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Τ ο περιοδικό «ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ» είναι το 
επίσημο όργανο της Ορθοπαιδικής και 

Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας-Θράκης 
και δημοσιεύει εργασίες με αντικείμενο την Ορ-
θοπαιδική και Τραυματολογία ή μελέτες πάνω σε 
θέματα βασικών βιολογικών επιστημών, σχετικές 
με το μυοσκελετικό σύστημα. Μπορούν επίσης 
να δημοσιευθούν απόψεις που αφορούν στην ι-
ατρική εκπαίδευση, στα προβλήματα των Ορθο-
παιδικών και στη δραστηριότητα της Εταιρείας.

Αναλυτικότερα δημοσιεύονται:
1. Ανασκοπήσεις: Αναπτύσσονται ενδιαφέρο-

ντα ορθοπαιδικά θέματα από ένα έως δύο συγ-
γραφείς. Η έκταση του κειμένου δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τίς 25 δακτυλογραφημένες σελίδες 
μαζί με τις εικόνες και τη βιβλιογραφία.

2. Πρωτότυπες εργασίες: Το περιεχόμενό τους 
είναι κλινικό, εργαστηριακό ή κλινικοεργαστη-
ριακό. Έχουν συγκεκριμένη δομή και περιλαμ-
βάνουν: περίληψη, όρους εργαστηρίου, σύντομη 
εισαγωγή όπου αναφέρεται ο σκοπός της εργασί-
ας, περιγραφή του υλικού και των μεθόδων έρευ-
νας, έκθεση των αποτελεσμάτων, συζήτηση με τα 
τελικά συμπεράσματα, τίτλο της εργασίας, συγ-
γραφείς, key words και περίληψη στην αγγλική 
γλώσσα και βιβλιογραφία. Η έκταση του κειμέ-
νου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 10 δακτυλο-
γραφημένες σελίδες.

3. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις (case re ports): 
Παρουσιάζονται σπάνιες περιπτώσεις στις οποίες 
χρησιμοποιήθηκαν γνωστές ή νέες διαγνωστικές 
ή θεραπευτικές μέθοδοι ή αναπτύσσονται νεώτε-
ρες απόψεις σχετικά με την παθογένειά τους. Η 
έκταση του κειμένου περιορίζεται σε 2-4 δακτυ-
λογραφημένες σελίδες και σ’ αυτές περιλαμβάνο-
νται: μικρή περίληψη, εισαγωγή, περιγραφή των 
περιπτώσεων, σύντομη συζήτηση, τίτλος, συγ-
γραφείς και περίληψη στην Αγγλική και απαραί-
τητη βιβλιογραφία.

4. Ενημερωτικά άρθρα: Παρουσιάζονται πρό-
σφατα επιτεύγματα στο χώρο της Ορθοπαιδικής 
και η έκτασή τους περιορίζεται σε 5-6 σελίδες.

5. Περιλήψεις εργασιών, πρακτικά συνεδρίων 
και στρογγυλών τραπεζών.

6. Επιστολές προς τη Σύνταξη: Περιέχουν σχό-
λια για δημοσιευμένα άρθρα, κρίσεις για το περι-
οδικό ή σκέψεις πάνω σε επιστημονικά ή κοινωνι-
κά θέματα που απασχολούν τους Ορθοπαιδικούς.

Κάθε άρθρο που υποβάλλεται στο περιοδικό συ-
νοδεύεται απαραίτητα από επιστολή στην οποία 
αναφέρονται: 1. Η κατηγορία της εργασίας. 2. Ότι 
δεν έχει δημοσιευθεί τμηματικά ή ολόκληρη σε ελ-
ληνικό ή ξένο ιατρικό περιοδικό και 3. Ότι έλαβαν 
γνώση όλοι οι συμμετέχοντες συγγραφείς, οι οποί-
οι και συνυπογράφουν την επιστολή.

Όλα τα άρθρα υποβάλλονται σε τρία αντίγρα-
φα, ενώ οι εικόνες και τα σχήματα σε δύο και κρί-
νονται από τρεις ανεξάρτητους κριτές ειδικούς 
επί του θέματος.

Οι εργασίες που δημοσιεύονται στο περιοδι-
κό “ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ” αποτελούν πνευματική 
ιδιοκτησία του συγγραφέα και του περιοδικού. 
Αναδημοσίευση μερική ή ολική επιτρέπεται μό-
νον ύστερα από έγγραφη άδεια της συντακτικής 
επιτροπής.

Η δημοσίευση μιας εργασίας δεν συνεπάγεται 
αποδοχή των απόψεων των συγγραφέων από την 
πλευρά του περιοδικού.

Η δακτυλογράφηση του κειμένου γίνεται σε δι-
πλό διάστημα μόνο στη μία όψη του φύλλου και 
με περιθώρια 5 εκατ. Στην αρχή της πρώτης σελί-
δας αναγράφονται: 1) ο τίτλος του άρθρου, 2) τα 
ονόματα των συγγραφέων, 3) το όνομα της Κλι-
νικής και του Εργαστηρίου από όπου προέρχεται 
η εργασία. Στο κάτω άκρο της σελίδας θα υπάρχει 
παραπομπή με το όνομα και τη διεύθυνση του 
πρώτου συγγραφέα.

Η περίληψη πρέπει να είναι ουσιαστική, γράφε-
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ται πριν από το κείμενο, κάτω από τον τίτλο.
Η περίληψη στα αγγλικά (abstract) έχει την ί-

δια έκταση με την ελληνική και περιλαμβάνει τον 
τίτλο, τα ονόματα των συγγραφέων και την προ-
έλευση.

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο, 
με χρονολογική σειρά, εάν είναι ομάδα, περιλαμ-
βάνουν το επώνυμο του συγγραφέα και το έτος 
δημοσίευσης σε παρένθεση και όχι αριθμητικές 
αναφορές. Εάν οι συγγραφείς ενός άρθρου είναι 
δύο, αναφέρονται τα επώνυμα και των δύο, ενώ 
αν είναι περισσότεροι, το όνομα του πρώτου και 
ακολουθούν οι λέξεις:“και συν.” ή “et al”.

Στο βιβλιογραφικό κατάλογο που υπάρχει στο 
τέλος ακολουθείται απόλυτα αλφαβητική σειρά. 
Αναγράφονται τα επώνυμα των συγγραφέων, τα 
αρχικά των ονομάτων τους, ο τίτλος της εργασί-
ας, το όνομα του περιοδικού με τις συντομεύσεις 
που αναφέρονται στο Index Medicus, η χρονο-
λογία έκδοσης, ο τόμος και οι σελίδες που κατα-
λαμβάνει το άρθρο, π.χ.: 1. Green NE, Allen Bl: 
Vascular injuries associated with dislocation of 
the knee. J Bone Joint Surg 1977;59A: 236-9.

Προκειμένου για βιβλίο αναφέρεται το όνο-
μα του συγγραφέα, ο τίτλος, ο εκδότης, ο τόπος 
και η χρονολογία έκδοσης, π.χ. Heppe n stall R.B. 
Fracture treatment and healing W.B. Saunders 
Company, Philadelphia, 1980.

Οι εικόνες πρέπει να είναι τυπωμένες σε γυαλι-

στερό χαρτί, στο πίσω μέρος να σημειώνεται με 
μολύβι το όνομα του συγγραφέα και ο αριθμός 
της εικόνας όπως είναι στο κείμενο.

Ένα βέλος δείχνει το πάνω μέρος της φωτο-
γραφίας. Οι λεζάντες των εικόνων γράφονται σε 
χωριστή σελίδα και αριθμούνται σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες φωτογραφίες.

Για τη σύνταξη του κειμένου χρησιμοποιείται η 
νεοελληνική γλώσσα. Ξένοι όροι πρέπει να απο-
φεύγονται, ιδίως όταν υπάρχουν οι αντίστοιχοι 
ελληνικοί σε χρήση. Οι αριθμοί από τό 1 έως το 
9 αναγράφονται ολογράφως και από το 10 και 
πάνω με ψηφία. Επἰσης ολογράφως γράφεται α-
ριθμός που βρίσκεται στην αρχή μιάς πρότασης. 

Η εργασία (κείμενα καί πίνακες) πρέπει να απο-
στέλλεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ σε ηλεκτρονική μορφή 
(σε αρχείο Word, QuarkXpress ή In Design) απο-
θηκευμένη σε δισκέτα ή CD. Η δια δικασία αυτή 
διευκολύνει την ταχύτερη δημοσίευση της εργα-
σίας.

Κείμενα που απαιτούν εκτεταμένες γλωσσικές 
ή συντακτικές διορθώσεις δεν γίνονται δεκτά.

Με την αποδοχή μιας εργασίας για δημοσίευ-
ση, οι συγγραφείς μεταβιβάζουν τα συγγραφικά 
δικαιώματα στην εκδοτική επιτροπή.

Παράκληση: και ελληνική βιβλιογραφία!





ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ





O01  
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗ-
ΣΗΣ ΙΣΧΙΟΥ ΣΕ 68 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣ-
ΘΕΝΕΙΣ-ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 6 
ΜΗΝΩΝ

Παπαβασιλείου Α. Β.1, Κουκουλιάς Ν.2, Ζιώγας 
Ε.3, Δημητρακας Κ.4

1Εργαστήριο Αθλητικών Κακώσεων ΤΕΦΑΑ, 
Α.Π.Θ., Κλινική Άγιος Λουκάς, Θεσσαλονίκη
2Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
3Κλινική Άγιος Λουκάς, Θεσσαλονίκη
4Euromedica Κυανός Σταυρός

Σκοπός: Σκοπός μας είναι να παρουσιάσουμε τα 
αποτελέσματα της αρθροσκόπησης ισχίου σε μια 
συνεχόμενη σειρά από 68 ασθενείς  με ελάχιστη 
παρακολούθηση 6 μηνών (έως 2 χρόνια).   

Υλικό-Μέθοδος: 68 ασθενείς υποβλήθηκαν σε 
αρθροσκόπηση ισχίου από το 2009 έως και 2011. 
Είκοσι ασθενείς χάθηκαν κατά τη διάρκεια της 
παρακολούθησης.  Για την κλινική εκτίμηση των 
εναπομεινάντων 48 ασθενών, χρησιμοποιήθηκε η 
τροποποιημένη κλίμακα ισχίου Harris (mHHS) 
προ-εγχειρητικά και μετεγχειρητικά, στους 3, 6, 
12 και 24 μήνες.  Καταγράφηκαν η ηλικία (μ.ο. 
37 έτη, 17 έως 59) το φύλο (48 άνδρες και 20 
γυναίκες), η ένδειξη για αρθροσκόπηση (46 για 
μηροκοτυλιαία πρόσκρουση (FAI), 8 για οστεο-
αρθρίτιδα (ΟΑ), 6 διαγνωστικά, 3 για ισχαιμική 
νέκρωση μηριαίας κεφαλής, 2 μετά από τραύμα 
(κάταγμα-εξάρθρημα ισχίου), 2 για τραυματική 
ρήξη επιχειλίου χόνδρου και ένας για υμενική 
οστεοχονδρωμάτωση) και τα διεγχειρητικά ευρή-
ματα.  
Χειρουργική τεχνική: Οι 62 ασθενείς έγιναν με 
τον ασθενή σε πλάγια θέση και οι 6 με τον ασθε-
νή σε ύπτια.  Σε όλους τους ασθενείς πλην ενός, 

επετεύχθη η πρόσβαση στο κεντρικό και σε όλους 
στο περιφερικό τμήμα της άρθρωσης.   

Αποτελέσματα: Στην πλειονότητα η διάγνωση 
ήταν μηροκοτυλιαία πρόσκρουση όπου το mHHS 
παρουσίασε σημαντική στατιστικά διαφορά από 
51 μ.ο. προ-εγχειρητικά  σε 86 μ.ο. μετεγχειρητι-
κά. Στους 8 ασθενείς με ΟΑ οι 4 στους 14 μήνες 
κατέληξαν σε ολική αρθροπλαστική ισχίου.  Ση-
μαντικό προγνωστικό σημείο ήταν αν το μεσάρ-
θριο διάστημα ήταν λιγότερο από 2χιλ. και αν η 
μαγνητική τομογραφία παρουσίασε οίδημα στη 
φορτιζόμενη επιφάνεια της κεφαλής. Στους 6 
ασθενείς που η αρθροσκόπηση έγινε διαγνωστικά 
υπήρχαν χόνδρινες βλάβες σε 4.  
Επιπλοκές: Μια παροδική πάρεση μηριαίου και 
μια επιφανειακή φλεγμονή του τραύματος.

Συμπέρασμα: Η κυρίαρχη ένδειξη για αρθροσκό-
πηση ισχίου σήμερα είναι η μηροκοτυλιαία πρό-
σκρουση.  Η πλειονότητα των ασθενών παρουσι-
άζει σημαντική κλινική βελτίωση.

O02  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ 
ΙΣΧΙΟΥ ΣΕ ΕΛΙΤ ΑΘΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗΡΟΚΟ-
ΤΥΛΙΑΙΑ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ 
ΡΗΞΗ ΕΠΙΧΕΙΛΙΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ

Παπαβασιλείου Α.Β.1, Κουκουλιάς Ν.2, Ζιώγας 
Ε.3, Στοικός Σ.4

1Εργαστήριο Αθλητικών Κακώσεων ΤΕΦΑΑ, 
Α.Π.Θ., Κλινική Άγιος Λουκάς, Θεσσαλονίκη
2Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
3Κλινική Άγιος Λουκάς, Θεσσαλονίκη
4Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
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Σκοπός: Σκοπός μας είναι να παρουσιάσουμε τα 
αποτελέσματα της αρθροσκόπησης ισχίου σε μια 
συνεχόμενη σειρά από 8 αθλητές υψηλού επιπέ-
δου και με ελάχιστη παρακολούθηση 6 μηνών 
(έως 2 χρόνια). 

Υλικό-Μέθοδος: Οκτώ αθλητές υψηλού επιπέ-
δου (επαγγελματίες) υποβλήθηκαν σε αρθροσκό-
πηση ισχίου από το 2009 έως 2011 (Αθλήματα: 
δύο (2) ποδόσφαιρο, τρείς (3) καλαθοσφαίριση, 
δύο (2) σκι και ένας (1) δρομέας αποστάσεων).  
Όλοι αξιολογήθηκαν με την τροποποιημένη κλί-
μακα Harris (modified Harris Hip Score) και το 
Nonarthritic Hip Score προεγχειρητικά και μετεγ-
χειρητικά, σε 1, 3, 6, 12 και 24 μήνες.  Καταγράφη-
καν η ηλικία, το φύλο, το είδος του αθλήματος, το 
επίπεδο του αθλητισμού, η διάρκεια των συμπτω-
μάτων μέχρι την αρθροσκόπηση, η διαγνωστική 
ακρίβεια των απεικονιστικών εξετάσεων σε σχέση 
με τα αρθροσκοπικά ευρήματα και ο χρόνος επα-
νόδου του αθλητή στον αθλητισμό. 

Αποτελέσματα: Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 24,3 
έτη (17 έως 41). Η διάγνωση ήταν μηροκοτυλιαία 
πρόσκρουση (FAI) σε 6 και αμιγώς (χωρίς δηλαδή 
να υπάρχει ανατομική προδιάθεση) τραυματική 
ρήξη επιχειλίου χόνδρου σε 2.  Η μαγνητική τομο-
γραφία έθεσε τη διάγνωση σε 5 ασθενής, σε έναν 
έγινε μαγνητική τομογραφία με σκιαστικό και σε 
2 hip block.  Η μέση βελτίωση στη τροποποιημένη 
κλίμακα Harris (από 62 σε 96) και το Nonarthritic 
Hip Score ήταν στατιστικά σημαντική, με 7 ασθε-
νείς να επιστρέφουν στα προ-τραυματισμού επί-
πεδα αθλητισμού. Ο ασθενής που δεν επανήλθε 
πλήρως (δρομέας αποστάσεων) είχε κατά τη δι-
άρκεια της αρθροσκόπησης σημαντικές βλάβες 
στον αρθρικό χόνδρο της κοτύλης (grade IV). 
Ο χρόνος πλήρους επαναφοράς του αθλητή στον 
αθλητισμό ήταν μεταξύ 2 και 5 μήνες ανάλογα με 
το άθλημα.  Δεν υπήρξαν επιπλοκές.

Συμπέρασμα: Η αρθροσκοπική αντιμετώπιση των 
τραυματισμών του ισχίου σε αθλητές μπορεί να 
οδηγήσει σε ουσιαστική βελτίωση των συμπτω-
μάτων τους με βιώσιμα αποτελέσματα. Ωστόσο, 
οι βλάβες στου αρθρικού χόνδρου αποτελούν ένα 
κακό προγνωστικό δείκτη. 

O03  
ΠΡΟΣΘΙΑ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΩΜΟΥ - ΡΗΞΕΙΣ ΤΥ-
ΠΟΥ BANKART ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕ-
ΤΩΠΙΣΗ - ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣ-
ΤΑΣΗ

Σπυριδάκης Α., Σαμδάνης Β., Γιαννέκας Δ., Γιγής 
Ι., Πάνος Ν., Χριστοφορίδης Ι.

Β’ Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεν-
νηματάς»

Εισαγωγή: Η αρθροσκοπική αποκατάσταση με 
άγκυρες θεωρείται στις μέρες μας το gold standard  
στην αντιμετώπιση των ρήξεων τύπου Bankart 
στην πρόσθια αστάθεια του ώμου.  Σκοπός της 
μελετης μας είναι η αναδρομική αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων της αρθροσκοπικής αποκατά-
στασης καθ’έξιν εξαρθρημάτων του ώμου με του-
λάχιστον ένα έτος παρακολούθηση της αποκατά-
στασης και την αξιολόγηση κινδύνου υποτροπής.

Υλικό-Μέθοδος: Από τον Ιανουάριο 2009 έως 
τον Δεκέμβριος 2011 αντιμετωπίσθηκαν αρθρο-
σκοπικά 47 ασθενείς με πρόσθια αστάθεια, λόγω 
καθ’ έξιν πρόσθιων εξαρθρημάτων  ( >1 ο κα-
θένας). Οι 31 από αυτούς ήταν άντρες και οι 16 
γυναίκες. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 36 έτη 
- 29,61 έτη για τους άντρες και 46,81 έτη για τις 
γυναίκες. Το 20%  περίπου (9) των ασθενών εί-
χαν ενασχόληση με αθλητικές δραστηριότητες. 
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Προεγχειρητικά όλοι οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε 
MRI έλεγχο όπου επιβεβαιώθηκε η ρήξη Bankart 
απεικονιστικά. Οι ασθενείς υποβλήθηκαν στις 
ενδεδειγμένες κλινικές όπως το Anterior Drawer 
Test, Anterior & Posterior Load & Shift Test, 
Sulcus Sign, Apprehension Test, Relocation Test, 
Anterior Release Test. Όλοι οι ασθενείς χειρουρ-
γήθηκαν αρθροσκοπικά σε beach chair position 
και χρησιμοποιήθηκαν απορροφήσιμες άγκυρες. 
Μετεγχειρητικά στις 2 εβδομάδες επετράπη η 
παθητική κινητοποίηση του ώμου, εκκρεμοειδείς 
κινήσεις έως τις 4 εβδομάδες και στην συνέχεια 
πρόγραμμα ενδυνάμωσης. 

Αποτελέσματα: Δεν υπήρξε περίπτωση επανε-
ξαρθρήματος στη διάρκεια των επανελέγχων. Το 
10% περίπου των ασθενών (1) που είχαν ενασχό-
ληση με τον αθλητισμό δεν επανήλθε στις αθλη-
τικές τους δραστηριότητες. Όλοι οι ασθενείς επέ-
στρεψαν στην προηγούμενη επαγγελματική τους 
δραστηριότητα. Δεν υπήρξε στατιστικά σημαντι-
κή απώλεια έξω στροφής μετεγχειρητικά. Άλλοι 
παράγοντες, όπως το χρονικό διάστημα μέχρι τη 
χειρουργική επέμβαση, ο αριθμός των αγκυρών, 
η παρουσία των οστικών βλαβών Bankart, η πα-
ρουσία βλάβης τύπου SLAP δεν επηρέασε το πο-
σοστό υποτροπής. Το πρόγραμμα αποκατάστα-
σης κρίθηκε ικανοποιητικό χωρίς να δημιουργή-
σει πρόβλημα στην αποκατάσταση.

Συμπεράσματα: Η αρθροσκοπική αποκατάσταση 
στις ρήξεις Bankart είναι μια πολύ καλή επιλογή 
για την θεραπεία του καθ’ έξιν εξάρθρημα του 
ώμου. Τα αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα με την 
σύγχρονη βιβλιογραφία και δικαιολογούν την ευ-
ρεία χρησιμοποίηση της επέμβασης.

O04  
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗ-
ΤΑΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΣΚΟ-
ΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΞΗΣ ΤΟΥ ΜΥΟ-
ΤΕΝΟΝΤΩΔΟΥΣ ΠΕΤΑΛΟΥ

Ηλιόπουλος Ε., Ιωσηφίδης Μ., Μελάς Ι., Πανα-
γιώτου Α., Βλάχου Ε., Αλβανός Δ., Κυριακίδης Α.

Ορθοπαιδική Κλινική Ε.Σ.Υ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωρ-
γίου»

Σκοπός: Η αρθροσκοπική αντιμετώπιση των ρή-
ξεων του μυοτενοντώδους πετάλου είναι μέθοδος 
εκλογής για τις βλάβες αυτές. Η λειτουργική απο-
κατάσταση μετά από τη συρραφή των τενόντων 
απαιτεί σημαντικό χρόνο. Σκοπός της μελέτης μας 
είναι να καταγράψουμε το χρόνο για την αποκατά-
σταση και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. 

Υλικό-Μέθοδοι: Αναλύσαμε αναδρομικά τα δε-
δομένα 62 ασθενών που υποβλήθηκαν σε αρθρο-
σκοπική αποκατάσταση του μυοτενοντώδους 
πετάλου (34 γυναίκες και 28 άνδρες, μ.ο. ηλικίας 
57,3 έτη, περίοδος follow-up 3-6-12 μήνες). Χρησι-
μοποιήσαμε 2 κλίμακες ελέγχου της αποκατάστα-
σης  (UCLA Score-κ.φ. 35 και  Constant Score-κ.φ. 
100). Καταγράψαμε το επίπεδο αποκατάστασης 
σε σχέση με το χρόνο (θεωρήσαμε ικανοποιητικό 
αποτέλεσμα >27 στο UCLA Score και επίτευξη 
του 80% σε σχέση με το υγιές με βάση το Constant 
Score). Ελέγξαμε τους πιθανούς παράγοντες που 
επηρεάζουν την αποκατάσταση όπως ηλικία, φύλο, 
προεγχειρητική δυσκαμψία - εύρος κίνησης ώμου, 
ποιότητα ιστού και μέγεθος βλάβης. 
    
Αποτελέσματα: Δέκα-εννιά ασθενείς (30,6 %) 
χρειάστηκαν 3 μήνες για να πετύχουν τα παρα-
πάνω κριτήρια, 30 ασθενείς χρειάστηκαν 6 μήνες 
(48,4 %) και οι υπόλοιποι 13 (21%) πάνω από 6 
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μήνες. Οι νεότεροι ασθενείς, με μικρότερη βλά-
βη και μικρότερο περιορισμό του εύρους κίνησης 
είχαν τον μικρότερο χρόνο αποκατάστασης. Ιδι-
αίτερα σημειώνουμε ότι ασθενείς με καλό εύρος 
κίνησης (π.χ. δυνατότητα απαγωγής άνω άκρου) 
είχαν γρηγορότερη αποκατάσταση παρά το μεγά-
λο μέγεθος της βλάβης.

Συμπεράσματα: Το 79% των ασθενών απέκτησαν 
ικανοποιητική λειτουργικότητα του ώμου εντός 6 
μηνών από την επέμβαση. Ο βαθμός της προεγ-
χειρητικής δυσκαμψίας, η ηλικία και το μέγεθος 
της βλάβης ήταν κατά σειρά οι παράγοντες που 
επηρέασαν το αποτέλεσμα. 

O05  
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗ-
ΤΑΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΣΚΟ-
ΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘ’ ΕΞΙΝ ΠΡΟΣ-
ΘΙΟΥ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΟΣ

Ηλιόπουλος Ε., Ιωσηφίδης Μ., Μελάς Ι., Αποστο-
λίδης Κ., Παναγιώτου Α., Αλβανός Δ., Κυριακί-
δης Α.

Ορθοπαιδική Κλινική Ε.Σ.Υ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»

Σκοπός: Η αρθροσκοπική αντιμετώπιση του καθ’ 
έξιν πρόσθιου εξαρθρήματος ώμου είναι μέθοδος 
εκλογής. Σκοπός της μελέτης μας είναι να κατα-
γράψουμε το χρόνο για την αποκατάσταση και 
τους παράγοντες που την επηρεάζουν. 

Υλικό-Μέθοδοι: Αναλύσαμε αναδρομικά τα δε-
δομένα 21 ασθενών που υποβλήθηκαν σε αρθρο-
σκοπική αποκατάσταση του καθ’ έξιν πρόσθιου 
εξαρθρήματος με επανασυρραφή του προσθίου 
επιχειλίου χόνδρου και/ή πτύχωση του προσθίου 
θυλάκου. Επρόκειτο για 14 άνδρες και 7 γυναίκες, 
μ.ο. ηλικίας 26,4 έτη, που επανεξετάσθηκαν στους 

3-6-12 μήνες. Οι ασθενείς εμφάνιζαν 3 τουλάχι-
στον επεισόδια εξαρθρήματος. Χρησιμοποιήσαμε 
2 κλίμακες ελέγχου της αποκατάστασης  (UCLA 
Score-κ.φ. 35 και  Constant Score-κ.φ. 100). Κα-
ταγράψαμε το επίπεδο αποκατάστασης σε σχέση 
με το χρόνο (θεωρήσαμε ικανοποιητικό αποτέλε-
σμα >27 στο UCLA Score και επίτευξη του 80% 
σε σχέση με το υγιές με βάση το Constant Score). 
Ελέγξαμε τους πιθανούς παράγοντες που επη-
ρεάζουν την αποκατάσταση όπως ηλικία, φύλο, 
αριθμό εξαρθρημάτων, ποιότητα ιστού και μέγε-
θος βλάβης.

Αποτελέσματα: Δεκαπέντε ασθενείς (71,4 %) 
χρειάστηκαν 3 μήνες για να πετύχουν τα παρα-
πάνω κριτήρια, 5 ασθενείς χρειάστηκαν 6 μήνες 
(23,8 %) και ένας ασθενής πάνω από 6 μήνες. Οι 
ασθενείς με καλύτερη ποιότητα ιστού του επι-
χειλίου χόνδρου και με το μικρότερο αριθμό των 
εξαρθρημάτων είχαν τον μικρότερο χρόνο αποκα-
τάστασης. Ιδιαίτερα σημειώνουμε ότι η πλειοψη-
φία των ασθενών ανέφεραν καθόλου ή ελάχιστο 
μετεγχηρητικό πόνο από τον 1ο μετεγχηρητικό 
μήνα και απέκτησαν γρήγορα ικανοποιητικό εύ-
ρος κίνησης. 

Συμπεράσματα: Το 71,4% των ασθενών απέκτη-
σαν ικανοποιητική λειτουργικότητα του ώμου 
εντός 3 μηνών και σχεδόν όλοι εντός 6 μηνών από 
την επέμβαση. Η ποιότητα ιστού του επιχειλίου 
χόνδρου και ο αριθμός των εξαρθρημάτων ήταν οι 
παράγοντες που επηρέασαν το αποτέλεσμα. 

O06  
ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΖΙΚΩΝ ΡΗ-
ΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ ΤΟΥ 
ΩΜΟΥ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Αλασεϊρλής Δ.1, Τότλης Τ.1, Βασιλειάδης Γ.1, Φλέ-
γκας Π.1, Μουμτζιδέλλης Θ.1, Παπαγεωργίου Χ.2

1Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Γιαννιτσών 
2Ορθοπαιδική Κλινική,  Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Σκοπός: Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 
μερικής επισκευής μαζικών ρήξεων του στροφι-
κού πετάλου του ώμου.

Υλικό & Μέθοδοι: Δεκαέξι ασθενείς με μ.ο. ηλικί-
ας 58 ετών (42 – 63) υποβλήθηκαν σε αρθροσκο-
πική επέμβαση για μαζική ρήξη του στροφικού 
πετάλου του ώμου. Όλοι οι ασθενείς παρουσία-
ζαν ρήξη τύπου ΙΙΙ σύμφωνα με την νέα γεωμε-
τρική κατάταξη κατά Davidson και Burkhart. Σε 
όλους τους ασθενείς υπήρξε διεγχειρητικά αδυ-
ναμία πλήρους επισκευής της ρήξης του στροφι-
κού πετάλου στην ανατομική περιοχή πρόσφυσής 
του στο βραχιόνιο. Έγινε αρθροσκοπική μερική 
επισκευή του τένοντα. Η τοποθέτηση των αγκυ-
ρών έγινε: α) στην έξω περιφέρεια του αρθρικού 
χόνδρου της βραχιονίου κεφαλής με τον ώμο σε 
ουδέτερη θέση και αφού προηγουμένως δοκιμά-
σθηκε η δυνατότητα αβίαστης έλξης του ρηχθέ-
ντος τένοντα (δέκα ασθενείς, ομαδα Α). β) στην 
ανατομική περιοχή πρόσφυσης με τον ώμο σε 
θέση απαγωγής (πέντε ασθενείς, ομάδα Β). Στην 
ομάδα Β μετά την ολοκλήρωση της επισκευής δι-
απιστώθηκε διεγχειρητικά τάση υποχώρησης του 
τένοντα σε ουδέτερη θέση. Έγινε ακινητοποίηση 
του ώμου σε απαγωγή 30°-45° για 4 εβδομάδες 
και ακολουθήθηκε το ίδιο πρωτόκολλο αποκα-
τάστασης σε όλους τους ασθενείς. Οι ασθενείς 
παρακολουθήθηκαν μετεγχειρητικά για χρονικό 
διάστημα 16 μηνών κ.μ.ο. (10-26).

Αποτελέσματα: Οι ασθενείς της ομάδας Α πα-
ρουσίαζαν UCLA score 29 κ.μ.ο. (21-35), με μό-
νον δύο ασθενείς να εμφανίζουν μέτριο/πτωχό 

αποτέλεσμα, ενώ παρουσίαζαν Oxford Shoulder 
score 42 κ.μ.ο. (33-46). Οι ασθενείς της ομάδας 
Β παρουσίαζαν UCLA score 24 κ.μ.ο. (19-31), 
με τρεις ασθενείς να εμφανίζουν μέτριο/πτωχό 
αποτέλεσμα, ενώ παρουσίαζαν Oxford Shoulder 
score 40 κ.μ.ο. (33-46). 

Συμπεράσματα: Η αρθροσκοπική μερική αποκα-
τάσταση μαζικών ρήξεων του στροφικού πετά-
λου του ώμου, οι οποίες κρίθηκαν διεγχειρητικά 
ότι δεν είναι δυνατόν να επισκευασθούν πλήρως, 
απέδωσε πολύ καλά μεσοπρόθεσμα αποτελέσμα-
τατα, με όλους τους ασθενείς να δηλώνουν ικανο-
ποιημένοι. Αν και στην ομάδα Α διαπιστώθηκαν 
ελαφρώς καλύτερα αποτελέσματα, η διαφορά και 
το δείγμα δεν εξασφαλίζουν ασφαλή στατιστικά 
συμπεράσματα. 

O07  
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΤΡΟΧΑΝΤΗ-
ΡΙΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟ 
ΗΛΟ GAMMA-NAIL ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΑΣ

Αναγνωστάκος K., Σαλαγιάννης Γ., Τσάκνης Ρ., 
Κονδύλης Α., Ραμπακάκης Ι., Σδρένιας Χ.

Ορθοπαιδική Kλινική, Γ.Ν. Καρπενησίου

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιά-
σουμε τα αποτελέσματα της αντιμετώπισης των 
περιτροχαντηρίων καταγμάτων με ενδομυελικό 
ήλο Gamma-Nail στην κλινική μας τα τελευταία 
2 έτη. 

Υλικό: Κατά την διετία 2010-2011, αντιμετωπί-
στηκαν 81  ασθενείς  με  κάταγμα ισχίου που ηλώ-
θηκε με  ενδομυελικό ήλο. Από αυτά τα 73  ήταν 
αμιγώς διατροχαντήρια  και  8  ήταν διαυποτροχα-
ντήρια. Όλα τα κατάγματα αντιμετωπίσθηκαν με 
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κλειστή ανάταξη και εφαρμογή του συστήματος 
μέσο 3 μικρών τομών του δέρματος. Η τοποθέ-
τηση του ήλου έγινε  υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο. 
Καταγράψαμε την ηλικία, το φύλο των ασθενών, 
την μέση χειρουργική αναμονή, την προεγχει-
ρητική δραστηριότητα, τον χειρουργικό χρόνο, 
τη μετεγχειρητική πτώση της αιμοσφαιρίνης, τις 
μονάδες μετάγγισης αίματος μετεγχειρητικά, το 
χρόνο νοσηλείας, τον χρόνο κινητοποίησης   και 
τις επιπλοκές.

Αποτελέσματα: Ο Μ.Ο. μετεγχειρητικής παρα-
κολούθησης των ασθενών ήταν 22 μήνες (6-24). 
Από  τους ασθενείς 51 ήταν  γυναίκες  και 30 
άνδρες  με μέσο όρο ηλικίας τα 77 έτη (66 έως 
96 έτη). Η μέση χειρουργική αναμονή για το χει-
ρουργείο ήταν 36 ώρες ( 0 έως 72 ώρες ). Ο μέσος 
χειρουργικός χρόνος ήταν 40 λεπτά (29 λεπτά 
έως 65). Η μέση τιμή της πτώσης της Hb ήταν 2,5 
g/dl και οι ασθενείς χρειάστηκαν 1,5 (1-3) μονά-
δες αίματος κατά μέσο όρο μετεγχειρητικά (σε μία 
μόνο ασθενή με πολλαπλούν μυέλωμα χορηγήθη-
καν 6 μονάδες αίμα). Ο Μ.Ο. παραμονής στο νο-
σοκομείο ήταν 6 ημέρες (2-18 ημέρες).         
Η κινητοποίηση των ασθενών άρχιζε την πρώτη 
μετεγχειρητική ημέρα. Κατά τη μετεγχειρητική 
παρακολούθηση ένας ασθενής  απεβίωσε ,δυο 
υπέστησαν λοίμωξη αναπνευστικού, ένας ασθε-
νής υπέστη οξεία κοιλία και παραπέμφθηκε  στους 
γενικούς χειρούργους,  η θνησιμότητα στους  12 
μήνες ήταν 18% (15 ασθενείς).

Συμπεράσματα: Η αντιμετώπιση των περιτροχα-
ντηρίων καταγμάτων με το G- Nail αποτελεί μια 
εξαιρετική μέθοδο, ιδανική κυρίως για τα ασταθή 
και διαυποτροχαντήρια κατάγματα, προσφέρει 
τη δυνατότητα γρήγορης κινητοποίησης καλό 
λειτουργικό αποτέλεσμα με χαμηλά ποσοστά σε 
επιπλοκές και θνησιμότητα. 

O08
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑ-
ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΥ 
ΗΛΟΥ PFNA (SYNTHES) KAI G3 (STRYKER)- 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ

Γιαννέκας Δ., Χύτας Α., Λαζαρίδης Κ., Πάνος Ν., 
Μπεσλίκας Θ., Χριστοφορίδης Ι.

Β’ Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεν-
νηματάς»

Εισαγωγή: Η ενδομυελική ήλωση έχει καθιερωθεί 
ως το gold standard στην αντιμετώπιση των δι-
ατροχαντηρίων καταγμάτων του μηριαίου οστού.  
Σκοπός της μελέτης μας είναι να συγκρίνουμε 
δυο ευρέως χρησιμοποιούμενους ήλους που μοι-
ράζονται την ίδια φιλοσοφία τόσο στην τεχνική 
όσο και στην εμβιομηχανική αλλά διαφέρουν 
στον αυχενικό ήλο όπου το σύστημα PFNA της 
synthes χρησιμοποιεί πτερυγωτό ελικοειδή ήλο 
με κυλινδρικό περιφερικό στέλεχος από κράμα 
ενισχυμένου τιτάνιου ενώ το G3 της stryker ολι-
σθαίνων κοχλία  

Υλικό-Μέθοδος: από τον Ιανουάριο 2009 έως 
τον Δεκέμβριος 2011 αντιμετωπίσθηκαν  213 
ασθενείς με διατροχαντήριο κάταγμα μηριαίου 
οστού χρησιμοποιήθηκε ενδομυελική ήλωση σε 
όλους, όπου 132  G3 και 81 με PFNA. Συγκρίνα-
με τις δυο ομάδες σύμφωνα με τα δημογραφικά 
δεδομένα, το χρόνο χειρουργικής αντιμετώπισης 
σε σχέση με τον χρόνο εισαγωγής, την ανάγκη 
μετεγχειρητικής μετάγγισης, το χρόνο νοσηλείας 
,τις διεγχειρητικές και μετεγχειρητικές επιπλοκές 
και την λειτουργικότητα όσον αφορά τον χρόνο 
που απαιτήθηκε να επιστρέψει ο ασθενής  σε προ 
του κατάγματος επίπεδα βάδισης /ασχολίας.

Αποτελέσματα: οι δυο ομάδες δεν εμφανίζουν 
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στατιστική απόκλιση δημογραφικά, οι ανάγκες 
μετάγγισης μετεγχειρητικά ήταν παρόμοιες, δι-
εγχειρητικά δεν παρουσίασε επιπλοκές καμία 
από τις δύο ομάδες, οι μετεγχειρητικές επιπλοκές 
ήταν συγκρίσιμες όπως και ο χρόνος νοσηλείας 
καθώς και ο χρόνος επιστροφής σε βάδιση/ ασχο-
λίες προ του κατάγματος.

Συμπεράσματα: Δεν διαφαίνεται στατιστικά ση-
μαντική υπεροχή κάποιας από τις δυο ομάδες για 
την αντιμετώπιση των διατροχαντηρίων καταγ-
μάτων. Τα αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα με τη 
σύγχρονη βιβλιογραφία και δικαιολογούν την ευ-
ρεία χρησιμοποίηση τους.

O09  
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΕΡΙΟΣ-
ΤΙΚΗΣ ΠΩΡΩΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗΣ ΗΛΩ-
ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑ-
ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ

Ντεμουρτσίδης Ρ., Τσίτας Κ., Χλιάπας Σ., Ασσά-
ντης Β., Μαλιόγκας Γ., Μπισχινιώτης Ι.

Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Κοζάνης «Μαμά-
τσειο»

Σκοπός: Η προοδευτική αποδοχή της ανάστρο-
φης ενδοασφαλιζόμενης ενδομυελικής ήλωσης 
για την αντιμετώπιση καταγμάτων του περιφερι-
κού μηριαίου θέτει θεωρητικά ερωτήματα για τη 
φύση και την επάρκεια της περιοστικής πώρωσης 
σε σχέση προς εκείνη που επιτυγχάνεται με εφαρ-
μογή συστημάτων εξωτερικής οστεοσύνθεσης ως 
μέσου οριστικής θεραπείας. Η παρακάτω ανα-

δρομική μελέτη συγκρίνει την περιοστική πώρω-
ση που προκύπτει. 

Υλικό και Μέθοδος: Κατά την εικοσαετία Ια-
νουάριος 1988 - Δεκέμβριος 2008 σε τριτοβάθμιο 
νοσοκομείο αντιμετωπίσαμε με συσκευές εξωτε-
ρικής οστεοσύνθεσης 15 πολυτραυματίες με 15 
ανοικτά κατάγματα του κάτω πέρατος του μηρι-
αίου, 6 ανήκοντα στην ομάδα C και 9 στην ομάδα 
A, με άλλοτε άλλο βαθμό επικοινωνίας της εστίας 
κατάγματος με τον εξωτερικό κόσμο. Οι ασθενείς 
ολοκλήρωσαν τη θεραπεία του κατάγματος του 
περιφερικού μηριαίου με τη εξωτερική οστεοσύν-
θεση ως οριστική θεραπεία. Από τον Ιούλιο 2009 
έως το Δεκέμβριο 2011 αντιμετωπίσαμε σε επαρ-
χιακό νοσοκομείο 7 ασθενείς με 7 κατάγματα, 4 
ανήκοντα στην ομάδα A και 3 ανήκοντα στην 
ομάδα C, με ανάστροφη, ενδοασφαλιζόμενη εν-
δομυελική ήλωση.

Αποτελέσματα: Από τους ασθενείς της πρώτης 
ομάδας 5κατέληξαν λόγω βαριών συνοδών προ-
βλημάτων. Στους άλλους παρατηρήθηκε τυπική 
περιοστική πώρωση που ολοκληρώθηκε σε χρονι-
κό διάστημα 12-16 εβδομάδων (Μ.Ο. 14 εβδομά-
δες). Από τους ασθενείς της δεύτερης ομάδας σε 
μια έγινε αναθεώρηση της ενδομυελικής ήλωσης, 
και η θεραπεία της παρατάθηκε για συστηματι-
κούς λόγους. Οι υπόλοιποι εμφάνισαν παρόμοιο 
χρόνο πώρωσης αν και με λιγότερα προβλήματα 
όσον αφορά στη νοσηλεία. Ο τύπος της περιοστι-
κής πώρωσης στις δύο ομάδες των ασθενών ήταν 
παραπλήσιος με τη διαφορά την τάση για ραιβο-
ποίηση του περιφερικού μηριαίου που παρατηρή-
θηκε στην πρώτη ομάδα.

Συμπεράσματα: Η περιοστική πώρωση που πα-
ρατηρείται τόσο με τη χρήση συσκευών εξωτε-
ρικής οστεοσύνθεσης όσο και επί ενδομυελικών 
ήλων έχουν κοινά στοιχεία. Η διαφορά μεταξύ 
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των δύο μεθόδων έγκειται στην καλύτερη κατευ-
θυντικότητα των ενδομυελικών ήλων και βεβαίως 
στη μεγαλύτερη ασφάλεια έναντι των λοιμώξεων 
που παρέχει κατά τα αρχικά τουλάχιστον στάδια 
η εξωτερική οστεοσύνθεση.    

O10  
Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΡΟΦΟΥ ΕΝΔΟΜΥΕ-
ΛΙΚΟΥ ΗΛΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙ-
ΦΕΡΙΚΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ

Μεταξιώτης Δ., Αλβανός Δ., Βλάχου Ε., Βαλάνος 
Ν., Κυριακίδης Α.

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

Σκοπός: Η σύχρονη αντιμετώπιση των καταγμά-
των του περιφερικού μηριαίου περιλαμβάνει την 
τοποθέτηση πλάκας με κλειδούμενες βίδες με 
μεθόδους ελάχιστης παρεμβατικότητας. Η ανά-
στροφη ενδομυελική ήλωση αποτελεί εξέλιξη της 
ορθόδρομης ήλωσης με κύρια εφαρμογή στο πε-
ριφερικό μηριαίο.
Σκοπός της εργασίας είναι να μελετήσει τα απο-
τελέσματα της ανάστροφης ήλωσης σε αυτά τα 
κατάγματα.

Yλικό και Μέθοδοι: Συνολικά αντιμετωπίσθηκαν 
17 ασθενείς (11 γυναίκες, 6 άνδρες) με ισάριθμα 
κλειστά κατάγματα περιφερικού μηριαίου (δύο εξ 
αυτών ενδοαρθρικά). Η ηλικία κυμαίνονταν από 
18 έως 80 έτη (μ.ο. 52 έτη). Η χειρουργική τεχνι-
κή περιελάμβανε κλειστή στατικά κλειδούμενη 
ενδομυελική ήλωση υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο. 
Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης ήταν 3,5 έτη. 

Aποτελέσματα: Πλήρης πώρωση των καταγμά-
των διαπιστώθηκε σε όλους τους ασθενείς. Ένας 

ασθενής με ενδοαρθρική επέκταση του κατάγ-
ματος παρουσίασε μετατραυματική δυσκαμψία η 
οποία αντιμετωπίσθηκε με συμφυσιόλυση και φυ-
σικοθεραπεία. Στους υπόλοιπους το μετεγχειρη-
τικό εύρος κίνησης διατηρήθηκε σε φυσιολογικά 
επίπεδα. Δεν παρατηρήθηκαν άλλες διεγχειρητι-
κές ή μετεγχειρητικές επιπλοκές. 

Συμπεράσματα: Η ανάστροφη ενδομυελική ήλω-
ση αποτελεί ασφαλή μέθοδο οστεοσύνθεσης κα-
ταγμάτων περιφερικού μηριαίου. Η σωστή χει-
ρουργική τεχνική καθώς και η τήρηση των ενδεί-
ξεων αποτελούν απαραίτητες προυποθέσεις για 
την επιτυχία της μεθόδου.  Πλεονεκτήματα της 
μεθόδου είναι η χρήση σε πολυτραυματία και σε 
παχύσαρκους ασθενείς, ο μικρός χειρουργικός 
χρόνος, ο μηδενικός κίνδυνος άσηπτης νέκρωσης 
της μηριαίας κεφαλής και η ευχερής αφαίρεση των 
υλικών.

O11   
ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΣΤΡΟ-
ΦΗΣ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗΣ ΗΛΩΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΓ-
ΜΑΤΑ ΔΙΑΦΥΣΗΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

Κορρές Ν., Mαραγκουδάκης Ε., Μανουσαρίδης 
Ι., Ζαχαριάδης Χ., Χρυσικόπουλος Θ.

Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Νοσοκομείο Κ.Α.Τ., 
Αθήνα

Σκοπός: Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης εί-
ναι η καταγραφή των αποτελεσμάτων αλλά και 
των επιπλοκών της ανάστροφης ενδομυελικής 
ήλωσης στα κατάγματα της διάφυσης του μηρι-
αίου λόγω αδυναμίας ορθόδρομης ενδομυελικής 
ήλωσης.
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Υλικό-Μέθοδος: Η μελέτη αφορά χρονική περί-
οδο 3,5 ετών και αφορά 26 ασθενείς με κάταγμα 
μηριαίου (κάτω τριτημορίου) όπου αντιμετωπί-
σθηκαν με ενδομυελική ήλωση. Τα κατάγματα 
αυτά ταξινομήθηκαν με βάση την κατάταξη της 
ΑΟ σε: 12 C2,  9 C1,  2 A3,  3 A2. Οι ασθενείς ήταν 
18 άντρες και 8 γυναίκες. Ο μέσος όρος ηλικίας 
ήταν 51 έτη. Το διάστημα της  παρακολούθησης 
ήταν 29 μήνες. Η αξιολόγηση των αποτελεσμά-
των έγινε με ακτινολογικά κριτήρια.

Αποτελέσματα: Η πώρωση των καταγμάτων είχε 
μέση χρονική διάρκεια 5 μηνών. Παρουσιάστηκαν 
2 περιπτώσεις φλεγμονής και μία περίπτωση μη 
επαρκούς εισαγωγής του ήλου. Στην συγκεκριμέ-
νη περίπτωση η ασθενής έφερε ολισθαίνον ήλο 
DHS σε παλαιό διατροχαντήριο κάταγμα.
Η κάμψη των υποκείμενων γονάτων  κυμαίνονταν 
από 85ο έως 127 ο . Η ακτινολογική εικόνα παρου-
σίασε  παρέκκλιση του άξονα του μηριαίου στο 
32% των περιπτώσεων. Παράλληλα αξιοσημείωτο 
είναι το γεγονός πως λόγω της μικρής χρονικής 
διάρκειας του χειρουργείου, δεν παρατηρήθηκε 
ακτινολογικώς μετατραυματική αρθρίτιδα.

Συμπεράσματα: Η ανάστροφη ενδομυελική ήλω-
ση αποτελεί συγκεκριμένη λύση για κάποιες πε-
ριπτώσεις και ταυτόχρονα ασφαλή μέθοδο για τα 
κατάγματα της διάφυσης του μηριαίου. Θα χρει-
αστεί περαιτέρω παρακολούθηση (follow up) για 
να διαπιστωθεί κατά πόσο η ανάταξη του ενδαρ-
θρικού κατάγματος δημιουργεί όψιμα λειτουργι-
κά προβλήματα στην κατά γόνυ άρθρωση.  

O12  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙ-
ΚΗΣ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗΣ ΗΛΩΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΓ-
ΜΑΤΑ ΔΙΑΦΥΣΗΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ

Κορρές Ν., Μαραγκουδάκης Ε., Mανουσαρίδης 
Ι., Κυριαζής Σ., Χρυσικόπουλος Θ.

Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Νοσοκομείο Κ.Α.Τ., 
Αθήνα

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης μας είναι να πα-
ρουσιάσουμε τα αποτελέσματα σε ότι αφορά την 
δυνατότητα πώρωσης, αλλά και την καταγραφή 
των δυσκολιών και των επιπλοκών ανάμεσα στην 
στατική και την δυναμική ενδομυελική ήλωση σε 
κατάγματα διάφυσης  μηριαίου.

Υλικό-Μέγεθος: Κατά την χρονική διάρκεια Ια-
νουάριος 2011 έως Φεβρουάριος  2012 αντιμε-
τωπίσαμε 90 ασθενείς, 55 άνδρες και 35 γυναίκες 
με κατάγματα διάφυσης μηριαίου. Η κατάταξη 
έγινε σύμφωνα με την ταξινόμηση WINQUIST-
HANSEΝ και συμπεριλάμβανε τον τύπο 4. Σε 
53 ασθενείς αφορούσε τον δεξί μηριαίο οστό, 34 
ασθενείς τον αριστερό ενώ είχαμε και 3 ασθενείς 
με κάταγμα μηριαίου άμφω. Η μελέτη μας αφο-
ρούσε κλειστά και ανοιχτά έως και τύπου 3 Α 
κατά GUSTILLO-ANDERSEN. Δυναμική ήλωση 
χρησιμοποιήθηκε στα 22 περιστατικά ενώ στατι-
κή ήλωση στα 68 εξ αυτών. 

Αποτελέσματα: Εκ των ασθενών που αντιμετωπί-
στηκαν με στατική ενδομυελική ήλωση εμφάνισε 
ψευδάρθρωση ένας ασθενής  ενώ καθυστερημένη 
πώρωση δύο ασθενείς. Παρατηρήθηκε επίσης σε 
τρείς ασθενείς ανισοσκελία λόγω απόστασης τον 
κατεαγότων άκρων. Και οι πέντε ασθενείς  αντι-
μετωπιστήκαν με  δυναμοποίηση του ήλου.

Συμπεράσματα: Τα ποσοστά τα οποία αποκομί-
σαμε από την μελέτη μας είναι μέσα στα διεθνή 
βιβλιογραφικά πλαίσια και σε κάθε περίπτωση οι 
μέθοδοι δεν αποδέχονται αμφισβήτηση και δεν 
πρέπει να αποθαρρύνονται. Αυτό όμως που έχει 
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μεγαλύτερη σημασία είναι η επιλογή να γίνεται 
σύμφωνα με τα διεθνή βιβλιογραφικά πρωτόκολ-
λα.

O13
«ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ» VS ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΧΟΡΗΓΗ-
ΣΗ ΥΓΡΩΝ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΙΣΧΙΟΥ: 
Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ

Ασουχίδου Ε.1, Βανάκας Θ.1, Σαμαράς Α.1, Δημη-
νίκος Γ.1, Χριστοδούλου Α.2, Τρικούπη Α.1

1Αναισθησιολογικό Τμήμα, 
   Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
21η Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική
   Α.Π.Θ.,  Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Εισαγωγή: Η αποκατάσταση κατάγματα του 
ισχίου είναι η συχνότερη ορθοπεδική επέμβαση 
σε ασθενείς>65 ετών, γι’αυτό και στρατηγικές 
περιεγχειρητικής διαχείρησης οι οποιες μπορούν 
να μειώσουν τη νοσηρότητα είναι επιθυμητές. 
Υπερβολική ή μειωμένη διεγχειρητικά χορήγηση 
υγρών μπορεί να προκαλέσει ιστικό οίδημα ή υπο-
άρδευση των ιστών αντίστοιχα. Η «στοχευμένη 
χορήγηση υγρών»-Gold Directed Fluid Theraphy 
(GDFT) βασίζεται στην χορήγηση υγρών (κρυ-
σταλλοειδών, κολλοειδών, αίματος), με βάση τις 
μεταβολές της καρδιακής παροχής και του όγκου 
παλμού (stroke volume variation-SVV). Σκοπός 
της μελέτης αυτής είναι να μελετήσει την εφαρ-
μογή του πρωτοκόλλου GDFT σε σχέση με την 
ελεύθερη χορήγηση υγρών σε ασθενείς >65 ετών 
οι οποίοι υποβάλλονται σε επέμβαση αποκατά-
στασης κατάγματος ισχύου.

Μέθοδος: Στη μελέτη συμπεριλήφθησαν 20 
ασθενείς ηλικίας 65-92 ετών ASA I-III, οι οποί-
οι υποβλήθησαν σε προγραμματισμένη επέμβαση 
υπό ραχιαία αναισθησία. Στους 10 αθενείς της 
ομάδας GDFT μετρήθηκε η καρδιακή παροχή  
μέσω ανάλυσης της κυματομορφής της αρτηρι-
ακής πίεσης της κερκιδικής αρτηρίας (FloTrac/
Edwards). Σε μείωση του SVV>12% χορηγούνταν 
σταδιακά κολλοειδή/κρυσταλλοειδή/αίμα και αγ-
γειοσυσπαστικών. Στους 10 ασθενείς της ομάδας 
ελέγχου η χορήγηση υγρών και αγγειοσυσπαστι-
κών γινόταν με βάση τις μεταβολές της αρτηρια-
κής πίεσης.

Αποτελέσματα: Δεν υπήρχε καμία στατιστι-
κά σημαντική διαφορά στην ηλικία, το φύλο, 
την προεγχειρητική κατάσταση των ασθενών 
(P-POSSUM score) ή τον χειρουργικό χρόνο. Οι 
ασθενείς της ομάδας ελέγχου έλαβαν μεγαλύτε-
ρη ποσότητα υγρών κατά την περιεγχειρητική 
περίοδο σε σχέση με τους ασθενείς της ομάδας 
GDFT (2148±948mL vs. 1302±410mL, p=0.018) 
και περισσότερη ποσότητα αγγειοσυσπαστικών 
(CTRL 6/10 vs GDT 4/10). Επιπλέον, μεταγγί-
σθηκαν  περισσότεροι ασθενείς της ομάδας ελέγ-
χου κατά την περιεγχειρητική περίοδο (4/10 vs 
1/10 CTRL1800mL vs 300 mL) και μετεγχειρητι-
κά (3/10 vs 1/10 CTRL 900 vs GDT 300 ml). Η 
νοσηλεία μειώθηκε κατά μία ημέρα στην ομάδα 
GDFT (7.1± 0.739 days) συγκρινόμενη με αυτήν 
της ομάδας ελέγχου (8±1.05 days, p=0.04).

Συζήτηση: Η περιεγχειρητική διαχείρηση των 
ασθενών με βάση τη GDFT είχε ως αποτέλεσμα 
την καλύτερη μετεγχειρητική πορεία και τη μείω-
ση του χρόνου νοσηλείας.
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ΝΟΣΟΣ ΕΞ ΟΝΥΧΩΝ ΓΑΛΗΣ, (CAT SCRATCH 
DISEASE) - BARTONELLA ΗENSELAE: ΠΑ-
ΡΟΥΣΙΑΣΗ 4 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ                       
       
Πετρά Μ.1, Κράλλης Π.1, Μπακιρτζής Δ.1, Μακρή 
Α.2, Bογιατζή Α.2, Φιλιόπουλος Κ.1    

1Ορθοπαιδική Κλινική, 2Μικροβιολογικό – Βιο-
χημικό Εργαστήριο
Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης           

Η νόσος εξ’ ονύχων γαλής οφείλεται στην Barto-
nella henselae, προκαλείται από σκαρίφημα ή 
δήγμα γαλής και εκδηλώνεται συνήθως ως αυτοϊ-
ώμενη λεμφαδενοπάθεια, σπανίως δε ως εγκεφα-
λοπάθεια ή νευροπάθεια. Περιγράφονται 4 περι-
πτώσεις σε παιδιά.   

Περίπτωση 1: Κορίτσι 8 ετών, με επώδυνο οίδη-
μα στην έσω επιφάνεια βραχίονα μετά από σκα-
ριφισμό γαλής, υποβλήθηκε σε υπερηχογράφημα, 
μαγνητική τομογραφία και χειρουργική αφαίρεση 
της λεμφαδενικής μάζας, με ιστολογικά ευρήματα 
συμβατά με νόσο εξ’ ονύχων γαλής. Ο ορολογι-
κός έλεγχος αντισωμάτων έναντι της Bartonella 
henselae ήταν θετικός.         

Περίπτωση 2: Κορίτσι 10 ετών, με επώδυνη ψη-
λαφητή μάζα στην περιοχή δεξιού αγκώνα και 
ιστορικό σκαριφήματος γαλής, υποβλήθηκε σε 
σπινθηρογράφημα οστών και αξονική τομογρα-
φία χωρίς παθολογικά ευρήματα, καθώς και σε 
χειρουργική αφαίρεση των διογκωμένων λεμφα-
δένων. Η ιστολογική εξέταση έδειξε μικτή εικόνα 
συμβατή με τοξοπλάσμωση και με νόσο εξ’ ονύ-
χων γαλής. Η ασθενής παρουσίαζε θετικά αντι-
σώματα για τοξόπλασμα. Η ασθενής παρουσίασε 
ίαση της νόσου χωρίς ειδική θεραπευτική αγωγή.  

Περίπτωση 3: Αγόρι 13 ετών, με φλεγμονή λεμ-
φαδένων έσω επιφάνειας αριστερού βραχίονα, 
μετά από σκαριφισμό γαλής, υποβλήθηκε σε υπε-
ρηχογράφημα και μαγνητική τομογραφία. Από 
τον ορολογικό έλεγχο διαπιστώθηκαν θετικά 
αντισώματα για Bartonella henselae.        

Περίπτωση 4: Κορίτσι 10 ετών, με επώδυνη 
μάζα μαλακών μορίων αριστερού αγκώνα και 
ιστορικό σκαριφήματος γαλής, υποβλήθηκε σε 
υπερηχογράφημα και μαγνητική τομογραφία, 
η οποία έθεσε την υποψία κακοήθειας νευρικού 
ιστού. Από τον ορολογικό έλεγχο διαπιστώθη-
καν θετικά αντισώματα για Bartonella henselae.                                                    
Στους ασθενείς 1, 3 και 4, παρατηρήθηκε πλήρης 
αποδρομή των συμπτωμάτων και κλινικών σημεί-
ων, μετά από θεραπευτική αγωγή με αντιβίωση 
από το στόμα. 

Συμπέρασμα: Η νόσος εξ’ ονύχων γαλής αποτε-
λεί μια από τις συχνότερες αιτίες χρόνιας λεμ-
φαδενοπάθειας σε παιδιά και εφήβους. Το θετικό 
ιστορικό νυγμού εξ’ ονύχων γαλής και η ανίχνευ-
ση θετικών αντισωμάτων για Bartonella henselae, 
σε συνδυασμό με τη συνύπαρξη διογκωμένων 
επιχώριων λεμφαδένων, επιτρέπουν τη γρήγορη 
διαφορική διάγνωση, παρακάμπτοντας επώδυνες 
επεμβατικές μεθόδους. 
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ΑΓΚΥΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΤΙΣ ΚΑΙ 
ΤΡΑΥΜΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Παπαγεωργίου  Κ., Ταχυρίδης  Λ., Σαρίδης  Α., 
Παπαγεωργίου  Ι., Χατζηϊωαννίδης  Α.

Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Δράμας

Η  αγκυλοποιητική   σπονδυλίτις  είναι   προο-
δευτικά  εξελισσόμενο  αυτοάνοσο  νόσημα, που  
προσβάλλει  την  σπονυλική  στήλη  και  άλλες  
αρθρώσεις. 

Σκοπός: με  την  παρούσα  μελέτη θέλουμε  να  
επισημάνουμε  τις  παγίδες  της  διάγνωσης  και 
να διερευνήσουμε  τις  παραμέτρους   πρόγνωσης, 
με  τις  ιδιαιτερότητες  της  θεραπείας.

Υλικό  μέθοδος: Μελετήσαμε 15  ασθενείς  από  
2004-2010, που  έπασχαν  από  την  νόσο και  εί-
χαν  υποστεί  τραυματισμό,  όπου  υπερείχαν  οι  
άνδρες, ηλικίας  38-81  ετών  με  μο  69  και  κύρια  
αιτία  τις  πτώσεις.  Από  το  ιστορικό  η  ηλικία  
εμφάνισης  της  νόσου  ήταν από  18-41  χρόνια  με  
μο  21  και  κύριο  σύμπτωμα  χαμηλή  οσφυαλγία  
- ραχιαλγία.  Όλοι  ακτινολογικά  είχαν  εμφάνιση  
της  προσβεβλημένης  σπονδυλικής  στήλης  δι-
κην  ΄΄Bamboo και  10/15 είχαν  θετικό  αντιγόνο  
HLA-B27, ενώ  η  διάρκεια  της  νόσου  μέχρι  τον  
χρόνο  τραυματισμού, κυμάνθηκε  από  10-50 χρό-
νια  με  μο  33. Κάταγμα είχαν  οι  7/15, κύρια  στην  
ΘΜΣΣ και  βαρεία  νευρολογική  εικόνα  οι  6. Η  
θεραπεία  ήταν  χειρουργική σε  4 με  άμεση  πα-
ρέμβαση {Σπονδυλοδεσία-σε  άλλο  Νσσοκομείο}.

Αποτελέσματα: Επανεξετάσαμε  12/15 από   1-5  
χρόνια  μετα  την  κάκωση  και  το  αποτέλεσμα  
ήταν  ικανοποιητικό  σε   10/12, με  επάνοδο  στις  

προ  της  κάκωσης  δραστηριότητες, αλλά  με  
μακρό  χρόνο  αποκατάστασης  από  6-8  μήνες. 
Τρείς  ασθενείς  απεβίωσαν, ένας  άμεσα  μετεγ-
χειρητικά  και  2  μέσα  στον  πρώτο  χρόνο  μετα  
την  εγχείρηση.

Συζήτηση:  Όπως  φαίνεται  από  την  μικρή  μας  
εμπειρία  και  την  βιβλιογραφία, η  μακρά  νόση-
ση  και  ηλικία  σε  συνδυασμό  με  την  πλήρη  
κατάργηση  της  λειτουργίας  των  σπονδυλικών 
μονάδων συνιστούν  το  υπόβαθρο  της  βαρύτη-
τας  των  βλαβών. Η  ομοιογενής ακτινομορφολο-
γία  της  προσβεβλημένης σπονδυλικής  στήλης, 
κρύβει  διαγνωστικές  παγίδες. Ενώ  οι ιδιαίτερα  
βαριές  βλάβες  που προκαλούνται  από   χαμηλής  
ενέργειας  κακώσεις, με  μακρό χρόνο  αποκατά-
στασης  αποτελούν ιδιαιτερότητες  σοβαρότητας  
χειρισμών. Οι  ασθενείς  με  αγκυλοποιητική σπον-
δυλίτιδα και  τραύμα  απαιτούν   ειδικό  χειρισμό, 
υψηλή  φροντίδα  και  υψηλού  βαθμού  υποψία  για  
απρόβλεπτη   έκβαση  και  επιπλοκές. Η  χειρουρ-
γική  θεραπεία  είναι  επιλογή  μεγάλης  εμπειρίας  
και  υποδομών, με  την  σπονδυλοδεσία  και  τις  δι-
ορθωτικές  οστεοτομίες να αποτελούν  μονόδρομο  
για  τον  θεράποντα  γιατρό.

O16
ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ 
ΟΡΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΟΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟ-
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ 'Η ΓΟΝΑΤΟΣ

Κενανίδης Ε.1, Ποτούπνης Μ.1, Παπαβασιλείου 
Κ.1, Σάιεχ Φ.1, Πετσατώδης Γ.2, Καπετάνος Γ.1

1Γ’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ., 
Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
2Α’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική 
Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» 
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Σκοπός:  Σκοπός της προοπτικής αυτής μελέ-
της  ήταν η εκτίμηση και η καταγραφή για πρώ-
τη φορά των μετεγχειρητικών τιμών νεώτερων 
ΒΟΔΜ μετά από ολική αρθροπλαστική ισχίου ή 
γόνατος .

Υλικό - Μέθοδος: Τα επίπεδα στο περιφερικό 
αίμα τεσσάρων βιοχημικών οστικών δεικτών, της 
ουσίας που συνδέεται με τον υποδοχέα που ενερ-
γοποιεί τον πυρηνικό παράγοντα κΒ (Receptor 
Activator of Nuclear Factor kB ligand – RankL), 
του οστικού κλάσματος της Αλκαλικής Φωσφα-
τάσης (bALP), της Οστεοκαλσίνης και Οστεο-
προτεγερίνης προσδιορίστηκαν σε 71 ασθενείς 
που έπασχαν από ιδιοπαθή οστεοαρθρίτιδα ισχί-
ου ή γόνατος και υποβλήθηκαν σε ολική αρθρο-
πλαστική της αντίστοιχης άρθρωσης. Οι μετρή-
σεις έγιναν μια ημέρα προεγχειρητικά και την 
τρίτη και έβδομη μετεγχειρητική ημέρα καθώς 
και το δεύτερο, τέταρτο, έκτο, όγδοο, δέκατο και 
δωδέκατο μήνα. 

Αποτελέσματα: Υπήρξαν στατιστικά σημαντικές 
αλλαγές  στα επίπεδα όλων των βιοχημικών οστι-
κών δεικτών  (p<0,001). Το δωδέκατο μετεγχει-
ρητικό μήνα, οι τιμές όλων των δεικτών δεν εί-
χαν επιστρέψει στα προεγχειρητικά επίπεδα .Τον 
όγδοο μετεγχειρητικό μήνα τα επίπεδα του bALP, 
της Οστεοκαλσίνης και Οστεοπροτεγερίνης πα-
ρέμεναν αυξημένα σε σχέση με τις προεγχειρη-
τικές τιμές τους. Τα μετεγχειρητικά επίπεδα του 
RANKL ελαττώθηκαν σταδιακά μετά το δεύτε-
ρο μετεγχειρητικό μήνα καθιστώντας το δείκτη 
αυτό εν δυνάμει δείκτη της ενσωμάτωσης των 
ορθοπαιδικών υλικών. Δεν υπήρχαν σημαντικές 
διαφορές στην πορεία των δεικτών μεταξύ των 
ασθενών που υποβλήθηκαν σε αρθροπλαστική 
ισχίου ή  γόνατος. 

Συμπεράσματα: Τα επίπεδα των βιοχημικών οστι-

κών δεικτών μεταβάλλονται μετά από επεμβάσεις 
ολικής αρθροπλαστικής. Ο όγδοος μετεγχειρητι-
κός μήνας φαίνεται να είναι σταθμός στη φυσιο-
λογική πορεία των δεικτών μετά από αρθροπλα-
στικές ισχίου και γόνατος. 

O17
H ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙ-
ΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ, ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
OTTAWA ANKLE RULE ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑ-
ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΥ ΠΟΔΟΣ

Σπανός Ι., Καπινάς Α., Χριστοδούλου Α., Γιγής Ι., 
Πάνος Ν., Χριστοφορίδης Ι.

Β’ Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεν-
νηματάς»

Σκοπός: Η αξιοπιστία της μέτρησης του οιδήμα-
τος της ποδοκνημικής, με τη χρήση της μεθόδου 
figure of eight, για τη διάγνωση κλινικά σημα-
ντικών καταγμάτων σε ασθενείς που εξετάζονται 
στα τμήματα επειγόντων περιστατικών με κακώ-
σεις της ποδοκνημικής άρθρωσης, σε σύγκριση με 
την αντίστοιχη  του πρωτοκόλλου Ottawa Ankle 
Rule.

Υλικό και μέθοδος: Πρόκειται για μια προοπτική 
μελέτη που έλαβε χώρα στο Ορθοπαιδικό Τμήμα 
Επειγόντων Περιστατικών του  ΓΝΘ «Γ. Γεννημα-
τάς» και του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός». Το δείγμα 
περιλαμβάνει ενήλικες ασθενείς που προσήλθαν 
στο τμήμα επειγόντων περιστατικών λόγω κάκω-
σης στην περιοχή της ποδοκνημικής και του μέ-
σου ποδός, οποιασδήποτε αιτιολογίας, κατά τους 
μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2011.
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Αποτελέσματα: Εξετάστηκαν 181 ασθενείς και 
βρέθηκαν 52 κλινικά σημαντικά κατάγματα (40 
κατάγματα ποδοκνημικής και 12 κατάγματα μέ-
σου ποδός). Η ευαισθησία του πρωτοκόλλου 
Ottawa Ankle Rule στη διάγνωση καταγμάτων 
είναι 95% και η ειδικότητα 45% για την περιοχή 
της ποδοκνημικής. Η μέτρηση  του οιδήματος του 
ποδός εμφανίζει αυξημένη ευαισθησία (100%) και  
ειδικότητα (71,66%) στη διάγνωση κλινικά σημα-
ντικών καταγμάτων.

Συμπέρασμα: Η μέτρηση του οιδήματος της πο-
δοκνημικής μπορεί να γίνει με απλό και γρήγορο 
τρόπο και να αναδείξει με μεγαλύτερη αξιοπιστία, 
σε σύγκριση με την εφαρμογή του  Ottawa Ankle 
Rule, τους ασθενείς με κάκωση ποδοκνημικής 
που θα πρέπει να υποβληθούν σε ακτινογραφικό 
έλεγχο, λόγω πιθανότητας ύπαρξης κατάγματος.

O18  
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΤΙΑΚΩΝ ΧΟΝΔΡΙΝΩΝ 
ΒΛΑΒΩΝ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΜΕΤΑ-
ΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑ-
ΡΩΝ ΕΚ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΙΣΤΟΥ:  ΠΡΩΙΜΑ ΑΠΟ-
ΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Ιωσηφίδης M., Μελάς Ι., Κυριακίδης Θ., Αλβανός 
Δ., Κυριακίδης Α.

Ορθοπαιδική Κλινική Ε.Σ.Υ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργί-
ου»

Σκοπός: Σκοπός αυτής της προοπτικής μελέτης 
ήταν η εκτίμηση των αποτελεσμάτων της περι-
γραφόμενης κυτταρικής θεραπείας για την απο-
κατάσταση εστιακών χόνδρινων βλαβών γόνατος 
σε πέντε ασθενείς στους έξι μήνες μετά τη χει-
ρουργική επέμβαση.

Υλικό-Μέθοδοι: Πέντε εστιακές χόνδρινες βλά-
βες γόνατος βαθμού 3 και 4 (ταξινόμηση ICRS) 
και μεγέθους 3,2cm2 κατά μέσο όρο (εύρος 2,1-
5,8cm2) σε πέντε ασθενείς (2 άνδρες και 3 γυναί-
κες) με μέσο όρο ηλικίας 31,6 έτη (εύρος 22-36 
έτη) αντιμετωπίστηκαν με αυτόλογη μεταμόσχευ-
ση μεσεγχυματικών κυττάρων εκ λιπώδους ιστού. 
Η μέθοδος αυτή συνίσταται στην πλήρωση της 
χόνδρινης βλάβης με πολλαπλασιασμένα σε καλ-
λιέργεια μεσεγχυματικά κύτταρα του ίδιου του 
ασθενούς, τα οποία απομονώνονται από εκ των 
προτέρων ληφθέντα ιστοτεμάχια κοιλιακού υπο-
δορίου λίπους, και κάλυψή τους με βιοαπορροφή-
σιμη μεμβράνη. Η μετεγχειρητική παρακολούθη-
ση των ασθενών διήρκεσε τουλάχιστον έξι μήνες 
και η ανάλυση των αποτελεσμάτων βασίστηκε 
στις κλίμακες αξιολόγησης KOOS και IKDC, ενώ 
η δοκιμασία t του Student χρησιμοποιήθηκε για 
τον καθορισμό της στατιστικής σημαντικότητας 
των διαφορών μεταξύ των προεγχειρητικών και 
των μετεγχειρητικών τιμών.

Αποτελέσματα: Στους έξι μήνες μετεγχειρητικά 
δεν παρατηρήθηκαν επιπλοκές ή/και ανεπιθύμη-
τες ενέργειες και όλοι οι ασθενείς εμφανίστηκαν 
ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα. Η στατιστική 
ανάλυση κατέδειξε σημαντική αύξηση στις μέσες 
τιμές της κλίμακας IKDC (από 33,2 σε 63) και 
όλων των υποκλιμάκων  KOOS (Συμπτώματα και 
Δυσκαμψία από 54,8 σε 78,8, Πόνος από 56 σε 83, 
Δραστηριότητες της Καθημερινότητας από 55,6 
σε 90,8, Αθλητισμός και Ψυχαγωγία από 23,2 σε 
42,6, και Ποιότητα Ζωής σχετιζόμενη με το Γόνα-
το από 21 σε 52,4).

Συμπεράσματα: Η μελέτη αυτή έχει καταδείξει 
ελπιδοφόρα πρώιμα αποτελέσματα για την απο-
κατάσταση εστιακών χόνδρινων βλαβών γόνατος 
με την περιγραφόμενη κυτταρική θεραπεία ενός 
σταδίου, όπως αποδεικνύεται από τη στατιστικώς 
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σημαντική βελτίωση της κατάστασης των ασθε-
νών που καταγράφηκε σε καθιερωμένες κλίμακες 
αξιολόγησης στους έξι μήνες μετεγχειρητικά.

O19  
ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΓΚΩΝ ΚΑΙ 
ΟΓΚΟΜΟΡΦΩΝ ΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΜΑΛΑΚΩΝ 
ΜΟΡΙΩΝ

Μόρφης Δ., Παπακώστας Ι., Αλεξιάδης Γ., Σαρα-
φόπουλος Σ., Λέκκας Δ., Κορμάς Θ.

Ορθοπαιδική Κλινική Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Σκοπός: Να εκτιμήσουμε τη συχνότητα εμφάνι-
σης των διαφόρων τύπων όγκων και ογκόμορφων 
εξεργασιών των μαλακών μορίων, με βάση ιστο-
λογικά δεδομένα.

Υλικό και Μέθοδος: Μελετήσαμε τα αποτελέ-
σματα της ιστολογικής εξέτασης σε 335 παθολο-
γοανατομικά δείγματα που πραγματοποιήσαμε 
σε ασθενείς 15-90 ετών. Η ιστολογική διάγνωση 
τέθηκε από ομάδα έμπειρων ειδικών παθολογο-
ανατόμων συναξιολογόντας κλινικό ιστορικό, 
απεικονιστικά στοιχεία, ανοσοϊστοχημική μελέτη 
και γενετική ανάλυση.

Αποτελέσματα: Από το σύνολο των δειγμάτων 
που εξετάστηκαν, τα οποία προέκυψαν από ανοι-
κτές, κλειστές και αφαιρετικές βιοψίες, συχνό-
τερη κακοήθης εξεργασία ήταν το λιποσάρκωμα 
(33 περιστατικά, 9,9%), δεύτερο σε συχνότητα το 
κακόηθες ινώδες ιστιοκύτωμα (15 περιστατικά, 
4,5%) και τρίτο το λειομυοσάρκωμα (8 περιστατι-
κά, 2,4%), ενώ υπήρχαν και ενδιάμεσης κακοήθει-
ας βλάβες (half grade) με συχνότερο το άτυπο λι-

ποσάρκωμα (41 περιστατικά, 12,2%). Συχνότερη 
καλοήθης εξεργασία ήταν ο γιγαντοκυτταρικός 
όγκος των τενοντίων ελύτρων(25 περιστατικά, 
7,5%), δεύτερο και τρίτο με την ίδια συχνότητα 
ήταν το λίπωμα και το νευριλείμωμα (σβάνωμα) 
(από10 περιστατικά το καθένα, 2,9%). Κακοήθεις 
και ενδιάμεσης κακοήθειας βλάβες προέκυψαν 
στο 42,4% των ιστολογικών διαγνώσεων. Επίσης 
σε έναν μεγάλο αριθμό εξεργασιών προέκυψαν 
ιστολογικές διαγνώσεις από ογκόμορφες εξεργα-
σίες (π.χ. φλεγμονές, κύστεις, γάγγλια).

Συμπεράσματα: Οι κακοήθεις εξεργασίες  των 
μαλακών μορίων απαιτούν  ακριβή ταυτοποίηση 
και σωστό θεραπευτικό σχεδιασμό από ομάδα 
έμπειρων ιατρών σε εξειδικευμένο κέντρο.      
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ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕ-
ΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΠΟΣΑΡΚΩΜΑΤΩΝ

Κυριαζής Σ., Παπακώστας Ι., Μόρφης Δ., Σαρα-
φόπουλος Σ., Λέκκας Δ., Κορμάς Θ. 

Ορθοπαιδική Κλινική,  A.O.N.A «Ο Άγιος Σάββας»

Σκοπός: Να παρουσιασθεί η μέθοδος διαγνωστι-
κής προσέγγισης και αντιμετώπισης των λιπο-
σαρκωμάτων. Να επισημανθεί η ανάγκη διαφορο-
διάγνωσης του λιποσαρκώματος από κάθε φαινο-
μενικά «συνήθη» και «αθώο» όγκο του υποδορίου 
και των μαλακών μορίων.

Υλικό και Μέθοδοι: 68 ασθενείς ηλικίας 29 έως 
87 ετών που παρουσίαζαν διογκώσεις  των μαλα-
κών μορίων με κλινική εικόνα παρόμοια με καλο-
ήθεις διεργασίες, όπως είναι το λίπωμα. Η απει-



κονιστική διερεύνηση και διαφοροδιάγνωσή τους 
συμπεριλάμβανε CT και MRI με έγχυση σκιαγρα-
φικού. Η τελική επιβεβαίωση έγινε με ιστολογι-
κή εξέταση που αποκάλυψε: 31 άτυπα λιπώματα 
(lipoma like), 26 χαμηλής κακοηθείας λιποσαρ-
κώματα (GRADE I και GRADE II) και 11 υψη-
λής κακοηθείας λιποσαρκώματα (GRADE III). 
Η εντόπιση ήταν στο μηρό (32 ασθενείς), στην 
κνήμη (10 ασθενείς), στην άκρα χείρα (5 ασθε-
νείς), στο αντιβράχιο (4 ασθενείς), καθώς επίσης, 
λιγότερο συχνά, στους γλουτούς, στη ράχη, στο 
βραχιόνιο και στην περιοχή του ώμου. Η θέση 
τους ήταν από επιφανειακή κάτωθεν του υποδο-
ρίου έως εν τω βάθει σε επαφή με το οστό. Πα-
ράλληλα διενεργήθηκε ενδελεχής έλεγχος και για 
τυχόν δευτεροπαθείς εντοπίσεις. Η αντιμετώπιση 
των λιποσαρκωμάτων έγινε με χειρουργική εκτο-
μή και συμπεριλάμβανε τους ανατομικούς φραγ-
μούς. Όπου κρίθηκε απαραίτητο (18 ασθενείς) 
εφαρμόστηκε επιπλέον συμπληρωματική προεγ-
χειρητική ή, και μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία. 
Σε τρεις περιπτώσεις οι όγκοι ήταν ανεγχείρητοι 
και εφαρμόστηκαν συντηρητικά μέσα θεραπείας.

Αποτελέσματα: Οι όγκοι αφαιρέθησαν σε ασφα-
λή ογκολογικά όρια, γεγονός που επιβεβαιώθηκε 
και στη βιοψία των αφαιρεθέντων λιποσαρκωμά-
των. Στο follow up 3-70 μήνες μετεγχειρητικά οι 
ασθενείς δεν παρουσίασαν υποτροπή. 

Συμπεράσματα: Ο κίνδυνος που ελλοχεύει να 
εκληφθεί ένα λιποσάρκωμα ως καλοήθης όγκος 
είναι υψηλός. Αυτό μπορεί να συμβεί σε κάθε ανυ-
ποψίαστο ιατρό, με τραγικά αποτελέσματα για 
τη ζωή των ασθενών. Αντίθετα όσα περιστατικά 
διαγιγνώσκονται έγκαιρα και αντιμετωπίζονται 
εξαρχής σε εξειδικευμένα κέντρα, έχουν καλή 
πρόγνωση. Για αυτό το λόγο η διαφοροδιαγνωσή 
τους από τους καλοήθεις όγκους του λιπώδους 
ιστού είναι επιβεβλημένη.
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ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ Α- 
ΞΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΟΓΚΟΥΣ ΤΟΥ 
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ

Κυριαζής Σ., Παπακώστας Ι., Αλεξιάδης Γ., Μόρ-
φης Δ., Κάσδαγλης Γ., Κορμάς Θ.

Ορθοπαιδική Κλινική, A.O.N.A. «Ο Άγιος Σάβ-
βας»

Σκοπός: Η αξιολόγηση της αξονικής αγγειογρα-
φίας ως απεικονιστικό μέσο προεγχειρητικού 
σχεδιασμού στην εκτομή των νεοπλασιών του 
μυοσκελετικού. 

Υλικό και Μέθοδοι: Από το 1965 έως πρόσφα-
τα, στη διερεύνηση των όγκων του μυοσκελετι-
κού στην κλινική μας, χρησιμοποιήθηκε αρχικά η 
απλή και έπειτα η ψηφιακή και η μαγνητική αγγει-
ογραφία. Σήμερα στο νοσοκομείο μας προσφέρε-
ται η δυνατότητα διενέργειας υψηλής ποιότητας 
αξονικής αγγειογραφίας. Με αξονική αγγειογρα-
φία εξετάσθηκαν έντεκα ασθενείς με όγκους του 
μυοσκελετικού, που έρχονταν σε στενή σχέση 
με τους σημαντικούς νευραγγειακούς σχηματι-
σμούς: 3 λιποσαρκώματα μηρού, 1 λιποσάρκωμα 
κνήμης, 1 οστεοχόνδρωμα μηριαίου, 1 οστεοσάρ-
κωμα περόνης, 1 μεταστατικό μελάνωμα αγκώ-
νος, 1 χονδροσάρκωμα πυέλου, 1 χονδροσάρκω-
μα περόνης, 1 χονδροσάρκωμα κνήμης και 1 διό-
γκωση μαλακών μορίων βραχιονίου. Σε όλες τις 
περιπτώσεις υπήρχε εμπλοκή των νεοπλασιών με 
τα πέριξ ευγενή στοιχεία, καθιστώντας την σαφή 
προεγχειρητική γνώση των μεταξύ τους ανατομι-
κών σχέσεων επιβεβλημένη.  

Αποτελέσματα: Οι πληροφορίες που μας προσέ-
φεραν οι υψηλής ποιότητας εικόνες της αξονικής 
αγγειογραφίας και η 3D ανασύνθεσή τους συνέ-
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βαλλαν: Α) στην προεγχειρητική εκτίμηση των 
δυνατοτήτων διάσωσης των ευγενών στοιχείων 
μετά από εκτομή των όγκων με ασφαλή ογκολο-
γικά όρια, Β) στην εντόπιση της νέας θέσης των 
παρεκτοπισμένων αγγείων από τις μάζες, Γ) στην 
αποσαφήνιση της αιμάτωσης των όγκων, Δ) στον 
ασφαλέστερο προεγχειρητικό σχεδιασμό της χει-
ρουργικής προσπέλασης.
Η εξέταση ήταν ανεκτή, χωρίς την εμφάνιση αλ-
λεργίας ή άλλες επιπλοκές από το σκιαγραφικό, 
από όλους τους ασθενείς. Διενεργήθηκε γρήγορα 
και τα αποτελέσματα εδόθησαν άμεσα και εγκαί-
ρως.

Συμπεράσματα: Η αξονική αγγειογραφία είναι 
ασφαλής, ταχεία και αξιόπιστη διαγνωστική μέ-
θοδος .Είναι ένα πολύτιμο εργαλείο προεγχειρη-
τικού σχεδιασμού εκτομής όγκων του μυοσκελε-
τικού, που λόγω μεγέθους και θέσης έρχονται σε 
στενή σχέση με τα γειτνιάζοντα αγγεία και νεύρα. 
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O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΝΔΟΠΡΟ-
ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΣΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Αλεξιάδης Γ., Παπακώστας Ι., Κυριαζής Σ., Μόρ-
φης Δ., Σαραφόπουλος Σ., Κορμάς Θ.

Ορθοπαιδική Κλινική, Α.Ο.Ν.Α. «Άγιος Σάββας»

Σκοπός: Η αξιολόγηση της θέσεως της μεγαπρό-
θεσης στη χειρουργική αντιμετώπιση σκελετικών 
μεταστάσεων, με έμφαση στις ενδείξεις  και τη 
λειτουργική έκβαση. 

Υλικό και Μέθοδος: Αναφερόμαστε σε μία σειρά 
18 ασθενών (11 γυναίκες και 7 άνδρες) με εύρος 

ηλικιών 21-83 έτη( μ.ο. 55 έτη), με μεταστατικό 
καρκίνο, στην πλειονότητα μαστού και νεφρού, 
που αντιμετωπίστηκαν στην κλινική μας με εκτο-
μή της βλάβης και αποκατάσταση με μεγαπρόθε-
ση.  Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η βλάβη 
ήταν μονήρης. Αντιμετωπίσαμε 8 παθολογικά κα-
τάγματα και 10 εκτεταμένες οστεολυτικές βλάβες  
που εντοπίζονταν 12 στο μηριαίο, 5 στο βραχι-
όνιο, και 1 στην κνήμη. Κριτήριο επιλογής των 
ασθενών ήταν  Karnofsky score> 40  με παθολο-
γικό κάταγμα ή εκτεταμένη οστική απώλεια που 
προσβάλει την παρακείμενη άρθρωση, αδυναμία 
ανακατασκευής ή αποτυχία των συμβατικών με-
θόδων. Επιλεγμένες περιπτώσεις, όπως μονήρης 
μετάσταση από καρκίνο του νεφρού, αντιμετωπί-
στηκαν 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 ακολού-
θησε πρόγραμμα φυσικοθεραπείας με στόχο την 
εξασφάλιση χρήσιμης κίνησης για τα άνω άκρα 
και ασφαλούς κίνησης για τα κάτω άκρα. 14 
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 ενδο-
προθέσεις όταν συνδυάζονται με επικουρικά μέ-
τρα αποτελούν μία αξιόπιστη λύση στην χειρουρ-
γική αντιμετώπιση επιλεγμένων περιπτώσεων 
οστικής μεταστατικής νόσου καθώς εξασφαλί-
ζουν ασφαλή κινητοποίηση  χωρίς πόνο και συνέ-
χιση της θεραπείας για τη βασική νόσο.
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O23  
ΓΙΓΑΝΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚOΣ ΟΓΚΟΣ ΤΩΝ ΟΣ-
ΤΩΝ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΘΕ-
ΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ

Αλεξιάδης Γ., Παπακώστας Ι., Κυριαζής Σ., Κάσ-
δαγλης Γ., Λέκκας Δ., Κορμάς Θ.

Ορθοπαιδική Κλινική, Α.Ο.Ν.Α. «Άγιος Σάββας»

Σκοπός:  Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να 
αξιολογήσουμε τη διαγνωστική μέθοδο και τις 
χειρουργικές τεχνικές αντιμετώπισης του γιγα-
ντοκυτταρικού όγκου των οστών, που είναι ένας 
συχνός καλοήθης όγκος με τοπική επιθετική συ-
μπεριφορά.

Υλικό και Μέθοδος:  Αναφερόμαστε σε 28 περι-
πτώσεις (13A/15Γ) με μ.ο. ηλικίας 41,5 έτη(16-
79) με GCT σταδίου Ι - ΙΙΙ κατά Campanacci.  Η 
εντόπιση ήταν: μηριαίο 9, κνήμη 5, βραχιόνιο 2, 
κερκίδα 3, ωλένη 2, περόνη 1, λαγόνιο 2, άκρα 
χείρα 2, ταρσός 2. Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν 
σε πλήρη απεικονιστικό έλεγχο  με απλές ακτινο-
γραφίες, αξονική και μαγνητική τομογραφία και 
η διάγνωση τέθηκε ιστολογικώς ύστερα από βι-
οψία. Όλες οι βλάβες αντιμετωπίστηκαν με εκκο-
χλίωση-εκτεταμένη απόξεση με high-speed burr 
και οστικό τσιμέντο. Σε 2 περιπτώσεις υπήρχε συ-
νύπαρξη του GCT με ινώδη δυσπλασία και ανευ-
ρυσματική κύστη και σε μία εντοπίστηκαν πολλα-
πλές βλάβες. Σε μία περίπτωση ο όγκος μετέπιπτε 
σε ατρακτοκυτταρικό σάρκωμα grade III,όπου 
πραγματοποιήσαμε ευρεία εκτομή του όγκου και 
αποκατάσταση με μεγαπρόθεση κάτω άκρου βρα-
χιονίου. Με την ίδια τεχνική αντιμετωπίσαμε επί-
σης μία περίπτωση παθολογικού κατάγματος άνω 
άκρου κνήμης σε έδαφος εκτεταμένης καταστρο-
φικής οστεολυτικής βλάβης. 

Αποτελέσματα: Οι βλάβες σταθεροποιήθηκαν, ο 
πόνος ελέγχθηκε πλήρως και επιτεύχθηκε άριστο 
λειτουργικό αποτέλεσμα (μέσο MSTS score 90%). 
Ακτινολογικά παρατηρήθηκε ασφαλής ενσωμάτω-
ση των μοσχευμάτων και της ενδοπρόθεσης. Ο μέ-
σος χρόνος παρακολούθησης των ασθενών ήταν 
30 μήνες (3-62). Σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν 
παρατηρήθηκε καμία περίπτωση υποτροπής.

Συμπεράσματα: Η διενέργεια σωστής βιοψίας, 
η οριστική θεραπεία και η παρακολούθηση από 
ορθοπαιδικούς εξοικειωμένους με αυτό τον όγκο 
συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της εγ-
χείρησης και στη συνολική πρόγνωση.

O24
ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΕ-
ΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ 
ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥ-
ΜΟΝΑ 

Κυριακίδου Μ.1, Κορμάς Θ.2, Κυριάζης Σ.2, Παπα-
κώστας Ι.2, Θεοφανίδης Θ., Αναστασοπούλου Ι. 1

1Εθνικό Mετσόβιο Πολυτεχνείο Τμήμα Χημικών 
Μηχανικών, Επιστήμης & Τεχνικής των Υλικών, 
Ραδιοχημεία και  Βιοφασματοσκοπία
2 Α.Ο.Ν.Α. «Άγιος Σάββας» 

Σκοπός: Πρωτογενείς καρκίνοι που εμφανίζονται 
σε διάφορα όργανα μπορούν να προκαλέσουν 
μεταστατικούς καρκίνους στα οστά, αλλά ο μη-
χανισμός της  μετάστασης δεν έχει ακόμη διευκρι-
νισθεί. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε 
η υπέρυθρη φασματοσκοπία  μετασχηματισμού 
Fourier (FT_IR) για την μελέτη της μετάστασης 
καρκίνου στα οστά από πρωτογενή καρκίνο του 
πνεύμονα και επιχειρείται η προσέγγιση του μη-
χανισμού μετάστασης.
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Υλικό και μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκε οστό από 
το βραχίονιο ασθενών με μεταστατικό καρκίνο 
των οστών. Σταθεροποιήθηκε σε φορμόλη. Στη 
συνέχεια έγινε έκπλυση του οστικού δείγματος με 
Η2Ο2 και ακετόνη για την απομάκρυνση πηγμά-
των αίματος και λίπους. Από την σύγκριση των 
FT-IR φασμάτων καρκινικών οστών με τα αντί-
στοιχα φάσματα υγιών οστών φαίνονται σημαντι-
κές διαφορές στις ταινίες απορρόφησης των χα-
ρακτηριστικών ομάδων των βιολογικών μορίων 
εξαιτίας της ασθένειας.

Αποτελέσματα: Από την αύξηση της έντασης 
των  ταινιών που αντιστοιχούν στις δονήσεις τά-
σης των  ομάδων vCH3 και vCH2 στην περιοχή 
3000-2850 cm-1 φαίνεται ότι τα καρκινικά οστά εί-
ναι πιο πλούσια σε οργανικά συστατικά, σε αντί-
θεση προς τα υγιή οστά που έχουν περισσότερη 
ανόργανη μάζα. Από το αποτέλεσμα αυτό συνά-
γεται το συμπέρασμα ότι ο καρκίνος προκαλεί 
οστεόλυση του οστού. Στην περιοχή 1700–1500 
cm-1 που απαντώνται οι δονήσεις των Amide I 
και Amide II, διαπιστώνεται ότι στα καρκινικά 
οστά μετατοπίζονται σε χαμηλότερες συχνότητες 
δείχνοντας καταστροφή της δευτεροταγούς δο-
μής της πρωτεΐνης, η οποία από α-έλικα αποκτά  
τυχαία δομή.Ιδιαίτερη ήταν η μείωση των εντά-
σεων των ταινιών στην περιοχή του φάσματος 
1200-900 cm-1 και 650-500 cm-1 που απορροφά ο 
υδροξυαπατίτης, όπου διαπιστώνεται ότι ο βιολο-
γικός υδροξυαπατίτης όχι μόνον μειώνεται αλλά 
μεταβάλλεται και η μοριακή του δομή. 

Συμπέρασμα: Η υπέρυθρη φασματοσκοπία απο-
δεικνύει ότι η οστεόλυση είναι το κυριότερο 
αποτέλεσμα της μετάστασης του καρκίνου των 
οστών, ενώ παράλληλα η μεταβολή των μορια-
κών διαμορφώσεων των πρωτεϊνών συνδέεται με 
την ασθένεια.

O25
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑ-
ΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ 
ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ 
ΚΑΙ ΜΕ ΚΛΕΙΔΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΤΩ 
ΜΕΤΑΦΥΣΗΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ

Τσίτας Κ., Ντεμουρτσίδης Ρ., Χλιάπας Σ., Ασσά-
ντης Β., Μαλιόγκας Γ., Μπισχινιώτης I. 

Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Κοζάνης «Μαμάτσειο»

Σκοπός: Η διευρυνόμενη εφαρμογή των κλειδού-
μενων υλικών για την αντιμετώπιση καταγμάτων 
του περιφερικού μηριαίου επιτρέπει συγκριτική 
παρουσίαση αποτελεσμάτων της εφαρμογής τους 
προς τα παλιότερα υλικά συμπιεστικής οστεο-
σύνθεσης δηλαδή πλάκες σταθερής γωνίας 95ο με 
ή χωρίς ολισθαίνοντα ήλο και πλάκες κονδύλων. 
Παρακολουθείται το φαινόμενο της πώρωσης 
κάτω από συνθήκες συμπιεστικής και γεφυροποι-
ητικής οστεοσύνθεσης. 

Υλικό και Μέθοδος: Συγκρίνονται αποτελέσματα 
είκοσι ετών εφαρμογής της θεραπείας επί ασθε-
νών τριτοβάθμιου νοσοκομείου σε σχέση προς 
την εμπειρία των τριών τελευταίων ετών από την 
εφαρμογή κλειδούμενων μεταφυσιακών πλακών 
σε επαρχιακό νοσοκομείο. Οι 27 ασθενείς/28 κα-
τάγματα της πρώτης ομάδας (16 άνδρες και 11 
γυναίκες) ήταν πολυτραυματίες και αντιμετωπί-
στηκαν επειγόντως, οι 16 ασθενείς/ 16 κατάγματα 
με πλάκες σταθερής γωνίας ΑΟ, 7 ασθενείς / 7 κα-
τάγματα με σύστημα πλάκας και ολισθαίνοντος 
ήλου 95ο και 3 ασθενείς/3 κατάγματα  με συμπιε-
στικές πλάκες κονδύλων. Στους ασθενείς αυτούς 
δεν χρησιμοποιήθηκαν οστικά μοσχεύματα. Από 
τη άλλη πλευρά 7 μονοσυστηματικοί ασθενείς / 
7 κατάγματα (5 γυναίκες / 2 άνδρες) αντιμετωπί-
στηκαν με κλειδούμενες πλάκες κάτω μετάφυσης 



30 31ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΤΕΜΑΘ, 19-21  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ – 2012

μηριαίου. Η επεμβάσεις στην ομάδα αυτή έγιναν 
μετά την εξασφάλιση ασφαλών προεγχειρητικών 
προϋποθέσεων, συνήθως εντός 48 ωρών και χρη-
σιμοποιήθηκαν ανθρώπινα αλλομοσχεύματα.   

Αποτελέσματα: Οι ασθενείς των δύο ομάδων 
παρακολουθήθηκαν μέχρις αποθεραπείας. Από 
την πρώτη ομάδα αποτυχία της οστεοσύνθεσης 
παρατηρήθηκε σε δύο κατάγματα επί του ιδίου 
ασθενούς πιθανότατα λόγω πρώιμης φόρτισης. 
Σε τρεις ασθενείς της ίδιας ομάδας που αντιμε-
τωπίστηκαν με συμπιεστικές πλάκες μηριαίων 
κονδύλων χρειάστηκε μετάβαση σε σύστημα 
κλειδούμενης πλάκας λόγω της επελθούσης ραι-
βότητας κατά την πρόοδο της πώρωσης. Στους 
ασθενείς της δεύτερης ομάδας παρατηρήθηκε 
δύο αποτυχίες της οστεοσύνθεσης λόγω αστοχί-
ας των υλικών που αντιμετωπίστηκαν χειρουργι-
κά η μία με σύστημα ολισθαίνοντος συμπιεστικού 
ήλου και πλάκας 95ο και η άλλη με συμπιεστική 
πλάκα μηριαίου.

Συμπεράσματα: Παρά τα θεωρητικά πλεονεκτή-
ματα της κλειδούμενης γεφυροποιητικής οστεο-
σύνθεσης έναντι της συμπιεστικής και παρά τις 
καλύτερες συνθήκες διενέργειάς της δεν προκύ-
πτουν ενδείξεις υπεροχής από τα αποτελέσματα 
αυτής της αναδρομικής μελέτης.    

O26  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑ-
ΤΩΝ ΚΝΗΜΙΑΙΩΝ ΚΟΝΔΥΛΩΝ ΥΨΗΛΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΥΟ ΤΟΜΩΝ

Αποστολίδης Κ., Αλβανός Δ., Μελάς Ι., Ηλιόπουλος 
Ε., Παναγιώτου Α., Ιωσηφίδης Μ., Κυριακίδης Α.

Ορθοπαιδική Κλινική Ε.Σ.Υ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»

Σκοπός: Τα κατάγματα και των δύο κνημιαίων 
κονδύλων (Schatzker V και VI) είναι κακώσεις 
υψηλής ενέργειας που χρήζουν πάντοτε χειρουρ-
γικής αντιμετώπισης. Στη μελέτη αυτή καταγρά-
φουμε τα αποτελέσματα από την εφαρμογή εσω-
τερικής οστεοσύνθεσης στα κατάγματα αυτά με 
χρήση δύο πλακών και προσπέλαση δύο τομών. 

Υλικό-Μέθοδοι: Την περίοδο 2008-2011 αντιμε-
τωπίστηκαν χειρουργικά 9 ασθενείς με συντρι-
πτικά κατάγματα κνημιαίων κονδύλων (7 V και 
2 Schatzker VI), μ.ο. ηλικίας 47,8 έτη (7 άνδρες 
και 2 γυναίκες), και μέσο χρόνο μετεγχειρητικής 
παρακολούθησης 13,4 μήνες.  Η επέμβαση διε-
νεργήθηκε με δύο τομές, μία πρόσθια-έξω και μία 
οπίσθια-έσω. Αρχικά διά της οπίσθιας-έσω (στο 
ύψος του χηνείου ποδός) γινόταν ανάταξη του 
έσω φλοιού και σταθεροποίηση με προκυρτωμένη 
πλάκα χαμηλού προφίλ (ενίοτε και 1/3 κύκλου) 
που λειτουργούσε ουσιαστικά ως πλάκα αντιστή-
ριξης και διατήρησης της ανάταξης εκ  των έσω 
χωρίς να υπάρχει ανάγκη όλες οι βίδες της να εί-
ναι 2 φλοιών.  Δια της πρόσθιας-έξω τομής γινό-
ταν η ανάταξη της αρθρικής επιφάνειας και του 
έξω φλοιού και οστεοσύνθεση με γωνιώδη πλάκα 
κονδύλων. Σε όλους τους ασθενείς τοποθετήθηκε 
λειτουργικός νάρθηκας γόνατος για πρώιμη κινη-
τοποίηση της άρθρωσης.

Αποτελέσματα: Ο μέσος χρόνος έναρξης πλήρους 
φόρτισης ήταν 12,3 εβδομάδες, ενώ το εύρος κίνη-
σης στην τελευταία επανεξέταση ήταν κατά μέσο 
όρο 0-110º. Δεν παρουσιάστηκε καμία επιπλοκή 
από τις προσπελάσεις, ενώ υπήρξε πώρωση σε 
όλες τις περιπτώσεις. Οι ασθενείς δεν αντιμετω-
πίζουν πρόβλημα κατά τη βάδιση, η οποία γίνεται 
σε όλους χωρίς υποστήριξη. Η μέση τιμή της κλί-
μακας ελέγχου της λειτουργικότητας του γόνατος 
του Hospital of Special Surgery (HSS score) ήταν 
κατά την τελευταία εξέταση 74,4 (κ.φ. 100) 
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Συμπεράσματα: Η χειρουργική αντιμετώπιση 
των συντριπτικών καταγμάτων των κνημιαίων 
κονδύλων με 2 πλάκες και 2 τομές είναι μία ασφα-
λής μέθοδος εσωτερική οστεοσύνθεσης που βοη-
θά στη γρήγορη κινητοποίηση της άρθρωσης και 
έχει ικανοποιητικά μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα. 

O27  
ΑΡΘΡΟΔΕΣΗ 4 ΓΩΝΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΥ-
ΚΛΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙ-
ΣΗ ΒΛΑΒΩΝ SLAC TOY ΚΑΡΠΟΥ

Νενόπουλος Α., Ντόβας Θ., Αγαθαγγελίδης Φ., 
Τσιτούρας Δ., Γκουλιοπούλου Ε., Κοϊμτζής Μ.

Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Βέροιας

Σκοπός της εργασίας μας είναι η αξιολόγηση 
των  κλινικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων 8 
ασθενών με βλάβη  SLAC  που αντιμετωπίστηκαν 
στην Κλινική μας με αρθρόδεση 4 γωνιών με χρή-
ση κυκλικής πλάκας.

Υλικό-Μέθοδοι: Την περίοδο 2000-2011 αντι-
μετωπίστηκαν στην κλινική μας 8 (6♂ και 2♀) 
ασθενείς με Μ.Ο ηλικίας 48,2 έτη. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για την χρήση της συγκεκριμένης 
μεθόδου αντιμετώπισης ήταν η ακεραιότητα του 
μηνοειδούς και της κερκιδομηνοειδούς αρθρώσε-
ως. Όλοι οι ασθενείς ακολούθησαν εντατικό πρό-
γραμμα φυσιοθεραπείας Οι ασθενείς αξιολογήθη-
καν μέσω του DASH score και της κλίμακας VAS 
προεγχειρητικά, 1 μήνα και 6 μήνες και 1 χρόνο 
ΜΤΧ.

Αποτελέσματα: Υπήρξε στατιστικώς σημαντική 
βελτίωση DASH score από 82,1 προεγχειρητικά 
στο 29,2 1 χρόνο ΜΤΧ (p=0,017) με σημαντική 

βελτίωση του εύρους κίνησης του καρπού των 
ασθενών καθώς και της συλληπτικής δύναμης. 
Βελτίωση υπήρξε και στον πόνο των ασθενών με 
το VAS από 6,9 προεγχειρητικά να μειώνεται στο 
1,7 1 χρόνο ΜΤΧ. Κανένας ασθενής δεν εμφάνισε 
ΜΤΧ επιπλοκή.

Συμπέρασμα: Η βλάβη SLAC αποτελεί την συ-
χνότερη αιτία εκφυλιστικής βλάβης του καρπού. 
Η αρθρόδεση 4 γωνιών με χρήση κυκλικής πλά-
κας προσέφερε στους ασθενείς μας σημαντική 
βελτίωση στην λειτουργικότητα του χεριού τους 
προσφέροντας παράλληλα σταθερότερη οστεο-
σύνθεση και μικρότερη πιθανότητα ψευδάρθρω-
σης σε σχέση με την αρθρόδεση με κ-wires.

O28  
ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΜΕΣΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΙΔΑΣ. ΕΣΩ-
ΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΑΝΑΤΟΜΙ-
ΚΗ ΜΗ ΚΛΕΙΔΟΥΜΕΝΗ ΠΛΑΚΑ ACUMED

Βραγγάλας Β., Καπούτσης Δ., Παυλόπουλος Χ., 
Τόσκας Ι., Μπουτσιάδης Α., Χριστοδούλου Π.

B’ Ορθοπαιδική Κλινική, 424 Γ.Σ.Ν.Ε.

Σκοπός: Παρά το γεγονός ότι η εσωτερική οστε-
οσύνθεση των καταγμάτων μεσότητας κλείδας 
δεν είναι ιδιαίτερα συχνή, η πραγματοποίησή 
της στις περιπτώσεις που ενδείκνυται μπορεί 
να αποβεί ιδιαίτερα δυσχερής, κυρίως λόγω των 
ανατομικών ιδιαιτεροτήτων αυτής. Σκοπός της 
εργασίας είναι η παρουσίαση των διεγχειρητικών 
και μετεγχειρητικών αποτελεσμάτων χρήσης  της 
ανατομικής πλάκας Acumed στην οστεοσύνθεση 
των καταγμάτων αυτών.

Υλικό – Μέθοδοι: Στην μελέτη περιελήφθησαν 
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11 ασθενείς με μεμονωμένα κατάγματα μεσότη-
τας κλείδας, με παρεκτόπιση >100%, βράχυνση 
>3cm και ιδιαίτερη πίεση δέρματος. Αποκλεί-
στηκαν ασθενείς με ανοιχτά κατάγματα, συνο-
δές νευρολογικές βλάβες και κακώσεις τύπου 
“floating shoulder”. Οι ασθενείς στο σύνολό τους 
ήταν άνδρες, ο μέσος όρος ηλικίας 26 έτη και ο 
μέσος χρόνος παρακολούθησης 1.5 έτη.
Αποτελέσματα
Παρατηρήθηκε πώρωση των καταγμάτων στο σύ-
νολο των περιπτώσεων, χωρίς καμία θραύση υλι-
κού, λοίμωξη ή προβλήματα επούλωσης δέρματος. 
Ωστόσο, διεγχειρητικά η σωστή τοποθέτηση της 
πλάκας απαιτεί ανατομική ανάταξη του κατάγμα-
τος. Μάλιστα, σε δύο περιπτώσεις χρειάστηκε να 
τοποθετηθεί το εσωτερικό άκρο της πλάκας στο 
περιφερικό τμήμα της κλείδας (μια περίπτωση 
ήταν malunion κλείδας). Επιπλέον, μία πλάκα 
αφαιρέθηκε ένα χρόνο μετά λόγω προβολής των 
υλικών (μικρό πάχος υποδορίου  - ισχνό άτομο) 
παρά το χαμηλό προφίλ αυτής.
Ενάμιση χρόνο μετεγχειρητικά το Constant score 
των ασθενών είναι 92 και το UCLA 32 κατά μέσο 
όρο. Δεν αναφέρονται προβλήματα πόνου, δυ-
σκινησίας της ωμοπλάτης ή της γληνοβραχιόνιας 
άρθρωσης. Οι ασθενείς επέστραψαν στο σύνολό 
τους στις απαιτητικές στρατιωτικές υποχρεώσεις 
τους.

Συμπεράσματα: Η ανατομική πλάκα κλέιδας της 
Acumed έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για εύ-
κολη θραύση υλικού και αποτυχίας της οστεο-
σύνθεσης. Ωστόσο, διαφαίνεται πως η επιτυχής 
οστεοσύνθεση απαιτεί χειρουργική εμπειρία της 
περιοχής, ανατομική ανάταξη και σωστή τοποθέ-
τηση της πλακός.  

O29  
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΚΑ-
ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΑΣΘΕ-
ΝΕΙΣ

Κωνσταντινίδης Γ., Ζήκος Δ., Αδάμ Α., Τάκης Δ., 
Καλύβας Σ., Παπαστεργίου Σ.

Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν.Θ.  «Άγιος Παύλος»

Εισαγωγή: Τα υποκεφαλικά κατάγματα του  μη-
ριαίου είναι σπάνια στους νέους ασθενείς και 
συνήθως προκαλούνται από υψηλής ενέργειας 
τραύμα. Η κοχλίωση αυτών των καταγμάτων σε 
αυτούς τους ασθενείς παρουσιάζει υψηλότερο 
ποσοστό άσηπτης νέκρωσης της μηριαίας κεφα-
λής και ψευδάρθρωσης.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η  
μελέτη και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 
κλειστής ανάταξης και εσωτερικής οστεοσύνθε-
σης με τρεις αυλοφόρους συμπιεστικούς διαυχε-
νικούς κοχλίες των υποκεφαλικών καταγμάτων 
σε νέους ασθενείς.

Υλικό – Μέθοδος: Κατά τη χρονική περίοδο Ιού-
νιος 2008- Ιούνιος 2011 αντιμετωπίστηκαν στην 
κλινική μας 48 ασθενείς ηλικίας 22-65 ετών (μ.ο. 
52,3 έτη), με κλειστή ανάταξη και εσωτερική 
οστεοσύνθεση με τρεις αυλοφόρους συμπιεστι-
κούς διαυχενικούς κοχλίες, λόγω τραυματικού 
υποκεφαλικού κατάγματος μηριαίου. Διερευνή-
θηκε η ανάπτυξη άσηπτης νέκρωσης της κεφαλής 
του μηριαίου και η πιθανότητα εμφάνισης άλλης 
επιπλοκής (ψευδάρθρωση,  πώρωση σε πλημμελή 
θέση, βράχυνση του αυχένα σε σχέση με το υγειές, 
η οπισθοχώρηση των υλικών σε σχέση με τον 
τύπο του κατάγματος κατά Garden και Powels, 
την ηλικία του ασθενή, το ASA score και τον χρό-
νο διεξαγωγής της χειρουργικής επέμβασης. 
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Αποτελέσματα: Μόνο 39 ασθενείς δέχθηκαν να 
συμμετέχουν στην μελέτη αυτή, (19 μικρότεροι 
των 50 ετών και 20 από 50-65 ετών). Από αυτούς 
3 (7,8%) παρουσίασαν ψευδάρθρωση,  12 (30%) 
πώρωση σε πλημμελή θέση, 2 (5%) άσηπτη νέ-
κρωση της μηριαίας κεφαλής και υποβλήθηκαν σε 
επανεγχείρηση μετά από 10 μήνες από το πρώτο 
χειρουργείο. Ο μέσος χρόνος από τον τραυματι-
σμό ως την χειρουργική πράξη ήταν 15 ώρες. Ο 
μέσος χρόνος παρακολούθησης των ασθενών 
ήταν 18 μήνες.

Συμπεράσματα: Η όποια καθυστέρηση του χει-
ρουργείου πέραν των 8 πρώτων ωρών από τη 
στιγμή του τραύματος φαίνεται να μην επηρεάζει 
την εμφάνιση μετεγχειρητικά άσηπτης νέκρωσης 
την μηριαίας κεφαλής, ενώ φαίνεται ότι ο τύπος 
του κατάγματος επηρεάζει τη συχνότητα και τη 
σοβαρότητα των μετεγχειρητικών επιπλοκών. 
Στη μελέτη μας δεν διαπιστώθηκε συσχέτιση της 
ηλικίας και της συχνότητας ή της βαρύτητας των 
μετεχχειρητικών επιπλοκών. Η πρώιμη διάγνω-
ση και χειρουργική αποκατάσταση, η ανατομική 
ανάταξη και η σταθερή εσωτερική οστεοσύνθε-
ση αποτελούν παράγοντες κλειδιά για την ορθή 
αντιμετώπιση αυτών των καταγμάτων.

O30
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΔΑΡ-
ΘΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΠΤΕΡΝΑΣ. ΜΕΤΕΓ-
ΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ 
SF-36 ΚΑΙ FADI. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ 12 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Πετράκης Ι., Δημητριάδης Σ., Καλίτσης Χ., Τράιος 
Σ., Ελευθερόπουλος Α. 

Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Νάουσας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Σκοπός: Η παρουσίαση των λειτουργικών μετεγ-
χειρητικών αποτελεσμάτων ύστερα από χειρουρ-
γική αντιμετώπιση ενδαρθρικών καταγμάτων 
πτέρνας, καθώς και η ανάδειξη της συσχέτισης 
ανάμεσα στα συστήματα αξιολόγησης που χρησι-
μοποιήθηκαν.

Υλικό και Μέθοδοι: Κατά την περίοδο 2008 
– 2012, υποβλήθηκαν σε ανοιχτή ανάταξη και 
εσωτερική οστεοσύνθεση 11 ασθενείς (12 κατάγ-
ματα) που έφεραν ενδαρθρικό κάταγμα πτέρνας 
(μ.ο ηλικίας ασθενών τα 50 έτη). Σύμφωνα με την 
κατάταξη Sander, το υλικό μας αποτελείτο από 8 
κατάγματα τύπου ΙΙ, 3 κάταγμα τύπου ΙΙΙ και 1 
κάταγμα τύπου IV. Ο μέσος χρόνος μετεγχειρητι-
κής παρακολούθησης ήταν οι 16 μήνες. Η τεχνική 
περιελάμβανε ευρεία έξω προσπέλαση τύπου «L», 
ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση με 
χρήση πλάκας ανακατασκευής τιτανίου χαμηλής 
διατομής (low profile plate). Όλοι οι ασθενείς δι-
εκπεραίωσαν συγκεκριμένο μετεγχειρητικό πρω-
τόκολλο. Τα συστήματα SF-36, AOFAS και FADI 
κατέγραψαν την μετεγχειρητική πρόοδο ανά πε-
ρίπτωση.

Αποτελέσματα: Όλοι οι ασθενείς διεκπεραίωσαν 
με επιτυχία το μετεγχειρητικό πρωτόκολλο. Ένας 
ασθενής εμφάνισε άμεση επιπολής μετεγχειρητι-
κή λοίμωξη που αντιμετωπίστηκε με χειρουργικό 
καθαρισμό. Η αξιολόγηση των ασθενών πραγμα-
τοποιήθηκε με την χρήση των κριτηρίων SF-36, 
AOFAS και FADI και κατέδειξε διαφορά μεταξύ 
των κλινικών δοκιμασιών (AOFA score) και του 
δείκτη ικανοποίησης του ασθενούς (SF-36).

Συμπέρασμα: Τα παραπάνω αποτελέσματα συμ-
βαδίζουν με την διεθνή βιβλιογραφία και πιθανόν 
να καταδεικνύουν ότι η αντιμετώπιση των καταγ-
μάτων πτέρνας χειρουργικά να απαιτεί παρέμβα-
ση σε δύο ετερόχρονα στάδια.
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O31  
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 
WOMAC ΚΑΙ LEQUESNE ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣ-
ΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ Ή 
ΓΟΝΑΤΟΣ

Κωνσταντινίδης Γ. Α., Αλετράς Β., Κανακάρη Κ.- 
Α., Τότλης Τ., Νάτσης Κ., Παπαστεργίου Σ.

Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος»
Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Ιατρική 
Σχολή Α.Π.Θ.

Εισαγωγή: Η οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) αποτελεί τη 
συχνότερη μορφή αρθρίτιδας και τη συχνότερη αι-
τία αναπηρίας κινητικού τύπου.  Η σχετιζόμενη με 
την υγεία ποιότητα ζωής των ασθενών που πάσχουν 
από την νόσο αυτή είναι αναγκαίο να καταγράφεται 
και να αξιολογείται πριν και μετά από κάθε θερα-
πευτική παρέμβαση καθώς η βελτίωσή της  αποτε-
λεί τον στόχο του ιατρού και του ασθενούς. 

Σκοπός:  Να εκτιμηθεί η εγκυρότητα και η αξι-
οπιστία των δεικτών του Western Ontario and 
McMaster Universities (WOMAC) και του 
Lequesne σε Έλληνες ασθενείς με ΟΑ ισχίου ή γό-
νατος και να συγκριθούν τα αποτελέσματα των 
οργάνων μέτρησης για το ισχίο και το γόνατο.

Υλικό–Μεθοδολογία: Σε 62 ασθενείς με ΟΑ (10 
ισχίου και 52 του γόνατος) χρησιμοποιήθηκε η 
ελληνική έκδοση του ειδικού ερωτηματολογίου 
WOMAC LK 3.1 και του Lequesne. Τα ερωτημα-
τολόγια συμπληρώθηκαν από 28 ασθενείς δύο 
φόρες, για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της δοκι-
μής- επανελέγχου. Όλοι οι ασθενείς κλήθηκαν να 
απαντήσουν σε ένα γενικό ερωτηματολόγιο για 
την αξιολόγηση της σχετιζόμενης με την υγεία 
ποιότητα ζωής (Short Form-36, SF-36), καθώς και 

σε μια δομημένη συνέντευξη για την αξιολόγηση 
δημογραφικών και άλλων χαρακτηριστικών.   Η 
εσωτερική συνοχή και η αξιοπιστία αξιολογήθη-
κε με τον προσδιορισμό των συντελεστών συ-
σχέτισης Cronbach’s alpha και των ενδοταξικών 
συντελεστών (ICC).  Η εγκυρότητα ελέγχθηκε 
συσχετίζοντας τον δείκτη WOMAC και Lequesne 
μεταξύ τους, αλλά και με τον δείκτη SF-36 και την 
οπτική αναλογική κλίμακα πόνου (VAS).

Αποτελέσματα: Οι συσχετίσεις στοιχείου κλί-
μακας επιβεβαίωσαν την ανωτερότητα του 
WOMAC με βάση την εσωτερική συνοχή. Οι δεί-
κτες WOMAC και Lequesne έδειξαν αρκετά καλή 
συσχέτιση μεταξύ συγκρίσιμων κλιμάκων του 
SF-36  (φυσική λειτουργία και σωματικό άλγος) 
και μεταξύ της οπτικής κλίμακας πόνου VAS. Οι 
συντελεστές συσχέτισης Cronbach alpha για τον 
WOMAC κυμάνθηκαν από 0,93 έως 0,99 για την 
ΟΑ ισχίου και από 0,85 έως 0,98 για την ΟΑ του 
γόνατος.  Οι αντίστοιχες τιμές για τον Lequesne 
ήταν από 0,77 έως 0,82  και από 0,70 έως 0,81.  

Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματά μας έδειξαν 
ότι ο δείκτης WOMAC είναι πιο αξιόπιστος για 
να χρησιμοποιηθεί σε Έλληνες ασθενείς με ΟΑ 
ισχίου ή γόνατος από τον δείκτη του Lequesne.

O32  
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙ-
ΕΓΕΡΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙ-
ΚΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΜΕΙΖΟΝΕΣ 
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ιωαννίδης Π., Παπαστεργίου Σ., Ζήκος Δ., Τσι-
κριτζής Λ., Τσαμασλίδης Γ., Μπουντούρης Α.

Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος»

Ασθενείς και Μέθοδος: Στην μελέτη μας περι-
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λαμβάνονται 100 ασθενείς ηλικίας 65-91 ετών. 
Το γνωστικό επίπεδο εκτιμήθηκε κατά την προ-
εγχειρητική εξέταση με την κλίμακα Mini Mental 
Status Examination (MMSE). Οι διαταραχές ταξι-
νομούνται σε:
·	 Σοβαρή ανοϊκή διαταραχή (0-10)
·	 Μέτρια διαταραχή (10-20)
·	 Ελαφρά διαταραχή (20-40)
·	 Ένδειξη γνωστικής ανεπάρκειας (24-27)
·	 Απουσία διαταραχής (27-30)

Αποτελέσματα:

MMSE Σοβαρή
ανοϊκή 

διαταραχή

Μέτρια
ανοϊκή 

διαταραχή

Ελαφρά
ανοϊκή 

διαταραχή

Ένδειξη
ανοϊκής 

διαταραχής

Απουσία
Γνωστικής 
διαταραχής

Ασθενείς 2 16 30 32 20 100

Μτχ.
Παραλήρημα

Διέγερση

2 6 6 2 16

% ποσοστό 100% 37.5% 20% 0% 10% 16%

Παρατηρήθηκε μια διαβάθμιση των συγχυτικών 
φαινομένων που παρουσιάστηκαν στους ασθε-
νείς.

Συζήτηση - Συμπεράσματα: Στη διεθνή βιβλιο-
γραφία αναφέρεται εμφάνιση μετεγχειρητικού 
παραληρήματος σε ποσοστό 20-65% των υπερη-
λίκων ασθενών που χειρουργούνται με ραχιαία ή 
επισκληρίδιο αναισθησία. Παρά το γεγονός ότι η 
περιοχική αναισθησία αποτελεί μέθοδο εκλογής 
στους υπερήλικες χειρουργικούς ασθενείς, διότι 
ο ασθενής παραμένει ξύπνιος και συνεργάσιμος 
και κινητοποιείται γρήγορα, τα επεισόδια μετεγ-
χειρητικού παραληρήματος και διέγερσης εμφα-
νίζονται, σπανιότερα όμως απ’ ότι σε υπερήλικες 
που χειρουργούνται υπό γενική αναισθησία. Το 
μετεγχειρητικό παραλήρημα και διέγερση μπορεί 
να οφείλεται επίσης σε συνυπάρχουσες καταστά-
σεις, όπως:

·	 Το stress της επέμβασης
·	 Μετεγχειρητικά επεισόδια υπότασης
·	 Υποξαιμία, αναιμία
·	 Μεταβολικά αίτια
·	 Λοιμώξεις, πυρετός
·	 Πόνος
·	 Υποκείμενη άνοια

Έτσι η προεγχειρητική εκτίμηση της διανοητικής 
κατάστασης αποτελεί τη βάση για την κατανόηση 
και αντιμετώπιση της διανοητικής του κατάστα-
σης μετά την αναισθησία και την επέμβαση. Στις 
αρνητικές επιπτώσεις του μετεγχειρητικού παρα-
ληρήματος και της διέγερσης περιλαμβάνονται 
η παράταση της παραμονής του ασθενούς στο 
νοσοκομείο, η αύξηση του κόστους νοσηλείας, η 
μη έγκαιρη κινητοποίηση του ασθενούς και η δυ-
σκολία παροχής μετεγχειρητικής φροντίδας από 
το νοσηλευτικό προσωπικό.
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O33  
ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΥΡΟΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣ-
ΤΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΩΜΟΥ

Tζαβέας Α., Χριστοφορίδης Ι., Παρασκευάς Γ., 
Μπεσλίκας Θ., Νάτσης Κ.

Β’ Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς»
Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής Α.Π.Θ.

Σκοπός: Η ιστολογική και κλινική αξιολόγηση 
της αστάθειας του ώμου και ο συσχετισμός με τη 
λειτουργία της ιδιοδεκτικότητας.

Υλικό – Μέθοδος: Η μελέτη έγινε σε 15 ασθενείς 
με αστάθεια του ώμου οι οποίοι υποβλήθηκαν σε 
επανορθωτική αρθροσκοπική επέμβαση.  Όλοι 
αξιολογήθηκαν προεγχειρητικά και μετεγχειρητι-
κά για την ιδιοδεκτικότητα του ώμου κλινικά με 
τη χρήση ειδικής συσκευής μέτρησης που κατα-
σκευάστηκε για τη μελέτη αυτή.  Οι δοκιμασίες 
που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το όριο της αντίλη-
ψης της παθητικής κίνησης (TTDPM : threshold 
to detection of passive motion) και  η παθητική 
αναπαραγωγή της θέσης της άρθρωσης (PRJP: 
passive reproduction of joint position). Επίσης, 
έγινε μέτρηση όχι μόνο του πάσχοντος αλλά και 
του υγιούς ώμου σε κάθε ασθενή.   Διεγχειρητικά 
σε όλους τους ασθενείς έγινε λήψη ιστοτεμαχίου 
από τον αρθρικό θύλακο και μέτρηση των ιδιοδε-
κτικών υποδοχέων ιστολογικά. Ως ομάδα σύγκρι-
σης χρησιμοποιήθηκαν νωποί πτωματικοί ώμοι, 
από τους οποίους έγινε λήψη παρόμοιων ιστοτε-
μαχίων θυλάκου.

Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε μειωμένη ιδιοδε-
κτικότητα μεταξύ του πάσχοντος και υγιούς ώμου 
προεγχειρητικά, ενώ βελτίωση της ιδιοδεκτικότη-
τας ένα χρόνο μετεγχειρητικά.  Κατά την ιστολο-

γική εξέταση παρατηρήθηκαν πολυάριθμοι ιδιο-
δεκτικοί υποδοχείς με τη μορφή των σωματίων 
Pacini, απολήξεων Ruffini, οργανιδίων Golgi και 
ελεύθερων νευρικών απολήξεων.  Τη συντριπτική 
πλειοψηφία αποτελούσαν τα σωμάτια Pacini και 
οι ελεύθερες νευρικές απολήξεις.  Ο αριθμός των 
υποδοχέων Pacini στους ασθενείς με αστάθεια 
βρέθηκε μειωμένος σε σχέση με τα πτωματικά 
παρασκευάσματα και η διαφορά ήταν στατιστικά 
σημαντική.

Συμπεράσματα: Η ιδιοδεκτικότητα του ώμου 
μειώνεται στην αστάθεια και ως αιτία μπορεί να 
θεωρηθεί η μείωση του απόλυτου αριθμού των 
υποδοχέων.  Η ελάττωση του αριθμού υποδοχέ-
ων ανά μονάδα επιφάνειας μπορεί να οφείλεται 
στην διάταση του θυλάκου ή στην αδρανοποίηση 
και εκφύλισή τους.  Σε κάθε περίπτωση το αποτέ-
λεσμα είναι η μειωμένη ανταπόκριση των ερεθι-
σμάτων της ιδιοδεκτικότητας.  Η επανορθωτική 
χειρουργική επέμβαση λύει τον φαύλο κύκλο της 
αστάθειας – μειωμένης ιδιοδεκτικότητας.
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ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙ-
ΚΟΥ ΥΠΕΡΑΚΑΝΘΙΟΥ ΜΥΟΣ ΣΕ ΕΠΙΜΥΕΣ

Δίτσιος Κ.1, Μπουτσιάδης Α.1, Καπουκρανίδου 
Δ.2, Χατζησωτηρίου Α.2, Καλπίδης Ι.2, Αλμπάνη 
Μ.2, Χριστοδούλου Α.1 

1Α’  Ορθοπαιδική Κλινική,  Γ.Ν.Θ «Γ. Παπανικολάου»
2Εργαστήριο Φυσιολογίας Α.Π.Θ.

Σκοπός: Οι ρήξεις του στροφικού πετάλου απο-
τελούν συνήθη πάθηση που προκαλεί σημαντική 
αναπηρία σε ορισμένους ασθενείς. Ωστόσο, στον 
τομέα  κατανόησης της βιολογίας των βλαβών 
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αυτών αρκετές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί 
στο τμήμα του τένοντα του υπερακανθίου και 
στην κατάφυσή του στο  βραχιόνιο όγκωμα. Σκο-
πός της συγκεκριμένης έρευνας είναι η μελέτη 
των μυικών ινών του φυσιολογικού υπερακανθί-
ου μυός και η χαρτογράφηση αυτού.

Υλικό – Μέθοδοι: Για την μελέτη χρησιμοποιή-
θηκαν 3 επίμυες Sprague- Dawley ιδίου περίπου 
βάρους (350 gr), μετά τη θυσίαση των οποίων 
ελήφθησαν οι υπερακάνθιοι μύες. Πραγματοποιή-
θηκε ψύξη των μυών σε διάταξη με μήκος ηρεμίας 
και ταυτοποίηση κεντρικού-περιφερικού, κοιλια-
κού - ραχιαίου τμήματος. Με τη χρήση ψυκτικού 
μικροτόμου ελήφθησαν τομές 10μm του υπερα-
κανθίου μυός και στη συνέχεια πραγματοποιήθη-
κε χρώση με SDH ( σουκινική δευδρογενάση). Η 
μελέτη του μυός έγινε κατά οπτικά πεδία με ταυ-
τοποίηση στο χώρο.

Αποτελέσματα: Οι μυικές ίνες με βάση τη χρώ-
ση SDH κατατάσσονται σε ταχείες γλυκολυτικές 
ίνες (FG), αργές οξειδωτικές ανθεντικές στον κά-
ματο ίνες (FOG), και τέλος σε ενδιάμεσες SDH-
Intermediate. 
Συνολικά ο υπερακάνθιος  φαίνεται να είναι κυ-
ρίως ταχύς μύς με υπεροχή των FG ινών. Ωστό-
σο, χωροταξικά η ταυτότητα των μυικών ινών 
φαίνεται να μεταβάλλεται. Στο τμήμα του μυός 
που βρίσκεται σε επαφή με το οστούν (κοιλιακό 
τμήμα) φαίνεται να υπερέχουν οι FOG  βραδίες 
ίνες (50%) και ακολουθούν οι FG (21%) και τέλος 
οι SDH- Intermediate (19%). Αντίθετα, όσο μετα-
βαίνουμε στο ραχιαίο τμήμα του μυός τα ποσο-
στά αυτά μεταβάλλονται, με τις FOG  κατέχουν 
το 12%, τις FG το 70% και τις SDH-Intermediate 
το 18%.

Συμπεράσματα: Φαίνεται ότι η χαρτογράφηση 
του φυσιολογικού υπερακανθίου μυός είναι ιδιαί-

τερα σημαντική και ανοίγει το δρόμο στην τρισ-
διάστατη μελέτη του εκφυλισμένου μυός, μετά 
από ρήξη του τένοντά του.
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Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΞΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 
ΝΕΑΡΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΚΚΕΝΤΡΕΣ 
ΣΥΣΠΑΣΕΙΣ, ΣΕ ΤΕΝΟΝΤΟΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ 
ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ. 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Τερζίδης Ι. 1, Σιδερίδης Α.1, Παπακώστας Ε.1, Κού-
τρας Γ.2, Ντιτσιοπούλου Ε.2, Ντιτσιόπουλος Κ.2

1Ορθοπαιδικό Τμήμα, Γενική Κλινική Άγιος Λου-
κάς, Θεσσαλονίκη
2ΑΤΕΙΘ

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση 
αποτελεσματικότητας ενός προγράμματος έκκε-
ντρων ασκήσεων των μυών της γαστροκνημίας 
σε σχέση με πρόγραμμα διατατικών ασκήσεων, 
μετά από χρήση αυξητικών παραγόντων και νεα-
ροποίησης, σε χρόνιες τενοντοπάθειες του Αχίλ-
λειου τένοντα σε ερασιτέχνες αθλητές. 

Υλικό-Μέθοδος: Στη  μελέτη συμμετείχαν 23 
αθλητές (18 άνδρες, 5 γυναίκες), με μέσο όρο 
ηλικίας 36,4 έτη (31-49 ετών) με χρόνιας τενο-
ντοπάθειας (μ.ο. 8,3 μήνες), επιβεβαιωμένα εργα-
στηριακά  (MRI, US) κατά το χρονικό διάστημα 
από 01-2005 έως 12-2010. Όλοι οι ασθενείς υπο-
βλήθηκαν υπό τοπική αναισθησία σε χειρουργικό 
καθαρισμό και τοποθέτηση αυξητικών παραγό-
ντων. Ακολούθησε  ειδικό πρόγραμμα έκκεντρων 
ασκήσεων των μυών της γαστροκνημίας σε 14 
αθλητές (α ομάδα). Οι υπόλοιποι 9 αθλητές (β 
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ομάδα) εφάρμοσαν απλό πρόγραμμα διατατικών 
ασκήσεων. Όλοι οι αθλητές προεγχειρητικά και 
μετεγχειρητικά (24 εβδομάδες)  αξιολογήθηκαν 
με την κλίμακα άλγους VAS (0-100mm) και υπο-
βλήθηκαν σε μετρήσεις της μέγιστης ισοκινητικής 
δύναμης των πελματιαίων καμπτήρων μυών του 
υγιούς και πάσχοντος μέλους, με το ισοκινητικό 
δυναμόμετρο (Cybex Norm) σύγκεντρα σε γωνι-
ακές ταχύτητες 90ο/sec  (5 επαναλήψεις) και 225ο/

sec  (10 επαναλήψεις)  και έκκεντρα σε γωνιακή 
ταχύτητα 90ο/sec .  

Αποτελέσματα: Από τα αποτελέσματα, η β ομάδα 
εμφάνισε στατιστικά σημαντική βελτίωση στην 
κλίμακα άλγους  P< 0.01 (VAS 81,2±19,1 προ-
εγχειρητικά σε  4,2±4,1 μετεγχειρητικά).  Προ-
εγχειρητικά  η πάσχουσα πλευρά εμφάνισε στα-
τιστικά σημαντικά μειωμένη δύναμη 19,8% και 
24,7% στις 90ο/sec   και 225ο/sec   στη  σύγκεντρη και  
16,2% στην έκκεντρη αξιολόγηση σε σχέση με την 
υγιή πλευρά (P< 0.01). Μετεγχειρητικά αυξήθη-
κε στατιστικά σημαντικά η δύναμη των μυών της 
πάσχουσας πλευράς αλλά παρατηρήθηκε στατι-
στικά σημαντικό  έλλειμμα σε σχέση με την υγιή 
πλευρά που ανήλθε σε 13,8%, 16,9% και 12,2%  
στις αντίστοιχες μετρήσεις (P< 0.01). Η α ομάδα  
εμφάνισε στατιστικά σημαντική βελτίωση στην 
κλίμακα του άλγους (VAS 82,1±18,9 προεγχειρη-
τικά και 4,9±3,8 μετεγχειρητικά). Προεγχειρητικά  
η πάσχουσα πλευρά εμφάνισε στατιστικά σημα-
ντικά μειωμένη δύναμη 18,9% και 23,6% στις 90ο/

sec   και 225ο/sec   στη  σύγκεντρη και  15,4% στην 
έκκεντρη αξιολόγηση σε σχέση με την υγιή πλευ-
ρά(P< 0.01). Μετεγχειρητικά αυξήθηκε στατιστι-
κά σημαντικά η δύναμη των μυών της πάσχουσας 
πλευράς (P< 0.01) με αποτέλεσμα να μην  παρα-
τηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση 
με την υγιή πλευρά (P> 0.01) αν και παρατηρείται 
έλλειμμα που ανέρχεται σε 9,2%, 11,3% και 7,2%  
στις αντίστοιχες μετρήσεις.

Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, αθλητές με 
τενοντοπάθεια του αχιλλείου που υποβλήθηκαν 
σε χειρουργικό καθαρισμό και έγχυση αυξητικών 
παραγόντων εμφάνισαν σημαντική βελτίωση και 
υποχώρηση των συμπτωμάτων. Η επιπλέον εφαρ-
μογή προγράμματος έκκεντρων ασκήσεων έδειξε 
να έχει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. 
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ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: ΝΕΕΣ ΔΥ-
ΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ MEDUCATOR PRO-
JECT

Ντάφλη Ε., Σπάχος Δ., Κωνσταντινίδης Σ., Λάκκα 
Χ., Νικολαϊδου Μ., Μπράτσας Χ.,  Μπαμίδης Π.

Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής, Ιατρική 
Σχολή, Α.Π.Θ.

Σκοπός: Το άρθρο αυτό έχει σκοπό να αναδείξει 
τις νέες αντιλήψεις και προσεγγίσεις στο χώρο της 
ψηφιακής ιατρικής εκπαίδευσης. Παρουσιάζονται 
έτσι τεχνολογικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν 
πρόσφατα στο mEducator (www.mEducator.net), 
ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα που έχει ως στόχο να 
προσδιορίσει τις καλύτερες πρακτικές για την 
ανταλλαγή και επαναχρησιμοποίηση ιατρικού εκ-
παιδευτικού υλικού. Οι τεχνολογικές πλατφόρμες 
που υλοποιήθηκαν στοχεύουν στη διασύνδεση 
των χρηστών και του εκπαιδευτικού υλικού με 
τρόπο που να υποστηρίζει  και να ενισχύει όχι 
μόνο την ανταλλαγή του εκπαιδευτικού υλικού, 
αλλά και τη δημιουργία δικτύων χρηστών/αντι-
κειμένων. 

Υλικό και μέθοδοι: Το πρόγραμμα mEducator δί-
νει τη δυνατότητα διανομής ποικίλων εκπαιδευ-
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τικών πόρων, πολυμεσικής μορφής, που περιλαμ-
βάνει από ηλεκτρονικούς άτλαντες, εικονικούς 
ασθενείς, έως και «παιχνίδια σοβαρού σκοπού», 
αντιστοιχεί σε διάφορες εκπαιδευτικές προσεγγί-
σεις και απευθύνεται σε μεγάλο εύρος χρηστών 
όσον αφορά τη γλώσσα, την κουλτούρα και την 
εκπαιδευτική ιδιοσυγκρασία. Μία από τις επιλο-
γές/λύσεις που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του 
ερευνητικού προγράμματος είναι τεχνολογικές 
λύσεις/πλατφόρμες που βασίζονται στις τελευ-
ταίες εξελίξεις περί του σημασιολογικού ιστού 
(Semantic Web, Web3.0). Επιτρέπουν έτσι την 
πρόσβαση σε συνδεδεμένα αποθετήρια ηλεκτρο-
νικής μάθησης και χρησιμοποιούνται ώστε να 
επιτρέπουν κατανεμημένα ερωτήματα σχετικά με 
την ανάκτηση και διασύνδεση εκπαιδευτικών πό-
ρων για σύγχρονη ιατρική εκπαίδευση.  

Αποτελέσματα: Αναπτύχθηκαν και επεκτάθηκαν 
εφαρμογές για τρεις πολύ δημοφιλείς πλατφόρ-
μες, οι οποίες χρησιμοποιούνται από πολλά ακα-
δημαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα: 1)  το MILES+ 
(MEDICAL INTER-LINKED EDUCATIONAL 
SPACE) για το Drupal, ένα από τα πιο γνω-
στά συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, 2) το 
MELINA+ (Medical Education Linked Arena) 
για το moodle, ένα εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό 
περιβάλλον με πάνω από ένα εκατομμύριο χρή-
στες και 3) το LLplus (Linked Labyrinth+) για το 
OpenLabyrinth, μια πλατφόρμα για τη δημιουρ-
γία και εκτέλεση εικονικών ασθενών. 

Συμπεράσματα: Πρόκειται για μια τεχνολογική 
λύση με τρεις εφαρμογές για δημοφιλείς πλατ-
φόρμες, που στοχεύει στη βέλτιστη ανταλλαγή 
και επαναχρησιμοποίηση σύγχρονου ιατρικού 
εκπαιδευτικού περιεχομένου. Τα πρώτα αποτελέ-
σματα από εκτεταμένα σενάρια αξιολόγησης των 
συστημάτων από επίδοξους χρήστες (ακαδημαϊ-
κό προσωπικό, φοιτητές ιατρικής, ιατρούς κτλ) 

αναδεικνύουν τη δυναμική προοπτική και χρησι-
μότητα αυτών των συστημάτων.
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ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΠΙΣΘΙΑ 
ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ ΣΤΗ ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΟΣΦΥΙΚΗ ΜΟΙΡΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙ-
ΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Stavridis S.I.1, Bücking P.2, Schaeren S.3, Jeanneret 
B.3, Schnake K.J.1

1Center for Spinal Surgery and Neurotraumatology, 
BG Unfallklinik Frankfurt, Germany
2Department of Orthopedic Surgery, St Elisabeth-
Hospital Herten, Herten, Germany
3Center for Musculoskeletal Diseases/Spine, Uni-
versity of Basel, Basel, Switzerland

Σκοπός: Η αφαίρεση των υλικών λόγω πόνου και 
ενοχλήσεων μετά από οπίσθια σπονδυλοδεσία 
είναι μια συχνή επέμβαση. Πραγματοποιήσαμε 
αυτή την αναδρομική μελέτη προκειμένου να δι-
ερευνήσουμε το όφελος για τους ασθενείς  που 
υποβάλλονται σε αφαίρεση υλικών με την παρα-
πάνω ένδειξη.

Υλικό και μέθοδος: 57 ασθενείς (29 άνδρες, 28 
γυναίκες, μέση ηλικία 46,5 χρόνια) που υποβλή-
θηκαν σε αφαίρεση υλικών οπίσθιας σπονδυλο-
δεσίας λόγω πόνου και ενοχλήσεων εξετάστηκαν 
6-24 μήνες μετεγχειρητικά. Η αρχική διάγνωση 
ήταν κάταγμα σε 40% των ασθενών και εκφυλι-
στική σπονδυλική νόσος σε 58%. Αξιολογήθηκαν 
η ικανοποίηση των ασθενών και το τελικό απο-
τέλεσμα, η μητρική τους γλώσσα, το ψυχολογικό 
τους υπόβαθρο, τα εγχειρητικά δεδομένα και οι 
τυχόν επιπλοκές.
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Αποτελέσματα: Συνολικά επιτεύχθηκε στατιστι-
κά σημαντική μείωση του πόνου μετεγχειρητικά 
(από 64 σε 48 μονάδες στην κλίμακα πόνου VAS. 
5 ασθενείς (8,8%) παρουσίασαν επιπλοκές. 36 
ασθενείς (63%)  θεώρησαν πως ωφελήθηκαν από 
την επέμβαση, αλλά μόλις 7 ασθενείς (12%)  εί-
χαν πλήρη εξάλειψη του πόνου μετεγχειρητικά. 
36 ασθενείς (63%) θα επαναλάμβαναν την επέμ-
βαση. Τα αποτελέσματα στην υποομάδα των ξε-
νόγλωσσων ασθενών ήταν σημαντικά χειρότερα 
ενώ το ψυχοκοινωνικό υπόβαθρο δεν έδειξε να 
επηρεάζει το αποτέλεσμα. Προεγχειρητικά δι-
αγνωστικά μπλοκ είχαν προγνωστική αξία σε 9 
από τους 13 ασθενείς.

Συμπεράσματα: Η αφαίρεση των υλικών οπίσθι-
ας σπονδυλοδεσίας λόγω πόνου και ενοχλήσε-
ων πιθανώς να επιφέρει κάποιο όφελος για τους 
ασθενείς. Αν και  μόλις 12% των ασθενών αναφέ-
ρουν πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων μετεγχει-
ρητικά, 63% θα επαναλάμβαναν την επέμβαση. 
Τα προεγχειρητικά διαγνωστκά μπλοκ έχουν κά-
ποια αξία αλλά  η προγνωστική τους σημασία δεν 
είναι απόλυτη. Δυσκολίες στην επικοινωνία είναι  
πιθανόν να επηρρεάζουν αρνητικά το τελικό απο-
τέλεσμα. Ο θεράπων ιατρός θα πρέπει να λαμβά-
νει υπ΄ όψιν αυτά τα αποτελέσματα και να ενη-
μερώνει αναλυτικά τους ασθενείς προεγχειρητικά 
ώστε εκείνοι να μην έχουν αδικαιολόγητα υψηλές 
προσδοκίες από την επέμβαση.

O38  
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ 
ΠΛΑΚΑΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΙΟΠΙΣΘΙΕΣ ΣΠΟΝΔΥ-
ΛΟΔΕΣΙΕΣ ΘΩΡΑΚΟΟΣΦΥΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑ-
ΤΩΝ

Schnake K.J., Stavridis S.I., Krampe S., Kandziora F.

Center for Spinal Surgery and Neurotraumatology, 
BG Unfallklinik Frankfurt, Germany

Σκοπός: Η προοπτική αξιολόγηση της ακτινολο-
γικής και κλινικής επίδρασης της προσθήκης μιας 
πρόσθιας πλάκας σε προσθιοπίσθιες σπονδυλο-
δεσίες θωρακοοσφυικών καταγμάτων.

Υλικό και Μέθοδος: 75 διαδοχικοί ασθενείς με 
ασταθή θωρακοοσφυικά κατάγματα υποβλήθη-
καν σε οπίσθια (βίδες και ράβδοι) και πρόσθια 
(κλωβός σωματεκτομής με τοπικό αυτόλογο μό-
σχευμα) σπονδυλοδεσία. Σε 40 ασθενείς (53,3%) 
τοποθετήθηκε επιπρόσθετα μία πρόσθια πλάκα 
(Ομάδα Α) ενώ στους υπόλοιπους 35 (46,7%) δεν 
τοποθετήθηκε πλάκα. Διενεργήθηκε ακτινολογι-
κός έλεγχος με απλές ακτινογραφίες και αξονική 
τομογραφία προεγχειρητικά, μετεγχειρητικά, μετά 
από 12 μήνες και στην τελευταία εξέταση (μ.ο. 
χρόνου παρακολούθησης 32 μήνες, εύρος 22-72). 
Αξιολογήθηκαν η απώλεια ανάταξης, η καθίζηση 
του κλωβού, τα ποσοστά επιτυχούς οστικής σπον-
δυλοδεσίας καθώς και το κλινικό αποτέλεσμα.

Αποτελέσματα: 66 (87%) ασθενείς (36 της ομά-
δας Α και 30 της ομάδας Β) ήταν διαθέσιμοι για 
παρακολούθηση. Οι δύο ομάδες ασθενών ήταν 
συγκρίσιμες όσον αφορά στην ηλικία, το φύλο 
και τα χαρακτηριστικά του κατάγματος. Η μέση 
απώλεια ανάταξης (2,4° στην ομάδα Α και 3,1° 
στην ομάδα Β) δεν διέφερε στατιστικώς σημα-
ντκά μεταξύ των δύο ομάδων. Ωστόσο, το ποσο-
στό επιτυχούς σπονδυλοδεσίας ήταν στατιστκώς 
σημαντικά υψηλότερο στην ομάδα Α (63% έναντι 
25%) (p<0.05) στους 12 μήνες και ακόμα υψηλό-
τερο στους 32 μήνες (81% έναντι 33%) (p<0.001). 
Οστικές γέφυρες εντοπίζονταν κάτω ή γύρω από 
την πλάκα στο 94% των ασθενών. Δε βρέθηκε 
στατιστικώς σημαντική διαφορά στο κλινικό απο-
τέλεσμα.
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Συμπεράσματα: Η προσθήκη μιας πρόσθιας πλά-
κας σε προσθιοπίσθιες σπονδυλοδεσίες θωρακο-
οσφυικών καταγμάτων οδηγεί σε στατιστικώς ση-
μαντικά υψηλότερα ποσοστά επιτυχούς οστικής 
σπονδυλοδεσίας  αλλά δεν επηρρεάζει ούτε την 
απώλεια ανάταξης και την καθίζηση του κλωβού 
αλλά ούτε και το κλινικό αποτέλεσμα. Η επιτυγ-
χανόμενη καλύτερη εμβιομηχανική σταθερότητα 
μέσω της πλάκας και η ευνοϊκότερη ανάπτυξη 
νέου οστού κατά μήκος της πλάκας είναι πιθανές 
εξηγήσεις για τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχούς 
οστικής σπονδυλοδεσίας. 

O39  
ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΔΥΣ-
ΦΑΓΙΑΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΘΙΑ ΑΥΧΕΝΙ-
ΚΗ ΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ 
(ACDF) ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΩΒΟ «ZERO-P»: ΜΕ-
ΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΟΣ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Stavridis S.I., Scholz M., Kandziora F.

Center for Spinal Surgery and Neurotraumatology, 
BG Unfallklinik Frankfurt, Germany

Σκοπός: Η προοπτική αξιολόγηση ενός νέου 
„stand alone“ κλωβού για διενέργεια πρόσθι-
ας αυχενικής δισκεκτομής και σπονδυλοδεσίας 
(ACDF) για την αντιμετώπιση αυχενικής ριζοπά-
θειας και μυελοπάθειας.

Υλικό και Μέθοδοι: Στην προοπτική αυτή με-
λέτη συμπεριλήφθησαν 45 ασθενείς (27, άνδρες, 
18 γυναίκες, μ.ο. ηλικίας 54 έτη) οι οποίοι λόγω 
αυχενικής ριζοπάθειας και/ή μυελοπάθειας  υπο-
βλήθηκαν σε ACDF (17 ενός, 22 δύο και 6 τριών 
επιπέδων) με το νέο κλωβό. Οι ακόλουθες κλινι-
κές παράμετροι αξιολογήθηκαν προεγχειρητικά, 

άμεσα μετεγχειρητικά και μετά από 3, 6, και 12 
μήνες μετεγχειρητικά: η κλίμακα πόνου VAS για 
τον αυχένα και το άνω άκρο, ο δείκτης αυχενι-
κού πόνου και ανικανότητας (NPDI: Neck Pain 
Disability Index) και τα υποκειμενικά κριτήρια 
του Odom. Στα ίδια χρονικά σημεία διενεργήθη-
καν απλές ακτινογραφίες της αυχενικής μοίρας 
καθώς και αξονική τομογραφία στους 12 μήνες 
μετεγχειρητικά για την αξιολόγηση της οστικής 
σπονδυλοδεσίας.

Αποτελέσματα: Με εξαίρεση δύο προσπονδυ-
λικά αιματώματα χωρίς ένδειξη επανεγχείρησης 
δεν παρατηρήθηκαν άλλες μετεγχειρητικές επι-
πλοκές. 30 από τους 45 ασθενείς ανέφεραν ήπια 
δυσφαγία άμεσα μετεγχειρητικά (μέση διάρκεια 
συμπτωμάτων 21 ημέρες). Στον επανέλεγχο των 
12 μηνών μετεγχειρητικά μόλις 3 ασθενείς (6,6%) 
ανέφεραν εμμένουσα ήπια δυσφαγία (VAS 1,4). 
Άμεσα μετεγχειρητικά σημειώθηκε στατιστι-
κώς σημαντική (p<0,05) μείωση τόσο του πόνου 
(VAS αυχένα: 5,3→2,6; VAS άνω άκρου: 5,4→2,9) 
όσο και του δείκτη NPDI (54%→31%). Μετά από 
12 μήνες παρατηρήθηκε περαιτέρω μείωση του 
αυχενικού πόνου (VAS αυχένα: 1,3), του πόνου 
του άνω άκρου (VAS άνω άκρου: 1,8) καθώς και 
του δείκτη NPDI (24%). Ο ακτινολογικός έλεγ-
χος έδειξε σωστή θέση των υλικών χωρίς σημεία 
χαλάρωσης και η αξονική τομογραφία στους 12 
μήνες επιβεβαίωσε την ύπαρξη πλήρους οστικής 
σπονδυλοδεσίας σε όλα τα χειρουργηθέντα επί-
πεδα. 

Συμπεράσματα: Τα πρώτα αυτά κλινικά αποτελέ-
σματα του νέου κλωβού είναι παρόμοια με αυτά 
που αναφέρονται στη βιβλιογραφία για άλλα πα-
ρεμφερή υλικά. Ιδιαίτερα όμως το Zero-P έδειξε 
να επιτυγχάνει πολύ χαμηλά ποσοστά εμμένου-
σας μετεγχειρητικής δυσφαγίας ενώ δεν εμφάνισε 
σχετιζόμενες με το υλικό επιπλοκές.  
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O40  
ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ-
ΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 
ΜΕ ΡΗΞΗ ΙΝΩΔΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΣ-
ΚΟΚΗΛΗ

Αναγνωστίδης Κ.1, Τσουκνίδας Α.2, Μιχαηλίδης 
Ν.2, Μπουζάκης Κ.-Δ.2, Κύρκος Ι.Μ1, Καπετάνος 
Γ.1

1Γ΄ Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ.,  Γ.Ν.Θ. «Παπα-
γεωργίου»   
2Εργαστήριο Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτι-
κής Μηχανολογίας, Τμήμα Μηχανολόγων- Μη-
χανικών, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η 
παρουσίαση τρισδιάστατου μοντέλου πεπερα-
σμένων στοιχείων μιας λειτουργικής σπονδυλι-
κής μονάδας με ρήξη ινώδους δακτυλίου και με 
δισκοκήλη και η μελέτη της συμπεριφοράς του 
μετά από εφαρμογή ποικίλων φορτίσεων. 

Υλικό - Μέθοδος: Η δημιουργία του προσομοιω-
τικού μοντέλου βασίστηκε σε παρόμοιο τρισδιά-
στατο μοντέλο που αναπαριστά μια φυσιολογι-
κή λειτουργική μονάδα. Αρχικά αφαιρέσαμε ένα 
τμήμα του ινώδους δακτυλίου του μεσοσπονδυ-
λίου δίσκου στο οπισθο-πλάγιο τμήμα αυτού. Στη 
δεύτερη παραλλαγή αφαιρέσαμε και τον πηκτοει-
δή πυρήνα του δίσκου. Οι λειτουργικές μονάδες 
υποβλήθηκαν σε διάφορες φορτίσεις (αξονική συ-
μπίεση 1000Ν, πρόσθια, οπίσθια, πλάγια κάμψη 
και αξονική περιστροφή 10Νm) και μελετήθηκαν 
οι ισοδύναμες και οι μέγιστες τάσεις καθώς και οι 
παρεκτοπίσεις τους, σε σχέση με το φυσιολογικό.   

Αποτελέσματα:  Στο προσομοιωτικό μοντέλο με 
τη ρήξη του δακτυλίου τόσο το φλοιώδες όσο και 
το σπογγώδες οστούν φορτίζονται περισσότερο 

σε όλες τις δοκιμασίες. Στο μεσοσπονδύλιο δίσκο 
παρατηρούνται αυξημένες τάσεις σε όλες τις φορ-
τίσεις εκτός από την πλάγια κάμψη. Σε όλες τις 
φορτίσεις παρατηρούνται αυξημένες τάσεις στο 
όριο της ρήξης του ινώδους δακτυλίου. 
Στο προσομοιωτικό μοντέλο με τη δισκοκήλη το 
φλοιώδες οστούν φορτίζεται περισσότερο σε σχέ-
ση με το φυσιολογικό μοντέλο σε όλες τις δοκι-
μασίες πλην της πρόσθιας κάμψης. Το σπογγώδες 
οστούν παρουσιάζει αυξημένες τάσεις στην οπί-
σθια κάμψη και στην αξονική στροφή.
Ο μεσοσπονδύλιος δίσκος του προσομοιωτικού 
μοντέλου με δισκοκήλη δέχεται ιδιαίτερα μεγάλες 
καταπονήσεις σε όλες τις φορτίσεις αναπτύσσο-
ντας τάσεις από 10,3% έως 87,4% υψηλότερες σε 
σύγκριση με το φυσιολογικό μοντέλο, η δε κατα-
νομή των τάσεων είναι λιγότερο ομοιόμορφη. 
Τέλος οι  μετατοπίσεις των προσομοιωτικού μο-
ντέλου είναι πολύ αυξημένες φθάνοντας μέχρι 
και 82% μεγαλύτερες του φυσιολογικού, ενώ ση-
μαντικά αυξημένη είναι και η προβολή του εναπο-
μείναντος μεσοσπονδυλίου δίσκου στις διάφορες 
φορτίσεις.

Συμπεράσματα: Η μέθοδος των πεπερασμένων 
στοιχείων προσφέρει μεγάλες δυνατότητες στη 
μελέτη της συμπεριφοράς της σπονδυλικής στή-
λης μετά από ρήξη του δίσκου και δισκοκήλη σε 
ποικίλες συνθήκες φόρτισης. 
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ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΟ ΜΟ-
ΝΤΕΛΟ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ 
ΣΤΗΛΗΣ

Αναγνωστίδης Κ.1, Τσουκνίδας Α.2, Μιχαηλίδης 
Ν.2, Μπουζάκης Κ.-Δ.2, Κύρκος Ι.Μ.1, Καπετάνος 
Γ.1
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1Γ΄ Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ.,  Γ.Ν.Θ. «Παπα-
γεωργίου»   
2Εργαστήριο Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτι-
κής Μηχανολογίας, Τμήμα  Μηχανολόγων- Μη-
χανικών, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι 
η παρουσίαση ενός υψηλής ακρίβειας τρισδιά-
στατου μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων μιας 
οστεοπορωτικής σπονδυλικής μονάδας και η με-
λέτη της συμπεριφοράς του μετά από εφαρμογή 
ποικίλων φορτίσεων. 

Υλικό - Μέθοδος: Η δημιουργία του οστεοπο-
ρωτικού προσομοιωτικού μοντέλου βασίστηκε σε 
παρόμοιο τρισδιάστατο μοντέλο που αναπαριστά 
μια φυσιολογική λειτουργική μονάδα. Το οστεο-
πορωτικό προσομοιωτικό μοντέλο διαφοροποιεί-
ται σε δύο σημαντικές παραμέτρους: α) στο μέτρο 
ελαστικότητας του οστού, το οποίο ελαττώθηκε 
κατά 33% στο φλοιώδες και κατά 66% στο σπογ-
γώδες οστούν β) στο βαθμό της ανισοτροπίας, 
με αποτέλεσμα οι οριζόντια δοκίδωση να μετα-
βάλλεται σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με την 
κατακόρυφη. Η λειτουργική μονάδα υποβλήθηκε 
σε διάφορες φορτίσεις (αξονική συμπίεση 1000Ν, 
πρόσθια, οπίσθια, πλάγια κάμψη και αξονική πε-
ριστροφή 10Νm) και μελετήθηκαν οι ισοδύναμες 
και οι μέγιστες τάσεις καθώς και οι παρεκτοπίσεις 
του μοντέλου, σε σχέση με τις αντίστοιχες του 
φυσιολογικού.   

Αποτελέσματα:  Τόσο το φλοιώδες, όσο και το 
σπογγώδες οστούν του οστεοπορωτικού μοντέ-
λου φορτίζεται περισσότερο στην αξονική συμπί-
εση και στην πρόσθια κάμψη (13,98% και 4,83% 
περισσότερο αντίστοιχα), σε σχέση με το φυσι-
ολογικό προσομοιωτικό μοντέλο. Κλινικά αυτό 
σημαίνει τον αυξημένο κίνδυνο κατάγματος ενός 
οστεοπορωτικού ατόμου σε συμπιεστικές δυνά-

μεις ειδικά όταν συνδυάζονται με πρόσθια κάμψη
Στο μεσοσπονδύλιο δίσκο σε όλες τις φορτίσεις, 
πλην της πλάγιας κάμψης, αναπτύσσονται μεγα-
λύτερες τάσεις. Η πλέον επιβαρυντική φόρτιση 
είναι η οπίσθια κάμψη και η αξονική συμπίεση 
(17,4% και 15,44% μεγαλύτερες τάσεις αντίστοι-
χα). Η κλινική σημασία των αποτελεσμάτων αυ-
τών είναι μεγάλη, κάνοντας σαφές ότι η οστεο-
πόρωση επιβαρύνει επιπλέον τον μεσοσπονδύλιο 
δίσκο και οδηγώντας τον ταχύτερα σε εκφύλιση 
και φθορά. 
Σε όλες τις φορτίσεις έχουμε σημαντικά μεγα-
λύτερες μετατοπίσεις για την ίδια φόρτιση. Αυτό 
σημαίνει ελάττωση της στιβαρότητας του προσο-
μοιωτικού μοντέλου.

Συμπεράσματα: Στην οστεοπόρωση αναπτύσσο-
νται μεγαλύτερες τάσεις σε αξονική συμπίεση και 
πρόσθια κάμψη, η στιβαρότητα της Σ.Σ είναι ση-
μαντικά μειωμένη, ενώ η οστεοπόρωση αποτελεί 
έναν επιπλέον παράγοντα επιβάρυνσης του μεσο-
σπονδυλίου δίσκου.  
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ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΟΣΦΥΪΚΗ ΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗ. 
ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣ-
ΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΘΕΡΑ-
ΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΣΦΥΪΚΟΥ 
ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ. ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Χατζηπέτρου Θ., Εξουζίδης Κ., Παρασκευόπουλος 
Γ., Παπαδόπουλος Α., Χριστάκης Ν., Κούκος Α.
 
Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Έδεσσας

Σκοπός: Η παρούσα μελέτη είχε ως σκοπό να 
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αξιολογήσει τα κλινικά αποτελέσματα σε 108 
ασθενείς που έτυχαν θεραπείας με τη διαδερμική 
δισκεκτομή (Dekompressor) λόγω  δισκογενούς 
οσφυαλγίας και ισχιαλγίας.

Υλικό-Μέθοδος: Αξιολογήσαμε αναδρομικά 108 
ασθενείς ηλικίας 29-67 ετών (52 άνδρες και 31 γυ-
ναίκες) που υποβλήθηκαν διαδοχικά σε διαδερμι-
κή δισκεκτομή σε ένα ή περισσότερα μεσοσπον-
δύλια επίπεδα, κατά τη διάρκεια της περιόδου 
2007-2010. Η επιλογή των ασθενών βασίστηκε σε 
κριτήρια όπως ο ριζιτικός πόνος διάρκειας μεγα-
λύτερης των 6 εβδομάδων, παρά τη συντηρητική 
θεραπεία, σε συνδυασμό με MRI ευρήματα που 
αφορούν σε προβολή δίσκου με διατήρηση του-
λάχιστον 50% του ύψους του δίσκου.

Αποτελέσματα: Στην τελευταία παρακολούθη-
ση, καθόλου ή ελάχιστη αναπηρία παρατηρή-
θηκε στο 73,49% των ασθενών, σύμφωνα με το 
τροποποιημένο ερωτηματολόγιο για την οσφυ-
αλγία Oswestry. Καταγράφηκε μέση μείωση του 
VAS σκορ κατά 5,34 μονάδες. Αναφέρθηκε γενική 
ικανοποίηση σε ποσοστό 83,13%. Από τους 10 
ασθενείς των οποίων τα αποτελέσματα αξιολο-
γήθηκαν ως φτωχά, στους 6 ασθενείς απαιτήθηκε 
ανοικτή δισκεκτομή λόγω εμμονής της συμπτω-
ματολογίας.

Συμπέρασμα: Με βάση τα ενθαρρυντικά αποτε-
λέσματα της μελέτης των δύο ετών παρακολού-
θησης και σε συνδυασμό με τα πλεονεκτήματα 
της ελάχιστα παρεμβατικής τεχνικής, η διαδερ-
μική οσφυϊκή δισκεκτομή φαίνεται να αποτελεί 
αξιόπιστη και ασφαλή εναλλακτική μέθοδο στη 
θεραπεία της οσφυϊκής δισκοκήλης.

O43  
Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗΣ ΗΛΩΣΗΣ 
ΣΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ. Η ΕΜΠΕΙ-
ΡΙΑ ΜΑΣ

Παπαγεωργίου Κ., Παπαγεωργίου Ι., Παπαγεωρ-
γίου Α., Σαρίδης Α., Γερακάς Σ.

Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Δράμας

Σκοπός: Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας 
της μεθόδου στην αντιμετώπιση των καταγμάτων  
του άνω πέρατος και της διάφυσης του βραχιο-
νίου.

Υλικό - Μέθοδος: Η μελέτη έγινε σε 20 ασθε-
νείς(16 γυναίκες) που χειρουργήθηκαν το διά-
στημα 7/2009 έως 6/2011.Μέση ηλικία των ασθε-
νών είναι 65 έτη και τα μισά αφορούσαν το δε 
βραχιόνιο.Στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν 
αποτέλεσμα πτώσης.Από τα κατάγματα αυτά τα 
8 αφόρουσαν τη διάφυση του βραχιονίου και τα 
υπόλοιπα ήταν του άνω πέρατος 2,3 τεμαχιων. 2 
αφορούσαν παθολογικά κατάγματα της διάφυσης 
και σε 2 έγινε αντιμετώπιση ψευδάρθρωσης.Απο-
τυχία κλειστής ανατάξης είχαμε σε 10 και έγινε 
μετατροπή σε ανοικτή.

Αποτελέσματα: Οι 2 ασθενείς με τα παθολογι-
κά κατάγματα απεβίωσαν κατά τη διάρκεια των 
επανεξετάσεων,ο ένας 4 μήνες μετά το χειρουρ-
γείο και ο άλλος 10 μήνες μετά λόγω της κύριας 
νόσου.Η αξιολόγηση των αρρωστών έγινε με τη 
χρήση του Constant Score.Τα αποτελέσματα εί-
ναι:σε 3 ασθενείς  είχαμε σκορ <40,σε 10 ασθενείς 
50-60,σε 5 ασθενείς 60-70 και σε 2 ασθενείς >80. 
Σε μια ασθενή με ανοιχτή ανάταξη παρατηρήθηκε 
διαπύηση τραύματος που αντιμετωπίσθηκε με χ/
κο καθαρισμό και αντιβιωτική αγωγή,σε 1γωνί-
ωση του κατάγματος με ταυτόχρονη υποχώρηση 
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των βιδών και σε 12 μια δυσλειτουργία του τενό-
ντιου πετάλου (άλγος,δυσκαμψία) άλλοτε άλλου 
βαθμού.

Συμπεράσματα: Η μέθοδος αυτή σε ανθρώπους 
μεγαλύτερης ηλικίας παρέχει καλύτερη νοσηλεία, 
συνεργασία και αποκατάσταση σε σχέση με τη 
συντηρητική αγωγή,χωρίς όμως να ξεπερνιούνται 
τα γνωστά προβλήματα δυσλειτουργείας του τε-
νόντιου πετάλου.Τα κατάγματα άνω πέρατος του 
βραχιονίου  2 τεμαχίων θεωρούνται τα πλέον εν-
δεδειγμένα για την εφαρμογή της μεθόδου.   

O44  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΚΑΤΑΓ-
ΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟ-
ΝΙΟΥ

Χλιάπας Α., Τσίτας Κ., Ντεμουρτσίδης Ρ., Ασσά-
ντης Β., Μαλιόγκας Γ., Μπισχινιώτης I. 

Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Κοζάνης «Μαμάτσειο»

Σκοπός: Πολλές μέθοδοι διαδερμικής ανάταξης 
και ακινητοποίησης καταγμάτων του κεντρικού 
βραχιονίου έχουν περιγραφεί. Σε αυτές περιλαμ-
βάνονται: διαδερμική συγκράτηση με βελόνες 
Steinmann, εξωτερική οστεοσύνθεση με ή χωρίς 
ελαχίστη συγκράτηση, συμβατική ενδομυελική 
ήλωση με ήλους Rush και υβριδική εξωτερική 
οστεοσύνθεση και ελαχίστης ενδομυελικής ήλω-
σης. Το ζητούμενο είναι η ελάχιστη επιβάρυνση, 
χρήσιμη ιδιαίτερα για οριακούς ασθενείς και τα 
καλά αποτελέσματα σε σχέση προς τις τεχνικές 
ανοικτής οστεοσύνθεσης και προσθετικής αντι-
κατάστασης. 

Υλικό και Μέθοδος: Κατά την περίοδο από τον 
Ιούλιο 2009 έως το Δεκέμβριο 2011 αντιμετωπί-
σαμε 10 σύνθετα κατάγματα του άνω πέρατος του 
βραχιονίου επί ισαρίθμων ασθενών. Επρόκειτο για 
πέντε άνδρες και πέντε γυναίκες ηλικίας από 35 
έως 67 ετών όλων ατόμων ενεργών, τριών θυμά-
των εργατικών ατυχημάτων, τριών τροχαίων και 
τεσσάρων θυμάτων πτώσεων. Τα κατάγματα ταξι-
νομήθηκαν κατά ΑΟ ως ανήκοντα στην ομάδα A: 
τέσσερα κατάγματα, στην ομάδα B: τρία και στην 
ομάδα C: τρία. Έξη κατάγματα αντιμετωπίστηκαν 
με κλειστή ανάταξη και διαδερμική συγκράτηση 
με τρεις ή περισσότερες βελόνες Steinmann, ένα 
κάταγμα με ενδομυελική ήλωση Rush, ένα με 
υβριδικό σύστημα εξωτερικής οστεοσύνθεσης σε 
συνδυασμό με ελαχίστη ενδομυελική ήλωση και 
δύο με εφαρμογή πλαισίου εξωτερικής οστεοσύν-
θεσης. Η ανάταξη έγινε σε όλους με γενική αναι-
σθησία διενεργήθηκε κλειστή ανάταξη και δια-
δερμική συγκράτηση υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο. 

Αποτελέσματα: Οι ασθενείς πλην ενός παρα-
κολουθήθηκαν μέχρις αποθεραπείας. Ο χρόνος 
πώρωσης των καταγμάτων ολοκληρώθηκε σε 
έξη έως οκτώ εβδομάδες. Ήδη από της 5ης – 6ης 
εβδομάδας επιτρεπόταν παθητική ή υποβοηθού-
μενη κινητοποίηση. Στο χρόνο αυτόν αφαιρού-
νταν τα υλικά οστεοσύνθεσης και ενεργούνταν 
εκκρεμοειδείς παθητικές ακολουθούμενες από 
ενεργητικές ασκήσεις πλήρους εύρους. Σε όλους 
τους ασθενείς παρατηρήθηκε αποκατάσταση της 
κινητικότητας του ώμου σε ικανοποιητική βαθμό 
με επίτευξη απαγωγής μέχρι και 140ο και απόλυτη 
δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης και εργασίας.  

Συμπεράσματα: Οι τεχνικές διαδερμικής συγκρά-
τησης των καταγμάτων του κεντρικού βραχιονίου 
αποτελούν καλή εναλλακτική μέθοδο αντιμετώ-
πισής τους. Τα αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα με 
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εκείνα των επιθετικών μεθόδων που δεν αποκλεί-
ουν επί αποτυχίας τους.         

O45  
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣ-
ΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑ-
ΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΕΝΔΟΜΥ-
ΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ 

Χατζηπέτρου Θ.,  Γρηγοριάδης Γ., Ρωμαλίδης Ν., 
Ιωαννίδης Χ., Χριστάκης Ν., Κούκος Α.

Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Έδεσσας 

Σκοπός: Η παρούσα μελέτη σκοπό είχε να αξιο-
λογήσει τα επίπεδα της αιμοσφαιρίνης σε ηλικιω-
μένους ασθενείς με διατροχαντήριο κάταγμα, που 
υποβάλλονται σε ενδομυελική ήλωση, χρησιμο-
ποιώντας πρωτόκολλο εξοικονόμησης αίματος.

Μέθοδος: Κατά τη διάρκεια του 2010, 70 ασθε-
νείς υποβλήθηκαν σε ενδομυελική ήλωση. Το 
πρωτόκολλο μετάγγισης εφαρμόστηκε σε 35 
ασθενείς (ομάδα Α): 3 δόσεις θειϊκού σιδήρου και 
μία εφάπαξ δόση ερυθροποιητίνης των 40000 IU 
συν τα περιοριστικά κριτήρια μετάγγισης (σοβα-
ρή αναιμία, Hb<8mg/dl). Σε άλλους 35 ασθενείς 
στην Β ομάδα, η οποία χρησιμοποιήθηκε ως ομά-
δα ελέγχου, δεν εφαρμόστηκε κανένα πρωτόκολ-
λο μετάγγισης. Καταγράφηκαν η ποσότητα του 
αίματος που μεταγγίστηκε και τα επίπεδα αιμο-
σφαιρίνης κατά την ημέρα της χορήγησης, μία 
ημέρα πριν από τη χειρουργική επέμβαση, την 
πρώτη, έβδομη και 30η μετεγχειρητική ημέρα.

Αποτελέσματα: Οι ασθενείς στην ομάδα Α που 
υποβλήθηκαν σε ενδομυελική ήλωση και δεν εί-

χαν λάβει τις μονάδες αίματος έδειξαν στατιστι-
κά σημαντική διαφορά στη μέση τιμή της αιμο-
σφαιρίνης 30 ημέρες μετά την επέμβαση(p<0.05). 
Αντίθετα, καμία σημαντική διαφορά δεν παρατη-
ρήθηκε μετεγχειρητικά στα άλλα χρονικά σημεία 
αξιολόγησης. 

Συμπέρασμα: Η εφαρμογή των περιοριστικών 
κριτηρίων μετάγγισης με τη συγχορήγηση σιδή-
ρου και μίας δόσης ερυθροποιητίνης αυξάνει τα 
επίπεδα της αιμοσφαιρίνης ένα μήνα μετά τη χει-
ρουργική επέμβαση και μειώνει την ανάγκη για 
μετάγγιση αίματος.

O46  
Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗΣ Ε.Η. 
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ  ΜΕΤΑΦΥΣΙ-
ΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΤΩ ΜΕΤΑΦΥΣΗΣ 
ΚΝΗΜΗΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΛΥ-
ΣΕΙΣ

Γκούβας Γ., Σαββίδης Μ., Μπισμπινάς Η., Θεο-
δωρούδης Ι., Μιχαήλ Θ., Γεωργιάννος Δ.

Α’ Ορθοπαιδική Κλινική, 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη

Σκοπός: Η ασφαλιζόμενη Ε.Η. είναι η μέθοδος 
εκλογής για την αντιμετώπιση των καταγμάτων 
κνήμης. Τα κατάγματα της κάτω μετάφυσης απο-
τελούν μια επιπλέον πρόκληση όσον αφορά αντι-
μετώπισή τους με τη παραπάνω μέθοδο. Σκοπός 
της παρουσίασης είναι η ανάδειξη της εμπειρίας 
μας από την αντιμετώπιση των μεταφυσιακών 
καταγμάτων κάτω μετάφυσης της κνήμης με Ε.Η. 
και την αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμε-
τωπίσαμε στη θεραπεία τους με τη μέθοδο αυτή.

Υλικό & Μέθοδος: Το υλικό μας αποτελείται από 
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37 ασθενείς (29 άνδρες, 8 γυναίκες) που έπασχαν 
από κάταγμα περιφερικής μετάφυσης κνήμης με 
ή χωρίς ενδαρθρική επέκταση. Από αυτούς τους 
ασθενείς οι 19 αντιμετωπίστηκαν με ενδομυελική 
ήλωση. Πρόκειται για 13 άνδρες και 6 γυναίκες, 
με Μ.Ο. ηλικίας 36, και 42 αντίστοιχα. Τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίσαμε ήταν κυρίως, (1) 
η ενδαρθρική παρεκτόπιση του κατάγματος είτε 
πρωτογενώς είτε ιατρογενώς, (2) η συντριπτικό-
τητα του κατάγματος, (3) η έκκεντρη κάθοδος 
του οδηγού κατά τη διάρκεια της ΕΗ και (4) τα 
ανοικτά κατάγματα.
Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσε-
ων έγινε χρήση τεχνικών ανάταξης με υλικά όπως 
π.χ. blocking screws για την ορθή κάθοδο του 
οδηγού και ελεύθερων βιδών για την συγκράτηση 
του κατάγματος. Στα ανοικτά κατάγματα η θερα-
πεία έγινε σε 2 στάδια. 

Αποτελέσματα: Και οι 19 ασθενείς αντιμετω-
πίσθηκαν με την χρήση ενδομυελικής ήλωσης 
(Expert nail) σε πρώτο ή δεύτερο στάδιο. Το 
follow-up ήταν για διάστημα 18 μηνών και κατέ-
δειξε ικανοποιητική μετεγχειρητική πορεία όσον 
αφορά την πώρωση των καταγμάτων και την 
φόρτιση του πάσχοντος σκέλους. Δεν παρατηρή-
θηκαν περιπτώσεις malunion ή nonunion. Σε μία 
περίπτωση παρατηρήθηκε λοίμωξη 9 μήνες post-
op που αντιμετωπίστηκε αρχικά με φαρμακευτική 
αγωγή και στη συνέχεια με αφαίρεση των υλικών.

Συμπεράσματα: Η αντιμετώπιση των καταγμά-
των της κάτω μετάφυσης της κνήμης με ενδομυ-
ελική ήλωση είναι μία πρόκληση που χρειάζεται 
την απαραίτητη εμπειρία από μέρους του χει-
ρουργού για να έχουμε επιθυμητά αποτελέσματα.

O47  
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑ-
ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
ΜΕ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ

Σαββίδης Μ., Μπισμπινάς Η., Θεοδωρούδης Ι., 
Μιχαήλ Θ., Γεωργιάννος Δ., Γκούβας Γ.

Α’ Ορθοπαιδική Κλινική, 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονί-
κη

Σκοπός: Η αναδρομική μελέτη των αποτελεσμά-
των της θεραπείας καταγμάτων κεφαλής βραχιο-
νίου 3 τεμαχίων κατά Neer, με ασφαλιζόμενη εν-
δομυελική ήλωση.

Υλικό & Μέθοδος: Από το 2005 μέχρι το 2011 25 
ασθενείς (11 άνδρες, 14 γυναίκες) με Μ.Ο. ηλικί-
ας τα 64.3 έτη, που έπασχαν από κάταγμα κεφα-
λής βραχιονίου 3 τεμαχίων αντιμετωπίσθηκαν με 
ενδομυελική ήλωση. Η χειρουργική θεραπεία πε-
ριλάμβανε κλειστή ανάταξη και εσωτερική οστε-
οσύνθεση με ενδομυελικό ήλο (Polarus ή Expert 
nail) και κατά κύριο λόγο τις πρώτες 24h εκτός αν 
αυτό το επέτρεπε η γενική κατάσταση του ασθε-
νούς  και η φαρμακευτική αγωγή του. Για την αξι-
ολόγηση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε 
το σύστημα αξιολόγησης Constant.

Αποτελέσματα: Ο μέσος όρος παρακολούθησης 
των ασθενών ήταν 23 μήνες (7-42). Όλοι οι ασθε-
νείς αντιμετωπίσθηκαν επιτυχώς με την χρήση 
ενδομυελικής ήλωσης και είχαμε πώρωση του κα-
τάγματος σε όλες τις περιπτώσεις με ικανοποιητι-
κά αποτελέσματα όσον αφορά την μετεγχειρητι-
κή πορεία του ασθενούς τόσο στον τομέα της λει-
τουργικής αποκατάστασης (20 άριστο Constant 
score, 4 καλό και 1 πτωχό) όσο και στην ευστοχία 
των υλικών που χρησιμοποιήσαμε.
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Συμπεράσματα: Η αντιμετώπιση των καταγμά-
των αυτών με ενδομυελική ήλωση είναι μία αξι-
όλογη λύση στην αντιμετώπισή τους. Αποτελεί 
δε πρόκληση που χρειάζεται πού καλή γνώση της 
ανατομίας και της εμβιομηχανικής του ώμου και 
εμπειρία από μέρους του χειρουργού για να απο-
κομίσουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η ποιό-
τητα των αποτελεσμάτων εξαρτάται από τη μορ-
φολογία του κατάγματος, τη πιστή τήρηση των 
αρχών της Ε.Η. και τη συνεργασία του ασθενούς 
στο μετεγχειρητικό πρόγραμμα.

O48   
ΚΛΕΙΣΤΗ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΚΑΙ 
Μ.Ι.P.O ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΝΗ-
ΜΗΣ ΣΤΗΝ ΖΩΝΗ 4-5.ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕ-
ΤΗ

Μαραγκουδάκης Ε., Κορρές Ν., Μανουσαρίδης 
Ι., Κυριαζής Σ., Μπαλτόπουλος Π.

Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Νοσοκομείο Κ.Α.Τ., 
Αθήνα

Σκοπός της εργασίας μας είναι να καταγράψουμε 
τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτών 
των 2 μεθόδων σε ασθενείς με κατάγματα περι-
φερικής διάφυσης κνήμης και συγκεκριμένα στην 
ζώνη τέσσερα έως πέντε.

Υλικό-Μέθοδος: 59 ασθενείς 37 άνδρες και 22 
γυναίκες εκ των οποίων 48 αντιμετωπίστηκαν 
με κλειστή στατική ενδομυελική ήλωση ενώ οι 
υπόλοιποι 11 ασθενείς με διαδερμική και δυναμι-
κή ή κλειδούμενη πλάκα με την τεχνική M.I.P.O. 
Λάβαμε υπόψιν μας την ηλικία των ασθενών και 
τον τύπο του κατάγματος. Επίσης λάβαμε υπόψιν 
και τον τραυματισμό υψηλής-χαμηλής ενέργειας. 

Τέλος στις περιεγχειρητικές μεταβλητές λάβαμε 
υπόψιν μας τον χρόνο που διήρκησε η χειρουργι-
κή επέμβαση, ενώ στις μετεγχειρητικές μεταβλη-
τές τον χρόνο πώρωσης του κατάγματος.

Αποτελέσματα: Πραγματικά οι διαφορές ήταν 
πάρα πολύ μικρές έως αμελητέες όμως αυτό που 
αξίζει να σημειωθεί είναι το γεγονός ότι η τε-
χνική M.I.P.O χρειάστηκε αισθητά περισσότερο 
χειρουργικό χρόνο σε σχέση με την ενδομυελική 
ήλωση και συγκεκριμένα: 92,6 λεπτά  έναντι 63,4 
.Είχαμε πλήρη πώρωση κατά την διάρκεια των 
δέκα μηνών και στις δύο ομάδες ενώ παρουσιά-
στηκε  και μια ψευδάρθρωση  όπου αντιμετωπί-
στηκε με ενδομυελική ήλωση . Όλοι οι ασθενείς 
παρουσίασαν την επιθυμία για αφαίρεση του εμ-
φυτεύματος. 

Συμπεράσματα: Χωρίς να υπάρχουν σημαντικές 
διαφορές ανάμεσα στις δύο τεχνικές ο ορθοπαιδι-
κός χειρουργός μπορεί να ακολουθήσει τα διεθνή 
πρωτόκολλα χειρουργικής θεραπείας.Ωστόσο η 
κλειστή ενδομυελική ήλωση θα υπερτερεί έστω 
και ελάχιστα σε ότι αφορά την χειρουργική θερα-
πεία των μακρών αυλοειδών οστών. 

O49  
H ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΚΑΤΑΓΜΑ-
ΤΩΝ ΚΝΗΜΗΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΗ-
ΚΑΝ ΜΕ Ε.Η.

Σαββίδης Μ., Μιχαήλ Θ., Μπισμπινάς Η., Θεοδω-
ρούδης Ι., Γεωργιάννος Δ., Γκούβας Γ.

Α’ Ορθοπαιδική Κλινική, 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονί-
κη
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Σκοπός: Η ενδομυελική ήλωση έχει καθιερωθεί 
ως θεραπεία εκλογής στην αντιμετώπιση καταγ-
μάτων μακρών οστών, προσφέροντας εξαιρετικά 
μεγάλη δυνατότητα πώρωσης και μικρά ποσοστά 
επιπλοκών. Παρόλα αυτά η λοίμωξη αποτελεί την 
πιο κοινή μετεγχειρητική επιπλοκή. Σκοπός της 
εργασίας είναι να καταδείξουμε την εμπειρία μας 
τόσο στην διαγνωστική, όσο και στην θεραπευτι-
κή διαχείριση του προβλήματος σε ασθενείς της 
κλινικής μας.

Υλικό & Μέθοδος: Το υλικό μας αποτελείται από 
11 ασθενείς που ανέπτυξαν λοίμωξη μετά από 
επέμβαση ενδομυελικής ήλωσης στην κνήμη. 
Από αυτούς, ένας είχε κλειστό κάταγμα και δέκα 
είχαν ανοιχτό κάταγμα(2 Gustillo I, 3 Gustillo II 
και 6 Gustillo IIIA). Η αντιμετώπιση των ασθε-
νών έγινε σε ένα ή δύο στάδια ανάλογα με την 
βαρύτητα της κλινικής τους εικόνας και την αντο-
χή του παθογόνου μικροβίου στα αντιβιοτικά και 
την συνολική θεραπεία.

Αποτελέσματα: Όλοι οι ασθενείς αντιμετωπίσθη-
καν σύμφωνα με τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης 
και από τους 11 ασθενείς οι δέκα ιάθηκαν πλήρως 
ενώ ένας ασθενής έχει μεταπέσει σε χρόνια οστε-
ομυελίτιδα και είναι ακόμη υπό θεραπεία.

Συμπεράσματα: Συμπερασματικά μπορούμε να 
πούμε ότι ο χειρουργικός καθαρισμός, η στοχευ-
μένη αντιβιοτική αγωγή και η σταθερότητα του 
κατάγματος  αποτέλεσαν στόχους υψίστης ση-
μασίας για την αντιμετώπιση των ασθενών μας. 
Η αντιμετώπιση της λοίμωξης μετά από ενδομυ-
ελική ήλωση είναι ένα δύσκολο πρόβλημα που 
χρειάζεται χειρισμούς σε ένα ή δύο στάδια για να 
έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

O50  
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥ-
ΤΙΚΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΥ ΕΚΤΕΙΝΟ-
ΝΤΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΜΥΟΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΒΛΑΙΣΟΥ ΜΕ-
ΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ

Νάτσης Κ., Κωνσταντινίδης Γ., Τερζίδης Ι., Λαζα-
ρίδης Ν., Τότλης Τ., Αναστασόπουλος Ν.

Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Ιατρική 
Σχολή, Α.Π.Θ.

Εισαγωγή:  Ο μακρός εκτείνων τον μέγα δάκτυ-
λο μυς ευθύνεται για την έκταση του μεγάλου 
δακτύλου και του ποδιού και την προσαγωγή και 
έσω στροφή του τελευταίου.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η δι-
ερεύνηση πιθανής συσχέτισης της παρουσίας του 
επικουρικού καταφυτικού τένοντα του μακρού 
εκτείνοντα τον μέγα δάκτυλο μυός και της παρα-
μόρφωσής του σε βλαισότητα.

Υλικό – Μέθοδος: Κατά την περίοδο 2011 εξε-
τάστηκαν 42 πτωματικά παρασκευάσματα ποδιού 
για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Έγι-
νε καταγραφή της παρουσίας επικουρικού κα-
ταφυτικού τένοντα του μακρού εκτείνοντα του 
μεγάλου δακτύλου μυός, καθώς και μέτρηση της 
μεσομετατάρσιας και της μεταταρσιοφαλαγγικής 
γωνίας του πρώτου στοίχου. Επίσης, καταγράφη-
κε η γωνία απόσχισης του επικουρικού από τον 
κύριο τένοντα, καθώς και το μήκος του πρώτου.  
Διερευνήθηκε πιθανή συσχέτιση της ηλικίας, του 
φύλου και του μήκους του επικουρικού τένοντα, 
καθώς και της γωνίας έκφυσής του από τον τέ-
νοντα του  μακρού εκτείνοντα τον μέγα δάκτυλο 
με το βαθμό της παραμόργωσης της βλαισότητας 
του μεγάλου δακτύλου. 



50 31ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΤΕΜΑΘ, 19-21  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ – 2012

Αποτελέσματα: Σε 12 (9 σε γυναίκες και 3 σε 
άνδρες) παρασκευάσματα υπήρχε ένας επικουρι-
κός τένοντας του μακρού εκτείνοντα τον μεγάλο 
δάκτυλο μυός,  που εκφυόταν από το έσω χείλος 
του τελευταίου, σε άλλοτε άλλο ύψος και κατα-
φυόταν στο θύλακο της πρώτης μεταταρσιοφα-
λαγγικής άρθρωσης. Σε 11 παρασκευάσματα, που 
ήταν παρόν ο επικουρικός τένοντας, παρατηρή-
θηκε και παραμόρφωση βλαισότητας του μεγά-
λου δακτύλου.  Από τη μελέτη και τη στατιστική 
ανάλυση των δεδομένων προέκυψε αρνητική συ-
σχέτιση μεταξύ της μεσομετατάρσιας γωνίας και 
της γωνίας έκφυσης του επικουρικού τένοντα του 
μακρού εκτείνοντα τον μέγα δάκτυλο μυός και 
θετική συσχέτιση του μήκους του επικουρικού 
τένοντα και της μεσομετατάρσιας γωνίας. Δεν 
βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μετα-
ξύ του φύλου, της ηλικίας και της παρουσίας του 
επικουρικού αυτού τένοντα. 

Συμπεράσματα: Αν και δεν είναι πλήρως γνω-
στός μέχρι σήμερα ο εμβιομηχανικός ρόλος  του 
επικουρικού τένοντα του μακρού εκτείνοντα τον 
μέγα δάκτυλο μυός στη δική μας μελέτη παρου-
σιάζεται συσχέτιση αυτού με την εμφάνιση του 
βλαισού μεγάλου δακτύλου, ίσως λόγω της δι-
αταραχής του άξονα της εκτατικής δύναμης του 
μεγάλου δακτύλου. 

O51  
ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦOΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕ-
ΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΜΗ-
ΡΙΑΙΩΝ ΜΥΩΝ. ΠΡΟΔΡΟΜΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ 
15 ΠΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Νάτσης Κ., Κωνσταντινίδης Γ., Παπαθανασίου Ε., 
Σοφίδης Γ., Χατζηπέτρου Θ., Τερζίδης Ι. 

Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Ιατρική 
Σχολή, Α.Π.Θ.

Εισαγωγή:  Οι θλάσεις των οπίσθιων μηριαίων 
μυών αποτελούν μία από τις συχνότερες μυϊκές 
κακώσεις σε αθλητές. Στην πλειοψηφία τους αφο-
ρούν στη μυοτενόντια συμβολή και κυρίως τον 
δικέφαλο μηριαίο μυ, ενώ παρουσιάζουν πολύ 
υψηλό ποσοστό υποτροπών. 

Σκοπός:  Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η 
μελέτη της ανατομίας και της μορφολογίας της 
περιοχής της έκφυσης των οπίσθιων μηριαίων 
προκειμένου να ερμηνευθεί αυτή η υψηλή συχνό-
τητα εμφάνισης μυϊκών θλάσεων σε αυτήν την 
περιοχή. 

Υλικό – Μέθοδος: Δεκαπέντε πτωματικά παρα-
σκευάσματα υποβλήθηκαν σε εκτεταμένη ανα-
τομική παρασκευή και ενδελεχή μακροσκοπική 
παρατήρηση στην περιοχή του ισχιακού κυρτώ-
ματος. Υπολογίστηκαν ποικίλες παράμετροι και 
αποστάσεις που καθορίζουν τη σχέση των οπί-
σθιων μηριαίων μυών στην υπό μελέτη περιοχή. 
Η επεξεργασία των μακροσκοπικών μετρήσεων 
έγινε με τη βοήθεια του στατιστικού προγράμμα-
τος SPSS 13.0. 

Αποτελέσματα: Ο ημιϋμενώδης μυς εκφύεται 
από την εξωτερική επιφάνεια του ισχιακού κυρ-
τώματος. Ο ημιτενοντώδης μυς εκφύεται από 
την εσωτερική με ορισμένες μυϊκές ίνες και το 
υπόλοιπο τμήμα του από την μέση επιφάνεια με 
κοινή εκφυτική κεφαλή με το δικέφαλο μηριαίο. 
Οι τρείς αυτοί μύες περιστρέφονται γύρω από 
το οβελιαίο επίπεδο και συνδέονται με διάφορες 
ινώδεις προσεκβολές μεταξύ τους. Στην κοινή 
κεφαλή του δικέφαλου μηριαίου και του ημιτενο-
ντώδους μυός, ο δεύτερος καταλαμβάνει τη με-
γαλύτερη μάζα προσφέροντας τις περισσότερες 
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μυϊκές ίνες. Στην περιοχή της κεντρικής έκφυσης 
των οπίσθιων μηριαίων μυών και για απόσταση 
ως και 5,5 cm δεν υπάρχουν μυϊκές ίνες του δικε-
φάλου μηριαίου παρά μόνο του ημιτενοντώδους 
μυός. Ο μυς αυτός εκφύεται και από τον τένοντα 
του δικέφαλου μηριαίου μέχρι και 9cm περιφερι-
κότερα του ισχιακού κυρτώματος με σημαντικά 
μεγάλη γωνία είσφρησης.

Συμπεράσματα: Η πολυπλοκότητα της ανατομί-
ας καθώς και οι δυσκολίες ακριβούς απεικόνισης 
της περιοχής της έκφυσης των οπίσθιων μηριαί-
ων πιθανόν να ευθύνονται για τη μέχρι σήμερα 
θεώρηση ότι οι θλάσεις της κεντρικής έκφυσης 
των οπίσθιων μηριαίων αφορούν σε θλάσεις του 
δικέφαλου μηριαίου μυός. Η υπεροχή των μυϊκών 
ινών του ημιτενοντώδους στην περιοχή της έκφυ-
σης από το ισχιακό κύρτωμα και από τον τένοντα  
του  δικέφαλου μηριαίου μυός τον καθιστούν πιο 
ευάλωτο στις μεγάλες δύναμης έκκεντρης σύ-
σπασης και οδηγούν πιο εύκολα σε θλάσεις.

O52  
ΠΑΓΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΑΦΗΝΟΥΣ 
ΝΕΥΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΡΑΠΤΙΚΟ ΜΥ. ΜΕΛΕΤΗ 
ΣΕ 103 ΠΤΩΜΑΤΑ

Νάτσης Κ., Κωνσταντινίδης Γ., Λυρτζής Χ., Πα-
ρασκευάς Γ., Τότλης Τ.,  Αποστολίδης Σ.

Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Ιατρική 
Σχολή, Α.Π.Θ.

Εισαγωγή:  Ο ραπτικός μυς εκφύεται από την πρό-
σθια άνω λαγόνια άκανθα και καταφύεται στον 
έσω κνημιαίο κόνδυλο, μέσω του χήνειου πόδα.  
Σε σπάνιες περιπτώσεις ενδέχεται να απουσιάζει, 

ενώ μπορεί να εμφανίζει δύο γαστέρες, συνδεδε-
μένες διαμέσου των τενόντων. Το μείζον σαφηνές 
νεύρο είναι αμιγώς αισθητικό νεύρο και αποτελεί 
κλάδο του μηριαίου νεύρου.  Νευρώνει την έσω 
επιφάνεια του αρθρικού θυλάκου του γόνατος 
και το δέρμα στην έσω επιφάνεια του γόνατος, 
της κνήμης, της ποδοκνημικής και του ποδιού. 
Αναδύεται μεταξύ των τενόντων του ραπτικού 
και του ισχνού μυός και συνεχίζει την πορεία του 
υποδορίως στην κνήμη συνοδεύοντας τη μείζονα 
σαφηνή φλέβα.

Σκοπός:  Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η 
καταγραφή και παρουσίαση σπάνιων περιπτώ-
σεων διέλευσης του μείζονος σαφηνούς νεύρου 
μέσα από το ραπτικό μυ και πιθανής παγιδευτικής 
νευροπάθειας. 

Υλικό – Μέθοδος:  Στα πλαίσια εκτεταμένης αμ-
φοτερόπλευρης ανατομικής παρασκευής, στην 
περιοχή του μηρού σε 103 πτώματα, μελετήσαμε 
και παρουσιάζουμε 8 περιπτώσεις πίεσης του μεί-
ζονος σαφηνούς νεύρου από τον ραπτικό μυ, σε 
αντίστοιχα πτώματα 4 ανδρών και 4 γυναικών. 

Αποτελέσματα: Σε μία περίπτωση ο ραπτικός μυς 
παρουσίαζε δύο γαστέρες και η παγίδευση του 
νεύρου γινόταν κατά τη διέλευσή του μεταξύ δύο 
γαστέρων. Σε 5 περιπτώσεις το νεύρο παγιδευό-
ταν κατά τη διέλευσή του μέσω του καταφυτικού 
τένοντα του ραπτικού μυός. Τέλος σε δύο περι-
πτώσεις το μείζον σαφηνές νεύρο διέρχεται μέσα 
από τη γαστέρα του ραπτικού μυός.

Συμπεράσματα:  Η γνώση των ανατομικών πα-
ραλλαγών του ραπτικού μυός, καθώς και των 
σπάνιων ανατομικών περιοχών παγίδευσης του 
μείζονος σαφηνούς νεύρου, παρουσιάζει ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον από ανατομικής και χειρουργικής 
άποψης και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από 
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τον ορθοπαιδικό, το νευροχειρουργό, αλλά και 
τον γενικό χειρουργό ιδιαίτερα στις περιπτώσεις 
εκείνες που υπάρχουν συμπτώματα παγιδευτικής 
νευροπάθειας του μείζονος σαφηνούς νεύρου. 

O53  
ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗΣ ΙΓΝΥΑΚΩΝ ΑΓ-
ΓΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 
ΤΡΙΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΟΚΝΗΜΙΟΥ 
ΜΥΟΣ. ΠΡΟΔΡΟΜΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ 40 ΠΤΩ-
ΜΑΤΑ

Νάτσης Κ., Κωνσταντινίδης Γ., Λαζαρίδης Ν., Κα-
ραννάσος Μ., Σοφίδης Γ., Παρασκευάς Γ.

Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Ιατρική 
Σχολή, Α.Π.Θ.

Εισαγωγή:  Η τρίτη κεφαλή του γαστροκνημίου 
μυός έχει περιγραφεί αρχικά από τον Kelch το 
1813 ενώ οι ανατομικές παραλλαγές της περι-
γράφηκαν με λεπτομέρεια από τον Frey το 1919. 
Αποτελεί την πιο συνηθισμένη παραλλαγή του 
γαστροκνημίου μυός και αποτελεί μία συγγενή 
μυϊκή ή τενόντια κεφαλή η οποία εκφύεται από 
την οπίσθια και κάτω επιφάνεια του μηριαίου 
οστού και συμβάλλει στην έσω ή έξω κεφαλή του 
γαστροκνημίου μυός.  Συγκεκριμένοι τύποι της 
παραλλαγής αυτής έχουν ενοχοποιηθεί για πιθα-
νή παγίδευση και πίεση των ιγνυακών αγγείων.

Σκοπός:  Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να 
προσδιοριστεί η συχνότητα εμφάνισης της τρίτης 
κεφαλής του γαστροκνημίου μυός και να περι-
γραφεί η πορεία, η μορφολογία και η σχέση της 
με τα ιγνυακά αγγεία μετά από μακροσκοπική με-
λέτη σε πτωματικά παρασκευάσματα. 

Υλικό – Μέθοδος:  Σαράντα πτωματικά γόνατα 
υποβλήθηκαν σε εκτεταμένη ανατομική παρα-
σκευή στην περιοχή της ιγνυακής κοιλότητας 
προκειμένου να διερευνηθεί η παρουσία επικου-
ρικής εκφυτικής κεφαλής του γαστροκνημίου 
μυός και να μελετηθεί η πιθανή πίεση των ιγνυ-
ακών αγγείων. 

Αποτελέσματα: Σε 6 κάτω άκρα γυναικών διαπι-
στώθηκε μία τρίτη κεφαλή του γαστροκνημίου η 
οποία εκφυόταν κοντά στη μέση γραμμή και επί 
τα εντός της έξω κεφαλής του μυός από την οπί-
σθια επιφάνεια του περιφερικού μηριαίου οστού. 
Το μέγεθος της τρίτης κεφαλής κυμαινόταν από 
πολύ λεπτό σε αρκετά μεγάλο.  Σε όλες τις πε-
ριπτώσεις η τρίτη κεφαλή εντοπίζονταν επί τα 
εκτός των ιγνυακών αγγείων και σε καμία περί-
πτωση μεταξύ αυτών.  Σε μία περίπτωση η τρίτη 
κεφαλή ξεκινούσε από την έξω κεφαλή και κα-
τέληγε στην έσω κεφαλή του γαστροκνημίου 
μυός.  Επίσης σε μία περίπτωση η τρίτη κεφαλή 
καταλήγει σε ξεχωριστό τένοντα που τελικά συγ-
χωνεύονταν με τον Αχίλλειο τένοντα. Σε όλες τις 
περιπτώσεις τα ιγνυακά αγγεία διαπιστώθηκε ότι 
συμπιέζονταν από την τρίτη επικουρική κεφαλή 
του γαστροκνημίου μυός. 

Συμπεράσματα:  Η τρίτη κεφαλή του γαστροκνη-
μίου μυός αποτελεί μία σχετικά συχνή ανατομική 
παραλλαγή, που συναντάται με συχνότητα 1,5%.  
Η εντόπισή της παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον, καθώς μπορεί να σχετίζεται με λειτουργικά 
ενοχλήματα λόγω της παγίδευσης των ιγνυακών 
αγγείων ειδικά αν εντοπίζεται στην έξω κεφαλή 
του γαστροκνημίου οπότε και πιέζει τα ιγνυακά 
αγγεία.



53ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 2012ABSTRACTS 2012

O54  
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΣΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΠΟΥ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΙΝΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΩΜΟΠΛΑΤΗ

Τότλης Τ., Χατζηπέτρου Θ., Τεμπερεκίδου Σ., Βα-
σιλειάδης Γ., Τερζίδης Ι., Νάτσης Κ.

Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Ιατρική 
Σχολή, Α.Π.Θ.

Σκοπός: Η μελέτη της συχνότητας εμφάνισης και 
της μορφολογίας των οστικών δομών που εμπλέ-
κονται στην αιτιοπαθογένεια της εκτινασσόμενης 
ωμοπλάτης στον Ελληνικό πληθυσμό.

Υλικό-Μέθοδοι: Μετρήθηκε με γωνιόμετρο η 
γωνία μεταξύ της υπακάνθιας και της υπερακάν-
θιας μοίρας του νωτιαίου χείλους της ωμοπλάτης 
σε 140 ωμοπλάτες, που ανήκαν σε 36 γυναίκες 
και 34 άνδρες. Σε αυτά τα 140 και σε επιπλέον 
124 οστά μελετήθηκε η μορφολογία του νωτι-
αίου χείλους της ωμοπλάτης, η ύπαρξη φύματος 
του Luschka στην άνω γωνία της ωμοπλάτης και 
η ύπαρξη φύματος ή απόφυσης για την έκφυση 
του μείζονος στρογγύλου μυός, με ή χωρίς κλίση 
προς το θωρακικό τοίχωμα. Τα οστά ανήκαν στον 
Ελληνικό πληθυσμό. Η στατιστική επεξεργασία 
έγινε με το SPSS.

Αποτελέσματα: Ο Μ.Ο. της γωνίας μεταξύ υπα-
κάνθιας και υπερακάνθιας μοίρας του νωτιαίου 
χείλους της ωμοπλάτης ήταν 143,34±9,03º (εύρος 
113-171º). Το νωτιαίο χείλος της ωμοπλάτης τα-
ξινομήθηκε ευθύ σε 99 οστά (37,5%), υπόκυρτο 
σε 135 οστά (51,1%) και υπόκοιλο σε 30 οστά 
(11,4%). Φύμα του Luschka παρατηρήθηκε σε 
8/264 (3%) ωμοπλάτες που μελετήθηκαν. Φύμα 
για την έκφυση του μείζονος στρογγύλου μυός 
παρατηρήθηκε σε 114/264 (43,2%) οστά που με-

λετήθηκαν, απόφυση για την έκφυση του μείζονος 
στρογγύλου μυός χωρίς κλίση προς το θωρακικό 
τοίχωμα παρατηρήθηκε σε 9/264 (3,4%) οστά και 
απόφυση με κλίση σε 9/264 (3,4%) οστά.

Συμπεράσματα: Η ύπαρξη υπόκοιλου νωτιαίου 
χείλους της ωμοπλάτης (11,4%), φύματος του 
Luschka (3%) και απόφυσης του μείζονος στρογ-
γύλου με κλίση προς το θωρακικό τοίχωμα (3,4%) 
δεν είναι σπάνιες στον Ελληνικό πληθυσμό και 
θεωρούνται προδιαθεσικοί παράγοντες για την 
εμφάνιση εκτινασσόμενης ωμοπλάτης. Επίσης, 
το μέγεθος της γωνίας μεταξύ υπακάνθιας και 
υπερακάνθιας μοίρας του νωτιαίου χείλους της 
ωμοπλάτης έχει βρεθεί ότι έχει θετική συσχέτιση 
με την εμφάνιση εκτινασσόμενης ωμοπλάτης και 
παίζει σημαντικό ρόλο στη χειρουργική της θερα-
πεία. Συνεπώς, η διαγνωστική προσέγγιση ασθε-
νών με εκτινασσόμενη ωμοπλάτη θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τις φυσιολογικές ανατομικές δομές 
που περιγράφηκαν στην παρούσα μελέτη.

O55  
ΥΨΗΛΗ ΕΚΦΥΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΤΗ-
ΡΙΑΣ. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΑ-
ΣΙΑ

Νάτσης Κ., Παπαθανασίου Ε., Καρανάσσος Μ., 
Παρασκευάς Γ.

Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Ιατρική 
Σχολή, Α.Π.Θ.

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η περιγραφή 
της συχνότητας της ανατομικής παραλλαγής και  
της σημασίας της για τη χειρουργική προσπέλαση 
της περιοχής. 
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Υλικό και Μέθοδοι: Κατά τη διάρκεια ανατομών 
σε 81 πτώματα μελετήθηκε η υψηλή έκφυση της 
κερκιδικής αρτηρίας. 

Αποτελέσματα: Υψηλή έκφυση της κερκιδικής 
αρτηρίας βρέθηκε σε 3 πτώματα (4.93%). Στην 
πρώτη περίπτωση κατά την ανατομή πτώματος 
γυναίκας ηλικίας 77 ετών παρατηρήθηκε αμφοτε-
ρόπλευρα υψηλή έκφυση και επιπολής πορεία της 
κερκιδικής αρτηρίας στο βραχίονα. Συγκεκριμένα 
από τη βραχιόνια αρτηρία 2.2 cm κάτω από το 
επίπεδο του κάτω χείλους του τένοντα του μεί-
ζονος θωρακικού μυός αποσχιζόταν η κερκιδική 
αρτηρία. Η κερκιδική αρτηρία είχε ελικοειδή πο-
ρεία και φερόταν επιπολής και παράλληλα με το 
έσω χείλος του κορακοβραχιόνιου μυός έως την 
περιοχή του αγκώνα όπου διερχόταν πίσω από 
την ωλένια απονεύρωση του δικεφάλου βραχι-
ονίου μυός. Στη δεύτερη περίπτωση παρατηρή-
θηκε ετερόπλευρα υψηλή έκφυση της κερκιδικής 
αρτηρίας σε πτώμα γυναίκας ηλικίας 77 ετών. Η 
αρτηρία εκφυόταν από την πρόσθια έσω επιφά-
νεια της αριστερής βραχιόνιας αρτηρίας περίπου 
2.5cm κάτω από το κάτω χείλος του τένοντα του 
πλατέος ραχιαίου μυός στο σημείο έκφυσης της 
εν τω βάθει βραχιόνιας αρτηρίας. Στο άνω τρι-
τημόριο του αντιβραχίου η αρτηρία πορευόταν 
επιπολής του στρογγύλου πρηνιστή μυός. Στην 
τρίτη περίπτωση η υψηλή έκφυση της κερκιδικής 
αρτηρίας παρατηρήθηκε σε πτώμα άνδρα ηλικίας 
82 ετών. Η αρτηρία αποσχιζόταν από την πρόσθια 
έσω επιφάνεια της δεξιάς βραχιόνιας αρτηρίας 
περίπου 2.7 cm περιφερικά του κάτω χείλους του 
τένοντα του πλατέος ραχιαίου μυός και κάτω από 
την έκφυση της εν τω βάθει βραχιόνιας αρτηρίας. 

Συμπεράσματα: Η υψηλή έκφυση της κερκιδικής 
αρτηρίας είναι η συχνότερη ανατομική παραλλα-
γή αρτηρίας στο άνω άκρο και η συχνότητά της 
κυμαίνεται από 4.17% έως 24.40%. Κατά την πρό-

σθια προσπέλαση του άνω τριτημορίου της κερ-
κίδας (Henry), στην πρόσθια προσπέλαση του 
αγκώνα αλλά και στην τροποποιημένη πρόσθια 
προσπέλαση για την καθήλωση του καταφυτικού 
τένοντα του δικέφαλου βραχιονίου μυός μετά 
από ρήξη η κερκιδική αρτηρία τίθεται σε κίνδυνο 
κάκωσης.

O56  
Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΙ ΜΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΝΕΟ-
ΓΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Μπεσλίκας Θ, Χριστοδούλου Α., Τερζίδης Κ., Χύ-
τας Α., Πάνος N., Χριστοφορίδης Ι.

Β’ Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεν-
νηματάς»

Σκοπός: Η μελέτη και η περιγραφή της συντηρη-
τικής θεραπείας του ΣΕΙ στην νεογνική και βρε-
φική ηλικία.

Εισαγωγή: Η πρώιμη διάγνωση του ΣΕΙ και της 
δυσπλασίας του ισχίουμε τη χρήση των υπερήχων 
και η διάδοση της υπερηχοτομογραφικής εκτίμη-
σης του ισχίου κατα GRAF μας έδωσαν την δυ-
νατότητα της πρώιμης έναρξης της συντηρητικής 
θεραπείας του ΣΕΙ.

Υλικό – Μέθοδος: Κατά τα έτη 2008-2010 δώδε-
κα παιδιά με ετερόπλευρο εξάρθρημα του ισχίου 
κατα GRAF 3 και 4 νοσηλεύθηκαν στη κλινική μας 
με την χρήση λειτουργικών μεταβλητών ναρθή-
κων των ισχίων (τύπου Pavlik, Daimler Hofmann, 
Tubingen) οι οποίοι συκρατούν το ισχίο σε θέση 
μέγιστης κάμψης και απαγωγής επιτρέποντας την 
ελέυθερη κίνηση της μηριαίας κεφαλής χωρίς να 
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την φορτίζουν όταν αυτή βρίσκεται είτε εντός είτε 
εκτός της κοτύλης. Στην ομάδα των ασθενών δέν 
συμπεριλήφθηκαν ασθενείες με αρθρογρύπωση 
και εγκεφαλική παράλυση. Η ανάταξη επιτεύ-
χθηκε από την 15η έως την 30η ημέρα σε όλες τις 
περιπτώσεις. Σε όλους τους ασθενείς μετά την 
αφαίρεση του λειτουργικού νάρθηκα ακολούθησε 
ακινητοποίηση του αναταχθέντος ισχίου με δα-
κτυλίους απαγωγής των ισχίων οι οποίοι συγκρα-
τούντο με ιμάντες από ζώνη οσφύος ενώ σε 2 πε-
ριπτώσεις ασθενών η συγκράτηση της ανάταξης 
έγινε με γύψινο επίδεσμο οσφύος-μηρού.

Αποτελέσματα: Ο μέσος χρόνος παρακολούθη-
σης των ασθενών ήταν ένα έτος. Τα αποτελέσμα-
τα ήταν άριστα και στις 12 περιπτώσεις, Καμία 
επιπλοκή από την μηριαία κεφαλή (ισχαιμική 
νέκρωση) από την χρήση του νάρθηκα των δα-
κτυλίων απαγωγής δεν παρατηρήθηκε. (πάρεση 
μηριαίου νεύρου, βραχιονίου πλέγματος)

Συμπέρασμα: Η πρώιμη διάγνωση αποτελεί βασι-
κή προυπόθεση για την επιτυχή συντηρητική θε-
ραπεία της αναπτυξιακής δυσπλασίας του ισχίου. 
Η μή έγκαιρη διάγνωση οδηγεί σε οικογενειακή 
τραγωδία εξ αιτίας των πολλών χειρουργικών 
επεμβάσεων αποκατάστασης που ακολουθούν. Η 
χρήση του υπερηχογραφήματος και η εξέλιξη της 
κατασκευής των λειτουργικών ναρθήκων θερα-
πείας της δυσπλασίας μας δίνουν την δυνατότητα 
της αποκατάστασης της βαρίας αυτής συγγενούς 
βλάβης.

O57  
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΣΦΥ-
ΑΛΓΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ

Τερζίδης Κ., Σπανός Ι., Σαμδάνης Β., Μπεσλίκας 
Θ., Σαμολαδάς Ε., Χριστοφορίδης Ι.

Β’ Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεν-
νηματάς»

Σκοπός-Αντικείμενο: Σκοπός της παρούσας ερ-
γασίας είναι η παρουσίαση των επιδημιολογικών 
χαρακτηριστικών της οσφυαλγίας σε παιδιά όπως 
προκύπτει από την εμπειρία της κλινικής μας.

Υλικό-Μέθοδος: Για να επιτύχουμε τον σκοπό 
μας διενεργήσαμε μια αναδρομική επιδημιολογι-
κή μελέτη σε διάστημα 5 ετών (2007-2011). Στο 
διάστημα αυτό στο τμήμα επειγόντων περιστατι-
κών της κλινικής μας εξετάστηκαν 21561 παιδιά.  
270 προσήλθαν λόγω οσφυαλγίας (139 κορίτσια 
και 131 αγόρια) με μέσο όρο ηλικίας 10,1 ετών και 
29 από αυτά νοσηλεύτηκαν. Από το σύνολο των 
παιδιών με οσφυαλγία τα 125 ανέφεραν ιστορικό 
κάκωσης, ενώ στα υπόλοιπα 145 η οσφυαλγία δεν 
ήταν τραυματικής αιτιολογίας.

Αποτελέσματα: Σε 125 παιδιά με ιστορικό κάκω-
σης δεν εντοπίστηκε κανένα κάταγμα ενώ στην 
πλειοψηφία (105 παιδιά) η κλινική εικόνα οφεί-
λοταν σε συνοδό μετατραυματικό μυικό σπασμό 
ή σε θλάση των παρασπονδυλικών μυών (20 
παιδιά). Σε 145 παιδιά που δεν ανέφεραν ιστο-
ρικό κάκωσης οι διαγνώσεις που ετέθησαν ήταν 
οι εξής: Σπονδυλόλυση(31), Σπονδυλοδισκίτι-
δα(17), Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου(17), Δι-
σχιδής ράχη(13) ,Σκολίωση ΘΟΜΣΣ(12), Επι-
φυσίτιδα(7), Ρευματοειδής αρθρίτιδα (6), Νόσος 
Scheuerman(6), Όγκοι(3), Ιδιοπαθής(12). Από το 
σύνολο των παιδιών τα 29 χρειάστηκαν νοσηλεία 
είτε για θεραπεία είτε για περαιτέρω διερεύνηση 
των συμπτωμάτων τους. Χαρακτηριστικό εύρη-
μα της μελέτης μας αποτελεί η συχνότητα ορι-
σμένων παθήσεων σε ότι αφορά τις ηλικίες. Έτσι, 
βλέπουμε ότι η τραυματικής αιτιολογίας οσφυαλ-
γία, η σπονδυλολίσθηση, η ιδιοπαθής οσφυαλγία, 
η κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου είναι πιο συχνές 
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σε παιδιά άνω των 10 ετών, ενώ η σπονδυλοδισκί-
τιδα και οι όγκοι πιο συχνοί σε παιδιά κάτω των 
10 ετών.

Συμπεράσματα: Η οσφυαλγία αποτελεί σύμπτω-
μα πολλών διαφορετικών παθήσεων του μυοσκε-
λετικού. Τα δικά μας στοιχεία όπως προκύπτουν 
από τη συγκεκριμένη μελέτη συμφωνούν με τα 
επιδημιολογικά χαρακτηριστκά της οσφυαλγίας 
στα παιδιά όπως αυτά περιγράφονται από τη σύγ-
χρονη βιβλιογραφία.

O58  
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΙΟ-
ΓΚΩΣΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ 
ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ

Μπιντούδη Α., Μασκαλίδης Χ., Μασμανίδης Π., 
Δαυίδης Ι., Δημαρέλος Β., Λαλιώτης Ν.

Ακτινολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»

Το άλγος των αρθρώσεων του κάτω άκρου είναι 
από τις πιο συχνές αιτίες εισαγωγής των μικρών 
ασθενών στο τμήμα των επειγόντων περιστατι-
κών. Πολυάριθμοι οι αιτιολογικοί παράγοντες 
που  προκαλούν διόγκωση μιας ή περισσότερων 
αρθρώσεων στα κάτω άκρα. 

Σκοπός της εργασίας μας είναι η ανάδειξη των αι-
τιολογικών παραγόντων που μπορούν να προκα-
λέσουν άλγος της κατ’ ισχίον, της κατά γόνυ και 
της ποδοκνημικής άρθρωσης και κατ’ επέκταση 
χωλότητα.

Υλικό-Μέθοδος: Στο χρονικό διάστημα  από το 
2006 έως και τον  Φεβρουάριο του 2012  παρα-
πέμθηκαν στο τμήμα των υπερήχων 123 ασθενείς. 

Οι 89 ασθενείς ήταν κορίτσια και οι 34  αγόρια με 
μέσο όρο ηλικίας 5 έτη (1- 15 έτη). Η εξέταση των 
ασθενών έγινε σε υπερηχοτομογράφο Siemens 
μέχρι το 2011 και το τελευταίο έτος σε υπερηχο-
τομογράφο Phillips  IU22 Matrix.

Αποτελέσματα: Σε 85 ασθενείς δεν απεικονίσθη-
καν παθολογικά υπερηχογραφικά ευρήματα. Σε 15 
ασθενείς απεικονίσθηκε υγρό στην κατ’ ισχίον άρ-
θρωση και τέθηκε η διάγνωση της υμενίτιδας. Σε  
19 ασθενείς απεικονίσθηκε υγρό σε περισσότερες 
από μια αρθρώσεις με αποτέλεσμα οι ασθενείς να 
μπουν σε πρωτόκολλα διερεύνησης ρευματολο-
γικού νοσήματος. Τέλος σε 4 ασθενείς απεικονί-
σθηκε υγρό με ηχοανακλάσεις και παχυσμένο και 
υπεραιμικό συνόβιο με αποτέλεσμα οι ασθενείς 
αυτοί να συνεχίσουν τον απεικονιστικό έλεγχο 
με μαγνητικό τομογράφο και σε 2 περιπτώσεις ο 
έλεγχος συμπληρώθηκε από λήψη υγρού για καλ-
λιέργεια και κυτταρολογικό έλεγχο.  

Συμπερασματικά πιστεύουμε ότι ο έλεγχος των 
αρθρώσεων στα παιδιά με την βοήθεια των υπε-
ρήχων είναι μια εύκολη, οικονομική και χωρίς ιο-
ντίζουσα ακτινοβολία μέθοδος. Ο έλεγχος πρέπει 
να γίνεται όμως από έμπειρο ακτινολόγο, με γνώ-
ση  υπερήχων στο μυοσκελετικό σύστημα. 

O59  
ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΣΕ 
ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Μεταξιώτης Δ., Αλβανός Δ., Ηλιόπουλος Ε., Ιω-
σηφίδης Μ., Βαλάνος Ν., Κυριακίδης Α.

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

Σκοπός: Το παραλυτικό εξάρθρημα ή υπεξάρθρη-
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μα του ισχίου αποτελεί μια σχετικά συχνή κλινική 
οντότητα. Η διορθωτική οστεοτομία του κεντρι-
κού μηριαίου περιλαμβάνεται στην αντιμετώπιση 
αυτών των παραμορφώσεων και συμβάλλει στη 
σωστή επικέντρωση της κεφαλής.
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αξιο-
λογήσει τα αποτελέσματα της οστεοτομίας στρο-
φής και ραιβότητας του μηριαίου σε ασθενείς με 
νευρομυικές διαταραχές.

Yλικό και Μέθοδοι: 11 ασθενείς (4 αγόρια, 7 κο-
ρίτσια) αντιμετωπίσθηκαν χειρουργικά για εξάρ-
θρημα/υπεξάρθρημα της μηριαίας κεφαλής. Η 
πλειοψηφία των ασθενών 10/11 αφορούσε παιδιά 
με σπαστικής μορφής εγκεφαλική παράλυση ενώ 
ένας ασθενής είχε μυελομηνιγγοκήλη. Η ηλικία 
τους ήταν από 5 έως 14 ετών (μ.ο. 8,1 έτη).
Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 12 οστεοτομί-
ες μεμονωμένες ή σαν τμήμα πολυπλοκότερων 
επεμβάσεων των κάτω άκρων (ένας ασθενής  χει-
ρουργήθηκε αμφοτερόπλευρα). 
Για την οστεοτομία χρησιμοποιήθηκε η παιδια-
τρική πλάκα ισχίου με κλειδούμενες βίδες της  
Synthes®. 

Aποτελέσματα: Παρατηρήθηκε διόρθωση της 
αυχενοδιαφυσιαίας γωνίας καθώς και της στρο-
φικής παραμόρφωσης του μηριαίου τόσο κλινι-
κά όσο και ακτινολογικά.  Επίσης διαπιστώθηκε 
ακτινολογικά βελτίωση της επικέντρωσης και της 
κάλυψης της μηριαίας κεφαλής. 
Καμία διεγχειρητική ή μετεγχειρητική επιπλοκή 
δεν παρατηρήθηκε. Παθητική κινητοποίηση των 
ισχίων επετράπη απο την τρίτη μετεγχειρητική 
εβδομάδα. Πλήρης πώρωση των οστεοτομιών 
τεκμηριώθηκε ακτινολογικά μέσα στις πρώτες έξι 
βδομάδες οπότε και επετράπη η πλήρης φόρτιση.

Συμπεράσματα: Η οστεοτομία στροφής και ραι-
βότητας του μηριαίου συμβάλλει στην αποκα-

τάσταση παιδιών με νευρομυικές διαταραχές. Η 
παιδιατρική πλάκα με κλειδούμενες βίδες που 
χρησιμοποιήθηκε επιτρέπει τον λεπτομερή προ-
εγχειρητικό σχεδιασμό και προσφέρει πολύ καλή 
πρωτογενή σταθερότητα. Η χρήση των κλειδού-
μενων βιδών πλεονεκτεί έναντι άλλων συστημά-
των λόγω της ασφάλειας της οστεοσύνθεσης που 
προσφέρει κυρίως σε μή-περιπατητικούς ασθενείς 
με συνοδό οστεοπόρωση.

O60  
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΕΞΩΑΡΘΡΙΚΗΣ ΥΠΑΣΤΡΑΓΑΛΙΚΗΣ ΑΡ-
ΘΡΟΔΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
GRICE-GREEN ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΥΡΟ-
ΜΥΪΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ        
                                                                 
Πετρά Μ., Μίχαλος Μ., Κράλλης Π., Μπακιρτζής 
Δ., Χάγερ Ι., Φιλιόπουλος Κ.       
                                                 
Ορθοπαιδικό Τμήμα, Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης           
                               
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας μας είναι να εκτι-
μηθούν τα μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα της εξω-
αρθρικής αρθρόδεσης της υπαστραγαλικής άρ-
θρωσης κατά τροποποιημένη Grice, σε ασθενείς 
με νευρομυϊκές παθήσεις.    
                           
Υλικά και μέθοδοι: Από το 2000 μέχρι το 2011, 
μελετήθηκαν τα αρχεία 21 ασθενών με νευρομυ-
ϊκά νοσήματα, που υποβλήθηκαν σε εξωαρθρική 
αρθρόδεση υπαστραγαλικής κατά τροποποιη-
μένη Grice, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστη-
μα. Η τροποποίηση της αρθρόδεσης κατά Grice 
αφορούσε τη χρήση αυτομοσχεύματος από τη 
σύστοιχη περόνη και σταθεροποίηση αυτού με δι-
αδερμική βελόνα. Συνολικά, μετρήθηκαν  οι προ-
εγχειρητικές και μετεγχειρητικές ακτινογραφίες  
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σε φόρτιση, από 33 άκρους πόδες ως προς τις εξής 
γωνίες: 1) πλάγια γωνία της πτέρνας ως προς το 
οριζόντιο επίπεδο (calcaneal pitch), 2) πλάγια 
αστραγαλο-πτερνική γωνία  και  3) πλάγια γωνία 
αστραγάλου – 1ου μεταταρσίου.   
   
Αποτελέσματα:  Ο μέσος όρος μετεγχειρητικής 
παρακολούθησης ήταν 3,2 έτη (από 3 μήνες έως 
8,5 έτη).  Η μέση ηλικία ασθενών κατά την ημε-
ρομηνία του χειρουργείου ήταν 11,8 έτη . Ο μέσος 
όρος της πλάγιας γωνίας της πτέρνας ως προς το 
οριζόντιο επίπεδο ήταν προεγχειρητικά 7,36o και 
μετεγχειρητικά, κατά τον τελευταίο έλεγχο, δι-
ορθώθηκε σε 12,87ο. Ο μέσος όρος της πλάγιας 
αστραγαλο-πτερνικής γωνίας ήταν προεγχειρη-
τικά   44,75ο και διορθώθηκε μετεγχειρητικά σε 
35,78ο. Ο μέσος όρος της πλάγιας γωνίας αστρα-
γάλου – 1ου μεταταρσίου ήταν προεγχειρητικά  
24,87ο  (πελματιαία κάμψη) και μετεγχειρητικά 
διορθώθηκε σε  9,66ο (πελματιαία κάμψη). Οι 
προσθιοπίσθιες ακτινογραφίες των άκρων ποδών 
κατά τον τελευταίο μετεγχειρητικό έλεγχο έδει-
ξαν διόρθωση της βλαισότητας του οπισθίου πο-
δός στην πλειοψηφία των ασθενών.             
                                                 
Συμπεράσματα: Η εξωαρθρική αρθρόδεση της 
υπαστραγαλικής άρθρωσης παραμένει εγχείρηση 
εκλογής για τη διόρθωση της βλαισότητας του 
οπισθίου ποδός στο παραλυτικό πόδι. Παρά την 
μερική απώλεια της αρχικής διόρθωσης ή / και 
την υποτροπιάζουσα βλαισότητα του πρόσθιου 
ποδός λόγω μυϊκής ανισορροπίας και συνοδών 
στροφικών προβλημάτων του κάτω άκρου, η 
πλειοψηφία των ασθενών διατηρεί σχήμα ποδιών 
που επιτρέπει την ευχερή χρήση ναρθήκων και 
δηλώνει υποκειμενικά πολύ ικανοποιημένη με τα 
αποτελέσματα της επέμβασης.

O61  
Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ FERGUSON 
ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΗΡΗ ΑΝΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΙΑΚΗΣ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΣΕ 
ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΗΣ ΒΑ-
ΔΙΣΗΣ

Goulios V., Zenios M., Henry A., Davis N., Khan 
T., Foster A.

Royal Children’s Hospital Manchester

Σκοπός: Η έσω προσπέλαση κατά Ferguson απο-
τελεί μια αξιόλογη μέθοδο για την αιματηρή ανά-
ταξη του ισχίου στην αναπτυξιακή δυσπλασία του 
ισχίου, διότι  έχει πολύ καλό κοσμητικό αποτέλε-
σμα, είναι ελάχιστης επεμβατικότητος μέθοδος, 
μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν από την ηλικία 
της Βάδισης και επιτρέπει καλή και ασφαλή πρό-
σβαση στην κοτύλη.

Επίσης την σύγκριση με τη κλειστή ανάταξη και 
την ανοικτή πρόσθια προσπέλαση όσο αναφορά 
το ποσοστό ισχαιμικής  νέκρωσης της μηριαίας 
κεφαλής, το ποσοστό υποτροπών και επανεγ-
χείρησης στις παραπάνω μεθόδους. Τέλος το αν 
η παρουσία του πυρήνα οστέωσης της μηριαίας 
κεφαλής στην αρχή της θεραπείας ή όχι αποτελεί 
προγνωστικό παράγοντα για την εμφάνιση ισχαι-
μικής  νέκρωσης.

Υλικό-μέθοδοι: Από το 1998-2011 έχουμε την 
αναδρομική μελέτη που περιλαμβάνει 118 ασθε-
νείς, 17 αγόρια και 101 κορίτσια. Η  μελέτη πε-
ριλαμβάνει 128 ισχία 52 δεξιά, 76 αριστερά. Από 
τους 118 ασθενείς στους 35  χρησιμοποιήθηκε  η 
παραπάνω μέθοδος. Ο μέσος χρόνος παρακου-
λούθησης ήταν τα 5 χρόνια και 8 μήνες. 
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Αποτελέσματα: Οι ασθενείς της ομάδας με την 
έσω προσπέλαση είχαν το μικρότερο ποσοστό  
ισχαιμικής νέκρωσης (8.9%). Το ποσοστό επανεγ-
χείρησης ήταν 20% που ήταν μικρότερο από την 
ομάδα της κλειστής ανάταξης .Δεν υπήρξε στατι-
στικός σημαντική διαφορά ανάμεσα στους ασθε-
νείς που είχαν πυρήνα οστέωσης και σε αυτούς 
που δεν είχαν κατά την έναρξη της θεραπείας όσο 
αναφορά την ισχαιμική νέκρωση.

Συμπέρασμα: Η έσω προσπέλαση του ισχίου 
κατά  Ferguson αποτελεί μια καλή μέθοδο στην 
αντιμετώπιση της αναπτυξιακής δυσπλασίας του 
ισχίου σε παιδιά πριν από την ηλικία της βάδισης.

O62  
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙ-
ΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΥΣΗΣ ΚΝΗΜΗΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ILIZAROV

Σαρίδης Α., Παπαγεωργίου Γ., Παπαγεωργίου Κ., 
Τερζής Α., Χατζηιωαννίδης Α.
                   
Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Δράμας

Σκοπός: Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 
αντιμετώπισης των σύνθετων τμηματικών καταγ-
μάτων διάφυσης κνήμης, με την συσκευή Ilizarov.

Υλικό–Μέθοδος: Από τον Ιανουάριο του 2006 
μέχρι τον Δεκέμβριο του 2010 στην κλινική μας 
αντιμετωπίσθηκαν οκτώ ασθενείς με σύνθετα 
τμηματικά  (τύπου C2 κατά ΑΟ) κατάγματα διά-
φυσης κνήμης με συσκευή Ilizarov. Όλοι οι ασθε-
νείς ήταν άνδρες με μέσο όρο ηλικίας 34.6 έτη 
(19 έως 55 έτη). Ανοικτά κατάγματα αφορούσαν 
τους 5 ασθενείς (5/8 – 62,5%). Σε όλες περιπτώ-
σεις εφαρμόστηκε η κλειστή οστεοσύνθεση με 

συσκευή Ilizarov υπό σκελετική έλξη. Η επέκτα-
ση της συσκευής στον άκρο πόδα εφαρμόστηκε 
στους 6 ασθενείς. Η μέση περίοδος μετεγχειρη-
τικής παρακολούθησης ήταν 26,6 μήνες (από 12 
έως 42 μήνες).

Αποτελέσματα: Η αποτελεσματικότητα της με-
θόδου εκτιμήθηκε με βάση τα ακτινολογικά κρι-
τήρια, την διάρκεια εφαρμογής της εξωτερικής 
οστεοσύνθεσης καθώς και τον χρόνο για την 
πλήρη επανένταξη του αρρώστου στις καθημε-
ρινές δραστηριότητες. Ο μέσος χρόνος εξωτερι-
κής οστεοσύνθεσης ήταν 139,7 ημέρες (95-174 
ημέρες). Πώρωση του κατάγματος και πλήρης 
αποκατάσταση της στηρικτικής ικανότητας του 
πάσχοντος σκέλους επιτεύχθηκε σε όλους τους 
ασθενείς. Όλοι οι ασθενείς επίσης (8/8 – 100%) 
στην τελευταία επανεξέταση ήταν ικανοί για ερ-
γασία καθώς και για όλες τις καθημερινές τους 
δραστηριότητες. Ένας ασθενής ανέπτυξε αξονική 
παραμόρφωση (βλαισότητα 7°). Παρατηρήθηκαν  
μόνο 6 φλεγμονές 2ου βαθμού (6/124– 4,8%) σε 
σύνολο 124 βελονών. 

Συμπεράσματα: Η συσκευή Ilizarov είναι αξιόπι-
στη μέθοδος στην αντιμετώπιση των σύνθετων 
τμηματικών καταγμάτων δίαφυσης της κνήμης.  
Η τεχνική αυτή προσφέρει ελάχιστα επεμβατική 
βιολογική οστεοσύνθεση, επιτρέποντας την πρώ-
ιμη κινητοποίηση, υψηλό ποσοστό πώρωσης με 
ελάχιστες επιπλοκές.

O63
ΣΥΝΘΕΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΠΕΡΑ-
ΤΟΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ-ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ασσάντης Β., Δακής Κ., Τσίτας Κ., Ντεμουρτσίδης 
Ρ., Μαλιόγκας Γ., Μπισχινιώτης Ι.
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Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Κοζάνης «Μαμά-
τσειο»

Σκοπός είναι η ρεαλιστική παρουσίαση επιλογών 
θεραπείας κατά την αντιμετώπιση σύνθετων κα-
ταγμάτων του κάτω πέρατος της κερκίδας που 
παραμένουν δυσχερές πρόβλημα, ως προς τη 
διάγνωση των συνοδών κακώσεων και την αντι-
μετώπιση. Παρουσιάζονται τεχνικές ελάσσονος 
παρέμβασης και γίνεται προσπάθεια οριοθέτησης 
της χειρουργικής θεραπείας. 

Υλικό και Μέθοδοι: Κατά την περίοδο από τον 
Ιούλιο 2009 έως το Δεκέμβριο 2011 αντιμετωπί-
σαμε 37 σύνθετα κατάγματα κάτω πέρατος κερκί-
δας επί 36 ασθενών, όλων ενεργών 18-65 ετών, 19 
ανδρών  και 17 γυναικών. Τα κατάγματα ταξινο-
μήθηκαν κατά ΑΟ ως ανήκοντα στις ομάδες A: 8, 
B: 2 και C: 27. Σε τρεις ασθενείς παρατηρήθηκαν 
αγγειακές κακώσεις, σε δύο μεγάλα μεταφυσια-
κά ελλείμματα και σε άλλους τέσσερις κακώσεις 
του καρπού σε 2 κατάγματα σκαφοειδούς και σε 2 
περιμηνοειδής αστάθεια του καρπού. Τρεις αντι-
μετωπίστηκαν με κλειστή ανάταξη και ακινητο-
ποίηση, 23με εξωτερική οστεοσύνθεση με ή χωρίς 
ελαχίστη συγκράτηση, 3με ενδομυελική ήλωση  
και 8 με εσωτερική οστεοσύνθεση με πλάκα και 
βίδες. Οστικά μοσχεύματα απαιτήθηκαν για την 
πλήρωση μεταφυσιακών ελλειμμάτων σε 5 ασθε-
νείς και σε έναν ασθενή ολισθαίνον μόσχευμα. 

Αποτελέσματα: Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν 
μέχρι την πλήρη αποθεραπεία τους. Αποτυχία της 
οστεοσύνθεσης και αντιμετώπιση με οστεοτομία 
του κάτω πέρατος της κερκίδας χρειάστηκε σε 
έναν ασθενή. Σε έναν ασθενή απαιτήθηκε πλή-
ρωση του μεταφυσιακού ελλείμματος με ολισθαί-
νον μόσχευμα και σε τρεις ασθενείς χρειάστηκε 
να αντιμετωπισθεί η βράχυνση της κερκίδας με τη 
μέθοδο  Sauvė – Kapandji. Σε όλους τους ασθε-

νείς παρατηρήθηκε κάποιος βαθμός μετατραυμα-
τικής δυσκαμψίας όχι ασύμβατος με τις ασχολίες 
τους προ και μετά τον τραυματισμό.

Συμπεράσματα: Τα σύνθετα κατάγματα του κάτω 
πέρατος της κερκίδας εξακολουθούν να αποτε-
λούν διαγνωστική και θεραπευτική πρόκληση. Η 
τρέχουσα θεραπευτική μέθοδος είναι η εξωτερι-
κή οστεοσύνθεση συμπληρούμενη με ελάχιστη 
εσωτερική συγκράτηση αυξάνει όμως ο ρόλος της 
εσωτερικής οστεοσύνθεσης. Η επιλογή ασθενών 
προς χειρουργική αντιμετώπιση είναι ακόμη θέμα 
προς εξέλιξη. Η καλύτερη ανάταξη παράγει γενι-
κώς καλύτερα αποτελέσματα τόσο για τους νέους 
όσο και για τους ηλικιωμένους ασθενείς.          

O64  
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΕΡΣΦΥΡΙΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑ-
ΤΩΝ ΚΝΗΜΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΟ-
ΠΛΕΥΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕ-
ΟΣΥΝΘΕΣΗΣ BOBOTA

Μπομποτάς Κ.,  Μπαλτάς Χ., Βολωνάκης Ε., Κο-
τζαμπάσης Γ., Μαρίνος Ν., Κοσμίδης Η., Μου-
σταφά Α.

Β’ Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν.Α. ΚΑΤ

Σκοπός: Η μελέτη της χειρουργικής αντιμετώπι-
σης μη ενδαρθρικών υπερσφύριων καταγμάτων 
της κνήμης, των οποίων οι καταγματικές επιφά-
νειες απέχουν 3 έως 5 εκατοστά από τη ποδοκνη-
μική άρθρωση.

Υλικό & Μέθοδος: Κατά τη δεκαετία 2001-2011, 
61 ασθενείς (36 άνδρες και 25 γυναίκες με μέση 
ηλικία 45 έτη) με υπερσφύρια κατάγματα κνήμης 
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αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά με την εφαρμογή 
μονόπλευρου μοντέλου εξωτερικής οστεοσύνθε-
σης Βobota, σε συνδυασμό με συμπιεστική διακα-
ταγματική βίδα στην εστία του κατάγματος. Ακο-
λούθως, τοποθετήθηκαν 3 μονόπλευρες αυτοκο-
χλιούμενες βελόνες κεντρικά του κατάγματος και 
2 περιφερικές βελόνες συγκλίνουσες. Στις βελό-
νες εφαρμόστηκαν διπλοαξονικά πλακίδια χωρίς 
προδιαγεγραμμένες οπές, τα οποία μπορούν να 
τις συγκρατούν είτε είναι παράλληλες είτε είναι 
συγκλίνουσες μεταξύ τους. Επιπλέον, τα ανωτέ-
ρω πλακίδια δίνουν τη δυνατότητα τοποθέτησης 
2 μπαρών εκατέρωθεν του κατάγματος, εκμηδε-
νίζοντας όλες τις καταστρεπτικές για την πρόοδο 
της πόρωσης δυνάμεις διάτμησης και στροφικής 
καταπόνησης.

Αποτελέσματα: Σε όλους τους ασθενείς παρα-
τηρήθηκε επιτυχής πόρωση των καταγμάτων και 
αφαιρέθηκε η εξωτερική οστεοσύνθεση από τη 
δέκατη πέμπτη έως την εικοστή εβδομάδα με-
τεγχειρητικά. Σε κανέναν ασθενή δεν παρατη-
ρήθηκε λειτουργική έκπτωση της κινητικότητας 
της ποδοκνημικής άρθρωσης. Ένας παρουσίασε 
εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση και 5 εμφάνισαν 
ήπια φλεγμονή στην περιφερικότερη βελόνα, που 
όμως υποχώρησε πλήρως με τοπική περιποίηση 
και αντιβίωση.

Συμπέρασμα: Το μονόπλευρο μοντέλο της εξω-
τερικής οστεοσύνθεσης Bobota, σε συνδυασμό με 
την τοποθέτηση διακαταγματικής συμπιεστικής 
βίδας αποτελεί μια αποτελεσματική μέθοδο αντι-
μετώπισης των υπερσφύριων καταγμάτων της 
κνήμης. Αυτό οφείλεται στην άριστη μηχανική 
συγκράτηση, χωρίς σημαντική αποδυνάμωση του 
βιολογικού παράγοντα, με αποτέλεσμα την ταχύ-
τερη πόρωση του κατάγματος και κινητοποίηση 
του ασθενή. 

O65  
Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑ-
ΤΩΝ PLATEAU (SCHATZKER VI) ΜΕ ΣΥΣ-
ΤΗΜΑΤΑ ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ
 
Μπινιάρης Γ., Παγωνίδης Δ., Ζδράνης Α., Ξυλού-
ρης Ν., Κόκκινος Γ.,  Σαρίδης Α.
 
Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Κατερίνης
 
Σκοπός: Η μελέτη της έκβασης των καταγμάτων 
plateau schatzker VI, εφαρμόζοντας συστήματα 
υβριδικής οστεοσύνθεσης μόνα τους  ή σε συνδυ-
ασμό με ελάχιστη εσωτερική οστεοσύνθεση.

Υλικό – Μέθοδος: Κατά την περίοδο 2007-2011 
αντιμετωπίστηκαν στην κλινική μας 16 ασθενείς 
με σύνθετα κατάγματα plateau, 11 άνδρες και 5 
γυναίκες. Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών 
ήταν 42 έτη. Απο τα 16 κατάγματα τα 14 ήταν 
κλειστά και τα 2 ανοιχτά. Σε όλους τους ασθενείς 
έγινε προεγχειριτικός σχεδιασμός με απλές ακτι-
νογραφίες και CT-scan. 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. Χρη-
σιμοποιήθηκαν κυκλικά συστήματα για το μετα-
φυσιαίο κάταγμα και μονόπλευρα για το διαφυσι-
αίο. Στις περιπτώσεις ελάχιστης εσωτερικής οστε-
οσύνθεσης έγινε μικρή τομή δέρματος, ανύψωση 
των εμβυθισμένων τεμαχίων  και τοποθέτηση  1 ή 
2 συμπιεστικών  κοχλιών. 

Αποτελέσματα: Σε όλους τους ασθενείς εφαρ-
μόσθηκε πρωτόκολλο άμεσης κινητοποίησης 
της άρθρωσης και πλήρη φόρτιση μετά τον τρί-
το μήνα. Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης των 
ασθενών ήταν 1,5 έτη. Σε 3 ασθενείς παρατηρή-
θηκε φλεγμονή στα σημεία διόδου των βελονών, 
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σε 2 πώρωση σε πλημμελή θέση ενώ δεν παρα-
τηρήθηκε καμία ψευδάρθρωση. Ο μέσος χρόνος 
πώρωσης ήταν 15 εβδομάδες.

Συμπεράσματα: Η υβριδική μόνη της ή σε συνδυ-
ασμό με mini εσωτερική οστεοσύνθεση, αποτελεί 
ασφαλέστατη μέθοδο για την αντιμετώπιση των 
καταγμάτων plateau schatzker VI .
Επιτρέπει την άμεση κινητοποίηση του ασθενούς, 
διαθέτει το πλεονέκτημα διορθωτικών χειρισμών 
μετά το χειρουργείο, ενώ παράλληλα ελαχι-
στοποιεί την επιβάρυνση των ήδη κακοποιημέ-
νων  ιστών, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο μετεγ-
χειρητικής φλεγμονής και οστεομυελίτιδος.

O66  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΡΑ-
ΠΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ PILON 
ΤΗΣ ΚΝΗΜΗΣ

Αλασεϊρλής Δ., Βασιλειάδης Γ., Τότλης Τ., Αβρα-
μίδης Θ., Ντελής Ι., Μουμτζιδέλλης Θ.

Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Γιαννιτσών

Σκοπός: Η μελέτη των αποτελεσμάτων της χει-
ρουργικής θεραπείας καταγμάτων pilon της κνή-
μης σε σχέση με τον χρόνο επέμβασης, την προ-
σπέλαση και τον τύπο επέμβασης. 

Υλικό & Μέθοδοι: Δεκαπέντε ασθενείς, με μ.ο. 
ηλικίας 38 ετών (30-54) με κλειστό κάταγμα 
pilon της κνήμης, υποβλήθηκαν σε χειρουργική 
θεραπεία. Επτά ασθενείς παρουσίαζαν κάταγμα 
ΙΙ βαθμού και οκτώ ασθενείς κάταγμα ΙΙΙ βαθ-
μού (κατάταξη Rüedi-Allgöwer). Τρεις ασθενείς 
υποβλήθηκαν σε οριστική οστεοσύνθεση μετά 
από έξι, οκτώ και εννέα ημέρες. Δώδεκα ασθενείς 

αντιμετωπίσθηκαν άμεσα σε πρώτο χρόνο. Επι-
λέχθηκε πρόσθια-έξω λοξή  προσπέλαση. Πέντε 
ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν με υβρίδιο εξωτερι-
κής οστεοσύνθεσης και διακαταγματικές βίδες. 
Ένας ασθενής αντιμετωπίσθηκε με μονόπλευρη 
εξωτερική οστεοσύνθεση ποδοκνημικής και δια-
καταγματικές βίδες. Εννέα ασθενείς αντιμετωπί-
σθηκαν με εσωτερική οστεοσύνθεση με κανονι-
κού μήκους ανατομικές πλάκες περιφερικού τρι-
τημορίου της κνήμης και διακαταγματικές βίδες. 
Σε εννέα ασθενείς έγινε εσωτερική οστεοσύνθεση 
κατάγματος της περιφερικής περόνης. Οι ασθε-
νείς τέθηκαν σε τακτική παρακολούθηση για χρο-
νικό διάστημα 22 μηνών μ.ο. (14 – 36).

Αποτελέσματα: Πώρωση του κατάγματος επήλ-
θε σε όλους τους ασθενείς εντός 19 εβδομάδων 
κ.μ.ο. (15-26). Επιπολής φλεγμονή των βελονών 
διαπιστώθηκε σε τρεις ασθενείς με εξωτερική 
οστεοσύνθεση και αντιμετωπίσθηκε εύκολα με 
αντιμικροβιακή αγωγή χωρίς να απαιτηθεί πρό-
ωρη αφαίρεση υλικών. Έντονο άλγος πτέρνης 
διαπιστώθηκε στον ασθενή με την μονόπλευρη 
εξωτερική οστεοσύνθεση, λόγω οστεόλυσης στην 
περιοχή της βελόνης της πτέρνης. Εν τω βάθει 
φλεγμονή με μικρή διάσπαση του χειρουργικού 
τραύματος διαπιστώθηκε σε έναν ασθενή που 
αντιμετωπίσθηκε με τοποθέτηση ανατομικής 
πλάκας. Μετατραυματική συμπτωματική αρθρίτι-
δα διαπιστώθηκε σε τρεις ασθενείς. Πώρωση σε 
πλημμελή θέση διαπιστώθηκε σε έναν ασθενή. 
Περιστασιακές ενοχλήσεις που αποδόθηκαν στην 
παρουσία της μεταλλικής πλάκας διαπιστώθηκαν 
σε τρεις ασθενείς. Ο μ.ο. του  AOFAS ήταν 78(62-
90) στο τέλος του follow-up. 

Συμπεράσματα: H άμεση εσωτερική οστεοσύνθε-
ση του κατάγματος pilon της κνήμης δεν φάνηκε 
να οδηγεί σε σημαντικό ποσοστό άμεσων επιπλο-
κών. Η πρόσθια-έξω λοξή προσπέλαση αποδεί-
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χθηκε αρκετά ασφαλής επιλογή. Η χρησιμοποίη-
ση κανονικού μεγέθους ανατομικής πλάκας κνή-
μης δεν συνοδεύθηκε από σημαντικό ποσοστό 
επιπλοκών. 

O67  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣ-
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΛΟΓΟ ΜΟΣ-
ΧΕΥΜΑ ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΜΗΡΙΑΙΩΝ

Μελάς Μ., Ηλιόπουλος Ε., Αποστολίδης Κ., Πα-
ναγιώτου Α., Βλάχου Ε., Αλβανός Δ., Ιωσηφίδης 
Μ., Κυριακίδης Α.

Ορθοπαιδική Κλινική Ε.Σ.Υ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωρ-
γίου»

Σκοπός: Η συνδεσμοπλαστική του προσθίου χια-
στού συνδέσμου (ΠΧΣ) είναι ευρέως διαδεδομένη 
χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση της 
αστάθειας του γόνατος. Το αυτόλογο μόσχευμα 
οπισθίων μηριαίων είναι από τα βασικά που χρη-
σιμοποιούνται. Σκοπός της μελέτης μας είναι να 
καταγράψουμε το χρόνο για την αποκατάσταση 
και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. 

Υλικό-Μέθοδοι: Αναλύσαμε αναδρομικά τα δε-
δομένα 131 ασθενών που υποβλήθηκαν σε αρ-
θροσκοπικά υποβοηθούμενη αποκατάσταση του 
ΠΧΣ (87 άνδρες και 44 γυναίκες, μ.ο. ηλικίας 29,3 
έτη, περίοδος follow-up 3-6-12 μήνες). Χρησιμο-
ποιήσαμε 2 κλίμακες ελέγχου της αποκατάστασης  
(Lysholm Score-κ.φ. 100 και  Ηospital for Special 
Surgery Score -HSS Score-κ.φ. 100). Καταγρά-
ψαμε άμεσες και απώτερες επιπλοκές. Ελέγξαμε 
τους πιθανούς παράγοντες που επηρεάζουν την 
αποκατάσταση όπως ηλικία, φύλο, προεγχειρητι-
κό εύρος κίνησης γόνατος, μυϊκή ισχύς, χρόνος 

από κάκωση, συνοδές βλάβες, και μετεγχειρητική 
φυσικοθεραπεία.  
     
Αποτελέσματα: Το μέσο Lysholm score βελτιώ-
θηκε σημαντικά από 57,6± 13,6 σε 92,4 ± 11,2 και 
το HSS Score από 64,3± 9,6 σε 94,7 ± 14,4 μετεγ-
χειρητικά.  Όλοι οι ασθενείς επέστρεψαν κανονι-
κά στις καθημερινές τους δραστηριότητες ενώ 99 
(75,6%) συνέχισαν τη συμμετοχή τους σε επαγ-
γελματική ή ψυχαγωγική άθληση. Δεν ανέφεραν 
πόνο και είχαν πλήρες εύρος κίνησης κατά τον 
τελευταίο επανέλεγχο το 93%. Σε 2 ασθενείς εμ-
φανίσθηκαν συμπτώματα μετεγχειρητικής λοίμω-
ξης που αντιμετωπίσθηκαν συντηρητικά. Από την 
ανάλυση των παραγόντων φάνηκε ότι ο χρόνος 
από την κάκωση (εντός 3 μηνών), η μυϊκή ισχύς 
των μυών του μηρού, οι συνοδές βλάβες (ρήξη 
μηνίσκου και χόνδρινη βλάβη) και η μετεγχειρη-
τική φυσικοθεραπεία ήταν αυτές που επηρέασαν 
το τελικό λειτουργικό αποτέλεσμα σε σχέση με το 
χρόνο.  

Συμπεράσματα: Η λειτουργική αποκατάσταση 
μετά από συνδεσμοπλαστική ΠΧΣ πέρα από τη 
σωστή χειρουργική τεχνική εξαρτάται από συγκε-
κριμένους παράγοντες με βασικούς το χρόνο από 
την κάκωση, την προεγχειρητική και μετεγχειρη-
τική φυσικοθεραπεία και την αντιμετώπιση των 
συνοδών βλαβών. 

O68  
ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOBUTTON ΕΝΑΝΤΙ APER-
FIX ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΗΞΗΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ: 
ΜΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Κιζιρίδης Γ.², Βερβερίδης Α.¹, Τιλκερίδης Κ.², 
Δρόσος Γ.¹, Καζάκος Κ.¹, Βερέττας Δ.¹ 
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¹Ορθοπαιδική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
²Κρατική Ορθοπαιδική Κλινική Ε.Σ.Υ., Π.Γ.Ν. 
Αλεξανδρούπολης

Σκοπός: Η μελέτη και η σύγκριση των κλινικών 
αποτελεσμάτων με δύο διαφορετικές μεθόδους 
καθήλωσης του μοσχεύματος (Endobutton και 
της Aperfix) στην αρθροσκοπική αποκατάστα-
ση της ρήξης του προσθίου χιαστού συνδέσμου 
(ΠΧΣ) με αυτομοσχεύματα ισχιομηριαίων. 

Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκε ένα σύνολο 
28 ασθενών με πλήρη ρήξη προσθίου χιαστού 
συνδέσμου, που υποβλήθηκαν σε αρθροσκοπι-
κή συνδεσμοπλαστική ΠΧΣ χρησιμοποιώντας 
αυτομοσχεύματα ισχιομηριαίων τενόντων. Σε 14 
ασθενείς (12 άνδρες - 2 γυναίκες) για τη σταθε-
ροποίηση του μοσχεύματος χρησιμοποιήθηκε το 
σύστημα Endobutton, ενώ σε 16 ασθενείς (14 άν-
δρες - 2 γυναίκες) το σύστημα σταθεροποίησης 
Aperfix.  Στους ασθενείς -και στις δύο ομάδες- 
αξιολογήθηκαν: το εύρος κίνησης του γόνατος, 
η βαθμολογία με τις φόρμες αξιολόγησης IKDC, 
Tegner (επίπεδο δραστηριότητας) και Lysholm, η 
πρόσθια χαλάρωση (αρθρόμετρο ΚΤ-1000) και οι 
επιπλοκές.

Αποτελέσματα: Η μέση κάμψη του γόνατος ήταν 
138ο στην ομάδα του Endobutton και 127ο στην 
ομάδα του Aperfix. Η μέση βαθμολογία με τη 
φόρμα IKDC στη ομάδα του Endobutton ήταν 
83,25% και 82,32%  στην ομάδα του Aperfix, 
ενώ για την  Tegner ήταν 6 στην ομάδα του 
Endobutton και 5,5 στη ομάδα του Aperfix. Με 
την κλίμακα Lysholm η μέση βαθμολογία ήταν 
87,71 στην ομάδα του Endobutton και 92,28 στην 
ομάδα του Aperfix. Η μέση διαφορά πρόσθιας 
χαλάρωσης υγιούς-χειρουργηθέντος γόνατος 
με το αρθρόμετρο ΚΤ-1000 ήταν 0,71mm στην 
ομάδα του Endobutton και 1,45mm σε αυτήν του 

Aperfix. Σε ό,τι αφορά τις επιπλοκές, υπήρξε μια 
μόλυνση στο γκρουπ του Aperfix.

Συμπεράσματα: Φαίνεται, πως τα μετεγχειρητικά 
αποτελέσματα μεταξύ των δύο αυτών μεθόδων, 
είναι συγκρίσιμα. Η μετεγχειρητική σταθερότητα 
του γόνατος  και οι επιπλοκές είναι παρόμοιες, 
παρά το γεγονός, πως για το σύστημα Aperfix 
χρησιμοποιήθηκε διακνημιαία τεχνική, ενώ για 
το Endobutton πρόσθια-έσω πύλη.  
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ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗ-
ΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣ-
ΜΟΥ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΔΕΣΜΗ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΝΑΛΙ 
(APERFIX) 

Κιζιρίδης Γ.², Τιλκερίδης Κ.², Βερβερίδης Α.¹, 
Φούκας Α.³, Παπαδόπουλος Α.³, Χατζηγιαννάκης 
Α.²

¹Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, Π.Γ.Ν. 
Αλεξανδρούπολης 
²Κρατική Ορθοπαιδική Κλινική Ε.Σ.Υ., Π.Γ.Ν. 
Αλεξανδρούπολης 
³Ορθοπαιδική Κλινική και Μονάδα Χ.Ο.Π. & 
Α.Κ. Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος» 

Σκοπός: Η μελέτη των πρώιμων κλινικών αποτε-
λέσματων συνδεσμοπλαστικής προσθίου χιαστού 
συνδέσμου (ΠΧΣ) με το σύστημα Aperfix, που δί-
νει τη δυνατότητα αρθροσκοπικής συνδεσμοπλα-
στικής του ΠΧΣ με μόσχευμα διπλής δεσμίδας και 
ενός οστικού καναλιού στην κνήμη και το μηρό. 

Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν αναδρομικά σε 
σύνολο 24 ασθενείς (20 άνδρες – 4 γυναίκες), που 
υποβλήθηκαν σε αρθροσκοπική αποκατάσταση 
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πλήρους ρήξης προσθίου χιαστού συνδέσμου με 
τη χρήση αυτομοσχευμάτων ισχιομηριαίων  τενό-
ντων, που η σταθεροποίηση του μοσχεύματος έγι-
νε με το σύστημα Aperfix. Σε όλους τους ασθενείς 
αξιολογήθηκε το εύρος κίνησης του γόνατος, τα 
αποτελέσματα με τις φόρμες αξιολόγησης IKDC, 
Tegner (επίπεδο δραστηριότητας) και Lysholm, η 
πρόσθια χαλάρωση (αρθρόμετρο ΚΤ-1000) και οι 
επιπλοκές.

Αποτελέσματα: Η μέση κάμψη του γόνατος ήταν 
127ο.  H μέση βαθμολογία για το IKDC ήταν 
85,29%, για το Lysholm 92,79, ενώ γι’αυτό του 
Tegner 6,04.  Η μέση διαφορά πρόσθιας χαλάρω-
σης υγιούς - χειρουργηθέντος γόνατος με το αρ-
θρόμετρο ΚΤ-1000 ήταν 1,47mm. Σε ό,τι αφορά 
τις επιπλοκές, υπήρξε μια μετεγχειρητική  μόλυν-
ση. 

Συμπεράσματα: Η χρήση της συσκευής Aperfix 
στην συνδεσμοπλαστική των χιαστών συνδέσμων 
είναι σχετικά πρόσφατη και δεν υπάρχουν παρά 
ελάχιστες δημοσιεύσεις στη διεθνή βιβλιογραφία 
σχετικές με αυτή. Αν και διαφορετικής φιλοσοφί-
ας τεχνική για την καθήλωση του μοσχεύματος 
(είσοδος δύο δεσμίδων μοσχεύματος από ένα δι-
ακνημιαίο και μηριαίο κανάλι), φαίνεται πως τα 
αποτελέσματα της είναι πολύ ικανοποιητικά. 

O70  
ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗ-
ΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑ-
ΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΤΩΝ

Χριστοδούλου Π., Καπούτσης Δ., Παυλόπουλος 
Χ., Τόσκας Ι., Μπουτσιάδης Α., Βραγγάλας Β.

424 Γ.Σ.Ν.Ε.

Σκοπός: Οι εξελίξεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό 
και το αυξανόμενο κόστος υπηρεσιών υγείας 
έχουν εδραιώσει το θεσμό των χειρουργείων ημέ-
ρας. Σκοπός της μελέτης είναι να παρουσιάσουμε 
την τριετή περίπου εμπειρία μας και την ασφάλεια 
της αρθροσκοπικής χειρουργικής του γόνατος με 
τη χρήση τοπικής αναισθησίας.

Υλικό-Μέθοδοι: Στη μελέτη μας συμπεριλήφθη-
σαν 223 ασθενείς, οι οποίοι μετά από έγγραφη 
αποδοχή, υποβλήθηκαν σε αρθροσκόπηση γό-
νατος με τοπική αναισθησία. Για τη συγκεκρι-
μένη επέμβαση επιλέχθηκαν μόνο ασθενείς με 
διαγνωσμένες μηνισκικές βλάβες ή ασθενείς για 
απλή διαγνωστική αρθροσκόπηση. Η αναισθησία 
πραγματοποιείται με τη χρήση  10cc  διαλύματος 
ξυλοκαίνης-αδρεναλίνης 2% ενδαρθρικά και στις 
αρθροσκοπικές πύλες εισόδου. Δεν χρησιμοποιεί-
ται ίσχαιμος περίδεση και προεγχειρητικά χορη-
γείται μόνο μία δόση κεφαλοσπορίνης β γενιάς. 
Εξαιρέθηκαν ασθενείς με συνδεσμικές βλάβες, 
διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα, διαγνωσμένες 
μεγάλες χόνδρινες βλάβες και οστεοχόνδρινα κα-
τάγματα.

Αποτελέσματα: Στο σύνολό τους πραγματοποιή-
θηκαν 149 επεμβάσεις μεμονωμένης μερικής μη-
νισκεκομής, 9 αφαίρεσης έσω υμενικής πτυχής, 
31 συνδυασμός μηνισκεκομής και αντιμετώπισης 
χόνδρινων βλαβών με μικροκατάγματα και 9 δι-
αγνωστικής αρθροσκόπησης (ΜΤΧ έλεγχος μο-
σχεύματος ΠΧΣ-Κύκλωπας, wash out άρθρωσης 
με ΟΑ). Μάλιστα σε 20 περιπτώσεις πραγματο-
ποιήθηκε συρραφή του έσω μηνίσκου με τεχνική 
all- inside. Τέλος σε 5 (2.2 %) περιπτώσεις κατέ-
στη αδύνατη η ολοκλήρωση της επέμβασης λόγω 
μη ανοχής του ασθενή ή λόγω διάγνωσης σοβα-
ρότερων ενδαρθρικών βλαβών.
Δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα από ενδαρθρι-
κή αιμορραγία.
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Μετεγχειρητικά δεν υπήρξαν περιπτώσεις εν τω 
βαθει φλεβικής θρόμβωσης ή λοίμωξης. Η ενδαρ-
θρική παροχεύτευση αφαιρείται 3 ώρες μετεγχει-
ρητικά και ο ασθενής 5 περίπου ώρες μετά δύνα-
ται να εξέλθει του νοσοκομείου.
Χρησιμοποιώντας το VAS για την εκτίμηση του 
πόνου, ο μέσος όρος ήταν περίπου 3, ενώ το 
97.8% των ασθενών προτιμά να υποβληθεί ξανά 
στην επέμβαση με αυτού του είδους αναισθησία.

Συμπεράσματα: Η αρθροσκοπική χειρουργική 
του γόνατος με τοπική αναισθησία αποτελεί το 
παρόν και το μέλλον των χειρουργείων ημέρας, 
εξαλείφοντας τις επιπλοκές της γενικής αναισθη-
σίας και επιτρέποντας γρηγορότερη έξοδο του 
ασθενή από το νοσηλευτικό ίδρυμα.
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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΡΗΞΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ 
ΧΙΑΣΤΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΜΟΣΧΕΥΜΑ ΙΣΧΝΟΥ-
ΗΜΙΤΕΝΟΝΤΩΔΟΥΣ. ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕ-
ΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟ-
ΝΙΣΗ ΜΕ 3-D ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

Χουλιάρας Β.1, Χριστογιάννης Χ.1, Πλακούτσης 
Σ.1, Ζαμπέλη Φ.1, Κούκουνας Β.2, Γκρέστας Α.1

1Ορθοπαιδική Κλινική, 2Ακτινολογικό Εργαστήριο 
Γ.Ν. Άρτας 

Εισαγωγή: Η επίπτωση της μερικής ρήξης του 
προσθίου χιαστού έχει αυξηθεί τα τελευταία χρό-
νια. Η ακριβής θεραπευτική αντιμετώπιση παρα-
μένει ακόμη υπό αμφισβήτηση. Ο σκοπός της πα-
ρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει τα αποτε-
λέσματα μίας σειράς ασθενών που υποβλήθηκαν 
σε επέμβαση ενίσχυσης του προσθίου χιαστού με 
αυτομόσχευμα ισχνού – ημιτενοντώδους.

Υλικό και Μέθοδοι: Δεκαπέντε ασθενείς με μερι-
κή ρήξη του προσθίου χιαστού ηλικίας από 17 έως 
41 (Μ.Ο. 28.125) υποβλήθηκαν σε ανακατασκευή 
του προσθίου χιαστού με αυτομόσχευμα ισχνού 
– ημιτενοντώδους. Σε όλους τους ασθενείς η ακέ-
ραια δεσμίδα του προσθίου χιαστού διατηρήθη-
κε. Σε 3 ασθενείς έγινε ανακατασκευή της ΑΜ 
bundle  ενώ σε 12 ασθενείς έγινε ανακατασκευή 
της PL bundle. Όλοι οι ασθενείς ήταν αθλητές.  
Ένας ασθενής εμφάνισε επιπρόσθετα και ρήξη 
του έσω μηνίσκου δίκην λαβής κάδου.

Αποτελέσματα:  Όλοι οι ασθενείς επέστρεψαν 
στις προηγούμενες αθλητικές δραστηριότητες 
τους. Η μετεγχειρητική σταθερότητα της άρθρω-
σης ήταν άριστη τόσο στην κλινική εξέταση όσο 
και στις μετρήσεις με αρθρόμετρο. Ένας ασθενής 
εμφάνισε αρθροϊνωση και υποβλήθηκε σε νέα 
αρθροσκόπηση. Η μετεγχειρητική αξονική (3-D) 
ανέδειξε ότι σε όλες τις περιπτώσεις τα κανάλια 
του μοσχεύματος ήταν στην ανατομική τους θέση.

Συζήτηση: Η ανακατασκευή της μερικής ρήξης 
του προσθίου χιαστού κερδίζει συνεχώς έδαφος 
τα τελευταία έτη ιδιαίτερα σε νεαρούς αθλητές 
που εμφανίζουν αστάθεια. Η διατήρηση της μίας 
δεσμίδας μολονότι μπορεί να δημιουργεί τεχνι-
κές δυσκολίες, βοηθά στα άριστα μετεγχειρητικά 
αποτελέσματα καθώς επίσης και στην σωστή το-
ποθέτηση των οστικών καναλιών.

Συμπεράσματα: Η ανακατασκευή της μερικής 
ρήξης του προσθίου χιαστού με διατήρηση της 
ακέραιας δεσμίδας παρόλο που μπορεί να είναι 
τεχνικά απαιτητική, οδηγεί σε άριστα λειτουργι-
κά αποτελέσματα και σε «ανατομική» τοποθέτη-
ση του μοσχεύματος.
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΑΡ-
ΘΡΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ ΜΕ 
ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ, 
ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ

Τερζίδης Ι. 1, Παπακώστας Ε.1, Σιδερίδης Α.1, Δα-
δούκης Δ.1, Κούτρας Γ.2, Νάτσης Κ.1

1 Ορθοπαιδικό Τμήμα, Γενική Κλινική «Άγιος Λου-
κάς», Θεσσαλονίκη

2ΑΤΕΙΘ

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι η σύγκριση των 
αποτελεσμάτων μεταξύ δύο διαφορετικών χει-
ρουργικών προσεγγίσεων, ανοικτής με μικρή έσω 
παραεπιγονατιδική προσπέλαση και διαδερμικής 
συρραφής, αρθροσκοπικά υποβοηθούμενης, σε 
τραυματικά εξαρθρήματα της επιγονατίδας.

Υλικό-Μέθοδος: Την πενταετία 2005-2010, 
αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά 16 ασθενείς (12 
άνδρες, 4 γυναίκες), με τραυματικό εξάρθρημα 
της επιγονατίδας. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 
24,3 έτη (16-32 έτη). Ο μέσος χρόνος αντιμετώ-
πισης από τον τραυματισμό ήταν 5,3 ημέρες (2-
11 ημέρες). Όλοι οι ασθενείς είχαν υποβληθεί σε 
μαγνητική τομογραφία. Δεν υπήρχαν σε κανένα 
από τους ασθενείς άλλες συνοδές ενδαρθρικές 
βλάβες εκτός από εικόνα οστικής θλάσης στην 
έσω επιφάνεια της επιγονατίδας και στον έξω μη-
ριαίο κόνδυλο (σημείο πρόσκρουσης). Οι 8 πρώ-
τοι χρονολογικά ασθενείς (6 άνδρες,2 γυναίκες) 
αντιμετωπίστηκαν με ανοικτή μέθοδο, με μικρή  
έσω παραεπιγονατιδική προσπέλαση και συρ-
ραφή των έσω καθεκτικών της επιγονατίδας. Οι 
επόμενοι 8 ασθενείς (6 άνδρες, 2 γυναίκες) αντι-
μετωπίστηκαν κλειστά με διαδερμική συρραφή. 
Σε όλους τους ασθενείς προηγήθηκε αρθροσκο-

πικός έλεγχος και έλεγχος της φοράς ολίσθησης 
της επιγονατίδας μετά την συρραφή. Ο μέσος 
όρος νοσηλείας ήταν 1,2 ημέρες (1-2 ημέρες) και 
όλοι ακολούθησαν το ίδιο πρόγραμμα αποκατά-
στασης. Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε αξι-
ολόγηση της μέγιστης ισοκινητικής ροπής στις 
60ο/sec  και 1890ο/sec   στο ισοκινητικό δυναμόμετρο 
(Cybex Norm 770)   3 και 6 μήνες μετεγχειρητι-
κά καθώς και αξιολόγηση με το Kujala Scoring 
Questionare. 

Αποτελέσματα: Οι μετρήσεις στο ισοκινητικό δυ-
ναμόμετρο τον 3ο  μήνα έδειξαν ότι οι ασθενείς 
της ανοικτής  μεθόδου εμφάνισαν στατιστικά 
σημαντική μείωση (P<0.001) της μυϊκής δύναμης 
του χειρουργημένου μέλους σε  σχέση με το υγιές 
κατά 43% και της κλειστής μεθόδου κατά 34% σε 
σχέση με το υγιές (P<0.01). Η ομάδα της κλειστής 
μεθόδου εμφάνισε στατιστικά σημαντικότερη 
βελτίωση της μυϊκής δύναμης τον 3ο μήνα σε σχέ-
ση με την  ομάδα της κλειστής μεθόδου(P<0.01).  
Τον 6ο  μήνα δεν παρατηρήθηκε  στατιστικά ση-
μαντική διαφορά (P>0.01) σε σχέση με το υγιές 
και στις δύο ομάδες, αν και η  δύναμη ήταν μειω-
μένη  κατά 11% και 9% αντίστοιχα στις 2 ομάδες. 
Στατιστικά σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα 
βάσει του Kujala Score εμφάνιζαν τον 3ο μήνα οι 
ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν με την κλειστή 
διαδερμική μέθοδο  σε σχέση με την ανοικτή μέ-
θοδο (Kujala score: 74 έναντι 65)  ενώ δεν υπήρ-
ξε στατιστικά σημαντική διαφορά στον 6ο  μήνα 
(Kujala score: 82 έναντι 78) μεταξύ των δύο ομά-
δων αντίστοιχα.    

Συμπεράσματα: Συμπερασματικά στατιστικά ση-
μαντική διαφορά μεταξύ των δύο μεθόδων αντι-
μετώπισης παρατηρείται μόνο στις μετρήσεις του 
3ου μήνα που όμως εξαλείφεται στις τελικές με-
τρήσεις τον 6ο μετεγχειρητικό μήνα.
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 
ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΤΕΠ ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΕΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΟΣΦΥΑΛ-
ΓΙΑΣ

Ρωμαλίδης Ν.,  Παπαδόπουλος Α., Παρασκευό-
πουλος Γ., Γκίνας Γ., Χριστάκης Ν., Κούκος Α.

Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Έδεσσας

Σκοπός: Η στατιστική ανάλυση του πληθυσμού 
των εξωτερικών ασθενών με χαμηλή οσφυαλγία 
που προσήλθαν στα Τ.Ε.Π. κατά το τελευταίο 
τετράμηνο του 2011 με βάση πληθώρα παραμέ-
τρων, όπως ιδιοσυστασιακοί παράγοντες και χα-
ρακτήρες του αλγεινού συνδρόμου.

Υλικό- Μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκαν οι αρχές 
της περιγραφικής στατιστικής και αναλύθηκε η 
συχνότητα της οσφυαλγίας ως αίτιο προσέλευ-
σης στα ΤΕΠ ενός περιφερειακού νοσοκομείου 
με βάση το φύλο, την ηλικία, την επαγγελματική 
δραστηριότητα, καθώς και  τον τόπο διαμονής 
του ασθενούς. Επίσης, καταγράφηκαν και αναλύ-
θηκαν παράμετροι του συνδρόμου όπως ιστορικό, 
διάρκεια συμπτωμάτων και ένταση του άλγους 
(VAS score).

Αποτελέσματα: Στα 1770 περιστατικά που προ-
σήλθαν στα Τ.Ε.Π, στις 253 περιπτώσεις (14,3%) 
η ένδειξη προσέλευσης ήταν οσφυαλγία. Δεν 
υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στα φύλα 
με ποσοστό 46% στους άνδρες και 56% στις γυ-
ναίκες. Στις επιμέρους ηλικιακές ομάδες, το πο-
σοστό των ασθενών ηλικίας μικρότερης των 45 
ετών ήταν 4,4%, 46-65 ετών 18,5% και άνω των 
66 ετών 61,4%. Από το σύνολο των ασθενών το 
60,5% γύρισε στις δραστηριότητες του σε μια 

εβδομάδα ενώ το 13,8% σε δυο εβδομάδες. Το 
91% των περιστατικών είχαν τουλάχιστον ένα 
παλαιότερο επεισόδιο οσφυαλγίας. Οι ασθενείς 
προσήλθαν με ένταση του άλγους  που βαθμο-
λογήθηκε υποκειμενικά με μέση τιμή VAS score 
2,5+_0.5 εκ των οποίων 57% είχαν άλγος τουλά-
χιστον μια ημέρα νωρίτερα. Όσον αναφορά στην 
κατανομή των ασθενών ανάλογα με τον τόπο 
διαμονής, το 64% προσήλθαν από αγροτικές πε-
ριοχές ενώ το 36% από αστικές. Σχετικά με την 
επαγγελματική ενασχόληση, το 39,7% των ασθε-
νών ήταν αγρότες, το 24,1% ήταν χειρώνακτες, το 
17,2% υπάλληλοι γραφείου, το 16,9% οικιακά και 
το 2,1% κάτι άλλο.       
 
Συμπεράσματα: Η οσφυαλγία αποτελεί μια από 
τις κύριες αιτίες προσέλευσης στα ΤΕΠ ενός πε-
ριφερειακού νοσοκομείου, ιδιαίτερα του πληθυ-
σμού τρίτης ηλικίας που καλύπτεται από τον οι-
κείο υγειονομικό σχηματισμό.         
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΟ-
ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙ-
ΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘ’ ΕΞΙΝ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ-
ΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ 

Μελάς Ι., Ιωσηφίδης Μ., Αποστολίδης Κ., Πανα-
γιώτου Α., Ηλιόπουλος Ε., Παπαγεωργίου Κ., Αλ-
βανός Δ., Κυριακίδης Α.

Ορθοπαιδική Κλινική Ε.Σ.Υ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωρ-
γίου»

Σκοπός: Ο έσω επιγονατιδομηριαίος σύνδεσμος 
(medial patellofemoral ligament –MPFL) είναι 
πρωτογενής παθητικός σταθεροποιητής στην έξω 
απεξάρθρωση τη επιγονατίδας, η ανεπάρκεια του 
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οποίου συνδέεται τελευταία με την έξω αστάθεια 
της επιγονατίδας. Ο σκοπός της μελέτης μας είναι 
παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα από την εφαρ-
μογή της συνδεσμοπλαστικής του MPFL σε πε-
ριπτώσεις καθ’ έξιν εξαρθρήματος επιγονατίδας.

Υλικό-Μέθοδοι: Δέκα ασθενείς (11 γόνατα) με 
τουλάχιστον 2 επεισόδια έξω εξαρθρήματος της 
επιγονατίδας, που αντιμετωπίστηκαν αρχικά συ-
ντηρητικά για τουλάχιστον 3 μήνες, συμπεριλή-
φθηκαν στη μελέτη. Οι ασθενείς δεν εμφάνιζαν 
διαταραχή του άξονα κύλισης της επιγονατίδας 
ή της μορφολογίας της τροχηλίας. Πρόκειται 
για 6 άνδρες και 4 γυναίκες, μ.ο. ηλικίας 24,4 έτη 
και  μ.ο. follow-up 12,5 μήνες. Χρησιμοποιήθηκε 
αυτόλογο μόσχευμα από τους ισχιοκνημιαίους 
(ημιτενοντώδης ή ισχνός) με τεχνική 2 σηράγ-
γων στην επιγονατίδα και σταθεροποίηση στην 
ανατομική πρόσφυση του συνδέσμου στο μηριαίο 
εντός οστικής σήραγγας. Για την εκτίμηση του 
αποτελέσματος με χρήση της κλίμακας Lysholm, 
καθώς επίσης καταγράφηκε η ικανοποίηση των 
ασθενών, ο πόνος, το εύρος κίνησης και η επι-
στροφή στην καθημερινές δραστηριότητες. 
   
Αποτελέσματα: Δεν υπήρξε κανένα επεισόδιο 
εξαρθρήματος επιγονατίδας μετεγχειρητικά. Το 
μέσο Lysholm score βελτιώθηκε σημαντικά από 
62,6± 17.6 σε 89.4 ± 14.2. Όλοι οι ασθενείς επέ-
στρεψαν κανονικά στις καθημερινές τους δρα-
στηριότητες ενώ 45 συνέχισαν τη συμμετοχή τους 
σε ψυχαγωγική άθληση. Δεν ανέφεραν πόνο και 
είχαν πλήρες εύρος κίνησης κατά τον τελευταίο 
επανέλεγχο.

Συμπεράσματα: Η αντιμετώπιση του καθ’ έξιν 
εξαρθρήματος της επιγονατίδας με συνδεσμοπλα-
στική του έσω επιγονατιδομηριαίου συνδέσμου 
είναι επιτυχής μέθοδος μικρής επεμβατικότητας, 
στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει εκσεσημασμένη 
διαταραχή του άξονα κύλισης της επιγονατίδας.
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Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΝΙΣΚΟΜΗΡΙΑΙ-
ΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟ-
ΓΡΑΦΟ 3Τ

Μπιντούδη Α., Μασκαλίδης Χ., Μασμανίδης Π., 
Δαυίδης Ι., Δημαρέλος Β., Βαχτσεβάνος Ν.

Ακτινολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργί-
ου»

Οι μηνισκομηριαίοι σύνδεσμοι συντελούν στη 
σταθερότητα της άρθρωσης του γόνατος μετά 
από κάκωση, αλλά κυρίως μετά από ρήξη του οπί-
σθιου χιαστού συνδέσμου.
Εμβιομηχανικές μελέτες αποδεικνύουν ότι έχουν 
ιδιότητες ισοδύναμες με αυτές του οπισθίου χια-
στού συνδέσμου και έχουν μηχανική λειτουργία 
στο γόνατο, γεγονός που τις καθιστά σημαντικές 
ανατομικές δομές της κατά γόνυ άρθρωσης. 

Σκοπός της εργασίας μας είναι η ανάδειξη της 
δυνατότητας απεικόνισης των μηνισκομηριαίων 
συνδέσμων με μαγνητικό τομογράφο 3Τ.

Υλικό-Μέθοδος: Στο χρονικό διάστημα  από τον 
12.2011 έως και τον  2.2012  διενεργήθηκαν συ-
νολικά 56 μαγνητικές τομογραφίες γόνατος. Οι 
13 ασθενείς  ήταν γυναίκες και οι 43 άνδρες με 
μέσο όρο ηλικίας 37,5 έτη (20-65 έτη). Η εξέταση 
των ασθενών έγινε σε μαγνητικό τομογράφο 3.0Τ 
Philips Ingenia. Σε όλους τους ασθενείς ελήφθη-
σαν T1WI και T2WI ακολουθίες και PDWI με  
καταστολή λίπους σε όλα τα επίπεδα.

Αποτελέσματα: Σε  5 ασθενείς (9%) δεν απεικο-
νίσθηκαν οι μηνισκομηριαίοι σύνδεσμοι, σε  44 
(78%)απεικονίσθηκε μόνο ο ένας μηνισκομηρι-
αίος σύνδεσμος, κατα κύριο λόγο ο οπίσθιος, 32 
(72,7%) ασθενείς, ενώ ο πρόσθιος σε 12 ασθενείς,
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(27,2%). Σε 7 (12,5%) ασθενείς απεικονίσθηκαν 
και οι δύο μηνισκομηριαίοι  σύνδεσμοι.

Συμπερασματικά πιστεύουμε ότι η μαγνητική το-
μογραφία αποτελεί την εξέταση εκλογής  για την 
διερεύνηση  της κατά γόνυ άρθρωσης μετα από 
τραυματισμό για την απεικόνιση τόσο των συν-
δεσμικών βλαβών όσο και των συνοδών οστικών 
αλλοιώσεων.
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΔΡΟ-
ΜΟΥ ΚΕΡΚΙΔΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

Νενόπουλος Α., Ντόβας Θ., Κράββας Α., Τσιτού-
ρας Δ., Γκουλιοπούλου Ε., Φωτιάδης Η.

Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Βέροιας

Σκοπός: Της εργασίας είναι η αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων 9 ασθενών με σύνδρομο κερκιδι-
κού σωλήνα  που αντιμετωπίστηκαν στην Κλινι-
κή μας εγχειρητικά με χειρουργική απελευθέρωση  
του ραχιαίου μεσόστεου νεύρου.

Υλικό-Μέθοδοι: Μεταξύ 2000-2011 αντιμετω-
πίσαμε συνολικά 22 ασθενείς με σύνδρομο κερ-
κιδικού σωλήνα. Η διάγνωση του συνδρόμου σε 
όλους τους ασθενείς ήταν κλινική. Σε όλους τους 
ασθενείς προηγήθηκε συντηρητική αγωγή 6 μη-
νών με προγράμματα φυσιοθεραπείας, νάρθηκες 
και εγχύσεις κορτικοειδών. Από το σύνολο των 
ασθενών 9 δεν εμφάνισαν βελτίωση των συμπτω-
μάτων και αντιμετωπίστηκαν με χειρουργική 
παρασκευή και απελευθέρωση του Ρ.Μ.Ν. μέσω 
προσπέλασης Thompson.H αξιολόγηση των απο-
τελεσμάτων έγινε μέσω του D.A.S.H. score και 
του V.A.S.

Αποτελέσματα: Η αξιολόγηση των αποτελεσμά-
των έγινε προεγχειρητικά,1 μήνα και 6 μήνες μετά 
την θεραπεία. Υπήρξε στατιστικώς σημαντική 
βελτίωση του DASH score από 78,4 προεχγειρη-
τικά  σε 18,1   6 μήνες ΜΤΧ (p=0,001) καθώς και 
του VAS από 8,2 σε 2,1  6 μήνες ΜΤΧ. Κανένας 
ασθενείς δεν εμφάνισε επιπλοκές ενώ σε έναν 
ασθενή τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν ως πτω-
χά. Σε έναν ασθενή διαπιστώθηκε διεγχειρητικά 
συνύπαρξη αλλοιώσεων έξω  επικονδυλίτιδας  η 
οποία αντιμετωπίστηκε στον ίδιο χρόνο.

Συμπέρασμα: Η πίεση του ραχιαίου μεσόστεου 
νεύρου αποτελεί  μια αμιγώς κινητική διαταρα-
χή που εκδηλώνεται κλινικώς με 2 μορφές.1) Το 
σύνδρομο ραχιαίου μεσόστεου νεύρου με κυρίαρ-
χο σύμπτωμα την μυϊκή αδυναμία  και 2)το σύν-
δρομο κερκιδικού σωλήνα με κυρίαρχο σύμπτωμα 
τον πόνο. Η χειρουργική απελευθέρωση του νεύ-
ρου αποτελεί την μέθοδο εκλογής σε περίπτωση 
αποτυχίας  της συντηρητικής αγωγής. Η απελευ-
θέρωση του νεύρου θα πρέπει να γίνεται από όλα 
τα πιθανά σημεία πίεσης (αψίδα Froshe, άνω άκρο 
υπτιαστή, φλεβικό δίκτυο Henry ινώδεις ταινίες 
Β.Κ.Ε.Κ.) και προϋποθέτει καλή γνώση  της ανα-
τομίας της περιοχή λόγω του κινδύνου πρόκλη-
σης ιατρογενούς βλάβης στο νεύρο.

O77  
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ NEW MOBILITY 
SCORE

Μαυρόπουλος Ρ., Κώτσιος Σ., Βερβερίδης Α., Δρό-
σος Γ., Καζάκος Κ., Βερέττας Δ.-Α.
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Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική Δ.Π.Θ., 
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης 

Σκοπός: Το NEW MOBILITY SCORE(NMB) εί-
ναι η κλίμακα η οποία αξιολογεί τη δυνατότητα 
βάδισης από 0-9.Με άριστο το 9 και το χειρότερο 
το 0.
Σκοπός της μελέτης είναι η αξιολόγηση του NMB 
στην πρόβλεψη της θνησιμότητας στις πρώτες 30 
ημέρες από το χειρουργείο.

Υλικό και Μέθοδος: Από τον Ιανουάριο του 2009 
μέχρι  τον Ιανουάριο το 2012 μελετήθηκαν 139 
ασθενείς  με  κατάγματα ισχίου. Υπολογίσαμε την 
πιθανή θνησιμότητα στις πρώτες 30 ημέρες χρη-
σιμοποιώντας το NEE MOBILITY SCORE. Η 1η 
ομάδα με μειωμένη δυνατότητα βάδισης (0-4) 58 
ασθενείς, 2η με (5-9) 81 ασθενείς.  Αποκλειστήκα-
με από την μελέτη μας τους ασθενείς με την νόσο 
Alzheimer.

Αποτελέσματα: Από τους 139 ασθενείς στις πρώ-
τες 30 μετεγχειρητικες ημέρες απεβίωσαν  13 
(9,3%). Η θνησιμότητα στις πρώτες 30 ημέρες 
από το χειρουργείο σε ασθενείς με μειωμένη δυ-
νατότητα βάδισης  ήταν 18,9%(11 ασθενείς), ενώ 
η θνησιμότητα σε ασθενείς με  μέτρια έως καλή 
δυνατότητα βάδισης  ήταν 2,4% (2 ασθενείς). 

Συμπέρασμα: Κατά τη στιγμή της εισόδου,   σας 
συνιστούμε, εκτός από την καταγραφή του ια-
τρικού ιστορικού και κλινική εξέταση, τη χρήση 
του NEW MOBILITY SCORE. Η κλίμακα αυτή 
παρέχει απλή και ισχυρή πληροφορία που μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί στην βελτίωση της μετεγχει-
ρητικής αποκατάστασης, και μπορεί επίσης να εί-
ναι πολύτιμη κατά τη σύγκριση των αποτελεσμά-
των των διαφόρων θεραπειών.
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ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 150 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ SHORT PORTABLE 
MENTAL STATUS QUESTIONNAIRE 

Μαυρόπουλος Ρ., Μεμέτ Μ., Βερβερίδης Α., Δρό-
σος Γ., Καζάκος Κ., Βερέττας Δ.-Α.

Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική Δ.Π.Θ., 
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης 

Σκοπός: Το Short Portable Mental Status Que-
stionnaire Pfeiffer (SPMSQ) είναι ερωτηματολό-
γιο 10 ερωτήσεων του προσανατολισμού και της 
μνήμης. Συνολικός αριθμός των λαθών: 0-2 άθι-
κτη νοητική λειτουργία, 3-4 ήπια νοητική βλάβη, 
5-7 μέτρια διανοητικής διαταραχή, 8-10 σοβα-
ρή διανοητικής αναπηρίας.  
Σκοπός της μελέτης είναι η αξιολόγηση του 
SPMSQ  στην  πρόβλεψη της θνησιμότητας στις 
πρώτες 30 ημέρες από το χειρουργείο.

Υλικό και Μέθοδος: Από τον Ιανουάριο του 2009 
μέχρι  τον Ιανουάριο το 2012 μελετήθηκαν 150 
ασθενείς. Αντιμετωπίστηκαν 85 διατροχαντήρια, 
55 κατάγματα αυχένος μηριαίου, 10 υποτροχα-
ντήρια. Υπολογίσαμε την πιθανή θνησιμότητα 
στις πρώτες 30 ημέρες χρησιμοποιώντας ερωτη-
ματολόγιο (SPMSQ) . Η 1η ομάδα με άθικτη νοη-
τική λειτουργία(0-2 αριθμός λαθών) 90 ασθενείς, 
2η με ήπια νοητική βλάβη (3-4 αριθμός λαθών) 
44 ασθενείς, 3η με μέτρια διανοητική διαταραχή 
(5-7 αριθμός λαθών) 15 ασθενείς και 4η με σοβα-
ρή διανοητικής αναπηρίας (8-10 αριθμός λαθών) 
1 ασθενή. Αποκλειστήκαμε από την μελέτη μας 
τους ασθενείς με την νόσο Alzheimer, άνοια και 
οργανικό ψυχοσύνδρομο.

Αποτελέσματα: Από τους 150 ασθενείς στις πρώ-



72 31ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΤΕΜΑΘ, 19-21  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ – 2012

τες 30 μετεγχειρητικες ημέρες απεβίωσαν  13.
Στην 1η ομάδα 4 απεβίωσαν (4,4%), στην 2η 
2(4,5%), στην 3η 6(40%) και στην 4η 1(100%). Η 
θνησιμότητα στις πρώτες 30 ημέρες από το χει-
ρουργείο σε ασθενείς
με άθικτη νοητική λειτουργία και σε ασθενείς με 
ήπια νοητική βλάβη ήταν 4,4% (134 ασθενείς), 
ενώ η θνησιμότητα σε ασθενείς με  μέτρια διανο-
ητικής διαταραχή και σε ασθενείς με σοβαρή δια-
νοητικής αναπηρίας ήταν 43,7% (16 ασθενές). 

Συμπέρασμα: Κατά τη στιγμή της εισόδου,   σας 
συνιστούμε, εκτός από την καταγραφή του ια-
τρικού ιστορικού και κλινική εξέταση, τη χρήση 
του SPMSQ. Η φόρμα αυτή παρέχει απλή και 
ισχυρή πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί στην βελτίωση της μετεγχειρητικής αποκα-
τάστασης, σε περίπτωση αλλαγής συμπεριφοράς 
του ασθενή(ΑΕΕ) και μπορεί επίσης να είναι πο-
λύτιμη κατά τη σύγκριση των αποτελεσμάτων 
των διαφόρων θεραπειών.
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ 
ΜΗΡΙΑΙΩΝ ΚΟΝΔΥΛΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟ

Τερζίδης Ι., Κωνσταντινίδης Γ., Σοφίδης Γ., Τότ-
λης Τ., Αλασεϊρλής Δ., Νάτσης Κ.

Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής Ιατρικής 
Σχολής Α.Π.Θ.

Εισαγωγή: Η γνώση των διαστάσεων του κάτω 
άκρου του μηριαίου οστού είναι χρήσιμη στην 
Χειρουργική Ορθοπαιδική για το σχεδιασμό και 
την εφαρμογή των ολικών αρθροπλαστικών του 
γόνατος, στην αντιμετώπιση των καταγμάτων και 
τη συνδεσμοπλαστική των χιαστών συνδέσμων.

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσι-
άσει τα αποτελέσματα μετρήσεων των οστικών 
παραμέτρων του μηριαίου οστού, σε οστά που 
προέρχονται από τον Ελληνικό πληθυσμό. 

Υλικό και Μέθοδος: Με την χρήση ηλεκτρονικού 
παχύμετρου μετρήθηκαν, το διακονδύλιο πλάτος, 
το πλάτος της μεσοκονδύλιας εντομής, το ύψος 
του έσω-έξω μηριαίου κονδύλου και το ύψος της 
μεσοκονδύλιας εντομής. Μετρήθηκαν 360 μηρι-
αία οστά (180 αριστερά και 180 δεξιά), 192 προερ-
χόμενα από άνδρες και 168 προερχόμενα από γυ-
ναίκες. Στις μετρήσεις έχει υπολογιστεί το πιθα-
νό λάθος μέτρησης του ερευνητή (intraobserver 
error) για την κάθε μέτρηση και έχει οριοθετηθεί 
ο ακριβής τρόπος μέτρησης ώστε τα στοιχεία να 
είναι συγκρίσιμα τόσο μεταξύ τους όσο και με 
τα δεδομένα άλλων ερευνητών. Η ανάλυση των 
αποτελεσμάτων έγινε με την βοήθεια στατιστικού 
πακέτου SPSS έκδοση 11.0 για Windows. 

Αποτελέσματα: Το διακονδύλιο πλάτος κυμάν-
θηκε μεταξύ 71,4mm και 94,2mm με μέση τιμή τα 
83,89mm. Υπήρξε στατιστική σημαντική διαφορά 
μεταξύ των δύο φύλων Ρ<0.001, ενώ δεν υπήρξε 
στατιστική σημαντική διαφορά σε σχέση με την 
αριστερά η δεξιά πλευρά.
Ο μέσος όρος μέτρησης του πλάτους της μεσο-
κονδύλιας εντομής του μηριαίου υπολογίστηκε 
στα 20,4mm. Στους άνδρες μετρήθηκε 22,0mm 
με εύρος διακύμανσης από 18,9mm έως 26,4mm 
ενώ αντίστοιχα στις γυναίκες μετρήθηκε 18,6mm 
με εύρος διακύμανσης από 16,0mm έως 21,2mm. 
Υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά στις με-
τρήσεις μεταξύ των δύο φύλων Ρ<0.001. Η μέση 
τιμή μέτρησης του ύψους της μεσοκονδυλίου 
εντομής του μηριαίου υπολογίστηκε στα 25,9mm.  
Ο μέσος όρος μέτρησης ύψους του έσω μηριαίου 
κονδύλου είναι 58,8mm. Στους άνδρες υπολο-
γίστηκε 61,1mm με ελάχιστη τιμή 52,3mm και 
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μέγιστη τιμή 66,0mm. Αντίστοιχα στις γυναίκες 
υπολογίστηκε 55,9mm με ελάχιστη τιμή 55,2mm 
και μέγιστη τιμή 60,1mm.  
Ο μέσος όρος μέτρησης του ύψους του έξω μηρι-
αίου κονδύλου είναι 58,4mm. Στους άνδρες υπο-
λογίστηκε 61,1mm με ελάχιστη τιμή 53,2mm και 
μέγιστη τιμή 66,0mm. Αντίστοιχα στις γυναίκες 
υπολογίστηκε 55,4mm με ελάχιστη τιμή 51,1mm 
και μέγιστη τιμή 59,7mm.  

Συμπεράσματα: Υπάρχει σημαντική διαφορά στις 
διαστάσεις του κάτω άκρου του μηριαίου οστού 
μεταξύ των ανδρών και των γυναικών, γεγονός 
που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό 
των ενδοπροθέσεων και των υλικών οστεοσύνθε-
σης του κάτω πέρατος του μηριαίου οστούν.  
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ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΛΙ-
ΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ GENESIS 
I ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Πετσατώδης Γ., Χαλίδης Β., Μπουτσιάδης Α., Πε-
τσατώδης Ε., Ακριτόπουλος Π., Χριστοδούλου Α.

Ά Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπα-
νικολάου»

Σκοπός: Η επιτυχία μιας ολικής αρθροπλαστικής 
γόνατος χαρακτηρίζεται από τη διατήρηση ενός 
καλού κλινικού αποτελέσματος για όσο το δυνα-
τόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Σκοπός της 
εργασίας είναι να παρουσιάσουμε τα μακροχρό-
νια αποτελέσματα από τη χρήση της αρθροπλα-
στικής  Genesis I.

Υλικό – Μέθοδοι: Η μελέτη περιλαμβάνει 345 

ασθενείς, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε ολική αρ-
θροπλαστική γόνατος (393 συνολικά αρθροπλα-
στικές) χρησιμοποιώντας την πρόθεση Genesis I. 
Σε όλες τις περιπτώσεις διατηρήθηκε ο οπίσθιος 
χιαστός σύνδεσμος και δεν πραγματοποιήθηκε 
αντικατάσταση της επιγονατίδος. Ο μέσος χρό-
νος παρακαλούθησης είναι 12 έτη (εύρος 10-16).

Αποτελέσματα: Το εύρος κίνησης του γόνατος 
βελτιώθηκε από 89° προεγχειρητικά σε 105° κατά 
τον τελευταίο έλεγχο (p<0.001).  Χρησιμοποιώ-
ντας το Knee Society Score οι βαθμολογίες πόνου 
και λειτουργικότητας του γόνατος βελτιώθηκαν 
από 29 και 25 σε 91 και 85 πόντους, αντίστοιχα 
(p<0.001).
Άμεσες μετεγχειρητικές επιπλοκές παρατηρήθη-
καν σε 34 περιπτώσεις (8.6%). Κινητοποίηση υπό 
γενική αναισθησία πραγματοποιήθηκε σε 6 περι-
πτώσεις (1.5%).
Μη επιδεινούμενες ακτινοδιαπερατές γραμμές 
γύρω από την μηριαία πρόθεση παρατηρήθηκαν 
σε 16 ασθενείς (4%), ενώ γύρω απο την κνημιαία 
πρόθεση (bone- cement interface) σε 104 ασθενείς 
(25%). Ωστόσο, μόνο σε 5 περιπτώσεις (1.3%) η 
επιδείνωση ήταν σημαντική οδηγώντας σε χαλά-
ρωση της πρόθεσης και τελικά σε αναθεώρηση. 
Οχτώ ακόμη περιπτώσεις αναθεώρησης πραγμα-
τοποιήθηκαν λόγω λοίμωξης (3 ασθενείς), λόγω 
δυσκαμψίας (3 ασθενείς), λόγω καταστροφικής 
φθοράς και “κατάγματος” του πολυαιθυλενίου (1 
ασθενής) και τέλος λόγω αστάθειας (1 ασθενής).
Συνολικά η “επιβίωση” της συγκεκριμένης αρ-
θροπλαστικής ανέρχεται σε ποσοστό 96.7%.

Συμπεράσματα: Η μακροχρόνια παρακαλούθηση 
των παραπάνω ασθενών (16 έτη) απέδειξε πως η 
χρήση ολικής αρθροπλαστικής γόνατος Genesis 
I με διατήρηση του οπισθίου χιαστού συνδέσμου 
οδηγεί σε πολύ καλά λειτουργικά αποτελέσματα 
με μικρά ποσοστά αποτυχίας.
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O81
Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑ-
ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΟΣΤΟΥ.  ΜΙΑ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Σχοινοχωρίτης Ν., Παπαπαύλος Ε., Σπηλιόπου-
λος Ι., Σταμούλης Δ., Κατσαρός Κ., Μανουσάκης 
Χ.

Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Άργους

Σκοπός: Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι η πα-
ρουσίαση της εμπειρίας μας, των δυσκολιών και 
των μεθόδων που χρησιμοποιήσαμε για την αντι-
μετώπιση αυτου του είδους καταγμάτων, ιδιαιτέ-
ρως κατά Vancouver B και C τα οποία αποτελούν 
και την πλειονότητα των καταγμάτων αυτών.

Υλικό και Μέθοδοι: Την χρονική περίοδο 2008 
εως 2011 αντιμετωπίσαμε 17 ασθενείς οι οποίοι 
είχαν χειρουργηθεί για κατάγματα αυχένος μη-
ριαίου ,ολικής αρθροπλαστικής ισχίου και ολικής 
αρθροπλαστικής γόνατος.Η αντιμετώπιση έγινε 
με εσωτερική οστεοσύνθεση.Σε 15 περιπτώσεις οι 
προθέσεις ήταν σταθερές, ενώ σε 2 περιπτώσεις 
ήταν ασταθεις οπότε κ αντικαταστάθηκαν.Η εσω-
τερική οστεοσύνθεση εγινε με πλάκες τύπου LCD 
και οπου χρειαζόταν με περιβροχισμό αυτών, και 
με ανάστροφο ενδομυελικό ήλο μηριαίου.

Αποτελέσματα: Στους 14 εκ των 17 ασθενών η 
παρακολούθηση ξεπέρασε τους 8 μήνες.Σε 1 πε-
ρίπτωση η οστεοσύνθεση απέτυχε λόγω μη πορό-
σεως του κατάγματος μετά πάροδο 1 έτους, και σε 
1 περίπτωση έγιναν τεχνικά λάθη που οδήγησαν 
σε νέο χειρουργείο για αφαίρεση κ αντικατάστα-
ση των υλικών.

Συμπεράσματα: Στην πληθώρα των περιπτώσεων 
η οστεοσύνθεση με κλειδούμενες πλάκες ήταν η 

χειρουργίκη θεραπεία εκλογής για αυτούς τους 
τύπους των καταγμάτων.Είναι σημαντική η αφαί-
ρεση των ασταθών υλικών και η αντικατάστασή 
τους από σταθερό υλικό οστεοσύνθεσης στην 
περιοχή.Η αντιμετώπιση αυτών των επιπλοκών 
είναι μία σημαντική πρόκληση για τον χειρουργό 
ορθοπαιδικό.

O82   
H ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΟΛΙΚΗΣ 
ΩΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡ-
ΘΡΟΠΑΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΡΗΞΗ ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ 
ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΕΩΝ ΤΟΥ ΩΜΟΥ. ΑΠΩΤΕΡΑ 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟ-
ΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 24 ΑΣΘΕΝΩΝ

Χατζηπέτρου Θ., Ευτυχιάκος Ν., Γρηγοριάδης Γ., 
Σαλούπης Π., Παπαδόπουλος Α., Κούκος Α.

Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Έδεσσας

Σκοπός: Σκοπός ήταν να αναφέρουμε τα κλινι-
κά και ακτινολογικά αποτελέσματα καθώς και 
τις επιπλοκές της πρόθεσης ανάστροφης ολικής 
(Aequalis Tornier).
 
Υλικό-Μέθοδος: 18 γυναίκες και 6 άνδρες ηλι-
κίας 62 έως 84 (μέσος όρος 75) ετών υποβλήθη-
καν σε ολική αρθροπλαστική ώμου χρησιμοποι-
ώντας την πρόθεση ανάστροφης ολικής (Tornier 
Aequalis). Η ένδειξη αρθροπλαστικής αφορούσε 
μαζικές ρήξεις του στροφικού πετάλου (n = 18), 
σοβαρή λειτουργική ανεπάρκεια καταγμάτων 
του εγγύς βραχιονίου (n = 3) και αποτυχία προ-
ηγηθείσας αρθροπλαστικής (n = 3). Τα κλινικά 
και λειτουργικά αποτελέσματα αξιολογήθηκαν 
με την κλίμακα Constant. Μετρήθηκε το ενεργό 
εύρος κίνησης (ROM). Το σημείο της ωμοπλατι-
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αίας πρόσκρουσης και τυχόν ακτινοδιαυγαστικές 
γραμμές αξιολογήθηκαν με τη χρήση ακτινογρα-
φιών. Η ικανοποίηση των ασθενών από τη θερα-
πεία αξιολογήθηκε με προσωπική συνέντευξη.
 
Αποτελέσματα: 24 ασθενείς παρακολουθήθηκαν 
για 18 έως 68 (μέσος όρος 28) μήνες. Δύο ασθε-
νείς είχαν χαλάρωση της πρόθεσης της ωμογλή-
νης (στους 6 μήνες και στα 5 έτη) και υποβλή-
θηκαν σε χειρουργική επέμβαση αναθεώρησης. 
Δεν υπήρξαν περιπτώσεις μόλυνσης, αστάθειας ή 
κατάγματος του ακρωμίου. Μόνο η ενεργή ανύ-
ψωση βελτιώθηκε σημαντικά μετά την επέμβαση, 
όπως επίσης 14 ασθενείς ήταν ελεύθεροι πόνου, 9 
ανέφεραν ελαφρύ και ένας μέτριο πόνο. Η σοβα-
ρότητα της ωμοπλατιαίας πρόσκρουσης επιδει-
νώθηκε με το χρόνο. 20 ασθενείς ήταν ικανοποι-
ημένοι με τη θεραπεία, 3 εν μέρει  και 1 καθόλου.
 
Συμπεράσματα: Η πρόθεση ανάστροφης ολικής 
(Tornier Aequalis) αποκαθιστά τη λειτουργία του 
ώμου, αλλά πρέπει ωα τηρούνται αυστηρά οι εν-
δείξεις. Η χρήση της πρέπει να περιορίζεται σε 
ηλικιωμένους ασθενείς με σοβαρή δυσλειτουργία 
της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης. Η ωμοπλατιαία 
πρόσκρουση αποτελεί κύρια παράμετρο για την 
μακροπρόθεσμη επιβίωση του εμφυτεύματος.

O83  
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΤΑΘΩΝ ΔΙΑΤΡΟΧΑ-
ΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ 
ΗΜΙΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΣΕ ΗΛΙΚΙ-
ΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Ξειδάκης Σ., Αβραμίδης Μ., Βίττης Φ., Παπαδό-
πουλος Π., Μαρκόπουλος Ν., Κρυστάλλης Χ. 

Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Κιλκίς

Σκοπός: Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
αντιμετώπισης ασταθών διατροχαντηρίων κα-
ταγμάτων με  ημιαρθροπλαστική ισχίου (Bipolar) 
σε ηλικιωμένους ασθενείς.

Υλικό και Μέθοδος: Αφορά 14 περιπτώσεις ασθε-
νών στο χρονικό διάστημα 2005 – 2011, ηλικίας 70 
– 87 ετών (Μ.Ο.76, 5 Άνδρες – 9 Γυναίκες), οι οποί-
οι έπασχαν από ασταθές διατροχαντήριο κάταγμα 
μετά από αναφερόμενη πτώση εξ’ ιδίου ύψους. Τα 
παραπάνω κατάγματα σύμφωνα με την ταξινόμη-
ση κατά ΑΟ κατατάσσονται από Α2.2 έως Α2.3. 
Αντιμετωπίστηκαν με ημιαρθροπλαστική ισχίου 
με  τσιμέντο κατά μέσο όρο τρεις ημέρες μετά την 
εισαγωγή τους   ( εύρος από 1 έως 5 ημέρες) και  
τα λειτουργικά αποτελέσματα αξιολογήθηκαν με 
τη χρήση του Merle d’Aubigne and Postel hip score 
στους 3, 6 και 12 μήνες μετεγχειρητικά.

Αποτελέσματα: Η αντιμετώπιση με πρωτογενή 
ημιαρθροπλαστική προσέφερε στους ασθενείς 
άμεση κινητοποίηση με πλήρη φόρτιση, μειώνο-
ντας τις μετεγχειρητικές επιπλοκές που προκα-
λούνται από την παρατεταμένη ακινητοποίηση 
και ένα πολύ καλό τελικό λειτουργικό αποτέλε-
σμα. Κατά την τελευταία επανεξέταση εξετάστη-
καν όλοι οι ασθενείς και  το Merle d’Aubigne and 
Postel hip score ήταν 14.8  (εύρος από 12 έως18). 
 
Συμπέρασμα: Η πρωτογενής ημιαρθροπλαστι-
κή με τσιμέντο παρόλο που δεν αποτελεί μέθο-
δο εκλογής έχει εφάμιλλα αποτελέσματα με την  
οστεοσύνθεση ολισθαίνοντος ήλου με πλάκα 
και βίδες.  Η άμεση όμως πλήρη μετεγχειρητική 
φόρτιση και το μικρό ποσοστό των μετεγχειρη-
τικών επιπλοκών οδηγεί σε μικρότερη θνητότη-
τα, αποδεικνύοντας ότι η ημιαρθροπλαστική με 
τσιμέντο αποτελεί μια αξιόπιστη εναλλακτική μέ-
θοδο αντιμετώπισης ασταθών διατροχαντηρίων 
καταγμάτων σε ηλικιωμένους ασθενείς.
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O84  
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΗΜΙΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙ-
ΚΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 
ΤΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΒΡΑ-
ΧΙΟΝΙΟΥ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Γρηγοριάδης Γ., Σαλούπης Π., Χατζηπέτρου Θ., 
Ευτυχιάκος Ν., Παπαδόπουλος Α., Κούκος Α.

Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Έδεσσας

Σκοπός: Να μελετήσουμε  και να αξιολογήσουμε 
συγκριτικά τα αποτελέσματα  της ημιαρθροπλα-
στικής και της εσωτερικής οστεοσύνθεσης στην 
αντιμετώπιση καταγμάτων άνω  πέρατος βραχιο-
νίου τριών  τμημάτων σε ηλικιωμένους ασθενείς.

Υλικό-Μέθοδος: Κατά το χρονικό διάστημα  με-
ταξύ Δεκέμβριου  2006 και Νοέμβριου  2010 34 
ασθενείς  με κατάγματα άνω πέρατος βραχιονίου 
τριών  τμημάτων αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά. 
Πρόκειται για 22 γυναίκες και 12 άντρες με μ.ο 
ηλικίας 73,2 έτη. Από αυτούς, 19 ασθενείς αντι-
μετωπίστηκαν με εσωτερική οστεοσύνθεση  ενώ 
15 ασθενείς  αντιμετωπίστηκαν με  ημιαρθροπλα-
στική. H εκτίμηση του άλγους και της λειτουργι-
κής ικανότητας έγινε με τη χρήση του VAS score 
(Visual Analogue Scale) και του Constant score.

Αποτελέσματα: Όλοι οι ασθενείς μελετήθηκαν 
μετεγχειρητικά για διάστημα 3-15 μηνών. Η μέση 
τιμή του VAS score  ήταν 2,3 για την ομάδα ασθε-
νών που υποβλήθηκε σε εσωτερική οστεοσύνθε-
ση  ενώ για την ομάδα που υποβλήθηκε σε ημι-
αρθροπλαστική το αντίστοιχο VAS score ήταν 2,7 
(p=0,12). Το μέσο εύρος της πρόσθιας ανύψωσης 
του ώμου ήταν 98° για την ομάδα με την πλάκα 
ενώ 93˚ για την ομάδα της ημιαρθροπλαστικής 
(p<0,01) ενώ η μέση απαγωγή μετρήθηκε στις 93° 

και 84° αντίστοιχα (p<0,0001). Το Constant score  
κατά μ.ο ήταν  19 για την πρώτη ομάδα ενώ για τη 
δεύτερη  23 (συγκριτικά με το υγιές μέλος). 

Συμπεράσματα: Η εσωτερική οστεοσύνθεση   και 
η ημιαρθροπλαστική σε κατάγματα 3  τμημάτων 
άνω πέρατος βραχιονίου είναι δύο πολύ αποτελε-
σματικές μέθοδοι στην αντιμετώπιση αυτών των 
καταγμάτων σε ηλικιωμένους  με ελαφρά υπερο-
χή της εσωτερικής οστεοσύνθεσης σχετικά με τη 
λειτουργική αποκατάσταση του μέλους.

O85  
ΠΡΩΪΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡ-
ΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ METAL ON ME-
TAL ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ

Βασιλειάδης Η., Παππάς Λ., Κασπίρης Ά., Ψαρά-
κης Σ., Θεολογής Θ., Κουβαράς Ι.

Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

Σκοπός: Η ολική αρθροπλαστική ισχίου με με-
γάλες κεφαλές και μεταλλικές αρθρούμενες επι-
φάνειες έχει ως θεωρητικά πλεονεκτήματα τη μι-
κρότερη φθορά και το μεγαλύτερο εύρος κίνησης 
συγκριτικά με το παραδοσιακό πολυαιθυλένιο και 
θεωρείται μια καλή επιλογή για νεώτερους και πιο 
δραστήριους ασθενείς. Σκοπός της παρούσας με-
λέτης είναι η παρουσίαση των πρώιμων αποτελε-
σμάτων της ολικής αρθροπλαστικής ισχίου metal 
on metal με μεγάλη κεφαλή. 

Υλικό-Μέθοδος: Από το 2007 έως το 2011 ,22 
ασθενείς με μέση ηλικία 55,3  έτη (εύρος 42-64 
έτη) υποβλήθηκαν σε ολική αρθροπλαστική ισχί-
ου metal on metal με μεγάλη κεφαλή. Από τους 
22 ασθενείς  (23 ισχία),  οι 8 ήταν γυναίκες και  
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οι 14 άνδρες. Οι κυριότερες αιτίες ήταν η οστε-
ονέκρωση της μηριαίας κεφαλής και η οστεοαρ-
θρίτιδα συνεπεία αναπτυξιακής δυσπλασίας του 
ισχίου. Όλες οι ολικές αρθροπλαστικές πραγμα-
τοποιήθηκαν από τον ίδιο χειρουργό, με πλάγια 
προσπέλαση.

Αποτελέσματα: Ο μέσος χρόνος μετεγχειρητικής 
παρακολούθησης ήταν 21,6 μήνες (εύρος 8-40 
μήνες). Το λειτουργικό αποτέλεσμα όπως αυτό 
καταγράφηκε με το Harris Hip Score και το εύ-
ρος κίνησης μετεγχειρητικά βελτιώθηκαν στατι-
στικά σημαντικά (p<0.001) Δεν υπήρξαν κάποιες 
διεγχειρητικές επιπλοκές, ενώ κατά το χρόνο της 
παρακολούθησης δεν υπήρξαν φλεγμονή, εξάρ-
θρημα ή ακτινολογικά σημεία οστεόλυσης τόσο 
της μηριαίας όσο και της κοτυλιαίας πρόθεσης. 
Έξι ασθενείς εμφάνισαν μηριαίο πόνο, ο οποίος 
υφέθηκε τους πρώτους 6 μήνες μετεγχειρητικά 
και δεν σχετιζόταν με τον προσανατολισμό της 
κοτύλης ή το μέγεθος της μηριαίας πρόθεσης. 
Όλοι οι ασθενείς επέστρεψαν στις προηγούμενες 
δραστηριότητες. 

Συμπεράσματα: Τα πρώϊμα αποτελέσματα από 
την παρούσα σειρά των ασθενών είναι πολύ ικα-
νοποιητικά. Τα απώτερα αποτελέσματα και η πι-
θανή επίδραση των μεταλλικών προϊόντων φθο-
ράς καθώς και των επιπέδων ιόντων χρωμίου και 
κοβαλτίου στο αίμα απαιτούν περαιτέρω παρακο-
λούθηση.

O86  
Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΜΡ-7 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ 
ΑΥΤΟΜΟΣΧΕΥΜΑ ΠΕΡΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙ-
ΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΗΠΤΗΣ ΝΕΚΡΩΣΗΣ 
ΤΗΣ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

Παπαναγιώτου Μ., Αντωνίου Ι., Μπαργιώτας Κ., 
Μπασδέκης Γ., Μαλίζος Κ., Νταϊλιάνα Ζ.

Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισαγωγή: Η άσηπτη νέκρωση της μηριαίας κε-
φαλής (ΑΝΜΚ) αποτελεί μία προοδευτικά επι-
δεινούμενη νόσο που προσβάλλει νεαρούς ενήλι-
κες και είναι δυνατό να οδηγήσει σε καταστροφή 
της άρθρωσης του ισχίου. Διάφορες χειρουργικές 
τεχνικές έχουν εφαρμοστεί στην προσπάθεια δι-
άσωσης της μηριαίας κεφαλής, ενώ βιολογικοί 
παράγοντες όπως οι οστικές μορφογενετικές 
πρωτεϊνες μπορούν να συνεισφέρουν στην αντι-
μετώπιση της νόσου.

Σκοπός: Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων μας 
από την αντιμετώπιση της ΑΝΜΚ με  τοποθέτηση 
ανάγγειου μοσχεύματος περόνης σε συνδυασμό 
με οστική μορφογενετική πρωτεΐνη -7 (ΒΜΡ-7).

Ασθενείς-Μέθοδος: Στο διάστημα 2008-2011 έξι 
ασθενείς (8 μηριαίες κεφαλές) με ΑΝΜΚ αντι-
μετωπίστηκαν με τη χρήση αυτομοσχεύματος 
περόνης μαζί με ΒΜΡ-7. Ο μέσος όρος ηλικίας 
των ασθενών ήταν 31 έτη (29 έως 43), ενώ 3 από 
αυτούς ήταν άνδρες και 3 γυναίκες. Το στάδιο 
της ΑΝΜΚ ήταν II σε 5 κεφαλές και ΙΙΙ σε 3 κε-
φαλές (ταξινόμηση Steinberg). Σε δύο από τους 
ασθενείς τοποθετήθηκε ανάγγειο αυτομόσχευμα 
περόνης και στα δύο ισχία.
Ο μέσος χρόνος μετεγχειρητικής παρακολούθη-
σης των ασθενών ήταν τα 2,8 έτη (1 ως 4 έτη). Για 
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εκτιμήθη-
καν η κλινική [εύρος κίνησης και πόνος με βάση 
την αναλογική κλίμακα πόνου (VAS)] και ακτινο-
λογική εικόνα των ασθενών.

Αποτελέσματα: Πατρατηρήθηκε βελτίωση της 
κλινικής εικόνας των ασθενών, και της αναλογι-



78 31ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΤΕΜΑΘ, 19-21  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ – 2012

κής κλιμακας πόνου. Η προοδευτική επιδείνωση 
της νόσου περιορίστηκε σε 5 από τους 6 ασθενείς. 
Μία ασθενής με νόσο σταδίου III αμφοτερόπλευ-
ρα υπεβλήθηκε σε ολική αρθροπλαστική ισχίου 
18 μήνες μετά την αρχική επέμβαση λόγω επιδεί-
νωσης της κλινικής εικόνας. Δεν παρατηρήθηκαν 
επιπλοκές από την χρήση της ΒΜΡ-7, πέραν της 
έκτοπης οστεοποίησης στην περιοχή εισόδου του 
αυτομοσχεύματος, η οποία όμως ήταν άνευ κλινι-
κής σημασίας. 

Συμπεράσματα: Η χρήση της ΒΜΡ-7 λόγω των 
οστεοεπαγωγικής της ικανότητας ενισχύει την 
ενσωμάτωση του αυτομοσχεύματος στην μηριαία 
κεφαλή, συνεισφέροντας έτσι στην στήριξη της 
υποχόνδριας βλάβης, και κατά συνέπεια επιβρα-
δύνει την εξέλιξη της νόσου και την καθίζηση της 
μηριαίας κεφαλής.  

O87  
ΑΠΩΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΠΙ-
ΓΟΝΑΤΙΔΑΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ Ή ΟΛΙΚΗ ΕΠΙΓΟΝΑ-
ΤΙΔΕΚΤΟΜΗ

Κορρές Ν., Μαραγκουδάκης Ε., Mανουσαρίδης 
Ι., Ζαχαριάδης Χ., Μπαλτόπουλος Π.

Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Νοσοκομείο Κ.Α.Τ., 
Αθήνα

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας μας  είναι να ερευ-
νήσουμε κατά πόσο η μερική ή ολική επιγονατι-
δεκτομή απηρεάζει την κατά γόνυ άρθρωση και 
επιφέρει δυνητικά οστεοαρθρίτιδα μετατραυμα-
τικής αιτιολογίας σύμφωνα με τους Brooke και 
Wilkinson.

Υλικό-Μέγεθος: Σε διάστημα τεσσάρων ετών 18 
ασθενείς εκ των οποίων 12 άνδρες και 6 γυναί-
κες ηλικίας απο 21 έως 79 με μέσο όρο ηλικίας τα 
50 έτη υπεβλήθησαν σε ολική επιγονατιδεκτομή 
λόγω κατάγματος της επιγονατίδας. Στις 11 πε-
ριπτώσεις το κάταγμα αφορούσε στην δεξιά επι-
γονατίδα, ενώ στις 7 περιπτώσεις στην αριστερή. 
Μετεγχειρητικά τοποθετήθηκε μηροκνημικός γυ-
ψονάρθηκας για 4 έως 7 εβδομάδες. Εκτιμήθηκε ο 
πόνος, το οίδημα, η δυσκαμψία, η σταθερότητα 
σε φάση ηρεμίας αλλά και κίνησης – βάδισης.
 
Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
επανεξέτασης θεωρήθηκε απαραίτητος ο διαχω-
ρισμός για ταξινόμηση σε 3 κατηγορίες αποτελε-
σμάτων. Καλά αποτελέσματα είχαμε περίπου στο 
40% των ασθενών (7 ασθενείς), μέτρια αποτελέ-
σματα περίπου στο 35% (6 ασθενείς) και πτωχά 
αποτελέσματα στο περίπου 25 % (5 ασθενείς). 
Θεωρήσαμε ώς καλά τους ασθενείς οι οποίοι δεν 
είχαν άλγος – οίδημα – δυσκαμψία – ατροφία τε-
τρακεφάλου σε σχέση με το υγιές σκέλος.Μέτρια 
θεωρήθηκαν οι ασθενείς χωρίς άλγος- οίδημα 
αλλά με μικρού βαθμού δυσκαμψία και μερική 
ατροφία τετρακεφάλου και πτωχά οι ασθενείς με 
άλγος – οίδημα – δυσκαμψία – αδυναμία - αστά-
θεια κατά τη βάδιση και εν γένει μειωμένη λει-
τουργικότητα σε σχέση με το υγιές σκέλος. 

Συμπεράσματα: Το χρονικό διάστημα της μελέ-
της θεωρούμε ότι είναι μκρό για την ανάπτυξη 
οστεοαρθρίτιδος γόνατος. Όμως σε διάρκεια 4 
ετών δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ακτινολογικά 
σημεία οστεοαρθρίτιδος μετατραυματικού τύπου 
στούς παραπάνω ασθενείς. Τέλος πιστεύουμε  ότι 
σημαντικός παράγοντας είναι η μετεγχειρητική 
πορεία του ασθενούς καθώς και η συνύπαρξη πα-
ραγόντων όπως η βαρύτητα της βλάβης σε σχέση 
με την αρθρική επιφάνεια του μηριαίου οστού και 
της κνήμης. 
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O88
ΑΠΩΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΣΤΕΟΠΟΙ-
ΗΣΗΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΕ 
ΕΔΑΦΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΚΤΟΜΗΣ

Μαραγκουδάκης Ε., Κορρές Ν., Mανουσαρίδης 
Ι., Κυριαζής Σ., Mπαλτόπουλος Π.

Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Νοσοκομείο Κ.Α.Τ., 
Αθήνα

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας μας  είναι να ερευ-
νήσουμε κατά πόσο επηρεάζεται η κινητικότητα 
και λειτουργικότητα της κατά γόνυ άρθρωσης 
μετά απο ολική επιγονατιδεκτομή και ταυτόχρονη 
ύπαρξη οστεοποίησης του επιγονατιδικού συνδέ-
σμου που σύμφωνα με τους Dobbie / Ryeson και 
Hutchinson / Duttie η εν λόγω οστεοποίηση ενο-
χοποιείται για την δυσκαμψία του γόνατος 

Υλικό-Μέγεθος: Σε διάστημα τεσσάρων ετών 18 
ασθενείς εκ των οποίων 12 άνδρες και 6 γυναίκες 
ηλικίας απο 21 έως 79 με μέσο όρο ηλικίας τα 50 
έτη υπεβλήθησαν σε ολική επιγονατιδεκτομή λόγω 
κατάγματος της επιγονατίδας. Στις 11 περιπτώσεις 
το κάταγμα αφορούσε στην δεξιά επιγονατίδα, ενώ 
στις 7 περιπτώσεις στην αριστερή. Μετεγχειρητικά 
τοποθετήθηκε μηροκνημικός γυψονάρθηκας για 
4 έως 7 εβδομάδες. Εκτιμήθηκε ο πόνος, το οίδη-
μα, η δυσκαμψία, η σταθερότητα σε φάση ηρεμίας 
αλλά και κίνησης – βάδισης. Υπήρξαν θετικά ακτι-
νολογικά κριτήρια για εμφάνιση οστεοποίησης σε 
σχέση με τα κλινικά συμπτώματα.

Αποτελέσματα: Η οστεοποίηση του επιγονατιδι-
κού συνδέσμου ταξινομήθηκε σε τρείς κατηγορί-
ες. Α: Σημαντική, με 1 καλό, 1 μέτριο και 2 πτωχά, 
Β: Μέτρια, με 2 καλά, 2 μέτρια και 1 πτωχό και Γ: 
Ελαφρά, με 5 καλά, 4 μέτρια και 0 πτωχό κινητικό 
αποτέλεσμα.

Συμπεράσματα: Αν και οι Hutchinson / Duttie 
ανέφεραν σημαντική σχέση μεταξύ οστεοποίησης 
του επιγονατιδικού συνδέσμου και της εν γένει 
κινητικότητας και δυσκαμψίας της άρθρωσης του 
γόνατος, έρχονται σε αντίθεση με την δημοσίευ-
ση του Wilkinson. Εμείς θα θέλαμε να παρατη-
ρήσουμε οτι αυτό ίσως είναι αντικείμενο μεγαλύ-
τερης έρευνας σε αριθμό ασθενών αλλά και χρο-
νικής διάρκειας μελέτης. Σύμφωνα όμως με τον 
παραπάνω πίνακα φαίνεται πως η οστεοποίηση 
σχετίζεται με τον βαθμό δυσκαμψίας.

O89  
ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΑΥΧΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΧΕΝΟΔΙΑΦΥΣΙ-
ΑΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΟΣΤΟΥΝ 
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

Τερζίδης Ι., Τότλης Τ., Aποστολίδης Σ., Λυρτζής 
Χ., Παπαθανασίου Ε., Νάτσης Κ.

Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής Ιατρικής 
Σχολής Α.Π.Θ.

Εισαγωγή: Η γνώση των διαστάσεων του άνω 
τμήματος του μηριαίου οστού είναι χρήσιμη στην 
Χειρουργική Ορθοπαιδική τόσο στον σχεδιασμό 
και εφαρμογή των ενδοπροθέσεων του ισχίου 
όσο και στην αντιμετώπιση των καταγμάτων της 
περιοχής αυτής.

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσι-
άσει τα αποτελέσματα μετρήσεων της πρόσθιας 
απόκλισης του αυχένα του μηριαίου οστού και 
της αυχενοδιαφυσιαίας γωνίας σε οστά που προ-
έρχονται από τον Ελληνικό πληθυσμό. 

Υλικό –Μέθοδος: Με την χρήση οστεομετρικής 
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πλάκας και διαφανούς γωνιόμετρου, μετρήθηκαν 
360 μηριαία οστά (180 αριστερά και 180 δεξιά), 
192 προερχόμενα από άνδρες και 168 προερχό-
μενα από γυναίκες. Στις μετρήσεις έχει υπολο-
γιστεί το πιθανό λάθος μέτρησης του ερευνητή 
(intraobserver error) για την κάθε μέτρηση και 
έχει οριοθετηθεί ο ακριβής τρόπος μέτρησης ώστε 
τα στοιχεία να είναι συγκρίσιμα τόσο μεταξύ τους 
όσο και με τα δεδομένα άλλων ερευνητών. Η 
ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με την βοή-
θεια στατιστικού πακέτου SPSS έκδοση 11.0 για 
Windows.  
 
Αποτελέσματα: Η μέση τιμή μέτρησης της πρό-
σθιας απόκλισης του αυχένα του μηριαίου υπολο-
γίστηκε 12,0º. Στους άνδρες μετρήθηκε 10,1º με 
εύρος διακύμανσης από   -3,0º έως 18,0º. Στις γυ-
ναίκες η μέση τιμή ήταν 14,1º με εύρος διακύμαν-
σης από  -4º έως 24,0º. Στο 9,5% των οστών που 
μετρήθηκαν η απόκλιση του αυχένα του μηριαίου 
ήταν ανάστροφη (οπίσθια φορά), το δε συνολι-
κό εύρος διακύμανσης ανάλογα με την ηλικιακή 
ομάδα κυμάνθηκε από 18,0º έως 28,0º. Μεταξύ 
των δύο φύλων υπάρχει στατιστική σημαντική 
διαφορά στην πρόσθια απόκλιση του αυχένα του 
μηριαίου τόσο στις απόλυτες τιμές (Ρ<0.001) όσο 
και στο εύρος διακύμανσης (Ρ<0.05), ενώ δεν 
υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά σε σχέση 
με την αριστερά η δεξιά πλευρά.
Η μέση τιμή της αυχενοδιαφυσιαίας γωνίας υπο-
λογίστηκε 131,1º . Στους άνδρες βρέθηκε 128,4º 
με ελάχιστη τιμή μέτρησης 118º και μέγιστη τιμή 
141º. Στις γυναίκες η μέση τιμή ήταν 134,2º με 
ελάχιστη τιμή 124º και μέγιστη τιμή 146º.
Μεταξύ ανδρών και γυναικών υπήρξε στατιστι-
κή σημαντική διαφορά Ρ< 0.001, ενώ δεν υπήρξε 
στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με την 
πλευρά παρόλο που φαίνεται αριθμητικά η δεξιά 
πλευρά να υπερέχει ελαφρώς σε απόλυτες τιμές 
από την αριστερή πλευρά.

Συμπεράσματα: Υπάρχει σημαντική εύρος διακύ-
μανσης των τιμών στην πρόσθια απόκλιση του 
αυχένα του μηριαίου και στα δύο φύλα, γεγονός 
που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη  στην καθημερι-
νή χειρουργική ορθοπαιδική πράξη.  

O90  
ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ 
ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΣΕ 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

Πετρά Μ.1, Σπυριδόπουλος Θ.2, Στρατηγοπούλου 
Α.2, Κράλλης Π.1, Ευλογιάς Ν.2, Χάγερ Ι.1

1Ορθοπαιδικό Τμήμα, 2Ακτινολογικό Τμήμα
Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας μας είναι να δοθεί 
έμφαση στην ύπαρξη και το είδος των παραλ-
λαγών της φυσιολογικής αναπτυξιακής οστικής 
ανατομίας της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής 
στήλης στα παιδιά.
                                                                                       
Υλικό και Μέθοδοι: Στη διάρκεια ενός έτους, στο 
τμήμα αξονικού τομογράφου του νοσοκομείου 
μας επιτελέσθηκαν 30 αξονικές τομογραφίες της 
ΑΜΣΣ ή/ και του κρανίου, οι οποίες αφορούσαν 
ορθοπαιδικούς, παιδοχειρουργικούς, οφθαλμο-
λογικούς και ωτορινολαρυγγολογικούς ασθενείς. 
Εντοπίσθηκαν 6 ασθενείς ηλικίας 5 έως 14 ετών, 
χωρίς σύνδρομα και χωρίς κλινικά ή ακτινολογι-
κά ευρήματα συγγενούς σκολίωσης, αλλά με πα-
ραλλαγές της φυσιολογικής οστικής ανατομίας 
της ΑΜΣΣ. Η διάγνωση της ύπαρξης ανατομικής 
παραλλαγής έγινε με βάση τα δημοσιευμένα και 
διεθνώς αποδεκτά ηλικιακά όρια για την εμφάνι-
ση και συνοστέωση των πυρήνων οστέωσης των 
Α1 έως Α7 σπονδύλων στα παιδιά. 
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Αποτελέσματα: Οι ανατομικές παραλλαγές που 
διαγνώσθηκαν περιελάμβαναν ατελή συνοστέ-
ωση οπίσθιας συγχόνδρωσης άτλαντα σε παιδί 
ηλικίας 6 ετών, ατελή σύγκλειση του προσθίου 
τμήματος των εγκαρσίων τρημάτων Α1 σπονδύ-
λου με επικουρικά εγκάρσια τρήματα άμφω  ισο-
ϋψώς και με ατελή συνοστέωση οπίσθιας μέσης 
συγχόνδρωσης σε παιδί ηλικίας 14 ετών, υπερά-
ριθμο οπίσθιο πυρήνα οστέωσης και ζεύγος πα-
ράμεσων οπίσθιων συγχονδρώσεων του άτλαντα 
σε δυο ασθενείς ηλικίας 11 ετών και συνοστέωση 
αριστερού ημίσεως  Α1 με το υπερκείμενο ινιακό 
οστούν, διεύρυνση της αριστερής πρόσθιας συγ-
χόνδρωσης  και ατελή σύγκλειση των οπισθίων 
στοιχείων, σε ασθενή ηλικίας 5,5 ετών. Ένας ασθε-

νής, ηλικίας 10 ετών, διαγνώσθηκε με ατελή σύ-
γκλειση του προσθίου τμήματος των εγκαρσίων 
τρημάτων και παρουσία επικουρικών εγκάρσιων 
τρημάτων στους Α4 και Α5 σπονδύλους. 

Συμπέρασμα: Η γνώση της φυσιολογικής ανα-
πτυξιακής οστικής ανατομίας της ΑΜΣΣ και η 
εξοικείωση με τις παραλλαγές της στους παιδια-
τρικούς ασθενείς  είναι απαραίτητες  για την ορθή 
διαφορική διάγνωση και θεραπεία των κακώσεων 
και των λοιπών παθολογικών καταστάσεων της 
ΑΜΣΣ στα παιδιά. Η ορθολογική και στοχευμένη 
χρήση της αξονικής τομογραφίας αποτελεί πολύ-
τιμο εργαλείο στην ανωτέρω διαδικασία.
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DENOSUMAB ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΓ-
ΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥ-
ΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

Ζήδρου Χ., Αποστολίδης Κ., Κυριακίδης Θ., Κυ-
ριακίδης Α.

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

Σκοπός: Το Denosumab είναι ένα πλήρως ανθρώ-
πινο μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του RANKL 
με το οποίο συνδέεται με υψηλή συγγένεια και 
ειδικότητα, προλαβαίνοντας την ενεργοποίηση 
του RANK και αναστέλλοντας έτσι το σχηματι-
σμό και τη λειτουργία των οστεοκλαστών. Σκο-
πός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει 
την αποτελεσματικότητά του στη θεραπεία της 
μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης.

Υλικό-Μέθοδος: Στη μελέτη μας που διενεργή-
θηκε από τον Ιανουάριο μέχρι το Δεκέμβριο του 
2011 πήραν μέρος 80 μετεμμηνοπαυσιακές γυναί-
κες ηλικίας 55-80 ετών με -2,5<Τ-score < -4SD 
στην οστική πυκνομετρία της ΟΜΣΣ ή ισχίου.
Στην 1η ομάδα (40 ασθενείς) χορηγήθηκε 60mg 
denosumab υποδορίως ανά εξάμηνο, 1000mg 
ασβεστίου και 600-800IU βιταμίνης D σε καθημε-
ρινή βάση. Στη 2η ομάδα χορηγήθηκε μόνο ασβέ-
στιο και βιταμίνη D. Κατά το διάστημα αυτό οι 
ασθενείς υποβλήθηκαν σε διαδοχικούς ακτινολο-
γικούς ελέγχους ανά εξάμηνο για να διαπιστωθεί 
τυχόν ύπαρξη νέων σπονδυλικών καταγμάτων και 
μετρήσεις της BMD με DXA ισχίου και ΟΜΣΣ.

Αποτελέσματα: Στους 12 μήνες θεραπείας στην 
ομάδα της denosumab παρατηρήθηκε μείωση 
των νέων σπονδυλικών καταγμάτων κατά 45%, 
των καταγμάτων ισχίου κατά 33% και των μη 
σπονδυλικών καταγμάτων κατά 15%. Ταυτόχρο-

να, στους 12 μήνες παρατηρήθηκε αύξηση της 
BMD στο ολικό ισχίο και στην ΟΜΣΣ κατά 4% 
και 6,2% αντίστοιχα σε σχέση με τη 2η ομάδα. Τέ-
λος, δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφο-
ρές στην εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών με-
ταξύ των δύο ομάδων με εξαίρεση το έκζεμα και 
την κυτταρίτιδα που ήταν πιο συχνά στην ομάδα 
του denosumab. 

Συμπέρασμα: Η χορήγηση Denosumab για 12 
μήνες σε δόση 60mg  υποδόρια ανά εξάμηνο συ-
νοδεύεται από μείωση του κινδύνου των σπονδυ-
λικών και μη σπονδυλικών καταγμάτων και κα-
ταγμάτων ισχίου και προσφέρει μια εναλλακτική 
προσέγγιση στη θεραπεία της μετεμμηνοπαυσια-
κής οστεοπόρωσης.

P 02

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ 
ΤΟΥ DENOSUMAB ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΛΕΝ-
ΔΡΟΝΑΤΗΣ ΣΤΗΝ ΟΣΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΣΤΙ-
ΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥ-
ΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΟΣΤΙΚΗ 
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

Ζήδρου Χ., Παναγιώτου Α., Κυριακίδης Θ., Κυ-
ριακίδης Α.

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

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να 
διερευνήσει την αποτελεσματικότητα και την 
ασφάλεια του denosumab συγκριτικά με την 
αλενδρονάτη σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες 
με χαμηλή οστική πυκνότητα.

Υλικό-Μέθοδος: Στη μελέτη μας, που διενερ-
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γήθηκε από τον Ιανουάριο μέχρι το Δεκέμβριο 
του 2011, πήραν μέρος 100 μετεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες, ηλικίας 50-80 ετών, με χαμηλή οστική 
μάζα (T-score < -2,0 SD στη ΣΣ ή το ισχίο).
Η 1η ομάδα αφορούσε 50 μετεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες στις οποίες χορηγήθηκε αλενδρονάτη 
70mg σε εβδομαδιαία βάση, ενώ η 2η ομάδα αφο-
ρούσε 50 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες οι οποίες 
υποβλήθηκαν σε υποδόρια χορήγηση denosumab 
60 mg κάθε 6 μήνες. Όλες οι ασθενείς ελάμβαναν 
ταυτόχρονα 1000mg ασβεστίου και 400-600 IU 
βιταμίνης D σε καθημερινή βάση.
Ο έλεγχος έγινε με την μέτρηση της οστικής πυ-
κνότητας στο ισχίο και τη ΣΣ στους 6 και 12 μήνες 
και με μέτρηση δεικτών οστικής εναλλαγής στον 
1ο , 3ο, 6ο, 9ο και 12ο μήνα. H ασφάλεια εκτιμή-
θηκε με την καταγραφή ανεπιθύμητων ενεργειών 
και εργαστηριακών τιμών.

Αποτελέσματα: Διαπιστώθηκε ότι μετά από 12 
μήνες, το denosumab αύξησε σημαντικά την 
οστική πυκνότητα στο ισχίο σε σύγκριση με την 
αλενδρονάτη (3,5% /1,5%), ενώ ταυτόχρονα 
προκάλεσε μεγαλύτερη αύξηση και στην ΟΜΣΣ 
(1,1%/ 0,9%). Η θεραπεία με denosumab οδήγη-
σε σε μεγαλύτερη μείωση των δεικτών οστικής 
εναλλαγής συγκρινόμενης με εκείνη της αλεν-
δρονάτης. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν παρό-
μοιες και στα δύο είδη θεραπείας.

Συμπέρασμα: Η denosumab αποτελεί μια ελκυ-
στική θεραπευτική επιλογή σε μετεμμηνοπαυσια-
κές γυναίκες με χαμηλή οστική μάζα που οδηγεί 
σε μεγαλύτερη αύξηση της οστικής πυκνότητας 
στο ισχίο και τη ΣΣ και μεγαλύτερη μείωση των 
δεικτών οστικής εναλλαγής συγκριτικά με την 
αλενδρονάτη.

P 03

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΕ ΑΤΥΠΑ ΚΑ-
ΤΑΓΜΑΤΑ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ 
ΛΗΨΗ ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΩΝ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙ-
ΠΤΩΣΗΣ

Πέλλιος Σ., Κενανίδης Ε., Παπαβασιλείου Κ., Πο-
τούπνης Μ., Σάιεχ Φ., Καπετάνος Γ.

Γ΄ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ.

Σκοπός: Τα άτυπα κατάγματα μηριαίου εμφανίζο-
νται στην κλινική πράξη την τελευταία κυρίως δε-
καετία σε ασθενείς που λαμβάνουν χρόνια αντι-
οστεοπορωτική αγωγή με διφωσφονικά.Η πλειο-
νότητα των καταγμάτων συμβαίνουν με ελάχιστη 
ή καθόλου βία και εντοπίζονται στην υποτροχα-
ντήρια ή στη διαφυσιαία περιοχή του μηριαίου 
οστού.Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση 
της ενδιαφέρουσας περίπτωσης ασθενούς που 
υπέστει άτυπο κάταγμα της διάφυσης του μηρού 
μετά από χρόνια λήψη διφωσφονικών.

Αναφορά περίπτωσης: Γυναίκα 65 ετών προσέρ-
χεται με κάταγμα διάφυσης δεξιού μηριαίου χω-
ρίς ιστορικό πτώσης ή άμεσης πλήξης.Η ασθενής 
αναφέρει λειτουργικά ενοχλήματα με διάχυτο 
πρόσθιο μηριαίο πόνο από τετραμήνου,χωλότη-
τα και επιδείνωση της κλινικής της εικόνας τον 
τελευταίο μήνα.O ακτινολογικός έλεγχος  τρεις 
μήνες πριν το κάταγμα δεν είχε παθολογικά ευ-
ρήματα γι αυτό και είχε συσταθεί περαιτέρω απει-
κόνιση με MRI λεκάνης –ισχίων και ΟΜΣΣ όπου 
και εκεί τα ευρήματα δεν αναδείκνυαν κάτι το πα-
θολογικό.Λόγω ιστορικού αφαίρεσης ογκόμορ-
φης εξεργασίας προ διετίας από τον αριστερό της 
μαστό διενεργήθηκε σπινθηρογράφημα με Τc⁹⁹  
όπου παρατηρήθηκε συμμετρική εκλεκτική κα-
θήλωση του ραδιοφαρμάκου στις διαφύσεις των 
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μηριαίων άμφω.Συνεστήθη περαιτέρω έλεγχος 
τον οποίο η ασθενής δεν πρόλαβε να ολοκληρώ-
σει λόγω του κατάγματος.Από την λήψη του ια-
τρικού ιστορικού(λήψη διφωσφονικών για 15 συ-
νεχή έτη),την ιδιαίτερη ακτινολογική εικόνα του 
κατάγματος,την απουσία κάκωσης και το σπινθη-
ρογράφημα οστών διαγιγνώσθηκε ως άτυπο κά-
ταγμα μηριαίου και αντιμετωπίστηκε χειρουργικά 
με ενδομυελική ήλωση.Μια εβδομάδα μετά τη 
χειρουργική επέμβαση και λόγω ήπιων λειτουρ-
γικών ενοχλημάτων στο αντίστοιχο μηριαίο κατά 
την κινητοποίηση της ασθενούς διενεργήθηκε 
προφυλακτική ασφαλιζόμενη ενδομυελική ήλω-
ση και στο άλλο μηριαίο οστό. 

Συμπέρασμα: Τα άτυπα κατάγματα του μηριαίου 
αποτελούν μια σύγχρονη κλινική οντότητα εξαι-
τίας της αλόγιστης χρήσης των διφωσφονικών.Η 
προσεκτική λήψη του ιστορικού και η γνώση της 
κλινικής τους ύπαρξης αποτελούν τα βασικότερα 
στοιχεία της διάγνωσης και πρόληψης. 
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕ-
ΡΙΟΔΟΥ ΕΓΧΥΣΗΣ ΖΟΛΕΔΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕ-
ΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΩΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑ-
ΤΩΝ ΙΣΧΙΟΥ

Ζήδρου Χ., Παπαγεωργίου Κ., Κυριακίδης Θ., Κυ-
ριακίδης Α.

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

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να 
καθορίσει την επίδραση του ζολεδρονικού οξέος 
στην πώρωση των καταγμάτων ισχίου μετά από 
πρώιμη μετεγχειρητικά χορήγησή του.

Υλικό-Μέθοδος: Στη μελέτη μας που διενεργή-

θηκε από τον Ιανουάριο του 2008 μέχρι το Δεκέμ-
βριο του 2011 πήραν μέρος 500 ασθενείς , ηλικί-
ας 60-89 ετών (μ.ο. ηλικίας 72,8 έτη) που είχαν 
υποστεί οστεοπορωτικό κάταγμα ισχίου χαμηλής 
φόρτισης .Η 1η ομάδα (250 ασθενείς) έλαβαν 
ετήσια ενδοφλέβια έγχυση ζολενδρονικού οξέος 
εντός 90 ημερών μετά τη χειρουργική αποκατά-
σταση του κατάγματος του ισχίου ,1000mg στοι-
χειακού ασβεστίου και 400-800 IU βιταμίνης D σε 
καθημερινή βάση. Στη 2η ομάδα (250 ασθενείς) 
χορηγήθηκε μόνο ασβέστιο και βιταμίνη D. Ο μέ-
σος όρος της παρακολούθησης ήταν 2,3 έτη.
Η έγχυση ζολεδρονικού οξέος λάμβανε μέρος 
κάθε 12 μήνες και η επανεξέταση κάθε 6,12, 24, 
36 μήνες μέχρι το τέλος της μελέτης.
Η καθυστερημένη πώρωση των καταγμάτων 
ισχίου καθορίστηκε κλινικά ως άλγος, αδυναμία ή 
διαταραχή βάδισης τουλάχιστον 6 εβδομάδες με-
τεγχειρητικά με την επιπρόσθετη παρουσία ενός 
ακτινολογικού κριτηρίου (εμμονής της καταγμα-
τικής γραμμής, εμφάνιση της σε περιπτώσεις που 
δεν ήταν αρχικά εμφανής στην απλή ακτινογρα-
φία, μετατόπιση του κατάγματος).

Αποτελέσματα: Η συχνότητα της καθυστερη-
μένης πώρωσης ήταν 3,2% στην ομάδα του ζο-
λεδρονικού οξέος και 2,7% στη 2η ομάδα. Δεν 
παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 
στην καθυστέρηση της πώρωσης μεταξύ των δύο 
ομάδων, ακόμα και μετά την έγχυση του φαρμά-
κου στις πρώτες δύο μετεγχειρητικές εβδομάδες. 
Αντίθετα, βρέθηκε στατιστικά σημαντική καθυ-
στέρηση της πώρωσης των καταγμάτων μετά από 
χορήγηση μη εκλεκτικών μη στεροειδών αντι-
φλεγμονωδών.

Συμπέρασμα: Στους ασθενείς μπορεί να χορη-
γείται η ετήσια δόση ζολεδρονικού οξέος 5 mg 
ακόμα και άμεσα μετά από κάταγμα ισχίου, χωρίς 
αρνητικά επακόλουθα στη νοσηρότητα και την 
καταγματική πώρωση.
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣ-
ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΟΥ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟ-
ΝΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ VS ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΓΧΥΣΕ-
ΩΝ ΣΕ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ

Δημηνίκος Γ., Ελευθεριάδης Α., Πέτρου Β., Σαμα-
ράς Α., Βανάκας Θ., Τρικούπη Α.

Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικο-
λάου»

Σκοπός: Ο μασχαλιαίος αποκλεισμός μπορεί να 
επιτευχθεί με διάφορες τεχνικές. Σκοπός αυτής 
της εργασίας είναι να συγκριθούν τα αποτελέ-
σματα που προκύπτουν από τον αποκλεισμό του 
νεύρου με την τεχνική της μονής έγχυσης κ με 
την τεχνική των πολλαπλών εγχύσεων.

Μέθοδος: Στην εργασία συμμετείχαν 40 ασθενείς 
ηλικίας 20–84 ετών, ASA I-II, οι οποίοι υποβλή-
θησαν σε ανοιχτή επεμβάση αποκατάστασης κα-
τάγματος του άνω άκρου. Στην ομάδα Α (n1=20) 
διενεργήθηκε μασχαλιαίος αποκλεισμός με την 
τεχνική της μονής έγχυσης και στην ομάδα Β 
(n2=20) αποκλεισμός με την τεχνική των πολ-
λαπλών εγχύσεων. Σε όλους τους ασθενείς χρη-
σιμοποιήθηκαν ατραυματικές βελόνες 50mm, 
νευροδιεγέρτης και χορηγήθηκαν 20ml xylocaine 
1% και 20ml ropivacaine 7,5%. Κατά την τεχνική 
της μονής έγχυσης απαιτούνταν απάντηση ενός 
εκ των μέσου, κερκιδικού ή ωλένιου νεύρου, με 
απάντηση σε ελάχιστη ένταση ρεύματος 0,3Α και 
χορηγούνταν όλος ο όγκος τοπικού αναισθητι-
κού. Κατά την τεχνική πολλαπλού αποκλεισμού 
απαιτούντα δύο ή και τα τρία νεύρα και επιπλέον 
το μυοδερματικό, με απάντηση σε ελάχιστη έντα-

ση ρεύματος 0,3Α και ο όγκος του τοπικού αναι-
σθητικού κατανέμονταν ισομερώς. Καταγράφηκε 
ο χρόνος έναρξης και άρσης του αποκλεισμού.

Αποτελέσματα: Δεν υπήρχε καμία στατιστικά 
σημαντική διαφορά όσον αναφορά την ηλικία, 
το φύλο, το χειρουργικό χρόνο μεταξύ των ασθε-
νών των δύο ομάδων. Στην ομάδα Α ο χρόνος 
εγκατάστασης και άρσης του αποκλεισμού ήταν 
33,85±10,35 min και 495,38±182,5 min ενώ στην 
ομάδα Β ήταν 17,92±7,5 min και 496,5±35 min 
αντίστοιχα. Η ποιότητα αναισθησίας ήταν η ίδια 
στους ασθενείς και των δύο ομάδων και διεγχει-
ρητικά ή μεταγχειρητικά δεν παρατηρήθηκε κα-
μία επιπλοκή.

Συμπέρασμα: Από τα παραπάνω συμπεραίνεται 
ότι ο μασχαλιαίος αποκλεισμός με την τεχνική 
των πολλαπλών εγχύσεων επέρχεται σε σημα-
ντικά πιο σύντομο χρονικό διάστημα σε σχέση 
με την μονή έγχυση (p<0.05) ενώ ο χρόνος διάρ-
κειας/άρσης δεν διέφερε μεταξύ των δύο ομάδων 
(p>0.05). 
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ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ ΣΥΓΧΡΟ-
ΝΗ ΡΗΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΣΕ 
ΔΥΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΟΥΣ ΝΕΦΡΟΠΑ-
ΘΕΙΣ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΛΩΡΙΔΕΣ ΔΕΡ-
ΜΑΤΟΣ

Παύλης Ν.1, Χατζηαντωνίου Ι.1, Βαλαβάνη Ε.2, 
Τσιμναδή Μ.2, Διάκος Γ.1

1Ορθοπαιδικό Τμήμα,
 2Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 
   Γ.Ν. Μυτιλήνης
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Περίπτωση 1: Πρόκειται για ασθενή 47 ετών ο 
οποίος ενώ βάδιζε υπέστη αυτόματη σύγχρονη 
ρήξη τενόντων τετρακέφαλου. Η διάγνωση ετέθη 
με καθυστέρηση 5 εβδομάδων.
Έγινε χειρουργική αντιμετώπιση σε ένα χρόνο. 
Κατά την επέμβαση ελήφθη λωρίδα δέρματος 
που χρησιμοποιήθηκε για την αποκατάσταση του 
εκτατικού μηχανισμού. Δεκατρία έτη μετά την εγ-
χείρηση η κατάσταση του εκτατικού μηχανισμού 
των γονάτων είναι καλή. 

Περίπτωση 2: Ασθενής 41 ετών αντιμετωπίσθη-
κε χειρουργικά για αυτόματη σύγχρονη ρήξη τέ-
νοντος τετρακέφαλου άμφω. Έγινε τελικοτελική 
συρραφή και η μετεγχειρητική πορεία ήταν καλή. 
Μετά από 3 χρόνια, υπέστη επαναρρήξη του δε-
ξιού τετρακέφαλου η οποία αντιμετωπίσθηκε με 
λωρίδα δέρματος. Δυο έτη αργότερα, υπέστη νέα 
ρήξη και του αριστερού   τετρακέφαλου, η οποία 
ομοίως αντιμετωπίσθηκε με λωρίδα δέρματος. 
Μέχρι τον θάνατο του ασθενούς, 2 έτη μετά την 
τελευταία επέμβαση, δεν παρουσιάστηκε κάποιο 
ιδιαίτερο πρόβλημα. 

Συμπέρασμα: Επειδή στους νεφροπαθείς η εκφύ-
λιση των τενόντων είναι συχνότερη και μεγαλύ-
τερη, είναι προτιμότερο κατά την αποκατάστασή 
τους να χρησιμοποιείται για ενίσχυση κάποιο βι-
ολογικό υλικό, όπως είναι το δέρμα. 
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ΡΗΞΗ ΚΑΤΑΦΥΣΗΣ ΤΡΙΚΕΦΑΛΟΥ ΑΝΑΦΟ-
ΡΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Παράσχου Σ., Φλέγκας Π., Χατζηλιάδης Γ., Ανα-
στασόπουλος Η., Διονέλλης Π., Καρανικόλας Α.

Α’ Ορθοπαιδική Kλινική, Γ.Ν. Κιλκίς

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της 
θεραπευτικής αντιμετώπισης ρήξης τρικεφάλου 
βραχιονίου μυός, μιας όχι και τόσο συχνής οντό-
τητας στην καθ’ ημέρα ορθοπαιδική πράξη. Ασθε-
νής 28 ετών προσήλθε στα επείγοντα ιατρεία κα-
τόπιν πτώσεως εξ ιδίου ύψους  επί του αριστερού 
αγκώνος. Η περιοχή ήταν διογκωμένη, επώδυνη 
στην ψηλάφηση, ενώ η έκταση του αγκώνα ήταν 
κατηργημένη. Ο ακτινολογικός έλεγχος ανέδει-
ξε εικόνα μικρού αποσπαστικού κατάγματος της 
οπισθίας επιφάνειας του ωλεκράνου . Η αξονι-
κή και μαγνητική τομογραφία επιβεβαίωσαν την 
ρήξη κατάφυσης του τρικεφάλου. Ο ασθενής υπε-
βλήθη σε χειρουργική αποκατάσταση της ρήξης, 
η οποία καθηλώθηκε με δύο άγκυρες στο ωλέ-
κρανο. Μετεγχειρητικά ετέθη λειτουργικός κηδε-
μόνας αγκώνα για 5 εβδομάδες. Κίνηση επετράπη 
μετά την 5η εβδομάδα. Έξι χρόνια μετεγχειρητι-
κά το αποτέλεσμα κρίνεται ικανοποιητικό με τον 
αγκώνα να υπολείπεται 10ο σε έκταση και 15ο σε 
κάμψη. 

P 08  
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΙΝΕ-
ΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΣ-
ΘΕΝΩΝ  ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΕΙ-
ΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΓΓΥΣ 
ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΟΣΤΟΥ (ΚΕΜΟ), ΜΕΣΩ ΤΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΩΝ 
«ΚΑΡΤΩΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΗΣ ΣΥ-
ΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ»

Γερακόπουλος Ε., Humphry S., Καπέτη Ε.

Trauma and Orthopedics Department, 
Gloucestershire Royal Hospital, Gloucester, UK
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Σκοπός: Έλεγχος της αποτελεσματικότητας της 
γραπτης  συγκατάθεσης για τους κινδύνους / επι-
πλοκές σε ασθενείς που υποβάλλονται σε επέμ-
βαση για ΚΕΜΟ. Στη συνέχεια  επανέλεγχος 
μετά την εισαγωγή μιας «κάρτας γραπτής συγκα-
τάθεσης», στην οποία αναφέρονται οι κίνδυνοι/
επιπλοκές, για χρήση από τους ειδικευόμενους 
ιατρούς.

Υλικό και Μέθοδοι: Έλεγχος για περίοδο 28 ημε-
ρών των εντύπων γραπτής συγκατάθεσης για ενή-
λικες ασθενείς (πλήρους διανοητικής διαύγειας) 
που υποβάλλονται σε επέμβαση για ΚΕΜΟ. Ως 
πρότυπο χρησιμοποιήθηκαν οι οδηγίες της Βρε-
τανικής Ορθοπαιδικής Εταιρείας, τροποποιημένες 
μετά από στατιστική έρευνα ανάμεσα στους ειδι-
κούς του Τμήματος. Μετά την πιλοτική εφαρμογή 
μιας «κάρτας γραπτής συγκατάθεσης» για τους 
ειδικευόμενους (η οποία αποθηκεύεται στη τσέπη 
/πισω επιφάνεια της ιατρικής ταυτότητας), έγινε 
επανέλεγχος με ίδια πρότυπα και  χρονοδιάγραμμα. 
 
Αποτελέσματα: Πρωτοβάθμιος έλεγχος: n = 
24. Βαθμός συναινούντα: ειδικός = 8%, ειδι-
κευόμενος = 92%. Αναλογία τεκμηριωμένων 
κινδύνων / επιπλοκών: 56% (ίδια μεταξύ ειδι-
κευομένων και ειδικών). Επανέλεγχος μετά την 
εισαγωγή της «κάρτας»: n= 38. Βαθμός συναι-
νούντα: ειδικός = 11%, ειδικευόμενος = 89%. 
Αναλογία τεκμηριωμένων κινδύνων / επιπλο-
κών: 90% (ειδικοί = 69%, ειδικευόμενοι= 92%). 
 
Συμπεράσματα: Η συναίνεση και η γραπτή συ-
γκατάθεση των ασθενών που υποβάλλονται σε 
επέμβαση για ΚΕΜΟ αναλαμβάνονται κυριως 
από τους ειδικευόμενους. Η τεκμηριωμένη συ-
ναίνεση και γραπτή συγκατάθεση για τους κινδύ-
νους / επιπλοκές αποδείχθηκε ανεπαρκής.  Με την 
εφαρμογή των «καρτών συγκατάθεσης» επήλθε  
σημαντική βελτίωση. Ενώ αλλαγές αναμένονται 

με τη περαιτερω διαδοση των καρτών και την ενη-
μέρωση (ιδίως των ειδικευομένων) υπάρχει η ελ-
πίδα ότι θα βελτιώσουμε την αυτοπεποίθηση των 
ιατρών πάνω στην ευαίσθητη αυτή διαδικασία, με 
την επακόλουθη βελτίωση της ενημέρωσης των 
ασθενών και μείωση παραπόνων και νομικών συ-
νεπειών στα εκάστοτε τμήματα.
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ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΚΑΙ 
ΓΡΑΠΤΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: ΚΑΤΑΓΜΑ-
ΤΑ ΕΓΓΥΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΟΣΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟ-
ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ

Γερακόπουλος Ε., Humphry S., Καπέτη Ε.

Trauma and Orthopedics, Gloucestershire Royal 
Hospital, Gloucester, UK
 
Σκοπός: Σύγκριση της διαδικασίας συναίνεσης 
και γραπτής συγκατάθεσης ασθενών που υπο-
βάλλονται σε χειρουργική επέμβαση για κατάγ-
ματα του εγγύς μηριαίου οστού (ΚΕΜΟ) ενα-
ντίον ασθενών υποβαλλόμενων σε προγραμ-
ματισμένη ολική αρθροπλαστική ισχίου (ΟΑΙ). 
 
Υλικό και Μέθοδοι: Ταυτόχρονοι έλεγχοι σε πε-
ρίοδο 28 ημερών των εντύπων συγκατάθεσης για 
ενήλικες ασθενείς (πληρούς διανοητικής διαύγει-
ας) που υποβάλλονται σε επέμβαση για KEMO 
και προγραμματισμένη OAI εντός του ιδίου 
τμήματος. Πρότυπα με βάση τις κατευθυντήριες 
οδηγίες της Βρετανικής Ορθοπαιδικής Εταιρεί-
ας (ΒΟΕ), τροποποιημένα μετά απο στατιστική 
έρευνα ανάμεσα στους ειδικούς του Τμήματος. 
 
Αποτελέσματα: ΚΕΜΟ: n = 24. Βαθμός συναι-
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νούντα: ειδικός=8%, ειδικευόμενος = 92% νο-
σηλεύτρια = 0%. Συμμετοχή συναινούντα στην 
επέμβαση = 13%. Αυτοκόλλητο / σφραγίδα, που 
τεκμηριώνει κινδύνους/ επιπλοκές,στο έντυπο 
συγκατάθεσης: 0%. Αναλογία των τεκμηριωμέ-
νων κινδύνων / επιπλοκών: 56%.         
Οι πληροφορίες παραχωρήθηκαν γραπτώς στον 
ασθενή: 0%. ΟΑΙ: n = 50. Βαθμός συναινούντα: 
ειδικός=58%, ειδικευόμενος = 4% νοσηλεύτρια 
= 38%. Συμμετοχή συναινούντα στην επέμβα-
ση = 62%: Αυτοκόλλητο / σφραγίδα στο έντυπο 
συγκατάθεσης: 78%. Αναλογία των τεκμηριωμέ-
νων κινδύνων / επιπλοκών: 76%. Οι πληροφορί-
ες παραχωρήθηκαν γραπτώς στον ασθενή: 58%. 
 
Συμπεράσματα: Υπάρχουν σαφείς διαφορές με-
ταξύ των πρακτικών συγκατάθεσης για τα προ-
γραμματισμένα και τα επείγοντα χειρουργεία 
στην Ορθοπεδική. Ειδικοί και νοσηλεύτριες συμ-
μετέχουν στη συγκατάθεση για την πλειοψηφία 
των προγραμματισμέων ΟΑΙ, με αποτέλεσμα την 
καλύτερη τεκμηρίωση των κινδύνων / επιπλοκών 
και τη βελτιωμένη παροχή πληροφοριών. Αντιθέ-
τως η συγκατάθεση για ασθενείς που υποβάλλο-
νται σε επέμβαση για επείγοντα ΚΕΜΟ λαμβάνε-
ται κυρίως από ειδικευόμενους. Ο ρόλος των αυ-
τοκόλλητων / σφραγιδών αποδείχθηκε ωφέλιμος, 
αν και μια αναβάθμιση, σύμφωνα με τις οδηγίες 
της ΒΟΕ κρίνεται απαραίτητη. Αν και η μελέτη 
είναι μικρή, καταδεικνύει την ανάγκη για περαι-
τέρω έρευνα σχετικά με τις πρακτικές συγκατά-
θεσης και καλύτερη κατάρτιση / υποστήριξη για 
τους ειδικευόμενους ιατρούς.
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ΟΣΤΕΟΠΟΙΚΙΛΩΣΗ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΑΣ ΠΕ-
ΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΠΑΝΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΠΑΘΗ-
ΣΗΣ

Ιωαννίδης Π., Παπαδόπουλος Α., Γεροκώστας Π., 
Αδάμ Α., Σάπκας Σ., Παπαστεργίου Σ.

Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος»  

Η διάχυτη πυκνωτική οστεΐτιδα ή οστεοποικι-
λία είναι σπάνια πάθηση που περιγράφηκε πρώ-
τα από τους Albers  Schoenberg το 1915 και με-
λετήθηκε από τους Ledoux και Lebard το 1916 
από τους οποίους ονομάστηκε οστεοποικίλωση 
(osteopoikilosis). Χαρακτηρίζεται από την πα-
ρουσία πολλαπλών ωοειδών ή στρογγυλών πυ-
κνωτικών κηλίδων στα πλατέα και βραχέα οστά 
όπως και στις επιφύσεις των μακρών οστών.

Σκοπός: Η παρουσίαση μιας περίπτωσης της 
σπάνιας αυτής πάθησης της οστεοποικίλωσης.
 
Υλικό – Μέθοδος: Άρρεν αλλοδαπός ασθενής 
ηλικίας  26 ετών προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία 
της κλινικής μας αιτιώμενος άλγος στον ΑΡ ώμο, 
οπότε μετά από ακτινολογικό έλεγχο στην συ-
γκεκριμένη περιοχή διαπιστώθηκε η νόσος.

Αποτελέσματα: Από τον εργαστηριακό έλεγχο δι-
απιστώθηκε αυξημένη η αλκαλική φωσφατάση. Η 
πάθηση είναι οικογενής και καμιά φορά κληρονο-
μική. Η πάθηση διατρέχει ασυμπτωματικώς. Καμία 
φορά συνυπάρχει με εντοπισμένες φλεγμονώδεις 
εξεργασίες, δερματομυοσίτιδα και σκληροδερ-
μία  καθώς και με το σύνδρομο Buscke Ollendorff. 
Ακτινολογικά πολλές φορές μαζί με τις πυκνώτι-
κες κηλίδες που περιγράφηκαν από τον Schmorl 
εμφανίζονται και πυκνωτικές γραμμώσεις.

Συζήτηση: Η διαφορική διάγνωση πρέπει να γίνει 
από την ατελή οστεογένεση και τους μεταστατι-
κούς όγκους  που προκαλούν πύκνωση στα οστά 
(Ca προστάτου). Εφ’ όσον η πάθηση δε θέτει κλι-
νικό πρόβλημα, δεν απαιτεί καμία θεραπεία.
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ΠΑΓΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΕ ΠΩΡΟ 
ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΙΑΦΥΣΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΩΣ ΤΥ-
ΧΑΙΟ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΕΥΡΗΜΑ

Τερζίδης Κ., Χριστοδούλου Α, Σπυριδάκης Α.,  Γι-
γής Ι., ,Πάνος Ν., Χριστοφορίδης Ι.

Β’ Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεν-
νηματάς»

Εισαγωγή: Έπειτα από κάταγμα, ο σχηματισμός 
πώρου μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να εγκλω-
βίσει μαλακά μόρια όπως περιφερικά νεύρα, μύες 
και τένοντες προκαλώντας διάφορα συμπτώματα 
λόγω της πίεσης που ασκεί σε αυτά.

Σκοπός: Η παρουσίαση περίπτωσης σχηματισμού 
πώρου στη μεσότητα της κερκίδας του αριστερού 
άνω άκρου γύρω από το μέσο νεύρο ως τυχαίο 
εύρημα σε παιδί 11 ετών μετά από 2η επανακάτα-
ξη, χωρίς κανένα αναφερόμενο σύμπτωμα που να 
οφείλεται σε παγίδευση του νεύρου.

Υλικό: Ασθενής 11 ετών προσήλθε στα Τ.Ε.Π της 
κλινικής μας με αναφερόμενη κάκωση αριστερού 
αντιβραχίου. Από τον κλινικό και απεικονιστικό 
έλεγχο διαπιστώθηκε κάταγμα της μεσότητας του 
αντιβραχίου, ενώ ο κλινικός έλεγχος νεύρων όσον 
αφορά την κινητικότητα και την αισθητικότητα 
αλλά και αγγείων περιφερικότερα του κατάγμα-
τος δεν ανέδειξε καμία βλάβη. Κατά την λήψη του 
ιστορικού έγινε γνωστό ότι είχε προηγηθεί μια 
επανακάταξη προ 2 ετών καθώς και άλλη μια προ 
4 ετών, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά.

Μέθοδος: Ο ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουργείο 
όπου υπό ίσχαιμο περίδεση και γενική αναισθη-
σία διενεργήθηκε πρόσθια προσπέλαση του αντι-

βραχίου. Έπειτα από την παρασκεύη των μαλα-
κών μορίων και την αναγνώριση των κατεαγότων 
άκρων, εντοπίστηκε το μέσο νεύρο να ενταφιάζε-
ται στην κερκίδα στο ύψος του παλαιού κατάγμα-
τος. Με την χρήση λεπτού οστεοτόμου έγινε απε-
λευθέρωση του νεύρου από τον πώρο και οστεο-
σύνθεση του κατάγματος με πλάκα LC-DCP.

Συμπέρασμα: Ο σχηματισμός πώρου μετά από 
κάταγμα όταν αυτός περιβροχίζει περιφερικά νεύ-
ρα δεν προκαλεί πιεστικά φαινόμενα αλλά αντι-
θέτως σέβεται την δομή και την λειτουργία τους, 
χωρίς να προκαλεί συμπτώματα.
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FLOATING SHOULDER: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΙΑΣ 
ΣΠΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 
Κουρκουμέλης Γ., Αβραμίδης Γ., Δαύρης Α., Αν-
δρίτσος Δ., Πεκόπουλος Ν.
 
Ορθοπεδική Κλινική, Γ.Ν.Ν. Χαλκίδας

Σκοπός: Μέσω της παρουσίασης μιας περίπτω-
σης με floating shoulder γίνεται αναφορά στη 
σπάνια αυτή κάκωση που απαρτίζεται από το κά-
ταγμα της κλείδας σε συνδυασμό με το κάταγμα 
του αυχένα της ωμοπλάτης.

Υλικό και Μέθοδοι: Άνδρας ασθενής 60 ετών 
διακομίσθηκε στο νοσοκομείο μετά  πτώσης από 
ύψος με άλγος στον αριστερό ώμο και στο σύ-
στοιχο ημιθωράκιο. Μετά τον χειρουργικό, ορθο-
πεδικό και ακτινολογικό έλεγχο διαπιστώθηκαν 
κατάγματα 4ης, 5ης, 6ης πλευράς (αρ), κάταγμα πε-
ριφερικού τριτημορίου της κλείδας και κάταγμα 
του αυχένα της ωμοπλάτης (αρ).
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Αποτελέσματα: Μετά τον έλεγχο με αξονική 
τομογραφία δε διαπιστώθηκε αιμοθώρακας ή 
πνευμοθώρακας . Η δε κάκωση floating shoulder 
θεωρήθηκε σταθερή οπότε η αντιμετώπισή της 
σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία ήταν συντη-
ρητική.

Συμπεράσματα: Ο συνδυασμός του κατάγμα-
τος της κλείδας με το κάταγμα του αυχένα της 
ωμοπλάτης περιγράφεται σαν κάκωση floating 
shoulder. Η σπάνια αυτή κάκωση είναι  συνήθως 
αποτέλεσμα τραυματισμού μετά τροχαίου ατυχή-
ματος ή πτώσης από ύψος και αποτελεί  περίπου 
το 0,1% των καταγμάτων . Η αντιμετώπιση αυτής  
της κάκωσης δύναται να είναι συντηρητική ή χει-
ρουργική ( οστεοσύνθεση της κλείδας ή οστεο-
σύνθεση και των δύο καταγμάτων ) χωρίς ακόμη 
να υπάρχουν συγκριτικές μεγάλες μελέτες λόγω 
της σπανιότητας της κάκωσης. Γενικά ο τρόπος 
αντιμετώπισης της βλάβης εξαρτάται  από την 
σταθερότητά της (παρεκτοπισμένα κατάγματα, 
ρήξη ακρωμιοκλειδικών συνδέσμων) με  την συ-
ντηρητική θεραπεία όμως, να επικρατεί. Καλύτε-
ρη γνώση της κάκωσης και περισσότερες κλινικές 
μελέτες θα μας βοηθήσουν στο μέλλον να γνωρί-
ζουμε τον καλύτερο τρόπο θεραπείας της.

P 13

Η ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗ-
ΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ 
ΠΔΚ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑ-
ΤΡΕΙΟ

Μαλαχιάς Μ. - Α.¹,², Σκευοφύλαξ Ι.²,³, Λυμπερό-
πουλος Γ.²,  Μανθάς Α.¹, Φλώρος Γ.¹

¹ΣΤΕΠ Βορείου Δωδεκανήσου – Κως 
²Ιατρείο Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων
³Case Western University, Cleveland, USA

Σκοπός:  Η μελέτη της αξίας χρήσης φορητού 
υπερήχου για την ταξινόμηση, πρόγνωση και θε-
ραπευτική αντιμετώπιση των διαστρεμμάτων πο-
δοκνημικής στο ΣΤΕΠ.

Υλικό & Μέθοδος:  Πρόκειται για προοπτική 
5μηνη κλινική μελέτη (7/2011 έως και 11/2011)  
των ασθενών που προσήλθαν με εικόνα δια-
στρέμματος ΠΔΚ στο στρατιωτικό εξωτερικό 
ιατρείο. Το εν λόγω δείγμα αξιολογήθηκε με τη 
χρήση φορητού MSK U/S  6-12 Mhz από ειδ/όμε-
νο ορθοπεδικό χειρουργό με πιστοποιημένη μέση 
(intermediate)  γνώση υπερήχου.

Αποτελέσματα: Καταγράφηκαν 22 ασθενείς με 
κλινική εικόνα διαστρέμματος ΠΔΚ. Αξιολο-
γήθηκε ο πρόσθιος περονοαστραγαλικός (συ-
ντριπτικά συχνότερος τρωθείς σύνδεσμος), ο 
περονοπτερνικός, οι καθεκτικοί, η άπω πρόσθια 
κνημοπερονιαία συνδέσμωση, το σύμπλεγμα του 
δελτοειδούς και οι περονιαίοι τένοντες. Εξ αυτών,  
9 ασθενείς έπασχαν από διάστρεμμα α’ βαθμού 
(ήπιο οίδημα – swelling στον U/S, κυρίως στον 
πρόσθιο περον./αστραγ.) και αντιμετωπίστηκαν 
με ελαστική tenso επίδεση. Επιπλέον, 3 ασθενείς 
βρέθηκαν με μερικού πάχους συνδεσμική ρήξη  σε 
τουλάχιστον 1 σύνδεσμο (β’ βαθμού διάστρεμμα) 
ή πλήρους πάχους ρήξη (γ’ βαθμού διάστρεμμα) 
και αντιμετωπίστηκαν με ΚΠΔΚ Γ/Ν και απο-
φόρτιση για 10-21 ημέρες (10 ημέρες στα β’ βαθ-
μού και 2-3 εβδομάδες στα βαριά διαστρέμματα), 
ανάρροπη θέση κατά την κατάκλιση και πρώιμη 
παγοθεραπεία. Τρεις ασθενείς με υποτροπιάζον γ’ 
βαθμού διάστρεμμα παραπέμφθηκαν για διενέρ-
γεια MRI όπου και υπήρξε ταύτιση των ευρημά-
των με τον υπέρηχο. Τέλος, 1 ασθενής εντοπίστη-
κε με διάστρεμμα περονιαίων (paratendinitis), 1 
με διάστρεμμα ταρσιαίου κόλπου και 1 με ρήξη 
κατώτερου καθεκτικού συνδέσμου. 
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Συμπεράσματα:   Η χρήση υπερήχου (ειδικά μετά 
το πρώτο 48ωρο αυξάνει σε διαγνωστική αξία) 
για τη διάγνωση,  ταξινόμηση και θεραπεία των 
συχνότερων ορθοπεδικών κακώσεων στο στρα-
τιωτικό ιατρείο, των διαστρεμμάτων ΠΔΚ,  απο-
τελεί μια ασφαλή, εύχρηστη και economically 
effective  μέθοδο στα χέρια του πεπειραμένου, με 
την υπερηχοτομογραφική ανατομία και παθολο-
γία της περιοχής, ιατρού.  Μάλιστα σε βαριά ή/και 
υποτροπιάζοντα διαστρέμματα μπορεί να υποκα-
ταστήσει τον MRI έλεγχο και να καθοδηγήσει 
στην θετική ή αρνητική απόφαση του θεράποντος 
για ενδεχόμενη χειρουργική αποκατάσταση.
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ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΧΕΙ-
ΡΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΡΦΩΜΑΤΩΝ 
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΣΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Μαλαχιάς Μ. - Α.¹,²,³, Σκευοφύλαξ Ι.², Δήμας Α.¹, 
Φασιανός Μ.³ ,  Σωτηρόπουλος Δ.¹

¹Β’ Ορθοπαιδική Κλινική Π.Γ.Ν. Τρίπολης
²Ιατρείο Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων
³ΣΤΕΠ Βορείου Δωδεκανήσου – Κως

Σκοπός: Να αξιολογηθεί η χρήση φορητού υπερη-
χογραφήματος gray scale στο Ε.Ι. για την ταχεία 
μη επεμβατική διαφορική διάγνωση ψηλαφητών 
μορφωμάτων και τον προεγχειρητικό σχεδιασμό.

Υλικό & Μέθοδος:  Έγινε αξιολόγηση 33 μορφω-
μάτων (18 θήλεα :15 άρρενες, μ.ο. ηλικίας 35 έτη), 
υποψήφιων για χειρ/κή εκτομή, σε τρία διαφο-
ρετικά εξωτερικά ιατρεία (18 στο Ε. Ορθοπεδικό 
Ιατρείο Π.Γ.Ν. Τρίπολης , 4 στο Ιατρείο Σ.Σ.Ευ-
ελπίδων, 11 στο ΣΤΕΠ Κω)  από ειδ/όμενο ορθο-
πεδικό  με μέση (intermediate) γνώση υπερήχου. 

Αποτελέσματα: Πραγματοποιήθηκε διαφορική 
διάγνωση, μέτρηση διαστάσεων, προεγχειρητι-
κός σχεδιασμός, εξαρτώμενος από το βάθος και 
τους ιστούς που περιέβαλαν το εκάστοτε μόρ-
φωμα. Τονίζουμε, μάλιστα, την ιδιαίτερη χρησι-
μότητα του υπερήχου, ως διαγνωστικού μέσου, 
στο διαχωρισμό κυστικών μορφωμάτων ιγνυακού 
βόθρου, μεταξύ αληθών κύστεων (χρήζοντων 
εκτομή) και κύστεων Baker (διακρίνεται ο μί-
σχος τους), όπως δε και στην εύρεση νευρογενών 
όγκων (π.χ. Morton). Καταγράφηκαν 7 συμπαγείς 
όγκοι (λιπώματα, αιμάτωμα, γιγαντοκυτταρικός 
όγκος, λειομύωμα, μεταστατικός όγκος βραχι-
ονίου από Ca νεφρού),  20 κυστικά μορφώματα 
(γάγγλια, σμηγματογόνες κύστεις, σερώματα, 
κύστεις Baker), 2 μεικτής σύστασης και 4 νευρώ-
ματα Morton.  Στους συμπαγείς όγκους  (εξαιρέ-
θηκαν όλοι) και στα νευρώματα  έγινε αποστολή 
δείγματος για παθολογοανατομική εξέταση μετά 
την επέμβαση, ενώ στα κυστικά μορφώματα  δεν 
εστάλη. Τέλος, σημειώνεται ότι εκτομή πραγμα-
τοποιήθηκε σε 8 κυστικά μορφώματα, ενώ προτι-
μήθηκε η κορτιζονούχος έγχυση και αναρρόφηση 
υπό τοπική αναισθησία σε 6 περιστατικά (για λό-
γους γειτνίασης σε νευραγγειακές δομές).

Συμπεράσματα: Η χρήση υπερήχου στο Ε.Ι -πρό-
κειται για ταχεία και φθηνή εξέταση- επικουρεί το 
χειρουργό στη μη επεβατική προεγχειρητική διά-
γνωση μορφωμάτων και στο σχεδιασμό της επέμ-
βασης (αναρρόφηση-έγχυση ή εκτομή, το βάθος 
που θα φτάσουμε διεγχειρητικά για την εκτομή, 
τις ζωτικές νευραγγειακές δομές που γειτνιάζουν 
με το υπό εξέταση μόρφωμα). Επιπλέον, προσφέ-
ρει και την καίρια πρακτική γνώση, αναγκαία, εκ 
προοιμίου, σε απομακρυσμένα εξωτερικά ιατρεία 
(ιδιαίτερη αξία στην πρωτοβάθμια περίθαλψη νή-
σων, όπως για παράδειγμα η Κως, που δε διαθέ-
τουν παθολογοανατομικό εργαστήριο), της απαί-
τησης, ή όχι, αποστολής ιστολογικής εξέτασης.
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ΕΚΤΟΠΗ ΟΣΤΕΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣ-
ΤΕΟΤΟΜΙΑ CHEVRON – ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΕΠΙ-
ΠΛΟΚΗ 

Λυρτζής Χ., Νάτσης Κ., Παπαθανασίου Ε., Ανα-
στασόπουλος Ν.

Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Ιατρική 
Σχολή Α.Π.Θ.
Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Σκοπός: Ετερότοπη οστεοποίηση μπορεί να προ-
κληθεί κατόπιν τραύματος, νευρολογικών παθή-
σεων, γενετικής προδιάθεσης σε μικρές ηλικίες 
ή μετά από χειρουργική επέμβαση ή εξάρθρημα 
συνήθως στο  ισχίο και τον αγκώνα. Η οστεοτο-
μία Chevron σε συνδυασμό με  την πλαστική των 
μαλακών μορίων και τη διατομή του προσαγωγού 
του μεγάλου δακτύλου, αποτελεί επέμβαση ιδανι-
κή για μέτριες παραμορφώσεις βλαισού μεγάλου 
δακτύλου. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσί-
αση σπάνιας περίπτωσης έκτοπης οστεοποίησης 
μετά από οστεοτομία Chevron  επί βλαισού μεγά-
λου δακτύλου. 

Υλικό – Μέθοδος: Γυναίκα ασθενής 48 ετών με 
βλαισό μέγα δάκτυλο δεξιά αντιμετωπίστηκε με 
οστεοτομία Chevron σε συνδυασμό με πλαστική 
των μαλακών μορίων και διατομή του προσαγω-
γού του μεγάλου δακτύλου. Η επιλογή της παρα-
πάνω επέμβασης στηρίχθηκε στον προεγχειρητι-
κό έλεγχο που περιλάμβανε κλινική εξέταση και 
ακτινολογικό έλεγχο του ποδιού σε φόρτιση. Η 
φόρτιση του σκέλους ξεκίνησε σε μια εβδομάδα 
με τη χρήση υποδήματος αποφόρτισης προσθίου 
ποδός για 6 εβδομάδες. Στους δυο μήνες μετεγ-
χειρητικά η ασθενής ήταν ελεύθερη συμπτωμά-
των και η ακτινογραφία παρουσίαζε στοιχεία πώ-
ρωσης  στο σημείο της οστεοτομίας. Η ασθενής 

προσήλθε 6 μήνες μετεγχειρητικά λόγω άλγους 
στο πέλμα μεταξύ των κεφαλών του 1ου και 2ου 
μεταταρσίου. Κατά την κλινική εξέτασε παρουσί-
αζε άλγος κατά την πίεση μεταξύ των κεφαλών 
των μεταταρσίων και κατά την πλάγια σύνθλι-
ψη των μεταταρσίων. Τοπικά υπήρχε οίδημα και 
αυξημένη θερμοκρασία. Κατά τον ακτινολογικό 
έλεγχο παρατηρήθηκε αυξημένη απόσταση με-
ταξύ των κεφαλών των μεταταρσίων συγκριτικά 
με το άλλο άκρο και στικτά στοιχεία οστεοποίη-
σης μεταξύ αυτών. Ο εργαστηριακός έλεγχος (Le, 
T.K.E και CRP) ήταν φυσιολογικός, αλλά η τιμή 
της αλκαλικής φωσφατάσης τριπλάσια της φυ-
σιολογικής (430 IU/l). Διενεργήθηκε MRI κατά 
την οποία επιβεβαιώθηκε η παρουσία ετερότοπου 
οστίτη ιστού. Στην ασθενή χορηγήθηκε Ινδομε-
θακίνη 25 mg(1x3) για 6 μήνες. 

Αποτελέσματα: Δώδεκα  μήνες μετεγχειρητικά, 
οι τιμές της αλκαλικής φωσφατάσης είναι φυσιο-
λογικές (135 IU/l).  Έχει προγραμματιστεί ασφα-
λής αφαίρεση του ετερότοπου οστού μετά τους 18 
μήνες από το χειρουργείο.

Συμπεράσματα: Η ετερότοπη οστεοποίηση απο-
τελεί σπάνια επιπλοκή της οστεοτομίας Chevron 
στην αντιμετώπιση του βλαισού μεγάλου δακτύ-
λου. Η θεραπεία με Ινδομεθακίνη εκτός από την 
πρόληψη δημιουργίας ετερότοπου οστίτη ιστού, 
βοηθάει στην ύφεση των κλινικών συμπτωμάτων.  
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ΑΙΜΑΤΩΜΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΑΜΗΛΟΥ 
ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΗΠΑΡΙΝΗΣ  ΑΙΤΙΑ 
ΠΑΡΕΣΗΣ ΙΣΧΙΑΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ. ΠΑΡΟΥ-
ΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Μπαρμπιτσιώτη  Α.1, Σίννης Γ.2,  Γκάτσης Λ.1, 
Ακριβός Ι.2



96 31ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΤΕΜΑΘ, 19-21  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ – 2012

1Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
2Β’ Ορθοπαιδική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. Ευαγγελισμός

Μια από τις σπάνιες επιπλοκές της αρθροπλα-
στικής ισχίου είναι η συμπίεση και πάρεση του 
ισχιακού νεύρου λόγω αιματώματος από λήψη 
χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνης. Παρουσιά-
ζουμε μία τέτοια περίπτωση σε ασθενή που είχε 
υποβληθεί σε μερική αρθροπλαστική.

Παρουσίαση περίπτωσης: Γυναίκα 80 ετών προ-
σήλθε με υποκεφαλικό κάταγμα ισχίου. Σχετικά 
άμεσα και πριν την χειρουργική αντιμετώπιση του 
κατάγματός της παρουσίασε αρρυθμία η οποία 
αντιμετωπίστηκε από τους καρδιολόγους και συ-
νεστήθη χορήγηση χαμηλού μοριακού βάρους 
ηπαρίνης σε θεραπευτικές δόσεις. Το κάταγμα εν 
συνεχεία αντιμετωπίστηκε με μερική αρθροπλα-
στική (πλάγια προσπέλαση). Μετεγχειρητικά συ-
νεστήθη άμεση κινητοποίηση της ασθενούς. 
Ήπια πτώση του αιματοκρίτη άρχισε να παρου-
σιάζεται τη 12η  μετεγχειρητική ημέρα καθώς και  
οίδημα της γλουτιαίας χώρας και του μηρού.  2 
ημέρες αργότερα (14η ημέρα μετεγχειρητικά εμ-
φάνισε  αδυναμία βάδισης και πάρεση κνημιαίου 
και περονιαίου νεύρου (drop foot). Υπεβλήθη σε  
CT της περιοχής στην οποία διαπιστώθηκε η πα-
ρουσία αιματώματος. Έγινε άμεση διάνοιξη και 
παροχέτευση του αιματώματος, καθώς και διε-
ρεύνηση του ισχιακού νεύρου το οποίο ανευρέθη 
ακέραιο. Ρύθμιση της αγωγής της για το καρδιο-
λογικό  πρόβλημα έγινε σε συνεννόηση με τους 
καρδιολόγους.
Συνεστήθη νάρθηκας ιπποποδία και συνεστήθη 
εφαρμογή νευροδιεγέρτη. 2 χρόνια μετεγχειρητι-
κά η ασθενής εμφανίζει πολύ καλή αποκατάστα-
ση του ισχιακού νεύρου. 

Συμπέρασμα:  Η πάρεση του ισχιακού νεύρου 
λόγω αιματώματος από λήψη χαμηλού μοριακού 

βάρους ηπαρίνη μετά από μερική αρθροπλαστική 
ισχίου είναι μία σπάνια επιπλοκή. Η αντιμετώ-
πιση και η αποκατάσταση της νευρικής βλάβης 
έγκειται στη γνώση της επιπλοκής και της έγκαι-
ρης διάγνωσης και αντιμετώπισή της. 
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ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΑΜΦΟ-
ΤΕΡΟΠΛΕΥΡΟ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΑΓΚΩΝΟΣ:  
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Μπαρμπιτσιώτη Α.1, Λάκκα Β.2, Σίννης Γ.2,  Ακρι-
βός Ι.2

1Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
2Β’ Ορθοπαιδική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. Ευαγγελισμός

Σκοπός: Βιβλιογραφικά λίγες μόνο αναφορές 
υπάρχουν με αμφοτερόπλευρο εξάρθρημα  αγκώ-
νος. Παρουσιάζουμε μία περίπτωση πολυτραυ-
ματία που είχε ταυτόχρονα και αμφοτερόπλευρο 
εξάρθρημα αγκώνος. 

Παρουσίαση περίπτωσης: Άνδρας 24 ετών διε-
κομίσθηκε στο νοσοκομείο λόγω υψηλής ενέρ-
γειας ατυχήματος. Παρουσίαζε: κάκωση πυελικού 
δακτυλίου τύπου ανοικτού βιβλίου (διάσταση 
πυελικού δακτυλίου 5 εκατοστά), κάταγμα αντι-
βραχίου αριστερά, κάταγμα μείζονος πολυγώνου 
αριστεράς χειρός,  κάταγμα 1ης φάλαγγας δείκτη 
δεξιά και  μικρού δακτύλου δεξιά. Λόγω της σο-
βαρότητας της κατάστασης ο ασθενής οδηγήθηκε 
άμεσα στο χειρουργείο για αντιμετώπιση της κα-
κώσεως του πυελικού δακτυλίου και εν συνεχεία 
έγινε ανάταξη των εξαρθρημάτων των αγκώνων, 
και σταθεροποίηση  τους με  οπίσθιο νάρθηκα. Τα 
κατάγματα του αντιβραχίου, μείζονος πολυγώνου 
και δακτύλων αντιμετωπίστηκαν με εσωτερική 
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οστεοσύνθεση τρεις ημέρες αργότερα.  Εφαρ-
μόστηκε δυναμικός κηδεμόνας ακινητοποίησης 
αγκώνων αμφοτερόπλευρα. Συνεστήθη πρώιμη 
κινητοποίηση (από την 4η ημέρα) με ελεγχόμενη 
κάμψη- έκταση των αγκώνων. Ο κηδεμόνας δια-
τηρήθηκε για 3 εβδομάδες.  Ο ασθενής 20 μήνες 
μετατραυματικά παρουσιάζει σταθερότητα των 
αγκώνων, άριστη λειτουργικότητα  και πλήρες 
εύρος κίνησης.

Συμπέρασμα: Το  αμφοτερόπλευρο εξάρθρημα  
αγκώνων αποτελεί σπάνια και σοβαρή κάκωση 
λόγω και της ιδιαιτερότητας της συγκεκριμένης 
άρθρωσης . Η άμεση ανάταξη,  και η εφαρμογή 
της κατάλληλης θεραπείας όπως και της πρώιμης 
κινητοποίησης αποδίδει πολύ καλό αποτέλεσμα.
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ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΚΑΡΠΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑ-
ΤΙΕΣ

Μπαρμπιτσιώτη A.1,  Λάκκα B.2, Ακριβός I.2

1Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης 
2Β’ Ορθοπαιδική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Ευαγγελι-
σμός»

Τα εξαρθρήματα καρπού είναι σπάνιες και σοβα-
ρές κακώσεις. Κύρια αιτία είναι υψηλής βίας ατυ-
χήματα και απαιτείται κατάλληλη θεραπεία για 
την απόδοση λειτουργικού αποτελέσματος. 

Μέθοδος - Ασθενείς: Μεταξύ Μαΐου 2008 και 
Ιουνίου 2009, 4 πολυτραυματίες παρουσίασαν 
επιπρόσθετα εξάρθρημα καρπού (κερκιδοκαρπι-
κό). Οι συνοδές κακώσεις ήταν: κάκωση – θλά-
ση πνευμόνων, κακώσεις κοιλίας, κάταγμα γνά-
θου, εξάρθρημα δακτύλων, ανοικτό κάταγμα 

μηρού- κνήμης, πάρεση βραχιονίου πλέγματος. 
Σε 3 τραυματίες υπήρχε και κάταγμα της στυλοει-
δούς απόφυσης της κερκίδας;  ένας ασθενής είχε 
ενδαρθρικό κάταγμα της περιφερικής κερκίδας; 
Ένας  πολυτραυματίας προσήλθε με ανοικτό κερ-
κιδοκαρπικό εξάρθρημα και διατομή όλων των 
εκτεινόντων τενόντων.
 Ο ακτινολογικός έλεγχος κατέδειξε το εξάρθρη-
μα και άμεσα στην αίθουσα των επειγόντων πραγ-
ματοποιήθηκε ανάταξη του εξαρθρήματος και 
ακινητοποίηση με γυψονάρθηκα. Στη συνέχεια  
πραγματοποιήθηκε  CT ή CT 3D reconstruction 
για ανάδειξη των επιπροσθέτων κακώσεων. 
Χειρουργική θεραπεία εφαρμόστηκε σε όλους 
τους ασθενείς. Η προσπέλαση ήταν παλαμιαία σε 
2 ασθενείς και ραχιαία στο ανοικτό εξαρθρημα. 
Σε έναν ασθενή η σταθεροποίηση έγινε με K- W 
διαδερμικά. Το κάταγμα της στυλοειδούς σταθε-
ροποιήθηκε με K- W; αποκατάσταση των συνδέ-
σμων έγινε με άγκυρες ή ισχυρά ράμματα; συρρα-
φή των εκτεινόντων τενόντων έγινε στον ασθενή 
με το ανοικτό εξάρθρημα; τέλος ετέθη εξωτερική 
οστεοσύνθεση.

Αποτελέσματα: Σε 6 εβδομάδες έγινε αφαίρεση 
των K-W και της εξωτερικής οστεοσύνθεσης. 
Εντατική φυσικοθεραπεία συνεστήθη άμεσα. 
Μετά από 24 μήνες  οι ασθενείς παρουσιάζουν 
σταθερότητα καρπού, ικανοποιητικό εύρος κίνη-
σης και  επέστρεψαν στις αρχικές τους δραστηρι-
ότητες.

Συμπεράσματα:  Τα εξαρθρήματα καρπού είναι 
σπάνιες και σοβαρές κακώσεις. Η έγκαιρη διά-
γνωση και η αναγνώριση των επιπροσθέτων κα-
κώσεων παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιλεγό-
μενη θεραπευτική προσέγγιση και επηρεάζουν το 
λαμβανόμενο λειτουργικό αποτέλεσμα. Η εφαρ-
μογή της κατάλληλης θεραπείας αποδίδει σταθε-
ρότητα στον καρπό και χρήσιμη κινητικότητα. 
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΟΣΤΕΟΤΟ-
ΜΙΩΝ ΔΙΑΦΥΣΗΣ SCARF ΚΑΙ LUDLOFF 
ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ 
ΒΛΑΙΣΟΥ ΜΕΓΑ ΔΑΧΤΥΛΟΥ 

Βεζυργιάννης Ι., Jerosch.J 

Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sporti-
medizin Johanna Etienne Krankenhaus Neuss 
Deutschland

Σκοπός: Να συγκριθούν δύο διαφορετικές τεχνι-
κές οστεοτομίας διάφυσης κατά Ludloff και Scarf 
στη χειρουργική αντιμετώπιση του βλαισού μέγα 
δάχτυλου.

Υλικό και Μέθοδος: Σε μια προοπτική μη τυχαι-
οποιημένη μελέτη έγινε καταγραφή, σε πολυπα-
ραγοντικό πρωτόκολλο, ασθενών με βλαισό μέγα 
δάχτυλο που αντιμετωπίσθηκαν χειρουργικά με 
μία από τις δύο συγκρινόμενες οστεοτομίες διά-
φυσης , κατά τη διάρκεια της περιόδου 2009-2010. 
44 ασθενείς αποτελούν την Ομάδα Μελέτης εκ 
των οποίων 22 αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά με 
τη τεχνική κατά Scarf και 22 με τη τεχνική κατά 
Ludloff. Ο Μέσος όρος Ηλικίας στη πρώτη ομά-
δα ήταν 50,9 έτη (23-74) ενώ στη δεύτερη ομάδα 
52,8 έτη (15-77) αντίστοιχα. Μέσος όρος παρα-
κολούθησης των ασθενών μετά την χειρουργική 
επέμβαση ήταν 13,9 μήνες.

Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τα κριτήρια της διε-
θνούς κλίμακας AOFAS μεταξύ των δύο ομάδων 
της μελέτης έδειξαν ότι για την τεχνική κατά Scarf  
προεγχειρητικά το AOFAS Score ήταν 32 ενώ με-
τεγχειρητικά 95. Τα αντίστοιχα αποτελέσματα για 
τη τεχνική κατά Ludloff ήταν  προεγχειρητικά 44 
και μετεγχειρητικά 93, λαμβάνοντας υπόψιν μια 
στατιστική πιθανότητα υπέρβασης (p<0,05). Με-

τρήθηκε ακόμη η διαφορά στη γωνία του βλαισού 
μέγα δαχτύλου, η οποία για την οστεοτομία κατά 
Scarf προεγχειρητικά ήταν 32° ενώ μετεγχειρητι-
κά ήταν 17,5°. Η γωνία του βλαισού μέγα δαχτύ-
λου για την οστεοτομία κατά Ludloff  ήταν 31° και 
21° αντίστοιχα. Υπολογίστηκε ακόμη η διαφορά 
της διαμετατάρσιας γωνίας (ΜΙ/ΜΙΙ), η οποία για 
την οστεοτομία κατά Scarf προεγχειρητικά ήταν 
14° ενώ μετεγχειρητικά ήταν 9,5°. Η διαμετατάρ-
σια γωνία για την οστεοτομία κατά Ludloff ήταν 
14° και 10,5° αντίστοιχα. Τέλος μετρήθηκε ακόμη 
η διάφορα στη άπω μετατάρσια αρθρική γωνία 
(DMAA) , η οποία για την οστεοτομία κατά Scarf 
προεγχειρητικά ήταν 10° και μετεγχειρητικά ήταν 
9° ενώ για την οστεοτομία κατά Ludloff ήταν 16° 
και 14,5° αντίστοιχα.

Συμπεράσματα: Κάθε μία από τις τεχνικές, πα-
ρουσιάζει κάποια ιδιαίτερα συγκριτικά πλεονε-
κτήματα. Η τεχνική κατά Scarf 1) καθιστά δυνατή 
τη διόρθωση της άπω μετατάρσιας αρθρικής γω-
νίας (DMAA) 2) Επιτυγχάνει μεγάλυτερη επάφη 
των οστικών επιφανειών και επομένως μεγαλύτε-
ρη σταθερότητα. Με τη τεχνική κατά Ludloff 1) 
είναι δυνατή η καλύτερη διόρθωση και σταθερο-
ποίηση ακόμη και σε πιο αδύνατο 1° μετατάρσιο 
2) ως τεχνική Οστεοτομίας είναι ευκολότερη. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης και 
οι δύο τεχνικές οστεοτομίας της διάφυσης κάτα 
Scarf και Ludloff δείχνουν συγκρίσιμα αποτελέ-
σματα και αποτελούν μια καλή χειρουργική δυνα-
τότητα αντιμετώπισης  του βλαισού μέγα δάχτυ-
λου μέσης βαρύτητας. 
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙ-
ΚΗΣ ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ 
ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΒΙΔΕΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
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Αλασεϊρλής Δ., Τότλης Τ., Αβραμίδης Θ., Παπα-
δόπουλος Χ., Βασιλειάδης Γ., Ντελής Ι. 

Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Γιαννιτσών

Σκοπός: Η παρουσίαση του αποτελέσματος χει-
ρουργικής θεραπείας διαχωριστικής οστεοχον-
δρίτιδας του γόνατος, με χρησιμοποίηση μεταλ-
λικών βιδών για την συγκράτηση της ανάταξης. 

Υλικό & Μέθοδος: Θήλυς ασθενής ηλικίας 14 
ετών, παρουσίαζε επίμονη συμπτωματολογία από 
το γόνατο. Κατά τον απεικονιστικό έλεγχο (α/α 
και MRI) διαπιστώθηκε ότι πάσχει από διαχωρι-
στική οστεοχονδρίτιδα του έσω μηριαίου κονδύ-
λου. Η ασθενής υποβλήθηκε σε συντηρητική θε-
ραπεία με αποφόρτιση και ασκήσεις εύρους κίνη-
σης για τέσσερις μήνες, παρουσιάζοντας ωστόσο 
επίμονα συμπτώματα. Ακολούθησε αρθροσκο-
πική διερεύνηση κατά την οποία διαπιστώθηκε 
πλήρως παρεκτοπισμένο από τον κρατήρα του 
οστεοχόνδρινο τεμάχιο διαστάσεων 2Χ2 cm. Έγι-
νε ανάταξη του τεμαχίου και συγκράτησή του με 
τρεις μεταλλικές βίδες 2.7 mm. Ακολούθησε πρό-
γραμμα αποκατάστασης συνολικής διάρκειας πέ-
ντε μηνών, ενώ οι βίδες αφαιρέθηκαν με δεύτερη 
αρθροσκοπική επέμβαση με την συμπλήρωση του 
3ου μετεγχειρητικού μήνα. 

Αποτελέσματα: Διαπιστώθηκε ακτινογραφικά 
ικανοποιητική ενσωμάτωση του οστεοχόνδρινου 
τεμαχίου τον 6ο μετεγχειρητικό μήνα. Πλήρης 
φόρτιση επιτράπηκε από το τέλος του 5ου μήνα. 
Το γόνατο παρουσιάζει πλήρες εύρος κίνησης, 
παραμένει πλήρως ανώδυνο σε όλες τις καθη-
μερινές δραστηριότητες, ενώ βαθμολογήθηκε με 
100 Lysholm σκορ έντεκα μήνες μετεγχειρητικά.

Συμπεράσματα: Η συγκράτηση με μεταλλικές βί-
δες 2.7 mm κατά την χειρουργική θεραπεία της 
διαχωριστικής οστεοχονδρίτιδας αποδείχθηκε 

ιδιαίτερα αποτελεσματική στην συγκεκριμένη 
ασθενή. Η επιλογή αυτή εμπεριέχει το μειονέ-
κτημα της αναγκαιότητας δεύτερης επέμβασης, 
παρουσιάζει όμως χαμηλό κόστος και απουσία 
των προβλημάτων για τα οποία έχουν ενοχοποιη-
θεί τα αντίστοιχα απορροφήσιμα υλικά (θραύση, 
αντιδραστική υμενίτιδα, περιμετρική οστεόλυση, 
χαλάρωση, μετεγενέστερος τραυματισμός του 
αρθρικού χόνδρου της κνήμης).  
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ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΟΣΤΕΟΠΟΙΟΣ ΜΥΟΣΙΤΙΣ 
TEΤΡΑΚΕΦΑΛΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΜΥΟΣ ΣΕ 
ΕΔΑΦΟΣ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΗΣ ΡΗΞΗΣ ΤΟΥ.  
ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ιτσιόπουλος Η.1, Δανιηλίδης Ν.2, Μελετιάδης Γ.3, 
Νετζαδίν Ν.3, Οικονομίδης Σ.1

1Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, 2Oρθοπαιδικός Χειρουργός 
(Ιδιώτης), 3Ορθοπαιδικη Κλινική, Γ.Ν. Ξάνθης

Σκοπός: Να περιγράψουμε περίπτωση ανάπτυ-
ξης τεράστιας οστεοποιού μυοσίτιδας σε πλήρως 
ρηγμένο τετρακέφαλο μηριαίο μυ ασθενούς 17 
ετών με κρανιεγκεφαλική κάκωση  μετά από τρο-
χαίο ατύχημα.

Υλικό-Μέθοδος: Ασθενής έφηβος 17 ετών, μετά 
από τροχαίο ατύχημα υψηλής ενέργειας με δίκυ-
κλο, υπέστη εκτεταμένο υποσκληρίδιο αιμάτωμα 
(GCS<8) και κάκωση θώρακος.
Κατά την πρώτη κλινική εκτίμηση ο ασθενής δεν 
παρουσίαζε άλλες κακώσεις εκτός από  εκτεταμέ-
νο αιμάτωμα στον δεξιό μηρό.  
O ασθενής αρχικά αντιμετωπίσθηκε νευροχει-
ρουργικά, με κρανιοτομή και αφαίρεση του υπο-
σκληριδίου αιματώματος.
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Μετά την αντιμετώπιση και σταθεροποίηση ο 
ασθενής οδηγήθηκε στην Μ.Ε.Θ.
Το αιμάτωμα στην πρόσθια επιφάνεια του δεξιού 
μηρού, αντιμετωπίσθηκε αρχικά συντηρητικά με 
αντιφλεγμονώδη και ακινητοποίηση.
Έναν μήνα μετά, διαπιστώθηκε εκτεταμένη σκλη-
ρία στην πρόσθια επιφάνεια του δεξιού μηρού 
που εμπόδιζε την κάμψη του γόνατος.
Ο απεικονιστικός έλεγχος (ακτινογραφίες και 
ΜRI) ανέδειξε εκτεταμένη οστεοποιό μυοσίτιδα  
τετρακεφάλου μηριαίου μυός από το άνω τριτη-
μόριο μέχρι τον καταφυτικό τένοντά του.Επίσης 
η  MRI ανέδειξε σκολιά πορεία του τένοντα του 
τετρακεφάλου ένδειξη πλήρους ρήξης και βρά-
χυνσης του μυός.
Ο ασθένής εκτελούσε περιορισμένη κάμψη του 
γόνατος χωρίς ενεργητική έκταση.
Στο χειρουργείο παρασκευάστηκε το πρόσθιο δι-
αμέρισμα του μηρού απο το μηριαίο νευρο μέχρι 
την επιγονατίδα. Ανευρέθηκε ο ρηγμένος τένο-
ντας του τετρακεφάλου και αφαιρέθηκε η εκτε-
ταμένη έκτοπη οστεοποίηση που περιελάμβανε 
ολόκληρο τον ορθό και διάμεσο μηριαίο και τμή-
ματα του έσω και έξω πλατέος.
Κατόπιν διενεργήθηκε πλαστική τετρακεφάλου 
(συρραφή έσω και έξω πλατέος και επιμήκυνση 
V-Y του εναπομείναντος υγιούς τμήματος του 
τένοντα).

Αποτελέσματα: Στον ασθενή τοποθετήκε λει-
τουργικός κηδεμόνας.Φυσιοθεραπεία άρχισε μό-
λις ο πόνος το επέτρεψε.Έξι εβδομάδες μετεγχει-
ρητικά το γόνατο παρουσιάζει σχεδόν πλήρες εύ-
ρος ενεργητικών κινήσεων χωρίς άλλα λειτουργι-
κά προβλήματα. 

Συμπεράσματα: Η αποκατάσταση των εκτεταμέ-
νων εκτόπων οστεοποιήσεων είναι πρόκληση για 
την λειτουργική αποκατάσταση.Ο συνδυασμός 
της αφαίρεσής τους προϋποθετει και την εφαρμο-

γή καταλλήλων πλαστικών του μυικού συστήμα-
τος για την αποφυγή αναπηρίας.
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ΗΛΟΣ ΤΑΝΤΑΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΗΠΤΗ ΝΕ-
ΚΡΩΣΗ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ: ΕΙΚΟΝΕΣ 
ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΙΣΧΙΟΥ
 
Τζαβέας Π. Α.

Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
 
Σκοπός: Η παρουσίαση αρθροσκοπικών εικόνων 
από επώδυνο ισχίο με ήλο τανταλίου.
 
Ασθενείς - Μέθοδος: Ασθενής 49 ετών προσήλ-
θε με άλγος κατά τη βάδιση και χωλότητα.  Εκ 
του ιστορικού υπήρχε νέκρωση της μηριαίας κε-
φαλής η οποία αντιμετωπίσθηκε με τοποθέτη-
ση  ήλου τανταλίου προ 5ετίας, αλλαχού.  Ακτι-
νολογικώς παρατηρήθηκε ανάπτυξη οστεοαρθρί-
τιδας με διατήρηση όμως του μεσάρθριου διαστή-
ματος.  Λόγω του νεαρού της ηλικίας του και της 
σχετικής αντένδειξης για ολική αρθροπλαστική 
πραγματοποιήθηκε αρθροσκόπηση ισχίου με στό-
χο την διάγνωση της εστίας του άλγους και τον 
καθαρισμό της άρθρωσης (debridement).
 
Αποτελέσματα: Τα αρθροσκοπικά ευρήματα 
ήταν προχωρημένες βλάβης της κοτύλης, ενώ 
στην κεντρική περιοχή της μηριαίας κεφαλής 
παρατηρήθηκε οστεοχόνδρινο έλλειμμα, κατα-
κερματισμός της κεντρικής περιοχής της μηριαί-
ας κεφαλής με αποκάλυψη του ήλου τανταλίου 
και διασπορά των οστεοχόνδρινων σωματίων 
στην άρθρωση.  Έγινε καθαρισμός, αφαίρεση των 
ελεύθερων σωματίων και προσπάθεια έκπλυσης 
και καθαρισμού της άρθρωσης. Διεγχειρητικά και 
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μετεγχειρητικά ο ασθενής δεν παρουσίασε καμία 
επιπλοκή ενώ 6 μήνες μετά υπάρχει μεγάλου βαθ-
μού ανακούφιση των συμπτωμάτων.
 
Συμπεράσματα: Η τεχνική της αρθροσκόπη-
σης του ισχίου μπορεί να είναι πολύ επιβοηθη-
τική ακόμα και σε δύσκολες περιπτώσεις όπως 
στην παρουσία υλικού (ταντάλιο) με οστικό κα-
τακερματισμό.  Ο αρθροσκοπικός καθαρισμός 
μπορεί να βελτιώσει προσωρινά τα συμπτώματα 
(“buying time technique”) προτού αποφασιστεί 
μία εγχείρηση αρθροπλαστικής. 
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ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΗΞΗ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΥ ΕΚΤΕΊ-
ΝΟΝΤΟΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ ΤΕΝΟΝΤΑ

Κυριακόπουλος Σ., Κωτούλας Η., Μπαδήλας Ν., 
Σκουτέρης Δ., Παπαθανασίου Β., Σοφιανός Ι.Π.

Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Λιβαδειάς

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η 
παρουσίαση της εμπειρίας της κλινικής μας στην 
αποκατάσταση της αυτόματης ρήξης του τένοντα 
του μακρού εκτείνοντα τον αντίχειρα χωρίς ιστο-
ρικό τραυματικής διατομής.

Υλικό και Μέθοδος: Πρόκειται για 6 ασθενείς 3 
άνδρες και 3 γυναίκες, ηλικίας από 32 ως 75 ετών 
με καθυστερημένη ρήξη του τένοντα του μακρού 
εκτείνοντος το αντίχειρα. Στις 3 περιπτώσεις 
προηγήθηκε  κάταγμα τύπου Colles, σε δύο απλό 
ρωγμώδες κάταγμα με ενδαρθρική επέκταση 
τα οποία αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά με τη 
χρήση γύψινου επιδέσμου. Σε μία περίπτωση δεν 
υπήρξε ιστορικό κάκωσης. Η ρήξη συνέβη αυτό-
ματα χωρίς ιδιαίτερη βία σε όλες τις περιπτώσεις, 

κατά μέσο όρο 2 με τρείς μήνες μετά το πέρας της 
θεραπείας. Σε μία περίπτωση η ρήξη συνέβη αυτό-
ματα δύο έτη μετά το κάταγμα το οποίο όμως είχε 
πωρωθεί σε έκτοπη θέση. Η αποκατάσταση έγινε 
με τη μέθοδο της τενοντομεταφοράς με τη χρήση 
του ιδίου εκτείνοντος τον δείκτη στους 4 ασθε-
νείς με συρραφή Pulvertraft, ενώ σε 2 τμήμα του 
μακρού παλαμικού ως τενόντιο μόσχευμα. Μετά 
την αποκατάσταση ετέθη γύψινος επίδεσμος για 
ένα μήνα και νυκτερινός νάρθηκας για άλλες 10 
ημέρες. 

Αποτελέσματα: Η αποκατάσταση ήταν επιτυχής 
σε όλες τις περιπτώσεις.

Συζήτηση: Η ρήξη του τένοντα του μακρού εκτεί-
νοντα τον αντίχειρα μετά από κάταγμα κάτω πέ-
ρατος της κερκίδας είναι αρκετά σπάνια. Υπολο-
γίζεται κάτω του 3%. Η αιτιολογία της οφείλεται 
σε μηχανικό ερεθισμό, φθορά ή βλάβη στην αγγεί-
ωση του τένοντα.  Αν και εκδηλώνεται αυτόματα, 
συνήθως προηγείται πόνος στην ραχιαία επιφά-
νεια του καρπού επιδεινούμενος με τη δραστηρι-
ότητα. Η τελικοτελική αποκατάσταση των κολο-
βωμάτων έχει φτωχά αποτελέσματα και συνήθως 
χρησιμοποιείται ο ίδιος εκτείνων τον δείκτη με τη 
τεχνική της τενοντομεταφοράς ή μόσχευμα του 
μακρού παλαμικού. Επιτυχής αποκατάσταση θε-
ωρείται όταν επιτυγχάνεται πλήρης έκταση του 
αντίχειρα με τον καρπό σε πλήρη έκταση.
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΓΓΕ-
ΝΟΥΣ ΕΦΙΠΠΕΥΣΗΣ TOY 5ου ΔΑΚΤΥΛΟΥ 
TOY ΠΟΔΙΟΥ.  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 3 ΠΕΡΙΠΤΩ-
ΣΕΩΝ
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Τερζίδης Ι., Δαδούκης Δ., Παπασούλης Ε., Σιδερί-
δης Α., Παπακώστας Ε., Νάτσης Κ.

Ορθοπαιδικό Τμήμα, Γενική Κλινική «Άγιος Λου-
κάς», Θεσσαλονίκη
 
Εισαγωγή: Οι αναφορές με εφίππευση του 5ου 
δακτύλου του ποδιού στη διεθνή βιβλιογραφία, 
περιορίζονται σε χειρουργική αντιμετώπιση σε 
παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας και οι 
περισσότερες αναφορές, με ελάχιστες εξαιρέσεις, 
είναι προ της δεκαετίας του 1970.

Υλικό και Μέθοδος: Σκοπός της εργασίας είναι 
να παρουσιάσει τα κλινικά αποτελέσματα χει-
ρουργικής αντιμετώπισης εφίππευσης του 5ου 
δακτύλου του άκρου ποδός σε 3 περιπτώσεις που 
αφορούσαν 2 ενήλικες γυναίκες (1 περίπτωση 
άμφω) ηλικίας 32 ετών και 26 ετών. 
Αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά, με τομή Ζ πλα-
στική στην ραχιαία επιφάνεια του μικρού δακτύ-
λου, επιμήκυνση του εκτείνοντος του μικρού δα-
κτύλου και ρίκνωση του δέρματος στην έξω επι-
φάνεια του μικρού δακτύλου.  

Αποτελέσματα: Η αισθητική και λειτουργική 
βελτίωση με υποχώρηση των συμπτωμάτων κυρί-
ως του άλγους ήταν άμεση.
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ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΣΩ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΟ-
ΜΗΡΙΑΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (MPFL) ΣΕ ΣΥΝ-
ΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΕΣΩ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΝΗ-
ΜΙΑΙΟΥ ΚΥΡΤΩΜΑΤΟΣ (ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ 
FULKERSON) ΣΕ ΑΝΑΠΗΔΗΣΗ (ΕΞΑΡΘΡΗ-
ΜΑ) ΤΗΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ ΑΜΦΩ ΣΕ ΝΕΑ-
ΡΗ ΕΝΗΛΙΚΑ

Τερζίδης Ι., Παπακώστας Ε., Σιδερίδης Α., Δαδού-
κης Δ., Παπασούλης Ε.

Ορθοπαιδικό Τμήμα, Γενική Κλινική «Άγιος Λου-
κάς», Θεσσαλονίκη

Σκοπός: Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ανα-
κατασκευής του έσω επιγονατιδικού συνδέσμου σε 
συνδυασμό με έσω μεταφορά του κνημιαίου κυρ-
τώματος (οστεοτομία Fulkerson) σε αναπήδηση 
(εξάρθρημα) της επιγονατίδας στην μηριαία τρο-
χιλία κατά την πλήρη έκταση του γόνατος άμφω. 

Υλικό – Μέθοδος: Γυναίκα 25 ετών, από το ιστο-
ρικό της, ανέφερε και στα δύο γόνατα, πόνο κατά 
τις δραστηριότητες και κροτούν (εξάρθρημα) της 
επιγονατίδας σε κάθε πλήρη έκταση του γόνατος.
Από τον απλό ακτινολογικό έλεγχο και την μα-
γνητική τομογραφία διαπιστώνεται αβαθής τρο-
χιλία και έξω μετατόπιση της επιγονατίδας.
Αντιμετωπίστηκε χειρουργικά, πρώτα στο αρι-
στερό γόνατο και 6 μήνες μετά στο δεξιό γόνατο.  
Αρχικά αρθροσκοπικά έγινε διερεύνηση της αβα-
θής μηριαίας τροχιλίας και απεικόνιση της έκτο-
πης κίνησης (υπεξάρθρημα) προς τα έξω της επι-
γονατίδας.  Ακολούθησε  λήψη του υμιτενοντώδη 
τένοντα,  οστεοτομία κνημιαίου κυρτώματος με 
μεταφορά και ανύψωση προς τα έσω δίκην οστε-
οτομία Fulkerson,  ανακατασκευή των έσω καθε-
κτικών συνδέσμων της επιγονατίδας (MPFL) με 
διπλό τούνελ στην επιγονατίδα και καθήλωση 
στο μηριαίο με απορροφήσιμη βίδα. Επανέλεγ-
χος αρθροσκοπικά της διορθωμένης κίνησης της 
επιγονατίδας στην μηριαία τροχιλία χωρίς εικόνα 
εξαρθρήματος και έλεγχος της φοράς του έσω 
καθεκτικού επί τα εντός της άρθρωσης. Μετεγ-
χειρητικά ακολούθησε ειδικό πρόγραμμα απο-
κατάστασης διάρκειας 16 εβδομάδων. Συνολικός 
χρόνος μετεγχειρητικής παρακολούθησης και για 
τα δύο γόνατα 18 μήνες.
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Αποτελέσματα: Φυσιολογική κίνηση της επιγο-
νατίδας άμφω, με υποχώρηση των συμπτωμάτων.

Συμπεράσματα: Η ανακατασκευή του έσω επιγο-
νατιδικού συνδέσμου σε συνδυασμό με έσω με-
ταφορά του κνημιαίου κυρτώματος (οστεοτομία 
Fulkerson) σε αναπήδηση (εξάρθρημα) της επι-
γονατίδας στην μηριαία τροχιλία κατά την πλήρη 
έκταση του γόνατος έδειξε πολύ καλά κλινικά και 
λειτουργικά αποτελέσματα. 
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ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΩΜΟΥ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

Ταχυρίδης Λ., Παπαγεωργίου Α., Παπαγεωργίου 
Ι., Σαρίδης Α., Παπαγεωργίου Κ.

Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Δράμας

Σκοπός: Σπανιότητα του κατάγματος - εξαρθρή-
ματος του ώμου, πορεία λόγω της  ιδιαιτερότητας 
του, δυσμενής πρόγνωση.

Περιστατικό: Ασθενής θήλυ 72 χρόνων προσεκο-
μίζεται στο Τ.Ε.Π. με το Ε.Κ.Α.Β. μετά από ηλε-
κτροπληξία με οπίσθιο κάταγμα εξάρθρημα τριών 
τεμαχίων αριστερού ώμου, καρδιολογικές επιπλο-
κές – αρρυθμία, εγκαύματα.
Εισάγεται στην καρδιολογική κλινική για αντι-
μετώπιση των καρδιολογικών επιπλοκών και 12 
ημέρες μετά διεκομίζεται στην ορθοπαιδική κλι-
νική όπου χειρουργείται και αποφασίζεται ημιαρ-
θροπλαστική αριστεράς κατ’ ώμον άρθρωσης.
Μετεγχειρητική πορεία: φλεγμονή τραύματος 
στους 2 και 6 μήνες μετεγχειρητικά, η οποία αντι-
μετωπίστηκε  με διάνοιξη του τραύματος - λήψη 

καλλιέργειας - χειρουργικό καθαρισμό και εφαρ-
μογή αντιβιοτικών σφαιριδίων.
12 μήνες μετεγχειρητικά: απουσία φλεγμονής 
τραύματος, δυσκαμψία της  άρθρωσης του αρι-
στερού ώμου.

Συμπέρασμα: Το οπίσθιο κάταγμα - εξάρθρημα 
αποτελεί σπάνια και ιδιαίτερα απαιτητική στην 
αντιμετώπισή του οντότητα. Η ηλεκτροπληξία ως 
αιτιολογικός παράγοντας δυσχεραίνει την ασφα-
λή πρόγνωση και εξέλιξη της θεραπείας.

P 27

ΒΑΡΙΑ ΜΙΚΤΗ ΚΑΚΩΣΗ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ

Πάκος Σ., Αλεξίου Γ., Μανώλης Γ., Τσιαμπάς Δ., 
Στρουγγάρης Μ., Μποροδήμος Α.

Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Φιλιατών

Σκοπός: Να παρουσιάσουμε την εμπειρία μας και 
τα αποτελέσματα από την αντιμετώπιση μιας βα-
ριάς μικτής κάκωσης άκρου ποδός.

Υλικό: Πρόκειται για ασθενή ηλικίας 19 ετών , ο 
οποίος σε τροχαίο ατύχημα υπέστει βαριά σύνθλι-
ψη άκρου ποδός με ανοικτό κάταγμα-εξάρθρημα 
1ου σφηνοειδούς , εξάρθρημα όλων των μεταταρ-
σίων και κατάγματα υποκεφαλικά και βάσης 2ου, 
3ου και 4ου μεταταρσίου (εικόνες 1,2,3,4).

Μέθοδος: Ο ασθενής αντιμετωπίστηκε άμεσα 
χειρουργικά και έγινε μηχανικός και χειρουργικός 
καθαρισμός τραύματος, ανάταξη των εξαρθρημά-
των και καταγμάτων και οστεοσύνθεση των με 
K-W υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο δια μέσω μικρών 
χειρουργικών τομών λόγω της σύνθλιψης. Η σύ-
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γκλιση του τραύματος έγινε σε  δεύτερο χρόνο. 
Τοποθετήθηκε ΓΝ/ΚΠΔ για ένα μήνα και στην 
συνέχεια αφαιρέθηκαν τα K-W και ο ΓΝ και ο 
ασθενής ξεκίνησε κινητοποίηση και σταδιακή 
φόρτιση. (εικόνες 5,6,7).

Αποτέλεσμα: Πέντε μήνες μετά, τα κατάγματα 
έχουν πωρωθεί, η κινητικότητα ποδοκνημικής και 
άκρου ποδός είναι πλήρης και ο ασθενής βαδίζει 
ελεύθερα χωρίς πόνο. (Εικόνες 9, 10,11).

Συμπέρασμα: Η άμεση χειρουργική αντιμετώπιση 
των μικτών κακώσεων άκρου ποδός με ανάταξη 
των εξαρθρημάτων-καταγμάτων και οστεοσύν-
θεση των με K-W δια μέσω μικρών χειρουργικών 
τομών, που δεν επιβαρύνουν πολύ το κακοποιη-
μένο δέρμα δίνει καλά αποτελέσματα.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΠΕ-
ΤΑΛΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟ-
ΤΥΛΗ ΣΕ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟ-
ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

Αβραμίδης Μ., Παπαδόπουλος Π., Μπόζογλου 
Μ., Ξειδάκης Σ., Μαρκόπουλος Ν., Κρυστάλλης 
Χ.

Β ’Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Κιλκίς

Σκοπός: Παρουσίαση δύο ασθενών με εξαρθρή-
ματα ολικής αρθροπλαστικής ισχίου που αντιμε-
τωπίστηκαν με πέταλο ανόρθωσης του χείλους 
της κοτύλης. Στις λίγες σχετικά βιβλιογραφικές 
αναφορές αποτυπώνεται μικρός αριθμός ασθε-
νών, στενό χρονικά εύρος παρακολούθησης με 
ανασφαλή συμπεράσματα και η εφαρμογή της 
μεθόδου υπόκειται σε σχετικές ενδείξεις με βάση 

τη γενική κατάσταση της ασθενούς και το προσ-
δοκόμενο αποτέλεσμα από το χειρουργό.

Υλικό και Μέθοδοι: Δύο ασθενείς, θηλυκού γέ-
νους, ετών 73 και 75 , με ολική αρθροπλαστική 
ισχίου  αντιμετωπίστηκαν με πέταλο ανόρθωσης 
του χείλους της κοτύλης. Η πρώτη έφερε ολική 
αρθροπλαστική από δεκαπενταετίας λόγω δυ-
σπλασικού ισχίου και είχε υποβληθεί σε αναθε-
ώρηση της κοτύλης από έτους λόγω πολλαπλών  
εξαρθρημάτων χωρίς αποτέλεσμα.  Η δεύτερη 
έφερε ολική αρθροπλαστική ισχίου σε άσηπτη νέ-
κρωση κεφαλής μηριαίου και μετεγχειρητικά την 
δέκατη ημέρα παρουσίασε πρόσθιο μη ανατασσό-
μενο εξάρθρημα του ισχίου λόγω κακού προσα-
νατολισμού των εμφυτευμάτων.

Αποτελέσματα: Η πρώτη ασθενής εμφάνισε εκ 
νέου εξάρθρημα της ολικής δύο μήνες μετά την 
τοποθέτηση του ανυψωτικού πετάλου. Διεγχει-
ρητικά διαπιστώθηκε ότι η κεφαλή της μηριαίας 
πρόθεσης ήταν μαζί με το πολυαιθυλένιο και το 
πέταλο ανόρθωσης, αλλά  είχαν εξαρθρωθεί από 
τον πυθμένα της μεταλλικής κοτύλης. Η ασθε-
νής αντιμετωπίστηκε με ολική αναθεώρησης της 
κοτύλης χωρίς καμία επιπλοκή δύο έτη μετά το 
τελευταίο χειρουργείο.  Η δεύτερη ασθενής είναι 
ακόμα στη φάση της ανάρρωσης και σταδιακής 
κινητοποίησης έναν περίπου μήνα μετά τη χει-
ρουργική επέμβαση.

Συμπεράσματα:  Από την εμπειρία μας η τοπο-
θέτηση του πετάλου αναθεώρησης είναι μια ελά-
χιστα επεμβατική μέθοδος όταν αντενδείκνυται 
μια μείζονα χειρουργική επέμβαση σε εξαρθρήμα-
τα ολικών αρθροπλαστικών ισχίου. Παρουσιάζει 
όμως σχετικά περιορισμένο εύρος ενδείξεων και 
απαιτεί προσεκτική επιλογή και έλεγχο των ασθε-
νών προεγχειρητικά.
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ΗΜΙΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΚΑΘΗ-
ΛΩΣΗ ΤΡΟΧΑΝΤΗΡΑ ΜΕΣΩ CABLE PLATE 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕ ΑΣΤΑΘΗ 
ΠΕΡΙΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ

Μαλαχιάς Μ. - Α., Μολιώτης Λ., Αθανασόπουλος Α.

Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. – Κ.Υ. Κυπαρισσίας
 
Σκοπός: Η αντιμετώπιση ασταθών περιτροχαντή-
ριων καταγμάτων σε υπερήλικες με συνδυασμό 
ετσίμεντης ημιολικής με μακρύ stem και πλάκας 
τροχαντήρα με χρήση πολύκλωνων καλωδίων ως 
εναλλακτική μέθοδο αντί της ενδο- ή εξωμυελι-
κής ήλωσης.
Θεωρούμε, δε, ασταθές περιτροχαντήριο κά-
ταγμα, α. το μεγάλης συντριβής διατροχαντήριο 
(>4τμχ.), β. το διατροχαντήριο με υποτροχαντή-
ρια επέκταση και γ. το υποκεφαλικό και υψηλό 
υποτροχαντήριο συγχρόνως.

Υλικό & Μέθοδος: Από το 2006 μέχρι και το 
2008 αντιμετωπίστηκαν 17 ασθενείς που έφεραν 
σύνθετο περιτροχαντήριο κάταγμα με τη χρήση 
συνδυασμού ετσίμεντης ημιαρθροπλαστικής και 
δεύτερης γενεάς μακριάς πλάκας τροχαντήρα (20 
cm) με 3-4 πολύκλωνα καλώδια ασφαλιζόμενα 
επί αυτής. Εξ αυτών η συντριπτική πλειοψηφία 
ήταν θήλεα (15: 2) με μέση ηλικία τα 83 έτη (από 
78 έως 89).
Ο μέσος χειρουργικός χρόνος ήταν 90’ και η μέση 
απώλεια αίματος 650 cc.  

Αποτελέσματα: Στο follow up – 3ετίας σε 10 
περιστατικά και 2ετίας σε 2 – δεν εμφανίσθηκε 
μείζωνα μετεγχειρητική επιπλοκή και δεν υπήρ-
ξε περίπτωση αποτυχίας υλικού, χαλάρωσης και 
γενικά επανεπέμβασης, ενώ κανένας ασθενής δεν 
κατέληξε τους πρώτους μήνες ( 5 ασθενείς κατέ-

ληξαν μετά το 3μηνο από παθολογικά αίτια μη 
σχετιζόμενα με την επέμβαση). Μερική φόρτιση 
έγινε στις 48 hr, πλήρης φόρτιση στο 2μηνο, ενώ 
δεν κατεγράφη μετεγχειρητικό εξάρθρημα, Π.Ε. ή 
φλεγμονή. Όλοι οι ασθενείς ανάκτησαν λειτουρ-
γία απαγωγών ενάντια στη βαρύτητα.

Συμπεράσματα: Ανασκοπώντας τη διεθνή βιβλι-
ογραφία παρατηρείται ότι η αντιμετώπιση των 
εν λόγω σύνθετων καταγμάτων διεκδικείται από 
υπέρμαχους είτε της ενδομυελικής ήλωσης (ιδίως 
του Γ – nail) είτε του DHS (που παραμένει το gold 
standard), ενώ δεν είναι ευρέως αποδεκτή η χρή-
ση της ημιαρθροπλαστικής (με την εξαίρεση του 
υποκεφαλικού και συγχρόνως υποτροχαντηρίου).
Από τη μικρή μελέτη μας προκύπτει ότι η χρήση 
ετσίμεντης ημιαρθροπλαστικής με trochanteric 
cable-plate system είναι μια ασφαλής μέθοδος 
με άριστα αποτελέσματα και μηδενικές μείζωνες 
επιπλοκές σε ηλικιωμένους με ασταθή περιτρο-
χαντήρια κατάγματα, ενώ επιπλέον αποκαθιστά 
πλήρως τη λειτουργία των απαγωγών.
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Η ΧΡΗΣΗ CEMENTLESS ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟ-
ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ (TKR) ΜΕ PLASMA 
SPRAY-COATED TIBIAL IMPLANT

Μαλαχιάς Μ. - Α.¹, Kάντζιος Α.¹, Δήμας Α.¹, Σω-
τηρόπουλος Δ.¹, Σκευοφύλαξ Ι.²

¹Β’ Ορθοπαιδική Κλινική, Παναρκαδικό Γ.Ν. Τρί-
πολης, Τρίπολη
²M.D., Case Western University, Cleveland, USA

Σκοπός: Να αξιολογηθεί η μετεγχειρητική πο-
ρεία και οι επιπλοκές μετά από TKR με εφαρμογή 
plasma spray-coated tibial stem χωρίς βίδες. 
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Υλικό & Μέθοδος: Πρόκειται για προοπτική κλι-
νική μελέτη ασθενών με οστεοαρθρίτιδα γόνατος 
(ή οστεονέκρωση) που υποβλήθηκαν σε ατσίμε-
ντη TKR  στη Β Ορθοπαιδική Κλινική του ΠΓΝ 
Τρίπολης κατά τη διετία 2008 – 2009 με follow up 
2 έτη.

Αποτελέσματα: Καταγράφηκαν 31 ασθενείς (25 
θήλεις: 6 άρρενες, 80% θήλεις) με μέσο όρο 74 
έτη. Ο μέσος χειρουργικός χρόνος ήταν 60-75’, 
ενώ τοποθετήθηκε συσκευή αυτομετάγγισης και 
κ.μ.ο. χορηγήθηκε επιπλέον μία φιάλη συμπυ-
κνωμένων ερυθρών. Μερική φόρτιση επιχειρή-
θηκε   την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα και στη 
συντριπτική πλειοψηφία εξήλθαν της κλινικής τη 
δεύτερη μετεγχειρητική ημέρα. Χρησιμοποιήθη-
κε αντιπηκτική αγωγή για ένα μήνα , ενώ μερική 
φόρτιση συστήθηκε για 3 μήνες και μετά πλήρης. 
Το μετεγχειρητικό follow up ήταν στον 1,5 , 3, 6, 
12 και 24 μήνες. Κανείς ασθενής δεν απεβίωσε, 
ενώ κανένας δεν χρειάστηκε επανεπέμβαση. Πα-
ράλληλα, δεν καταγράφηκε λοίμωξη ή φλεγμο-
νή ή ακτινολογική μετανάστευση του κνημιαίου 
stem. Μικρός αριθμός ασθενών παραπονέθηκε 
για ήπιο άλγος υφιεθέν μετά το πρώτο 3μηνο.

Συμπεράσματα: Στους 12 και στους 24 μήνες με-
τεγχειρητικά παρατηρήθηκε άριστη λειτουργικό-
τητα του άκρου χωρίς άλγος σε όλους τους ασθε-
νείς. Η ολική αρθροπλαστική γόνατος με plasma 
spray-coated tibial implant αποτελεί θεραπευτική 
επιλογή με άριστα αποτελέσματα που πλεονεκτεί 
στη μακροβιότητα της πρόθεσης έναντι της ετσί-
μεντης παρότι η τελευταία χρησιμοποιείται ευρύ-
τερα, τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα μας.
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ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕ-
ΤΑΤΑΡΣΟΦΑΛΑΓΓΙΚΗΣ ΕΠΙ HALLUX RIGI-
DUS ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΠΑ-
ΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Δήμας Α.¹, Μαλαχιάς Μ. - Α.¹, Φόρτης Α.¹, Kά-
ντζιος Α.¹, Πούλιος Π.¹, Σκευοφύλαξ Ι.²

¹Ορθοπαιδική Κλινική, Παναρκαδικό Γ.Ν. Τρίπολης 
²M.D., Case Western University, Cleveland, USA

Σκοπός: O Δύσκαμπτος Μέγας δάκτυλος είναι 
μια όχι και τόσο συχνή ασθένεια της πρώτης με-
ταταρσοφαλαγγικής άρθρωσης (MTP) που οδη-
γεί σε άλγος κατά τη φόρτιση και μείωση του 
εύρους κίνησης. Η ολική αρθροπλαστική της 1ης 
MTP αποτελεί μια αρκετά νέα μέθοδο χωρίς μα-
κροπρόθεσμα βιβλιογραφικά αποτελέσματα που 
αξιολογείται ως μια εναλλακτική θεραπεία αντί 
της αρθρόδεσης σε προχωρημένο Hallux Rigidus.

Υλικό & Μέθοδος: Μια γυναίκα, 59 ετών, παρου-
σιάστηκε στο Ε.Ι. με κλινική και ακτινολογική ει-
κόνα βαρέος ετερόπλευρου Hallux Rigidus. Υπε-
βλήθη σε ολική αρθροπλαστική μεγάλου δακτύ-
λου, μετά από υπαραχνοειδές block αναισθησίας. 
Αξιολογήθηκε μετεγχειρητικά με καταγραφή της 
κινητικότητας της άρθρωσης, ακτινολογικό έλεγ-
χο και visual analogue scale (VAS).

Αποτελέσματα: Ο χρόνος μέχρι την πλήρη φόρ-
τιση ήταν 6 εβδομάδες και το εύρος κίνησης, από  
15 μοίρες προεγχειρητικά,  έφτασε 35 μοίρες με-
τεγχειρητικά. Δεν παρατηρήθηκε επιπλοκή στην 
επούλωση του δέρματος, φλεγμονή ή δύσμορφη 
ουλή, ενώ δεν έγινε ορατή ακτινολογική εικόνα 
οστεόλυσης ένα έτος μετά όπου και η ασθενής 
ήταν ελεύθερη συμπτωμάτων.  
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Συμπεράσματα: Το αποτέλεσμα με την ολική 1ης 
MTP ήταν άριστο στην ασθενή μας αλλά το δείγ-
μα και το περιορισμένο follow up δε μας επιτρέπει 
να προβούμε σε ασφαλή συμπεράσματα αν και 
οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι αποτελεί ενδι-
αφέρουσα προοπτική  για τη θεραπεία τελικού 
σταδίου Hallux Rigidus.
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΗΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΙΟΡΓΑ-
ΝΩΘΕΙΣΑΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ

Κωνσταντινίδης Γ., Ζήκος Δ., Γιαννακόπουλος Π., 
Αϊβατίδης Σ., Καραγκούνης Θ., Παπαστεργίου Σ.

Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος» 

Σκοπός: Η παρουσίαση μιας δύσκολης και επι-
πεπλεγμένης ορθοπαιδικής περίπτωσης σε έναν 
ασθενή με κοινωνικοοικονομικές και ψυχοσυ-
ναισθηματικές διαταραχές, που αποφασίσαμε να 
αντιμετωπίσουμε με μία ιδιαίτερη μέθοδο.

Υλικό: Πρόκειται για μια γυναίκα ασθενή 70 ετών, 
χωρίς κοινωνικό περιβάλλον, που νοσηλεύεται 
σε ψυχιατρική κλινική, λόγω χρόνιας ψυχωσικής 
συνδρομής, και προσήλθε στα τακτικά ορθοπαι-
δικά εξωτερικά ιατρεία αιτιώμενη άλγος από διμή-
νου, οίδημα γόνατος και αδυναμία φόρτισης του 
πάσχοντος σκέλους. Η ασθενής είχε υποβληθεί σε 
ολική αρθροπλαστική γόνατος προ δεκαπενταε-
τίας σε ιδιωτική κλινική. Κλινικά παρατηρείται 
ότι το έξω οπίσθιο τμήμα του μηριαίου προθέμα-
τος πρόβαλε εκτός του δέρματος της άρθρωσης 
του γόνατος της ασθενούς, ενώ ακτινολογικά δι-
απιστωνόταν πλήρης αποδιοργάνωση της ολικής 
αρθροπλαστικής του γόνατος.

Μέθοδος: Έγινε λήψη καλλιεργειών, μαγνητι-
κή αγγειογραφία και αφαίρεση των μολυσμένων 
υλικών από το γόνατο της ασθενούς και ετέθη 
σε αντιβιοτική αγωγή επί τριμήνου και κατόπιν 
επανεγχείρηση για οριστική αντιμετώπιση του 
προβλήματός της. Λόγω της ιδιαιτερότητας της 
οστικής βλάβης (σημαντική οστεόλυση) και του 
προφίλ της ασθενούς αποφασίστηκε αρθρόδε-
ση γόνατος με τη χρήση ενδομυελικού ήλου που 
εκτεινόταν από την αρχή του μηριαίου ως την πε-
ριφέρεια την κνήμης κατόπιν ειδικής παραγγελί-
ας.

Αποτελέσματα: Η ασθενής μετεγχειρητικά πα-
ρουσίασε βράχυνση του χειρουργηθέντος σκέ-
λους κατά 4 cm ενώ βάδισε στις 10 μετεγχειρητι-
κές εβδομάδες, αρχικά με μερική φόρτιση και στα-
διακά με πλήρη με υποβοήθηση με τραπεζοειδή 
βακτηρία. Σημεία ακτινολογικής πώρωσης διαπι-
στώθηκαν από τις 10 εβδομάδες μετεγχειρητικά 
και πλήρη πώρωση είχαμε στις 15 εβδομάδες. Ο 
χρόνος παρακολούθησης της ασθενούς είναι 1,5 
έτη. Σήμερα η ασθενής παραμένει νοσηλευόμε-
νη στο ψυχιατρικό ίδρυμα που νοσηλευόταν και 
βαδίζει με υποβοήθηση τραπεζοειδούς βακτηρίας 
και ειδικών υποδημάτων για την ανισοσκελία. 

Συμπεράσματα: Είναι προφανής η ανάγκη χει-
ρουργικής εμπειρίας και γνώσης για την αντιμε-
τώπιση μιας τέτοιας δύσκολης και επιπεπλεγμέ-
νης περίπτωσης ασθενούς, όμως είναι σημαντικό 
να θυμάται κανείς ότι η θεραπεία πρέπει πάντα να 
εξατομικεύεται προς όφελος του ασθενή ανάλογα 
με την πάθηση αλλά και το ατομικό του κοινωνι-
κοοικονομικό και σωματοψυχικό προφίλ.  
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ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΗΜΙΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣ-
ΧΙΟΥ ΤΥΠΟΥ BIPOLAR 

Πετράς Κ.1, Νικολόπουλος Φ.1, Αλασεϊρλής Δ.2,  
Όρλιακλης Σ.1, Αξιαρλής Β.1

1Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Ν. Σερρών 
2Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν. Γιαννιτσών 

Σκοπός: Η ανάδειξη της φθοράς αλλά και της 
ασυμβατότητας εμφυτευμάτων ως παράγοντα 
δημιουργίας εξαρθρήματος αρθροπλαστικής ισχί-
ου μέσω της περιγραφής περιστατικού με μετα-
τραυματικό εξάρθρημα ημιαρθροπλαστικής τύ-
που bipolar. 

Υλικό & Μέθοδος: Γυναίκα 86 ετών, υπέρβαρη, 
υπέστη έπειτα από κάκωση χαμηλής ενέργειας 
εξάρθρημα ημιαρθροπλαστικής τύπου bipolar 
στην οποία είχε υποβληθεί προ 8 ετών για την 
αντιμετώπιση υποκεφαλικού κατάγματος μηρι-
αίου. Η αιτία του εξαρθρήματος ήταν η θραύση 
του πλαστικού ασφαλιζόμενου δακτυλίου της τε-
χνητής κεφαλής. Λόγω του ανεπαρκούς οστικού 
υποστρώματος της κοτύλης, αντιμετωπίσθηκε με 
ολική αρθροπλαστική (τσιμεντένια κοτύλη πολυ-
αιθυλενίου με τσιμέντο), χωρίς να αντικατασταθεί 
το stem. Την 4η μετεγχειρητική ημέρα επισυνέβη  
νέο εξάρθρημα της αρθροπλαστικής. Ως πιθανές 
αιτίες ενοχοποιήθηκαν: η οπίσθια προσπέλαση, 
ο πιθανός μη ικανοποιητικός προσανατολισμός 
της κοτύλης και ένα μικρότερο μήκος αυχένα του 
stem. Πραγματοποιήθηκε αναθεωρητική επέμβα-
ση με τοποθέτηση μοσχευμάτων και πλέγματος 
στον πυθμένα της κοτύλης και συγκράτησή του 
με βίδες, δακτυλίου και κλειδούμενης κοτύλης 
(constrained). Ο αυχένας της πρόθεσης μηριαίου 
ήταν διαστάσεων 11/13 και με έναν επιπρόσθε-
το κώνο (adaptor) η διάσταση άλλαζε σε 12/14, 

ώστε να εφαρμόζει η τεχνητή κεφαλή.  Η ασθενής 
υπέστη νέο εξάρθρημα την 12η μετεγχειρητική 
ημέρα, στο επίπεδο αυχένα – τεχνητής κεφαλής. 
Διεγχειρητικά διαπιστώθηκε ότι η φθορά του κώ-
νου του αυχένα της μηριαίας πρόθεσης οδήγησε 
σε υποχώρηση της από την κλειδούμενη κοτύλη. 
Αντιμετωπίσθηκε με αντικατάσταση του φθαρμέ-
νου κώνου – adaptor. 

Αποτελέσματα: Η ασθενής τρεις μήνες μετά την 
τελευταία αναθεωρητική επέμβαση παρουσιάζει 
μεν πτωχό Harris Hip Score (40),  εξακολουθεί 
ωστόσο να υποβάλλεται σε  πρόγραμμα αποκα-
τάστασης, βαδίζει με τη χρήση τραπεζοειδούς βα-
κτηρίας και είναι σε θέση να αυτοεξυπηρετείται. 

Συμπεράσματα: Η φθορά εμφυτεύσιμου υλικού 
και η μη αντικατάστασή του σε εξάρθρημα  αρ-
θροπλαστικής ισχίου οδήγησε σε μια σειρά απο-
τυχιών και αναθεωρητικών επεμβάσεων. Η συμ-
βατότητα, ο βαθμός φθοράς και τα τεχνικά χαρα-
κτηριστικά των εμφυτευμάτων αποτελούν σημα-
ντικές παραμέτρους σε δύσκολες αναθεωρητικές 
επεμβάσεις αρθροπλαστικής του ισχίου που πρέ-
πει να συμπεριλαμβάνονται στον προεγχειρητικό 
σχεδιασμό και στην διεγχειρητική διερεύνηση.
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙ-
ΚΗΣ ΤΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΡΟ-
ΘΕΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΑΣΗΠΤΗ ΧΑΛΑ-
ΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙ-
ΠΤΩΣΗΣ

Κυριακόπουλος Σ., Μπαδήλας Ν, Σκουτέρης Δ., 
Κωτούλας Η., Ταγκαλέγκας Ι. , Σοφιανός Ι. Π

Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Λειβαδιάς
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Σκοπός: Στην προσπάθεια της αναθεώρησης μιας 
αποτυχημένης άσηπτης αρθροπλαστικής του 
αγκώνα, ένα από τα κυριότερα προβλήματα είναι 
η πτωχή οστική ποιότητα και επάρκεια και τα μι-
κροκατάγματα εξαιτίας της οστεόλυσης.  Σκοπός 
μας είναι η διευκρίνιση των ενδείξεων, η παρουσί-
αση του αποτελέσματος και των επιπλοκών αυτής 
της τεχνικής σε μία περίπτωση ασθενούς με απο-
τυχία του υλικού, εξαιτίας άσηπτης χαλάρωσης 
και περιπροθετικού κατάγματος. 

Υλικό – Μέθοδος: Πρόκειται για γυναίκα 72 
ετών, η οποία προ πενταετίας είχε παρουσιάσει 
υπερκονδύλια κατάγματα αγκώνος άμφω συνε-
πεία πτώσης. Αντιμετωπίσθηκε με ολική αρθρο-
πλαστική αγκώνα στο ένα άκρο (κυρίαρχο) και 
συντηρητικά με νάρθηκα για το άλλο άκρο. Προ-
σήλθε με περιπροθετικό κάταγμα πέριξ του βρα-
χιονίου στυλεού συνεπεία ήπιας στροφικής κί-
νησης και εμφανή ακτινολογική εικόνα άσηπτης 
χαλάρωσης. Κατά την αναθεώρηση της αρθρο-
πλαστικής, έγινε χρήση ενιαίων επιμήκων τεμα-
χίων αλλομοσχεύματος («strut allograft»), φλοιο-
σπογγώδους αλλομοσχεύματος και τσιμέντου. Η 
κατασκευή υποστηρίχθηκε με αγκύλες σύρματος  
όπου χρειάστηκε. 

Αποτελέσματα: Κατά την επανεξέταση σε ένα 
έτος, η κατασκευή ήταν ακέραιη και το αλλομό-
σχευμα βρισκόταν σε ικανοποιητικό στάδιο νέο-
οστεογένεσης και ενσωμάτωσης. Δεν παρουσιά-
στηκε καμία επιπλοκή.

Συμπεράσματα: Τα περιπροθετικά κατάγματα 
επι εδάφους άσηπτης χαλάρωσης ολικής αρθρο-
πλαστικής αγκώνα μπορούν να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά μέσω αναθεώρησης της αρθρο-
πλαστικής, κάνοντας χρήση ενιαίων μεγάλων τε-
μαχίων φλοιοσπογγώδους αλλομοσχεύματος για 
την υποστήριξη του φλοιού και σπογγώδους αλ-

λομοσχεύματος για την συμπλήρωση των κενών. 
Η τεχνική σχετίζεται με υψηλό ποσοστό πόρω-
σης, αντοχής της κατασκευής και ικανοποιητικά 
κλινικά αποτελέσματα. Το υψηλό ποσοστό επι-
πλοκών που περιγράφεται βιβλιογραφικά δεν πα-
ρατηρήθηκε στην δική μας περίπτωση ασθενούς.
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙ-
ΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΩΝΟΕΙΔΟΥΣ 
ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΡΩΔΕΣ ΤΑΝΤΑ-
ΛΙΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΣΤΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑ-
ΤΟΣ ΚΝΗΜΗΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩ-
ΣΗΣ

Μουμτζιδέλης Θ., Τότλης Τ., Φλέγκας Π., Βασι-
λειάδης Γ., Ντελής Ι., Αλασεϊρλής Δ. 

Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Γιαννιτσών

Σκοπός: Η παρουσίαση μιας ασθενούς στην 
οποία τοποθετήθηκε κωνοειδές εμφύτευμα από 
πορώδες ταντάλιο, για την πλήρωση οστικού ελ-
λείμματος κνήμης, κατά τη διάρκεια αναθεώρη-
σης ολικής αρθροπλαστικής γόνατος.

Παρουσίαση περίπτωσης: Γυναίκα ασθενής που 
υποβλήθηκε σε ολική αρθροπλαστική δεξιού γό-
νατος, προσήλθε πέντε έτη μετά, στα εξωτερικά 
ιατρεία, λόγω χρόνιου άλγους δεξιού γόνατος. 
Κατά τον ακτινολογικό έλεγχο διαπιστώθηκε χα-
λάρωση της πρόθεσης. Ο εργαστηριακός έλεγχος 
και το σπινθηρογράφημα οστών συνηγορούσαν 
υπέρ χαμηλής έντασης μικροβιακή φλεγμονή. 
Ακολούθησε αφαίρεση των υλικών και χειρουργι-
κός καθαρισμός των διαβρωμένων ιστών. Παρα-
τηρήθηκαν μεγάλα οστικά ελλείμματα Τ3Α στην 
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κνήμη και F2B στο μηριαίο οστούν, κατά AORI. 
Τοποθετήθηκαν ένθετα διατήρησης απόστασης 
ακρυλικού τσιμέντου. Μετά από έξι εβδομάδες 
ενδοφλέβιας αντιβίωσης βάσει αντιβιογράμμα-
τος (χρυσίζων σταφυλόκοκκος, ευαίσθητος στη 
μεθικιλλίνη), ακολούθησε επανεπέμβαση όπου 
τοποθετήθηκε πρόθεση συνδεδεμένου τύπου 
(Rotating Hinge Knee, NexGen, Zimmer, Warsaw, 
IN) με ακρυλικό τσιμέντο. Για την πλήρωση του 
κνημιαίου οστικού ελλείμματος τοποθετήθη-
κε κωνοειδές εμφύτευμα από πορώδες ταντάλιο 
(Trabecular metal, Zimmer, Warsaw, IN), ενώ για 
το έλλειμμα στο μηριαίο οστούν τοποθετήθηκαν 
δύο σφήνες τιτανίου πάχους 10mm. Η μετεγχει-
ρητική πορεία της ασθενούς ήταν ομαλή και δύο 
μήνες μετά την επέμβαση το Knee Society clinical 
score είναι 85 (άριστο) και το functional score 75 
(καλό). Ακτινολογικά δεν υπάρχουν εμφανή ση-
μεία χαλάρωσης.

Συμπεράσματα: Η χρήση του κωνοειδούς εμφυ-
τεύματος κνήμης από πορώδες ταντάλιο είναι 
μία εύχρηστη και αποτελεσματική λύση, σύμφω-
να και με τη σύγχρονη βιβλιογραφία, κατά τον 
προεγχειρητικό σχεδιασμό μιας αναθεώρησης 
ολικής αρθροπλαστικής γόνατος με μεγάλο οστι-
κό έλλειμμα κνήμης, τύπου 2 ή 3 κατά AORI. Το 
κωνοειδές σχήμα του υλικού μιμείται το εσωτε-
ρικό σχήμα της άνω μετάφυσης της κνήμης και 
παρέχει ένα σταθερό υπόβαθρο για την κνημιαία 
πρόθεση. Η πορώδης δομή του προσομοιάζει στις 
φυσικές και μηχανικές ιδιότητες με το σπογγώδες 
οστούν επιτυγχάνοντας έτσι ταχεία και εκτεταμέ-
νη οστική ενσωμάτωση. Μελέτες με μεγαλύτερο 
μετεγχειρητικό διάστημα παρακολούθησης από 7 
έτη δεν υπάρχουν στη βιβλιογραφία για εκτίμηση 
της διάρκειας οστεοενσωμάτωσης του υλικού.
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ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΞΩΑΡΘΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΒΕΛΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ILIZAROV ΣΕ ΑΣ-
ΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΜΑ 
ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟ-
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ

Κεσσίδης Ε., Κενανίδης Ε. ,  Ποτούπνης Μ., Κα-
πετάνου Α., Κύρκος Ι.,  Καπετάνος Γ.

Γ’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ., 
Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»

Σκοπός: Ο επιπολασμός των περιπροθετικών 
καταγμάτων μηριαίου επί εδάφους ολικής αρ-
θροπλαστικής γόνατος αυξάνεται συνεχώς. Μια 
θεραπευτική επιλογή αντιμετώπισης αποτελεί η 
εξωτερική οστεοσύνθεση με το σύστημα Ilizarov. 
Υπάρχει διαφωνία αναφορικά με την ασφάλεια 
τοποθέτησης περιφερικών βελονών του συστή-
ματος, καθώς υποστηρίζεται η πιθανότητα εν-
δαρθρικής τοποθέτησης  τους. 

Υλικό – Μέθοδος: Παρουσιάζονται δύο διαφο-
ρετικοί τρόποι τοποθέτησης βελονών συστήμα-
τος Ilizarov, στο περιφερικό τμήμα μηριαίου, σε 
4 ασθενείς με περιπροθετικό κάταγμα μηριαίου. 
Μετά την τοποθέτηση των βελονών πραγματο-
ποιούνταν αρθροτομή με σκοπό να ελεγχτεί ή εν-
δαρθρική ή μη πορεία τους. 

Αποτελέσματα: Σε δύο ασθενείς οι βελόνες το-
ποθετήθηκαν σε επαφή με τη μηριαία ενδοπρό-
θεση σε γωνία 35-40 μοιρών με το οριζόντιο επί-
πεδο ενώ στους άλλους δύο 0.5 cm πίσω από την 
οπίσθια επιφάνεια του πρόσθιου τμήματος της 
ενδοπρόθεσης σε γωνία 20 μοιρών με το οριζό-
ντιο επίπεδο. Στους δύο πρώτους ασθενείς επιβε-
βαιώθηκε, μετά αρθροτομή, η εξωαρθρική θέση 
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των βελονών σε αντίθεση με τους δύο επόμενους 
ασθενείς.

Συζήτηση: Η θέση και η γωνία τοποθέτησης των 
βελονών σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο  καθο-
ρίζει  την πιθανότητα ενδαρθρικής πορείας μετά 
από την τοποθέτηση τους στο περιφερικό άκρο 
μηριαίου ασθενών με περιπροθετικό κάταγμα μη-
ριαίου. 
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑ-
ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΙΚΗ 
ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ Ή ΙΣΧΙΟΥ ΜΕ 
ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣ-
ΤΗΜΑΤΟΣ ILIZAROV 

Κεσσίδης Ε., Κενανίδης Ε. , Πέλλιος Σ. , Καπετά-
νου Α. , Ποτούπνης Μ . , Καπετάνος Γ.

Γ’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ., 
Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»

Σκοπός: Ο χρυσός κανόνας αντιμετώπισης των 
περιπροθετικών καταγμάτων μηριαίου μετά από 
Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος ή Ισχίου αποτε-
λεί η ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύν-
θεση του κατάγματος, αν και συνοδεύεται από 
υψηλή νοσηρότητα. Σκοπός της εργασίας είναι 
η παρουσίαση δύο ασθενών που υπέστησαν πε-
ριπροθετικό κάταγμα μηριαίου μετά από ολική 
αρθροπλαστική και αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς 
με κλειστή ανάταξη και εξωτερική οστεοσύνθεση 
τύπου Ilizarov.

Ασθενείς – Μέθοδοι: Η πρώτη ασθενής ηλικίας 
82 ετών υπέστη περιπροθετικό κάταγμα μηριαίου 
μετά από Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος ενώ η 

δεύτερη ηλικίας  75 ετών περιπροθετικό κάταγμα 
μηριαίου μετά από Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου 
συνεπεία πτώσης. Λόγω του επιβαρυμένου ιατρι-
κού ιστορικού των δύο ασθενών η ανοικτή ανά-
ταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση θεωρήθηκε ως 
μέθοδος με υψηλή διεγχειρητική και μετεγχειρη-
τική νοσηρότητα και θνητότητα . Και οι δύο αντι-
μετωπίστηκαν με κλειστή ανάταξη και εξωτερική 
οστεοσύνθεση τύπου Ilizarov. 

Αποτελέσματα: Ο χρόνος των δύο επεμβάσεων 
που έγιναν υπό νωτιαία αναισθησία ήταν 100 και 
120 λεπτά αντίστοιχα χωρίς την ανάγκη για αλ-
λογενή μετάγγιση αίματος τόσο διεγχειρητικά 
όσο και μετεγχειρητικά. Η χρήση του συστήμα-
τος Ilizarov επέτρεψε πρώιμη και πλήρη κινητο-
ποίηση των ασθενών γεγονός που συνεισέφερε 
στην αποτροπή μετεγχειρητικών συμβάντων και 
την πώρωση των καταγμάτων και στις δύο ασθε-
νείς. Η εξωτερική οστεοσύνθεση αφαιρέθηκε και 
στις δύο ασθενείς στους 4 μήνες μετεγχειρητικά. 
Κατά την τελευταία επίσκεψη της (24 μήνες με-
τεγχειρητικά ) η 75χρονη ασθενής ήταν ικανή για 
πλήρη φόρτιση του σκέλους χωρίς υποστήριξη με 
ικανοποιητική κίνηση των αρθρώσεων ομόπλευ-
ρα του κατάγματος. Η 82χρονη ασθενής πέθανε 
19 μήνες μετεγχειρητικά λόγω καρδιακής ανα-
κοπής. Στην τελευταία επίσκεψη της η 75χρονη 
ήταν ικανή για πλήρη φόρτιση του σκέλους χωρίς 
υποστήριξη.

Συμπεράσματα: Η αντιμετώπιση υψηλού χει-
ρουργικού κινδύνου ηλικιωμένων ασθενών με 
περιπροθετικό κάταγμα μηριαίου μετά από ολική 
αρθροπλαστική  με κλειστή ανάταξη και εξωτε-
ρική οστεοσύνθεση τύπου Ilizarov αποτελεί μια 
εναλλακτική αξιόπιστη μέθοδο. 
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡ-
ΓΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΡΑΙΒΟΪΠ-
ΠΟΠΟΔΙΑΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ILIZAROV ΣΕ 
ΑΣΘΕΝΗ 17 ΕΤΩΝ

Θεοδωρίδης Κ.1, Κεσίδης Ε., Κύρου Μ. 1, Σπάρτα-
λης Α. 2, Ραούλης Β. 1, Νικοπούλου Α. 2

1Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο»
2Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»

Σκοπός: Η συγγενής ραιβοϊπποποδία είναι η συ-
χνότερη διαμαρτία του ποδός σε νεογνά (1/1000 
γεννήσεις) και περιλαμβάνει ιπποποδία, υπτια-
σμό και προσαγωγή του προσθίου ποδός.  Εμφα-
νίζεται αμφοτερόπλευρα στο 50% των περιπτώ-
σεων.  Η αντιμετώπισή της είναι αρχικά συντη-
ρητική (γυψεπίδεσμοι διόρθωσης, νάρθηκες) και 
επί αποτυχίας χειρουργική (επεμβάσεις μαλακών 
μορίων, οστικές επεμβάσεις).  Η υποτροπή της 
νόσου, ακόμα και μετά από χειρουργική αντιμε-
τώπιση, κυμαίνεται κατά μ.ο. 25%.  Σκοπός  της 
παρουσίασης αυτής είναι η ανάδειξη της χρησιμό-
τητας του συστήματος εξωτερικής οστεοσύνθε-
σης Ιlizarov  προκειμένου να διορθωθούν ταυτό-
χρονα  οι επιπλοκές της χειρουργικής θεραπείας 
της ραιβοϊπποποδίας.

Υλικό – Μέθοδος: Άνδρας, 17 ετών μετά από 
σειρά χειρουργικών επεμβάσεων στις οποίες υπε-
βλήθη από το 3ο έτος έως το 11ο έτος ηλικίας, 
προκειμένου να διορθωθεί η συγγενής ραιβοϊπ-
ποποδία από την οποία έπασχε, προσέρχεται στα 
εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου μας με τις 
εξής παραμορφώσεις στο αριστερό σκέλος:  
·	  ανάκυρτο γόνατο σε υπεξαρθρήματική 

θέση και βλαισογονία, 
·	  βλαισότητα και οπίσθια κύρτωση του 

κάτω τριτημορίου της κνήμης

·	  ιπποποδία, γαμψοδακτυλια , κοιλοποδία 
και έλλειμμα πτέρνας.

Οι παραμορφώσεις του αριστερού σκέλους αντι-
μέτωπίσθηκαν με τριπλή αρθρόδεση ποδός με 
ταυτόχρονη χαμηλή οστεοτομία κνήμης – πε-
ρόνης, διατομή καμπτήρων τενόντων δακτύλων 
και σταδιακή ανάταξη του υπεξαρθρήματος της 
αριστερής κατά γόνυ άρθρωσης με τη βοήθεια 
συστήματος εξωτερικής οστεοσύνθεσης Ilizarov 
(μηρό – κνήμη – πόδα).

Αποτελέσματα: Στο χρονικό διαστημα των επτά 
(7) μηνών μετά την επέμβαση πραγματοποιήθηκε 
σταδιακή αφαίρεση του συστήματος εξωτερικής 
οστεοσύνθεσης.  Διαπιστώθηκε βελτίωση της 
αστάθειας του γόνατος, διόρθωση της βλαισο-
γονίας και του άξονα της κνήμης καθώς και  της 
γαμψοδακτυλίας

Συμπεράσματα: Το σύστημα εξωτερικής οστεο-
σύνθεσης Ilizarov λόγω της χαμηλής επεμβατικό-
τητάς του και της ευελιξίας του, φαίνεται να εν-
δείκνυται για την ταυτόχρονη διόρθωση πολλων 
επιπλοκών της χειρουργικής αντιμετώπισης της 
ραιβοϊπποποδίας, οι οποίες διαφορετικά θα χρει-
άζονταν μια σειρά επεμβάσεων.
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ΤΕΤΡΑΠΛΗ ΑΡΘΡΟΔΕΣΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙ-
ΚΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟ-
ΣΥΝΘΕΣΗΣ ILIZAROV ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑΣ CHARCOT

Κεσίδης Ε., Λυκομήτρος Β., Νικοπούλου Α., Γερά-
κης Α., Κοπάδης Ν., Κουκουλίδης Α.

Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»
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Σκοπός: Η νευροπαθητική αρθροπάθεια Charcot 
είναι μια καταστροφική διαδικασία μη φλεγμονώ-
δους αιτιολογίας η οποία προσβάλει τα οστά και 
τις αρθρώσεις ασθενών με περιφερική νευροπά-
θεια.  Εμφανίζεται συνηθέστερα σε ασθενείς οι 
οποίοι διανύουν την 5η με 6η δεκατία και πάσχουν 
από Σακχαρώδη Διαβήτη, αλκοολική κίρρωση 
ήπατος καθώς και σε ασθενείς με νευροπαθητική 
σύφιλη.  Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι η 
ανάδειξη της χρησιμότητας του συστήματος εξω-
τερικής οστεοσύνθεσης Ιlizarov στην αντιμετώπι-
ση της αρθροπάθειας Charcot.

Υλικό και Μέθοδος: Άνδρας 65 ετών με ιστορικό 
Σακχαρώδους Διαβήτη Τύπου ΙΙ, ηπατική κίρρω-
ση και χρόνια αρθροπάθεια Charcot προσέρχεται 
στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου 
μας λόγω βαρειάς παραμόρφωσης άκρου ποδός 
και ήπιου άλγους κατά τη φόρτιση.  Aκτινολογι-
κά ο ασθενής εμφάνιζε παραμόρωση ποδός τύ-
που rocker  bottom, κατακερματισμό και νέκρω-
ση του σκαφοειδούς, νέκρωση αστραγάλου και 
υπεξάρθρημα ποδοκνημικής – υπαστραγαλικής 
άρθρωσης, καθώς και κατακερματισμό κεφαλής 
4ου και 5ου μεταταρσίου.  Κλινικά παρουσίαζε χω-
λότητα και αστάθεια κατά τη βάδιση, μελάχρωση 
δέρματος και βλαισοποδία.  Τα συμπτώματα αυτά 
προϋπήρχαν από έτους.  Η αντιμετώπιση πραγ-
ματοποιήθηκε με τη βοήθεια συστήματος εξωτε-
ρικής οστεοσύνθεσης Ilizarov και περιελάμβανε 
τετραπλή αρθρόδεση ποδοκνημικής με αφαίρεση 
του σκαφοειδούς και τοποθέτηση λαγονίου αυτο-
μοσχεύματος.

Αποτελέσματα: Ένα χρόνο μετεγχειρητικά, ο 
ασθενής εμφανίζει απουσία πόνου, δυνατότητα 
στήριξης χωρίς υποβοήθηση και διόρθωση της 
βλαισοποδίας

Συμπεράσματα: Η επιλογή του συστήματος 

εξωτερικής οστεοσύνθεσης Ilizarov μπορεί να 
αποδειχθεί μέθοδος εκλογής για την αντιμετώ-
πιση ασθενών με νευροπαθητική αρθροπάθεια 
Charcot, καθώς εμφανίζει μικρή επεμβατικότητα 
με σεβασμό στα μαλακά μόρια, ιδιαίτερα στο δια-
βητικό πόδι.  Παράλληλα, επιτρέπει τη σταδιακή 
διόρθωση των παραμορφώσεων καθώς και την 
πρώιμη κινητοποίηση των ασθενών..   
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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΟΣΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΜΕ ΒΙΔΕΣ 
ΣΕ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΟΔΟΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ II KATA 
ANDERSON ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΗ ΟΣ-
ΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

Stavridis S.I., Scholz M., Kandziora F.

Center for Spinal Surgery and Neurotraumatology, 
BG Unfallklinik Frankfurt, Germany

Σκοπός: Να μελετηθεί το εάν η ενίσχυση με οστι-
κό τσιμέντο του σώματος του άξονα σε ασταθή 
κατάγματα οδόντος τύπου ΙΙ κατά Anderson 
μπορεί να βελτιώσει τη συγκράτηση των βιδών 
στο οστεοπορωτικό οστούν και να οδηγήσει στην 
ανεπίπλοκη πώρωση του κατάγματος.

Υλικό και Μέθοδοι: 4 γυναίκες ασθενείς (μέση 
ηλικία 83 χρόνια) με παρεκτοπισμένο κάταγμα 
οδόντος τύπου ΙΙ κατά Anderson και προϋπάρ-
χουσα οστεοπόρωση (μ.ο. Τ-score<3,5) υπο-
βλήθηκαν σε χειρουργική θεραπεία με πρόσθια 
οστεοσύνθεση με βίδες. Μετά την τοποθέτηση 
των βιδών διενεργήθηκε σπονδυλοπλαστική του 
σώματος του οδόντα. Κατά μ.ο. εισήχθησαν 2,5 
ml οστικού τσιμέντου PMMA. Μετεγχειρητικά 
οι ασθενείς έφεραν μαλακό κολάρο για 6 εβδο-
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μάδες. Οι ασθενείς επανελέγχθηκαν κλινικά και 
ακτινολογικά μετά από διάστημα 8 μηνών κατά 
μ.ο.

Αποτελέσματα: Η διενέργεια της σπονδυλοπλα-
στικής αύξησε τη διάρκεια της επέμβασης κατά 
11 λεπτά. Η μετεγχειρητική αξονική τομογραφία 
έδειξε το οστικό τσιμέντο να περιβάλει τις βίδες. 
Σε 2 ασθενείς παρατηρήθηκε μία ελάχιστη διαφυ-
γή τσιμέντου προς τα πλάγια μέσω της γραμμής 
του κατάγματος, η οποία όμως δεν ήταν κλινικά 
σημαντική. Κλινικά όλοι οι ασθενείς ανέφεραν 
πως η ανώτερη αυχενική μοίρα τους ήταν ανώδυ-
νη. Σε όλες τις ασθενείς ο ακτινολογικός έλεγχος 
ανέδειξε τη σωστή ανάταξη του οδόντος χωρίς 
επιπλοκές από τα υλικά οστεοσύνθεσης.

Συμπεράσματα: Σε ασθενείς με κατάγματα οδό-
ντος τύπου ΙΙ κατά Anderson με προϋπάρχουσα 
σοβαρή οστεοπόρωση η ενίσχυση των προσθίων 
βιδών μέσω μίας σπονδυλοπλαστικής του σώμα-
τος του οδόντος απέτρεψε τη μετανάστευση των 
βιδών στο οστεοπορωτικό οστούν και την απώ-
λεια της ανάταξης και οδήγησε στην ανεπίπλοκη 
πώρωση του κατάγματος.
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ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΜΑ – ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ 
ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΕΡΚΙΔΟΣ. ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ 
ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΚΑΙ ΒΙΔΕΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΠΕ-
ΡΙΠΤΩΣΗΣ

Καπινάς Α., Σπανός Ι., Λαζαρίδης Κ., Γιγής Ι.,  Πά-
νος Ν., Χριστοφορίδης Ι.

Β’ Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεν-
νηματάς»

Εισαγωγή: Η κεφαλή της κερκίδος αρθρώνεται 
με τον έξω κόνδυλο του βραχιονίου και την ωλέ-
νη στην εγγύς κερκιδοωλενική άρθρωση. Η άρ-
θρωση της κερκίδος με τον έξω κόνδυλο δέχεται 
μέχρι και 60% των φορτίων που αναπτύσσονται 
στην άρθρωση του αγκώνα. Επιπλέον τελευταία 
έχει αποδειχθεί ο κεφαλαιώδης ρόλος της κεφα-
λής της κερκίδος στη σταθερότητα της άρθρωσης 
του αγκώνα. Στα πλήρη, συντριπτικά κατάγματα 
της κεφαλής της κερκίδος η βιβλιογραφία δεν εί-
ναι ξεκάθαρη αν υπερτερεί η οστεοσύνθεση του 
κατάγματος ή η αντικατάσταση της κεφαλής.

Σκοπός: Σκοπός της παρουσίασης είναι να δεί-
ξουμε ότι η οστεοσύνθεση ενός συντριπτικού, 
πλήρους κατάγματος κεφαλής της κερκίδος είναι 
εφικτή. Επίσης να τονίσουμε ότι η πλήρης απαγ-
γείωση της κεφαλής της κερκίδος δεν οδηγεί σί-
γουρα σε νέκρωση αυτής, αλλά μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα μία βιώσιμη, λειτουργική κεφαλή.

Υλικό και Μέθοδος: Ασθενής θήλυ, 38 ετών, 
προσήλθε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών 
της κλινικής μας, μετά από πτώση πάνω στο δεξιό 
της άνω άκρο με τον αγκώνα σε έκταση. Από τον 
ακτινολογικό έλεγχο και την αξονική τομογρα-
φία φάνηκε συντριπτικό κάταγμα της κεφαλής 
της κερκίδος (>3 τεμάχια), τα οποία είχαν διαχω-
ριστεί πλήρως με τον αυχένα της κερκίδος. Έγι-
νε έξω πλάγια προσπέλαση του αγκώνα. Για την 
ανεύρεση των τεμαχίων της κεφαλής αναγκαστι-
κά προβήκαμε σε πλήρη αποκόλληση των μαλα-
κών μορίων. Η οστεοσύνθεση των τεμαχίων έγινε 
εκτός του πεδίου με δύο ακέφαλες βίδες. Εκτός 
του πεδίου τοποθετήθηκε και η πλάκα τύπου 
«Τ» στην κεφαλή και εν συνεχεία οστεσυνθέθηκε 
στον αυχένα της κερκίδος με τρεις βίδες.
Τα αποτελέσματα ένα χρόνο μετά είναι πολύ 
καλά. Η ασθενής έχει πλήρη έκταση, κάμψη, πρη-
νισμό και υπτιασμό στον αγκώνα. 
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Συμπεράσματα: Η οστεοσύνθεση της κεφαλής 
της κερκίδος είναι εφικτή ακόμη και σε κάποια 
συντριπτικά κατάγματα. Ακόμη και όταν είμαστε 
αναγκασμένοι να οστεοσυνθέσουμε την κεφαλή 
εκτός του χειρουργικού πεδίου, τα αποτελέσματα 
είναι ικανοποιητικά και ιδιαίτερα σε νέους ασθε-
νείς θεωρούμε ότι πρέπει να γίνεται η προσπάθεια 
οστεοσύνθεσης.
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Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΩΛΕΚΡΑΝΟΥ

Τσιαμπάς Δ., Μανώλης Ι., Αλεξίου Γ., Ηγουμένου 
Β., Πάκος Σ., Μποροδήμος Α.

Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Φιλιατών

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση 
των αποτελεσμάτων της χειρουργικής θεραπείας 
των καταγμάτων του ωλεκράνου από την κλινική 
μας. 

Υλικό και Μέθοδοι: Την περίοδο από τον Οκτώ-
βριο του 2003 ως τον Σεπτέμβριο του 2011αντι-
μετωπίσαμε 41 κατάγματα του ωλεκράνου σε 40 
ασθενείς, 29 άντρες και 11 γυναίκες με μέσο όρο 
ηλικίας 38 έτη. Οι συνοδές κακώσεις περιελάμβα-
ναν: 5 υπερδιακονδύλια κατάγματα βραχιονίου, 
1 υπερκονδύλιο κάταγμα βραχιονίου και 2 κα-
τάγματα της κεφαλής της κερκίδας.  Τρία από τα 
κατάγματα ήταν ανοικτά, 2 τύπου I και 1 τύπου 
II κατά Gustilo. Τα κατάγματα ταξινομήθηκαν με 
το σύστημα του Schatzker και τα αποτελέσματα 
με το σύστημα του Murphy. Τριάντα δύο εξ αυ-
τών αντιμετωπίστηκαν με τοποθέτηση βελονών 
Kirshner  και σύρμα ελκυσμού και 9 με πλάκα και 
βίδες.  Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης ήταν 4,3 
έτη (από 2 μέχρι 7 έτη). 

Αποτελέσματα: Πώρωση παρατηρήθηκε σε όλα 
τα κατάγματα. Σε δύο κατάγματα – με συνο-
δά υπερδιακονδύλια κατάγματα – αναπτύχθηκε 
φλεγμονή και απαιτήθηκε αφαίρεση υλικών. Το 
εύρος κίνησης, κυρίως έλλειμμα έκτασης, παρα-
τηρήθηκε σε 10 περιπτώσεις (24,39%).

Συμπέρασμα: Η χειρουργική αντιμετώπιση των 
παρεκτοπισμένων καταγμάτων του ωλεκράνου 
αποτελεί τη μέθοδο εκλογής. Η παρουσία συνο-
δών κακώσεων αυξάνει σημαντικά την πιθανότη-
τα επιπλοκών.
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ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΛΕΙ-
ΔΟΥΜΕΝΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΑ

Κυριακόπουλος Σ., Κωτούλας Η., Σκουτέρης Δ., 
Ταγκαλέγκας Ι., Τσακούμης Γ., Σοφιανός Ι.Π.

Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Λιβαδειάς

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση 
της εμπειρίας της κλινικής μας στη χειρουργική 
του άκρου πόδα με την εφαρμογή ειδικών κλει-
δούμενων πλακών τύπου DARKΟ.

Υλικό και Μέθοδος: Πρόκειται για 15 ασθενείς 
10 γυναίκες και 5 άνδρες ηλικίας από 25 ως 82 
ετών οι οποίοι έπασχαν από βλαισό μέγα δάκτυ-
λο (12 περιπτώσεις) και χρόνιο υπεξάρθρημα της 
1ης Μεταταρσιοφαλαγγικής άρθρωσης (3 περι-
πτώσεις συνεπεία Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας). 
Η αντιμετώπιση του βλαισού μεγάλου δακτύλου 
έγινε με ανοικτή έσω οστεοτομία βάσης, συγκρά-
τηση της οστεοτομίας με  ειδική τετράπλευρη 
πλάκα η οποία στο κέντρο έχει κατάλληλη δια-



116 31ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΤΕΜΑΘ, 19-21  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ – 2012

μόρφωση- σφήνα  η οποία εισχωρεί ανάμεσα στην 
οστεοτομία και χρήση 4 κλειδούμενων κοχλιών. 
Στις  περιπτώσεις του υπεξαρθρήματος έγινε αρ-
θρόδεση της μεταταρσιοφαλαγγικής άρθρωσης 
ύστερα από κατάλληλη διαμόρφωση των επιφα-
νειών με ειδικά ανατομικά γλύφανα.

Αποτελέσματα: Η πόρωση των οστεοτομιών και 
η επίτευξη της αρθρόδεσης επετεύχθη σε όλες τις 
περιπτώσεις. Η βάδιση έγινε άμεσα με τη χρήση 
ειδικού υποδήματος αποφόρτισης του προσθίου 
ποδός για διάρκεια 20 ημερών.

Συμπεράσματα: Η χρήση των κλειδούμενων 
πλακών ανατομικών πλακών  τύπου DARKO 
αποτελούν μια αξιόπιστη λύση στη χειρουργική 
του άκρου πόδα. Το χαμηλό τους προφίλ και το 
υλικό κατασκευής (τιτάνιο) την καθιστούν εύ-
κολη στη χρήση ακόμα και στον μη πεπειραμένο 
χειρουργό. Προσφέρουν εξαιρετική σταθερότητα 
η οποία επιτρέπει την άμεση κινητοποίηση του 
ασθενή περιορίζοντας πολύ  το ποσοστό  αστοχι-
ών και επιπλοκών.   
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ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΘΩΡΑ-
ΚΙΚΗΣ ΚΥΦΩΣΗΣ 75o ΣΕ ΑΓΟΡΙ 16 ΕΤΩΝ 
ΜΕΣΩ ΠΡΟΣΘΙΟ - ΟΠΙΣΘΙΟ - ΠΡΟΣΘΙΑΣ 
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ

Schnake K.J., Stavridis S.I., Kandziora F.

Center for Spinal Surgery and Neurotraumatology, 
BG Unfallklinik Frankfurt, Germany

Σκοπός: Η παρουσίαση της χειρουργικής θερα-
πείας  βαριάς μετατραυματικής κύφωσης 75o κα-

θώς και των πιθανών νευρολογικών επιπλοκών.

Υλικό και Μέθοδοι: Το 16χρονο αγόρι από το 
Αφγανιστάν είχε αρχικά υποβληθεί στο Ιράν προ 
δεκαετίας σε πρόσθια σπονδυλοδεσία χωρίς υλι-
κά μετά από σοβαρό πολεμικό τραύμα της θωρα-
κικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης (Θ10/11). 
Στην παρούσα φάση ο νεαρός ασθενής έπασχε 
από μία βαριά τοπική κυφωτική παραμόρφωση 
της κατώτερης θωρακικής μοίρας με συνοδό αφό-
ρητο πόνο.
Αρχικά διενεργήθηκε εκτομή των συνενωμέ-
νων σπονδύλων (Θ8-Θ11) μέσω μίας πρόσθιας 
προσπέλασης με θωρακοσκοπική υποβοήθηση. 
Ακολούθησε στον ίδιο χρόνο οπίσθια κυφεκτομή  
(Θ8-Θ10) και οπίσθια σπονδυλοδεσία (Θ5-Ο1) 
με βίδες και ράβδους. Αμέσως μετά την οπίσθια 
διόρθωση της κυφωτικής παραμόρφωσης σημει-
ώθηκε πτώση στα καταγραφώμενα κινητικά προ-
κλητά. 
Δυναμικά, κάτι που υποδήλωνε νευρολογική δι-
αταραχή, γεγονός που οδήγησε σε μερική ανα-
στροφή της ανάταξης. Αν και η μετεγχειρητική 
αξονική τομογραφία απέκλεισε τόσο τυχόν λάθος 
στην τοποθέτηση των υλικών όσο και την ύπαρξη 
επισκληριδίου αιματώματος, ο ασθενής συνέχισε 
να είναι παραπληγικός. Την επόμενη μέρα διενερ-
γήθηκε αναθεώρηση της οπίσθιας επέμβασης με 
ευρεία αποσυμπίεση χωρίς όμως περαιτέρω ευρή-
ματα σχετικά με το εγκατεστημένο νευρολογικό 
έλλειμμα. Ακολούθως και στον ίδιο χρόνο τοπο-
θετήθηκε μέσω πρόσθιας προσπέλασης με θωρα-
κοσκοπική υποβοήθηση  εκπτυσσόμενος κλωβός 
τιτανίου προς πλήρωση του εκτεταμένου προσθί-
ου ελλείμματος. 

Αποτελέσματα:  Η νευρολογική κατάσταση του 
ασθενούς βελτιώθηκε σταδιακά κατά τους επό-
μενους μήνες. Στον εξαμηνιαίο μετεγχειρητικό 
έλεγχο ο ασθενής δήλωσε απόλυτα ευχαριστη-
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μένος και ελεύθερος πόνου χωρίς υπολειπόμενο 
νευρολογικό έλλειμμα. Η θωρακική κύφωση είχε 
μειωθεί στις 42o με φυσιολογικό οβελιαίο προφίλ.

Συμπεράσματα: Σοβαρές κυφωτικές παραμορ-
φώσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν επιτυχώς 
με συνδυασμένες προσθιοπίσθιες προσπελάσεις. 
Υπερβολικές προσπάθειες ανάταξης ενέχουν τον 
κίνδυνο νευρολογικών επιπλοκών. Γι αυτό καθί-
σταται απαραίτητη η διεγχειρητική χρήση νευρο-
παρακολούθησης.
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ΟΨΙΜΟ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΕΡΚΙ-
ΔΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΚΩΣΗ ΑΓΚΩΝΑ ΣΕ ΠΑΙ-
ΔΙ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Χριστοδούλου Α., Καπινάς Α., Τερζίδης Κ., Σφαι-
ρόπουλος Ν., Γιγής Ι., Χριστοφορίδης Ι.

Β’ Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεν-
νηματάς»

Εισαγωγή: Το τραυματικό εξάρθρημα κεφαλής 
κερκίδας σαν μοναδικό εύρημα ή σε συνδιασμό με 
κάταγμα ωλένης δέν αποτελεί σπάνια περίπτωση 
στην καθημερινή κλινική πράξη. Η διάγνωση βα-
σίζεται στον απλό ακτινολογικό έλεγχο. Το βρα-
δυγενές εξάρθρημα κεφαλής κερκίδας το οποίο 
δέν απεικονίζεται στον αρχικό ακτινολογικό 
έλεγχο αλλά είναι σαφές στον επανέλεγχο απο-
τελεί πρόκληση. Αιτία φαίνεται να αποτελεί το 
εξάρθρημα το οποίο γίνεται άμεσα μετά τον τραυ-
ματισμό το οποίο ανάτασεται αυτόματα μετά την 
κάκωση  ενώ εξαρθρώνεται σε απώτερο χρόνο. 

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας μας είναι η παρου-

σίαση μιας σπάνιας περίπτωσης βραδυγενούς
εξαρθρήματος κεφαλής κερκίδας το οποίο δια-
γνώστηκε 10 μέρες μετά τον αρχικό τραυματισμό.

Περιγραφή περίπτωσης: Παιδί 5 ετών προσήλ-
θε στο τμήμα επιγόντων περιστατικών λόγω 
αναφερόμενης πτώσης και κάκωσης αριστερού 
αγκώνα. Κλινικά παρουσιάζει οίδημα και έντο-
νο άλγος στις κινήσεις του αγκώνα. Στόν αρχικό 
ακτινολογικό έλεγχο δέν απεικονίζεται σαφής ει-
κόνα κατάγματος, παρά μόνο αιμάτωμα (fat pad 
sign) στην πρόσθια επιφάνεια. Αντιμετωπίστηκε 
με βραχιονοπηχεοκαρπικό γυψεπίδεσμο στις 90ο, 
ανάρτηση και σύσταση για επανέλεγχο στα τα-
κτικά εξωτερικά ιατρεία. Σε 10 μέρες το οίδημα 
βελτιώθηκε ενώ το άλγος παρέμεινε. Ακτινολο-
γικά απεικονίζεται πρόσθιο εξάρθρημα της κε-
φαλής της κερκίδας. Η αντιμετώπιση έγινε χει-
ρουργικά με ανοικτή ανάταξη και ακινητοποίηση 
με βελόνα Kirshner διά του έξω επικονδύλου στις 
90ο και εφαρμογή βραχιονοπηχεοκαρπικού γυψε-
πιδέσμου Αφαίρεση των υλικών έγινε μετά από 6 
βδομάδες. Ένα μήνα μετά την αφαίρεση των υλι-
κών ο ακτινολογικός έλεγχος δείχνει αναταγμένη 
κεφαλή κερκίδας.

Συμπέρασμα: Το βραδυγενές εξάρθρημα κεφαλής 
κερκίδας αποτελεί σπάνια οντότητα. Είναι  απο-
τέλεσμα της αρχικής κάκωσης-εξαρθρήματος εί-
ται λόγω της αυξημένης ελαστικότητας της ωλέ-
νης που επιτρέπει μεγάλες παραμορφώσεις χωρίς 
εικόνα κάταγματος είται λόγω αδυναμίας του δα-
κτυλιοειδούς συνδέσμου που ρήγνεται ευκολότε-
ρα. Η διάγνωση πολύ εύκολα μπορεί να διαλάθει 
της προσοχής λόγω του ασαφούς ιστορικού, κλι-
νικών και ακτινολογικών ευρημάτων. Η περίπτω-
ση αυτή τονίζει την αξία του επανελέγχου παρά 
την έλλειψη ακτινολογικών ευρημάτων.
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ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗ-
ΣΗ ΙΣΧΙΟΥ

Καραμέρη Κ.1, Ιωακειμίδης Σ.2, Παπαδόπουλος 
Κ.3, Παπαβασιλείου Α.4

1Γ.Ν. Κιλκίς
2Φυσικοθεραπευτής 
3Εργαστήριο Αθλητικών Κακώσεων ΤΕΦΑΑ, 
4Τμήμα Αθλητικών Κακώσεων ΤΕΦΑΑ Α.Π.Θ.

Σκοπός: Η αρθροσκόπηση ισχίου αποτελεί μια 
νέα χειρουργική τεχνική.  Παρά την ταχύτατη 
εξέλιξη της δεν υπάρχει ομοφωνία στην διεθνή βι-
βλιογραφία σε ότι αφορά τα πρωτόκολλα μετεγ-
χειρητικής αποκατάστασης. Σκοπός μας είναι να 
παρουσιάσουμε ένα βασικό και αξιόπιστο πρωτό-
κολλο φυσιοθεραπευτικής παρέμβασης.
 
Υλικό-Μέθοδος: 41 ασθενείς εφάρμοσαν το προ-
τεινόμενο φυσιοθεραπευτικό  πρόγραμμα μετά 
από αρθροσκόπηση ισχίου από το 2009 έως και 
2011.  Ο μ.ο. ηλικίας ήταν 37 έτη, 31 άνδρες και 
10 γυναίκες.  Η ένδειξη για αρθροσκόπηση για 34 
ασθενείς ήταν η μηροκοτυλιαία πρόσκρουση, για 
4 η οστεοαρθρίτιδα, για 2 η ισχαιμική νέκρωση 
και για 1 η υμενική οστεοχονδρωμάτωση.  Από 
τους 41 ασθενείς οι 31 εφάρμοσαν πλήρως το 
φυσιοθεραπευτικό πρόγραμμα που προτείνουμε. 
Οι υπόλοιποι 10 ασθενείς αντιμετωπίστηκαν σε 
άλλα φυσιοθεραπευτήρια έχοντας όμως συνεχή 
επαφή με τους συγγραφείς.  Το πρόγραμμα είναι 
χωρισμένο σε 3 χρονικές ενότητες με διαφορετι-
κούς στόχους αποκατάστασης για κάθε μία από 
αυτές.  

Αποτελέσματα: Ο χρόνος πλήρους αποκατά-

στασης του ασθενούς ήταν μεταξύ 2 και 5 μήνες 
ανάλογα με την έκταση των βλαβών, των ιδιαιτε-
ροτήτων του ασθενούς και το φύλο. Συγκριτικά ο 
χρόνος αποκατάστασης των γυναικών σε σχέση 
με των ανδρών ήταν μεγαλύτερος. Αυτό πιθανώς 
να οφείλεται στο πιο αδύναμο μυϊκό σύστημα 
των γυναικών.

Συμπέρασμα: Η φυσικοθεραπεία μετά από αρ-
θροσκόπηση ισχίου απαιτεί τη χρήση ενός βασι-
κού πρωτόκολλου φυσιοθεραπευτικής παρέμβα-
σης το οποίο όμως επιτρέπει την εξατομίκευση 
του ανάλογα με τις ανάγκες - ιδιαιτερότητες του 
ασθενούς.  Το πρωτόκολλο που προτείνουμε έχει 
αποδειχθεί κατάλληλο και αποτελεσματικό λαμ-
βάνοντας υπόψη ότι χρησιμοποιήθηκε με επιτυ-
χία και από μια σειρά συναδέλφων χωρίς να ανα-
φερθούν  προβλήματα.  
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ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ 
ΨΕΥΔΑΡΘΡΩΣΗ ΚΝΗΜΗΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ 
ΥΠΟΦΩΣΦΑΤΑΣΙΑΣ

Σαμδάνης Β., Σπυριδάκης Α., Γιαννέκας Δ., Μπε-
σλίκας Θ., Σαμολαδάς Ε., Χριστοφορίδης Ι.

Β’ Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς»

Σκοπός: Παρουσίαση ασθενούς με ψευδάρθρωση 
ατραυματικού κατάγματος ΑΡ κνήμης στα πλαί-
σια υποφωσφατασίας. Χειρουργική αντιμετώπιση 
με αφαίρεση του ψευδαρθρωσικού ιστού και στα-
τική ενδομυελική ήλωση. 

Υλικό: Γυναίκα 48 ετών παραπέμφθηκε στην κλι-
νική μας λόγω ψευδάρθρωσης ατραυματικού κα-
τάγματος περιφερικής μετάφυσης της (ΑΡ)κνή-
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μης. Από το ατομικό αναμνηστικό σημειώνεται 
υποτροπιάζουσα μεταταρσαλγία (ΔΕ) καθώς και 
απώλεια των μόνιμων οδόντων σε ηλικία 16 ετών 
λόγω πολυτερηδονισμού. Από τον ακτινολογικό 
έλεγχο διαπιστώθηκε η παρουσία καταγμάτων 
της διάφυσης του 3ου και 4ου μεταταρσίου (ΔΕ) σε 
φάση πώρωσης καθώς και η ψευδάρθρωση της 
(ΑΡ) κνήμης. 

Μέθοδοι: Διενεργήθηκε πλήρης εργαστηριακός 
έλεγχος εκ του οποίου σημειώνονται τα εξαιρετι-
κά χαμηλά επίπεδα μη ειδικής αλκαλικής φωσφα-
τάσης (TNSALP) ενώ οι υπόλοιποι δείκτες οστι-
κής εναλλαγής ήταν εντός φυσιολογικών ορίων. 
Τα επίπεδα PTH, Ca ορού και ούρων 24ώρου 
καθώς και 25(ΟΗ)D3 κυμαίνονταν επίσης εντός 
φυσιολογικών ορίων, ενώ η συγκέντρωση Ρ ορού 
και βιταμίνης Β6 (PLP) ήταν αυξημένη. Η ψευ-
δάρθρωση της (ΑΡ) κνήμης αντιμετωπίστηκε 
με χειρουργική αφαίρεση του ψευδαρθρωσικού 
ιστού και στατική ενδομυελική ήλωση.

Αποτελέσματα: Με βάση την κλινική εικόνα και 
τα παθογνωμονικά ευρήματα του εργαστηριακού 
ελέγχου, ετέθη η διάγνωση της υποφωσφατασί-
ας. Κατά την μετεγχειρητική παρακολούθηση της 
ασθενούς, διαπιστώθηκε, ακτινολογικά, πλήρης 
πώρωση του κατάγματος  στις 16 εβδομάδες. 

Συμπεράσματα: Η υποφωσφατασία αποτελεί μια 
εξαιρετικά σπάνια, κληρονομική διαταραχή του 
οστικού μεταβολισμού με κύριο χαρακτηριστι-
κό τα χαμηλά επίπεδα TNSALP. Ανάλογα με την 
ηλικία εμφάνισης των σκελετικών εκδηλώσεων 
διακρίνεται σε 4 τύπους: περιγεννητική, βρεφι-
κή, παιδική και υποφωσφατασία των ενηλίκων. Η 
τελευταία χαρακτηρίζεται κλινικά από οδοντικές 
διαταραχές, και αυξημένο κίνδυνο κατάγματος, 
συχνά χωρίς ιστορικό κάκωσης. Βιοχημικά, εκτός 
από τη χαμηλή συγκέντρωση TNSALP, χαρακτη-

ριστικά είναι τα αυξημένα επίπεδα πυριδοξίνης 
(PLP), καθώς και η υπερφωσφοραιμία στο 50% 
των ασθενών λόγω αυξημένης σωληναριακής 
επαναρρόφησης Ρ (↑ TnP/GFR). Δεν υπάρχει 
αιτιολογική αντιμετώπιση της νόσου.  Τα κατάγ-
ματα των μακρών οστών αντιμετωπίζονται κατά 
προτίμηση με ενδομυελική ήλωση με καλά απο-
τελέσματα από τα μέχρι σήμερα βιβλιογραφικά 
δεδομένα. 
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 Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΧΑΝΤΗ-
ΡΙΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΜΕ 
ΗΛΟ ΤΥΠΟΥ LONG GAMMA – NAIL

Τσιαμπάς Δ., Αλεξίου Γ., Στρουγγάρης Μ., Σοφία 
Δ., Πάκος Σ., Μποροδήμος Α.

Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν.Φιλιατών

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση 
των αποτελεσμάτων της χειρουργικής θεραπείας 
των υποτροχαντήριων καταγμάτων του μηριαίου 
με τη μέθοδο της ενδομυελικής ήλωσης, τύπου 
long gamma – nail.

Υλικό - Μέθοδοι: Την τελευταία δεκαετία (2002 
– 2011) αντιμετωπίσαμε 36 κλειστά υποτροχα-
ντήρια κατάγματα του μηριαίου. Από αυτά 22 
ήταν τύπου I, 9 τύπου II και 5 τύπου III σύμφω-
να με την κατάταξη της AO/ASIF. Ο μέσος όρος 
ηλικίας των ασθενών ήταν 78.6 έτη, η αναλογία 
ανδρών/γυναικών 4/6. Ο μέσος χρόνος παρακο-
λούθησης ήταν 3,2 έτη (1 έως 8 έτη). Όλα τα κα-
τάγματα αντιμετωπίστηκαν  χειρουργικά με κλει-
στή ανάταξη και ενδομυελική ήλωση με χρήση 
κλειδούμενου ενδομυελικού ήλου άλλοτε άλλης 
εταιρίας, αλλά πάντα τύπου long gamma – nail. 
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Σε 7 περιπτώσεις έγινε δυναμοποίηση της ήλωσης 
με αφαίρεση του περιφερικού κοχλία.

Αποτελέσματα: Όλα τα κατάγματα πωρώθηκαν, 
ενώ 2 παρουσίασαν καθυστερημένη πώρωση. 
Δεν παρατηρήθηκε καμία περίπτωση φλεγμο-
νής, αστοχίας υλικού ή πώρωσης σε μη αποδεκτή 
πλημμελή θέση. Πέντε ασθενείς απεβίωσαν μετά 
την πώρωση των καταγμάτων και την κινητοποί-
ησή τους, από παθολογικά αίτια. Δύο ασθενείς 
παρουσίασαν εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση και 
ένας πνευμονική εμβολή, οι οποίοι αντιμετωπί-
στηκαν συντηρητικά.

Συμπέρασμα: Η ενδομυελική ήλωση των υπο-
τροχαντήριων καταγμάτων του μηριαίου με ήλο 
τύπου gamma αποτελεί αξιόπιστη και αποτελε-
σματική μέθοδο θεραπείας.
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Η ΧΡΗΣΗ ΓΛΥΦΑΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΟΜΥΕ-
ΛΙΚΩΝ ΗΛΩΝ ΣΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑ-
ΤΑ ΜΗΡΙΑΙΟΥ. ΠΡΩΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Λάκκα Β.1, Μπαρμπιτσιώτη Α.2, Μπουντούρης 
Π.1, Ακριβός Ι.1

1Β’ Ορθοπαιδική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός»
2Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης 

Σκοπός: Η ανάδειξη της τοπικής επέκτασης της 
νόσου σε παθολογικά κατάγματα μηριαίου μετά 
από γλυφανιζόμενη ενδομυελική ήλωση.

Υλικό: 5 ασθενείς, 3 γυναίκες, 2 άνδρες, από 62 
έως 75 ετών, με παθολογικά κατάγματα μηριαίου 
αντιμετωπίστηκαν με κλειστή γλυφανιζόμενη εν-
δομυελική ήλωση χωρίς χρήση τσιμέντου. Τα κα-

τάγματα οφείλονταν σε μεταστατική νόσο λόγω 
καρκίνου μαστού σε 3 περιπτώσεις, καρκίνου πα-
χέος εντέρου σε 1 και πολλαπλούν μυέλωμα με 
μονήρη εστία σε 1. 

Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε τοπική υποτροπή 
στο πρώτο τρίμηνο που επιβεβαιώθηκε με βιοψία 
(επέκταση όγκου ή/ και διήθηση μαλακών μορι-
ών) σε 4 ασθενείς. Στον ασθενή  με το πολλαπλό 
μυέλωμα παρατηρήθηκε πώρωση του κατάγμα-
τος χωρίς σημεία τοπικής επέκτασης. Οι ασθε-
νείς ακολούθησαν μετεγχειρητικά αγωγή για τον 
έλεγχο της μεταστατικής νόσου.

Συμπεράσματα: Η ενδομυελική ήλωση είναι η 
προτεινόμενη μέθοδος αντιμετώπισης των παθο-
λογικών και επαπειλούμενων καταγμάτων, όπως 
αναφέρεται στη βιβλιογραφία, γιατί μπορούν να 
δέχονται φορτία και να ναρθηκοποιούν όλο το 
μήκος του οστού. Γεννάται όμως το ερώτημα, το 
οποίο χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, κατά πόσο 
ο γλυφανισμός του μηριαίου αυλού ενοχοποιείται 
για την πρώιμη  διασπορά του όγκου στους πέριξ 
ιστούς, δεδομένου ότι οι παρατηρήσεις μας βασί-
ζονται σε μικρό αριθμό περιπτώσεων.
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ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΝΕΥ-
ΡΩΜΑΤΟΣ MORTON ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΡΘΟ-
ΠΑΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΗ-
ΘΕΥΣΗ ΕΠΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ MRI  ΕΛΕΓΧΟΥ

Μαλαχιάς Μ. - Α.¹, Φόρτης Α.¹, Δήμας Α.¹, Πού-
λιος Π.¹, Σκευοφύλαξ Ι.²

¹Ορθοπαιδική Κλινική, Παναρκαδικό Γ.Ν. Τρίπο-
λης, Τρίπολη
²M.D., Case Western University, Cleveland, USA
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Σκοπός: Η θεμελίωση της διαγνωστικής αξί-
ας του MSK U/S για τη διάγνωση νευρώματος 
Morton επί κλινικής υποψίας και αρνητικής MRI.

Υλικό & Μέθοδος: Γυναίκα, 55 ετών, παρουσιά-
στηκε στο τακτικό Ε.Ι. της κλινικής παραπονού-
μενη για αιμωδίες και άλγος, ιδίως κατά τη φόρ-
τιση, στο ύψος των μεταταρσοφαλαγγικών του 
Δε ποδός. Κατά την ψηλάφηση αναπαράχθηκαν 
τα συμπτώματα (ήπια) στο 3ο μεσοδακτύλιο δι-
άστημα. Παρεπέμφθη για τη διενέργεια MRI με 
την υποψία νευρώματος Morton που δεν επιβε-
βαιώθηκε.
Κατά την επανεξέτασή της διενεργήθη, στο 
Ε.Ι. από ειδικευόμενο ορθοπαιδικό με μέση 
(intermediate) εμπειρία στη χρήση MSK U/S, 
υπερηχοτομογραφικός έλεγχος όπου ταυτοποι-
ήθηκε στρογγυλή υποηχογενής μάζα διαμέτρου 
5-6 mm στο 3ο μεσοδακτύλιο διάστημα θέτο-
ντας την πιθανή διάγνωση νευρώματος. Μάλιστα 
κατά την ακριβή τοποθέτηση της κεφαλής του 
υπερήχου στην απεικονιζόμενη μάζα (transverse 
& longitudinal version) αναπαράγονταν τα συ-
μπτώματα του νευροπαθητικού άλγους.
Έτερη ασθενής, γυναίκα 33 ετών, παραπονούμενη 
για αιμωδίες στο 2ο μεσοδακτύλιο διάστημα ευ-
ρέθη, κατά τον υπερηχογραφικό έλεγχο,  με οβάλ 
μάζα διαμέτρου 4,5 mm και ακολούθως υπεβλήθη 
σε MRI που αξιολογήθηκε ως αρνητική. 

Αποτελέσματα: Τόσο η πρώτη όσο και η δεύτε-
ρη ασθενής προγραμματίστηκαν και αντιμετωπί-
στηκαν χειρουργικά, με την αφαίρεση της μάζας, 
που επιβεβαιώθηκε ιστολογικά ότι επρόκειτο για 
νεύρωμα Morton, και την απολίνωση του δακτυ-
λικού νεύρου. Τα συμπτώματα υποχώρησαν, σε 
αμφότερες, πλήρως, μετά το χειρουργείο.

Συμπεράσματα: U/S & MRI έλεγχος έχουν συ-
γκρίσιμα αποτελέσματα, βάσει της περιορισμένης 

διεθνούς βιβλιογραφίας, στην ικανότητα διάγνω-
σης νευρώματος Morton (75-80%). Μεγάλη αξία 
αποκτά επί αρνητικών απεικονιστικών εξετάσεων 
το ιστορικό του εντοπισμένου νευροπαθητικού 
πόνου και η αναπαραγωγή των συμπτωμάτων 
κατά την πίεση του U/S probe επί του απεικο-
νιζόμενου δακτυλικού νεύρου (ακόμη και αν δε 
φαίνεται το νεύρωμα λόγω μικρού μεγέθους). Εν 
κατακλείδι, επί αρνητικών απεικονιστικών εξετά-
σεων, θεμελιώδη σημασία για την απόφαση χει-
ρουργικής διερεύνησης αποκτά η κλινική εικόνα 
του ασθενούς, η βαρύτητα και η διάρκεια των συ-
μπτωμάτων.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΠΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΜΕ ΔΙΟΓΚΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΥΠΟΠΛΑ-
ΤΙΟΥ

Μπιντούδη Α., Μασκαλίδης Χ., Μασμανίδης Π., 
Δαυίδης Ι., Δημαρέλος Β., Παπαβασιλείου Κ.

Ακτινολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»

Ο δεσμοειδής όγκος  (ινωμάτωση) εξωπεριτοναϊ-
κού-εξωκοιλιακού   τύπου είναι μία σπάνια καλο-
ήθης βλάβη με τοπικά επιθετικό χαρακτήρα.

Σκοπός της εργασίας μας είναι η  παρουσίαση 
ενός τέτοιου περιστατικού.

Υλικό-Μέθοδος: Ασθενής άρρεν, ετών 35, προ-
σήλθε στο τμήμα μας για την διερεύνηση άλγους 
στην αριστερή ωμοπλατιαία χώρα και ανώδυνη 
διόγκωση στην ανατομική περιοχή του υποπλα-
τίου μυός.

Μέθοδος: Ο ασθενής υποβλήθηκε αρχικά σε 
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απλή ακτινογραφία ώμου, πρόσθιο-οπίσθια και 
πλάγια, καθώς και  ειδική Υ ακτινογραφία ωμο-
πλάτης. Στις απλές ακτινογραφίες δεν απεικονί-
σθηκε οστική βλάβη, παρά μόνο διόγκωση των 
μαλακών μορίων. Ακολούθησε έλεγχος με  μα-
γνητική τομογραφία στην οποία απεικονίσθηκε 
εκτεταμένη διόγκωση του υποπλατίου μυός και 
συνοδές συνδεσμικές βλάβες της κατ΄ώμον άρ-
θρωσης οι οποίες όμως δεν σχετίζονταν με την 
κατανομή του άλγους του. Ακολούθησε αξονική 
τομογραφία σε συνδυασμό με διατοιχωματική βι-
οψία από την βλάβη. Το αποτέλεσμα της βιοψίας 
ήταν δεσμοειδής όγκος (ινωμάτωση) εξωκοιλια-
κού τύπου.
Ακολούθησε και ανοιχτή βιοψία για την λήψη με-
γαλύτερου ιστοτεμαχίου όπου επιβεβαιώθηκε η 
διάγνωση.

Συμπέρασμα: Ο απεικονιστικός έλεγχος των 
βλαβών των μαλακών μορίων συνεπικουρεί στον 
χαρακτηρισμό της βλάβης, όπου η τελική διάγνω-
ση τίθεται με την βοήθεια της διατοιχωματικής 
βιοψίας.
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ΔΕΣΜΟΕΙΔΗΣ ΟΓΚΟΣ ΡΑΧΗΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑ-
ΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Κυριακόπουλος Σ.., Κωτούλας Η., Σκουτέρης Δ.,  
Τσολής Η., Μπαδήλας  Ν.,  Σοφιανός Ι.Π.

Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Λιβαδειάς

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η 
παρουσίαση μιας περίπτωση Δεσμοειδούς όγκου 
ράχης, η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγι-
ση.

Υλικό και Μέθοδος: Πρόκειται για θήλυ 18 ετών 

με την παρουσία ογκόμορφης εξεργασίας στο 
ύψος Θ10- Θ11 στην περιοχή του Δεξιού τραπε-
ζοειδούς μυός. Ο υπερηχογραφικός έλεγχος έδει-
ξε τα συμπαγή στοιχεία της βλάβης. Η MRI ανέ-
δειξε συμπαγή βλάβη 2*2,8* 2,8 εκ με πρόσληψη 
σκιαγραφικού κατά την έγχυση παραμαγνητικής 
ουσίας. Ο σπινθηρογραφικός έλεγχος  τριών φά-
σεων με Tc 99m ανέδειξε πρόσληψη του ραδιο-
φαρμάκου στη β φάση με πιο έντονη στη φάση 
του οστικού μεταβολισμού στην αναφερθείσα 
περιοχή. Πραγματοποιήθηκε ριζική εξαίρεση του 
όγκου. Η ιστολογική ανέδειξε δεσμοειδή όγκο 
όπου εξαιρέθηκε σε υγιή όρια. Η ασθενής είναι 
ελεύθερη νόσου για 4 έτη. Η παρακολούθηση πε-
ριελάμβανε μαγνητική τομογραφία κάθε 6 μήνες. 

Συζήτηση: Ο δεσμοειδής όγκος ανήκει στα νεο-
πλάσματα του συνδετικού ιστού, χαμηλής κακο-
ήθειας, το οποίο αποτελείται από ινοκύταρα και 
ινοβλάστες. Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδή-
ποτε σημείο του σώματος και στα δύο φύλα με 
ετήσια συχνότητα 2-3 περιπτώσεις ανά 10.000 
πληθυσμού. Αποτελεί το 3.5% των όγκων του 
συνδετικού ιστού και το 0,03% του συνόλου των 
νεοπλασιών. Η χειρουργική προσέγγιση απαιτεί 
την πλήρη εξαίρεση του όγκου η οποία μπορεί να 
οδηγήσει σε πλήρη ίαση χωρίς περαιτέρω θερα-
πεία. Τοπική ακτινοθεραπεία μπορεί να εφαρμο-
στεί σε περίπτωση αποτυχίας ολικής αφαίρεσης 
του όγκου.
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ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΕΞΩ ΜΗ-
ΡΟΔΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ

Νάτσης Κ., Παπαθανασίου Ε., Διδάγγελος Μ., 
Λυρτζής Χ., Αποστολίδης Σ.
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Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Ιατρική 
Σχολή, Α.Π.Θ.

Εισαγωγή: Το έξω μηροδερματικό νεύρο σχημα-
τίζεται από τους ραχιαίους κλάδους του Ο2 και 
Ο3 πρόσθιουοσφυϊκού κλάδου και αναδύεται από 
το έξω χείλος του μείζονος ψοΐτη μυός και πορεύ-
εται λοξά πάνω στο λαγόνιο μυ προς την πρόσθια 
άνω λαγόνια άκανθα. Φέρεται πίσω από ή διαμέ-
σου του βουβωνικού συνδέσμου περίπου 1cm επί 
τα εντός της πρόσθιας άνω λαγόνιας άκανθας και 
μπροστά από ή διαμέσου του ραπτικού μυός στο 
μηρό όπου διαιρείται σε πρόσθιο και οπίσθιο κλά-
δο. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η περι-
γραφή μιας ανατομικής παραλλαγής του έξω μη-
ροδερματκού νεύρου και η κλινική της σημασία. 

Παρουσίαση Περίπτωσης: Κατά την ανατομή 
πτώματος γυναίκας ηλικίας 37 ετών παρατηρήθη-
καν ετερόπλευρα δύο έξω μηροδερματικά νεύρα 
με διαφορετική έκφυση. Το ένα έξω μηροδερμα-
τικό νεύρο σχηματιζόταν από το οσφυϊκό πλέγ-
μα (Ο2, Ο3) και το άλλο από κλάδο του μηριαίου 
νεύρου. Τα δύο νεύρα διέρχονταν ανεξάρτητα 
κάτω από το βουβωνικό σύνδεσμο σε απόσταση 
1.5cm από την πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα. 
Μετά από τη διέλευσή του κάτω από το βουβω-
νικό σύνδεσμο ο κλάδος από το μηριαίο νεύρο 
μετέπιπτε στον πρόσθιο κλάδο ο οποίος διαιρού-
νταν σε μέσο και έξω κλάδο. Ο έσω κλάδος του 
πρόσθιου κλάδου δεν υπήρχε. Ο οπίσθιος κλάδος 
ήταν διπλός και κατανέμονταν στην πλάγια επι-
φάνεια του μηρού. Ο μέσος κλάδος πορευόταν 
παράλληλα προς το έξω χείλος του ραπτικού μυός 
στην πρόσθια επιφάνεια του μηρού και ο έξω κλά-
δος πορευόταν στην πλάγια επιφάνεια του μηρού 
όπου αποσχιζόταν σε δύο κλάδους. 

Συζήτηση: Στην πρόσθια προσπέλαση του ισχίου 
με την ελάχιστη επεμβατική χειρουργική επέμ-

βαση η προσπέλαση της άρθρωσης διενεργείται 
μέσω του διαστήματος μεταξύ του τείνοντος την 
πλατεία περιτονία μυός και του ραπτικού μυός 
και το έξω μηροδερματικό νεύρο τίθεται σε κίν-
δυνο κάκωσης. Σε περίπτωση κάκωσης του νεύ-
ρου προκαλείται δευτεροπαθής παραισθητική 
μηραλγία. Η πρωτοπαθής παραισθητική μηραλ-
γία οφείλεται σε παγίδευση του νεύρου κατά τη 
διέλευσή του κάτω από το βουβωνικό σύνδεσμο 
από διάφορα αίτια.  
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Η ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΓΛΟΥΤΙΑΙΑΣ 
ΦΛΕΒΑΣ ΩΣ ΠΙΘΑΝΟ ΑΙΤΙΟ ΑΛΓΟΥΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

Νάτσης Κ., Τζαβέας Α., Παρασκευάς Γ., Αναστα-
σόπουλος Ν.

Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Ιατρική 
Σχολή Α.Π.Θ.

Σκοπός: H ανάδειξη σπάνιου ευρήματος θρόμ-
βωσης της κάτω γλουτιαίας φλέβας σε πτωματι-
κό παρασκεύασμα που δυνητικά θα μπορούσε να 
προκαλέσει άλγος στη γλουτιαία χώρα δημιουρ-
γώντας διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα κυρίως 
με τη θλάση των οπίσθιων μηριαίων.

Υλικό – Μέθοδος – Αποτελέσματα: Σε πτώμα 
άρρενος μετά από παρασκευή της γλουτιαίας χώ-
ρας και επιμήκη διάνοιξη – διατομή του μεγάλου 
γλουτιαίου μυός διαπιστώσαμε επί τα εντός της 
ανάδυσης του ισχιακού νεύρου από το υπαπιοειδές 
τρήμα την παρουσία ενός ευμεγέθους ελλειπτικού 
μορφώματος εύρους 15 χιλιοστών το οποίο πίεζε 
το ισχιακό νεύρο και αντιστοιχούσε σε μία ευμε-
γέθη – θρομβωμένη φλέβα που κατόπιν επιμελούς 
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παρασκευής διαπιστώθηκε ότι αντιστοιχούσε στην 
κάτω γλουτιαία φλέβα του μηρού.  Η ακριβής θέση 
της φλέβας ήταν μεταξύ του ισχιακού νεύρου και 
του ισχιακού κυρτώματος και στο ύψος των στρο-
φέων μυών του μηρού. 

Συζήτηση – Συμπεράσματα: Το ανατομικό εύ-
ρημα που περιγράφηκε εκτός από το ανατομικό 
ενδιαφέρον λόγω της σπανιότητάς του εμφανίζει 
επιπροσθέτως και ενδιαφέρον για τον ακτινολό-
γο και το χειρουργό της περιοχής.  Συγκεκριμέ-
να η παρουσία ευμεγέθους μορφώματος πλησίον 
του ισχιακού νεύρου στο επίπεδο του υπαπιοει-
δούς τρήματος θα μπορούσε να προκαλέσει σύγ-
χυση στη μαγνητική τομογραφία αφ’ ενός μεν με 
θλάσεις των στροφέων του μηρού και των οπί-
σθιων μηριαίων μυών αφ’ ετέρου δε με καλοήθεις 
όγκους του ισχιακού νεύρου.  Το άλγος στην πε-
ριοχή της γλουτιαίας χώρας μπορεί να προκληθεί 
από μεγάλο εύρος παθήσεων, όπως ενδαρθρικά 
προβλήματα του ισχίου, οσφυοισχιαλγία, θλάση 
των οπίσθιων μηριαίων, κάκωση ή ρήξη του τε-
τράγωνου μηριαίου μυός ή σπανιότερα θρόμβω-
ση εμμένουσας ισχιαδικής αρτηρίας.  Η θρόμβω-
ση της κάτω γλουτιαίας φλέβας μπορεί να αποτε-
λεί αίτιο άλγους που προσομοιάζει με θλάση οπι-
σθίων μηριαίων ή παθολογία της οπίσθιας μοίρας 
της άρθρωσης του ισχίου, και, καθώς το εύρημα 
ανευρίσκεται στη μαγνητική τομογραφία θα πρέ-
πει να εμπίπτει στη λίστα της διαφορικής διάγνω-
σης ως πιθανό αίτιο συμπτωμάτων στην περιοχή.
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ΠΑΓΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΟΝΕΥΡΩΔΟΥΣ ΔΕ-
ΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΡΙΘ-
ΜΗ ΜΥΪΚΗ ΔΕΣΜΙΔΑ

Νάτσης Κ., Αποστολίδης Σ., Διδάγγελος Μ., Πα-
ρασκευάς Γ., Αναστασόπουλος Ν.

Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Ιατρική 
Σχολή Α.Π.Θ.

Σκοπός: Η παρουσίαση μίας περίπτωσης παγί-
δευσης του αγγειονευρώδους δεματίου του βρα-
χίονα από υπεράριθμη μυϊκή δεσμίδα και η κλινι-
κή σημασία της.

Υλικό και Μέθοδοι: Ανατομική παρασκευή, δι-
ατηρημένου με φορμόλη, πτώματος ανδρός 67 
ετών.

Αποτελέσματα: Στον δεξιό βραχίονα, παρατηρή-
θηκε υπεράριθμη μυϊκή δεσμίδα με μέγιστες δια-
στάσεις 5,2x2,7cm. Η μυϊκή δεσμίδα παρουσίαζε 
διπλή έκφυση από το άνω τριτημόριο της έσω 
επιφάνειας της βραχείας κεφαλής του δικεφάλου 
βραχιονίου μυός και από τον κορακοβραχιόνιο μυ 
και πορευόμενη λοξά προς τα κάτω και έσω, πάνω 
από το μέσο νεύρο και τη βραχιόνια αρτηρία και 
φλέβα, καταφυόταν στο έσω μεσομύιο διάφραγμα 
και στην έσω κεφαλή του τρικεφάλου βραχιονίου 
μυός. Η νεύρωση της δεσμίδας προερχόταν από 
κλάδους του μυοδερματικού νεύρου και η αγγεί-
ωσή της από κλάδους της βραχιονίου αρτηρίας. 
Δεν ήταν γνωστό από το ιατρικό ιστορικό του 
πτώματος αν υπήρχαν συμπτώματα σχετιζόμενα 
με την παρουσία της δεσμίδας.

Συμπεράσματα: Οι υπεράριθμες μυϊκές δεσμίδες 
στην περιοχή του βραχίονα παρατηρούνται με 
συχνότητα 2-3% και αποτελούν υπολείμματα αρ-
χέγονων μυϊκών ομάδων που δεν εξαφανίστηκαν 
κατά την εμβρυολογική εξέλιξη. Μπορεί να εκφύ-
ονται από τον κορακοβραχιόνιο, τον δικέφαλο 
βραχιόνιο, τον πρόσθιο βραχιόνιο μυ ή τα δια-
φράγματα του βραχίονα και καταφύονται συνή-



125ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 2012ABSTRACTS 2012

θως στο έσω μεσομύιο διάφραγμα, τη βραχιόνια 
περιτονία και σπανιότερα στον δικέφαλο ή τρικέ-
φαλο βραχιόνιο μυ. Ειδικά όταν διασταυρώνονται 
με τα αγγεία και νεύρα της περιοχής, ενδέχεται να 
προκαλούν συμπτώματα, λόγω παγίδευσης και 
συμπίεσης των αντίστοιχων ανατομικών στοιχεί-
ων. Κλινικά μπορεί να εμφανιστεί ισχαιμία ή οί-
δημα του αντιβραχίου, από πίεση της βραχιονίου 

αρτηρίας και φλέβας αντίστοιχα ή σημεία νευρο-
πάθειας, όπως άλγος, αίσθημα καύσου, απώλεια 
της μυϊκής ισχύος και της αισθητικότητας, από 
την πίεση του μέσου ή άλλων νεύρων. Επιπλέον 
θα πρέπει να διαφοροδιαγνωστούν ακτινολογικά 
από όγκους του άνω άκρου. Θεραπευτικά ενδεί-
κνυται η χειρουργική αποσυμπίεση των ανατομι-
κών στοιχείων.
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