέντρωση φορτίων 
σε περιοχές που εφαρμόζεται μια δύναμη με σταθερή ή αυξανόμενη ένταση και ρυθμό, η διαταραχή της 
μικρο-αρχιτεκτονικής δομής του οστού στην περιοχή του κατάγματος και ο ρόλος των μυών. Κάθε κά-
ταγμα καταπόνησης όμως ανάλογα με τη θέση που εντοπίζεται και το είδος της δραστηριότητας που το 
προκάλεσε εμφανίζει μοναδικά χαρακτηριστικά που αφορούν το μηχανισμό κάκωσης. Αναγνωρίζεται η 
αποσαφήνιση του μηχανισμού κάκωσης των καταγμάτων καταπόνησης σε αρκετές ανατομικές θέσεις και 
σημειώνεται η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα σε άλλες περιπτώσεις με στόχο την πρόληψη μέσα από την 
τροποποίηση των συνθηκών άσκησης.
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O71	 ΘΕΡΑΠΕΙΑ	ΥΠΟΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΩΝ	ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ	ΜΕ	ΜΑΚΡΥ	ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟ	ΗΛΟ	
(ENDOVIS)

 
Τζατζαΐρης Θ., Βαλκάνης Χ., Τερζής Ά., Ταξιλδάρης Α., Βερβερίδης Α., Δρόσος Γ., Τιλκερίδης Κ., 
Καζάκος Κ. 
 
Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
 
Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αναλύσει τη χρησιμότητα της θεραπείας του μακρύ 
ενδομυελικού ήλου Endovis σε υποτροχαντήρια κατάγματα του μηριαίου. 

Υλικό	και	μέθοδος: 18 διαδοχικοί ασθενείς με υποτροχαντήρια κατάγματα του μηριαίου που υποβλήθηκαν 
σε ενδομυελική σταθεροποίηση χρησιμοποιώντας μακρύ ενδομυελικό ήλο Endovis παρακολουθήθηκαν 
για πάνω από 12 μήνες, από Ιούλιο 2011 έως Οκτώβριο 2013. O Μέσος όρος ηλικίας τους ήταν 79,8 ετών. 
Σύμφωνα με την ταξινόμηση του Seinsheimer, υπήρχαν 3 περίπτωσεις τύπου ΙΙc, 4 περιπτώσεις τύπου 
IIIa , 4 περιπτώσεις τύπου IIIb, 3 τύπου IV και 4 τύπου V. Η αξιολόγηση των ασθενών έγινε με ακτινολογικό 
και κλινικό έλεγχο.
 
Αποτελέσματα: Και τα 18 κατάγματα πωρώθηκαν κατά μέσο όρο σε διάρκεια 26,1 εβδομάδων. Η μέσος 
όρος της γωνίας αυχένα - διάφυσης μηριαίου βρέθηκε 114ο . Ο μέσος όρος Dap:0.8 X1:1.6 X2:1.46 X5:6.5 
X6:35.1 X7:0.26 X8:0.2. Οι ασθενείς προεγχειρητικά είχαν αιματοκρίτη (HCT): 35.1 και κατά την αποχώ-
ρηση τους από το νοσοκομείο 31.7 . Μεταγγίστηκαν κατά μέσο ορό με 2 μονάδες αίματος. Το Nottingham 
σκορ 1 έτος μετά την εγχείρηση ήταν 5 που αναλογεί σε θνητότητα 10%. Το Koval σκορ ένα έτος μετεγχει-
ρητικά βρέθηκε κατά μο 5,3 και το New Mobility σκορ 3,3. Ο μέσος όρος χειρουργικού χρόνου ήταν 102 
λεπτά και οι συνολικές απώλειες αίματος ήταν 420 ml. 

Συμπεράσματα: Η αντιμετώπιση των υποτροχαντηρίων καταγμάτων του ισχίου με μακρύ ενδομυελικό 
ήλο Endovis είναι μία χρήσιμη και αποτελεσματική ακτινολογικά και κλινικά μέθοδος αντιμετώπισης. 
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O72	 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ	ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗΣ	ΗΛΩΣΗΣ	ΤΟΥ	ΙΣΧΙΟΥ	ΣΕ	ΑΣΘΕΝΕΙΣ	ΜΕ	
ΠΕΡΙΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΟ	ΚΑΤΑΓΜΑ

 
Μεγαλοοικονόμος Π.Δ., Παναγόπουλος Γ.Ν., Γαλανόπουλος Ι., Βώττης Χ., Ηγουμένου Β., 
Κουλουβάρης Π., Κοντογεωργάκος Β., Μαυρογένης Α.Φ.
 
Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. Αττικόν

Σκοπός:	Η περιγραφή των πρώιμων και απώτερων επιπλοκών της ενδομυελικής ήλωσης του ισχίου για 
κάταγμα.

Υλικό	και	Μέθοδοι:	Μελετήθηκαν 422 ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν στην κλινική μας με ενδομυελική 
ήλωση για κάταγμα του ισχίου από το 2010 έως το 2016. 287 ασθενείς αντιμετωπίστηκαν με ενδομυελικό 
ήλο με μονό διαυχενικό κοχλία (ομάδα Α) και 135 ασθενείς αντιμετωπίστηκαν με ήλο με δύο διαυχενικούς 
κοχλίες (ομάδα Β). Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν μόνο ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν με τυπικού μεγέ-
θους ενδομυελικό ήλο, ενώ εξαιρέθηκαν όσοι αντιμετωπίστηκαν με μακρύ. Από τη μελέτη αποκλείστηκαν 
ασθενείς οι οποίοι αντιμετωπίσθηκαν με μακρύ ήλο και εκείνοι με ψυχιατρικά και νευρομυϊκά νοσήματα. 

Αποτελέσματα:	Συνολικά παρατηρήθηκαν 53 επιπλοκές, 28 στην ομάδα Α και 25 στην ομάδα Β. Οι επι-
πλοκές στην ομάδα Α ήταν: cut-out (3 ασθενείς), ενδοπυελική μετανάστευση του διαυχενικού κοχλία (3 
ασθενείς), λοίμωξη (13 ασθενείς, 9 ασθενείς κατέληξαν σε οστεομυελίτιδα), ραιβοποίηση του ισχίου (3 
ασθενείς), διεγχειρητικό κάταγμα (1 ασθενής), ψευδάρθρωση (3 ασθενείς) και βράχυνση του πάσχοντος 
σκέλους (2 ασθενείς). Οι επιπλοκές στην ομάδα Β ήταν ενδοπυελική μετανάστευση διαυχενικού κοχλία (1 
ασθενής), λοίμωξη (6 ασθενείς, σε 4 η λοίμωξη ήταν εν τω βάθει), cut-out (2 ασθενείς), z-effect (2 ασθε-
νείς), οστεονέκρωση της μηριαίας κεφαλής (3 ασθενείς), ψευδάρθρωση και ως συνεπεία αυτής αστοχία 
υλικού (6 ασθενείς), διεγχειρητικό κάταγμα του μείζονα τροχαντήρα (1 ασθενής) και τοποθέτηση των διαυ-
χενικών κοχλιών σε πλημμελή θέση (4 ασθενείς).

Συμπεράσματα:	Η ενδομυελική ήλωση για την αντιμετώπιση των καταγμάτων του ισχίου αποτελεί εξαιρε-
τικά αξιόπιστη χειρουργική επιλογή με χαμηλό ποσοστό επιπλοκών. Ωστόσο, κάποιοι ασθενείς θα παρου-
σιάσουν επιπλοκές, οι οποίες πρέπει να αναγνωρίζονται και να αντιμετωπίζονται έγκαιρα.
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O73	 ΦΥΣΙΚΗ	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΜΕΤΑ	ΑΠΟ	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ	ΘΕΡΑΠΕΙΑ	ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ	
ΑΣΘΕΝΩΝ	ΜΕ	ΚΑΤΑΓΜΑ	ΤΟΥ	ΙΣΧΙΟΥ

 
Βώττης Χ., Γαλανόπουλος Ι., Μεγαλοοικονόμος Π.Δ., Παναγόπουλος Γ.Ν., Μητσιοκάπα Ε., 
Κοντογεωργάκος Β., Κουλουβάρης Π., Μαυρογένης Α.Φ.
 
Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. Αττικόν

Σκοπός: Η μελέτη της μετεγχειρητικής φυσικής δραστηριότητας ασθενών με περιτροχαντήριο κάταγμα 
ισχίου που αντιμετωπίστηκαν με ενδομυελική ήλωση και η αξιολόγηση της ποιότητας και της ταχύτητας 
αποκατάστασής τους.

Υλικό	και	Μέθοδοι: Διεξήχθη προοπτική μελέτη σε ασθενείς άνω των 65 ετών με περιτροχαντήριο κάταγ-
μα ισχίου που αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά στην κλινική μας από τον Δεκέμβριο του 2014 έως σήμερα. 
Συμπεριελήφθησαν 58 ασθενείς (17 άνδρες, 41 γυναίκες) μέσης ηλικίας 79,2 έτη (εύρος, 65-96 έτη) που 
αντιμετωπίστηκαν με ενδομυελική ήλωση. Αποκλείστηκαν οι ασθενείς με σοβαρές νευρολογικές παθήσεις, 
άνοια, κακοήθειες τελικού σταδίου, σοβαρή αρθρίτιδα του ετερόπλευρου σκέλους και σοβαρά κινητικά 
προβλήματα. Οι ασθενείς της μελέτης υπεβλήθησαν σε δοκιμασίες προεγχειρητικά και 2 μήνες μετεγχει-
ρητικά (tinetti test, time up-and-go test, sit-to-stand test), οπότε και έγινε καταγραφή της βάδισής τους με 
βηματομετρητή. Το φυσιοθεραπευτικό πρωτόκολλο νοσηλείας περιελάμβανε έγερση τη 2η μετεγχειρητική 
ημέρα και κατόπιν σταδιακή βάδιση με περιπατητήρα.

Αποτελέσματα: Η μετεγχειρητική νοσηλεία των ασθενών διήρκεσε 6,7 ημέρες (εύρος, 3-15 ημέρες). Η 
μέση τιμή του tinetti test (TT) ήταν 16,2/28 (εύρος, 5-24) με καλύτερα αποτελέσματα στο σκέλος ισορροπί-
ας. Η μέση τιμή του TUG test ήταν 45,7 sec (εύρος, 15-112 sec), ενώ αυτή της δοκιμασίας sit-to-stand 4,7 
(εύρος, 0-7). Δύο μήνες μετεγχειρητικά, οι ασθενείς εκτελούσαν ημερησίως 85,8 βήματα (εύρος, 36-218 
βήματα), περιγράφοντας συνήθως το επίπεδο κινητοποίησής τους ως μειωμένο.

Συμπεράσματα: Τα περιτροχαντήρια κατάγματα του ισχίου αποτελούν σημαντικό παράγοντα νοσηρότη-
τας και θνητότητας στους ηλικιωμένους ασθενείς. Η γρήγορη χειρουργική αποκατάσταση και η εντατική 
φυσιοθεραπεία μπορούν να έχουν ευεργετικά αποτελέσματα στα επίπεδα μετεγχειρητικής δραστηριότη-
τας. Ωστόσο, η μείωση του επιπέδου φυσικής δραστηριότητας μετεγχειρητικά θα πρέπει να είναι αναμενό-
μενη, ανεξαρτήτως της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας.
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O74	 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΚΑΙ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ	ΕΠΑΣΒΕΣΤΩΣΕΩΝ	ΤΗΣ	ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ	ΑΟΡΤΗΣ	
ΓΥΝΑΙΚΩΝ	ΜΕ	ΚΑΤΑΓΜΑ	ΙΣΧΙΟΥ

 
Μεγαλοοικονόμος Π.Δ., Παναγόπουλος Γ.Ν., Αντωνιάδου Θ., Βώττης Χ., Λιόντος Μ., Μητσιοκάπα Ε., 
Κουλουβάρης Π., Μαυρογένης Α.Φ.
 
Α’ Ορθοπαιδική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. Αττικόν

Σκοπός: Νεότερες έρευνες έχουν δείξει ότι η επασβέστωση της κοιλιακής αορτής σχετίζεται με αυξημέ-
νο κίνδυνο οστεποπορωτικού κατάγματος του ισχίου και της σπονδυλικής στήλης. Ο σκοπός αυτής της 
μελέτης ήταν η ανάδειξη της συχνότητας και της βαρύτητας της επασβέστωσης της κοιλιακής αορτής σε 
οστεοπορωτικές γυναίκες που παρουσίασαν κάταγμα ισχίου.

Υλικό	και	Μέθοδοι:	Μελετήσαμε 37 γυναίκες ασθενείς μέσης ηλικίας, 75,8 έτη (εύρος, 65-94 έτη) με κά-
ταγμα ισχίου. Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν μόνο ασθενείς με οστεοπόρωση ενώ αποκλείσθηκαν ασθε-
νείς με ιστορικό κακώσεων της σπονδυλικής στήλης, κακοήθειας και παθήσεων του συνδετικού ιστού. Οι 
ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Στην ομάδα Α συμπεριλήφθησαν 24 γυναίκες μέσης ηλικία 73,3 ετών 
(εύρος, 65-93 έτη) με κάταγμα ισχίου και υποκλινικά σπονδυλικά κατάγματα και στην ομάδα Β 13 γυναί-
κες μέσης ηλικίας 78,4 ετών (εύρος, 65-94 έτη) μόνο με κάταγμα ισχίου. Η παρουσία και η βαρύτητα των 
επασβεστώσεων της κοιλιακής αορτής εκτιμήθηκε ημιποσοτικά με πλάγιες ακτινογραφίες της οσφυϊκής 
μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Επιπλέον, αξιολογήθηκαν παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης αγγειακών 
επασβεστώσεων όπως η ηλικία, η αρτηριακή υπέρταση και ο σακχαρώδης διαβήτης. 

Αποτελέσματα:	Επασβεστώσεις της κοιλιακής αορτής διαπιστώθηκαν  συνολικά σε 35 ασθενείς (95%). Ο 
δείκτης βαρύτητας της επασβέστωσης της κοιλιακής αορτής (κατά Kauppila) στην ομάδα Α ήταν 13,7 και 
αυξημένος κατά 2,3 μονάδες, σε σχέση με την ομάδα Β (11,4). Παράλληλα ένας ή περισσότεροι παράγο-
ντες κινδύνου ανάπτυξης αγγειακών επασβεστώσεων παρατηρήθηκαν σε 19 ασθενείς (82%) της ομάδας 
Α και σε 10 ασθενείς (77%) της ομάδας Β. 

Συμπεράσματα: Η συχνότητα εμφάνισης και η βαρύτητα της επασβέστωσης της κοιλιακής αορτής αυ-
ξάνεται με το πέρασμα της ηλικίας, αυξάνοντας παράλληλα και τον κίνδυνο οστεποπορωτικού κατάγμα-
τος του ισχίου και της σπονδυλικής στήλης. Ωστόσο, στην παρούσα μελέτη φαίνεται ότι η βαρύτητα της 
επασβέστωσης συνδέεται όχι τόσο με την ηλικία, αφού γυναίκες μικρότερες σε ηλικία είχαν μεγαλύτερη 
βαθμολογία επασβέστωσης της κοιλιακής αορτής, αλλά με την βαρύτητα των κλινικών εκδηλώσεων της 
οστεοπόρωσης. 



35ο Ετήσιο Συνέδριο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ. | 5-7 Μαΐου 2016, Θεσσαλονίκη	 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

77

O75	 ΠΡΩΙΜΗ	ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	ΤΗΣ	ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ	ΜΕΤΑ	ΑΠΟ	ΧΡΗΣΗ	
ΚΛΕΙΔΟΥΜΕΝΗΣ	ΠΛΑΚΑΣ	ΣΤΑ	ΕΝΔΟΑΡΘΡΙΚΑ	ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ	ΤΗΣ	ΚΕΡΚΙΔΑΣ

 
Δανιηλίδης Γ., Μπάδρας Σ., Γκότσης Ι., Τσολής Η., Γρηγοριάδου Μ., Νοταράς Ι.
 
Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν Βόλου Αχιλλοπούλειο

Τα κατάγματα του κάτω πέρατος της κερκίδας αποτελούν μία από τις πιο συχνές αιτίες προσέλευσης στα 
επείγοντα. Από αυτά περίπου το 40% χαρακτηρίζονται ασταθή και αντιμετωπίζονται με ανοικτή ανάταξη και 
εσωτερική οστεοσύνθεση συχνότερα με παλαμιαία οστεοσύνθεση.

Σκοπός: της μελέτης μας είναι να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα της πρώιμης κινητοποίησης της πηχε-
οκαρπικής μετά από τη χρήση κλειδούμενης πλάκας.

Υλικό	και	Μέθοδος:	στην κλινική μας από το 2010 έως το 2013 αντιμετωπίσαμε 39 ασταθή κατάγματα. 
Σύμφωνα με την ταξινόμηση της ΑΟ από αυτά τα 17 ήταν τύπου ΙΙΙ, τα 14 τύπου IV και τα 8 τύπου V. Σε όλα 
τοποθετήσαμε παλαμιαία την κλειδούμενη πλάκα χωρίς χρήση μοσχεύματος στα συντριπτικά. Η μετεγ-
χειρητική παρακολούθηση ήταν τη 2η , 6η, και 12η εβδομάδα. Στα ασταθή και συντριπτικά τοποθετούσαμε 
γυψονάρθηκα για χρονικό διάστημα 15 ημερών. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 46,5 με μικρότερη 18 ετών και 
μεγαλύτερη 72 ετών.

Αποτελέσματα:	για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μας εκτιμήσαμε τον πόνο τη δυσλειτουργία της 
άρθρωσης, τη μυϊκή δύναμη, το εύρος της κίνησης και την ακτινολογική εκτίμηση. Σύμφωνα με την τρο-
ποποιημένη κλίμακα Green και O` Brien τα πολύ καλά έως εξαιρετικά αποτελέσματα ήταν 86%. Αστοχία 
υλικού δεν διαπιστώσαμε παρά την πρώιμη κινητοποίηση.

Συμπέρασμα:	η χρήση της κλειδούμενης πλάκας και η σταθερή οστεοσύνθεση μας επιτρέπει την πρώιμη 
κινητοποίηση, την αποκατάσταση του εύρους, ακόμη και στα ασταθή οστεοπορωτικά κατάγματα.
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O76	 ΣΥΓΓΕΝΗΣ	ΕΚΤΙΝΑΣΣΟΜΕΝΟΣ	ΔΑΚΤΥΛΟΣ:	ΈΚΒΑΣΗ	ΜΕΤΑ	ΑΠΟ	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ	
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

 
Κόκκινος Γ., Παπαναγιώτου M., Ρηγόπουλος Ν., Νταϊλιάνα Ζ., Μαλίζος Κ., Βαρυτιμίδης Σ.
 
Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισαγωγή:	O συγγενής εκτινασσόμενος δάκτυλος αποτελεί πάθηση που πολλές φορές διαφεύγει της 
προσοχής τόσο των γονέων όσο και του παιδιάτρου κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της ζωής. Στη βι-
βλιογραφία υπάρχουν απόψεις τόσο υπέρ της συντηρητικής όσο και της χειρουργικής θεραπείας. Σκοπός 
της εργασίας είναι η αναδρομική μελέτη των αποτελεσμάτων της χειρουργικής αντιμετώπισης.
 
Ασθενείς-Μέθοδος: Μελετήθηκαν 58 ασθενείς (35 κορίτσια και 13 αγόρια ), 62 πάσχοντα δάκτυλα (52 
αντίχειρες, 4 δείκτες, 1 μέσος, 3 παράμεσοι, 2 μικροί) από το 2000 έως το 2010. Η μέση ηλικία ήταν 25 
μήνες ( 8 μηνών έως 5 ετών).
Σε όλους μικρούς ασθενείς έγινε διατομή του A1 δακτυλοειδούς ελύτρου με μικρή τομή, τα δακτυλικά αγ-
γειονευρώδη δεμάτια ανευρέθηκαν και προστατεύθηκαν κατά τη διατομή του ελύτρου.Αξιολογήθηκε και 
καταγράφηκε η κινητικότητα και η αισθητικότητα των δακτύλων ( συνεργασία ανάλογα με την ηλικία του 
παιδιού) τόσο προ- όσο και μετεγχειρητικά.
 
Αποτελέσματα:	Η περίοδος παρακολούθησης ήταν 7 χρόνια (2 έως 12 χρόνια). 50 ασθενείς προσήλθαν 
για αντιμετώπιση σε ηλικία >1έτους.Στη συντριπτική τους πλειονότητα επρόκειτο για αντίχειρες. Σε καμία 
περίπτωση δεν παρατηρήθηκε έλλειμμα κινητικότητας αισθητικότητας ή υποτροπή της πάθησης.

Συμπέρασμα:	Η χειρουργική αντιμετώπιση του συγγενούς εκτινασσόμενου δακτύλου παρουσιάζει πολύ 
ικανοποιητικά αποτελέσματα ιδίως σε ασθενείς που η ηλικία προσέλευσης θέτει ερώτημα για το κατά πόσο 
θα ήταν εξίσου αποτελεσματική η συντηρητική αντιμετώπιση. 
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O77	 ΤΕΝΟΝΤΟΜΕΤΑΦΟΡΑ	ΤΟΥ	ΙΔΙΟΥ	ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑ	ΤΟΥ	ΔΕΙΚΤΗ	ΣΤΟΝ	ΜΑΚΡΟ	
ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑ	ΤΟΥ	ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ	ΜΕ	ΤΟΠΙΚΗ	ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ.	ΚΛΙΝΙΚΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 
Βώττης Χ., Γαλανόπουλος Ι., Κανέλλος Π., Γιαννούλης Φ., Ζαμπέλη Φ., Σπυρίδωνος Σ.
 
Κλινική Άνω Άκρου, Χεριού και Μικροχειρουργικής, Γ.Ν.Α. ΚΑΤ

Σκοπός: Παρουσιάζουμε τα κλινικά αποτελέσματα της πιο ευρέως χρησιμοποιούμενης τενοντομεταφοράς 
για την αποκατάσταση της έκτασης του αντίχειρα μετά από εκφυλιστικές ή παραμελημένες ρήξεις του ΜΕΑ 
με τοπική αναισθησία.

Υλικό	και	Μέθοδος: Διεξήχθη αναδρομική μελέτη 37 ασθενών (28 γυναίκες, 9 άνδρες) μέσης ηλικίας 49 
ετών, εύρος, 21 - 82, που υπεβλήθησαν σε τενοντομεταφορά του ιδίου εκτείνοντα του δείκτη (ΙΕΔ) στον 
μακρό εκτείνοντα του αντίχειρα (ΜΕΑ) για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του τελευταίου, μετά 
από ρήξη του. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ίσχαιμου περίδεσης και τοπικής αναισθησίας 
σε όλες τις περιπτώσεις. Η επέμβαση περιελάμβανε τρεις τομές, μία ραχιαία επι της 2ης μετακαρποφαλαγ-
γικής αρθρώσεως, μία επι του 4ου εκτατικου διαμερισματος στο ύψος του καρπού και μία επί της πορείας 
του ΜΕΑ με επίκεντρο την 1η ΜΤΚΦ άρθρωση. Η συρραφή των τενόντων έγινε με την τεχνική pulvertaft. 
Μετά την ολοκλήρωση της συρραφής λύνεται η περίδεση και ελέγχεται η ενεργητική έκταση του αντίχειρα. 
Σε όλους τους ασθενείς τοποθετήθηκε ραχιαίος ΠΧΚ νάρθηκας με τον αντίχειρα σε έκταση και εξήλθαν του 
νοσοκομείου την ίδια ημέρα. Ο νάρθηκας αφαιρέθηκε την 5η εβδομάδα και ακολούθησε φυσιοθεραπεία - 
κινησιοθεραπεία. Συμπληρώθηκε DASH Score από όλους τους συμμετέχοντες 2 - 10 μήνες ΜΤΧ.

Αποτελέσματα: Ο μέσος χειρουργικός χρόνος ήταν 15 λεπτά, εύρος 10 - 35 λεπτά. Τα τελικά λειτουργικά 
αποτελέσματα ήταν άριστα με τους ασθενείς να συγκεντρώνουν έναν μέσο όρο 15 στο DASH Score.

Συμπέρασμα: Η τενοντομεταφορά του ΙΕΔ στον ΜΕΑ είναι μια αποτελεσματική χειρουργική λύση για την 
εκφυλιστική ρήξη του ΜΕΑ. Είναι τεχνικά απλή και η διενέργειά της με τοπική αναισθησία πλεονεκτεί σε 
κόστος, εξοικονόμηση χειρουργικού χρόνου και ημερών νοσηλείας. Τα λειτουργικά αποτελέσματα είναι 
άριστα.
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O78	 ΑΥΤΟΜΑΤΗ	ΡΗΞΗ	ΜΑΚΡΟΥ	ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑ	ΤΕΝΟΝΤΑ	ΤΟΥ	ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ	
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΜΕ	ΤΕΝΟΝΤΟΜΕΤΑΦΟΡΑ

 
Παπουλίδης Ν., Σαμαράς Ν., Κρέξη Α., Ρωσόπουλος Ι., Κουντούδης Α., Κύρου Μ.
 
Ορθοπεδική Κλινική, Γ.Ν. Πτολεμαϊδας Μποδοσάκειο

Σκοπός: Η αυτόματη ρήξη του μακρού εκτείνοντα τένοντα του αντίχειρα συνδέεται με ρευματοειδή αρθρίτι-
δα, κατάγματα πηχεοκαρπικής, υπερβολικά ανώμαλη κίνηση της άρθρωσης του καρπού και από την επα-
ναλαμβανόμενη χρησιμοποίηση τοπικά ή συστηματικά στεροειδών. Για την αποκατάσταση τέτοιου είδους 
ρήξεων η τενοντομεταφορά αποτελεί μια επιλογή που επιφέρει πολύ καλά αποτελέσματα. Στην εργασία 
αυτή παρουσιάζουμε την εμπειρία της κλινικής μας σε περιπτώσεις με αυτόματη ρήξη του μακρού εκτείνο-
ντα του αντίχειρα και οι οποίες αντιμετωπίστηκαν με τη μέθοδο της τενοντομεταφοράς.

Υλικό	-	Μέθοδος: Κατά την χρονική περίοδο από τον Οκτώβριο του 1995 έως και τον Οκτώβριο του 2015 
νοσηλεύτηκαν στην κλινική μας 10 ασθενείς με αυτόματη ρήξη του μακρού εκτείνοντα του αντίχειρα. Από 
αυτούς οι 7 ήταν γυναίκες και οι 3 άνδρες με μέσο όρο ηλικίας τα 50,2 έτη. Η ρήξη σε 4 εξ’ αυτών οφειλόταν 
σε ρευματοειδή αρθρίτιδα, σε 2 ήταν λόγω τραυματισμού, σε 2 λόγω πλημμελούς πώρωσης κατάγματος 
Colle’s, σε 1 επρόκειτο για παραμελημένη ρήξη και σε 1 αγνώστου αιτιολογίας. 

Αποτελέσματα: Σε όλους τους ασθενείς από την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε η αδυναμία ενεργητικής 
έκτασης του αντίχειρα με παράλληλη ατροφία θέναρος. Από το ατομικό ιστορικό 2 ασθενείς αναφέρουν 
τραυματισμό του αντίχειρα προ 32 ημερών κατά μέσο όρο. Κατά τον ακτινολογικό έλεγχο σε 2 ασθενείς 
διαπιστώθηκε παθολογική εικόνα κατάγματος Colle’s με πλημμελή πώρωση ενώ σε 4 ασθενείς παρατηρή-
θηκαν αλλοιώσεις συμβατές με ρευματοειδή αρθρίτιδα στα μετακάρπια και στην πηχεοκαρπική άρθρωση. 
Τέθηκε η διάγνωση της αυτόματης ρήξης του εκτείνοντα του αντίχειρα και οι ασθενείς προγραμματίσθηκαν 
για χειρουργική αντιμετώπιση. Διεγχειρητικά διαπιστώθηκε η μεμονωμένη ρήξη του μακρού εκτείνοντα 
του αντίχειρα και έγινε τενοντομεταφορα του ιδίου τένοντα του δείκτη. Τοποθετήθηκε γυψονάρθηκας με 
την ΠΧΚ σε ουδέτερη θέση και τον αντίχειρα σε έκταση σε ουδέτερη θέση για 4 εβδομάδες. Οι ασθενείς 
σε επανέλεγχο μετά από 24 μήνες κατά μέσο όρο παρουσίαζαν πλήρη κινητικότητα του αντίχειρα και ήταν 
ελεύθεροι άλλων συμπτωμάτων. 

Συμπεράσματα: Σε ασθενείς με απουσία εμφανούς κατάγματος και αδυναμία έκτασης του αντίχειρα τους 
θα πρέπει ο θεράπων ιατρός να περιλαμβάνει πάντοτε στη διαφορική του διάγνωση την περίπτωση της 
αυτόματης ρήξης του μακρού εκτείνοντα τένοντα του αντίχειρα. Η τενοντομεταφορά αποτελεί έναν ασφαλή 
τρόπο αντιμετώπισης εφόσον πραγματοποιείται από έναν έμπειρο χειρουργό.
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O79	 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ	ΑΚΡΟΔΑΚΤΥΛΩΝ	ΜΕ	
ΤΟΠΙΚΟΥΣ	ΚΡΗΜΝΟΥΣ

 
Μεγαλοοικονόμος Π.Δ., Παναγόπουλος Γ.Ν., Αντωνιάδου Θ., Ηγουμένου Β., Γαλανόπουλος Ι., Βώττης Χ., 
Μαυρογένης Α.Φ., Κοντογεωργάκος Β.

Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. Αττικόν

Σκοπός: Η μελέτη των αποτελεσμάτων της αποκατάστασης ελλειμμάτων μαλακών μορίων στα ακροδά-
κτυλα με χρήση τοπικών κρημνών.

Υλικό	και	Μέθοδοι:	Μελετήσαμε αναδρομικά για τουλάχιστον 6 μήνες, 18 ασθενείς/21 δάκτυλα με τραυ-
ματικό έλλειμμα πολφού και εκτεθειμένο οστό στα ακροδάκτυλα. 14 ασθενείς ήταν άνδρες ενώ το αριστερό 
άκρο τραυματίστηκε σε 15. Χρησιμοποιήθηκαν 7 κρημνοί V-Y, 4 διασταυρούμενου δακτύλου, 7 πλάγιοι ορ-
θόδρομοι ομοδακτυλικοί, και 3 κρημνοί ραχιαίας μετακαρπίου αρτηρίας (2 ορθόδρομοι κρημνοί χαρταετού 
και 1 ανάστροφος κρημνός 3ης μετακαρπίου αρτηρίας).

Αποτελέσματα:	Επαρκής κάλυψη του ελλείμματος επιτεύχθηκε σε όλους τους ασθενείς. Νέκρωση μερι-
κού πάχους παρατηρήθηκε στο περιφερικό άκρο ενός κρημνού χαρταετού, που όμως επιθηλιοποιήθηκε 
σε δεύτερο χρόνο. Δυσκαμψία και οίδημα στα πλαίσια αλγοδυστροφίας παρατηρήθηκε σε ένα ασθενή που 
βελτιώθηκε σημαντικά 6 μήνες αργότερα. Η χρήση του χεριού για καθημερινές δραστηριότητες επιτεύχθη-
κε σε 4-6 εβδομάδες σε 16 ασθενείς. Η διάκριση στατικής αισθητικότητας 2 σημείων ήταν 5-6 χιλ. στους 
νευρούμενους και 9-10 χιλ. στους μη νευρούμενους κρημνούς.

Συμπεράσματα:	Η χρήση τοπικών κρημνών στη σύγκλειση τραυματικών ελλειμμάτων του πολφού δακτύ-
λων είναι ασφαλής μέθοδος. Διασώζει το μήκος της φάλαγγας και επιτρέπει σχετικά γρήγορη επιστροφή 
της χρήσης του χεριού. Η χρήση νευρούμενων κρημνών αποκαθιστά την αισθητικότητα του πολφού. 
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O80	 Η	ΑΞΙΑ	ΤΟΥ	ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ	ΣΤΗ	ΔΙΑΓΝΩΣΗ	ΤΟΥ	ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ	
ΚΑΡΠΙΑΙΟΥ	ΣΩΛΗΝΑ

 
Μεγαλοοικονόμος Π.Δ., Δημόπουλος Λ., Αντωνιάδου Θ., Καραμάνης Ε., Κοντογεωργάκος Β., 
Κουλουβάρης Π., Μητσιοκάπα Ε., Μαυρογένης Α.Φ.
 
Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. Αττικόν

Σκοπός: Η σύγκριση της διαγνωστικής ακρίβειας της νευροφυσιολογικής μελέτης (ηλεκτρονευρογραφή-
ματος και ηλεκτρομυογραφήματος) και του υπερηχοτομογράφηματος στην ανάδειξη του συνδρόμου καρ-
πιαίου σωλήνα.

Υλικό	και	Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε νευροφυσιολογικός και υπερηχοτομογραφικός έλεγχος υψηλής 
ευκρίνειας σε ασθενείς με κλινική υπόνοια συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα. Ο υπερηχοτομογραφικός έλεγ-
χος βασίσθηκε στις μορφολογικές μεταβολές του μέσου νεύρου στο ύψος του καρπιαίου σωλήνα (εγκάρ-
σια διάμετρος και εύρος διατομής), στις αλλαγές της ηχωδομής και στην αναγνώριση σειράς παθολογικών 
καταστάσεων που μπορούν να αυξήσουν την πίεση εντός του καρπιαίου σωλήνα (πχ. τενοντοελυτρίτιδες, 
χωροκατακτητικές αλλοιώσεις, επικουρικούς μυς και αγγεία). Ο νευροφυσιολογικός έλεγχος επικεντρώ-
θηκε στην καταγραφή της κινητικής και της αισθητικής ταχύτητας αγωγής του μέσου νεύρου, αλλά και τις 
ταχύτητες αγωγής των άλλων νεύρων καθώς και στην ηλεκτρομυογραφική μελέτη των μυών του οπισθέ-
ναρος. 

Αποτελέσματα: Σε 33 ασθενείς με κλινική υποψία συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα διαπιστώθηκαν 21 με 
υπερηχοτομογραφικά και νευροφυσιολογικά ευρήματα ενδεικτικά του συνδρόμου. Εξ αυτών το 82% (n=17) 
παρουσίαζε ευρήματα ενδεικτικά του συνδρόμου σε αμφότερες τις δοκιμασίες, ενώ το 9% (n=2) μόνο στην 
ηλεκτροφυσιολογική μελέτη και οι υπόλοιποι μόνο στο υπερηχοτομογράφημα.

Συμπεράσματα: Το υπερηχοτομογράφημα του μέσου νεύρου εξελίσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια 
λαμβάνοντας συνεχώς σημαντικότερη θέση στη διερεύνηση του ασθενούς με σύνδρομο του καρπιαίου 
σωλήνα. Ο συνδυασμός του με τη νευροφυσιολογική μελέτη παρέχει τη δυνατότητα στον κλινικό ιατρό να 
αυξήσει την αξιοπιστία της διαγνωστικής προσέγγισης του ασθενούς.
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O81	 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ	ΚΑΙ	ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	ΑΡΘΡΟΔΕΣΗΣ	ΤΕΣΣΑΡΩΝ	
ΓΩΝΙΩΝ	ΣΤΟΝ	ΚΑΡΠΟ

 
Γαλανόπουλος Ι.1, Μεγαλοοικονόμος Π.Δ.1, Ράπτης Κ.2, Παναγόπουλος Γ.Ν.1, Φλέβας Δ.1, Ηγουμένου Β.1, 
Μαυρογένης Α.Φ.1, Σπυρίδωνος Σ.3

 

1Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. Αττικόν, 2Ορθοπαιδικη Κλινική, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, 
3Κλινική Χεριού, Άνω Άκρου και Μικροχειρουργικής, Γ.Ν.Α. ΚΑΤ

Σκοπός:	Η αξιολόγηση των λειτουργικών και ακτινολογικών αποτελεσμάτων 31 ασθενών με κερκιδοκαρ-
πική αρθρίτιδα που αντιμετωπίστηκαν με αρθρόδεση τεσσάρων γωνιών.

Υλικό	και	Μέθοδοι:	Παρουσιάζουμε μια σειρά 31 ασθενών με κερκιδοκαρπική αρθρίτιδα που αντιμετω-
πίστηκαν με αφαίρεση του σκαφοειδούς και αρθρόδεση τεσσάρων γωνιών του καρπού. Οι ασθενείς που 
εξετάστηκαν ήταν 24 άνδρες και 7 γυναίκες μέσης ηλικίας 43 έτών (εύρος, 39-69 έτη). Εννιά από τους 
ασθενείς αυτούς (άνδρες) ήταν βαρέως χειρόνακτες εργάτες. Σε 14 ασθενείς για την επίτευξη της αρθρό-
δεσης χρησιμοποιήθηκαν βελόνες Kirschner, σε 9 ασθενείς πλάκα αρθρόδεσης τεσσάρων γωνιών και σε 
8 ασθενείς συμπιεστικοί κοχλίες διπλής κεφαλής. Ο μέσος χρόνος μετεγχειρητικής παρακολούθησης ήταν 
3 χρόνια (εύρος, 1-6 χρόνια). Ο πόνος στην περιοχή του καρπού ή η δυσλειτουργεία στις καθημερινές 
δραστηριότητες αξιολογήθηκαν με την κλίμακα PRWE. Το εύρος κίνησης αξιολογήθηκε σε κάμψη και σε 
έκταση με γωνιόμετρο καρπού, ενώ η δύναμη δραγμού αξιολογήθηκε με τη χρήση δυναμόμετρου, συγκρί-
νοντας το χειρουργημένο με το φυσιολογικό χέρι. Μελετήθηκαν τα απεικονιστικά δεδομένα σχετικά με την 
επιτυχία της αρθρόδεσης, την πιθανή θραύση των υλικών, την μετανάστευση των κοχλιών ή την πλημμελή 
ευθυγράμμιση του καρπού.

Αποτελέσματα:	Το μέσο σκορ πόνου στο PRWE ήταν 19,7/50 και το μέσο σκορ λειτουργικότητας ήταν 
17,1/50. Το μέσο εύρος κάμψης-έκτασης ήταν 69,8 μοίρες. Συγκρίνοντας το χειρουργημένο με το φυσιολο-
γικό χέρι, το μέσο εύρος κίνησης άγγιζε το 83% και η μέση δύναμη δραγμού το 79%. 7 από τους 9 εργάτες 
επέστρεψαν στη δουλειά τους χωρίς κανένα πρόβλημα. Ο ακτινολογικός έλεγχος ανέδειξε επιτυχή αρθρό-
δεση σε 28 από τους ασθενείς (90,3%). Σε κανέναν από τους ασθενείς δεν καταγράφτηκαν επιπλοκές που 
να σχετίζονται με τα υλικά της αρθρόδεσης ή μετεγχειρητικές διαταραχές του άξονα του καρπού. 

Συμπεράσματα:	Η αρθρόδεση τεσσάρων γωνιών του καρπού αποτελεί μια αξιόπιστη θεραπευτική προ-
σέγγιση διατήρησης της κίνησης του καρπού σε ασθενείς με αρθρίτιδα, ακόμα και αν αυτοί ασχολούνται με 
βαρειές χειρωνακτικές εργασίες. 
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O82	 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ	ΘΕΡΑΠΕΙΑ	ΚΑΡΠΟΜΕΤΑΚΑΡΠΙΑΣ	ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ	ΤΟΥ	ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ:	
ΚΛΙΝΙΚΗ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	78	ΑΣΘΕΝΩΝ

 
Βώττης Χ.1, Μεγαλοοικονόμος Π.Δ.1, Ράπτης Κ.2. Γαλανόπουλος Ι.1, Ηγουμένου Β.1, Παναγόπουλος Γ.Ν.1, 
Μαυρογένης Α.Φ.1, Σπυρίδωνος Σ.3

 

1Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. Αττικόν, 2Ορθοπαιδικη Κλινική, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, 
Αθήνα, 3Κλινική Άνω Άκρου, Χεριού και Μικροχειρουργικής, Γ.Ν.Α. ΚΑΤ

Σκοπός: Συγκρίνουμε την μακροχρόνια κλινική έκβαση της εφαρμογής τριών διαφορετικών χειρουργικών 
τεχνικών για την αντιμετώπιση της συμπτωματικής αρθρίτιδας της βασικής άρθρωσης (CMC) του αντίχει-
ρα.

Υλικό	και	Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 78 ασθενείς με συμπτωματική αρθρίτιδα της CMC άρθρωσης του αντί-
χειρα με μέσης ηλικία 68,5 έτη (εύρος, 53-79 έτη). Οι ασθενείς διαχωρίστηκαν σε 3 ομάδες. Η ομάδα Α 
(16 ασθενείς) αντιμετωπίστηκε με πολυγωνομετακάρπια αρθρόδεση, η ομάδα Β (28 ασθενείς) με εκτο-
μή του μείζονος πολυγώνου, συνδεσμική ανακατασκευή και τενοντομετάθεση (LRTI) και η ομάδα Γ (34 
ασθενείς) με απλή εκτομή του μείζονος πολυγώνου (hematoma distraction arthroplasty). Ο μέσος χρόνος 
παρακολούθησης των ασθενών ήταν 5,8 έτη (εύρος, 4-7 έτη). Αξιολογήθηκαν ο πόνος, η λειτουργικότητα, 
η ικανοποίηση του ασθενούς, το εύρος κίνησης και οι δύναμεις σύλληψης και δραγμού με τη χρήση του 
ερωτηματολογίου DASH και του Mann-Whitney τεστ.

Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα του DASH και του Mann-Whitney τεστ βελτιώθηκαν σημαντικά στην 
πορεία του χρόνου συγκρινόμενα με τις τιμές βάσεις. Δεν παρουσιάστηκαν ωστόσο στατιστικά σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των ομάδων. Το εύρος κίνησης ήταν μεγαλύτερο για την ομάδα Α, χωρίς η διαφορά να 
είναι στατιστικά σημαντική. Τα ποσοστά επιπλοκών ήταν μεγαλύτερα στην ομάδα Α, η ικανοποίηση των 
ασθενών μεγαλύτερη στις ομάδες Β και Γ και ο χειρουργικός χρόνος μικρότερος στην ομάδα Γ.

Συμπεράσματα: Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην κλινική έκβαση των ασθενών, 
ανεξάρτητα από τη χειρουργική τεχνική. Ωστόσο, παρατηρήθηκε υψηλότερο ποσοστό επιπλοκών στην 
αρθρόδεση και αυξημένη ικανοποίηση των ασθενών στην LRTI και την απλή εκτομή του μείζονος πολυ-
γώνου.
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P01	 Η	ΑΞΙΑ	ΤΗΣ	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	ΤΗΣ	ΟΣΤΙΚΗΣ	ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ	ΤΟΥ	ΙΣΧΙΟΥ	ΚΑΤΑ	ΤΗ	
ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΤΗΣ	ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	ΜΕ	DENOSUMAB

 
Ζήδρου Χ., Τσιούλας Π., Γκίκας Γ., Οικονόμου Δ., Κυριακίδης Θ., Κυριακίδης Α.
 
Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τη συσχέτιση μεταξύ των μεταβολών στην 
οστική πυκνότητα (BMD) του ολικού ισχίου που παρατηρούνται κατά το 1o έτος χορήγησης του Denosumab 
και της μείωσης του καταγματικού κινδύνου μετά από τριετή διάρκεια χορήγησης της συγκεκριμένης αγω-
γής. 

Υλικό-Μέθοδος: Στη μελέτη μας που διενεργήθηκε από τον Ιανουάριο του 2011 μέχρι το Δεκέμβριο του 
2015 πήραν μέρος 120 γυναίκες με οστοεπόρωση. Η 1η υποομάδα (60 ασθενείς) έλαβαν και τις 6 προ-
βλεπόμενες δόσεις Denosumab, 1000mg ασβεστίου και 800IU βιταμίνης D ημερησίως. Η 2η υποομάδα 
(60 ασθενείς) έλαβαν μόνο 1000mg ασβεστίου και 800IU βιταμίνης D/ ημερησίως για τρία χρόνια. Έγινε 
σύγκριση: 1/ στις αναλογίες επίπτωσης καταγμάτων στο 10% των γυναικών της 1ης και 2ης υποομάδας 
στις οποίες η BMD ισχίου κατά τη διάρκεια του 1ου έτους αγωγής εμφάνισε τη μεγαλύτερη μείωση,2/ στις 
αναλογίες επίπτωσης καταγμάτων στο 10% των γυναικών της 1ης και 2ης υποομάδας στις οποίες η BMD 
του ισχίου παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση στο 1ο έτος (≥ 6,5%) και 3/ στις αναλογίες καταγμάτων για 
το υπόλοιπο 80% των γυναικών κάθε υποομάδας, για τις οποίες οι μεταβολές στη BMD βρίσκονταν στο 
ενδιάμεσο. 

Αποτελέσματα: Το Denosumab μείωσε τον κίνδυνο σπονδυλικών καταγμάτων κατά 76%. Η μείωση του 
κινδύνου ήταν μεγαλύτερη στις ασθενείς των οποίων η BMD του ισχίου αυξήθηκε , απ΄ότι σε εκείνες στις 
οποίες μειώθηκε κατά το πρώτο έτος αγωγής (81% έναντι 48%). Συνολικά, το Denosumab μείωσε τον 
κίνδυνο μη-σπονδυλικών καταγμάτων κατά 22%. Η μείωση ήταν μεγαλύτερη στις γυναίκες στις οποίες η 
BMD του ισχίου αυξήθηκε σημαντικά (≥6,5%), απ’ότι σε εκείνες στις οποίες αυξήθηκε λιγότερο ή μειώθηκε 
κατά τη διάρκεια του 1ου έτους αγωγής.

Συμπέρασμα: Οι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι σχετικά μεγάλες αυξήσεις της BMD του ισχίου κατά τη 
διάρκεια θεραπείας με Denosumab προδικάζουν μείωση του κινδύνου σπονδυλικών καταγμάτων ενώ 
απαιτούνται επιπρόσθετες μελέτες για να επιβεβαιωθεί ή όχι αν προδικάζουν μείωση του κινδύνου των 
μη-σπονδυλικών καταγμάτων.
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P02	 Η	ΧΡΗΣΗ	DENOSUMAB	ΔΕN	ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ	ΜΕ	ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ	ΠΩΡΩΣΗΣ	ΤΩΝ	
ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ	ΣΕ	ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ	ΓΥΝΑΙΚΕΣ	ΜΕ	ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

 
Ζήδρου Χ., Τσιούλας Π., Μαρκόπουλος Γ., Γκίκας Γ., Κυριακίδης Θ., Κυριακίδης Α.
 
Β’ Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τη δράση του Denosumab στην πώρωση 
των καταγμάτων.

Υλικό-Μέθοδος: Στη μελέτη μας που διενεργήθηκε από τον Ιανουάριο του 2011 μέχρι το Δεκέμβριο του 
2015 πήραν μέρος 78 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με οστεοπόρωση. Η 1η υποομάδα (39 ασθενείς) 
έλαβαν 6 συνεχόμενες δόσεις Denosumab, 1000mg ασβεστίου και 800IU βιταμίνης D ημερησίως ενώ η 
2η υποομάδα (39 ασθενείς) έλαβαν μόνο 1000mg ασβεστίου και 800 IU βιταμίνης D ημερησίως.Στη μελέ-
τη καταγράφηκαν 100 μη σπονδυλικά κατάγματα (40 στην 1η υποομάδα και 60 στη 2η υποομάδα) σε 78 
ασθενείς. Τα κατάγματα επιβεβαιώθηκαν ακτινολογικά και τυχόν επιπλοκές κατά την αντιμετώπιση ή την 
πώρωσή τους καταγράφηκαν ως ξεχωριστές κάθε φορά αναφορές περιπτώσεων. Καθυστερημένη πώρω-
ση ορίστηκε ως αποτυχία πώρωσης εντός χρονικού διαστήματος 6 μηνών από τη στιγμή του κατάγματος. 
Επίσης εξετάστηκαν επιπλοκές πώρωσης στην 1η υποομάδα σε συνάρτηση με το χρόνο από τη χορήγηση 
του Denosumab. 15 κατάγματα στη 2η υποομάδα και 8 κατάγματα στην 1η υποομάδα αντιμετωπίστηκαν 
χειρουργικά. 

Αποτελέσματα: Επιπλοκές με το κάταγμα ή σε σχέση με τη χειρουργική του αποκατάσταση παρατηρή-
θηκαν στο 5,5% των ασθενών στη 2η υποομάδα και στο 1,7% των ασθενών στην ομάδα του Denosumab. 
Συνολικά καταγράφηκαν 4 περιστατικά καθυστερημένης πώρωσης (3 στη 2η υποομάδα και 1 στην ομάδα 
του Denosumab), και μια περίπτωση ψευδάρθρωσης στη 2η υποομάδα. Δεν αναφέρθηκαν επιπλοκές σχε-
τιζόμενες με καθυστερημένη πώρωση ή ψευδάρθρωση σε οποιοδήποτε από τα 11 μη σπονδυλικά κατάγ-
ματα στα οποία η χορήγηση του Denosumab προηγήθηκε ή ακολούθησε την εμφάνιση του κατάγματος 
εντός 4 εβδομάδων.

Συμπέρασμα: Οι συγγραφείς συμπεραίνουν πως η χορήγηση Denosumab για χρονικό διάστημα 3 ετών 
ελάττωσε σημαντικά τον κίνδυνο σπονδυλικών, μη σπονδυλικών και καταγμάτων ισχίου και δε συσχετίστη-
κε με επιπλοκές πώρωσης ανεξαρτήτως του χρόνου χορήγησης του φαρμάκου.
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P03	 ΟΙ	ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ	ΤΟΥ	DENOSUMAB	ΣΤΗΝ	ΟΣΤΙΚΗ	ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ	ΚΑΙ	ΣΤΟ	ΚΑΤΑΓΜΑ	
ΣΕ	ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ	ΜΕ	ΤΟ	ΕΠΙΠΕΔΟ	ΝΕΦΡΙΚΗΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	

 
Ζήδρου Χ., Τσιούλας Π., Οικονόμου Δ., Γκίκας Γ., Κυριακίδης Θ., Κυριακίδης Α.
 
Β’ Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα 
του Denosumab σε οστεοπορωτικές γυναίκες με διαφορετικά επίπεδα νεφρικής λειτουργίας.

Υλικό-Μέθοδος: Στη μελέτη μας που διενεργήθηκε από τον Ιανουάριο του 2011 μέχρι του Δεκέμβριο του 
2015 πήραν μέρος 200 γυναίκες με οστεοπόρωση με διαφορετικά επίπεδα νεφρικής λειτουργίας. Η 1η 
υποομάδα (100 ασθενείς εκ των οποίων 2 γυναίκες με χρόνια νεφρική νόσο ΧΝΝ-Στ.4, 36 με ΧΝΝ-Στ.3, 
52 με ΧΝΝ-στ.2 και 10 γυναίκες με ΧΝΝ-Στ.1 ή χωρίς ΧΝΝ) έλαβαν Denosumab για 3 χρόνια, 1000mg 
ασβεστίου και 800IU βιταμίνης D ημερησίως ενώ η 2η υποομάδα (100 ασθενείς με ανάλογη κατανομή 
οσον αφορά τη νεφρική λειτουργία) έλαβαν μόνο 1000mg ασβεστίου και 800 IU βιταμίνης D ημερησίως. 
Μελετήθηκαν οι δείκτες επίπτωσης καταγμάτων, οι μεταβολές στην οστική πυκνότητα (BMD) , στα επίπεδα 
ασβεστίου και κρεατινίνης στον ορό και την εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από 36 μήνες παρα-
κολούθησης.

Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το Denosumab μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο σπονδυλικών 
και μη σπονδυλικών καταγμάτων και βελτίωσε την οστική πυκνότητα κατά τη διάρκεια των 36 μηνών, ανε-
ξάρτητα από τη νεφρική λειτουργία των ασθενών. Επιπλέον, τόσο οι μεταβολές στα επίπεδα κρεατινίνης 
και ασβεστίου στον ορό, όσο και η εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν παρόμοιες μεταξύ των δύο 
υποομάδων.

Συμπέρασμα:	Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το Denosumab είναι αποτελεσματικό στη 
μείωση του καταγματικού κινδύνου και στην αύξηση της BMD αλλά και εξίσου ασφαλές σε όλα τα επίπεδα 
της νεφρικής λειτουργίας που μελετήθηκαν. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ότι το φάρμακο-όπως άλλωστε 
προβλέπει και ο μηχανισμός δράσης του- δεν επιδρά στη νεφρική λειτουργία, με αποτέλεσμα επί εδάφους 
χρόνιας νεφρικής νόσου να μην απαιτούνται τροποποιήσεις στη χορηγούμενη δόση αυτού.
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P04	 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΤΗΣ	ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ	ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	DENOSUMAB	ΣΕ	
ΓΥΝΑΙΚΕΣ	ΜΕ	ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΗ	ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

 
Ζήδρου Χ., Τσιούλας Π., Γκίκας Γ., Μαρκόπουλος Γ., Κυριακίδης Θ., Κυριακίδης Α.
 
Β’ Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

Σκοπός:	Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της 
τετραετούς θεραπευτικής χορήγησης Denosumab σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με οστεοπόρωση.

Υλικό-Μέθοδος: Στη μελέτη μας που διενεργήθηκε από τον Ιανουάριο του 2011 μέχρι το Δεκέμβριο του 
2015 πήραν μέρος 100 μετεμμηνοπαυσικές γυναίκες με οστεοπόρωση. Η 1η υποομάδα (50 ασθενείς) έλα-
βε 4 χρόνια δενοσουμάμπη 60 mg υποδορίως κάθε 6 μήνες, 1000mg ασβεστίου και 800IU βιταμίνης D/ 
ημερησίως,. Η 2η υποομάδα (50 ασθενείς) έλαβε τα τρία χρόνια 1000mg ασβεστίου και 800IU βιταμίνης D/
ημερησίως και τον 4ο χρόνο επιπρόσθετα 2 δόσεις του Denosumab.Μελετήθηκαν οι αλλαγές στην οστική 
πυκνότητα (BMD) και στους βιοχημικούς δείκτες οστικής εναλλαγής των ασθενών κατά τη διάρκεια των 48 
μηνών παρακολούθησης.

Αποτελέσματα: Κατά τη διάρκεια του 1ου έτους επέκτασης της μελέτης, η BMD στην ΟΜΣΣ στην 1η υπο-
ομάδα αυξήθηκε κατά ακόμη 2% φθάνοντας σε συνολική αύξηση 12,1% στη διάρκεια των 48 μηνών χο-
ρήγησης του φαρμάκου. Επιπλέον, η BMD στο ολικό ισχίο αυξήθηκε επιπρόσθετα κατά 0,8% στους 12 
αυτούς μήνες και συνολικά κατά 6,5% στους 48 μήνες. Στη 2η υποομάδα, η BMD στην ΟΜΣΣ και στο ολικό 
ισχίο αυξήθηκε κατά 6% και 1,7% αντίστοιχα. Επιπρόσθετα διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό της μείωσης του 
C-τελοπεπτιδίου του κολλαγόνου τύπου Ι του ορού (CTX), μετά την έναρξη του Denosumab ήταν παρόμοια 
μεταξύ και των δύο υποομάδων. Ανεπιθύμητες ενέργειες αναφέρθηκαν από το 70% των συμμετεχουσών 
στην 1η υποομάδα και από το 66% στη 2η υποομάδα. Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες παρατηρήθηκαν 
στο 10% και 12% αντίστοιχα . 

Συμπέρασμα: Οι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι μετά από 48 μήνες χορήγησης το Denosumab συνεχίζει 
να αυξάνει σημαντικά την οστική πυκνότητα (BMD). Επιπλέον, η μακράς διάρκειας αγωγή μειώνει τους 
βιοχημικούς δείκτες οστικής εναλλαγής με παρόμοιο τρόπο και σε παρόμοιο βαθμό, όπως συμβαίνει και 
κατά το πρώτο έτος θεραπείας.
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P05	 ΔΙΑΓΝΩΣΗ	ΚΑΙ	ΘΕΡΑΠΕΙΑ	ΤΟΥ	ΟΣΤΕΟΕΙΔΟΥΣ	ΟΣΤΕΩΜΑΤΟΣ	ΣΤΟ	ΠΟΔΙ	ΤΟΥ	
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ	ΑΣΘΕΝΟΥΣ:	ΜΙΑ	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ	ΜΕΛΕΤΗ

 
Αντωνιάδου Θ., Χατζημιχαήλ Α., Μήρτσιος Χ., Μιχελαράκης Ι., Πασπαράκης Δ.
 
Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν.Α. Παίδων Π. & Α. Κυριακού

Σκοπός:	Το οστεοειδές οστέωμα στο παιδικό πόδι είναι πολύ σπάνιο. Σκοπός της εργασίας είναι να εξετά-
σουμε τον πολυμορφισμό του και τις δυσκολίες στην προσέγγιση.

Υλικό	 και	Μέθοδοι:	Μελετήσαμε αναδρομικά 12 παιδιά (7 κορίτσια, 5 αγόρια) που αντιμετωπίστηκαν 
στην κλινική μας από τον Φεβρουάριο του 1995 εως τον Φεβρουάριο του 2010. Η μέση ηλικία ήταν τα 12 
έτη (8-16 ετών) και ο μέσος χρόνος παρακολούθησης ήταν τα 5 έτη (3-8 έτη). Σε 8 περιπτώσεις η βλάβη 
εντοπίστηκε στο οστό του αστραγάλου, σε 3 περιπτώσεις στην πτέρνα και σε μία περίπτωση στο 4ο μετα-
τάρσιο. Η μέθοδος αντιμετώπισης ήταν η ολική εκτομή της βλάβης.

Αποτελέσματα:	Μέσος όρος διάρκειας των συμπτωμάτων των παιδιών ήταν τα 2 έτη (14 μήνες-4 έτη). 
Στις μισές περιπτώσεις εμφανιζόταν νυκτερινός πόνος και ύφεση αυτού με τη χρήση μη στεροειδών αντι-
φλεγμονωδών φαρμάκων. Άτυπα συμπτωματα που παρουσιάστηκαν ήταν: αναφερόμενη ισχιαλγία, τενο-
ντοελυτρίτιδα των εκτεινόντων τενόντων του ποδιού και και ατροφία του Αχιλλείου τένοντα. Σημειώθηκε 
πλήρης ίαση σε όλους τους ασθενείς και καμία υποτροπή.

Συμπεράσματα:	Η ποικιλομορφία των συμπτωμάτων και η καθυστερημένη διάγνωση συνεχίζουν να απο-
τελούν πρόβλημα και ο απόλυτος τρόπος θεραπείας του οστεοειδούς οστεώματος του παιδικού ποδιού 
χρήζει περαιτέρω έρευνας. Πρόσφατα έχουν εμφανισθεί ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές τεχνικές, αλλά 
οι ορθοπαιδικοί χειρουργοί δεν θα πρέπει να ξεχνούν ότι η ανοικτή εκτομή παραμένει η πιο ασφαλής και 
τεκμηριωμένη μέθοδος αντιμετώπισης του οστεοειδούς οστεώματος του ποδιού στον παιδιατρικό ασθε-
νή.
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P06	 ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ	ΑΠΟ	SALMONELLA	ΣΕ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ	ΥΓΙΕΣ	ΠΑΙΔΙ:	
ΑΝΑΦΟΡΑ	ΚΛΙΝΙΚΗΣ	ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

 
Αντωνιάδου Θ., Χατζημιχαήλ Α., Μήρτσιος Χ., Μιχελαράκης Ι., Πασπαράκης Δ.
 
Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν.Α. Παίδων Π. & Α. Κυριακού

Η οστεομυελίτιδα από Salmonella στα παιδιά είναι μια ασυνήθιστη κατάσταση , που τυπικά σχετίζεται με 
αιμοσφαιρινοπάθειες ή άλλες υποκείμενες νόσους. Ελάχιστες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί στη διεθνή βι-
βλιογραφία (12 περιπτώσεις) σε παιδιά χωρίς προδιαθεσικούς παράγοντες. Περιγράφουμε μία περίπτωση 
οστεομυελίτιδας από Salmonella σε κατά τα άλλα υγιές παιδί. Η διάρκεια της θεραπείας αναμένεται να είναι 
παρατεταμένη, γι΄αυτό είναι απαραίτητη η άμεση λήψη δειγμάτων και έγχυση σε φιαλίδια αιμοκαλλιεργειών 
για τη διάγνωση και τη στοχευμένη θεραπεία.
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P07	 ΕΚΤΙΝΑΣΣΟΜΕΝΟΣ	ΔΑΚΤΥΛΟΣ:	ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ	ΜΕΛΕΤΗ	ΤΟΥ	Γ.Ν.	ΓΡΕΒΕΝΩΝ	ΤΑ	
ΕΤΗ	2001-2015

 
Βασιλειάδης Α., Μυλωνάκης Ν., Δρόσος Γ., Κοντοκώτσιος Δ.
 
Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Γρεβενών

Σκοπός: Η στενωτική τενοντοελυτρίτιδα των καμπτήρων τενόντων των δακτύλων ή εκτινασσόμενος δά-
κτυλος (ΕΔ) χαρακτηρίζεται ως μία επώδυνη συνδρομή και αποτελεί ένα από τα συχνότερα σύνδρομα της 
άκρας χειρός. Σκοπός της παρούσας αναδρομικής μελέτης είναι να εκτιμηθεί η συχνότητα εμφάνισης του 
ΕΔ των κατοίκων στο Νομό Γρεβενών και να παρουσιασθεί το επιδημιολογικό προφίλ των ασθενών.

Υλικό	και	μέθοδος: Η παρούσα αναδρομική μελέτη περιλαμβάνει όλους τους ασθενείς με ΕΔ μεταξύ των 
ετών 2001 - 2015 που αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά στο Γ.Ν. Γρεβενών. Η απόκτηση των δεδομένων 
πραγματοποιήθηκε μετά την αναθεώρηση των ιατρικών φακέλων των ασθενών που χειρουργήθηκαν για 
ΕΔ. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS 20.0.

Αποτελέσματα: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 308 άτομα (ηλικίας ≥15 ετών). Το ετήσιο ποσοστό επίπτω-
σης κυμαίνεται από 35.6-62.5/100,000 για τους άνδρες και 56.7-200.4/100,000 για τις γυναίκες ετησίως. 
Μία ανάλυση των τάσεων αποκάλυψε μία ανοδική τάση στην ετήσια συχνότητα εμφάνισης από το 2001 
στο 2011. 86 (27.9%) ήταν άνδρες και 222 (72.1%) ήταν γυναίκες με ΕΔ, με μία αναλογία ανδρών/γυναι-
κών 1:2.6. Ο μέσος όρος ηλικίας κατά την χειρουργική επέμβαση των ασθενών ήταν τα 60 ±12.5 έτη (από 
19 έως 86 έτη), με αυτή των ανδρών (62 ±11.3 έτη) να είναι μεγαλύτερη από των γυναικών (59.2 ±12.9 
έτη). Το 60% των ασθενών ήταν μεταξύ 50 και 70 ετών. Ο αντίχειρας ήταν το δάκτυλο με τη συχνότερη 
εμφάνιση όπου παρουσιάστηκε στα 2/3 των ασθενών (66.7%), ακολουθούμενο από το μέσο (13.4%), τον 
παράμεσο (9.7%), τον δείκτη (6.5%) και το μικρό (3.7%) δάκτυλο. Η συχνότητα εμφάνισης πολλαπλών 
δακτύλων ήταν 3.6% (n = 11).

Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη αναδεικνύει για πρώτη φορά την ετήσια επίπτωση του ΕΔ στην Ελ-
λάδα. Τα αυξημένα ετήσια ποσοστά επίπτωσης σε σύγκριση με την διεθνή βιβλιογραφία δικαιολογούνται 
από το γεγονός ότι τα δεδομένα της μελέτης προέρχονται από μία κατεξοχήν ορεινή και αγροτική περιοχή, 
όπως ο Ν. Γρεβενών.
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P08	 ΞΕΝΟ	ΣΩΜΑ	ΑΚΡΑΣ	ΧΕΙΡΑΣ:	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ	ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
 
Βασιλειάδης Α.1, Σαλονικίδης Σ.2, Γοδόσης Δ.2, Αμπού Φ.2, Τσοποζίδη Μ.2, Ιτσιόπουλος Η.2

 

1Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Γρεβενών, 2Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ

Σκοπός: Η είσφρυση ξένου σώματος στην άκρα χείρα και τον καρπό αποτελεί σημαντικό είδος τραυμα-
τισμού που συναντάται συχνά σε χειρώνακτες εργαζόμενους. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η 
παρουσίαση της είσφρυσης ξένου σώματος στην άκρα χείρα ενός εργάτη αρτοποιείου, κατά τη διάρκεια 
της εργασίας του.
 
Υλικό	και	Μέθοδος: Άνδρας 40 ετών, τραυματίστηκε διαμπερώς στην αριστερή παλάμη με σπειροειδές 
μεταλλικό σύρμα μήκους περίπου 15 εκατοστών, ενώ προσπαθούσε να επισκευάσει ένα μηχάνημα σε αρ-
τοποιείο. Το ξένο σώμα εισήλθε λοξά, ωλενίως της κεφαλής του 3ου μετακαρπίου αριστερά και εξήλθε στη 
βάση περίπου της ραχιαίας επιφάνειας του ίδιου μετακαρπίου. Κατά την κλινική εξέταση ο ασθενής πραγ-
ματοποιούσε ευχερώς όλες τις κινήσεις των δακτύλων και του καρπού. Επίσης, ο ασθενής δεν εμφάνιζε 
νευραγγειακές διαταραχές. Από τον ακτινολογικό έλεγχο δεν παρατηρήθηκε κάκωση οστού. Η αφαίρεση 
του ξένου σώματος έγινε με την χρήση τοπικής αναισθησίας στο χειρουργείο, με προσεκτικές κινήσεις 
ανάλογες με την σπειροειδή μορφή του σύρματος. 

Αποτελέσματα: Ο ασθενής έλαβε αντιτετανική και ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή για 3 ημέρες ενώ το 
τραύμα αφέθηκε ανοικτό προκειμένου να επουλωθεί κατά δεύτερο σκοπό. Μετά την έξοδο από το νοσοκο-
μείο έλαβε από του στόματος αντιβιοτική αγωγή για 7 επιπλέον ημέρες. Επανέλεγχος πραγματοποιήθηκε 
στο τέλος της πρώτης, δεύτερης και τρίτης εβδομάδας, χωρίς να παρατηρηθούν σημεία φλεγμονής ή άλλες 
επιπλοκές.

Συμπεράσματα: Η είσφρυση ξένων σωμάτων διαφόρων μεγεθών στα άκρα είναι συχνή σε χειρωνακτικά 
επαγγέλματα. Η διερεύνηση των πιθανών κακώσεων στα γειτνιάζοντα μαλακά μόρια (μύες, αγγεία, νεύρα) 
και στα οστά είναι επιβεβλημένη. Η σωστή και επιμελής απομάκρυνσή τους με έγκαιρη χορήγηση αντιτε-
τανικής και κατάλληλης αντιβιοτικής αγωγής, έχει σαν αποτέλεσμα την πλήρη αποκατάσταση του τραυμα-
τισθέντος άκρου.
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P09	 ΠΡΟΣΘΙΟ	ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ	ΙΣΧΙΟΥ:	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ	ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
 
Ιτσιόπουλος Η.1, Βασιλειάδης Α.2, Διαμαντίδου Α.1, Γούλας Π.1, Μπουτσιάδου Τ.1, Μπαγγέας Π.1

 

1Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, 2Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Γρεβενών

Σκοπός: Το πρόσθιο εξάρθρημα του ισχίου (10%) είναι μία σπάνια οντότητα σε σύγκριση με το οπίσθιο 
εξάρθρημα (90%). Συχνότερη αιτία πρόκλησης είναι τα τροχαία ατυχήματα ή άλλες κακώσεις υψηλής βίας. 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση ενός περιστατικού προσθίου εξαρθρήματος ισχίου 
κατά τη διάρκεια τροχαίου ατυχήματος.

Υλικό	και	Μέθοδος: Άνδρας ηλικίας 23 ετών, προσεκομίσθη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του 
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ μετά από τροχαίο ατύχημα. Η κλινική εξέταση έθεσε την υποψία του πρόσθιου εξαρθρή-
ματος αριστερού ισχίου με τη χαρακτηριστική θέση του πάσχοντος σκέλους σε κάμψη, απαγωγή και έξω 
στροφή. Με τον απεικονιστικό έλεγχο (ακτινογραφίες και CT) επιβεβαιώθηκε το εξάρθρημα ενώ ανεβρέθη-
σαν και συνοδά κατάγματα των ακανθωδών αποφύσεων Θ5 - Θ10 σπονδύλων και κατάγματα εγκαρσίων 
αποφύσεων Ο2-Ο4 δεξιά. Από το ατομικό ιστορικό δεν αναφέρθησαν προβλήματα υγείας, ούτε παλαιότερη 
παθολογία του αριστερού ισχίου. Η αντιμετώπιση του εξαρθρήματος έγινε με άμεση κλειστή ανάταξη υπό 
γενική αναισθησία με χειρισμούς. Ακολούθησε έλεγχος της ανάταξης με ακτινολογικό έλεγχο και αξονική 
τομογραφία για τον εντοπισμό πιθανών ελευθέρων οστικών τεμαχίων εντός της άρθρωσης του αριστερού 
ισχίου. Κατόπιν, ετέθη δερματική έλξη στο πάσχον ισχίο. 

Αποτελέσματα: Καμία επιπλοκή από τα μηριαία αγγεία και το ισχιακό ή μηριαίο νεύρο δεν παρατηρήθηκε. 
Ο ασθενής νοσηλεύθηκε για 2 εβδομάδες και στη συνέχεια εξήλθε προς συνέχιση της θεραπείας, χωρίς 
φόρτιση του σκέλους για 6 εβδομάδες και επανέλεγχο στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία.

Συμπεράσματα: Το πρόσθιο εξάρθρημα του ισχίου είναι μια σπάνια κλινική οντότητα που οφείλεται σε 
κακώσεις υψηλής βίας. Επιπλοκές, όπως η κάκωση των μηριαίων νεύρου και αγγείων, τα κατάγματα της 
περιοχής και η διαταραχή της αιμάτωσης της μηριαίας κεφαλής, μπορεί να επισυμβούν. Η άμεση ανάταξη 
υπό γενική αναισθησία είναι επιβεβλημένη.



35ο Ετήσιο Συνέδριο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ. | 5-7 Μαΐου 2016, Θεσσαλονίκη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ	ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ	(E-POSTERS)

95

P10	 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ	ΒΕΛΟΝΩΝ	KIRSCHNER	ΑΠΟ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ	ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ	
ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ	ΩΛΕΚΡΑΝΟΥ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ	ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ	&	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ	ΤΗΣ	
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

 
Παπαϊωάννου Ι., Μπαϊκούσης Α.
 
Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν.Πατρών

Σκοπός: της εργασίας είναι μέσω του σπάνιου αυτού περιστατικού είναι να δοθούν οι κατευθυντήριες οδη-
γίες σωστής οστεοσύνθεσης των καταγμάτων ωλεκράνου με την τεχνική της ταινίας ελκυσμού με ασφάλεια 
, να αναφερθούν οι εναλλακτικές λύσεις οστεοσύνθεσης, να τονιστουν οι κίνδυνοι και να παρουσιαστεί μια 
εκτενής ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας.

Υλικό	&	Μέθοδος:	το περιστατικό αφορά άνδρα ηλικίας 55 ετών, ο οποίος υποβλήθηκε σε εσωτερική 
οστεοσύνθεση με tension band λόγω κατάγματος ωλεκράνου αριστερά. Ο ασθενής είχε μια πραγματικά 
πολύ καλή μετεγχειρητική πορεία ενώ το συγκεκριμένο κάταγμα πορώθηκε εύκολα χωρίς ιδιαίτερα προ-
βλήματα για τον ασθενή. Ο συγκεκριμένος ασθενής δεν προσήλθε για αφαίρεση των βελονών μιας και δεν 
είχε ενοχλήματα από τον αγκώνα του. 

Αποτελέσματα: ο συγκεκριμένος ασθενής προσήλθε στα επείγοντα ιατρεία του νοσοκομείου μας αιτιώμε-
νος έντονο άλγος στο αριστερό θέναρ από μηνός περίπου, χωρίς αιμωδίες. Στην κλινική εξέταση δεν ανα-
γνωρίστηκε κάποια ιδιαίτερη παθολογία ενώ ψηλαφητικά αισθανθήκαμε κάτι οξύαιχμο και γι΄αυτό ζητήσα-
με ακτινολογικό έλεγχο, τα αποτελέσματα του οποίου ήταν μια έκπληξη για εμάς. Βρέθηκε τμήμα βελόνας 
kirschner από την οστεοσύνθεση του ωλεκράνου ενσφηνωμένο στο θέναρ προκαλώντας τα παραπάνω 
συμπτώματα. Έγινε αφαίρεση του ξένου σώματος στα επείγοντα υπό τοπική αναισθησία και ο ασθενής 
ανακουφίσθηκε άμεσα. Το ηλεκτρομυογράφημα δεν ανέδειξε κάποια παθολογία και τα υλικά οστεοσύνθε-
σης αφαιρέθηκαν 10 μέρες αργότερα.

Συμπεράσματα: οι βελόνες kirschner έιναι πολύ χρήσιμα εργαλεία στην προσωρινή αλλά και στη τελική 
σταθεροποίηση των καταγμάτων, αλλά απαιτούν σωστή τεχνική στην τοποθέτηση τους , τόσο προς απο-
φυγή της μετανάστευσης , όσο και για την πόρωση των καταγμάτων.
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P11	 ΣΥΝΔΡΟΜΟ	ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ	ΓΛΟΥΤΙΑΙΩΝ-	ΠΑΡΕΣΗ	ΠΕΡΟΝΙΑΙΟΥ	ΝΕΥΡΟΥ-
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ	ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ	&	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ	ΤΗΣ	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

 
Παπαϊωάννου Ι., Μπαϊκούσης Α.
 
Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Πατρών 

Σκοπός: της εργασίας είναι η αναφορά σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον και σπάνιο περιστατικό με πολυπα-
ραγοντικό μηχανισμό συνδρόμου διαμερίσματος γλουτιαίων, καθώς και η αναφορά στην τρέχουσα βιβλι-
ογραφία.

Υλικό	&	Μέθοδος:	Ασθενής ετών 47 παραπέμπεται από επαρχιακό νοσοκομείο λόγω έντονου άλγους 
δεξιού ισχίου και γλουτού με κακή γενική κατάσταση , υπό μέθη και εξαιρετική αδυναμία επικοινωνίας. 
Προσκομίζουν απλές ακτινογραφίες του σκέλους χωρίς εικόνα κατάγματος. Η περιοχή του γλουτού ήταν 
εξαιρετικά οιδηματώδης , με μώλωπες. Μετά από προσπάθεια ομολογείται μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ-
φαρμάκων το τελευταίο 24ωρο, πολλαπλές πτώσεις στο δεξί γλουτό αλλά και ακινητοποίηση της ασθενούς 
στο σημείο της πτώσης για αρκετές ώρες. Η φαρμακευτική αγωγή της περιελάμβανε αρκετά ψυχιατρικά 
φάρμακα όπως : ζολπιδέμη, κουετιαπίνη, ντουλοξετίνη & διαζεπάμη.

Αποτελέσματα:	Η κλινική εξέταση ανέδειξε πάρεση κατανομής Ο5, Ι1 & Ι2 ρίζας, ενώ η περιοχή του 
γλουτού ήταν εντόνα εξέρυθρη και οιδηματώδης. Το αριστερό σκέλος δεν ανέδειξε καμιά παθολογία. Συ-
νεχίσαμε την διαγνωστική μας προσπέλαση με έλεγχο των αγγείων του σκέλους και αξονική τομογραφία 
πυέλου. Η τελευταία αποκάλυψε μεγάλο αιμάτωμα στο δεξί ήμισυ της λεκάνης με εντόπιση την ομάδα των 
γλουτιαίων, ενώ άμεση πίεση παρατηρείται στις Ι1 & Ι2 ρίζες. Η ασθενής νοσηλεύτηκε στην Ορθοπαιδική 
κλινική για παρακολούθηση και πιθανή αποσυμπίεση του συνδρόμου διαμερίσματος. Η νοσηλεία αποδεί-
χθηκε ιδιαίτερα περιπετειώδης με ανάδειξη πολλών παθολογικών καταστάσεων που συνετέλεσαν στην 
θεραπευτική μας αντιμετώπιση.

Συμπεράσματα: Το σύνδρομο διαμερίσματος γουτιαίων, παρότι σπάνιο και με λίγες βιλιογραφικές αναφο-
ρές πρέπει να βρίσκεται στο διαγνωστικό πλάνο του Ορθοπαιδικού χειρουργού γνωρίζοντας την διαγνω-
στική και θεραπευτική προσπέλαση. Η έγκαιρη διάγνωση είναι ουσιώδης και αν αυτή δεν επιτευχθεί οδη-
γεί στο λεγόμενο ‘crush syndrome’, που περιλαμβάνει ραβδομυόλυση, μυοσφαιρινουρία, υπερκαλιαιμία, 
οξείδωση, νεφρική ανεπάρκεια , καρδιακή αρρυθμία και τελικά θάνατο. Η διάνοιξη της περιτονίας παρότι 
ευεργερτική πρέπει να γίνει άμεσα σε λιγότερο από 4 ώρες, διαφορετικά μπορούν να προκύψουν πολλά 
προβλήματα σε ήδη επιβαρυμένους ασθενείς.
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P12	 ΟΣΤΕΟΕΙΔΕΣ	ΟΣΤΕΩΜΑ:	ΜΙΑ	ΣΠΑΝΙΑ	ΕΝΤΟΠΙΣΗ	ΣΤΟ	ΣΩΜΑ	ΤΟΥ	Ι1	
ΣΠΟΝΔΥΛΟΥ	ΣΕ	ΠΑΙΔΙ	12	ΕΤΩΝ 

 
Δακής Κ.1, Ρόκας Β.2, Μπισχινιώτης Ι.3, Παπαϊωάννου Ν.4

 

1Ορθοπαιδικός Χειρουργός Αθλητικών Κακώσεων & Σπονδυλικής Στήλης, 2Νευροχειρουργός Σπονδυλικής 
Στήλης, 3Ορθοπαιδικός Χειρουργός, 4Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπαιδικής 
Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Εισαγωγή:	Το οστεοειδές οστέωμα είναι ένα καλοήθες νεόπλασμα των οστών, με συνήθη εντόπιση τα 
μακρά οστά και σπανιότερα την σπονδυλική στήλη στο ύψος του σπονδυλικού τόξου . Περιγράφεται για 
πρώτη φορά τo 1935 από τον Jaffe, σαν ένας καλοήθεις οστικός όγκος, ο οποίος χαρακτηρίζεται από το 
σχηματισμό φωλεάς με αγγειώδη οστεοειδή ιστό κεντρικά, ενώ περιβάλλεται περιφερικά από πυκνή σκλή-
ρυνση οστού. Το οστεοειδές οστέωμα αποτελεί το 3,7% των πρωτοπαθών οστικών όγκων και το 1,37% 
των πρωτοπαθών σπονδυλικών οστικών όγκων. Το σημαντικό σύμπτωμα που παρουσιάζεται στην σπον-
δυλική στήλη σε κάθε ασθενή, συνήθως είναι η επώδυνη αντιαλγική σκολίωση που δημιουργείται λόγω 
σπασμού, με συνοδό δυσκαμψία της οσφύος και των οπισθίων μηριαίων. 

Υλικό-μέθοδος:	Μαθητής 12 ετών με αναφερόμενο νυχτερινό άλγος στην οσφυϊκή χώρα από 10ημερου, 
χωρίς ιστορικό πτώσης. Κατά την κλινική εξέταση παρατηρείται χαμηλή οσφυαλγία ,Laseque + (θετικό), 
με συνοδό έντονη δυσκαμψία των οπισθίων μηριαίων, χωρίς νευρολογική σημειολογία. Ο μαθητής πα-
ραπέμπεται για ακτινολογικό έλεγχο ΟΜΣΣ (F+P). Στην προσθοπίσθια λήψη, παρατηρείται στρόγγυλος 
σχηματισμός περίπου 1cm στο ύψος της δεξιάς ιερής χώρας, συγκεκριμένα στον Ι1 σπόνδυλο. Κρίνεται 
σκόπιμο να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία σε τρία επίπεδα, εξαιτίας του επίμονου άλγους στην οσφύ, 
καθώς και της οστικής αλλοίωσης στην δεξιά ιερή χώρα. Μετά την λήψη παρατηρείται στο ανώτερο δεξιό 
οπίσθιο τμήμα του Ι1 σπονδύλου, λυτική βλάβη διαμέτρου 8mm περίπου με διάσπαση του φλοιού του 
οστού με παρουσία άμορφου υπέρπυκνου υλικού εντός αυτής, ενώ το παρακείμενο τμήμα του σώματος 
του σπονδύλου εμφανίζει διάχυτη σκληρυντική απεικόνιση. Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της βλάβης 
συνηγορούν υπέρ οστεοειδούς οστεώματος. Λόγω αυτής της εξέλιξης συνεστήθη περαιτέρω διερεύνηση 
με μαγνητική τομογραφία. 

Αποτελέσματα:	Λόγω της σπάνιας εντόπισης στο σώμα του Ι1 σπονδύλου, κατόπιν συζητήσεως με ειδικό 
ακτινοδιαγνώστη επεμβατικό, κρίνεται δύσκολη η διαδικασία με θερμικό καυτηριασμό εξαιτίας του μετρίου 
ποσοστού επιτυχίας αφαίρεσης της φωλεάς. Εξαιτίας αυτής της δυσμενούς εξέλιξης, κατόπιν συζητήσεως 
με τους γονείς για την κατανόηση του προβλήματος και των κινδύνων που διέπουν την υγεία του αγοριού, 
αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί χειρουργική αφαίρεση της φωλεάς του οστεοειδούς οστεώματος. Διε-
νεργήθηκε με οπίσθια προσπέλαση μέση τομή δέρματος 4cm, δεξιά ημιπεταλεκτομή, εντόπιση του οστε-
ώματος με τη βοήθεια ακτινοσκοπικού μηχανήματος, εκρίζωση της φωλεάς και του αντιδραστικού σκληρυ-
ντικού οστού μέχρι τα υγιή όρια. 

Συμπέρασμα:	Η εντόπιση του οστεοειδούς οστεώματος είναι συχνή στα παιδιά σε αγόρια σε ποσοστό 
περίπου 75% σε ηλικίες έως 20 ετών, ενώ πολύ σπάνια είναι η εντόπιση στο σώμα του Ι1 σπονδύλου. 
Η διάγνωση μπορεί να τεθεί με απεικονιστικό έλεγχο (απλές ακτινογραφίες, CT τομογραφία, μαγνητική 
τομογραφία, σπινθηρογράφημα οστών και να διαφοροδιαγνωσθεί από άλλες παθήσεις. Η θεραπεία πε-
ριλαμβάνει τη θερμοπηξία της φωλεάς με ραδιοκύματα, ενώ η χειρουργική αφαίρεση εφαρμόζεται όταν το 
ποσοστό του καυτηριασμού μειώνεται.
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P13	 ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ	ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ	MARTIN	GRUBER	ΣΤΟ	ΑΡΙΣΤΕΡΟ	ΚΑΙ	ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ	
ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ	MARINACCI	ΣΤΟ	ΔΕΞΙΟ	ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟ:	ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΟ	
ΕΥΡΗΜΑ	ΣΕ	ΠΤΩΜΑ	ΚΑΙ	ΚΛΙΝΙΚΗ	ΣΗΜΑΣΙΑ	

 
Πιάγκου Μ.2, Μαζαράκης Α2., Νούσσιος Γ.1, Ξυλούρης Ν.1 , Συρίκας Ι.1, Νάτσης Κ.1

 

1Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ, 
2Εργαστήριο Ανατομίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση συνύπαρξης αναστόμωσης μεταξύ του παλαμιαίου 
μεσόστεου νεύρου (ΠΜ) με το ωλένιο νεύρο (Ω), η οποία είναι γνωστή ως αναστόμωση Martin Gruber, 
και εντοπιζόταν στο αριστερό αντιβράχιο και μίας ανάστροφης αναστόμωσης μεταξύ Ω και Μ η οποία είναι 
γνωστή ως αναστόμωση Marinacci στο δεξιό αντιβράχιο. 

Παρουσίαση	περίπτωσης:	Στη σπάνια περίπτωσή μας σε πτώμα ανδρός δωρητή 78 ετών παρατηρή-
θηκε λοξή αναστόμωση μεταξύ ΠΜ και Ω στο αριστερό αντιβράχιο και ανάστροφη τοξοειδής αναστόμωση 
μεταξύ Ω και Μ στο δεξιό αντιβράχιο του ιδίου πτώματος. Και στις δύο περιπτώσεις ο αναστομωτικός 
κλάδος ήταν μονός και πορεύονταν κάτω την ωλένια αρτηρία. Στο δεξιό αντιβράχιο, η πρόσθια μεσόστεα 
αρτηρία διέρχονταν διαμέσου νευρικού βρόχου του Μ.

Κλινική	σημασία: Οι αναστομωτικοί κλάδοι Μ-Ω, Ω-Μ αποτελούν αίτια ασυνήθους απώλειας λειτουργιών 
των μυών του χεριού μετά από βλάβη των περιφερικών νεύρων. Επιπλέον ευρήματα συνδρόμου του 
καρπιαίου σωλήνα με συνύπαρξη αναστόμωσης μπορεί να μην είναι κλινικά εμφανή λόγω φυσιολογικής 
λειτουργικότητας των εξεταζόμενων μυών του θέναρος. Αναγνωρίζοντας την ύπαρξη διαφορετικών τύπων 
αναστόμωσης μεταξύ του Μ και του Ω, του ΠΜ και του Ω ή και ανάστροφα μπορεί να αποφευχθούν δι-
εγχειρητικά λάθη λόγω τραυματισμού ή λάθη στη διάγνωση της βλάβης των παραπάνω αναφερόμενων 
νεύρων. 
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P14	 ΣΠΑΝΙΕΣ	ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΕΙΣ	ΜΕΤΑΞΥ	ΚΕΡΚΙΔΙΚΟΥ	ΚΑΙ	ΩΛΕΝΙΟΥ	ΝΕΥΡΟΥ	ΣΤΗ	
ΜΑΣΧΑΛΗ	ΚΑΙ	ΣΤΟΝ	ΑΝΩΤΕΡΟ	ΒΡΑΧΙΟΝΑ:	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ	ΔΥΟ	ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

 
Νάτσης Κ.1, Παρασκευάς Γ.1, Διδάγγελος Μ.1, Λυρτζής Χ. 1, Γκιουλιάβα Α.1, Πιάγκου Μ.2 
 

1Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ,
2Εργαστήριο Ανατομίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της πιθανής ύπαρξης των σπάνια εντοπιζόμενων ανα-
στομωτικών κλάδων μεταξύ του κερκιδικού και ωλένιου νεύρου στη μασχαλιαία κοιλότητα και τον ανώτερο 
βραχίονα.

Υλικό	&	Μέθοδος: Το υλικό μας απετέλεσαν πτώματα που χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια της διδασκαλί-
ας των φοιτητών Ιατρικής και Οδοντιατρικής Σχολής του ΑΠΘ κατά την τελευταία 10ετία.

Αποτελέσματα: Μετά από ανατομική παρασκευή των άνω άκρων: i) Ανευρέθηκε σε πτώμα άρρενος ηλικί-
ας 78 ετών λοξά φερόμενος αναστομωτικός κλάδος μεταξύ του αριστερού κερκιδικού και του ομόπλευρου 
ωλένιου νεύρου στο ύψος του τένοντα του πλατέος ραχιαίου μυός διερχόμενος μπροστά από την ομό-
πλευρη μασχαλιαία φλέβα. ii) Σε πτώμα θήλεος 75 ετών εντοπίστηκε αναστομωτικός κλάδος, συνδέων 
το δεξιό κερκιδικό με το ομόπλευρο ωλένιο νεύρο πορευόμενος πλησίον του πρόσθιου τοιχώματος της 
μασχαλιαίας κοιλότητας.

Συμπεράσματα: Η αναστόμωση μεταξύ του κερκιδικού και ωλενίου νεύρου είναι εξαιρετικά σπάνια, καθώς 
στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν περιγραφεί μόλις τέσσερεις περιπτώσεις. Από αυτές οι τρεις περιπτώσεις 
αποτελούν πτωματικά ευρήματα και η μία κλινικό εύρημα. Εικάζουμε ότι στην περίπτωσή μας λόγω της 
φοράς των αναστομωτικών κλάδων, οι τελευταίοι φέρουν κινητικές και αισθητικές ίνες από το κερκιδικό στο 
ωλένιο νεύρο. Συνεπώς, σε βλάβη του ωλένιου νεύρου κεντρικά της αναστόμωσης η αισθητική και κινητική 
απώλεια στις περιοχές διανομής του νεύρου πιθανώς να είναι περιορισμένες. Θεωρούμε ότι η γνώση της 
ύπαρξης αυτών των αναστομωτικών κλάδων είναι σημαντική για τον χειρουργό της περιοχής, τον νευρολό-
γο κατά την εκτίμηση του νευροφυσιολογικού ελέγχου του άνω άκρου και τον ορθοπαιδικό καθώς δυνητικά 
μπορεί να οδηγήσει σε άτυπα ευρήματα κατά τη νευρολογική εξέταση ασθενή με τρώση του ωλένιου ή του 
κερκιδικού νεύρου.
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P15	 ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ	ΟΣΤΩΝ	ΚΑΙ	ΜΑΛΑΚΩΝ	ΜΟΡΙΩΝ	ΑΠΟ	ΣΤΕΛΕΧΗ	METHICILLIN	
RESISTANT	STAPHYLOCOCCUS	AUREUS	(MRSA)	ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ	ΣΤΗ	
ΒΑΝΚΟΜΥΚΙΝΗ

 
Στυλιανάκης A.1, Λεπέτσος Π.2, Αμπραχίμ Σ.1, Γιάνναρης Ι.2, Μαντζάνας Π.2, Αναστασόπουλος Π.2 
 

1Μικροβιολογικό Τμήμα, 2Δ’ Ορθοπαιδικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ 

Σκοπός:	Η βανκομυκίνη είναι ο «χρυσός κανόνας» της θεραπείας για σοβαρές λοιμώξεις MRSA αλλά 
είναι λιγότερο αποτελεσματική για λοιμώξεις με απομονώσεις χρυσίζοντος σταφυλόκοκκου ανθεκτικού 
στη μεθικιλλίνη (MRSA) που έχουν μια υψηλή ελάχιστη ανασταλτική συγκέντρωση (minimum inhibitory 
concentration, MIC) μέσα στο ευαίσθητο εύρος. Σκοπός της εργασίας μας ήταν να μελετήσουμε στελέχη 
MRSA ευαίσθητα στην βανκομυκίνη με υψηλές τιμές MIC, τα οποία απομονώθηκαν από δείγματα καλλιερ-
γειών οστών και μαλακών μορίων. 

Υλικό	 και	 Μέθοδος:	Από τον Ιανουάριο του 2009 έως το Σεπτέμβριο του 2014 εξετάσαμε δείγματα 
Staphylococcus aureus που προέρχονται από καλλιέργειες πύου (n = 268), αρθρικού υγρού (n = 193), 
ιστών (n = 92) ισάριθμων ορθοπαιδικών ασθενών που νοσηλεύονταν σε ελληνικό τριτοβάθμιο νοσοκομείο 
λόγω λοιμώξεων οστών και μαλακών μορίων. Η ταυτοποίηση και η ευαισθησία των στελεχών σταφυλόκοκ-
κων έγιναν με χρήση του αυτοματοποιημένου συστήματος Vitek 2 (BIOMERIEUX). Οι τιμές MIC της βανκο-
μυκίνης προσδιορίστηκαν με τη χρήση του συστήματος Vitek 2 και αν οι τιμές αυτές ήταν μεγαλύτερες από 
1 mg / lt και μικρότερο ή ίσο με 4 mg / lt επιβεβαιώθηκαν με τη χρήση της μεθόδου E-test (BIOMERIEUX). 

Αποτελέσματα:	Ο αριθμός των υπό εξέταση απομονωθέντων Staphylococcus aureus κάθε έτος της περι-
όδου της μελέτης και το ποσοστό των MRSA ευαίσθητων στην βανκομυκίνη με υψηλές τιμές MIC στη βαν-
κομυκίνη είναι οι ακόλουθες: 2009/136 / 2,9%, 2010/132 / 3,1% , 2011/91 / 4.4%, 2012/90 / 6.7%, 2013/58 
/ 10,3% και μέχρι το Σεπτέμβριο του 2014/46 / 19.6%, αντίστοιχα. Όλες οι τιμές MIC της βανκομυκίνης ήταν 
2 mg / lt, εκτός από ένα στέλεχος MRSA που απομονώθηκε το 2010, το οποία είχε 4 mg / lt. Δεν βρέθηκε 
κανένα από τα μελετημένα στελέχη σταφυλόκοκκων που είναι τόσο ευαίσθητα στη μεθικιλλίνη όσο και στη 
βανκομυκίνη με υψηλές MIC. 

Συμπέρασμα:	Το ποσοστό των MRSA ευαίσθητων στην βανκομυκίνη με υψηλή τιμή MIC αυξάνεται, ετη-
σίως, παρά τη μείωση του αριθμού των αντίστοιχων στελεχών σταφυλόκοκκων σε ασθενείς με λοιμώξεις 
οστών και μαλακών μορίων. 
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P16	 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	ΑΠΟ	ΤΗΝ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΩΝ	ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ	
ΜΗΡΙΑΙΟΥ	B1	ΚΑΤΑ	VANCOUVER

 
Μαχαιράς Γ., Λεπέτσος Π., Μαντζάνας Π., Γιάνναρης Ι., Μηλαράς Χ., Αναστασόπουλος Π.
 
Δ’ Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν.Α. ΚΑΤ 

Σκοπός:	Η περιγραφή των κλινικών και ακτινολογικών αποτελεσμάτων της θεραπείας των περιπροθετι-
κών καταγμάτων B1 κατά Vancouver

Υλικό	 και	 Μέθοδος:	 Μελετήθηκαν αναδρομικά όλοι οι ασθενείς με περιπροθετικό κάταγμα Β1 κατά 
Vancouver, που νοσηλεύτηκαν στην κλινική μας κατά την περίοδο 2007 - 2014. Η χειρουργική τεχνική 
περιελάμβανε εξάρθρωση του ισχίου και διεγχειρητική διαπίστωση της σταθερότητας των προθέσεων, 
ανάταξη του κατάγματος και σταθεροποίηση με πλάκες, βίδες και σύρματα.

Αποτελέσματα:	Η μελέτη περιελάμβανε 48 ασθενείς (10 άνδρες - 38 γυναίκες). Η μέση ηλικία των ασθε-
νών ήταν 74.58 έτη (εύρος 58 - 91 έτη) και η μέση διάρκεια νοσηλείας ήταν 12,14 ημέρες (εύρος 5 - 36 ημέ-
ρες). Το μέσο διάστημα μεταξύ του κατάγματος και της τελευταίας αρθροπλαστικής ήταν 56 μήνες και το 
μέσο follow-up ήταν 25,12 μήνες. Σε 10 ασθενείς τοποθετήθηκαν οστικά αλλομοσχεύματα λόγω οστικών 
ελλειμμάτων. Σε 2 ασθενείς το κάταγμα ήταν ρωγμώδες και αντιμετωπίστηκε συντηρητικά με αποφόρτιση 
για 6 εβδομάδες. Ο μέσος χρόνος πώρωσης των καταγμάτων ήταν 4,3 μήνες. Κατά το follow-up, 4 ασθε-
νείς κατέληξαν για λόγους άσχετους με την επέμβαση. Σε έναν ασθενή παρατηρήθηκε άσηπτη χαλάρωση 
του stem δύο χρόνια μετά την επέμβαση και αντιμετωπίστηκε με αναθεώρηση του stem. Σε 3 ασθενείς 
παρατηρήθηκε επιφανειακή λοίμωξη του τραύματος, η οποία αντιμετωπίστηκε συντηρητικά. Ένας ασθε-
νής υπέστη αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και λοίμωξη αναπνευστικού και χρειάστηκε να νοσηλευτεί για 
36 ημέρες.

Συμπεράσματα:	Η ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση αποτελεί άριστη θεραπευτική επιλογή 
για τα περιπροθετικά κατάγματα μηριαίου τύπου Β1 κατά Vancouver. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σω-
στή σταδιοποίηση είναι η διεγχειρητική διαπίστωση της σταθερότητας των προθέσεων.
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P17	 ΕΚΤΟΠΗ	ΟΣΤΕΟΠΟΙΗΣΗ	ΙΣΧΙΟΥ:	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ	ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 
Μαχαιράς Γ.1, Λεπέτσος Π.1, Λεωνίδου Α.2, Αναστασόπουλος Π.1, Γαλανάκος Σ.1, Τσιρίδης Ε.2

 

1Δ’ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, 2Γ’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

Σκοπός:	Η περιγραφή των κλινικών και ακτινολογικών αποτελέσμάτων της χειρουργικής θεραπείας περι-
πτώσεων σοβαρής έκτοπης οστεοποίησης ισχίου (Brooker III και IV)

Υλικό	και	μέθοδος:	Μελετήθηκαν αναδρομικά όλοι οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργική αφαί-
ρεση έκτοπης οστεοποίησης ισχίου Brooker III και IV, από το Νοέμβριο του 2006 ως τον Ιανουάριο του 
2013. Όλοι οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε αξονική τομογραφία προεγχειρητικά. Στις ενδείξεις χειρουργικής 
θεραπείας περιλαμβάνονταν το ελαττωμένο εύρος κίνησης που προκαλούσε δυσκολίες στις καθημερινές 
δραστηριότητες και στην προσωπική υγιεινή. Σε όλους τους ασθενείς έγινε καταγραφή των δημογραφικών 
δεδομένων, όπως και το εύρος κίνησης, το Harris Hip Score, και η ποιότητα ζωής (SF-12) πριν και μετά 
το χειρουργείο. Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε προεγχειρητική ακτινοθεραπεία (700 cGy) και έλαβαν 
ινδομεθακίνη για 2 εβδομάδες μετεγχειρητικά.

Αποτελέσματα:	Η μελέτη περιέλαβε 26 ασθενείς (22 άνδρες - 4 γυναίκες) μέσης ηλικίας 47.38 ετών (εύ-
ρος 24 - 72). Η αιτία της έκτοπης οστεοποίησης ήταν κάκωση του ΚΝΣ σε 14 περιπτώσεις (53.8%), ολική 
αρθροπλαστική ισχίου σε 6 περιπτώσεις (23.1%), ημιαρθροπλαστική ισχίου σε 4 περιπτώσεις (15.4%) 
και κατάγματα κοτύλης σε 2 περιπτώσεις (7.7%). Η έκτοπη οστεοποίηση ταξινομήθηκε ως Brooker III σε 
3 ασθενείς (11.5%) και Brooker IV σε 23 ασθενείς (88.5%). Το μέσο διάστημα μεταξύ της ανάπτυξης της 
έκτοπης οστεοποίησης και της εκτομής ήταν 40.8 μήνες (εύρος 13 - 156 μήνες). Σε 22 ασθενείς χρησι-
μοποιήθηκε οπίσθια προσπέλαση, και σε 4 ασθενείς χρησιμοποιήθηκε πρόσθια προσπέλαση. Το μέσο 
follow-up ήταν 21.4 μήνες (εύρος 11 - 30 μήνες). Σε κανέναν ασθενή δεν παρατηρήθηκε υποτροπή της 
έκτοπης οστεοποίησης. Οι επιπλοκές περιελάμβαναν μια διεγχειρητική κάκωση κλάδου μηριαίας αρτηρί-
ας, ένα διεγχειρητικό βασεοαυχενικό κάταγμα αντιμετωπισθέν με ενδομυελική ήλωση, μια βλάβη ισχιακού 
νεύρου και μια επιπολής λοίμωξη μαλακών μορίων που αντιμετωπίσθηκαν συντηρητικά.

Συμπεράσματα:	Η χειρουργική θεραπεία της σοβαρής έκτοπης οστεοποίησης του ισχίου σε συνδυασμό 
με προεγχειρητική ακτινοθεραπεία και μετεγχειρητική χορήγηση ινδομεθακίνης παρέχει άριστα αποτελέ-
σματα, αλλά το ποσοστό επιπλοκών παραμένει υψηλό. Προσεκτική μελέτη της προεγχειρητικής αξονικής 
τομογραφίας και ευρεία προσπέλαση είναι απαραίτητες για την ταυτοποίηση όλων των εμπλεκόμενων 
νευραγγειακών δομών.
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P18	 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ	ΜΕΛΕΤΗ	ΕΓΧΥΣΗΣ	ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ	ΠΛΟΥΣΙΟΥ	ΣΕ	ΑΥΞΗΤΙΚΟΥΣ	
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	ΕΝΑΝΤΙ	ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ	ΟΞΕΟΣ	ΓΙΑ	ΤΗΝ	ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ	ΤΟΥ	
ΓΟΝΑΤΟΣ

 
Ιωσηφίδης M.1, Φλέβα Α.2, Αγαπίδης A.1, Μαρκόπουλος Γ.1, Τσιούλας Π.1, Ζήδρου Χ.1, 
Παυλίτου-Τσιόντση Α.2, Αλβανός Δ.1, Κυριακίδης Α.1

 

1Β’ Ορθοπαιδική Κλινική, 2Ανοσολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

Σκοπός: Η οστεοαρθρίτιδα του γόνατος έχει αυξανόμενη επίπτωση στον πληθυσμό. Μια διαδεδομένη συ-
ντηρητική μέθοδος είναι οι ενδαρθρικές εγχύσεις υαλουρονικού οξέος. Προσφάτως χρησιμοποιείται και η 
έγχυση πλάσματος πλούσιου σε αυξητικούς παράγοντες (Plasma Rich in Growth Factors/PRGF). Σκοπός 
της μελέτης είναι να συγκρίνει τα αποτελέσματα από τη χρήση των δύο μεθόδων.

Υλικό	-	Μέθοδος: Μελετήθηκαν 80 ασθενείς (62 γυναίκες και 18 άντρες, μ.ο. ηλικίας=63,75 ±10,2 έτη, μ.ο. 
BMI=30,23 ±4,4) με αρχόμενη οστεοαρθρίτιδα γόνατος (Kellgren-Lawrence I και ΙΙ). Οι ασθενείς τυχαιο-
ποιημένα εντάχθηκαν σε δυο ομάδες. Στην ομάδα Α (40 ασθενείς) έγιναν εγχύσεις στο γόνατο με PRGF 
ενώ στην ομάδα Β (40 ασθενείς) έγιναν 5 εγχύσεις υαλουρονικού οξέος. Εξετάσαμε τους ασθενείς προ 
της θεραπείας 6 και 12 μήνες μετά. Χρησιμοποιήθηκαν οι 4 από τις 5 υποομάδες του ερωτηματολογίου 
Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) (συμπτώματα, πόνος, λειτουργικότητα στην καθη-
μερινή ζωή, ποιότητα ζωής). To independent samples t-test χρησιμοποιήθηκε για την στατιστική ανάλυση 
(p<0,05).

Αποτελέσματα: Υπήρχε στατιστικώς σημαντική βελτίωση σε όλες τις υποομάδες τους KOOS και στις 
δυο ομάδες στον επανέλεγχο στους 6 και 12 μήνες. Επίσης σημειώθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά 
(p=0,029) στη βελτίωση του KOOS στην υποκλίμακα των συμπτωμάτων και στην υποκλίμακα του πόνου 
(p=0,05) στην ομάδα του PRGF σε σχέση με αυτή του υαλουρονικού οξέος και στα 2 χρονικά σημεία του 
επανελέγχου. Όσον αφορά τις υπόλοιπες υποκλίμακες του KOOS δεν σημειώθηκε στατιστικώς σημαντική 
διαφορά μεταξύ των δυο ομάδων. 

Συμπέρασμα: Οι ενδοαρθρικές εγχύσεις με PRGF είναι μια πολλά υποσχόμενη εναλλακτική συντηρητική 
θεραπεία για την οστεοαρθρίτιδα του γόνατος. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζει παρόμοια αποτελέσμα-
τα με το υαλουρονικό οξύ, και καλύτερα αποτελέσματα στην ύφεση των συμπτωμάτων και πόνου.
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P19	 ΚΙΝΗΤΙΚΗ	ΚΑΙ	ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ	ΒΑΔΙΣΗΣ	ΑΣΘΕΝΩΝ	ΜΕ	ΑΣΤΑΘΕΙΑ	
ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ

 
Ιωσηφίδης Μ.1, Τσαταλάς Θ.2,3, Σιδέρης Β.2,3, Ευτυχιάκος N.1, Αποστολίδης K.1, Τότλης T.1, Μεταξιώτης Δ.1, 
Γιάκας Ι.2,3, Βαλάνος Ν.1, Αλβανός Δ.1, Κυριακίδης Α.1 
 

1Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Μονάδα Αθλητικών Κακώσεων, Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου, 2Τμήμα Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 3Ινστιτούτο Σωματικής Απόδοσης & Αποκατάστασης, 
Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας, Τρίκαλα

Σκοπός:	Η αστάθεια της επιγονατίδας προκαλεί πόνο και περιορισμό της λειτουργικότητας του γόνατος. 
Αφορά κυρίως νέους ασθενείς που υπέστησαν επισόδεια τραυματικού εξαρθρήματος της επιγονατίδας. 
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν καταγραφή της λειτουργικότητας του γόνατος και κατ’ επέκταση του 
σκέλους κατά τη διάρκεια της βάδισης μέσω κινητικής και κινηματικής ανάλυσης.

Υλικό	-	Μέθοδος:	Χρησιμοποιήθηκε σύστημα δέκα οπτοηλεκτρονικών καμερών και δύο δυναμοδαπέδων 
για τη συλλογή κινηματικών και κινητικών δεδομένων από πέντε ασθενείς (τρεις άνδρες και δύο γυναίκες), 
ηλικίας 22,8±9,1 με ετερόπλευρη τραυματική υποτροπιάζουσα αστάθεια της επιγονατίδας. Κινηματικά και 
κινητικά δεδομένα συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της βάδισης. Όλοι οι ασθενείς είχαν, επιβεβαιωμένη με 
μαγνητική τομογραφία, ρήξη του έσω επιγονατιδομηριαίου συνδέσμου (MPFL). Κανείς δεν είχε δυσπλασία 
της τροχιλίας ή παθολογική ευθυγράμμιση του κάτω άκρου. Για την στατιστική ανάλυση των κινητικών και 
κινηματικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το paired samples t test, και έγινε σύγκριση του παθολογικού με 
το υγειές γόνατο (p<0,05).

Αποτελέσματα:	Οι ασθενείς εκτελεσαν πέντε διαδοχικές δοκιμασίες, προκειμένου να επιτευχθεί βάδιση, 
όσο το δυνατόν πιο κοντά με το καθημερινό τους τρόπο βάδισης. Βάδισαν με μέση ταχύτητα 1,3 ±1,28 
m/sec. Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα εξεταζόμενα κινητικά και κινηματικά δεδομένα, 
στην σύγκριση του παθολογικού με το φυσιολογικό γόνατο.

Συμπεράσματα:	Ασθενείς με τραυματικό καθ’ έξιν εξάρθρημα της επιγονατίδας δεν εμφάνισαν κινητική 
και κινηματικές διαφορές στο γόνατος τους, σε σύγκριση με φυσιολογικό, κατά τη διάρκεια της βάδισης. Η 
παρούσα κινηματική συμπεριφορά πιαθανόν να παραλάσει σε πιο απαιτητικές δοκιμασίες.
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P20	 ΚΙΝΗΤΙΚΗ	ΚΑΙ	ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ	ΒΑΔΙΣΗΣ	ΑΣΘΕΝΩΝ	ΜΕΤΑ	
ΣΥΝΔΕΣΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ	ΕΣΩ	ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟΥ	ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 
Ιωσηφίδης Μ.1, Τσαταλάς Θ.2,3, Σιδέρης Β.2,3, Ευτυχιάκος N.1, Αποστολίδης K1, Τότλης T.1, Μεταξιώτης Δ.1, 
Γιάκας Ι.2,3, Βαλάνος Ν.1, Αλβανός Δ.1, Κυριακίδης Α.1 
 

1Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Μονάδα Αθλητικών Κακώσεων, Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου, 2Τμήμα Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 3Ινστιτούτο Σωματικής Απόδοσης & Αποκατάστασης, 
Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας, Τρίκαλα

Σκοπός:	 Η ανακατασκευή του έσω επιγονατιδομηριαία συνδέσμου (Medial PatelloFemoral ligament/
MPFL) έχει αποδειχθεί μια αξιόπιστη χειρουργική μέθοδος για την αντιμετώπιση της αστάθειας της επιγο-
νατίδας. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί το κινητικό και κινηματικό προφιλ σε ασθενείς 
μετά από συνδεσμοπλαστική του MPFL.

Υλικό	και	Μέθοδος:	Έξι ασθενείς (δύο άνδρες και τέσσερις γυναίκες) ηλικίας 22 ± 8,32 ετών, πήραν μέρος 
στη μελέτη. Οι μετρήσεις διεξήχθησαν 12 ± 4,45 μήνες μετά την χειρουργική επέμβαση. Τρισδιάστατα κι-
νηματικά και κινητικά δεδομένα συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια επίπεδης βάδισης. Όλοι οι ασθενείς αντιμε-
τωπίστικαν χειρουργικά με ανακατασκευή του MPFL, χρησιμοποιώντας μόσχευμα ημιτενοντώδους. Χρησι-
μοποιήθηκε το paired samples t test για την στατιστική ανάλυση των κινητικών και κινηματικών δεδομένων 
(p<0,05). Η σύγκριση έγινε μεταξύ του χειρουργημένου και του ετερόπλευρου γόνατος κάθε ασθενούς. 

Αποτελέσματα:	Οι ασθενείς βάδισαν με μέση ταχύτητα 1,18 ± 0,11 m / sec. Το χειρουργημένο γόνατο 
είχε μειωμένο εύρος κίνησης (ROM) μεταξύ της αρχικής επαφής και της μέγιστης γωνίας του γόνατος κατά 
τη διάρκεια της φάσης στάσης (φάση μεταφοράς του βάρους) (p = 0,034), καθώς και μεταξύ μέγιστης και 
ελάχιστης γωνίας του γόνατος κατά τη διάρκεια της φάση στάσης (φάση στήριξης) (p = 0.01). Στατιστικά 
σημαντικές διαφορές δεν παρατηρήθηκαν στο υπόλοιπο των κινητικών και των κινηματικών δεδομένων 
που εξετάστηκαν (p> 0,05).

Συμπεράσματα:	Μετά την συνδεσμοπλαστική του MPFL φαίνεται πως δεν τροποποιείται σημαντικά η κι-
νηματική του γόνατος κατά την βάδιση. Το μειωμένο εύρος κίνησης σε σύγκριση με το ετερόπλευρο γόνατο 
πιθανόν να σημαίνει προσπάθεια προστασίας του γόνατος από ακραίες κινήσεις.
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P21	 ΕΝΔΟΑΡΘΡΙΚΕΣ	ΣΤΕΡΟΕΙΔΙΚΕΣ	ΕΝΕΣΕΙΣ	ΚΑΙ	ΚΙΝΔΥΝΟΣ	ΛΟΙΜΩΞΗΣ	ΣΕ	
ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ	ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ.	ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ	ΚΑΙ	ΜΕΤΑ-
ΑΝΑΛΥΣΗ

 
Χαραλάμπους Χ1,2,3, Προδρομίδης Α.2, Κβάες Τ.1

 

1Orthopaedic department, Blackpool Victoria Hospital, UK, 2School of Medicine and Dentistry, University 
of Central Lancashire, Preston, UK, 3Institute of Inflammation and Repair, University of Manchester, 
Manchester, UK 

Σκοπός:	Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διενεργηθεί μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-
ανάλυση των μελετών που εξέτασαν τη σχέση μεταξύ των ενδοαρθρικών στεροειδικών ενέσεων κα των 
ποσοστών λοίμωξης σε επακόλουθη αρθροπλαστική.

Υλικό	και	Μέθοδοι: Συστηματική αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων MEDLINE, EMBASE, CINAHL και 
CENTRAL (Cochrane) χωρίς περιορισμό στη γλώσσα από το έτος δημιουργίας τους και χρησιμοποιώντας 
τις ανάλογες λέξεις κλειδιά αποκάλυψε 3249 μελέτες. Μετά τη διενέργεια κατάλληλης διαλογής των τίτλων, 
των περιλήψεων και ολόκληρων των άρθρων, 8 μελέτες για ολικές αρθροπλαστικές ισχίου και γόνατος 
συμπεριλήφθησαν στην ανάλυση.

Αποτελέσματα:	Τα συνολικά ποσοστά εν τω βάθει και επιπολής λοιμώξεων σε αρθροπλαστικές που προ-
ηγήθηκε στεροειδική ένεση ήταν 1.6% και 4.7% αντίστοιχα, έναντι ποσοστών 0.9% και 1.9% σε αρθρο-
πλαστικές που δεν προηγήθηκε στεροειδική ένεση. Η μετα-ανάλυση έδειξε ότι η στεροειδική ένεση πριν 
την ολική αρθροπλαστική δεν είχε σημαντική επίδραση ούτε στο ποσοστό εν τω βάθει λοίμωξης (Risk 
Ratio=1.87; 95%CI 0.80-4.35; P=0.15) ούτε στο ποσοστό επιπολής λοίμωξης (Risk Ratio=1.75; 95%CI 
0.76 - 4.04; P=0.19).

Συμπεράσματα:	Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης δείχνουν ότι οι ενδο-αρθρικές ενέσεις στεροειδούς 
δεν οδηγούν σε αυξημένο ποσοστό επιπολής ή εν τω βάθει λοίμωξης σε επακόλουθη ολική αρθροπλαστι-
κή. Μεγαλύτερες προοπτικές μελέτες κοορτών, που θα χρησιμοποιούν συγκεκριμένα πρωτόκολλα ενέσε-
ων, θα είχαν ιδιαίτερη αξία στη περαιτέρω διερεύνηση της ασφάλειας των ενδοαραρθρικών στεροειδικών 
ενέσεων λίγο πριν από μια αρθροπλαστική.
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P22	 ΣΑΡΚΩΜΑΤΑ	ΤΩΝ	ΜΑΛΑΚΩΝ	ΜΟΡΙΩΝ:	ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
 
Διακουμής Γ., Βλάχου Μ., Παντελάκης Κ., Λάλος Χ., Δάρα Σ., Παπακώστας Ι., Κορμάς Θ.
 
Ορθοπαιδική Κλινική, Α.Ο.Ν.Α. Ο Άγιος Σάββας

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιασθεί η διαγνωστική προσέγγιση και οι θεραπευ-
τικοί χειρισμοί στο κακόηθες ινώδες ιστεοκύττωμα των μαλακών μορίων.

Υλικό	&	Μέθοδος: Αναφερόμαστε σε 39 περιπτώσεις ασθενών με κακοήθες ινώδες ιστεοκύττωμα,25 εκ 
των οποίων άνδρες και 14 γυναίκες ηλικίας 27-79 ετών,με εντόπιση της βλάβης:μηριαίο(18 ασθενείς),κνήμη 
(7),αντιβράχιο (4),άκρα πόδα (2),λαγόνιο (4),γόνατο (3),αγκώνας (1).Στην κλινική εικόνα συχνότερα υπήρ-
χε μια αυξανόμενη σε διαστάσεις και γενικά ανώδυνη διόγκωση,η οποία κατά τη διάγωση ήταν κατά μέσο 
όρο περίπου 10 εκατοστά.Σε μερικές περιπτώσεις,στην άπλη ακτινογραφία ήταν ορατή φλοιώδης κατα-
στροφή του παρακείμενου οστού με ελάχιστη περιοστική αντίδραση.Η μαγνητική τομογραφία αποκάλυψε 
μία εν τω βάθει,ανομοιογενή μάζα,η οποία εμφανίζει χαμηλό σήμα στην T1 ακολουθία και υψηλό στην T2 
ακολουθία.Ιστολογικά, ο παθολογικός ιστός χαρακτηρίζεται από ατρακτοειδή κύτταρα και ιστιοκύτταρα. 

Αποτέλεσμα: Σε 29 από τους ασθενείς πραγματοποιήθηκε ευρεία εκτομή επί υγιούς και σε 3 από αυτούς 
χρειάστηκε πλαστική παρέμβαση.Σε 5 ασθενείς έγινε ακρωτηριασμός του μελους .Στο follow-up εξετάσθη-
καν όλοι οι ασθενείς.Νεοεπικουρική και επικουρική ακτινοθεραπευτική ή/και βιοφαρμακευτική θεραπεία 
εφαρμόστηκε κατά περίπτωση μετά από χειρουργική-ογκολογική σταδιοποίηση και συναξιολόγηση από 
ομάδα ειδικών στο ογκολογικό συμβούλιο.

Συμπέρασμα:Η χειρουργική αντιμετώπιση του κακοηθούς ινώδους ιστιοκυττώματος των μαλακών μορί-
ων,με την εκτομή επι υγιών ορίων της βλάβης καθώς και η προεγχειριτική και μετεγχειριτική ακτινοθερα-
πεία μπορούν να μειώσουν το ποσοστό τοπικής υποτροπής της νόσου και να βελτιώσουν την επιβίωση 
των ασθενών.
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P23	 Ο	ΡΟΛΟΣ	ΤΗΣ	ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗΣ	ΗΛΩΣΗΣ	ΣΤΗΝ	ΜΗΧΑΝΙΚΗ	ΚΑΙ	ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ	
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ	ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ	ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

 
Διακουμής Γ., Λάλος Χ., Βλάχου Μ., Σαραφόπουλος Σ., Δάρα Σ., Παπακώστας Ι., Κορμάς Θ.
 
Ορθοπαιδική Κλινική, Α.Ο.Ν.Α. Ο Άγιος Σάββας

Σκοπός: Η αξιολόγηση της αντιμετώπισης των παθολογικών καταγμάτων με ενδομυελική ήλωση. 

Υλικό-Μέθοδος: Αντιμετωπίσαμε -από το 2005 μέχρι σήμερα- 202 ασθενείς με παθολογικά ή επαπειλού-
μενα κατάγματα με ενδομυελική ήλωση. Οι ασθενείς είχαν εύρος ηλικίας 42-95, 93 άντρες και 109 γυναίκες. 
Οι πιο συχνές πρωτοπαθείς εστίες ήταν ο μαστός και ο πνεύμονας. Οι εντοπίσεις ήταν 113 στο μηριαίο, 68 
στο βραχιόνιο και  21 στην κνήμη. Χρησιμοποιήσαμε συμβατικούς ήλους καθώς και εκπτυσσόμενους.

Αποτελέσματα: Σε όλες τις περιπτώσεις επετεύχθη σταθεροποίηση του κατάγματος, ύφεση του άλγους 
και βελτίωση της ποιότητας υγείας του ασθενή. Στους ασθενείς με κατάγματα του κάτω άκρου επετράπη 
άμεσα βάδιση, αρχικά με μερική φόρτιση και στη συνέχεια -εντός εβδομάδας- με πλήρη.

Συμπεράσματα-Συζήτηση: Τα οστά είναι η τρίτη συχνότερη εντόπιση της μεταστατικής νόσου και το πα-
θολογικό κάταγμα είναι μια συχνή επιπλοκή της. Οι στόχοι της χειρουργικής επέμβασης είναι η σταθερο-
ποίηση  των παθολογικών καταγμάτων, η ανακούφιση από τον πόνο και η βελτίωση της λειτουργικότητας 
του άκρου. Η ενδομυελική ήλωση αποτελεί μια ασφαλή μέθοδο αποκατάστασής που βελτιώνει άμεσα την 
ποιότητα ζωής των ασθενών και επιτρέπει την απρόσκοπτη συνέχιση της θεραπείας τους για την κύρια 
νόσο.
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P24	 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	ΟΣΤΕΟΛΥΤΙΚΩΝ	ΒΛΑΒΩΝ	ΤΩΝ	ΜΑΚΡΩΝ	ΟΣΤΩΝ	
ΤΩΝ	ΑΚΡΩΝ

 
Διακουμής Γ., Λάλος Χ., Σαραφόπουλος Σ., Βλάχου Μ., Δάρα Σ., Παπακώστας Ι., Κορμάς Θ.
 
Ορθοπαιδικό Τμήμα Νοσοκομείου, Α.Ο.Ν.Α. Ο Άγιος Σάββας

Σκοπός: Η παρούσα έρευνα αφορά σε οστεολυτικές βλάβες μικρών οστών και προσεγγίζει τα διαγνωστικά 
και θεραπευτικά προβλήματα σε αυτές.

Υλικό	και	μέθοδος:	Μελετήσαμε 23 επώδυνες οστεολύσεις σε οστά του άκρου ποδός και του χεριού 
(πτέρνα, μετατάρσια, μετακάρπια, φάλαγγες). Σε 14 υπήρχε διόγκωση και μάζα μαλακών μορίων. Εκτι-
μήθηκαν με απλές ακτινογραφίες και σε 9 περιπτώσεις με CΤ ή MRI. Σε 8 περιπτώσεις με λύση οστικού 
φλοιού έγινε FNA και κυτταρολογική. Σε τρεις έγινε κλειστή βιοψία (Jamshidi, 8G) και σε μία ανοικτή. Οι 
ασθενείς αντιμετωπίστηκαν με αφαιρετική βιοψία, εκκοχλίωση και απόξεση της κοιλότητος ή ακρωτηρια-
σμό και έγινε καλλιέργεια, γενετική και ιστολογική εξέταση.

Αποτελέσματα:	Η FNA ήταν ακριβής σε 8 περιπτώσεις. H ιστολογική διάγνωση ήταν 4 GCT, 8 χαμηλής 
κακοήθειας χονδροσάρκωμα (επώδυνο εγχόνδρωμα - χονδροσάρκωμα grade ½A, IA), 3 MFH, 3 οστεο-
σαρκώματα, 1 επιθηλιοειδές αιμαγγειοενδοθηλίωμα, 1 ξένο σώμα και 3 απλές κύστες. Έγιναν 3 ακρωτη-
ριασμοί άκρου ποδός - Syme/Choppart/Pirogoff (Grade IIB οστεοσάρκωμα, Grade IIIB MFH και Grade 
IB αιμαγγειοενδοθηλίωμα,) και ένας ακτινωτός δακτύλου ποδός (παραμελημένος GCT, Campanacci III). 
Σε 15 περιπτώσεις το οστικό έλλειμμα αποκαταστάθηκε με μόσχευμα - χρήση PMMA ήταν αδύνατη - και 
υπήρξε αποκατάσταση του οστού χωρίς λειτουργικό έλλειμμα. Δεν υπήρξε καμία τοπική υποτροπή και σε 
καμία περίπτωση δεν αναπτύχθηκε απομακρυσμένη μετάσταση (follow-up 1-3 χρόνια).

Συμπεράσματα:	Οστεολυτικές εξεργασίες σε άκρο πόδα και χέρι είναι σχετικά αθώες διότι έχουν χαμηλό 
μεταστατικό δυναμικό. Εντούτοις, εξωδιαμερισματικές κακοήθεις βλάβες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν 
με διάσωση μέλους παρά μόνο με ακρωτηριασμό. Σε μικρότερες βλάβες η προσεκτική προσέγγιση και 
εγχείρηση εξασφαλίζει ογκολογική σταθερότητα και άριστο λειτουργικό αποτέλεσμα.
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P25	 Η	ΒΙΟΨΙΑ	ΣΤΗ	ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ	ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ	ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ	ΑΣΘΕΝΩΝ
 
Διακουμής Γ., Σαραφόπουλος Σ., Βλάχου Μ., Παντελάκης Κ., Δάρα Σ., Βασσίου Κ., Λάλος Χ., 
Παπακώστας Ι.
 
Ορθοπαιδική Κλινική, Α.Ο.Ν.Α. Ο Άγιος Σάββας

Σκοπός: Οι οστεολυτικές εξεργασίες και τα παθολογικά κατάγματα που οφείλονται σε οστικές μεταστά-
σεις αποτελούν συχνά την πρώτη εκδήλωση . Αξιολογήσαμε τυποποιημένη διαγνωστική μεθοδολογία που 
εφαρμόζουμε για την ταχεία αναγνώριση της φύσης της νόσου και την ανίχνευση της πρωτοπαθούς εστίας 
από όπου προήλθε η μετάσταση.

Υλικό	και	μέθοδος: Μελετήσαμε το κλινικό και ακτινολογικό ιστορικό και τα αποτελέσματα της ιστολογικής 
εξέτασης βιοπτικών δειγμάτων από 73 ασθενείς (29 άνδρες, 22 γυναίκες, 34-82 ετών) με οστική μετα-
στατική νόσο και ελεύθερο ιστορικό νεοπλασματικής νόσου, που παρουσιάστηκαν στην κλινική μας λόγω 
πόνου, οστεόλυσης ή παθολογικού κατάγματος. Στόχος είναι η διάγνωση της φύσης της βλάβης και ο κα-
θορισμός του πρωτοπαθούς καρκίνου που προκάλεσε την οστική μετάσταση, ακολουθώντας πρωτόκολλο 
το οποίο αναπτύσσουμε βαθμιαία περιοριζόμενοι στις απαραίτητες εξετάσεις και επιταχύνοντας χρονικά 
τη διάγνωση. Βασιζόμαστε στο ιστορικό σε συνδυασμό με υψηλό δείκτη υποψίας, στην αντικειμενική εξέ-
ταση, σε αιματολογικό και βιοχημικό έλεγχο, στη βιοψία, σε προσεκτικά σχεδιασμένες απεικονιστικές και 
ενδοσκοπικές μελέτες.

Αποτελέσματα: Η ιστολογική διάγνωση έγινε με κλειστή ή ανοικτή βιοψία.47 ασθενείς είχαν μονήρη με-
τάσταση και 26 πολλαπλές. Η πρωτοπαθής εστία εντοπίστηκε σε 68 ασθενείς (96,35%) και εφαρμόσθηκε 
η κατάλληλη θεραπεία. Στους υπόλοιπους 5 (3,65%) δεν κατέστη δυνατή η εντόπιση της πρωτοπαθούς 
βλάβης και ακολούθησαν χημειοθεραπευτικό πρωτόκολλο για μεταστάσεις αγνώστου πρωτοπαθούς.

Συμπεράσματα: Η ακριβής και ταχεία τυποποίηση της φύσης της πρωτοπαθούς εστίας είναι απαραίτητη 
για το σωστό θεραπευτικό σχεδιασμό που εξασφαλίζεται από μία διεπιστημονική ομάδα. Η μέθοδός μας 
επιτρέπει ταχεία διάγνωση και προσδιορισμό της πρωτοπαθούς εστίας, εξασφαλίζοντας άμεση εφαρμογή 
της πλέον αποτελεσματικής θεραπείας.
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P26	 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΜΕ	ΜΕΓΑΠΡΟΘΕΣΕΙΣ	ΣΤΗ	ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗ	ΟΣΤΙΚΗ	
ΝΟΣΟ

 
Διακουμής Γ., Λάλος Χ., Βλάχου Μ., Σαραφόπουλος Σ., Βασσίου Κ., Παπακώστας Ι., Κορμάς Θ.
 
Ορθοπαιδική Κλινική, Α.Ο.Ν.Α. Ο Άγιος Σάββας

Σκοπός: Η αξιολόγηση της θέσεως της μεγαπρόθεσης στη χειρουργική αντιμετώπιση σκελετικών μετα-
στάσεων, με έμφαση στις ενδείξεις και τη λειτουργική έκβαση. 

Υλικό	και	μέθοδος: Αναφερόμαστε σε μία σειρά 27 ασθενών (15 γυναίκες και 12 άνδρες) με εύρος ηλικι-
ών 21-83 έτη( μ.ο. 55 έτη), με μεταστατικό καρκίνο, στην πλειονότητα μαστού και νεφρού, που αντιμετω-
πίστηκαν στην κλινική μας με εκτομή της βλάβης και αποκατάσταση με μεγαπρόθεση. Στην πλειονότητα 
των περιπτώσεων η βλάβη ήταν μονήρης. Αντιμετωπίσαμε 12 παθολογικά κατάγματα και 10 εκτεταμένες 
οστεολυτικές βλάβες που εντοπίζονταν 17 στο μηριαίο, 8 στο βραχιόνιο, και 2 στην κνήμη. Κριτήριο επι-
λογής των ασθενών ήταν Karnofsky score> 40 με παθολογικό κάταγμα ή εκτεταμένη οστική απώλεια που 
προσβάλει την παρακείμενη άρθρωση, αδυναμία ανακατασκευής ή αποτυχία των συμβατικών μεθόδων. 
Επιλεγμένες περιπτώσεις, όπως μονήρης μετάσταση από καρκίνο του νεφρού, αντιμετωπίστηκαν όπως 
οι πρωτοπαθείς με ευρεία εκτομή με στόχο τον τοπικό έλεγχο της νόσου και βελτίωση της πρόγνωσης. 
Επικουρικά μέτρα περιλάμβαναν εξωτερική ακτινοβολία και βιοφαρμακολογική θεραπεία.

Αποτελέσματα:	Άμεσα μετεγχειρητικά ακολούθησε πρόγραμμα φυσικοθεραπείας με στόχο την εξασφά-
λιση χρήσιμης κίνησης για τα άνω άκρα και ασφαλούς κίνησης για τα κάτω άκρα. 24 ασθενείς προσήλθαν 
για follow-up με μέσο όρο 30 μήνες(2- 64). Το μέσο MSTS score ήταν 78% και το μέσο TESS score 73%. 

Συμπεράσματα:	Οι σύνθετες ογκολογικές ενδοπροθέσεις όταν συνδυάζονται με επικουρικά μέτρα αποτε-
λούν μία αξιόπιστη λύση στην χειρουργική αντιμετώπιση επιλεγμένων περιπτώσεων οστικής μεταστατικής 
νόσου καθώς εξασφαλίζουν ασφαλή κινητοποίηση χωρίς πόνο και συνέχιση της θεραπείας για τη βασική 
νόσο.



35ο Ετήσιο Συνέδριο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ. | 5-7 Μαΐου 2016, Θεσσαλονίκη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ	ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ	(E-POSTERS)

112

P27	 ΟΣΤΙΚΕΣ	ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ:	ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ	ΚΑΙ	ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ	ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
 
Διακουμής Γ., Σαραφόπουλος Σ., Βασσίου Κ., Δάρα Σ., Λάλος Χ., Παπακώστας Ι., Κορμάς Θ.
 
Ορθοπαιδική Κλινική, Α.Ο.Ν.Α. Ο Άγιος Σάββας

Σκοπός: Η παρουσίαση της διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισης των οστικών λοιμώξεων οι οποί-
ες παραμένουν ένα μεγάλο κλινικό πρόβλημα, παρά την εξέλιξη των αντιβιοτικών, των διαγνωστικών με-
θόδων και των χειρουργικών τεχνικών καθαρισμού.

Υλικό-Μέθοδος: Νοσηλεύσαμε 56 ασθενείς με οστικές λοιμώξεις (21 άνδρες-35 γυναίκες, εύρος ηλικιών 
35-68, ΜΟ: 48 έτη). Οι εντοπίσεις  αφορούσαν σπονδυλική στήλη, λεκάνη, βραχιόνιο, αντιβράχιο, μηριαίο, 
κνήμη, άκρα χείρα και άκρο πόδα. Οι βλάβες ήταν πάντα οστεολυτικές ενώ η συμπτωματολογία άτυπη με 
μόνο κοινό την επώδυνη διόγκωση. Για την διάγνωση χρησιμοποιήθηκαν βιοψίες, ιστολογικές εξετάσεις 
και καλλιέργειες για κοινά αερόβια και αναερόβια μικρόβια αλλά και έλεγχος για μύκητες και ειδικά μικρόβια 
(με PCR), βρουκέλα εχινόκοκκο και HIV.

Αποτελέσματα: Ο έλεγχος ανέδειξε 31 σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις, 12 TB οστών, 5 εχινοκόκκους κύστες, 
3 HIV θετικούς,  3 βρουκέλωση και  2 λοιμώξεις με σαλμονέλλα. Μετά την ταυτοποίηση του παθογόνου 
ακολούθησαν θεραπείες με αντιβιωτικά,  χειρουργικούς καθαρισμούς με τοποθέτηση σφαιριδίων οστικού 
τσιμέντου με αντιβιωτικό και χρήση συστημάτων αρνητικής πίεσης.

Συμπεράσματα: Οι οστικές λοιμώξεις αποτελούν ένα διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα για το γιατρό έχο-
ντας συχνά άτυπη και παραπλανητική εικόνα. Η διάγνωση περιλαμβάνει βιοψίες και καλλιέργειες, η δε 
θεραπεία απαιτεί συχνούς χειρουργικούς καθαρισμούς.



35ο Ετήσιο Συνέδριο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ. | 5-7 Μαΐου 2016, Θεσσαλονίκη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ	ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ	(E-POSTERS)

113

P28	 ΕΞΩΑΥΛΙΚΗ	ΣΤΕΡΕΩΣΗ	ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ	ΜΕΓΑΠΡΟΘΕΣΕΩΝ
 
Διακουμής Γ., Δάρα Σ., Λάλος Χ., Παντελάκης Κ., Σαραφόπουλος Σ., Βλάχου Μ., Παπακώστας Ι.
 
Ορθοπαιδικό Τμήμα, Α.Ο.Ν.Α. Ο Άγιος Σάββας

Σκοπός: Αξιολογήσαμε μέθοδο επικουρικής εξωαυλικής στερέωσης των ογκολογικών μεγαπροθέσεων με 
τσιμέντο, με εξαρτήματα υδροξυαπατίτη που χρησιμεύουν στη μείωση της πιθανότητας χαλάρωσης.

Υλικό	και	μέθοδος:	68 περιπτώσεις με ευμεγέθεις οστικούς όγκους (37 πρωτοπαθείς κακοήθεις-5 low-
grade(IA/IB) και 32 high grade(IIA/IIB), 24 μεταστατικοί, 5 γιγαντοκυτταρικοί και μία χρόνια φλεγμονή), 
με οστικό έλλειμμα 9-34cm, αντιμετωπίστηκαν με ευρεία εκτομή και αποκατάσταση με μεγαπροθέσεις με 
τσιμέντο. Όλες οι προθέσεις, στο όριο επαφής με το οστό διέθεταν συναρμολογούμενο ραβδωτό κολλάρο 
με υδροξυαπατίτη, ενώ 2 custom-made εμβόλιμες ενδοπροθέσεις με μήκος στυλεού <4cm ενισχύθηκαν 
επιπλέον με πλάκες από υδροξυαπατίτη. Ο υδροξυαπατίτης ευνοεί σχηματισμό οστού και ουλώδους συν-
δετικού ιστού που συνδέει σταθερά και μόνιμα την πρόθεση με το οστούν. Σφραγίζεται έτσι η διεπιφάνεια 
τσιμέντου-οστού απ’ όπου εισέρχονται μικροσωματίδια που ξεκινούν τη φλεγμονή και τη χαλάρωση. 

Αποτελέσματα:	Σε όλες τις περιπτώσεις διαπιστώθηκε ακτινολογικώς σχηματισμός οστικής γέφυρας με-
ταξύ πρόθεσης και οστού. Στις 49, το νεοαναπτυχθέν οστούν κάλυψε το σημείο επαφής πρόθεσης-οστού 
κυκλοτερώς ενώ στις υπόλοιπες μερικώς, ιδίως επί τα εντός και έσω της πρόθεσης. Κατά το follow-up(4-
70/12) δεν υπήρξε καμία χαλάρωση. Αναπτύχθηκαν δύο όψιμες εν τω βάθει φλεγμονές, χωρίς να επηρεα-
στεί η σταθερότητα της ενδοπρόθεσης.

Συμπεράσματα:	Το κολλάρο του υδροξυαπατίτη είναι μία αποτελεσματική μέθοδος ενίσχυσης της βιο-
λογικής στερέωσης των μεγαπροθέσεων εξωαυλικά. Σε συνδυασμό με την τοποθέτηση με τσιμέντο εξα-
σφαλίζεται μακροχρόνια μηχανική σταθερότητα και εκμηδενίζεται ο κίνδυνος χαλάρωσης και η ανάγκη 
αναθεώρησης.



35ο Ετήσιο Συνέδριο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ. | 5-7 Μαΐου 2016, Θεσσαλονίκη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ	ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ	(E-POSTERS)

114

P29	 ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ	BARRETT’S	ΚΑΙ	ΟΣΤΕΟΠΕΝΙΑ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
 
Κώστογλου-Αθανασίου Ι.1, Ξανθάκου Ε.2, Τζαναβάρη Α.3, Αθανασίου Π.3

1Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. Κοργιαλένειο-Μπενάκειο ΕΕΣ, 2Ενδοκρινολόγος, Σπάρτη, 3Ρευματολογική 
Κλινική, Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος

Ο οισοφάγος Barrett’s είναι μεταπλασία των κυττάρων του επιθηλίου στο κατώτερο άκρο του οισοφάγου. 
Χαρακτηρίζεται από αντικατάσταση του φυσιολογικού πλακώδους επιθηλίου του οισοφάγου από κυλινδρι-
κό. Η νόσος σχετίζεται συχνά με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και οι ασθενείς υποφέρουν από άλγος 
που καθιστά αναγκαία τη χορήγηση αναστολέων της αντλίας πρωτονίων. Οι αναστολείς της αντλίας πρω-
τονίων έχουν σχετισθεί με την εμφάνιση οστεοπενίας. 

Σκοπός:	Σκοπός ήταν η περιγραφή περίπτωσης ασθενούς με οισοφάγο Barrett’s που ελάμβανε χρονίως 
αναστολείς της αντλίας πρωτονίων και εμφάνισε οστεοπενία. 

Περιγραφή	περίπτωσης:	Ασθενής άνδρας ηλικίας 67 ετών παρουσιάστηκε με διάχυτα μυοσκελετικά 
άλγη. Είχε ιστορικό οισοφάγου Barrett’s από 10ετίας και ελάμβανε αναστολείς της αντλίας πρωτονίων 
για την αντιμετώπιση του πόνου. Ο εργαστηριακός έλεγχος έδειξε 25(OH)D3 33 ng/ml (ΦΤ >30 ng/ml). Ο 
ακτινολογικός έλεγχος της σπονδυλικής στήλης έδειξε οστεοπενικούς σπονδύλους. Μετρήθηκε η οστική 
πυκνότητα και κατέδειξε Τ score -2.3. Ο ασθενής είχε φυσιολογικά επίπεδα τεστοστερόνης και αρνητικό 
οικογενειακό ιστορικό οστεοπόρωσης. Χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή με βιταμίνη D και ασβέστιο.

Συμπεράσματα: Η χορήγηση αναστολέων της αντλίας πρωτονίων φαίνεται ότι σχετίζεται με την εμφάνιση 
χαμηλής οστικής πυκνότητας και αυξημένου κινδύνου καταγμάτων (Fournier et al, Maturitas 2009, Fraser 
et al, Osteoporosis Int 2013). Σε ασθενείς με χρόνιες, αλλά καλοήθεις διαταραχές του πεπτικού συστήμα-
τος, η θεραπεία με αναστολείς της αντλίας πρωτονίων θα πρέπει να περιορίζεται στις ανάγκες των ασθε-
νών ώστε να προλαμβάνεται η εμφάνιση των ανεπιθύμητων ενεργειών που αφορούν το σκελετό, που είναι 
η οστεοπενία και η οστεοπόρωση. 
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P30	 DRUG	HOLIDAY	-	ΔΙΑΚΟΠΗ	ΤΗΣ	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ	ΑΓΩΓΗΣ	ΣΤΗΝ	
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ.	ΜΙΑ	ΣΥΓΧΡΟΝΗ	ΜΕΘΟΔΟΣ	ΓΙΑ	ΤΗΝ	ΕΛΑΤΤΩΣΗ	ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ	
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ	ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΩΝ	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ	ΑΓΩΓΩΝ

 
Αθανασίου Π.1, Πανταζή Ε.2, Σκιώτη Ο.2, Τζαναβάρη Α.1, Κώστογλου-Αθανασίου Ι.3

 

1Ρευματολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος, 2Β΄ Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. Αλεξάνδρα, 
3Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. Κοργιαλένειο-Μπενάκειο ΕΕΣ

Η οστεοπόρωση είναι χρόνια, σιωπηλή και επικίνδυνη νόσος και μπορεί να εκφραστεί ξαφνικά με αιφνίδιο 
καταστροφικό συμβάν, όπως είναι ένα κάταγμα χαμηλής βίας. Εχει καταστεί σαφές ότι η χρόνια θεραπεία 
με αντιοστεοπορωτικούς παράγοντες μπορεί να αναστρέψει την πορεία της νόσου, με τους ασθενείς να 
έχουν φυσιολογική οστική πυκνότητα ή οστεοπενία μετά τη θεραπεία. Στην ομάδα αυτή η θεραπεία μπορεί 
να διακοπεί. 

Σκοπός: Σκοπός ήταν η περιγραφή της επίδρασης της διακοπής της φαρμακευτικής αγωγής - drug holiday 
- σε ομάδα ασθενών με οστεοπόρωση που είχαν λάβει θεραπευτική αγωγή με ιβανδρονικό οξύ. 

Μέθοδοι: Μεταξύ 120 ασθενών (108 γυναίκες, 12 άνδρες) με οστεοπόρωση, 20 ασθενείς ήταν υπό θε-
ραπευτική αγωγή με ιβανδρονικό οξύ 150 mg άπαξ μηνιαίως, ασβέστιο και χοληκαλσιφερόλη επί χρονικό 
διάστημα 1.8 - 3 ετών. Οι ασθενείς είχαν οστεοπόρωση κατά την έναρξη της φαρμακευτικής αγωγής με 
ιβανδρονικό οξύ, καθώς το Τ score ήταν από -2.5 έως -3.4. 

Αποτελέσματα: Κατά την επανεκτίμηση μετά θεραπεία με ιβανδρονικό οξύ 150 mg άπαξ μηνιαίως, ασβέ-
στιο και χοληκαλσιφερόλη επί 1.8 - 3 έτη μετρήθηκε η οστική πυκνότητα. Οστεοπενία παρατηρήθηκε σε 
12 γυναίκες ασθενείς και φυσιολογική οστική πυκνότητα σε 8. Στις ασθενείς αυτές το ιβανδρονικό οξύ 
διακόπηκε, ενώ η θεραπεία με ασβέστιο και χοληκαλσιφερόλη συνεχίστηκε. Οι ασθενείς επανεκτιμήθηκαν 
μετά 1 και 2 έτη. Από την ομάδα των 12 ασθενών με οστεοπενία, 11 συνέχισαν να έχουν οστεοπενία ενώ 
1 βρέθηκε να έχει οστεοπόρωση. Η ασθενής αυτή τέθηκε και πάλι σε αγωγή με αντιοστεοπορωτικό φαρ-
μακευτικό παράγοντα. Μεταξύ της ομάδας των 8 ασθενών με φυσιολογική οστική πυκνότητα 6 συνέχισαν 
να έχουν φυσιολογική οστική πυκνότητα και 2 είχαν οστεοπενία.

Συμπεράσματα: Η ευεργετική και μακράς διάρκειας επίδραση της θεραπείας με διφωσφονικά στην οστε-
οπόρωση, καθιστά δυνατή τη διακοπή της θεραπείας - drug holiday - σε μερικούς ασθενείς χωρίς να 
παρατηρηθεί υποτροπή της νόσου. Φαίνεται ότι η θεραπεία της οστεοπόρωσης θα πρέπει να εξατομικεύ-
εται, καθώς γενετικοί παράγοντες μπορεί να σχετίζονται με πολύ καλή πρόγνωση σε μερικές περιπτώσεις 
ασθενών με οστεοπόρωση.
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P31	 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΣΕ	ΔΕΥΤΕΡΟ	ΧΡΟΝΟ	ΕΥΜΕΓΕΘΟΥΣ	ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ	
ΟΣΤΙΚΟΥ	ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ	ΤΗΣ	ΚΑΤΩ	ΓΝΑΘΟΥ	ΜΕ	ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΕΡΟΝΙΑΙΟ	ΚΡΗΜΝΟ

 
Τηλαβερίδης Ι.1, Δίτσιος Κ.2, Χατζηστεφάνου Ι.1, Παπακωνσταντίνου Π.2, Μαστάγκας Δ.1, Αντωνιάδης Κ.1 

 

1Πανεπιστημιακή Κλινική Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, 2Ορθοπεδική Κλινική 
Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου

Σκοπός: Η δυνατότητα αποκαταστάσεως των ανατομικών δομών του προσώπου μετά από βαριές χει-
ρουργικές επεμβάσεις, σε περιπτώσεις καρκίνου κεφαλής και τραχήλου, αποτελεί πρόκληση για την σύγ-
χρονη επανορθωτική χειρουργική, καθώς αφενός καθορίζει πολλές φορές το εφικτό ή μη της χειρουργικής 
θεραπείας, αφετέρου σχετίζεται άμεσα με την ψυχική σφαίρα και την ποιότητα ζωής του ασθενούς μετά 
την επέμβαση. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο ελεύθερος μικροαναστομούμενος περονιαίος κρημνός (fibula 
free flap) αποτελεί μια καθόλα αξιόπιστη επιλογή, δίνοντας δυνατότητα άρτιας αισθητικής και λειτουργικής 
αποκατάστασης εκτεταμένων οστικών ελλειμμάτων στην περιοχή της κάτω γνάθου. Σκοπός της παρουσί-
ασης αυτής είναι να αναδειχθεί η δυνατότητα συνεργασίας Γναθοπροσωπικών χειρουργών και Ορθοπαι-
δικών για την αποκατάσταση εκτεταμένων οστικών ελλειμμάτων της κάτω γνάθου.

Υλικό-Μέθοδος: Παρουσιάζεται περίπτωση ασθενούς με καρκίνωμα εκ πλακωδών κυττάρων φατνιακής 
απόφυσης κάτω γνάθου, ο οποίος αντιμετωπίστηκε στην κλινική μας με τμηματική εκτομή της κάτω γνάθου 
σε όριο υγιών ιστών 2 cm και εκλεκτικό τραχηλικό λεμφαδενικό καθαρισμό επιπέδων Ι-ΙΙΙ. Μετεγχειρητικά 
ο ασθενής υπεβλήθη σε συμπληρωματική ακτινοθεραπεία. Τέσσερα χρόνια μετά την αρχική επέμβαση, ο 
ασθενής παρέμεινε ελεύθερος νόσου και αποφασίστηκε η σε δεύτερο χρόνο αποκατάσταση του οστικού 
ελλείμματος με περονιαίο κρημνό, με στόχο την επενένταξη του ασθενούς και τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής.

Αποτελέσματα: Η προσαρμογή της περόνης στο ανατομικό σχήμα της κάτω γνάθου ήταν άκρως ικανο-
ποιητική, παρά τη διαταραχή της ανατομίας της περιοχής λόγω της προηγηθείσας επέμβασης. Η μετεγχει-
ρητική πορεία του ασθενούς ήταν ανεπίπλεκτη, παρά το γεγονός ότι η ιστική αυτομεταμόσχευση πραγμα-
τοποιήθηκε σε έδαφος ακτινοθεραπείας.

Συμπερασμα: Ο ελευθερος περονιαίος κρημνός αποτελεί την κύρια μέθοδο αποκατάστασης οστικών ελ-
λειμάτων της κάτω γνάθου, σε πρώτο ή δεύτερο χρόνο.
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P32	 ΘΕΡΑΠΕΙΑ	ΝΟΣΟΥ	KIENBOCK	ΜΕ	ΧΡΗΣΗ	ΑΓΓΕΙΟΥΜΕΝΟΥ	ΟΣΤΙΚΟΥ	
ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ.	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ	ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

 
Κανέλλος Π., Βώττης Χ., Γαλανόπουλος Ι., Τσουπαροπουλος Β., Σπυρίδωνος Σ.
 
Κλινική Άνω Άκρου, Χεριού και Μικροχειρουργικής, Γ.Ν.Α. ΚΑΤ

Σκοπός: Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε μια ενδιαφέρουσα περίπτωση άσηπτης νέκρωσης του 
μηνοειδούς (νόσος Kienbock). Η θεραπευτική προσέγγιση περιελάμβανε επέμβαση επαναιμάτωσης του 
μηνοειδούς με χρήση αγγειούμενου οστικού αυτομοσχεύματος απο τη ραχιαια επιφανεια του περιφερικου 
ακρου της κερκιδας.

Υλικό	 και	Μέθοδος: Ασθενής 22 ετών, θήλυ, προσήλθε στα Ε.Ι. της κλινικής μας, αιτιώμενη συνεχές 
άλγος ΔΕ καρπού, επιτεινόμενο κατά τις κινήσεις, αλλά εμμένον και σε ηρεμία, με έναρξη προ 2 μηνών. 
Στον ακτινολογικό έλεγχο ανεδείχθη πυκνωτική εικόνα του μηνοειδούς. Ο έλεγχος συμπληρώθηκε με MRI, 
όπου ετέθη η διάγνωση σταδίου ΙΙ κατά Lichtman άσηπτης νέκρωσης του μηνοειδούς. Επελέγη η διενέρ-
γεια χειρουργικής προσπάθειας επαναιμάτωσης του πάσχοντος μηνοειδούς. Υπό περιοχική αναισθησία 
με μασχαλιαίο block, πραγματοποιήθηκε ραχιαία προσπέλαση του καρπού, θυλακοτομη και αναγνωριση 
του πασχοντος μηνοειδους. Ακολουθησε η λήψη αγγειούμενου οστικού μοσχεύματος, που βασιζεται στην 
αρτηρια του 4ου διαμερισματος των εκτεινοντων, αναστροφη αυτου και τοποθέτησή του στο εσωτερικό 
του μηνοειδούς οστού. Τοποθετήθηκαν 2 K-wires από το σκαφοειδές στο κεφαλωτό για αποφόρτιση του 
μηνοειδούς και ΠΧΚ ΓΝ, τα οποία αφαιρέθηκαν την 8η ΜΤΧ εβδομάδα.

Αποτελέσματα: 6 μήνες μετεγχειρητικά διενεργήθη νέος MRI έλεγχος, όπου αναδεικνύονται σαφή στοιχεία 
επαναιμάτωσης του μηνοειδούς. Το οστό διατηρεί το ύψος και την ανατομική μορφολογία του. Η βελτίωση 
στην κλίμακα πόνου VAS είναι 7 μονάδες (από σημαντικό συνεχή πόνο - 8, σε περιοδικό ενόχλημα - 1). Το 
εύρος κίνησης της ΠΧΚ είναι πλήρες. 

Συμπέρασμα: Η χρησιμοποίηση αγγειούμενου οστικού μοσχεύματος για τη θεραπεία της νόσου Kienbock 
αποτελεί μία αξιόπιστη μέθοδο αντιμετώπισης, όταν το στάδιο της νόσου και η κατάσταση του ασθενούς 
την επιτρέπουν, με προφανές πλεονέκτημα τη διατήρηση του μηνοειδούς και της φυσιολογικής λειτουργι-
κότητας του καρπού.
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P33	 ΑΡΤΗΡΙΑΚΕΣ	ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ	ΚΑΚΩΣΕΙΣ	ΠΟΥ	ΔΙΕΛΑΘΑΝ	ΤΗΣ	ΑΡΧΙΚΗΣ	ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ	
ΣΕ	ΚΑΚΩΣΕΙΣ	ΚΑΤΩΘΕΝ	ΤΟΥ	ΑΓΚΩΝΟΣ	

 
Αβραμίδης Μ., Κωνσταντίνου Κ., Αριστέρογλου Α., Καρανικόλας Α. 
 
Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Κιλκίς 

Σκοπός: Η επαρκής κατάρτιση και ο υψηλός δείκτης υποψίας μπορούν να προφυλάξουν από την παρά-
βλεψη αγγειακών βλαβών που χρήζουν άμεσης αναγνώρισης και αντιμετώπισης σε κακώσεις που αρχικά 
θεωρούνται αμιγώς ορθοπαιδικές. 

Υλικό-Μέθοδος:	Κατά την τελευταία πενταετία αντιμετωπίστηκαν πέντε ασθενείς με κακώσεις κάτωθεν 
του αγκώνος στους οποίους δε διαγνώσθηκαν οι αρτηριακές βλάβες που συνόδευαν το αρχικό τραύμα. 
Τρεις ασθενείς με βαθύ θλαστικό στην περιοχή του αντιβραχίου με αρχική διάγνωση διατομή μυϊκών ιστών 
και τενόντων, ένας ασθενής με σύνθλιψη στη μεσότητα του αντιβραχίου και ανοικτό κάταγμα της κερκίδος 
και ένας ασθενής με βαθύ θλαστικό στη βάση του παράμεσου δακτύλου και διατομή των καμπτήρων τε-
νόντων.

Αποτελέσματα:	Κατά τη μεταφορά και αναμονή στην κλινική των τριών ασθενών με τα θλαστικά του 
αντιβραχίου εμφάνισαν αιφνίδια αρτηριακή αιμορραγία λόγω προηγούμενης αγγειοσύσπασης κατά τη δι-
άρκεια εξετάσεως στο τμήμα επειγόντων περιστατικών . Οδηγήθηκαν στο χειρουργείο όπου πραγματοποι-
ήθηκε είτε συρραφή της ωλενίου αρτηρίας είτε απολίνωση των αρτηριακών κλάδων που αιμορραγούσαν. 
Ο ασθενής με τη σύνθλιψη του αντιβραχίου και το ανοικτό κάταγμα της κερκίδος στον οποίο πραγματοποι-
ήθηκε Doppler χωρίς τη συνοδό χρήση του Allen test αντιμετωπίστηκε άμεσα με εξωτερική οστεοσύνθεση 
και συρραφή των τενόντων και σε δεύτερο χρόνο με αγγειογραφία διαπιστώθηκε πλήρης απόφραξη της 
ωλενίου όσο και της μεσοστέου αρτηρίας στο αντιβράχιο. Ο ασθενής με το θλαστικό στη βάση του παράμε-
σου δακτύλου εμφάνισε σταδιακά ισχαιμία του δακτύλου που τελικά οδήγησε σε ακρωτηριασμό στο ύψος 
της βασικής φάλαγγας.

Συμπεράσματα:	Οι κακώσεις των αρτηριών σε τραύματα των άκρων χρήζουν τουλάχιστον της άμεσης ορ-
θοπαιδικής αναγνώρισης ώστε να μη διαλάθουν και να τύχουν της άμεσης και ανάλογης αντιμετώπισης.
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P34	 ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ	ΜΕΛΕΤΗ	ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΝΤΩΝ	ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ	ΤΗΣ	ΚΕΦΑΛΗΣ	
ΚΕΡΚΙΔΑΣ	ΣΕ	ΠΤΩΜΑΤΙΚΑ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ	

 
Χύτας I.1, Γκιβίσης Π.1, Αντωνόπουλος Χ.2, Χέβα Α.3, Χριστοδούλου Α.1

 

1Α’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ, Π.Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου, 2Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 3Α’ Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, 
Π.Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου

Σκοπός:	H μελέτη της μακροχρόνιας φθοράς του χόνδρου στον έξω βραχιόνιο κόνδυλο σε πτωματικούς 
αγκώνες με προκληθέν κάταγμα της κεφαλής κερκίδας που αποκαταστάθηκε χειρουργικά. 

Yλικό	και	μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν οκτώ πτωματικοί αγκώνες. Αρχικά σε όλους διενεργήθηκε μα-
γνητική τομογραφία ώστε να εκτιμηθούν οι αρθρώσεις. Στους έξι, μέσω προσπέλασης τύπου Kocher, 
προκλήθηκε κάταγμα της κεφαλής κερκίδας με τη χρήση παλλόμενου πριονιού. Η ακεραιότητα όλων των 
συνδεσμικών στοιχείων διατηρήθηκε. Οι τρεις κερκίδες αντιμετωπίσθηκαν με ανοικτή ανάταξη και εσωτε-
ρική οστεοσύνθεση με ένα κοχλία τύπου Herbert. Άλλες τρεις με αφαίρεση και αντικατάσταση της κεφαλής 
με μεταλλική (radial head replacement system; BIOMET). Δύο αγκώνες δε χειρουργήθηκαν και χρησιμο-
ποιήθηκαν ως δείγματα ελέγχου. Eιδικά κατασκευασμένες μηχανές περιστροφής προκάλεσαν κινήσεις 
υπτιασμού-πρηνισμού των πτωματικών αγκώνων, οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε κάμψη 90°, στα όρια του 
λειτουργικού τους εύρους, περίπου 150ο, πραγματοποιώντας αδιάλειπτα εξακόσιες είκοσι χιλιάδες κύ-
κλους λειτουργίας. Ακολούθησε εκ νέου διερεύνηση των αρθρώσεων με μαγνητική τομογραφία καθώς και 
ιστολογική εξέταση παρασκευασμάτων από τους έξω βραχιόνιους κονδύλους.

Aποτελέσματα: Τόσο μακροσκοπικά όσο και απεικονιστικά υπάρχουν διαφορές στα παρασκευάσματα 
πριν και μετά την επέμβαση. Σαφή αποτελέσματα αναμένονται άμεσα.

Συμπεράσματα:	Παρ’ ότι η διερεύνηση των βραχυ/μεσοπρόθεσμων αποτελεσμάτων καταγμάτων της κε-
φαλής κερκίδας που αντιμετωπίσθηκαν χειρουργικά έχει επαρκώς τεκμηριωθεί, δε συμβαίνει το ίδιο για 
τα μακροπρόθεσμα. Ενδεχόμενες στατιστικά σημαντικές διαφορές στα εμβιομηχανικά αποτελέσματα των 
χρησιμοποιούμενων χειρουργικών μεθόδων, θα έχει σημαντικές κλινικές προεκτάσεις στην αποσαφήνιση 
των ενδείξεων επιλογής χειρουργικής μεθόδου αντιμετώπισης των καταγμάτων της κεφαλής κερκίδας.
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P35	 ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ	ΓΟΝΑΤΟΣ	ΣΕ	ΥΠΟΤΡΟΠΗ	
ΓΙΓΑΝΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ	ΟΓΚΟΥ	ΑΝΩ	ΜΕΤΑΦΥΣΗΣ	ΚΝΗΜΗΣ

 
Πετσατώδης Γ.1, Χύτας Ι.1, Χέβα Α.2, Μάττας Β.1, Αθανασιάδου Π.1, Χριστοδούλου Α.1

 

1Α’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ, 2Α’ Παθολογοανατομικό Εργαστήριο 
Π.Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου

Σκοπός:	Η παρουσίαση ασθενούς με γιγαντοκυτταρικό όγκο άνω μετάφυσης κνήμης που υπέστη υπο-
τροπή και η αντιμετώπισή του.

Υλικό	και	μέθοδοι:	Άνδρας 40 ετών προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία, αιτιώμενος άλγος δεξιού γόνατος 
μετά από κόπωση, από εξαμήνου, προοδευτικά επιδεινούμενο. Κλινικά παρατηρήθηκε τοπικό οίδημα, 
ευαισθησία κατά την πίεση και έλλειμμα κάμψης 20°. Ο ακτινολογικός έλεγχος ανέδειξε λυτική εστία, χωρίς 
διάσπαση του φλοιού, στην άνω μετάφυση της κνήμης. Ο εργαστηριακός έλεγχος ήταν φυσιολογικός. Τα 
ευρήματα της MRI που ακολούθησε ήταν συμβατά με βλάβη τύπου σαρκώματος και συνεστήθη βιοψία. 
Μετά τον αποκλεισμό παθολογικών ευρημάτων στον υπόλοιπο σκελετό με τη διενέργεια σπινθηρογρα-
φήματος οστών τριών φάσεων και staging με CT εγκεφάλου, θώρακος και κοιλίας, διενεργήθηκε ανοικτή 
βιοψία, το αποτέλεσμα της οποίας ήταν συμβατό με γιγαντοκυτταρικό όγκο. Ακολούθησε απόξεση του 
όγκου και πλήρωση της κοιλότητας με ακρυλικό τσιμέντο. Η παρακολούθηση του ασθενούς στα εξωτερικά 
ιατρεία γινόταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ένα χρόνο αργότερα και αιτιώμενος εμμένων άλγος του 
γόνατος και δυσχέρεια βάδισης, με συνοδό οίδημα και περιορισμό κάμψης, διενεργήθηκε MRI, με ευρή-
ματα που συνηγορούσαν υπέρ υποτροπής του γιγαντοκυτταρικού όγκου και εμφάνισης σαρκωματώδους 
εξαλλαγής. Ακολούθησε εκτομή 12cm άνω πέρατος της κνήμης και εφαρμογή ογκολογικής πρόθεσης, με 
συνοδό καθήλωση της έσω γαστέρας γαστροκνημίου επί του προσθίου κνημιαίου μυός. Το αποτέλεσμα 
της ιστοπαθολογικής εξέτασης ήταν συμβατό με γιγαντοκυτταρικό όγκο σε υποτροπή και με εστία αυξημέ-
νης ατυπίας και μιτωτικής δραστηριότητας.

Αποτελέσματα: Ο ασθενής ένα χρόνο αργότερα δεν αναφέρει λειτουργικά ενοχλήματα. Ο κλινικός, απει-
κονιστικός και εργαστηριακός έλεγχος είναι φυσιολογικός.

Συμπεράσματα:	O γιγαντοκυτταρικός όγκος είναι ένας καλοήθης όγκος, που εμφανίζει όμως ποσοστό 
υποτροπής, γι’αυτό και απαιτείται συνεχής παρακολούθηση μετά τη χειρουργική αντιμετώπισή του.
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P36	 ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΟ	ΚΑΤΑΓΜΑ	ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ	ΣΕ	ΠΑΙΔΙ	2,5	ΕΤΩΝ.	CASE	REPORT
 
Παπουλίδης Ν., Κουντούδης Α., Ρωσόπουλος Ι., Κρέξη Α., Σπάρταλής Α., Σαμαράς Ν., Κύρου Μ.
 
Ορθοπεδική Κλινική, Γ.Ν.	Πτολεμαϊδας Μποδοσάκειο

Σκοπός: Η παρουσίαση και η ανάλυση του τρόπου αντιμετώπισης ενός σχετικά σπάνιου υποκεφαλικού 
κατάγματος του βραχιόνιου οστού σε παιδί ηλικίας 2,5 ετών.

Υλικό	-	Μέθοδος: Παιδί ηλικίας 2,5 ετών προσήλθε με την συνοδεία της μητέρας του στα ΤΕΠ Ορθ/κης 
μετά από αναφερόμενη πτώση του από ύψος περί του ενός μέτρου με το χέρι του σε υπερέκταση και δι-
αμαρτυρόμενο για έντονο άλγος στο βραχιόνιο κ στην ωμική περιοχή με το χέρι ακινητοποιημένο σε έσω 
στροφή και ανάρτηση. Η κλινική εξέταση και ο ακτινολογικός έλεγχος που ακολούθησαν ανέδειξαν υποκε-
φαλικό κάταγμα βραχιονίου. 

Αποτελέσματα:Έγινε εισαγωγή του ασθενούς στην Ορθ/κη κλινική για παρακολούθηση και χορήγηση 
αναλγητικής αγωγής. Κατά την 3η ημέρα ο ασθενής εξήλθε με το χέρι ακινητοποιημένο σε ανάρτηση και 
οδηγίες για επανέλεγχο στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία της Ορθ/κης. Ο ακτινολογικός και κλινικός επανέλεγ-
χος στον 1, 6 και 12 μήνες αντίστοιχα ανέδειξαν πλήρη πώρωση του κατάγματος καθώς και φυσιολογική 
κινητικότητα και ισχύς του άνω άκρου.

Συμπέρασμα: Σύμφωνα με έρευνες στην παγκόσμια βιβλιογραφία έχουν προταθεί διάφοροι τρόποι αντι-
μετώπισης τέτοιου είδους δύσκολων και σπάνιων καταγμάτων. Δεν θα πρέπει όμως να λησμονείται ότι η 
συντηρητική αντιμετώπιση με απλή ακινητοποίηση και ανάρτηση του άκρου, την οποία ακολουθήσαμε σε 
αυτή την περίπτωση και εμείς, έχει εξίσου και ίσως καλύτερα αποτελέσματα για τον ασθενή με όλες τις ήδη 
προτεινόμενες μεθόδους.
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P37	 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ	ΠΑΛΑΜΙΑΙΟ	ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ	ΜΗΝΟΕΙΔΟΥΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΙΑΣ	
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

 
Παπουλίδης Ν., Κύρου Μ., Σαμαράς Ν., Σπάρταλης Α., Ρωσόπουλος Ι., Κρέξη Α., Κουντούδης Α.
 
Ορθοπεδική Κλινική, Γ.Ν. Πτολεμαΐδας Μποδοσάκειο

Σκοπός: Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση ενός ασθενούς με παλαμιαίο εξάρθρημα μηνο-
ειδούς.

Υλικό-Μέθοδος: Άνδρας 60 ετών προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών λόγω αναφερόμενης 
πτώσης εξ ιδίου ύψους με τεντωμένο το χέρι σε υπερέκταση και έντονη ραχιαία κάμψη του καρπού. Κατά 
την κλινική εξέταση υπήρχε διόγκωση του καρπού, περιορισμός της κινητικότητας της πηχεοκαρπικής 
άρθρωσης και των δακτύλων καθώς και πόνος κατά τις κινήσεις τους. Από τον ακτινολογικό έλεγχο διαπι-
στώθηκε η ύπαρξη παλαμιαίου εξαρθρήματος μηνοειδούς.

Αποτελέσματα: Ο ασθενής εισήχθη στην Ορθοπεδική Κλινική και έγινε προσπάθεια κλειστής ανάταξης 
υπό γενική αναισθησία. Λόγω όμως αποτυχίας αυτής έγινε ανοιχτή ανάταξη με παλαμιαία τομή, ανάταξη 
του εξαρθρήματος και συρραφή του παλαμιαίου συνδέσμου. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε παλαμιαίος γυ-
ψονάρθηκας με την πηχεοκαρπική άρθρωση σε κάμψη 45ο και ο οποίος παρέμεινε για 4 εβδομάδες. Στο 
Follow-up μετά από 6 μήνες ο ασθενής παρέμεινε ελεύθερος επιπλοκών και φυσιολογική κινητικότητα και 
λειτουργικότητα της πηχεοκαρπικής άρθρωσης.

Συμπεράσματα:  Τα εξαρθρήματα του μηνοειδούς αποτελούν σπάνιες κακώσεις υψηλής ενέργειας. Χωρίς 
θεραπεία αυτά τα εξαρθρήματα προκαλούν δυσλειτουργία του καρπού και χρόνιο πόνο. Είναι σημαντικό 
να σκεφτόμαστε τα εξαρθρήματα του μηνοειδούς σε ασθενείς με ιστορικό κάκωσης της περιοχής και θα 
πρέπει να γίνεται προσεκτικός κλινικός και ακτινολογικός έλεγχος. Η αντιμετώπιση των εξαρθρημάτων 
αυτών είναι συντηρητική με κλειστή ανάταξη σε αποτυχία όμως αυτής και σε παραμελημένες περιπτώσεις 
απαιτείται χειρουργική αποκατάσταση.
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P38	 ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ	ΤΕΝΟΝΤΟΜΕΤΑΦΟΡΑ	ΜΑΚΡΟΥ	ΚΑΜΠΤΗΡΑ	ΤΟΥ	ΜΕΓΑΛΟΥ	
ΔΑΚΤΥΛΟΥ	ΓΙΑ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	ΟΞΕΙΑΣ	ΡΗΞΗΣ	ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ	ΤΕΝΟΝΤΑ

 
Παπαχρήστου Α., Τσερώνης Η., Χήτας Κ., Ζαχαρόπουλος Ζ., Ελευθερόπουλος Α.
 
Ορθοπαιδική Κλινική - Μονάδα Νάουσας, Γ. Ν. Ημαθίας

Σκοπός: Η περιγραφή μίας ενδοσκοπικής μεθόδου αντιμετώπισης οξέων ρήξεων του Αχιλλείου τένοντα 
προκειμένου να μειωθεί το υψηλό ποσοστό επαναρήξης που παρατηρείται κατά την συντηρητική αγωγή 
και να αποφευχθούν πολλοί από τους εγγενείς κινδύνους των ανοικτών τεχνικών της χειρουργικής θερα-
πείας. Επιπλοκές, όπως η λοίμωξη του χειρουργικού τραύματος, η νέκρωση του δέρματος και η κάκωση 
του γαστροκνήμιου νεύρου.

Υλικό	και	Μέθοδος: Η τεχνική εφαρμόστηκε σε ασθενή 72 ετών πρώην βαρύ καπνιστή με ιστορικό ΣΔ ΙΙ 
και αρτηριακής υπέρτασης. Με τον ασθενή σε πρηνή θέση διενεργήθηκε ενδοσκοπικώς υποβοηθούμενη 
λήψη του τένοντα του Μακρύ Καμπτήρα του Μεγάλου Δακτύλου. Ακολούθως διανοίχθηκε υπό ακτινοσκο-
πικό έλεγχο κανάλι κάθετα στην πτέρνα, όσο πλησιέστερα γίνεται στο αποτύπωμα του Αχιλλείου. Η καθή-
λωση του τένοντα πραγματοποιήθηκε με απορροφήσιμο αυλοφόρο κοχλία.Μετεγχειρητικά τοποθετήθηκε 
γύψινος νάρθηκας με το πόδι σε πλήρη ιπποποδία, το οποίο ήρθε σταδιακά σε ουδέτερη θέση. Η ενεργητι-
κή κίνηση της ποδοκνημικής άρχισε στις τέσσερις εβδομάδες, ενώ η μερική φόρτιση του σκέλους στις έξι.

Αποτελέσματα: Τέσσερις μήνες μετά την επέμβαση o ασθενής παρουσιάζει πλήρες εύρος κίνησης και 
εξαιρετικά λειτουργικά αποτελέσματα με επιστροφή στις προ της κάκωσης δραστηριότητές του. Κατά τον 
απεικονιστικό έλεγχο με μαγνητική τομογραφία παρατηρήθηκε αποκατάσταση της συνέχειας του Αχιλλείου 
τένοντα.

Συμπεράσματα: Αυτή η μικρής παρεμβατικότητας τεχνική φαίνεται ότι είναι μια αξιόπιστη εναλλακτική 
λύση στις περιπτώσεις οξείας ρήξης του Αχιλλείου τένοντα σε ασθενείς χωρίς υψηλές απαιτήσεις. Αφενός 
συμπλησιάζει τα δύο άκρα του διαρρηγμένου τένοντα, διευκολύνοντας την επούλωσή του και μειώνο-
ντας την πιθανότητα επαναρήξης. Αφετέρου, η μυϊκή γαστέρα του ΜΚΜΔ φέρεται στην περιοχή της ρήξης 
εμπλουτίζοντας την αγγείωση μιας σχετικά ανάγγειας ζώνης. Επίσης ενισχύει τη δύναμη κάμψης της πο-
δοκνημικής χωρίς εκτεταμένη εκτομή μαλακών μορίων.
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P39	 ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ	ΚΟΙΝΗΣ	ΠΑΛΑΜΙΑΙΑΣ	ΔΑΚΤΥΛΙΚΗΣ	ΑΡΤΗΡΙΑΣ:	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ	
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

 
Δίτσιος Κ., Κοστρετζής Λ., Κωνσταντίνου Π., Θεοδωρούδης Ι., Πίντο Ι., Χριστοδούλου Α.
 
Α΄Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. Παπανικολάου

Σκοπός: Τα περιστατικά αληθούς ανευρύσματος περιφερικά του επιπολής παλαμιαίου τόξου της άκρας 
χειρός στην διεθνή βιβλιογραφία είναι πολύ λίγα. Παρουσιάζουμε μία περίπτωση ανευρύσματος κοινής 
παλαμιαίας δακτυλικής αρτηρίας που προκλήθηκε από τραυματισμό καθώς και τον τρόπο αντιμετώπισης 
του.

Υλικό-Μέθοδος: Άνδρας 48 ετών προσέρχεται στα ΤΕΙ άκρας χειρός του νοσοκομείου μας λόγω σφύζου-
σας μάζας στην ωλένια πλευρά της αριστερής του παλάμης. Αναφέρει τραυματισμό από νύσσον όργανο 
προ μηνών κατά την εργασία του. Έκτοτε παρατήρησε την εμφάνιση μάζας αυξανόμενης σε μέγεθος στην 
περιοχή του τραυματισμού. Η μάζα κατά την εξέταση είχε μέγεθος περίπου 3x2 εκ. , ήταν μαλακή, ευπίεστη 
και παρουσιάζε σφυγμικό κύμα. Έγινε έλεγχος με MRI και αγγειογραφία όπου και αποδείχτηκε η ύπαρξη 
ενός ανευρύσματος της 3ης κοινής παλαμιαίας δακτυλικής αρτηρίας.Πραγματοποιήθηκε εκτομή του ανευ-
ρύσματος και τελικο-τελικη συρραφή της αρτηρίας με μικροχειρουργική τεχνική.

Αποτελέσματα: Άμεσα διεγχειρητικά παρατηρήθηκε αιματική ροή διαμέσου της αρτηρίας που αποκατα-
στάθηκε. Το τραύμα επουλώθηκε φυσιολογικά και ο ασθενής δεν αναφέρει κάποια υπαισθησία μετεγχει-
ρητικά.

Συμπέρασμα: Η αντιμετώπιση ανευρύσματος κοινής παλαμιαίας δακτυλικής αρτηρίας με εκτομή του ανευ-
ρύσματος και τελικο-τελική συρραφή δίνει άριστα λειτουργικά αποτελέσματα.
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P40	 ΓΙΓΑΝΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ	ΟΓΚΟΣ	ΚΑΤΩ	ΤΡΙΤΗΜΟΡΙΟΥ	ΚΕΡΚΙΔΑΣ-	ΔΙΑΣΩΣΗ	ΤΟΥ	
ΚΑΡΠΟΥ	ΜΕ	ΧΡΗΣΗ	ΑΓΓΕΙΟΥΜΕΝΟΥ	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΟΝΗΣ:	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ	
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

 
Δίτσιος Κ., Κοστρετζής Λ., Κωνσταντίνου Π., Θεοδωρούδης Ι., Πίντο Ι., Χριστοδούλου Α.
 
Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. Παπανικολάου

Σκοπός: Ο γιγαντοκυτταρικός όγκος των οστών εμφανίζεται κατά κανόνα σε άτομα ηλικίας 20-40 ετών και 
συχνότατα στο κάτω πέρας της κερκίδας. Η συμπεριφορά του πολλές φορές είναι επιθετική και δυνητικά 
παρουσιάζει σημεία κακοήθειας. Στην συγκεκριμένη περίπτωση έγινε εκτομή του όγκου, χρήση αγγειούμε-
νου μοσχεύματος περόνης και διάσωση της άρθρωσης του καρπού.

Υλικό-	Μέθοδος: Κορίτσι 15 ετών προσέρχεται στα ΤΕΙ άκρας χειρός του νοσοκομείου μας έπειτα από 
παραπομπή από συνάδελφο ορθοπαιδικό για κάταγμα κάτω τριτημορίου κερκίδας έπειτα από ελάχιστη 
βία και σε έδαφος οστεολυτικής βλάβης με λέπτυνση του φλοιού. Πραγματοποιείται MRI έλεγχος και ανοι-
κτή βιοψία της βλάβης, η οποία αναδεικνύει την ύπαρξη ενός γιγαντοκυτταρικού όγκου.Πραγματοποιείται 
εκτομή του όγκου, διατήρηση της άρθρωσης του καρπού και αποκατάσταση της οστικής συνέχειας με αγ-
γειούμενο μόσχευμα περόνης. Η περόνη σταθεροποίηθηκε με εσωτερική οστεοσύνθεση και την βοήθεια 
δύο πλακών με βίδες. 

Αποτελέσματα:	Τα τραύματα της κνήμης και του αντιβραχίου επουλώθηκαν ικανοποιητικά. Η ασθενής 6 
μήνες μετεγχειρητικά παρουσιάζει ικανοποιητικό εύρος κίνησης στην πηχεοκαρπική άρθρωση, όπως και 
στις κινήσεις υπιασμού-πρηνισμού. 

Συμπέρασμα:	Η αντιμετώπιση γιγαντοκυτταρικού όγκου κάτω τριτημορίου κερκίδας με αγγειούμενο μό-
σχευμα περόνης δίνει άριστα λειτουργικά αποτελέσματα.
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P41	 ΟΛΙΚΗ	ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ	ΔΕΙΚΤΗ	ΑΚΡΑΣ	ΧΕΙΡΟΣ	ΜΕΤΑ	ΑΠΟ	ΚΑΤΑΓΜΑ.	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΙΑΣ	ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

 
Παπουλίδης Ν., Κύρου Μ., Κουντούδης Α., Σαμαράς Ν., Κρέξη Α., Χατσίδης Ι.
 
Ορθοπεδική Κλινική, Γ.Ν. Πτολεμαΐδας Μποδοσάκειο

Σκοπός: Η ανακατασκευή μετά από τραύμα ή κάταγμα στο επίπεδο της φαλαγγο - φαλαγγικής άρθρωσης 
αποτελεί μια δύσκολη περίπτωση στη χειρουργική της άκρας χειρός, δεδομένου ότι η λειτουργία του τραυ-
ματισμένου δακτύλου εξαρτάται από την κινητικότητα και τη σταθερότητα αυτής της άρθρωσης. Σε κατάγ-
ματα δακτύλων σε αυτό το επίπεδο με καταστροφή της άρθρωσης, ο χειρουργός μπορεί να επιλέξει μεταξύ 
αρθρόδεσης, ολικής αρθροπλαστικής της άρθρωσης και αρθροπλαστικής επιφανείας (περισσότερο ως 
δευτερεύουσα επέμβαση). Η αρθρόδεση παρέχει μια σταθερή, χωρίς πόνο άρθρωση, θυσιάζοντας όμως 
την κινητικότητά της και την αισθητική εμφάνιση του δακτύλου. Όσον αφορά την ολική αρθροπλαστική της 
φαλαγγο - φαλαγγικής άρθρωσης, η ρευματοειδής αρθρίτιδα και η οστεοαρθρίτιδα αποτελούν τις κυριότε-
ρες ενδείξεις για την πραγματοποίηση αυτής της επέμβασης. Ωστόσο, υπάρχουν μερικές αναφορές περι-
πτώσεων στη διεθνή βιβλιογραφία που δείχνουν τη χρήση της και σε ασθενείς με κατάγματα δακτύλων στο 
επίπεδο είτε της φαλαγγο - φαλλαγικής άρθρωσης είτε της μετακαρπιοφαλαγγικής άρθρωσης. 

Υλικό-Μέθοδος: Ασθενής άνδρας 42 ετών προσήλθε στα ΤΕΠ Ορθ/κης με κάταγμα στο επίπεδο της 
φαλαγγο - φαλαγγικής άρθρωσης του δείκτη της δεξιάς άκρας χειρός. Πραγματοποιήθηκε αρθρόδεση του 
δείκτη με τη χρήση βελονών Kirschner, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επούλωση τόσο του κατάγμα-
τος όσο και του εκτατικού μηχανισμού του δακτύλου. Το αποτέλεσμα ήταν πτωχό και η επέμβαση κρίθηκε 
ανεπιτυχής καθώς οδήγησε σε έναν επώδυνο και δύσκαμπτο δείκτη του κυρίαρχου χεριού του ασθενούς 
με μειωμένο εύρος κίνησης ένα μήνα μετά την επέμβαση.

Αποτελέσματα: Ολική αρθροπλαστική της φαλαγγο - φαλλαγικής άρθρωσης του δείκτη διεξήχθη ως δευ-
τερεύουσα επέμβαση. Ο ασθενής παρουσιάζει ικανοποιητική κινητικότητα του δείκτη και λειτουργία της 
άκρας χειρός του ένα χρόνο μετά την επέμβαση, χωρίς καμία χαλάρωση ή λοίμωξη του εμφυτεύματος.

Συμπέρασμα: Η ολική αρθροπλαστική φαλαγγο - φαλαγγικής άρθρωσης είναι μια χρήσιμη διαδικασία όχι 
μόνο για περιπτώσεις ρευματοειδούς αρθρίτιδας και οστεοαρθρίτιδας, αλλά και για τραυματισμούς δακτύ-
λων, όπως κατάγματα ή ακρωτηριασμό στο επίπεδο της φαλαγγο - φαλαγγικής άρθρωσης και μπορεί να 
οδηγήσει σε ανώδυνα και πλήρως λειτουργικά δάχτυλα εκεί όπου άλλες διαδικασίες αποτυγχάνουν.
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P42	 ΔΙΑΓΝΩΣΗ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ	ΤΑΧΕΩΣ	ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗΣ	
ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ	ΙΣΧΙΩΝ	ΑΜΦΩ	

 
Τσαρίδης Ε., Μπιτόπουλος Α., Καραβέλης Α., Βαρελτζίδης Ν., Γκουροβανίδης Δ., Σαρικλόγλου Σ.
 
Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Καβάλας

Σκοπός: Παρουσιάζουμε την διαγνωστική προσπέλαση και την αντιμετώπιση περίπτωσης ασθενούς με 
το σπάνιο σύνδρομο RDO (Rapidly Destructive Ostearthritis) ισχίων , μιάς ιδιαίτερα επιθετικής και κατα-
στροφικής αρθρίτιδας στα ισχία.

Υλικό	και	μέθοδος: ασθενής γυναίκα 51 ετών προσήλθε στα ΤΕΙ αιτιώμενη έντονο άλγος τόσο στα ισχία 
όσο και στα γόνατα άμφω. Ο Ro έλεγχος έδειξε στοιχεία Οστεαρθρίτιδας κυρίως στα ισχία αλλά και στα 
γόνατα. Σε πρώτη φάση προκρίθηκε λόγω του νεαρού της ηλικίας η συντηριτική αντιμετώπιση. Έξι μή-
νες μετά σε Ro επανέλεγχο διαπιστώθηκε εκτεταμένη οστική απώλεια υποχόνδριου οστού-αποπλάτυνση 
των κεφαλών και αποδιοργάνωση της άρθρωσης του ισχίου με οστική καταστροφή των αρθρούμενων 
επιφανειών με ταυτόχρονα ιδιαίτερα υψηλές τιμές των δεικτών φλεγμονής. Παρουσιάζουμε την σύνθετη 
διαδικασία της διαγνωστικής προσέγγισης και το πώς τέθηκε η διάγνωση RDO. Τον Ιούλιο του 2015 έγινε η 
χειρουργική αντιμετώπιση του ενός ισχίου με Ολική αρθροπλαστική αφού έγινε ανακατασκευή της κοτύλης 
με την χρήση μοσχεύματος από το υπολειπόμενο τμήμα της μηριαίας κεφαλής. Με τον ίδιο τρόπο 6 μήνες 
μετά χειρουργήθηκε και το έτερο ισχίο.

Αποτελέσματα: Τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα είναι καλά. Η ασθενής παρακολουθείται

Συμπέρασμα: Η RDO του ισχίου είναι μία σπάνια, όχι πλήρως κατανοητή, με πτωχή σχετικά βιβλιογραφία 
πάθηση. Από την στιγμή που θα τεθεί η διάγνωση η αντιμετώπιση μπορεί να γίνει με ολική αρθροπλαστική 
η τεχνική της οποίας πρέπει να γίνει με βάση της ανατομικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην περιο-
χή.
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P43	 ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ	ΤΟΥ	ΑΤΛΑΝΤΑ	ΚΑΙ	ΑΞΟΝΑ:	ΚΛΙΝΙΚΗ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	13	ΑΣΘΕΝΩΝ
 
Ηγουμένου Β., Μεγαλοοικονόμος Π.Δ., Τσιάβος Κ., Βώττης Χ., Γαλανόπουλος Ι., Αντωνιάδου Θ., 
Μαυρογένης Α.Φ., Σουλτάνης Κ.
 
Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. Αττικόν

Σκοπός:	Στην παρούσα μελέτη διερευνώνται ασθενείς με κατάγματα στην ανώτερη μοίρα της σπονδυλι-
κής στήλης, και παρουσιάζονται η αντιμετώπιση, οι επιπλοκές και τα αποτελέσματα της θεραπείας που 
εφαρμόσθηκε.

Υλικό	και	Μέθοδοι:	Μελετήθηκαν αναδρομικά ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν στην κλινική μας λόγω 
καταγμάτων στην ανώτερη ΑΜΣΣ την περίοδο 2012-2014. Συνολικά 13 ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν (7 
γυναίκες, 6 άντρες), μέσης ηλικίας 58 ετών (εύρος, 40-90). 10 ασθενείς έφεραν κάταγμα στον Α2 και 3 
ασθενείς κάταγμα στον Α1. Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης ήταν 12 μήνες (εύρος, 3-24) 

Αποτελέσματα:	Χειρουργική θεραπεία εφαρμόσθηκε σε 3 ασθενείς και 10 ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν 
συντηρητικά (σκληρό αυχενικό κολλάρο). Όλοι οι ασθενείς με κατάγματα στον Α1 αντιμετωπίσθηκαν συ-
ντηρητικά και είχαν πλήρη ίαση. Τα κατάγματα του Α2 αφορούσαν κατάγματα στον οδόντα και ήταν τύ-
που 1 (n=2), τύπου 2 (n=5) και τύπου 3 (n=3). Τρεις ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν χειρουργικά με οπίσθια 
σπονδυλοδεσία, ένας λόγω καθυστερημένης πώρωσης και δύο λόγω ψευδάρθρωσης του οδόντα (από 
διετίας), εκ των οποίων ο ένας διαγνώσθηκε με όψιμη αυχενική μυελοπάθεια. Ακόμη δύο ασθενείς (τύπου 
2) εμφανίστηκαν με ήδη εγκατεστημένη ψευδάρθρωση, οι οποίοι διαγνώσθηκαν τυχαία και αρνήθηκαν να 
χειρουργηθούν, ενώ κατά την τελευταία εξέταση παραμένουν ελεύθεροι συμπτωματολογίας.

Συμπεράσματα:	Τα κατάγματα στην ανώτερη ΑΜΣΣ (Α1-Α2) έχουν καλή πρόγνωση, εάν τεθεί πρώιμα η 
διάγνωση και αντιμετωπιστεί κατάλληλα ο ασθενής. Η συντηρητική θεραπεία έχει καλά αποτελέσματα, με 
εξαίρεση στα τύπου 2 του οδόντα. Ενίοτε όμως, τα κατάγματα στην περιοχή αυτή μπορεί να διαλάθουν της 
προσοχής μας, είτε στα επείγοντα είτε στα εξωτερικά ιατρεία, με αποτέλεσμα την εμφάνιση ψευδάρθρω-
σης, χρόνιου άλγους και νευρολογικής σημειολογίας.
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P44	 ΝΕΥΡΑΠΡΑΞΙΑ	ΤΟΥ	ΚΟΙΝΟΥ	ΠΕΡΟΝΙΑΙΟΥ	ΝΕΥΡΟΥ	ΜΕΤΑ	ΑΠΟ	ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ	ΤΗΣ	
ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ

 
Μεγαλοοικονόμος Π.Δ., Μητσιοκάπα Ε., Παναγόπουλος Γ.Ν., Βώττης Χ., Ηγουμένου Β., 
Κοντογεωργάκος Β., Κουλουβάρης Π., Μαυρογένης Α.Φ.
 
Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. Αττικόν

Σκοπός:	Να παρουσιάσουμε μια σειρά 3 ασθενών με πάρεση του κοινού περονιαίου νεύρου μετά από 
διάστρεμμα της ποδοκνημικής, έχοντας ως σκοπό να δώσουμε έμφαση στην πιθανότητα συνοδού τραυ-
ματισμού του περονιαίου νεύρου σε αυτές τις κακώσεις.

Υλικό	και	Μέθοδοι: 3 ασθενείς (1 γυναίκα, 2 άνδρες) ηλικίας 28, 25 και 21 ετών προσήλθαν στο ΤΕΠ 
λόγω τραυματισμού της ποδοκνημικής σε αθλητικές δραστηριότητες. O μηχανισμός κάκωσης σε όλους 
ήταν υπτιασμός και ανάσπαση του έσω χείλους της ποδοκνημικής. Δύο είχαν 2ου βαθμού διάστρεμμα και 
ένας είχε 1ου βαθμού, ενώ όλοι παρουσίασαν σύστοιχη πτώση του άκρου ποδός. Στην κλινική εξέταση σε 
όλους τους ασθενείς η αισθητικότητα ήταν μειωμένη στην κατανομή του εν τω βάθη και του επιπολής πε-
ρονιαίου νεύρου, ενώ η μυϊκή ισχύς των εκτεινόντων του ποδός ήταν 2/5-3/5. Οι ακτινογραφίες, η MRI της 
ποδοκνημικής όπως και η MRI της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης δεν είχαν ιδιαίτερα ευρήματα 
σε κανέναν. Διενεργήθηκε νευροφυσιολογικός έλεγχος με ηλεκτρομυογράφημα και ηλεκτρονευρογράφημα 
που ανέδειξε ήπιο τραυματισμό του κοινού περονιαίου νεύρου στον αυχένα της περόνης σε όλους τους 
ασθενείς. Εφαρμόστηκε συντηρητική θεραπεία με ορθωτικό νάρθηκα και περιορισμό βάδισης.

Αποτελέσματα: Η μυϊκή ισχύς των εκτεινόντων του ποδιού βελτιώθηκε σε 4/5 σε όλους τους ασθενείς 2-3 
μήνες αργότερα, ενώ στους 4 μήνες η κινητικότητα και η αισθητικότητα είχαν αποκατασταθεί πλήρως σε 
όλους.

Συμπεράσματα: Υψηλή υποψία πρέπει να υπάρχει για συνοδό τραυματισμό του περονιαίου νεύρου σε 
περιπτώσεις διαστρέμματος της ποδοκνημικής ακόμα και αν είναι 1ου βαθμού. Το νεύρο πρέπει να ελέγχε-
ται στις κακώσεις αυτές, ιδιαίτερα όταν αναφέρεται υπτιασμός ως μηχανισμός κάκωσης. Ο νευροφυσιολο-
γικός έλεγχος είναι αποτελεσματικός στον ακριβή εντοπισμό της βλάβης.
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P45	 ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ	ΣΥΝΔΡΟΜΟ	ΚΑΡΠΙΑΙΟΥ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΕ	ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
 
Μεγαλοοικονόμος Π.Δ., Παναγόπουλος Γ.Ν., Φλέβας Δ., Βώττης Χ., Καραμάνης Ε., Κουλουβάρης Π., 
Μητσιοκάπα Ε., Μαυρογένης Α.Φ.
 
Α’ Ορθοπαιδική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. Αττικόν

Σκοπός:	Το υπερηχοτομογράφημα του μέσου νεύρου αποτελεί μη επεμβατική και ανώδυνη εξέταση η 
οποία λαμβάνει ολοένα και σημαντικότερη θέση στη διερεύνηση του ασθενούς με σύνδρομο καρπιαίου 
σωλήνα (ΣΚΣ). Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η ανάδειξη της συχνότητας του ΣΚΣ με τη χρήση του υπε-
ρηχογραφήματος στο νοσηλευτικό προσωπικό χειρουργικών κλινικών. 

Υλικό	και	Μέθοδοι:	Στη μελέτη συμμετείχαν 26 νοσηλευτές (20 γυναίκες, 6 άνδρες; μέση ηλικία, 42 έτη; 
εύρος, 24-55 έτη) της Ορθοπαιδικής και Νευροχειρουργικής κλινικής του Νοσοκομείου «Αττικόν». Συ-
νολικά ελέγχθηκαν 52 άνω άκρα. Υπερηχοτομογραφικός έλεγχος υψηλής ευκρίνειας πραγματοποιήθηκε 
συμπτωματικούς και μη συμπτωματικούς νοσηλευτές. Ο νευροφυσιολογικός έλεγχος χρησιμοποιήθηκε ως 
βασική διαγνωστική εξέταση μόνο σε συμπτωματικούς νοσηλευτές. 

Αποτελέσματα: Στο 26.9% των εξεταζόμενων (n=7) διαπιστώθηκαν υπερηχοτομογραφικά ευρήματα εν-
δεικτικά ΣΚΣ. Εξ αυτών, 5 νοσηλευτές παρουσίασαν ευρήματα ενδεικτικά του συνδρόμου σε αμφότερες 
τις δοκιμασίες, ενώ 2 μόνο στη νευροφυσιολογική μελέτη. Όλοι οι εξεταζόμενοι με ΣΚΣ ήταν ηλικίας μεγα-
λύτερης των 38 ετών και είχαν περισσότερα από 17 έτη προϋπηρεσίας. 

Συμπεράσματα: Η συχνότητα του ΣΚΣ είναι υψηλή στο νοσηλευτικό προσωπικό. O υπερηχοτομογραφι-
κός έλεγχος υψηλής ευκρίνειας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο προσυμπτωματικού ελέγχου 
του ΣΚΣ σε εργασιακές ομάδες με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης του συνδρόμου. 
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P46	 ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΑ	ΚΑΙ	ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ	ΕΥΡΗΜΑΤΑ	ΜΕΤΑ	ΑΠΟ	
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	ΟΞΕΟΣ	ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ	ΚΑΡΠΙΑΙΟΥ	ΣΩΛΗΝΑ:	
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ	ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

 
Μεγαλοοικονόμος Π.Δ., Παναγόπουλος Γ.Ν., Ηγουμένου Β., Αγγέλης Β., Καραμάνης Ε., Μητσιοκάπα Ε., 
Κοντογεωργάκος Β., Μαυρογένης Α.Φ.
 
Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. Αττικόν

Σκοπός: Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του νευροφυσιολογικού και υπερηχοτομογραφικού ελέγχου 
μετά από συντηρητική αντιμετώπιση οξέος συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα (ΣΚΣ) με τη χρήση νάρθηκα.

Υλικό	και	Μέθοδοι: Γυναίκα ηλικίας 47 ετών, προσήλθε στο εργαστήριο νευροφυσιολογικού ελέγχου με 
αναφερόμενες αιμωδίες και άλγος, κατανομής μέσου νεύρου αριστερά, με έναρξη από 15ημέρου. Στο νευ-
ροφυσιολογικό έλεγχο παρατηρήθηκε παράταση του αισθητικού και κινητικού λανθάνοντα χρόνου (ΤΛΧ) 
με τιμές 4.27 ms και 4.69 ms αντίστοιχα και επιβράδυνση της αισθητικής (ΑΤΑ) και κινητικής ταχύτητας 
αγωγής (ΚΤΑ) με τιμές 39.8 m/s και 48.2 m/s αντίστοιχα. Στον υπερηχοτομογραφικό έλεγχο παρατηρήθηκε 
αποπλάτυνση του μέσου νεύρου (εγκάρσια διάμετρος6,9 χιλ) και αύξηση του εμβαδού διατομής (0,15mm2). 
Ετέθη η διάγνωση μετρίας βαρύτητας ΣΚΣ και συνεστήθη η χρήση νάρθηκα καρπού κατά τη διάρκεια της 
νύχτας και επανάληψη του νευροφυσιολογικού ελέγχου μετά από διάστημα 30 ημερών. 

Αποτελέσματα: Στις 30 ημέρες, η ασθενής προσήλθε με σαφή υποχώρηση των συμπτωμάτων. Στο νευ-
ροφυσιολογικό έλεγχο παρατηρήθηκε βελτίωση, με μικρή παράταση του αισθητικού και φυσιολογικό κι-
νητικό ΤΛΧ με τιμές 3.65ms και 3.28 ms αντίστοιχα, βελτίωση της ΑΤΑ και φυσιολογική ΚΤΑ με τιμές 44.0 
m/s και 50.2 m/s αντίστοιχα. Στον υπερηχοτομογραφικό έλεγχο παρατηρήθηκε βελτίωση της ογκομετρικής 
διαμέτρου (6,64 χιλ) και μείωση του εμβαδού διατομής (0,13mm2)

Συμπεράσματα: Με την παρούσα μελέτη, παρουσιάζονται για πρώτη φορά οι νευροφυσιολογικές σε συν-
δυασμό με τις ανατομικές αλλαγές του μέσου νεύρου που παρατηρούνται με τη χρήση νάρθηκα. Η μελέτη 
συνεχίζεται με σκοπό την ανάδειξη περισσότερο τεκμηριωμένων αποτελεσμάτων.
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P47	 ΒΑΘΜΟΣ	ΕΝΟΧΛΗΣΗΣ	ΚΑΤΑ	ΤΟ	ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ	ΕΛΕΓΧΟ
 
Μεγαλοοικονόμος Π.Δ., Δημόπουλος Λ., Αντωνιάδου Θ., Μητσιοκάπα Ε., Κοντογεωργάκος Β., 
Κουλουβάρης Π., Μαυρογένης Α.Φ.
 
Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. Αττικόν

Σκοπός: Να συγκριθεί ο βαθμός ενόχλησης μεταξύ του ηλεκτρομυογραφήματος και του ηλεκτρονευρογρα-
φήματος, και να αναζητηθούν πιθανά αίτια πρόκλησης μεγαλύτερης ενόχλησης. 

Υλικό	και	Μέθοδοι: Στη μελέτη συμμετείχαν 57 ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε ηλεκτρομυογράφημα 
και ηλεκτρονευρογράφημα από την 1/10/2014 έως και 15/04/2015. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, 
οι ασθενείς κλίθηκαν να επιλέξουν το μέρος της εξέτασης που τους ενόχλησε περισσότερο. Οι απαντήσεις 
συσχετίσθηκαν με την ηλικία των ασθενών αλλά και με το εάν είχαν λάβει γνώση, πριν την προσέλευσή 
τους, για την ενόχληση που πιθανόν να προκαλέσει η εξέταση.

Αποτελέσματα: Από τους 57 ασθενείς, οι 23 ενοχλήθηκαν κυρίως από το ηλεκτρομυογράφημα. Το 68,75% 
(11/16) των νεότερων σε ηλικία ασθενών (19-40 ετών) ενοχλήθηκε κυρίως από το ηλεκτρομυογράφημα 
ενώ το 30% (6/20) των μεγαλύτερων σε ηλικία ασθενών (>60 ετών) ενοχλήθηκε κυρίως από το ηλεκτρο-
νευρογράφημα (p=0.02, ANOVA). Επίσης από το 47.3% (27/57) των ασθενών που δεν είχαν ενημερωθεί 
για το είδος της εξέτασης, το 44.4% (12/27) ενοχλήθηκε από το ηλεκτρονευρογράφημα ενώ από τους ενη-
μερωμένους ασθενείς το 38.9% ενοχλήθηκε από το ηλεκτρομυογράφημα. Το 15% (9/57) των ασθενών δεν 
ανέφερε κάποια ενόχληση από την εξέταση. 

Συμπεράσματα: Από την παρούσα μελέτη φαίνεται ότι το ηλεκτρομυογράφημα προκαλεί μεγαλύτερη 
ενόχληση σε μικρότερης ηλικίας ασθενείς, ενώ το ηλεκτρονευρογράφημα σε μεγαλύτερης ηλικίας. Δεν 
παρατηρήθηκε σημαντική συσχέτιση με το βαθμό ενόχλησης μεταξύ των ασθενών που είχαν ενημέρωση 
και εκείνων που δεν είχαν, ωστόσο, οι ασθενείς που είχαν ενημερωθεί συνεργάστηκαν καλύτερα και εμφά-
νισαν λιγότερη ανησυχία κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
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P48	 Ο	ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ	ΩΣ	ΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ	Ή	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ	ΘΕΡΑΠΕΙΑ	ΣΤΗΝ	
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	ΤΟΥ	ΧΡΟΝΙΟΥ	ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ	ΠΟΝΟΥ

 
Μητσιοκάπα Ε., Μεγαλοοικονόμος Π.Δ., Παναγόπουλος Γ.Ν., Γαλανόπουλος Ι., Λιόντος Μ., 
Γεωργόπουλος Γ., Κουλουβάρης Π., Μαυρογένης Α.Φ.
 
Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. Αττικόν

Σκοπός: Η παρουσίαση 40 ασθενών με χρόνιο μυοσκελετικό πόνο μη τραυματικής ή νευρολογικής αιτιο-
λογίας οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν με βελονισμό ως μονοθεραπεία ή ως συμπληρωματική θεραπεία.

Υλικό	και	Μέθοδοι: 40 ασθενείς (26 γυναίκες και 14 άνδρες, με μέσο όρο ηλικίας τα 39 έτη) με χρόνιο 
μυοσκελετικό πόνο λόγω κακής στάσης του σώματος ή συνδρόμου υπέρχρησης αντιμετωπίστηκαν με 
βελονισμό. 23 ασθενείς (ομάδα Α) αντιμετωπίσθηκαν με μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, φυσι-
κοθεραπεία και συμπληρωματική θεραπεία με βελονισμό. 17 ασθενείς (ομάδα Β) αντιμετωπίσθηκαν μόνο 
με βελονισμό. Σε όλους τους ασθενείς ο πόνος αξιολογήθηκε πριν την έναρξη της θεραπείας και μετά την 
ολοκλήρωσή της, με την οπτική αναλογική κλίμακα πόνου (Visual Analogue Scale, VAS).

Αποτελέσματα: Ο μέση τιμή του πόνου στην ομάδα Α με την κλίμακα VAS πριν την έναρξη της θεραπείας 
ήταν 7 στο 80% των ασθενών και 8 στο 20%. Στην ομάδα Β, η μέση τιμή του πόνου ήταν 6 σε 8 ασθενείς, 
7 σε 4, και 8 σε 5. Μετά το τέλος της θεραπείας, στην ομάδα Α στους 15 από τους 23 ασθενείς ο μέσος 
όρος του πόνου ήταν 2, ενώ σε 8 ασθενείς ήταν 4. Στην ομάδα Β μετά το τέλος της θεραπείας η μέση τιμή 
του πόνου ήταν 2 σε 8 ασθενείς, 3 σε 5, 4 σε 3, ενώ ένας ασθενής δεν παρουσίασε βελτίωση του πόνου 
και παρέμεινε στο 8.

Συμπεράσμτα: Η βελτίωση που παρατηρήθηκε στους ασθενείς με μυοσκελετικό πόνο μη τραυματικής 
ή νευρολογικής αιτιολογίας με τη χρήση του βελονισμού είναι ιδιαίτερα σημαντική κυρίως σε ασθενείς οι 
οποίοι δεν μπορούν να λάβουν φαρμακευτική αγωγή.
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P49	 ΑΥΤΟΜΑΤΟ	ΡΑΙΒΟΚΡΑΝΟ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ	ΝΟΣΟΥ	ΣΤΟΝ	ΟΔΟΝΤΑ:	
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ	ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

 
Ηγουμένου Β., Μεγαλοοικονόμος Π.Δ., Παναγόπουλος Γ.Ν., Τσιάβος Κ., Αγγέλης Β., Λιόντος Μ., 
Μαυρογένης Α.Φ., Σουλτάνης Κ.
 
Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. Αττικόν

Σκοπός:	Η περιγραφή ασθενούς που προσήλθε με αυτόματο ραιβόκρανο λόγω οστική μετάστασης στον 
οδόντα του Α2 ως πρώτη εκδήλωση νεοπλασματικής νόσου.

Υλικό	και	Μέθοδοι:	Γυναίκα, ηλικίας 80 ετών, προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Nοσο-
κομείου μας με αυχεναλγία από διμήνου χωρίς ιστορικό κάκωσης. Η ασθενής πριν την προσέλευσή της 
παρέμεινε κλινήρης λόγω άλγους και για περίπου 30 ημέρες. Κλινικά εμφάνιζε έντονη ευαισθησία υπινιακά 
και στην ανώτερη ΑΜΣΣ, ραιβόκρανο και πλήρη αδυναμία κίνησης της κεφαλής, χωρίς όμως υπαισθησίες 
των άκρων ή μυϊκή αδυναμία. Στον απεικονιστικό έλεγχο της ΑΜΣΣ που ακολούθησε αναδείχτηκε οστεο-
λυτική βλάβη στον οδόντα με συνοδό υπεξάρθρημα Α1-Α2, ενώ η απλή ακτινογραφία θώρακος ανέδειξε 
μάζα συμβατή με καρκίνο του πνεύμονα. Η ασθενής υπεβλήθη σε σταθεροποίηση της ΑΜΣΣ με ινοαυχε-
νική σπονδυλοδεσία. 

Αποτελέσματα:	Η ασθενής μετεγχειρητικά δεν εμφάνισε νευρολογική σημειολογία, ενώ το άλγος υφέθη 
και άμεσα κινητοποιήθηκε και ορθοστάτησε. Δυστυχώς, ένα μήνα μετεγχειρητικά η ασθενής απεβίωσε 
λόγω πολλαπλών συννοσηροτήτων.

Συμπεράσματα:	Οι μεταστάσεις της ΑΜΣΣ συνδέονται με αυξημένες πιθανότητες για αναπνευστική ανε-
πάρκεια και νευρολογικά ελλείμματα εξαιτίας της προκληθείσας αστάθειας και της πίεσης στο νωτιαίο μυ-
ελό. Συνδέονται με αυξημένα ποσοστά επιπλοκών και πτωχά λειτουργικά αποτελέσματα σε σχέση με τις 
λοιπές σπονδυλικές μεταστάσεις. Η αυχενική μοίρα συμμετέχει σε συχνότητα λιγότερο από το 10% στις 
σπονδυλικές μεταστάσεις, οι οποίες μπορεί να προκαλούν άλγος ή ακόμα και παραμόρφωση. Η οπίσθια 
αποσυμπίεση και σταθεροποίηση της ΑΜΣΣ είναι μια αποτελεσματική μέθοδος αντιμετώπισης, τα απο-
τελέσματα της οποίας σχετίζονται άμεσα με την πρόγνωση της πρωτοπαθούς νόσου αλλά και τις λοιπές 
συννοσηρότητες των ασθενών.
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P50	 ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗ	ΤΗΣ	ΓΝΑΘΟΥ	ΜΕΤΑ	ΔΕΝΟΣΟΥΜΑΜΠΗ:	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ	2	
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

 
Ράπτης Κ.1, Ζαφείρης Χ.2, Μεγαλοοικονόμος Π.Δ.3, Γαλανόπουλος Ι.3, Μητσιοκάπα Ε.3, Δημόπουλος Λ.3. 
Αντωνιάδου Θ.3, Μαυρογένης Α.Φ.3

 

1Ορθοπαιδικη Κλινική, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα, 2Β΄ Ορθοπαιδική Κλινικη, Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, 
3Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. Αττικόν

Σκοπός:	Η περιγραφή δύο γυναικών ασθενών που παρουσίασαν οστεονέκρωση της γνάθου κατά τη δι-
άρκεια αντιοστεοπορωτικής θεραπείας με δενοσουμάμπη.

Υλικό	και	Μέθοδοι:	Η πρώτη ασθενής, ηλικίας 67 ετών, προσήλθε με εμμένον άλγος στην άνω γνάθο. 
Από το ατομικό της ιστορικό προέκυψε ότι έπασχε από ρευματοειδή αρθρίτιδα και ήταν υπό θεραπεία 
με δεμοσουμάμπη. Στο παρελθόν η ασθενής είχε υποβληθεί σε 3ετή θεραπεία με αλανδρονάτη που είχε 
όμως διακοπεί 4 χρόνια πριν. Η δεύτερη ασθενής, ηλικίας 78 ετών, παρουσίαζε παρόμοια συμπτώματα 
στην κάτω όμως γνάθο. Από το ιστορικό της προέκυπτε ότι έπασχε από οστεοπόρωση και ήταν υπό αγω-
γή με δενοσουμαμπη. Δεν ειχε λαβει παλαιότερα άλλη αντιοστεοπορωτική θεραπεία. Κατά την έναρξη των 
συμπτωμάτων η πρώτη ασθενής είχε λάβει συνολικά 4 δόσεις δεμοσουμάμπης, ενώ η δεύτερη 3 δόσεις. 
Και οι δυο ασθενείς είχαν υποβληθεί σε εξαγωγή κάποιου οδόντος το τελευταίο εξάμηνο. Και στις δυο πε-
ριπτώσεις κατά την εξέταση της στοματικής κοιλότητας διαπιστώθηκε ότι η γνάθος είχε αποκαλυφθεί στα 
σημεία εξαγωγής των οδόντων, παρουσίαζε φαιόχρωμη μορφολογία, ήταν επώδυνη στην ψηλάφηση και 
πυορροούσε. Η πανοραμική ακτινογραφία και η αξονική τομογραφία στις δύο ασθενείς ανέδειξαν περιοχή 
εκτεταμένης οστεόλυσης στην άνω και την κάτω γνάθο αντίστοιχα.

Αποτελέσματα:	Η πρώτη ασθενής υποβλήθηκε σε τμηματική περιφερική γναθεκτομή της άνω γνάθου 
(segmental peripheral maxillectomy) και η δεύτερη ασθενής σε τμηματική γναθεκτομή της κάτω γνάθου 
(mandiblectomy). Και οι δυο ασθενείς έλαβαν μετεγχειρητική αντιβιοτική αγωγή. Και στις δύο ασθενείς η 
ιστολογική εξέταση ανέδειξε οστεονέκρωση της γνάθου, η οποία πυροδοτήθηκε πιθανά με την εξαγωγή 
των οδόντων. Η χορήγηση δενοσουμάμπης σταμάτησε και 4 εβδομάδες μετεγχειρητικά το χειρουργικό 
τραύμα είχε επουλωθεί και καλυφθεί πλήρως με βλεννογόνο. Στην πανοραμική ακτινογραφία 6 μήνες 
μετεγχειρητικά διαπιστώθηκε ικανοποιητική οστική ανακατασκευή στην περιοχή του οστικού ελλείμματος, 
ενώ 12 μήνες μετεγχειρητικά οι ασθενείς παραμένουν ασυμπτωματικές.

Συμπεράσματα:	Η οστεονέκρωση της γνάθου συναντάται σπάνια στους ασθενείς που λαμβάνουν δενο-
σουμάμπη, ωστόσο, δεν πρέπει να υποτιμάται το ενδεχόμενο μιας τέτοιας επιπλοκής. Η χειρουργική αφαί-
ρεση του μη βιώσιμου οστού σε συνδυασμό με τη διακοπή της αντιοστεοπορωτικής θεραπείας αναμένεται 
να είναι αποτελεσματική σε τέτοιες περιπτώσεις.
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P51	 ΔΙΦΥΕΣ	ΜΕΣΟ	ΝΕΥΡΟ	ΣΤΟΝ	ΚΑΡΠΟ:	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ	ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
 
Μεγαλοοικονόμος Π.Δ., Παναγόπουλος Γ.Ν., Ηγουμένου Β., Βώττης Χ., Φλέβας Δ., Γεωργόπουλος Γ., 
Μαυρογένης Α.Φ., Κοντογεωργάκος Β.
 
Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. Αττικόν

Σκοπός:	Η παρουσία ενός διφυούς μέσου νεύρου αποτελεί αρκετά σπάνια ανατομική παραλλαγή. Περι-
γράφουμε την περίπτωση ενός ασθενή με διφυές μέσο νεύρο που αποκαλύφθηκε μετά από τραυματισμό 
στο επίπεδο του καρπού με σκοπό να επιστήσουμε την προσοχή για την πιθανότητα τέτοιας ανατομικής 
παραλλαγής στα πλαίσια αντιμετώπισης τραύματος του χεριού.

Υλικό	και	Μέθοδοι:	Άνδρας ηλικίας 17 ετών διακομίσθηκε με βαθύ τραύμα στην παλαμιαία επιφάνεια 
του καρπού που προκλήθηκε από κόψιμο με γυαλί. Παραπέμφθηκε λόγω διατομής του μέσου νεύρου και 
συνοδό διατομή 3 καμπτήρων τενόντων. Κατά την κλινική εξέταση ο ασθενής παρουσίαζε έλλειψη της 
αισθητικότητας στην κατανομή του μέσου νεύρου στον αντίχειρα το δείκτη και το μέσο. Ο ασθενής πα-
ρουσίαζε επίσης αδύναμη κάμψη της εγγύς μεσοφαλαγγικής άρθρωσης του μέσου δακτύλου. Υπό τοπική 
αναισθησία και ίσχαιμο περίδεση διενεργήθηκε διερεύνηση του τραύματος. Μετά τη διάνοιξη του καρπιαί-
ου σωλήνα διαπιστώθηκε η παρουσία ενός διφυούς μέσου νεύρου μαζί με τη συνοδό αρτηρία του η οποία 
ακολουθούσε επιμήκως το νεύρο ανάμεσα στις δύο μοίρες του. Διαπιστώθηκε επίσης διατομή του μακρού 
παλαμικού και του επιπολής καμπτήρα του μέσου δακτύλου. Οι τένοντες αποκαταστάθηκαν με συρραφή 
Tajima και με συμπληρωματική συνεχή επιτενόντιο συρραφή. Καθεμία από τις δυο μοίρες του μέσου 
νεύρου αποκαταστάθηκε ξεχωριστά με επινευρική συρραφή με μεμονωμένα ράμματα. Το χέρι ακινητο-
ποιήθηκε μετεγχειρητικά με παλαμιαίο νάρθηκα σε 20 μοίρες κάμψη. Προσεκτική παθητική κινητοποίηση 
των δακτύλων ξεκίνησε 10 ημέρες μετεγχειρητικά. 40 ημέρες μετεγχειρητικά αφαιρέθηκε ο νάρθηκας και 
ξεκίνησε παθητική και ενεργητική κίνηση του χεριού.

Αποτελέσματα:	20 ημέρες μετεγχειρητικά ήταν εμφανής η πρόοδος του σημείου Tinel. Ο αντίχειρας ανέ-
κτησε πλήρη αισθητικότητά 6 μήνες μετεγχειρητικά. Ομοίως, 4 μήνες αργότερα αποκαταστάθηκε η αισθη-
τικότητα του δείκτη και του μέσου. Κατά την επανεξέταση του ασθενή ένα έτος αργότερα καταγράφτηκε 
άριστη αποκατάσταση του χεριού.

Συμπεράσματα:	Μεγάλη σημασία πρέπει να δίδεται στις πιθανές ανατομικές παραλλαγές σε ασθενείς 
με τραύμα του χεριού. Χαμηλή κλινική υποψία μπορεί να έχει ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Οι πιθανές 
ανατομικές παραλλαγές του μέσου νεύρου πρέπει να αναγνωρίζονται και να αντιμετωπίζονται αντίστοιχα. 
Η χειρουργική αποκατάσταση ακολουθούμενη από φυσιοθεραπεία μπορεί να προσφέρει άριστα αποτελέ-
σματα.
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P52	 ΤΕΧΝΙΚΗ	“SHOE	LACE”	ΓΙΑ	ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ	ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ	ΜΕΤΑ	ΑΠΟ	ΣΧΑΣΕΙΣ	ΓΙΑ	
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ	ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ:	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ	ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

 
Βώττης Χ., Γαλανόπουλος Ι., Μεγαλοοικονόμος Π.Δ., Παναγόπουλος Γ.Ν., Ηγουμένου Β., Δημόπουλος Λ., 
Μαυρογένης Α.Φ., Κουλουβάρης Π.
 
Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. Αττικόν

Σκοπός: Η παρουσίαση περίπτωσης εφαρμογής της τεχνικής “shoe lace” για σύγκλειση του δέρματος, 
χωρίς πρόκληση δύσμορφης ουλής, κατόπιν διανοίξεως των διαμερισμάτων της κνήμης για αντιμετώπιση 
συνδρόμου διαμερίσματος.

Υλικό	και	Μέθοδοι: Άνδρας, 20 ετών, διεκομίσθη στο ΤΕΠ λόγω εγκάρσιου κατάγματος δεξιού μηριαίου, 
30 ώρες μετά αναφερόμενο τροχαίο ατύχημα. Στην κλινική εκτίμηση του ασθενούς, διεπιστώθη απουσία 
σφύξεων ραχιαίας του ποδός και οπίσθιας κνημιαίας αρτηριών δεξιού κάτω άκρου. Έγινε έλεγχος Doppler 
όπου δεν ανεδείχθησαν ροές στις ανωτέρω αρτηρίες, ενώ στο triplex φλεβών ανεδείχθη θρόμβωση πρό-
σθιας και οπίσθιας κνημιαίας φλέβας, καθώς και ρήξη της ιγνυακής. Η γαστροκνημία ήταν ιδιαίτερα επώ-
δυνη και πετρώδης κατά την ψηλάφηση. Ο ασθενής υπεβλήθη άμεσα σε διάνοιξη των τεσσάρων διαμερι-
σμάτων της κνήμης με δύο τομές (έσω-έξω) και θρομβεκτομή της ιγνυακής αρτηρίας, καθώς και εξωτερική 
οστεοσύνθεση του κατάγματος μηριαίου (damage control). Την 7η μετεγχειρητική ημέρα τοποθετήθηκε και 
στις δύο τομές της κνήμης vessel loop δίκην κορδονιού παπουτσιού (“shoe lace” technique), το οποίο συ-
γκρατήθηκε με συρραπτικό δέρματος εκατέρωθεν των χειλέων του τραύματος. Έγινε σταδιακή σύγκλειση 
των τραυμάτων με έλξη των δύο ακρών του loop ανά 3 ημέρες. 

Αποτελέσματα: Η σύγκλειση του τραύματος έγινε με απλά ράμματα σε 15 ημέρες. Δεν παρουσιάστηκε 
κατά τη διαδικασία συμπλησίασης καμία διαταραχή αγγείωσης στο άκρο. 6 μήνες μετά, ο ασθενής φέρει 
δύο ουλές δίκην χειρουργικών τομών στα ανατομικά σημεία διάνοιξης.

Συμπεράσματα: Η τεχνική “shoe lace” επιτρέπει προοδευτική πρωτογενή σύγκλειση του τραύματος απο-
φεύγοντας τη νοσηρότητα και το κόστος που σχετίζεται με τη δευτερογενή σύγκλειση με δερματικά μοσχεύ-
ματα. Είναι σημαντικός ο συνεχής έλεγχος της αγγείωσης του άκρου κατά τη διαδικασία συμπλησίασης 
των χειλέων του τραύματος.
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P53	 EΞΩΑΡΘΡΙΚΗ	ΕΚΤΟΜΗ	ΤΟΥ	ΑΓΚΩΝΑ	ΚΑΙ	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	ΜΕ	ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ	
ΠΡΟΘΕΣΗ	ΓΙΑ	ΤΗΝ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	ΟΣΤΕΟΣΑΡΚΩΜΑΤΟΣ

 
Κοντογεωργάκος Β.1, Μεγαλοοικονόμος Π.Δ.1, Aγρογιάννης Γ.2, Παναγόπουλος Γ.Ν.1, Γεωργόπουλος Γ.1, 
Αντωνιάδου Θ.1, Μαυρογένης Α.Φ.1, Παπαγγελόπουλος Π.Ι.1

 

1Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. Αττικόν, 2Α΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής ΕΚΠΑ

Σκοπός: Η περιγραφή μιας ενδιαφέρουσας περίπτωσης ασθενούς με ιστορικό οξείας λεμφοβλαστικής 
λευχαιμίας που παρουσίασε δεύτερη πρωτοπαθή κακοήθεια στον αγκώνα και αντιμετωπίσθηκε με εξωαρ-
θρική εκτομή του αγκώνα και ανακατασκευή με ογκολογική πρόθεση.

Υλικό	και	Μέθοδοι: Γυναίκα ασθενής, 24 ετών, προσήλθε με άλγος και έντονο οίδημα του αριστερού 
αγκώνα. Τα συμπτώματα της ασθενούς ξεκίνησαν προ 30ημέρου και είχαν αποδοθεί τότε σε έξω επικον-
δυλίτιδα του αγκώνα (tennis elbow). Από το ιστορικό της προέκυψε ότι σε ηλικία 12 ετών είχε παρουσιάσει 
οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία που είχε αντιμετωπιστεί επιτυχώς με σχήμα χημειοθεραπείας. Διενεργήθη-
καν απλές ακτινογραφίες και μαγνητική τομογραφία του αγκώνα που ανέδειξαν οστεολυτική εξεργασία του 
περιφερικού βραχιονίου με διάσπαση του φλοιού και επέκταση εντός της άρθρωσης. Η κλειστή βιοψία της 
βλάβης ανέδειξε κλασικό οστεοσάρκωμα. Ακολούθησε σταδιοποίηση της νόσου που ήταν αρνητική για με-
ταστάσεις. Η ασθενής παραπέμφθηκε για νεοεπικουρική χημειοθεραπεία η οποία προκάλεσε οστεοποίηση 
του μεγαλύτερου τμήματος του όγκου. Έπειτα, η ασθενής υποβλήθηκε σε επέμβαση διάσωσης μέλους με 
εξωαρθρική εκτομή του αγκώνα και διατήρηση των ευγενών στοιχείων της περιοχής. Η ανακατασκευή της 
άρθρωσης επετεύχθη με ογκολογική πρόθεση. Το άκρο τοποθετήθηκε σε γύψινο νάρθηκα και η ασθενής 
παραπέμφθηκε για επικουρική χημειοθεραπεία. Ο νάρθηκας παρέμεινε για χρονικό διάστημα 30 ημερών 
και έπειτα η ασθενής ξεκίνησε φυσιοθεραπεία.

Αποτελέσματα: Η ιστολογική εξέταση του παρασκευάσματος επιβεβαίωσε ιστολογικά την κλειστή βιο-
ψία και ανέδειξε υγιή όρια εκτομής. Η ασθενής 20 μήνες αργότερα δεν έχει παρουσιάσει υποτροπή του 
όγκου ούτε ακτινολογικά ή κλινικά σημεία χαλάρωσης της ογκολογικής πρόθεσης. Η αισθητικότητα και η 
κινητικότητα του χεριού δεν είναι επηρεασμένες, ενώ το λειτουργικό αποτέλεσμα του αγκώνα είναι αρκετά 
ικανοποιητικό. 

Συμπεράσματα: Μια δεύτερη πρωτοπαθής κακοήθεια δεν είναι συχνή αλλά όμως η πιθανότητα εμφά-
νισής της πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν. Η εξωαρθρική εκτομή του αγώνα και η ανακατασκευή 
με ογκολογική πρόθεση σε περιπτώσεις όγκων του αγκώνα αποτελεί μια αξιόπιστη θεραπευτική επιλογή 
επιτυγχάνοντας διάσωση του μέλους και ικανοποιητική λειτουργικότητα του αγκώνα και του χεριού.
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P54	 ΔΕΥΤΕΡΟ	ΚΑΤΑΓΜΑ	ΚΟΠΩΣΗΣ	ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΩΝ	ΣΕ	ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ	ΑΣΘΕΝΗ	-	
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	ΜΟΝΟ	Ή	ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ	ΚΑΙ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ;

 
Κωνσταντινίδης A., Τσικόπουλος K., Γεωργιάννος Δ., Καπούτσης Δ., Μπισμπινάς Η., Σαββίδης Μ., 
Γκούβας Γ.
 
Α’ Ορθοπαιδική Κλινική, 424 Γ.Σ.Ν.Ε.

Σκοπός: Η παρουσίαση μίας περίπτωσης ηλικιωμένου ασθενούς που εξετάστηκε και θεραπεύτηκε για 2 
διαφορετικά κατάγματα κόπωσης μεταταρσίων στο ίδιο πόδι και σε χρονική απόσταση 10 μηνών μεταξύ 
τους.

Μέθοδος: Άρρενας ασθενής ηλικίας 68 ετών προσήλθε αιτιώμενος άλγος στο δεξί άκρο πόδι από μηνός 
χωρίς ιστορικό κάκωσης. Από τον ακτινολογικό έλεγχο διαπιστώθηκε κάταγμα κόπωσης 2ου μεταταρσίου. 
Από το ιστορικό του ασθενούς, προέκυπτε ένα ασύνηθες κάταγμα κόπωσης διάφυσης 4ου μεταταρσίου 
προ 10 μηνών, που είχε αντιμετωπιστεί επιτυχώς με αποφόρτιση σε υπόδημα αποφόρτισης προσθίου 
ποδός για 6 εβδομάδες. Η ηλικία του ασθενή, το ασύνηθες του κατάγματος κόπωσης στο 4ο μετατάρσιο 
και το εξαιρετικά σπάνιο της ύπαρξης δεύτερου κατάγματος κόπωσης στον ίδιο ασθενή και στο ίδιο πόδι, 
οδήγησαν στην διερεύνηση πιθανών αιτιολογικών παραγόντων για κάταγμα κόπωσης. Από την κλινική 
εξέταση και το πελματογράφημα δεν αναδείχτηκαν διαταραχές κατανομής φορτίου στην ορθοστάτιση και 
στην βάδιση και από τον ακτινολογικό έλεγχο δεν διαπιστώθηκε κάποια σαφής διαταραχή του σχετικού 
μήκους των μεταταρσίων, ώστε να δικαιολογήσουν δύο κατάγματα κόπωσης. Η φαρμακευτική αγωγή του 
ασθενή περιλάμβανε μεταξύ άλλων την αγχολυτική ουσία buspirone και ο ασθενής υποβλήθηκε σε πλήρες 
πρόγραμμα διερεύνησης οστεοπόρωσης με DEXA αριστερού ισχίου και με δείκτες οστικής εναλλαγής. 
Θεραπευτικά, ξαναχρησιμοποίηθηκε το υπόδημα αποφόρτισης προσθίου ποδός για τέσσερις εβδομάδες. 

Αποτέλεσμα: Από τον έλεγχο με DEXA διαπιστώθηκε οστεοπενία, ενώ από τον έλεγχο της βιβλιογρα-
φίας διαπιστώθηκε παρουσία κατάγματος κόπωσης σε 0,30% των ασθενών που λαμβάνουν χρονίως 
buspirone.Η πώρωση του κατάγματος ήταν ανεπίπλεκτος σε 4 εβδομάδες. Σε συνεννόηση με τον θεράπο-
ντα νευρολόγο ιατρό, διακόπηκε η θεραπεία με την εν λόγω ουσία. 

Συμπέρασμα: Τα κατάγματα κόπωσης μεταταρσίων είναι εξαιρετικά καλοήθη και εύκολα στην αντιμετώ-
πιση. Η παρουσία τους σε ηλικιωμένους ασθενείς απαιτεί και διερεύνηση και αντιμετώπιση, ώστε να απο-
κλειστούν οργανικοί και φαρμακευτικοί παράγοντες που προκαλούν την εμφάνιση τους.
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ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ	ΓΟΝΑΤΟΣ	ΜΕ	ΤΗ	ΧΡΗΣΗ	ΜΕΤΑΛΛΛΙΚΗΣ	ΣΦΗΝΑΣ

 
Καλύβας Ε., Τριανταφύλου Δ., Ρωμανίδης Ρ., Φωτιάδης Θ., Τάκης Δ., Παπαστεργίου Στ. 
 
Ορθοπαιδικό Τμήμα, Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος 
 
Σκοπός: Είναι να παρουσιάσουμε τις δυσκολίες καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης μεγάλων οστικών 
ελλειμμάτων σε πρωτογενή ολική αρθροπλαστική γόνατος. Οι αιτίες των οστικών ελλειμμάτων είναι , η με-
γάλη ραιβογονία, η μεγάλη βλαισογονία, η υποπλασία των κονδύλων της κνήμης και του μηρού, η ισχαιμι-
κή νέκρωση, προηγούμενα κατάγματα πωρωθέντα σε πλημμελή θέση, προηγούμενες εγχειρήσεις , όπως 
η υψηλή οστεοτομία κνήμης. Τα ελλείμματα  διακρίνονται ανάλογα με το μεγεθός τους σε μικρά > 5mm , σε 
μεσαία 5-10mm και σε μεγάλα < 10mm.Ελλείμματα > 5mm αντιμετωπίζονται με κάλυψη με οστικό τσιμέ-
ντο, 5-10mm με οστεοτομία χαμηλότερα και  τοποθέτηση μεγαλύτερου πολυαιθυλενίου και ελλείμματα  < 
10mm  με οστικά μοσχεύματα  η μεταλλικές σφήνες.

Υλικό	 -	Μέθοδος: Παρουσιάζουμε την περίπτωση ενός ασθενούς  ηλικίας 69 ετών με οστεοαρθρίτιδα 
γονάτων άμφω  με  γοναλγία από 5ετίας και επιδείνωση από 3ετίας, με συνοδό επίμονο  νυκτερινό άλγος 
και υπερβολική  ραιβογονία  ό οποίος βάδιζε μόνο με περπατούρα. Το (Δε) γόνατο είχε ραιβότητα 18º και  
το (Αρ)  21º ,  με συνοδό χαλαρότητα στο test  ραιβότητας, λόγω του οστικού ελλείμματος. Το (Δε) γόνατο 
αντιμετωπίσθηκε με οστεοτομία κνήμης στο ύψος του ελλείμματος και υψηλότερα από την κεφαλή της 
περόνης με μεγάλο πολυαιθυλενιο. Το δε (Αρ) με τοποθέτηση μεταλλικής σφήνας πάχους 15mm και μα-
κρύτερο κνημιαίο στυλεό.

Αποτελέσματα: Οι ολικές αρθροπλαστικές είναι σταθερές και στον μετωπιαίο και στο οβελιαίο  άξονα και 
ό ασθενής βαδίζει ένα χρόνο μετά την εγχείρηση ανώδυνα και χωρίς αστάθεια.

Συμπέρασμα: Οστικά ελλείμματα μεγέθους έως και 2 cm μπορεί να αντιμετωπισθούν με τη συνήθη ολική 
αρθροπλαστική και μόνο με την τοποθέτηση μιας μεταλλικής  σφήνας.  Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η 
τοποθέτηση προθέσεων περιοριστικού τύπου που απαιτούν την αφαίρεση μεγάλου όγκου οστού και που 
προδιαθέτουν  σε μεγαλύτερο ποσοστό χαλάρωσης και επανεγχείρησης.
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P56		 ΣΠΑΝΙΑ	ΕΝΤΟΠΙΣΗ	ΟΣΤΕΟΕΙΔΟΥΣ	ΟΣΤΕΩΜΑΤΟΣ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ	ΚΑΙ	
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ	ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

 
Τηλαβερίδης Π., Παπαγεωργίου Ι., Χατζηιωαννίδης Α., Παπαγεωργίου Κ.
 
Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Δράμας

Το οστεοειδές οστέωμα είναι καλοήθης οστεοβλαστική βλάβη που χαρακτηρίζεται από το μικρό μέγεθος, 
τα σαφή όρια και την περιβάλλουσα οστική σκληρία. Παρουσιάζουμε ένα περιστατικό που αντιμετωπίσαμε 
στην κλινική. Γυναίκα 34 ετών προσέρχεται στα Ε.Ι με χρόνιο άλγος,πάνω από πενταετία, κάτω τριτη-
μορίου περόνης ΔΕ συνοδευόμενο από οίδημα στην περιοχή. Από την κλινική εξέταση διαπιστώνεται 
ψηλαφητό μόρφωμα ελαφρά επώδυνο στο πρόσθιο χείλος της περόνης χωρίς στοιχεία φλεγμονής ενώ τα 
εργαστηριακά ευρήματα είναι φυσιολογικά.Η απλή ακτινογραφία ήταν χωρίς σαφή παθολογικά ευρήματα, 
απλά διαπιστώνεται μια πιθανή υπέγερση του περιοστέου στην περόνη αλλά στον έλεγχο με αξονική το-
μογραφία διαπιστώνεται το ύποπτο οστεοειδές οστέωμα. Η διαφορική διάγνωση ήταν από αιμαγγείωμα, 
λίπωμα, οστεοσάρκωμα, απόστημα Brodie και οστεοβλάστωμα. Έγινε εκτομή και αφαίρεση του οστεώ-
ματος και η ιστολογική εικόνα παρουσίαζε μια ατυπία γεγονός που αντικατοπτρίζει την χρονιότητα του 
όγκου. Στους επανελέγχους η ασθενής είναι ελεύθερη συμπτωμάτων και επέστρεψε στην εργασία της και 
στις προ της πάθησης λοιπές δραστηριότητες. Η θεραπεία εκλογής του οστεοειδούς οστεώματος είναι η 
χειρουργική εκτομή του όγκου. Αφαιρείται προοδευτικά η οστική σκληρία μέχρι να εμφανισθεί η φωλεά με 
σκοπό να αφαιρεθεί ακέραιη η φωλεά με τμήμα της οστικής σκληρίας που την περιβάλλει. Οι σύγχρονες 
ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι θεραπείας με καυτηριασμό του όγκου υπό CT καθοδήγηση έχουν πολύ 
υψηλά ποσοστά επιτυχίας και η χρησιμότητά τους αυξάνεται ακόμη περισσότερο στις περιπτώσεις ενδαρ-
θρικών εντοπίσεων του οστεοειδούς οστεώματος.
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P57		 Ο	ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΤΗΣ	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ	ΔΥΣΠΛΑΣΙΑΣ	ΤΟΥ	ΙΣΧΙΟΥ	ΣΤΑ	
ΝΕΟΓΝΑ	ΚΑΙ	ΠΟΙΑ	Η	ΕΥΘΥΝΗ	ΤΟΥ	ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΥ,	ΤΟΥ	ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ	ΚΑΙ	ΤΟΥ	
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΥ

 
Χριστόπουλος Κ., Κολοβός Γ.,  Μιχαηλίδου Μ., Δαρμανής Σ. 
 
Γ.Ν.Μεσσηνίας, Ιδιωτικό Ιατρείο, 417 Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

Εισαγωγή: Η πρόληψη της αναπτυξιακής δυσπλασίας του ισχίου εξασφαλίζει πρώιμη εύκολη και αποδο-
τική θεραπεία. 

Σκοπός: Να αποδειχθεί η χρησιμότητα του καθολικού ελέγχου κλινικά και υπερηχογραφικά των νεογνικών 
ισχίων και να ευαισθητοποιηθούν όλες οι εμπλεκόμενες ειδικότητες για να γίνεται καθολικός έλεγχος.

Υλικό	Μέθοδος: Μετά από καθολικό υπερηχογραφικό έλεγχο και κλινική εξέταση των ισχίων των νεογνών 
που γεννήθηκαν σε διάστημα έξι μηνών στο Γ.Ν.Μεσσηνίας και αριθμούν τα 120 άτομα μετρήθηκαν οι γω-
νίες α και β του νεογνικού ισχίου κατά Graf. Ο έλεγχος έγινε από τη δεύτερη ως και την τέταρτη μέρα της 
ζωής του νεογνού. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε προήλθε από το ακτινολογικό τμήμα του Γ.Ν.Μεσ-
σηνίας χωρίς να απαιτεί επιπλέον κόστος. 

Αποτελέσματα: Η μέση τιμή της γωνίας α είναι 64,3 μοίρες με κατώτερη μέτρηση τις 59 μοίρες ενώ της 
γωνίας β 45,95 μοίρες. Απαιτήθηκαν 4 επανέλεγχοι στις 4 εβδομάδες λόγω οριακής τιμής της γωνίας α . 
Από τις 120 κυήσεις σε 4 ήταν το έμβρυο με ισχιακή προβολή και φυσιολογική γωνία α. Ένα νεογνό είχε 
γωνία α 55 μοιρών και γωνία β 60 μοιρών και χαρακτηρίστηκε τύπου ΙΙ κατά graf. Με την εφαρμογή κηδε-
μόνα pavlik για 4 εβδομάδες οι γωνίες ήρθαν εντός φυσιολογικών ορίων. Αποδεικνύεται ότι δεν απαιτείται 
πάντα έλεγχος ανάμεσα στην 4η και 8η εβδομάδα της ζωής του παιδιού που αποτελεί τον ιδεατό χρόνο για 
υπερηχογραφικό έλεγχο του ισχίου.

Συμπεράσματα: Το καθολικό screening από ορθοπαιδικό για την πρόληψη της αναπτυξιακής δυσπλασίας 
του ισχίου ακόμα και στις πρώτες μέρες της ζωής του νεογνού εξασφαλίζει πρώιμη θεραπεία, δεν ανεβάζει 
το κόστος νοσηλείας ενώ ταυτόχρονα προλαμβάνει υψηλότατου κόστους επεμβάσεις στην ενήλικο ζωή, 
σύμφωνα δε με τη βιβλιογραφία το κόστος του καθολικού screening μπορεί να είναι ως και υποδεκαπλά-
σιο του κόστους αντιμετώπισης στην ενήλικο ζωή. Ενδεικτικά το κόστος ΚΕΝ στην Ελλάδα για μια αρθρο-
πλαστική ισχίου ξεκινάει από 3000 ευρώ. Ταυτόχρονα εξασφαλίζει σαφώς καλύτερη ποιότητα ζωής για τα 
παιδικά χρόνια του εν δυνάμει ασθενούς. Συστήνεται ανεπιφύλακτα τόσο στους μαιευτήρες όσο και στους 
παιδιάτρους που παρακολουθούν νεογνά να ενθαρρύνουν τον προληπτικό υπερηχογραφικό έλεγχο των 
ισχίων.
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