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Στένωση Σπονδυλικού Σωλήνα

(Σ.Σ.Σ.) ΟΜΣΣ

Αυτζάκης Βασίλειος

∆ιευθυντής

Ορθοπαιδικής κλινικής

Γενικού Νοσ/µείου Καβάλας

Περίληψη

Ως στένωση σπονδυλικού σωλήνα (ΣΣΣ) ορίζεται η ελάτ-

τωση του εύρους του οστεοσυνδεσµικού σπονδυλικού σω-

λήνα ή / και των  µεσοσπονδυλίων τρηµάτων, η οποία προ-

καλεί πίεση στο σάκο ή / και στις ρίζες.

Ανάλογα µε την αιτία υπάρχουν 3 τύποι ΣΣΣ: συγγενής,

επίκτητη και  µικτού τύπου, ενώ ανάλογα µε την κλινική ει-

κόνα 4 τύποι: οσφυϊκός, ισχιαδικός, της νευρογενούς δια-

λείπουσας χωλότητας και της ιππουριδικής συνδροµής.

Ο εργαστηριακός έλεγχος περιλαµβάνει απλή ακτινογρα-

φία, αξονική και µαγνητική τοµογραφία, µυελογράφηµα

και, σπάνια, ηλεκτροµυογράφηµα.

Η κεντρική ΣΣΣ πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί από την

αγγειογενή διαλείπουσα χωλότητα, την περιφερική νευρο-

πάθεια, τη νόσο του κινητικού νευρώνα και τους σπονδυλι-

κούς όγκους, ενώ η πλάγια ΣΣΣ από τη δισκοκήλη, την ιε-

ρολαγονίτιδα και τα σύνδροµα µεσοσπονδυλίων αρθρώσε-

ων, απιοειδούς µυός, τετράγωνου οσφυϊκού µυός.

Η θεραπεία της νόσου µπορεί να είναι συντηρητική και ό-

ταν υπάρχουν ενδείξεις χειρουργική. Η χρησιµότητα της

σπονδυλοδεσίας είναι αµφίβολη.

Λέξεις κλειδιά: Σπονδυλική στένωση, διαλείπουσα χωλότητα



Στένωση σπονδυλικού σωλήνα καλείται η
ελάττωση του εύρους του οστεοσυνδεσµι-

κού σπονδυλικού σωλήνα και / ή των τρηµά-
των και η οποία προκαλεί πίεση στο σάκο και
/ ή στις ρίζες.

Ιστορική αναδροµή: Για πρώτη φορά ο όρος
στένωση σπονδυλικού σωλήνα χρησιµοποιή-
θηκε από τον N.A. Lane το 1883. Ο Casamajor
το 1911 και ο Elsberg το 1913 χειρούργησαν α-
σθενείς µε κλινική εικόνα Στένωσης Σ.Σ., το
σύνδροµο όµως της Στένωσης έµεινε αδιάγνω-
στο.

Ο William N. το 1932 µίλησε για το σύνδρο-
µο της απορρόφησης του δίσκου (disk reso-
ption).

Ο Crock H.V. το 1972 καθιέρωσε την απορ-
ρόφηση δίσκου ως αιτία στένωσης σπονδυλι-
κού σωλήνα.

H πλήρης καταγραφή του συνδρόµου έγινε
από τον Verbiest H. o οποίος µέσα από τις ερ-
γασίες του κατά τα έτη 1949,1950,1954,1957
κατέγραψε το σύνδροµο µε όλα τα χαρακτηρι-
στικά µιας ξεχωριστής νοσολογικής οντότη-
τας. Αργότερα από τους Kirkaldy W. (1974)
και William H. (1976) καταγράφηκε το σύν-
δροµο της πλάγιας στένωσης της οσφυϊκής
µοίρας του σπονδυλικού σωλήνα.

Στοιχεία ανατοµικής:

A) εύρος του κεντρικού σπονδυλικού σωλή-
να (Verbiest 1977)

• φυσιολογικά: είναι πάνω από 12mm

• σχετική στένωση: µεταξύ 10mm και 12mm

• απόλυτος στένωση: µείωση του εύρους κά-
τω των 10mm

Β) εύρος των κολπωµάτων

• φυσιολογικά: είναι µεγαλύτερο των 5mm

• σχετική στένωση: µεταξύ 3mm και 5mm

• απόλυτη στένωση: µείωση του εύρους κά-
τω των 3mm

Γ) εµβαδόν του νωτιαίου σάκου 

• φυσιολογικά: πάνω από 130mm²

• στένωση του Σ.Σ.: µεταξύ 100mm²-130
mm²

• απόλυτη στένωση: κάτω των 100mm².
Τύποι στένωσης σπονδυλικού σωλήνα:

(Arnoldi et al 1976):

1. Συγγενής(10-13%):
α. σε αχονδροπλασία
β. ιδιοπαθής

2. Επίκτητη:
α. εκφυλιστική (53-94%)
β. σπονδυλολυτική
γ. µετατραυµατική
δ. όγκοι (οστών και µαλακών µορίων)
ε. λοιµώξεις
στ. κύφωση-σκολίωση
ζ. διάφορες παθήσεις (Paget, αιµαγγείωµα,

οστεοπέτρωση, ψωρίαση, φθορίωση κλπ.)
η. ιατρογενής τύπος : µετά από πεταλεκτο-

µή, δισκεκτοµή, σπονδυλοδεσία, χηµειο-
πυρηνόλυση.

3. Μεικτός τύπος(0-26%)
Φάσεις συνδρόµου στένωσης σπονδυλικού

σωλήνα: η ανάπτυξη του συνδρόµου ακολου-
θεί διαδοχικά κάποιες φάσεις οι οποίες σύµ-
φωνα µε τον Kirkaldy είναι οι ακόλουθες (Kir-
kaldy-Willis et al 1978, Kirkaldy-Willis 1984 ):

1. ∆υσλειτουργία (dysfunction)
- ιστοχηµικές αλλαγές στις πρωτεογλυκάνες
- παρατηρείται πρώιµη εκφύλιση του δί-

σκου και κυκλικές κυρίως ρήξεις του ινώ-
δους δακτυλίου

2. Αστάθεια (instability)
- κύριο χαρακτηριστικό είναι η µεγάλη εκ-

φύλιση και η απώλεια του ύψους του δί-
σκου

- παρατηρούνται ακτινωτές ρήξεις του ινώ-
δους δακτυλίου

- εµφανίζονται δισκοκήλες 
3. Επανασταθεροποίηση (restabilisation)
- χαρακτηρίζεται από µεγάλη ελάττωση των

πολυσακχαριδών και του ύδατος στον δί-
σκο µε ταυτόχρονη αύξηση των κολλαγό-
νων ινών

- αναπτύσσεται οστεοφύτωση – δυσκαµψία
Τα κύρια στοιχεία της στένωσης που δηµι-

ουργούνται κατά την εξέλιξη της νόσου είναι:
- η υπερτροφία των αρθρικών αποφύσεων

(bulbous)
- η υπερτροφία του ωχρού συνδέσµου 
- η συµµετρική προβολή του δίσκου
Κλινική εικόνα: Χαρακτηριστική είναι η
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χρονιότητα της νόσου καθώς επίσης και η δυσ-
αρµονία µεταξύ των πολλαπλών παραπόνων
του ασθενούς και του πτωχού κλινικού ευρή-
µατος. 

Ο πόνος στη Σ.Σ.Σ. είναι διαφορετικής έντα-
σης, παρουσιάζει αυξοµειώσεις και µε το χρό-
νο αλλάζει χαρακτήρα (Amundsen et al 1995).
Ο ασθενής είναι συνήθως άνω των 50 ετών.
Περιγράφει βραδεία, µη θορυβώδη, έναρξη του
πόνου, η ένταση του οποίου αυξοµειώνεται.
Βαδίζει µε κύφωση (εικ 1). Παρατηρείται αύ-
ξηση του πόνου κατά την έκταση της ΟΜΣΣ,
µε περιορισµό αυτής. Μπορεί να υπάρχει νευ-
ρολογική σηµειολογία από την Ο5 ή την Ι1 ρί-
ζα ενώ το Lasegue είναι συνήθως αρνητικό (θε-
τικό σε πλάγια στένωση).

Ανάλογα µε την κλινική εικόνα διακρίνουµε
τους ακόλουθους τύπους:

1. Οσφυϊκός τύπος:

- πόνος στην οσφύ
- πόνος στις ιερολαγόνιες
- πόνος στα σηµεία εξόδου του ισχιακού

νεύρου
2. Ισχιαδικός τύπος:
- οξύς πόνος µε ριζιτική κατανοµή
- αιµωδίες και µυϊκές αδυναµίες µε ριζιτική

κατανοµή
3. Τύπος νευρογενούς διαλείπουσας χωλό-

τητας (ο συχνότερος 60-70%):
- Πόνος διαφόρου βαθµού ο οποίος διαχέε-

ται από τη µέση στα κάτω άκρα χωρίς ρι-
ζιτική κατανοµή. Οι ασθενείς αναγκάζο-
νται να καθίσουν ύστερα από βάδισµα 50-
100 µέτρων, για να µπορέσουν να βαδί-
σουν πάλι.

- συνυπάρχουν αιµωδίες, µερικές φορές και
µυϊκές αδυναµίες σε ένα ή και στα δύο κά-
τω άκρα.

13Ορθοπαιδική, 18, 2, 2005

Εικ.1 : Κλασική στάση (κύφωση – ανταλγική σκολίωση) ασθενούς µε Σ.Σ.Σ.



4. Τύπος ιππουριδικής συνδροµής:
- πόνος διαφόρου βαθµού στα κάτω άκρα,

µούδιασµα τύπου σέλας αλόγου, ορθοκυ-
στικές διαταραχές.

Εργαστηριακός έλεγχος:

1. Απλή ακτινογραφία: δίνει πολλές πληρο-
φορίες στη ΣΣΣ σε αντίθεση µε τα ευρήµατα
επί δισκοκήλης. ∆ιενεργείται σε δύο προβολές
(εικ. 2). 

2. Αξονική τοµογραφία (εικ.3): µας παρέχει
άριστη καταγραφή των οστικών παραµορφώ-
σεων.Είναι η πιο οικονοµική και απλή µέθο-
δος που από µόνη της µπορεί να θέσει την
διάγνωση της Σ.Σ.Σ. (Spivak 1998). Η διαγνω-
στική της αξία είναι ανώτερη του µυελογρα-
φήµατος και αυξάνεται όταν γίνεται µετά από
µυελογράφηµα.

3. Μαγνητική τοµογραφία (εικ. 4): µας δίνει
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Face προβολή:

• ελάττωση του ύψους του δίσκου 

• σκλήρυνση των µικρών αρθρώσεων

• µείωση του διαστήµατος µεταξύ των pedicles

(< 25mm) 

• πολύ µικρό µεσοπετάλιο διάστηµα (inter-la-

minar kissing)

• διαταραχή του "s"

• σκολίωση

Profile προβολή:

• παρατηρούµε ελάττωση του ύψους του δίσκου

• κοντά pedicles 

• ανάντεις κοντά στα pedicles 

• τρήµατα που σβήνουν στο κάτω µέρος 

• οστεόφυτα

Εικ.2. Ακτινογραφία ΟΜΣΣ (F+P)
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Eικ. 4: Μαγνητική τοµογραφία (MRI) (∆ισκοκήλες Ο3 - Ο4 και Ο4 - Ο5 µε στένωση σπονδυλικού σωλήνα)

Εικ.3 : οστεοαρθρίτιδα µε

µεγάλη υπερτροφία των

facets (bulbus), υπερτροφία

και ασβεστοποίηση του ω-

χρού συνδέσµου, προβολή

του ινώδους δακτυλίου

(bulge ), εξάλειψη του 

επισκληριδίου λίπους



µια πολύ καλή καταγραφή των µαλακών µο-
ρίων και εξαιρετική απεικόνηση των ανωµα-
λιών του µεσοσπονδυλίου δίσκου. Η διαγνω-
στική της αξία είναι ανώτερη από αυτήν του
µυελογραφήµατος και της απλής αξονικής το-
µογραφίας και είναι τόσο ακριβής και ευαί-
σθητη όσο και η αξονική τοµογραφία που διε-
νεργείται µετά από µυελογράφηµα (Bischoff et
al 1993 ).

4. Μυελογράφηµα (εικ. 5).
- πληροφορεί κυρίως για την κεντρική στέ-

νωση
- επιτρέπει την αξιολόγηση του µυελικού

κώνου
- αποκλείει νεοπλασίες
5. Η.Μ.Γ.: δεν χρησιµοποιείται συχνά. Σε

ειδικές περιπτώσεις βοηθά στον προσδιορι-
σµό του ύψους και του βαθµού της ριζιτικής
βλάβης και στον προεγχειρητικό σχεδιασµό
(Spengler 1987).

∆ιαφορική διάγνωση στένωσης σπονδυλι-

κού σωλήνα:

1. Κεντρική Σ.Σ.Σ (Hilibrand A.S, Rand N
1999): Θα πρέπει να γίνει µε τις κάτωθι

νοσολογικές οντότητες: 
- αγγειογενής διαλείπουσα χωλότητα
- περιφερική νευροπάθεια
- νόσος κινητικών νευρώνων-σπονδυλικοί

όγκοι
2. Πλαγία Σ.Σ.Σ. (Hilibrand A.S, Rand N

1999): θα πρέπει να γίνει µε τις ακόλου-
θες νοσολογικές οντότητες: δισκοκήλη,
σύνδροµο facet, σύνδροµο απιοειδούς
µυός, σύνδροµο τετράγωνου οσφυϊκού,
οστεαρθρίτιδα ιερολαγονίων αρθρώσεων.

Θεραπεία

Α) Συντηρητική αντιµετώπιση: 

Περιλαµβάνει οδηγίες για σωστή στάση του
σώµατος, ασκήσεις, φυσικοθεραπεία, χρήση
κηδεµόνων, χειροπρακτική, επισκληρίδιες -πα-
ρασπονδυλικές εγχύσεις (Cuckler et al 1985),
φαρµακοθεραπεία (αναλγητικά, αντιφλεγµο-
νώδη, µυοχαλαρωτικά),ψυχοθεραπεία.

Β) Χειρουργική:

Ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας 
1. ο συνεχής µη ανταποκρινόµενος στην συ-

ντηρητική αντιµετώπιση πόνος
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Εικ.5: Μυελογράφηµα

(εικόνα δίκην κοµβολο-

γίου, εντυπώµατα στην

Profile α/α από την

προβολή του ινώδους

δακτυλίου, εντυπώµα-

τα στην Face α/α από

την υπερτροφία της

κατάντους αρθρικής

απόφυσης )



2. η διαλείπουσα χωλότητα 
3. η ιππουριδική συνδροµή.
Στόχος της χειρουργικής θεραπείας είναι η

ανακούφιση από τον πόνο και η αποκατάστα-
ση των νευρικών βλαβών. Αυτός ο στόχος
µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε την επαρκή α-
ποσυµπίεση της πιεζόµενης ή των πιεζόµενων
ριζών, οι οποίες µπορεί να έχουν παγιδευθεί
(Εικ. 5):

α) µεταξύ της ανάντους αποφύσεως και του
σπονδυλικού σώµατος

β) µεταξύ της ανάντους αποφύσεως και του
αυχένα

γ) µεταξύ προβάλλοντος δίσκου, αυχένα και
σπονδυλικού σώµατος

δ) επί υπάρξεως ψευδοσπονδυλολίσθησης
µεταξύ κορυφής κατάντους αποφύσεως
και υποκειµένου σπονδύλου-σώµατος.

Η χειρουργική αντιµετώπιση της Σ.Σ.Σ. α-
παιτεί: καλή προεγχειρητική µελέτη, πλήρη ε-
ξοπλισµό (µεγενθυτικοί φακοί, διπολική δια-
θερµία, εργαλεία χειρουργείου µατ, δυνατότη-
τα διεγχειρητικών ακτινογραφιών), ορθή το-
ποθέτηση του ασθενούς.

Οι επεµβάσεις που συνήθως χρησιµοποιού-
µε είναι:

- πεταλοτοµή-πεταλεκτοµή
- αφαίρεση 1/3 µικρής άρθρωσης 
- αφαίρεση δισκοκήλης
- αφαίρεση ασβεστοποιηµένων συνδέσµων
- αφαίρεση οστεοφύτων
Κατά τις επεµβάσεις αυτές λαµβάνουµε πά-

ντα υπόψη µας ότι:
1. αφαίρεση µιας αρθρικής αποφύσεως δεν

δηµιουργεί αστάθεια
2. αφαίρεση του ½ αρθρικής αποφύσεως άµ-

φω δεν δηµιουργεί αστάθεια
3. αφαίρεση µιας αρθρικής αποφύσεως από

τη µία µεριά και του ½ από την άλλη προ-
καλεί αστάθεια

4. αφαίρεση και των 2 αρθρικών αποφύσε-
ων προκαλεί αστάθεια, εκτός και αν υ-
πάρχει εκτεταµένη οστεοφύτωση γύρω
από τα σπονδυλικά σώµατα.

Ενδείξεις σπονδυλοδεσίας (Εικ.6) σε επεµ-
βάσεις για Σ.Σ.Σ. αποτελούν :

1. σπονδυλολίσθηση - ψευδοσπονδυλολί-
σθηση 

2. η απορρόφηση του δίσκου
3. η εκφυλιστική σκολίωση
4. τα µετεγχειρητικά σύνδροµα.
Για το θέµα της σπονδυλοδεσίας η διεθνής

βιβλιογραφία βρίθει από αντιφάσεις. Όσο
σύµφωνες είναι οι απόψεις για την ανάγκη ε-
παρκούς αποσυµπίεσης στη στένωση Σ.Σ., τό-
σο αντιφατικές και µη σύµφωνες είναι οι α-
πόψεις για τη χρησιµότητα της σπονδυλοδε-
σίας.

Τα αποτελέσµατα της χειρουργικής θεραπεί-
ας είναι ικανοποιητικά σε ένα ποσοστό που
αγγίζει το 85% ( Spengler 1987,  Lipson 1998).

Τα καλά αποτελέσµατα της χειρουργικής θε-
ραπείας εξαρτώνται από τη σωστή επιλογή
του ασθενούς, την ορθή επιλογή του επιπέδου,
την επαρκή αποσυµπίεση και την καλή αιµό-
σταση.

Η µη κατανόηση της αιτιοπαθογένειας της
στενώσεως του Σ.Σ., η λάθος επιλογή επιπέ-
δου,  η µη lege artis εκτέλεση της επέµβασης,
όπως και τα τυχόν ψυχικά προβλήµατα του α-
σθενούς συµβάλουν σε ένα πτωχό αποτέλε-
σµα.

Ως επιπλοκές των επεµβάσεων αναφέρονται
τραυµατισµοί µήνιγγας, αιµατώµατα, ορθοκυ-
στικές διαταραχές, εµβολές, φλεγµονές (Yuan
et al 1994).

Συµπέρασµα

Για τη σωστή αντιµετώπιση της Στένωσης
Σπονδυλικού Σωλήνα είναι απαραίτητη η α-
κριβής γνώση της αιτιοπαθογένειας της νό-
σου. Αποφασίζοντας τη χειρουργική αντιµε-
τώπιση θα πρέπει να γνωρίζουµε εµείς και να
εξηγούµε πολύ καλά στους ασθενείς ότι η εγ-
χείρηση αποσυµπιέζει - ανακουφίζει από τον
πόνο ΑΛΛΑ δεν ανακόπτει την εξέλιξη της
νόσου.
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Abstract

Lumbar spinal stenosis

Aftzakis V.

Spinal stenosis (SS) is the narrowing of the
spinal canal or / and of the neural foramina,
which stresses the neural sack or / and the
roots.

There are 3 types of SS, based on the etiolo-
gy: congenital, acquired and mixed type, while
there are 4 types of SS, based on the sympto-
matology: the lumbar type, the ischiadic type,
the type of the neurogenic lameness intermit-
tent and the type of the hippuric syndrome.

Radiographs, CT, MRI, myelography and
rarely EMG are essential for the diagnosis.

The differential diagnosis of the middle-line
SS includes: the angiogenous lameness inter-
mittent, the peripheral neuropathy, the Char-
cot’s disease and spinal neoplasms, while the d-
ifferential diagnosis of the lateral SS includes:
disc hernia, osteoarthritis of the iliosacral joints
and the syndromes of the interspinal joints, of
the piriformis muscle, of the quadratus lum-
borus muscle.

The SS is treated conservatively or opera-
tively, when an indication exists. The use of
spondylodesia is a controversial issue.
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Πτολεµαΐδας «Μποδοσάκειο»

Περίληψη

Ο σκοπός της εργασίας είναι να σας παρουσιάσουµε την
πραγµατική εικόνα των τροχαίων ατυχηµάτων και των συ-
νεπειών τους κατά τη δεκαετία 1990-2000 στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ελλάδα και στις Ηνωµένες Πο-
λιτείες της Αµερικής µέσω των διεθνώς αναγνωρισµένων
βασικών κριτηρίων, που χαρακτηρίζουν την Οδική Ασφά-
λεια κάθε χώρας.

Στις ΗΠΑ το 2000 στα 6,4 εκατοµµύρια επίσηµα καταγε-
γραµµένα τροχαία ατυχήµατα 41.821 άνθρωποι έχασαν τη
ζωή τους και 3,2 εκατοµµύρια τραυµατίστηκαν. Το συνολι-
κό κόστος των τροχαίων ατυχηµάτων στις ΗΠΑ κατά το
2000 έφθασε στο ιλιγγιώδες ποσό των 230,6 δισεκατοµµυ-
ρίων δολαρίων.

Στις χώρες της ΕΕ κάθε χρόνο πάνω από 42.000 άτοµα
πεθαίνουν σε τροχαία, ενώ ο αριθµός των τραυµατιών υπο-
λογίζεται ανάµεσα σε 1,7 εκατ. και 3,5 εκατ. ετησίως, ανά-
λογα µε τη µεθοδολογία καταγραφής αυτών. Ειδικοί εκτι-
µούν ότι το οικονοµικό κόστος των οδικών τροχαίων ατυ-
χηµάτων που σηµειώνονται ετησίως στα κράτη-µέλη της ΕΕ
ανέρχεται σε περίπου 70 δισ. ευρώ.

Στην Ελλάδα σηµειώνονται κάθε χρόνο πάνω από 20.000
οδικά τροχαία ατυχήµατα στα οποία σκοτώνονται περισσό-
τεροι από 2.100 άνθρωποι, επιβαίνοντες ή πεζοί, και τραυ-
µατίζονται περίπου 30.000 συνάνθρωποί µας. 

Λέξεις κλειδιά: τροχαία ατυχήµατα, οδική ασφάλεια, δείκτες.



Τα στοιχεία αυτά, καταγράφοντας την έλ-
λειψη οδικής ασφάλειας, που αποτελούσε ένα
από τα σοβαρότερα προβλήµατα στον τοµέα
της δηµόσιας υγείας στις χώρες της Ευρω-
παϊκής Κοινότητας, υποχρέωσαν το 1989 τη
Γενική ∆ιεύθυνση Μεταφορών της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης να αναθέσει στην Επιτροπή Εµ-
πειρογνωµόνων Υψηλού Επιπέδου (Experts)
την µελέτη της κατάστασης, που επικρατεί
στην Κοινότητα όσον αφορά την Οδική Α-
σφάλεια και την υποβολή προτάσεων για τη
βελτίωσή της. Μετά την ολοκλήρωση των ερ-
γασιών της το 1991 η Επιτροπή εξέδωσε την
γνωστή ως Έκθεση GERONDEAU για µια Ευ-
ρωπαϊκή Πολιτική Οδικής Ασφάλειας.

Για πρώτη φορά η Έκθεση GERONDEAU

καθορίζει 7 (εφτά) βασικά κριτήρια (δείκτες),
βάσει των οποίων µπορεί να εκτιµηθεί η κα-
τάσταση σε κάθε χώρα µε τον πλέον αντιπρο-
σωπευτικό τρόπο αλλά και συγχρόνως να γί-
νει σύγκριση µεταξύ των διαφόρων Ευρω-
παϊκών και άλλων χωρών.

Από την παράθεση των προαναφερθέντων
επτά κριτηρίων στην εργασία µας γίνεται
προφανές ότι υπάρχουν σηµαντικές διαφορές
µεταξύ των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Βέβαια, µεγάλες διαφορές είναι δυ-
νατόν να παρατηρηθούν και µεταξύ των πε-
ριοχών της ίδιας χώρας. Μέρος αυτών των
διαφορών οφείλεται σε παράγοντες όπως η
πυκνότητα του πληθυσµού, ο βαθµός της α-
στικοποίησης, το πλήθος των οχηµάτων, τα
µήκη των οδικών µετακινήσεων, η κατάσταση
του οδικού δικτύου, η τοπογραφία, το κλίµα
και η νοοτροπία των κατοίκων της χώρας ή
της περιοχής. Παράλληλα, η συνολική εµπει-
ρία των κατοίκων της χώρας στην οδήγηση ο-
χηµάτων έχει µεγάλη σηµασία. Τέλος, είναι
δυνατό να υπάρχουν διαφορές προερχόµενες
από τον διαφορετικό βαθµό ενδιαφέροντος
και από την ύπαρξη ή µη ολοκληρωµένης πο-
λιτικής, µε την οποία ή κάθε χώρα αντιµετω-
πίζει το θέµα της οδικής ασφάλειας.

Εισαγωγή

Τ α τροχαία ατυχήµατα και οι συνέπειές
τους συνεχίζουν να αποτελούν από το

πλέον δυσεπίλυτα κοινωνικο-οικονοµικά
προβλήµατα για πολλές χώρες του κόσµου,
στο σηµείο που οι κυβερνήσεις τους αναγκά-
σθηκαν να παραδεχτούν ότι η αποτελεσµατι-
κή αντιµετώπιση τους αποτελεί ζήτηµα εθνι-
κής ασφάλειας. 

Ο σκοπός της εργασίας είναι να σας παρου-
σιάσουµε την πραγµατική εικόνα των τροχαί-
ων ατυχηµάτων και των συνεπειών τους κατά
την δεκαετία 1990-2000 στις χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, στην Ελλάδα και στις Ηνω-
µένες Πολιτείες της Αµερικής µέσω των διε-
θνώς αναγνωρισµένων βασικών κριτηρίων,
που χαρακτηρίζουν την Οδική Ασφάλεια κάθε
χώρας.

Για πρώτη φορά κατά το έτος 1896 στην
Μεγάλη Βρετανία είχαν καταγραφεί οι πρώ-
τοι δύο θάνατοι από τα τροχαία ατυχήµατα.
Στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής κατά
το έτος 1899 έχει καταγραφεί η πρώτη θανα-
τηφόρα περίπτωση. Κανένας δεν θα µπορού-
σε να φανταστεί ότι κατά τη διάρκεια του
20ού αιώνα θα επακολουθήσει τέτοιου µεγέ-
θους καταστροφική απώλεια ανθρώπινης ζω-
ής και µαζικός τραυµατισµός του πληθυσµού
από τα τροχαία ατυχήµατα. Στον αιώνα που
πέρασε σε όλο το πλανήτη από τα τροχαία α-
τυχήµατα έχουν χάσει τη ζωή του 25 εκατοµ-
µύρια και τραυµατίσθηκαν πάνω από 100 ε-
κατοµµύρια άνθρωποι. Σύµφωνα µε τα επίση-
µα στοιχεία Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας
(1995) ο συνολικός ετήσιος αριθµός θανό-
ντων από τροχαία ατυχήµατααγγίζει 1 εκα-
τοµµύριο και οι τραυµατίεςφθάνουν τα 12 ε-
κατοµµύρια. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις περίπου
20% των τραυµατιών συνεπεία τροχαίων ατυ-
χηµάτων παραµένουν εφ’ όρου ζωής µε µόνι-
µη αναπηρία.

Από τις αρχές του 20ου αιώνα έως το 1951
στις ΗΠΑ ο αριθµός των θανόντων από τρο-
χαία ατυχήµατα υπερέβη το 1 εκατοµµύριο.
Στις ΗΠΑ το 2000 στα 6,4 εκατοµµύρια επί-
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σηµα καταγεγραµµένα τροχαία ατυχήµατα 41
821 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 3,2 ε-
κατοµµύρια τραυµατίστηκαν. Το συνολικό
κόστος των τροχαίων ατυχηµάτων στις ΗΠΑ
κατά το 2000 έφθασε στο ιλιγγιώδες ποσό
των 230,6 δισεκατοµµυρίων δολαρίων.

Από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώµης
(1957, για την ίδρυση της Ε.Ο.Κ.) µέχρι 1991,
περίπου 2 εκατοµµύρια κάτοικοι των Κρα-
τών-Μελών σκοτώθηκαν και περισσότεροι
από 40 εκατοµµύρια τραυµατίστηκαν, αριθ-
µοί που µόνο µε απολογισµό πολέµου µπορεί
να συγκριθούν.

Στις χώρες της ΕΕ κάθε χρόνο πάνω από
42.000 άτοµα πεθαίνουν σε τροχαία, ενώ ο α-
ριθµός των τραυµατιών υπολογίζεται ανάµε-
σα σε 1,7 εκατ. και 3,5 εκατ. ετησίως, ανάλογα
µε τη µεθοδολογία καταγραφής αυτών. Τα
τροχαία ατυχήµατα είναι η αιτία θανάτου 120
Ευρωπαίων πολιτών κάθε µέρα στις χώρες-
µέλη της ΕΕ. Είναι, δηλαδή, σαν να πέφτει
καθηµερινά ένα αεροσκάφος τύπου Μπόινγκ
737 και να σκοτώνονται όλοι του οι επιβάτες
µαζί µε το πλήρωµα. Ειδικοί εκτιµούν ότι το
οικονοµικό κόστος των οδικών τροχαίων α-
τυχηµάτων που σηµειώνονται ετησίως στα
κράτη-µέλη της ΕΕ ανέρχεται σε περίπου 70
δισ. ευρώ.

Στη χώρα µας τα τροχαία ατυχήµατα είναι
η αιτία για το θάνατο έξι πολιτών καθηµερι-
νά. Στην Ελλάδα σηµειώνονται κάθε χρόνο
πάνω από 20.000 οδικά τροχαία ατυχήµατα
στα οποία σκοτώνονται περισσότεροι από
2.100 άνθρωποι, επιβαίνοντες ή πεζοί, και
τραυµατίζονται περίπου 30.000 συνάνθρωποί
µας. Είναι, δηλαδή, σαν να εξαφανίζεται κάθε
χρόνο µία µικρή πόλη ή ένα µεγάλο χωριό
από το χάρτη της χώρας µας.

Υλικό και µέθοδος

Τα στοιχεία αυτά, καταγράφοντας την έλ-
λειψη οδικής ασφάλειας, που αποτελούσε ένα
από τα σοβαρότερα προβλήµατα στον τοµέα
της δηµόσιας υγείας στις χώρες της Ευρωπαϊ-
κής Κοινότητας, υποχρέωσαν το 1989 τη Γενι-

κή ∆ιεύθυνση Μεταφορών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να αναθέσει στην Επιτροπή Εµπειρο-
γνωµόνων Υψηλού Επιπέδου (Experts) την
µελέτη της κατάστασης, που επικρατεί στην
Κοινότητα όσον αφορά την Οδική Ασφάλεια
και την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωσή
της. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της
το 1991 η Επιτροπή εξέδωσε την γνωστή ως
Έκθεση GERONDEAU για µια Ευρωπαϊκή Πο-
λιτική Οδικής Ασφάλειας.

Για πρώτη φορά η Έκθεση GERONDEAU

καθορίζει 7 (εφτά) βασικά κριτήρια (δείκτες),
βάσει των οποίων µπορεί να εκτιµηθεί η κα-
τάσταση σε κάθε χώρα µε τον πλέον αντιπρο-
σωπευτικό τρόπο αλλά και συγχρόνως να γί-
νει σύγκριση µεταξύ των διαφόρων Ευρωπαϊ-
κών και άλλων χωρών.

Αναφέρουµε τη φράση «για πρώτη φορά»
διότι πριν να δηµοσιευθεί το πόρισµα της Επι-
τροπής οι συγκρίσεις στοιχείων µεταξύ δια-
φόρων χωρών στον τοµέα Οδικής Ασφάλειας
παρουσίαζαν δυσκολίες, γιατί υπήρχαν µε-
ταξύ τους διαφορές στην µορφή των συλλεγό-
µενων πληροφοριών, στους χρησιµοποιούµε-
νους δείκτες επικινδυνότητας, όπως και σε εν-
νοιολογικούς ορισµούς ( π.χ. νεκρός, βαριά ή
ελαφρά τραυµατίας τροχαίου ατυχήµατος).

Εδώ σας αναφέρουµε τις βασικές βιβλιο-
γραφικές πηγές, από όπου αντλήσαµε τα στα-
τιστικά δεδοµένα, τα οποία µετέπειτα τα επε-
ξεργαστήκαµε σύµφωνα µε τα 7 κριτήρια της
Έκθεσης GERONDEAU.

Το πρώτο και το πλέον σηµαντικό είναι τα
Ετήσια ∆ελτία Στατιστικών Στοιχείων για τα
Τροχαία Ατυχήµατα στην Ευρώπη και Βόρεια
Αµερική (Road Traffic Accidents in Europe
and North America) που εκδίδει η Ευρωπαϊκή
Οικονοµική Επιτροπή του Οργανισµού Ηνω-
µένων Εθνών µε έδρα τη Γενεύη της Ελβετίας.
Όπως είναι κατανοητό, χρειάζεται αρκετός
χρόνος για να παραλάβουν από τις 55 χώρες-
µέλη τις απαντήσεις στο Ειδικό Ερωτηµατο-
λόγιο, που αποστέλλεται κάθε χρόνο από την
Επιτροπή για να τα επεξεργαστούν και να τα
δηµοσιεύσουν. Για τον λόγο αυτό η έκδοση,
παραδείγµατος χάριν, του 2002 αναφέρεται
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στα στατιστικά δεδοµένα του 2000, και η προ-
µήθεια του ∆ελτίου γίνεται κατά έτος 2003.
Το ∆ελτίο θεωρείται από τα πλέον έγκυρα έ-
ντυπα στον κόσµο σε ότι αφορά τα Τροχαία
Ατυχήµατα, και το περιεχόµενο του είναι δο-
µηµένο µε τέτοιο τρόπο, ώστε δίνει τη δυνα-
τότητα στους ερευνητές να κάνουν τους υπο-
λογισµούς τους σύµφωνα µε τα 7 κριτήρια
της έκθεσης GERONDEAU, βάσει των οποίων,
όπως προαναφέραµε, µπορούν να εκτιµηθούν
τα Τροχαία Ατυχήµατα σε κάθε χώρα µε αντι-
προσωπευτικό τρόπο αλλά και συγχρόνως να
γίνει σύγκριση µεταξύ των διαφόρων χωρών.

Η δεύτερη πηγή είναι η Έκθεση GERON-

DEAU (1991) όπου στο πρώτο µέρος γίνεται
καταγραφή της κατάστασης σε ότι αφορά την
Οδική Ασφάλεια χωρών-µελών της ΕΕ και
στο δεύτερο µέρος προτείνονται συνολικά 81
προτάσεις-οδηγίες για αποτελεσµατική αντι-
µετώπιση των τροχαίων ατυχηµάτων και συ-
νεπειών τους.

Το τρίτο είναι το πόρισµα «Για τα τροχαία
ατυχήµατα και την οδική ασφάλεια στην Ελ-
λάδα» της ∆ιακοµµατικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για µελέτη του προβλήµατος των
Τροχαίων Ατυχηµάτων στην Ελλάδα το οποίο
εκδόθηκε το Μάιο 1996. Στο πόρισµα κατα-
γράφηκε για πρώτη φορά µε το πλέον συστη-
µατικό τρόπο η κατάσταση οδικής ασφάλειας
στην Ελλάδα και σε όλα τα γεωγραφικά της
διαµερίσµατα όπου διατυπώθηκαν οι βασικές
προτάσεις βραχυπρόθεσµου και µακροπρόθε-
σµου χαρακτήρα, που αφορούν όλες τις πτυ-
χές της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα.

Αποτελέσµατα

1. Ο πρώτος δείκτης, δηλαδή ο αριθµός των

νεκρών ανά ένα εκατοµµύριο κατοίκους απο-
τελεί το γενικό δείκτη θνησιµότητας από
πλευράς δηµόσιας υγείας. Εντούτοις, παρό-
µοια επίπεδα του δείκτη αυτού µπορούν να ο-
φείλονται σε τελείως διαφορετικές καταστά-
σεις: πράγµατι, ο δείκτης αυτός συνδυάζει
τον αριθµό των µετακινήσεων και τον κίνδυ-
νο σε κάθε µία από τις µετακινήσεις αυτές.

Με βάση το κριτήριο αυτό διακρίνουµε τρεις
κατηγορίες χωρών-µελών της ΕΕ κατά την τε-
λευταία δεκαετία 1990-2000 (Γράφηµα 1): 

α) Τις χώρες µε το µικρότερο αριθµό θανα-
τηφόρων τροχαίων ατυχηµάτων:

το Ηνωµένο Βασίλειο (από 95 έως 60 ) µε
ποσοστό µείον 37%, την Σουηδία (από 92 έως
66), µε ποσοστό µείον 28%, την Ολλανδία
(από 95 έως 68) µε ποσοστό µείον 28%, την
∆ανία (από 122 έως 81) µε ποσοστό µείον
35% και την Φινλανδία (από 132 έως 84) µε
ποσοστό µείον 36%.

β) Τις χώρες µε µέσο αριθµό θανατηφόρων
τροχαίων ατυχηµάτων: 

την Γερµανία (από 130 έως 85) µε ποσοστό
µείον 35%, την Ιρλανδία (από 135 έως 107) µε
ποσοστό µείον 21%, την Ιταλία ( από 117 έως
111) µε ποσοστό µείον 5%, την Αυστρία (από
183 έως 128) µε ποσοστό µείον 36% και την
Γαλλία (από 186 έως 138) µε ποσοστό µείον
26%.

γ) Τις χώρες µε µεγάλο αριθµό θανατηφό-
ρων τροχαίων ατυχηµάτων:

την Ισπανία (από 181 έως 138) µε ποσοστό
µείον 24%, το Βέλγιο (από 200 έως 136) µε
ποσοστό µείον 32%, την Πορτογαλία (από
232 έως 143) µε ποσοστό µείον 38% και την
Ελλάδα (από 175 έως 180) η µοναδική χώρα
στην ΕΕ που αύξησε το αριθµό των νεκρών
ανά εκατοµµύριο κατοίκους κατά τα 3% την
δεκαετία 1990-2000. 

Σε ότι αφορά την ΕΕ και τις ΗΠΑ ο δείκτης
αυτός καταδεικνύει ότι τα θανατηφόρα τρο-
χαία ατυχήµατα είναι λιγότερα στην ΕΕ [(από
143 έως 106) µε ποσοστό µείον 26%] σε σχέση
µε την κατάσταση στις ΗΠΑ [ (από 179 έως
152) µε ποσοστό µείον 15% (Γράφηµα 2).

2. Ο δεύτερος δείκτης, δηλαδή ο αριθµός
των νεκρών ανά ένα εκατοµµύριο οχήµατα
βοηθάει στην ανάλυση των διαφορών µεταξύ
του πλήθους των κυκλοφορούντων οχηµάτων
σε κάθε χώρα και επιτρέπει να ληφθούν υπό-
ψη τα διαφορετικά επίπεδα αυτοκίνησης.

Οι δείκτες αυτοκίνησης, εκφρασµένοι µε
τον αριθµό των οχηµάτων ανά 1000 κατοί-
κους, διαφέρουν σε µεγάλο βαθµό από τη µία
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χώρα της Κοινότητας στην άλλη. Με την φθί-
νουσα σειρά και µε στοιχεία του 2000, έχουµε
(Γράφηµα 3).

1) το Λουξεµβούργο (621), την Ιταλία (575),
την Γερµανία (533), την Αυστρία (504) και την
Πορτογαλία (502) µε περισσότερα από 500 ο-
χήµατα ανά 1 000 κατοίκους, 

2) τη Γαλλία (478), το Βέλγιο (462), την
Ισπανία (452) και την Σουηδία (451)µε περισ-
σότερα από 450 οχήµατα ανά 1 000 κατοί-
κους,

3) το Ηνωµένο Βασίλειο (438), την Φινλαν-
δία (412), τις Κάτω Χώρες (409) µε περισσό-
τερα από 400 οχήµατα ανά 1 000 κατοίκους, 

4) την Ιρλανδία (361), την ∆ανία (349), και
την Ελλάδα, που έχουν περισσότερα από 300
οχήµατα ανά 1 000 κατοίκους.

Κατά την δεκαετία 1990-2000 το πλήθος
των κυκλοφορούντων οχηµάτων αυξάνεται
συνεχώς σε όλες τις χώρες της ΕΕ, άλλα ο µε-
γαλύτερος ρυθµός αύξησης παρατηρείται
στην Πορτογαλία (+ 113%), Ελλάδα (+ 111%),

Ιρλανδία (+ 52%) και στην Ισπανία (+ 42%),
χώρες όπου ο αριθµός των νεκρών ανά ένα ε-
κατοµµύριο οχήµατα παραµένει ο υψηλότε-
ρος τα τελευταία χρόνια µε την Ελλάδα πά-
ντα να παραµένει στην τελευταία θέση (328).
Ο συνδυασµός των δύο αυτών δεικτών (συνε-
χούς αύξησης του αριθµού των οχηµάτων και
υψηλού αριθµού νεκρών ανά ένα εκατοµµύ-
ριο οχήµατα) αποκαλύπτει µία ιδιαίτερα υψη-
λή οδική επικινδυνότητα και σηµαντική έλλει-
ψη οδικής ασφάλειας σ’ αυτές τις χώρες (Γρά-
φηµα 4).

Τέλος, σε ότι αφορά την ΕΕ και τις ΗΠΑ ο
αριθµός των νεκρών ανά ένα εκατοµµύριο ο-
χήµατα κατά το έτος 2000 είναι ίδιος (193) µε
την διαφορά, ότι ενώ ο αριθµός των οχηµά-
των στην ΕΕ την δεκαετία αυξήθηκε κατά37%
και στις ΗΠΑ κατά 6%, ο αριθµός των νε-
κρών ανά ένα εκατοµµύριο οχήµατα στην ΕΕ
µειώθηκε κατά 45% και στις ΗΠΑ µόνο κατά
15% (Γράφηµα 5):

3. Ο τρίτος δείκτης, ο αριθµός των νεκρών
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Γράφηµα 5

2000

1999

2000

ανά εκατό εκατοµµύρια διανυθέντων οχηµα-
τοχιλιοµέτρων, παρουσιάζει µεγάλες δυσκο-
λίες στον υπολογισµό του και τα µεγέθη που
δίνουν οι διάφορες χώρες δεν είναι πάντοτε α-
κριβή και συγκρίσιµα λόγω των προβληµάτων
στη µέτρηση των κυκλοφοριακών φoρτίων,
κυρίως στα οδικά δίκτυα των αστικών περιο-
χών. Θα πρέπει ωστόσο να αναφέρουµε ότι,
σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία για τις 8

χώρες της ΕΕ την περίοδο 1990-2000, όπου
παρατηρείται µείωση του δείκτη αυτού, το πο-
σοστό των νεκρών ανά εκατό εκατοµµύρια
διανυθέντων οχηµατοχιλιοµέτρων κατά το
2000 κυµαίνεται από 0,73 (Ηνωµένο Βασί-
λειο) έως 5,5 (Ισπανία), διαφορά έως και 7,5
φορές από το ένα κράτος-µέλος στο άλλο, µε
µέσο κοινοτικό όρο 1,65. Οι υπόλοιπες 7 χώ-
ρες της ΕΕ δεν διαθέτουν τα ανάλογα στοιχεία

EU USA



για να γίνει σύγκριση (µεταξύ αυτών και η
Ελλάδα). 

Ο δείκτης αυτός στις ΗΠΑ παρουσιάζει αύ-
ξηση (από 1,05 το 1990 προς το 1,52 το 2000).

Θεωρείται πάντως, αν επιτευχθεί ενιαίος
και συστηµατικός τρόπος µέτρησης και κατα-
γραφής του, ότι είναι ο πλέον αντιπροσωπευ-
τικός και αξιόπιστος συγκριτικός δείκτης α-
ξιολόγησης του κινδύνου στα οδικά δίκτυα
(Πίνακας 1):

4. Ο τέταρτος δείκτης, η εξέλιξη της οδικής
ασφάλειας µε την πάροδο του χρόνου (δυνα-
µική της µεταβολής του ετήσιου αριθµού των
νεκρών ανά χώρα) (Γράφηµα 6).

Μεταξύ του 1970 και του 1990 ο ετήσιος α-
ριθµός των νεκρών από τροχαία ατυχήµατα
µειώθηκε σηµαντικά σε όλα τα κράτη-µέλη
της ΕΕ εκτός από την Ελλάδα όπου ο αριθ-
µός των νεκρών αυξήθηκε σηµαντικά (αύξηση
+87%), την Ισπανία (αύξηση +66%), την Πορ-
τογαλία (αύξηση +64%) και το Βέλγιο (αύξη-
ση +30%) όπως και ο αριθµός των κυκλοφο-

ρούντων οχηµάτων. Μετά το 1990 ο αριθµός
των νεκρών από τροχαία ατυχήµατα σε ορι-
σµένες χώρες σταθεροποιήθηκε και σε άλλες
ξανάρχισε να αυξάνεται. Η εικόνα στις διά-
φορες Ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως µεταξύ του
1990 και του 2000 είχε ως εξής (Γράφηµα 7).

α) Οι χώρες που παρουσίασαν σηµαντική
βελτίωση (η Φινλανδία – µείον 49%, το Ηνω-
µένο Βασίλειο - µείον 37%, η Αυστρία - µείον
30%, η Πορτογαλία - µείον 30%).

β) Οι χώρες που παρουσίασαν µέση βελτίω-
ση (το Βέλγιο - µείον 26%, η Γαλλία - µείον
26%, Σουηδία - µείον 23%, η ∆ανία και οι
Κάτω Χώρες – µείον 21% ).

γ) Οι χώρες που παρουσίασαν σχετική βελ-
τίωση (η Ισπανία - µείον 17%, η Ιρλανδία -
µείον 13%, η Γερµανία - µείον 5%, η Ιταλία -
µείον 3% ).

δ) Οι χώρες που παρουσίασαν επιδείνωση
της κατάστασης (το Λουξεµβούργο – συν 7%
και η Ελλάδα – συν 20%).

Η ΕΕ παρουσιάζει σηµαντική µείωση των
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Γράφηµα 6

Γράφηµα 7

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟ∆Ο ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

(∆υναµική της µεταβολής του ετήσιου αριθµού των νεκρών ανά χώρα) 1990 - 2000
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(∆υναµική της µεταβολής του ετήσιου αριθµού των νεκρών ανά χώρα) 1970 - 1990



νεκρών από τροχαία ατυχήµατα (από 1970
έως 1990 κατά 30%) ενώ οι ΗΠΑ στο ίδια
χρονική περίοδο – κατά 15%. Την δεκαετία
1990-2000 η ΕΕ συνέχισε να µειώνει τον αριθ-
µό των νεκρών κατά 18%, ενώ ταυτόχρονα οι
ΗΠΑ µείωσαν µόλις κατά 6%. 

5. Ο πέµπτος δείκτης, η κατανοµή των νε-
κρών ανά κατηγορία χρηστών του οδικού δι-
κτύου καταδεικνύει την υπάρχουσα µεγάλη
διαφορά µεταξύ των κρατών - µελών της ΕΕ.
Σε ορισµένα από αυτά, τα ποσοστά είναι ιδι-
αίτερα υψηλά µεταξύ των «ευάλωτων» χρη-
στών (πεζοί, ποδηλάτες, οδηγοί δικύκλων).

Το ύψος των διαφόρων ποσοστών εξαρτάται
από διάφορους παράγοντες, όπως από τον
βαθµό υπερβολικής έκθεσης µιας ορισµένης
κατηγορίας σε κινδύνους ή από το αν η συ-
γκεκριµένη κατηγορία χρηστών είναι εξαιρε-
τικά πολυπληθής σε κάποιες χώρες ή ακόµα
και από το επίπεδο οδικής ασφάλειας, που έ-
χει επιτευχθεί για ορισµένους χρήστες του ο-
δικού δικτύου.

Έτσι, το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν οι
πεζοί (2000) µεταξύ των νεκρών κυµαίνεται
(Γράφηµα 8):

α) κάτω του 15% -το Βέλγιο (10%), η Γαλλία
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(10%), οι Κάτω Χώρες (10%), η Σουηδία
(12%), η Ιταλία (13%), η Γερµανία (13%) και η
Αυστρία (14%).

β) πάνω από 15%- το Λουξεµβούργο (15%),
η Φινλανδία (16%) και η Ισπανία (16%), η
Ελλάδα (19%).

γ) πάνω από 20% -η ∆ανία (20%), η Πορτο-
γαλία (21%), Ιρλανδία (22%) και µε το µεγα-
λύτερο ποσοστό το Ηνωµένο Βασίλειο (25%).

Το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν οι πεζοί
(2000) µεταξύ των νεκρών στις ΗΠΑ(11%) εί-
ναι µικρότερο από το αντίστοιχο της ΕΕ
(13%).

Για τους ποδηλάτες (2000) µεταξύ των νε-
κρών τα ποσοστά κυµαίνονται (Γράφηµα 9): 

α) κάτω από 5%-το Λουξεµβούργο (1%), η
Ελλάδα (1%), η Ιρλανδία (2%), η Ισπανία
(2%), η Πορτογαλία (3%), η Γαλλία (3%) και
το Ηνωµένο Βασίλειο (4%).

β) πάνω από 5%- η Αυστρία (6%),η Ιταλία
(6%), Σουηδία (8%), το Βέλγιο (9%) και η Γερ-
µανία (9%).

γ) πάνω από 10% - η ∆ανία (12%) και η Φιν-
λανδία (13%).

Το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν οι ποδη-
λάτες (2000) µεταξύ των νεκρών στις ΗΠΑ
(2%) είναι µικρότερο από το αντίστοιχο της
ΕΕ (5%).
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Για τους οδηγούς δικύκλων (µοτοποδηλά-
τες και µοτοσικλετιστές) -2000- µεταξύ των
νεκρών τα ποσοστά κυµαίνονται (Γράφηµα
10):

α) κάτω από 10%- η Φινλανδία (5%),Σουη-
δία (8%) και Ιρλανδία (9%). 

β) κάτω από 15% - το Λουξεµβούργο (11%),
το Βέλγιο (13%), η ∆ανία (14%), η Γερµανία
(15%) και Ισπανία (15%).

γ) πάνω από 15% - η Αυστρία (16%), η Γαλ-
λία (17%), το Ηνωµένο Βασίλειο (18%), η
Ιταλία (19%).

δ) πάνω από 20%-η Πορτογαλία (24%) και
στην τελευταία θέση η Ελλάδα (27%).

Το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν οι οδη-
γοί δικύκλων (2000) µεταξύ των νεκρών στις
ΗΠΑ(7%) είναι 2 φορές µικρότερο από το α-
ντίστοιχο της ΕΕ (15%).

Τέλος, για τους οδηγούς και επιβάτες των ε-
πιβατικών αυτοκινήτων µεταξύ των νεκρών
τα ποσοστά κυµαίνονται (Γράφηµα 11):

α) κάτω από 50% - η Πορτογαλία (38%), η
Ελλάδα (40%), η ∆ανία (47%) και το Ηνωµέ-
νο Βασίλειο (49%).

β) πάνω από 50% - η Ιταλία (55%), η Αυ-
στρία (56%), η Φινλανδία (57%), η Ισπανία
(57%) και η Γερµανία (59%).

γ) πάνω από 60% - το Βέλγιο (63%), η
Ιρλανδία (63%), η Γαλλία (66%), η Σουηδία
(67%) και το Λουξεµβούργο (70%).

Το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν οι οδη-
γοί και επιβάτες των επιβατικών αυτοκινήτων
(2000) µεταξύ των νεκρών στις ΗΠΑ(47%) εί-
ναι µικρότερο από το αντίστοιχο της ΕΕ
(53%).

6. Ο έκτος δείκτης, η βαρύτητα (συνέπειες)
των τροχαίων ατυχηµάτων (αναλογία µεταξύ
αριθµού των τραυµατιών και νεκρών, δηλαδή
πόσοι νεκροί αντιστοιχούν στους 100 τραυ-
µατίες). Αν λάβουµε υπόψη όχι τον αριθµό
των νεκρών, αλλά τον αριθµό των θυµάτων
(νεκροί + τραυµατίες), είναι αδύνατο να γί-
νουν συγκρίσεις µεταξύ των διαφόρων χω-
ρών. Πράγµατι, υπάρχει ακριβής και ενιαίος
ορισµός των τραυµατιών και των νεκρών
(Συνθήκη Οδικής Κυκλοφορίας της Βιέννης,

1968), την οποία υπέγραψαν όλες oι χώρες-
µέλη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Επιτρο-
πής του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. Συ-
γκεκριµένα: νεκρός θεωρείται κάθε άτοµο
που πέθανε από τον τραυµατισµό στο τόπο
του τροχαίου ατυχήµατος ή κατέληξε από τις
συνέπειες του τραυµατισµού κατά τις επόµε-
νες τριάντα µέρες. Βαριά τραυµατίας θεωρεί-
ται κάθε άτοµο που έχει υποστεί σοβαρές κα-
κώσεις και χρειάζεται νοσηλεία. Ελαφρά
τραυµατίας θεωρείται κάθε άτοµο που έχει υ-
ποστεί ελαφρές κακώσεις και δεν χρειάζεται
νοσηλεία. ∆εν λαµβάνεται πάντα υπόψη στον
ίδιο βαθµό στις στατιστικές που διεξάγονται
από αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες (µεταξύ αυ-
τών και η Ελλάδα – η οποία συνεχίζει να θεω-
ρεί νεκρούς µόνο τα άτοµα, που πέθαναν κα-
τά την διάρκεια των τριών ηµερών µετά το α-
τύχηµα, και τα άτοµα που κατέληξαν πέρα
των τριών ηµερών θεωρεί τραυµατίες) µε συ-
νέπεια να υπάρχει διαφορά µεταξύ του στατι-
στικού και πραγµατικού αριθµού των θανό-
ντων που αγγίζει από 12 έως 15%. Ανεξάρτη-
τα από προαναφερόµενα είναι ενδιαφέρον να
εξεταστεί για κάθε χώρα ο τρόπος µε τον ο-
ποίο εξελίσσεται ο αριθµός των νεκρών και
τραυµατιών. ∆ιαπιστώνεται λοιπόν ότι στις
χώρες µε τα καλύτερα αποτελέσµατα όσον α-
φορά στη µείωση του αριθµού νεκρών στα
τροχαία ατυχήµατα, ο αριθµός των τραυµα-
τιών µειώνεται µε πολύ πιο αργό ρυθµό απ’
ότι ο αριθµός των νεκρών, πράγµα που ση-
µαίνει ότι η σοβαρότητα των ατυχηµάτων
φθίνει (Γράφηµα 12):

Αυτό ισχύει ιδίως στο Ηνωµένο Βασίλειο
και Γερµανία, άλλα και στο Βέλγιο και Αυ-
στρία (1-2 νεκροί ανά 100 τραυµατίες). Οι
χώρες όπου η σοβαρότητα των ατυχηµάτων
αυξάνεται είναι η ∆ανία, Γαλλία, Φινλανδία
και οι Κάτω Χώρες (5 νεκροί ανά 100 τραυ-
µατίες). Η Ελλάδα έχει τον υψηλότερο δείκτη
βαρύτητας των τροχαίων ατυχηµάτων (6-7 νε-
κροί ανά 100 τραυµατίες).

Η βαρύτητα (συνέπειες) των τροχαίων ατυ-
χηµάτων στην ΕΕ (2-3 νεκροί) φαίνεται να εί-
ναι µεγαλύτερη από τις ΗΠΑ (1-2 νεκροί).
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Γράφηµα 11
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Γράφηµα 12

ΒΑΡΥΤΗΤΑ (ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ) ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΚΡΩΝ ΑΝΑ 100 ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ

Γράφηµα 13

ΤΟΠΟΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ



7. Ο έβδοµος δείκτης, ο τόπος του ατυχήµα-
τος (Γράφηµα 13): 

Σε γενικές γραµµές, τα δύο τρίτα έως τρία
τέταρτα των ατυχηµάτων συµβαίνουν σε κα-
τοικηµένες περιοχές, εκτός από την Φινλαν-

δία (56%),το Βέλγιο (51%) και το Λουξεµ-
βούργο (40%) όπου η αντίστοιχη αναλογία α-
νέρχεται στο ήµισυ και κάτω. Στην Ελλάδα το
73% των ατυχηµάτων συµβαίνουν σε κατοι-
κηµένες περιοχές (Γράφηµα 14 -15):
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Γράφηµα 14

ΤΟΠΟΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

MH ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Γράφηµα 15

ΤΟΠΟΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

AΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ



Επειδή όµως τα ατυχήµατα εκτός κατοικη-
µένων περιοχών έχουν βαρύτερες συνέπειες,
ο αριθµός των νεκρών σε κατοικηµένες περιο-
χές µόλις υπερβαίνει το ένα τρίτο του συνολι-
κού αριθµού νεκρών.

Συµπεράσµατα

Από την παράθεση των προαναφερθέντων
επτά κριτηρίων γίνεται προφανές ότι υπάρ-
χουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των Κρα-
τών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέ-
βαια, µεγάλες διαφορές είναι δυνατόν να πα-
ρατηρηθούν και µεταξύ των περιοχών της ί-
διας χώρας. Μέρος αυτών των διαφορών ο-
φείλεται σε παράγοντες όπως η πυκνότητα
του πληθυσµού, ο βαθµός της αστικοποίησης,
το πλήθος των οχηµάτων, τα µήκη των οδι-
κών µετακινήσεων, η κατάσταση του οδικού
δικτύου, η τοπογραφία, το κλίµα και η νοο-
τροπία των κατοίκων της χώρας ή της περιο-
χής. Παράλληλα, η συνολική εµπειρία των κα-
τοίκων της χώρας στην οδήγηση οχηµάτων έ-
χει µεγάλη σηµασία. Τέλος, είναι δυνατό να υ-
πάρχουν διαφορές προερχόµενες από το δια-
φορετικό βαθµό ενδιαφέροντος και από την
ύπαρξη ή µη ολοκληρωµένης πολιτικής, µε
την οποία ή κάθε χώρα αντιµετωπίζει το θέµα
της οδικής ασφάλειας.

Abstract

A statistical study of the traffic accidents

in Greece - E.U. and U.S.A. decade 1990-

2000.

Theodoridis K., Kountoudis A., Samaras

N., Kirou M., Evgeniadis G., Barbakis G.

Department of Orthopaedics, General

Hospital of Ptolemaida “Bodosakio”

The aim of the present study is to demon-
strate the real situation of the traffic accidents

and their consequences during a decade period
1990-2000 in the European Union, in Greece
and in the United States of America, based on
the internationally recognized traffic safety cri-
teria.

In the U.S.A., in the year 2000, a total of 6.4
millions traffic accidents were registered,
41.281 persons had lost their life, 3.2 millions
persons were injured and 230.6 billion dollars
were thoroughly spent. In the E.U. countries,
each year, 42.200 persons lose their life in traf-
fic accidents, about 2.1 millions persons are in-
jured and 70 billions euro are spent. In Greece
up to 20.000 traffic accidents are scheduled
every year, 2.100 persons lose their life and
30.000 are injured.

The above official data is recording a lack of
traffic safety, which represents one of the most
important health related problem in the E.U.
countries, had been established and this fact in-
duce the European Union General Directory of
Transports in 1989 to assign to the Committee
of High Level Experts the study about the traf-
fic safety situation abound in the Community
and the submission of proposals for their im-
provement. In 1991, that survey was concluded
and the Committee publicized the Report
GERONDEAU, referred as the European Policy
Traffic Safety.

For the first time that Committee defined 7
fundamental criteria (indicators) with which the
traffic safety can be appreciated in each coun-
try separately in a most representative way and
contemporary the various European and other
countries should be compared each other.

From the apposition of the 7 mentioned cri-
teria in our study it seems that there are signifi-
cant differences between the states-members of
the European Union. Of course, may exist con-
siderable differences between the regions in the
same country. In part, these differences are due
to factors such as the density population, the
urbanization degree, the park of vehicles, the
length of mileage, the quality of national roads,
the landscape, the climate and the residential
mentality. At the same time, the total experi-

34 Ορθοπαιδική, 18, 2, 2005



ence of residents of country in the control of
vehicles has a big importance. Finally, it is pos-
sible that the exist differences are emanating
from the diverse degree of interest and from
the presence or not of a completed policy, with
which each country deals with the traffic safety
problem.

Key words: road traffic accidents, traffic safe-
ty, indicators.
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Aίτια και επιπτώσεις των οδι-

κών τροχαίων ατυχηµάτων στο

Νοµό Θεσσαλονίκης

Θ. ∆αρδαβέσης

Σ. Κατσάρης

Μ. Μικάλεφ

∆. ∆αρδαβέσης

Η.Τυροδήµος

Εργαστήριο Υγιεινής

Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

Περίληψη

Σκοπός της εργασίας ήταν η καταγραφή και η αξιολόγηση
των αιτιών, του είδους και των επιπτώσεων των τροχαίων
ατυχηµάτων, που συνέβησαν στο Νοµό Θεσσαλονίκης κατά
την περίοδο 1999-2002. Με την επεξεργασία στοιχείων της
∆ιεύθυνσης Τροχαίας, τα οποία αφορούσαν σε οδικά τρο-
χαία ατυχήµατα που συνέβησαν στο Ν. Θεσσαλονίκης
(1999-2002), διερευνήθηκαν, αξιολογήθηκαν και συγκρίθη-
καν κατ’ έτος τα αίτια και το είδος των τροχαίων ατυχηµά-
των, καθώς και οι επιπτώσεις τους επί των εµπλεκοµένων
προσώπων. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι: α) Οι κυριότερες
αιτίες οδικών τροχαίων ατυχηµάτων ήταν κατά σειρά, η
παραβίαση προτεραιότητας (19,5%), η ανεξέλεγκτη διάσχι-
ση οδού από πεζό (17,4%) και η µη ρύθµιση ταχύτητας
(10,7%). β) Τα είδη των τροχαίων ατυχηµάτων αφορούσαν,
κατά σειρά, σε σύγκρουση (48,7%) και σε παράσυρση
(23,1%). γ) Οι κατηγορίες των εµπλεκοµένων οχηµάτων α-
φορούσαν, κατά κύριο λόγο, σε επιβατικά Ι.Χ. (31,4%) και
σε δίκυκλα µηχανοκίνητα – επιβατικά Ι.Χ. (21,9%). δ) Κατά
την περίοδο 1999-2002 συνέβησαν στο Νοµό Θεσσαλονίκης
5.077 τροχαία ατυχήµατα, τα οποία προκάλεσαν 482 θανά-
τους, 691 βαρείς και 6.366 ελαφρούς τραυµατισµούς. Συ-
µπεραίνεται η ανάγκη εµπέδωσης αρχών κυκλοφοριακής α-
γωγής από την παιδική ηλικία και ο αυστηρός έλεγχος της
τήρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας µε στόχο τον
περιορισµό των τροχαίων οδικών ατυχηµάτων, τα οποία
προκαλούν ποικίλες ιατροκοινωνικές και οικονοµικές επι-
πτώσεις.

Λέξεις κλειδιά: τροχαία ατυχήµατα, αίτια, επιπτώσεις.



Εισαγωγή - Σκοπός

Στις οικονοµικά αναπτυγµένες χώρες του
κόσµου η τρίτη, κατά σειρά, σε συχνότητα, αι-
τία θανάτου, µετά τα νοσήµατα του κυκλοφο-
ρικού συστήµατος και τις κακοήθεις νεοπλα-
σίες, είναι τα ατυχήµατα (Barker DJP 1989,
Public Health Service 1990, Murray CJL, Chen
LC 1993). Με το δεδοµένο, ότι ένας σηµαντι-
κός αριθµός θανάτων από ατυχήµατα συµβαί-
νει σε άτοµα νεαρής ηλικίας, η θνησιµότητα
από τη συγκεκριµένη αιτία επηρεάζει την ανα-
µενόµενη ζωή σαφώς περισσότερο από τους
αντίστοιχους δείκτες των καρδιαγγειακών νο-
σηµάτων και των κακοηθών νεοπλασιών (Ba-
ker S et al 1992, Murray CJL, Lopez AD 1997).
Επιπρόσθετα, µε αδρούς υπολογισµούς, εκτι-
µάται, ότι σε κάθε θανατηφόρο ατύχηµα αντι-
στοιχούν 50 περιπτώσεις σοβαρών τραυµατι-
σµών, που χρήζουν άµεσης διακοµιδής και
νοσοκοµειακής περίθαλψης (Robertson LS
1992, Πετρίδου Ε, Τριχόπουλος ∆ 2000). Από
τους συγκεκριµένους τραυµατισµούς πολλοί
καταλήγουν σε χρόνιες δυσλειτουργίες ή µό-
νιµες αναπηρίες, που συνεπάγονται συσσώ-
ρευση ιατρικών, κοινωνικών και οικονοµικών
προβληµάτων για τα ίδια τα θύµατα, το οικο-
γενειακό τους περιβάλλον και την κοινωνία
ευρύτερα. Εκτιµάται, επίσης, ότι σε κάθε θα-
νατηφόρο ατύχηµα αντιστοιχούν 500 µικρής
συνέπειας ατυχήµατα, τα οποία, όµως, χρή-
ζουν παροχής ιατρικής φροντίδας σε Κέντρα
Υγείας ή σε εξωτερικά ιατρεία νοσοκοµείων
(Robertson LS 1992, Πετρίδου Ε, Τριχόπου-
λος ∆ 2000). Το ήµισυ, περίπου, των θανάτων
για τους οποίους ενοχοποιούνται τα ατυχή-
µατα, καθώς και ένας σηµαντικός αριθµός
τραυµατισµών, έχουν ως αιτία τα τροχαία και
ειδικότερα, τα οδικά ατυχήµατα (Soderlund N,
Zwi AB 1995, Murray CJL, Lopez AD 1997).

Έχοντας ως ερέθισµα τα προαναφερθέντα
και συνεκτιµώντας τόσο τις υγειονοµικές και
κοινωνικές επιπτώσεις, που προκαλούν τα
τροχαία ατυχήµατα, όσο και τις οικονοµικές
απώλειες, που συνδέονται µε το κόστος νοση-
λείας και τη συνακόλουθη επιβάρυνση των ει-

σοδηµάτων των παθόντων, αποφασίστηκε η
εκπόνηση της εργασίας αυτής. Σκοπός της ή-
ταν η καταγραφή και η αξιολόγηση των αι-
τιών, του είδους και των επιπτώσεων των ο-
δικών τροχαίων ατυχηµάτων, που συνέβησαν
στο νοµό Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο
1999-2002.

Υλικό και Μέθοδος

Το πρωτογενές υλικό της έρευνας αντλήθη-
κε από τα αρχεία της ∆ιεύθυνσης Τροχαίας
του Νοµού Θεσσαλονίκης, και ειδικότερα από
τις καταχωρήσεις στοιχείων των οδικών τρο-
χαίων ατυχηµάτων, που συνέβησαν στην πε-
ριοχή ευθύνης της, κατά την περίοδο 1999-
2002 (∆ιεύθυνση Τροχαίας Ν. Θεσσαλονίκης,
2005). Ειδικότερα, καταγράφηκαν, αξιολογή-
θηκαν, και συγκρίθηκαν κατ’ έτος, τα αίτια
και το είδος των τροχαίων οδικών ατυχηµά-
των, οι κατηγορίες των εµπλεκοµένων οχηµά-
των, καθώς και οι επιπτώσεις τους στους πα-
θόντες, που οµαδοποιήθηκαν σε τρεις κατηγο-
ρίες. Οι κατηγορίες αυτές αφορούσαν σε ελα-
φρώς τραυµατίες, σε βαρέως τραυµατίες και
σε νεκρούς. Τέλος και µε πρόθεση να παρατε-
θεί µια γενικότερη εικόνα του προβλήµατος
σε εθνικό επίπεδο, έγινε επεξεργασία στοιχεί-
ων της «Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας
Ελλάδος- Ε.Σ.Υ.Ε.», που αφορούσαν στην
κατ’ έτος αριθµητική κατανοµή των οδικών
τροχαίων ατυχηµάτων, που συνέβησαν σε όλη
την επικράτεια κατά τη δεκαετία 1991-2000
(Ε.Σ.Υ.Ε. 2002).

Αποτελέσµατα

Οι κυριότερες αιτίες πρόκλησης οδικών
τροχαίων ατυχηµάτων, που συνέβησαν στο
Νοµό Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο 1999-
2002, αφορούσαν, κατά σειρά, σε παραβίαση
προτεραιότητας (19,5%), σε ανεξέλεγκτη διά-
σχιση οδού από πεζό (17,4%), σε µη ρύθµιση
ταχύτητας (10,7%) και σε έλλειψη προσοχής
του οδηγού (9,8%), (πίνακας 1). Κατά τα έτη
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1999, 2000 και 2002 η πρώτη κατά σειρά αιτία
ατυχήµατος ήταν η παραβίαση προτεραιότη-
τας, ενώ κατά το έτος 2001, η πρώτη κατά σει-
ρά αιτία, αφορούσε σε ανεξέλεγκτη διάβαση
οδού από πεζό (σχήµα 1).

Ως προς το είδος του οδικού τροχαίου ατυ-
χήµατος (πίνακας 2), οι περιπτώσεις, για την
περίοδο 1999-2002, αφορούσαν, κατά κύριο
λόγο, σε σύγκρουση (48,7%), σε παράσυρση
(23,1%) και σε εκτροπή – πρόσκρουση (7,2%).
Η κατά είδος και σε ετήσια βάση, σειρά κατά-
ταξης των ατυχηµάτων δε διαφοροποιείται.
Επισηµαίνεται, όµως, η αξιοσηµείωτη αύξηση
των συγκρούσεων (54,6%) το 2002 και των ε-
κτροπών – συγκρούσεων (9,8%) το 2001 (σχή-
µα 2).

Οι κυριότερες κατηγορίες των εµπλεκοµέ-
νων οχηµάτων στα ατυχήµατα, για το σύνολο
της περιόδου 1999 – 2002, αφορούσαν, κατά
σειρά, σε επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.)
(31,4%), σε δίκυκλα µηχανοκίνητα και επιβα-
τικά Ι.Χ. (21,9%), σε δίκυκλα µηχανοκίνητα
(9,4%) και σε επιβατικά Ι.Χ. και φορτηγά
(7,2%), (πίνακας 3). Αξιοσηµείωτο είναι το
γεγονός, ότι κατά το 1999 υπήρξαν 447
(25,4%) περιπτώσεις µη δηλωθέντων εµπλε-
κοµένων οχηµάτων, ενώ κατά τα επόµενα
χρόνια οι σχετικές περιπτώσεις ήταν ελάχι-
στες.

Τα παθόντα πρόσωπα στα 5077 οδικά τρο-
χαία ατυχήµατα, που συνέβησαν στο νοµό
Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο 1999 – 2002,
αφορούσαν σε 6366 (84,4%) ελαφρώς τραυµα-
τίες, σε 691 (9,2%) βαρέως τραυµατίες και σε
482 (6,4%) νεκρούς (πίνακας 4). Το έτος 1999
παρατηρούνται οι περισσότερες περιπτώσεις
οδικών τροχαίων ατυχηµάτων (34,7%), οι πε-
ρισσότεροι ελαφρώς (36,0%) και βαρέως
τραυµατίες (34,2%), καθώς και οι περισσότε-
ροι νεκροί (30,9%) συγκριτικά µε τα έτη που
ακολουθούν µέχρι το 2002 (σχήµα 3). Αξιοση-
µείωτη είναι η γενικότερη διαχρονική πτωτι-
κή πορεία του αριθµού των ατυχηµάτων, των
τραυµατιών και των νεκρών από το 1999
προς το 2002.

Σε πανελλήνιο επίπεδο, κατά τη δεκαετία

1991 – 2000, συνέβησαν 230.076 οδικά τρο-
χαία ατυχήµατα, εκ των οποίων τα 17.557
(7,6%) υπήρξαν θανατηφόρα και τα 212.499
(92,4%) µη θανατηφόρα (πίνακας 5). Τα πε-
ρισσότερα, αναλογικά, ατυχήµατα και τα πε-
ρισσότερα εκ των θανατηφόρων και µη συνέ-
βησαν το 1998. Ως προς τα παθόντα πρόσω-
πα, οι περισσότεροι, αναλογικά, ελαφρώς
τραυµατίες (29.428 – 10,7%) παρατηρούνται
το 1996 και οι περισσότεροι βαρέως τραυµα-
τίες (4.720 – 12,4%), καθώς και οι νεκροί
(2.182 – 10,9%) το 1998 (σχήµα 4)

Συζήτηση

Τα οδικά τροχαία ατυχήµατα αποτελούν
καθοριστική παράµετρο αύξησης της νοσηρό-
τητας και της θνησιµότητας σε όλες τις χώρες
του κόσµου και ιδιαίτερα στις αναπτυγµένες,
λόγω του µεγαλύτερου βαθµού µηχανοκίνη-
σης (Murray CJL, Lopez AD 1996, Peden MM
et al 2001). Πρέπει, όµως, να επισηµανθεί, ότι
σε χώρες, όπως είναι οι Σκανδιναβικές, των
οποίων οι πολίτες παρουσιάζουν υψηλή κοι-
νωνική συνείδηση δηµόσιας υγείας, η ροπή
της συχνότητας των τροχαίων ατυχηµάτων
είναι σταθερά καθοδική, γεγονός που αναδει-
κνύει τη σηµασία της εµπέδωσης και της σχο-
λαστικής εφαρµογής αρχών και µέτρων κυ-
κλοφοριακής αγωγής (Brenner MH 1987, Πε-
τρίδου Ε, Τριχόπουλος ∆ 2000).

Η γενικότερη εικόνα της πορείας των οδι-
κών τροχαίων ατυχηµάτων στο Νοµό Θεσσα-
λονίκης, κατά την περίοδο 1999 – 2002, εµφα-
νίζεται πτωτική. Τα 1761 ατυχήµατα, που συ-
νέβησαν το 1999, µειώθηκαν σε 861 το 2001,
παρουσιάζοντας πτώση µεγαλύτερη του
50,0%, ενώ η αύξηση κατά 10,2%, που παρα-
τηρείται το 2002 σε σχέση µε το προηγούµενο
έτος, θα µπορούσε να αποδοθεί σε διάφορες
αιτίες, µε πιθανότερη την ελαστικοποίηση
των µέτρων επιτήρησης εκ µέρους της τροχαί-
ας. Αξιοσηµείωτη, επίσης, είναι η διαπίστω-
ση, ότι τα πρόσωπα παθόντα στα οδικά τρο-
χαία ατυχήµατα, που συνέβησαν στο Νοµό
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Θεσσαλονίκης κατά τη συγκεκριµένη περίοδο
και αφορούσαν σε ελαφρώς και σε βαρέως
τραυµατίες, καθώς και σε νεκρούς, παρουσιά-
ζουν, κατ’ έτος, και σε κάθε περίπτώση, αριθ-
µητική µείωση. Αντίθετα, ο αριθµός των τρο-
χαίων ατυχηµάτων σε εθνικό επίπεδο, κατά
τη  δεκαετία 1991 – 2000, παρουσιάζει µια γε-
νικότερη αυξητική πορεία, τόσο ως προς το
σύνολο των ατυχηµάτων, όσο και ως προς το
χαρακτηρισµό τους σε θανατηφόρα και µη.

Γενικά, τα τροχαία ατυχήµατα παρουσιά-
ζουν τοπική συρροή, χρονική περιοδικότητα
και σε ορισµένες περιπτώσεις τοποχρονική
συρροή. Η έκταση και ο βαθµός σοβαρότητας
των σωµατικών βλαβών, που προκαλούνται
στη συγκεκριµένη κατηγορία ατυχηµάτων, συ-
ναρτάται, κυρίως, από την επιβράδυνση που
υφίστανται τα κινούµενα σώµατα του οδηγού
και των επιβατών του οχήµατος, των οποίων
η εξ αδράνειας ταχύτητα εκµηδενίζεται µε την
πρόσκρουσή τους στα πρόσθια µηχανικά τµή-
µατα του ακινητοποιηθέντος οχήµατος(Baker
S et al 1992, Πετρίδου Ε, Τριχόπουλος ∆
2000). Σε ανάλογα πλαίσια, η ταχύτητα εκτί-
ναξης των πεζών που παρασύρονται από οχή-
µατα, εκµηδενίζεται κατά τη δευτερογενή
πρόσκρουσή τους είτε στο κατάστρωµα του
δρόµου, είτε σε άλλο σταθερό σηµείο.

Από τα προαναφερθέντα αναδεικνύεται η
χρησιµότητα και η σηµασία των ζωνών ασφα-
λείας, που συνεισφέρουν ώστε οι χρήστες
τους να αξιοποιούν τη µικρότερη επιβράδυν-
ση, η οποία διαµορφώνεται λόγω της σύνθλι-
ψης των προσθίων µηχανικών τµηµάτων του
οχήµατος (Robertson LS 1996). Επιπρόσθετα,
η ενεργοποίηση των αερόσακων, κατά τη φά-
ση της σύγκρουσης, συµβάλλει, αφενός στη
διάχυση της µεταφερόµενης ενέργειας σε µε-
γαλύτερη επιφάνεια και αφετέρου στη µείωση
της απόστασης, που διανύεται κατά το χρόνο
µείωσης της ταχύτητας. Γενικότερα, η συνει-
σφορά της χρήσης ζωνών ασφαλείας στη µεί-
ωση της θνητότητας και στον περιορισµό των
περιπτώσεων σοβαρών τραυµατισµών ανέρ-
χεται τουλάχιστον στο 40,0% και αυξάνεται,
όταν συνυπάρχουν αερόσακοι. Επίσης πρέπει

να επισηµανθεί, ότι τα κεφαλικά αντιστηρίγ-
µατα των καθισµάτων προσφέρουν προστα-
σία έναντι των αυχενικών κακώσεων σε περι-
πτώσεις οπισθοπρόσθιων συγκρούσεων
(European Transport Safety Council 1996,
Petridou E 1997). Ως εκ τούτου, η ύπαρξη ζω-
νών ασφαλείας τριών σηµείων σε όλες τις θέ-
σεις των επιβαινόντων ενός οχήµατος, καθώς
και προσθίων και πλαγίων αερόσακων είναι
επιβεβληµένη, ενώ σε περιπτώσεις µεταφοράς
βρεφών και παιδιών µικρής ηλικίας πρέπει
να υπάρχει πρόβλεψη για ειδικά ατοµικά κα-
θίσµατα (Πετρίδου Ε, Τριχόπουλος ∆ 2000).

Τα τροχαία ατυχήµατα οφείλονται, κατά
κύριο λόγο, στον ανθρώπινο παράγοντα. Το
γεγονός αυτό αναδεικνύεται, επίσης, στα απο-
τελέσµατα της έρευνάς µας, στην οποία διαπι-
στώθηκε, ότι οι κυριότερες από τις αιτίες των
τροχαίων ατυχηµάτων που συνέβησαν στο
Νοµό Θεσσαλονίκης, αφορούσαν σε παραβία-
ση προτεραιότητας, σε ανεξέλεγκτη διάσχιση
οδού από πεζό και σε µη ρύθµιση ταχύτητας.

Πρέπει να επισηµανθεί, ότι η οδηγητική εκ-
παίδευση, η εµπέδωση των κανόνων του Κώ-
δικα Οδικής Κυκλοφορίας και η µη κατανά-
λωση οινοπνευµατωδών ποτών ή άλλων ευ-
φορικών ουσιών από τον οδηγό συνεισφέ-
ρουν αποτελεσµατικά στην πρόληψη των ατυ-
χηµάτων. Προς την ίδια κατεύθυνση συνει-
σφέρει και η καλή ψυχοσωµατική υγεία του ο-
δηγού, παρά το γεγονός ότι δεν εντοπίστηκαν
επιδηµιολογικά στοιχεία, που να τεκµηριώ-
νουν την υπόθεση, ότι οι υπερήλικες, τα άτο-
µα µε µειωµένη οξύτητα όρασης και ακοής,
καθώς και οι πάσχοντες από νόσους του καρ-
διαγγειακού συστήµατος παρουσιάζουν αυξη-
µένη επιρρέπεια σε ατυχήµατα. Αντίθετα, έχει
τεκµηριωθεί, ότι οι οδηγοί νεαρής ηλικίας εί-
ναι επιρρεπείς στην πρόκληση τροχαίων ατυ-
χηµάτων, γεγονός που θα µπορούσε να απο-
δοθεί στην περιορισµένη οδηγητική τους ε-
µπειρία και στην πιθανή µειωµένη αίσθησή
τους έναντι των κινδύνων (Mohan D, Tiwari
G 2000).

Ένα σηµαντικό ποσοστό ατυχηµάτων, το ο-
ποίο διαπιστώθηκε και στην έρευνά µας, αφο-
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ρούσε σε δίκυκλα µηχανοκίνητα. Στις περι-
πτώσεις αυτές η χρήση προστατευτικού κρά-
νους από τους επιβαίνοντες των δικύκλων
παρέχει σηµαντική προστασία και συνεισφέ-
ρει στη µείωση των δυσµενών επιπτώσεων ε-
νός ατυχήµατος µέχρι και 80,0%. Προστατευ-
τικό κράνος επιβάλλεται να χρησιµοποιούν
και οι ποδηλάτες, συνεκτιµώντας το γεγονός,
ότι η επιβράδυνση κατά το ατύχηµα προκα-
λείται, κυρίως, από τη δευτερογενή και όχι
από την πρωτογενή σύγκρουση, που σχετίζε-
ται άµεσα µε την ταχύτητα (Πετρίδου Ε, Τρι-
χόπουλος ∆ 2000).

Μια ιδιαίτερη κατηγορία τροχαίου ατυχή-
µατος είναι η παράσυρση πεζών από οχήµα-
τα, η οποία στην έρευνά µας διαπιστώθηκε,
ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 1999 –
2002 κατέχει στο νοµό Θεσσαλονίκης τη δεύ-
τερη θέση στην κατανοµή των ατυχηµάτων
κατά είδος. Το γεγονός, ότι στη συγκεκριµένη
περίπτωση η πιθανότητα θανάτου ή πρόκλη-
σης µόνιµης αναπηρίας αυξάνει σηµαντικά,
οδήγησε στη λήψη µέτρων προστασίας, που α-
φορούν, µεταξύ άλλων, στην κατασκευή προ-
φυλακτήρων οχηµάτων αυξηµένης ελαστικό-
τητας, στην αφαίρεση των οξύαιχµων προεξο-
χών στις εξωτερικές επιφάνειες του αυτοκινή-
του και στην κατασκευή υποδοµών, που διευ-
κολύνουν την κίνηση των πεζών (Adams J
1995, Cristoffer T, Scavo Gallagher S 1999). Οι
υποδοµές αυτές αφορούν σε υπόγειες και υ-
πέργειες διαβάσεις, σε διαχωριστικά φράγµα-
τα µεταξύ πεζοδροµίων και οδών και σε ενδε-
δειγµένη σηµατοδότηση.

Στα διάφορα µέτρα γενικότερης πρόληψης
των τροχαίων ατυχηµάτων, θα πρέπει να προ-
στεθούν, η ποιότητα κατασκευής και συντήρη-
σης του οδικού δικτύου, ο καλός φωτισµός
κοµβικών σηµείων οδών κατά τη διάρκεια της
νύχτας και η ορθολογική τους σηµατοδότηση.
Επίσης, συνεισφέρουν σηµαντικά στην ασφά-
λεια των χρηστών των οχηµάτων και των πε-
ζών η εν γένει κατασκευή και οι τεχνικές προ-
διαγραφές των οχηµάτων, συνδυαστικά µε
τον περιοδικό έλεγχο και την τακτική συντή-
ρησή τους. Τέλος, πρέπει να τονιστεί η ανά-

γκη εµπέδωσης αρχών κυκλοφοριακής αγω-
γής από την παιδική ηλικία και ο αυστηρός έ-
λεγχος της τήρησης του Κώδικα Οδικής Κυ-
κλοφορίας, που συνδυαστικά µε τα προανα-
φερθέντα µέτρα, θα συνεισφέρουν στον πε-
ριορισµό των τροχαίων οδικών ατυχηµάτων.

Abstract

Causes and consequences of road acci-

dents in Thessaloniki prefecture

Dardavessis Th, Katsaris S, Mikalef M,

Dardavessis D, Tirodimos E.

Laboratory of Hygiene, Medical School,

Aristotle University of Thessaloniki

The aim of this study was to register and ac-
cess the causes, types and consequences of road
accidents, in Thessaloniki (Greece) prefecture
during the period 1993-2002. By processing da-
ta retrieved from the traffic police office con-
cerning the road accidents occurred in Thessa-
loniki prefecture during 1993-2002, the causes,
the type of accidents and their consequences
were investigated and accessed. The results
painted out: a) The main causes of road acci-
dents are in order, priority violation (19.5%),
unchecked passage of the road by pedestrian
(17.4%) and speed limit violation (10.7%). b)
The types of road accidents concern in order
collision (48.7%) and car-pedestrian accident.
c) The categories of the involved vehicles were
in order passenger private cars (31.4%) and
motorcycles (21.9%). d) During the period
1999-2002 in Thessaloniki prefecture occurred
5.077 road accidents which caused 682 deaths,
691 heavily and 6366 lightly injured people. As
a conclusion the need for consolidation of the
principles of traffic education from childhood
and the strict application of the traffic code is
imposing in order to decrease the number of
road accidents which cause a variety of eco-
nomical and sociomedical burden.

Keywords: Road accidents, causes, consequences.
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ΑΙΤΙΑ Ο∆ΙΚΩΝ 1999 2000 2001 2002 ΣΥΝΟΛΟ

ΤΡΟΧΑΙΩΝ 1999-2002

ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ αριθµ. % αριθµ. % αριθµ. %        αριθµ. %          αριθµ. %

Υπερβολική

ταχύτητα 47 2.7 27 1.8 20 2.3 8 0.8 102 2.0

Παραβίαση 

προτεραιότητας 353 20.0 299 20.0 135 15.6 205 21.4 992 19.5

Παραβίαση

σηµατοδότη 151 8.6 141 9.4 103 11.9 78 8.2 473 9.3

Είσοδος 

σε αντίθετο 

ρεύµα κυκλοφορίας 147 _ 138 9.2 83 9.6 96 10.1 464 9.2

Αντικανονικό

προσπέρασµα 21 1.2 20 1.3 5 0.6 4 0.4 50 1.0

Αντικανονικός

ελιγµός 59 3.3 46 3.1 44 5.1 51 5.3 200 3.9

Αλλαγή κατεύθυνσης

χωρίς έλεγχο 85 4.8 79 5.3 26 3.0 49 5.1 239 4.7

Κίνηση αντίθετα

σε µονόδροµο 24 1.4 14 0.9 10 1.2 5 0.5 53 1.0

Μη τήρηση 

απόστασης

ασφαλείας 15 0.8 21 1.4 10 1.2 9 0.9 55 1.1

Έλλειψη προσοχής 

του οδηγού 207 11.8 143 9.6 48 5.5 100 10.5 498 9.8

Μη ρύθµιση

ταχύτητας 150 8.5 167 11.2 125 14.5 99 10.3 541 10.7

Έλλειψη προσοχής

– Μη ρύθµιση

ταχύτητας 63 3.6 42 2.8 10 1.2 36 3.8 151 3.0

Ανεξέλεγκτη

διάσχιση οδού

από πεζό 295 16.8 256 17.1 169 19.6 160 16.7 880 17.4

Άλλα αίτια 120 6.8 94 6.3 71 8.2 56 5.9 341 6.7

Άγνωστα αίτια

Υπό έρευνα 24 1.4 9 0.6 4 0.5 1 0.1 38 0.7

ΣΥΝΟΛΟ 1761 91.7 1496 100.0 863 100.0 957 100.0 5077 100.0

Πίνακας 1. Κατανοµή των οδικών τροχαίων ατυχηµάτων που συνέβησαν στο Νοµό Θεσσαλονίκης την

περίοδο 1999-2002, κατά αιτία πρόκλησης τροχαίου ατυχήµατος και κατά έτος.

Πηγή: ∆ιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης. (Επεξεργασία  στοιχείων)
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ΕΙ∆ΟΣ Ο∆ΙΚΟΥ 1999 2000 2001 2002 ΣΥΝΟΛΟ

ΤΡΟΧΑΙΟΥ 1999-2002

ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ αριθµ. % αριθµ. %      αριθµ. %       αριθµ. %       αριθµ. %

Ανατροπή 11 0.6 10 0.7 6 0.7 2 0.2 29 0.6

Εκτροπή 23 1.3 17 1.1 3 0.3 8 0.8 51 1.0

Παράσυρση

πεζών 391 22.2 348 23.3 215 24.9 221 23.1 1175 23.1

Πρόσκρουση 79 4.5 70 4.7 34 3.9 41 4.3 224 4.4

Πτώση 

επιβατικού 16 0.9 18 1.2 3 0.3 9 1.0 46 0.9

Σύγκρουση 848 48.2 684 45.7 415 48.1 523 54.6 2470 48.7

Ανατροπή – 

Πρόσκρουση 4 0.2 1 0.1 3 0.3 - - 8 0.2

Ανατροπή – 

Παράσυρση 5 0.3 1 0.1 3 0.3 - - 9 0.2

Ανατροπή – 

Σύγκρουση 7 0.4 17 1.1 3 0.3 1 0.1 28 0.6

Εκτροπή – 

Ανατροπή – 

Πρόσκρουση 22 1.2 20 1.3 - - - - 42 0.8

Εκτροπή – 

Πρόσκρουση 108 6.1 102 6.8 84 9.8 71 7.4 365 7.2

Εκτροπή –

Ανατροπή 82 4.7 54 3.6 33 3.9 56 5.9 225 4.4

Εκτροπή – 

Ανατροπή – 

Σύγκρουση 10 0.6 12 0.8 5 0.6 - - 27 0.5

Εκτροπή – 

Πρόσκρουση – 

Σύγκρουση 33 1.9 58 3.9 12 1.4 - - 103 2.0

Εκτροπή – 

Σύγκρουση 22 1.2 12 0.8 20 2.3 11 1.2 65 1.3

Παράσυρση –

Σύγκρουση 10 0.6 5 0.3 3 0.3 2 0.2 20 0.4

Πρόσκρουση – 

Σύγκρουση 45 2.6 31 2.1 8 1.0 4 0.4 88 1.7

Πρόσκρουση –

Παράσυρση 9 0.5 11 0.7 5 0.6 2 0.2 27 0.5

Λοιποί συνδυασµοί 34 1.9 25 1.7 8 1.0 6 0.6 73 1.4

Μη δηλωθέν 2 0.1 - - - - - - 2 0.1

ΣΥΝΟΛΟ 1761 100.0 1496 100.0 863 100.0 957 100.0 5077 100.0

Πίνακας 2. Κατανοµή των οδικών τροχαίων ατυχηµάτων που συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη την περίοδο

1999-2002, κατά είδος τροχαίου ατυχήµατος και κατά έτος.

Πηγή: ∆ιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης. (Επεξεργασία στοιχείων)
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1999 2000 2001 2002 ΣΥΝΟΛΟ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ 1999-2002

ΟΧΗΜΑΤΩΝ αριθµ. % αριθµ. % αριθµ. % αριθµ. % αριθµ. %

∆ίκυκλα

µηχανοκίνητα 160 9.1 146 9.8 97 11.2 75 7.8 478 9.4

Επιβατικά Ι.Χ. 408 23.1 527 35.2 324 37.6 337 35.2 1596 31.4

Επιβατικά ∆.Χ. 18 1.0 23 1.6 8 0.9 13 1.4 62 1.2

Φορτηγά 74 4.2 73 4.9 41 4.8 51 5.4 239 4.7

Λεωφορεία 15 0.8 33 2.2 10 1.2 17 1.8 75 1.5

∆ίκυκλαµηχανοκίνητα

& επιβατικά Ι.Χ. 339 19.2 331 22.1 176 20.4 267 27.9 1113 21.9

∆ίκυκλα µηχανοκίνητα

& επιβατικά ∆.Χ. 16 0.9 26 1.7 13 1.5 17 1.8 72 1.4

∆ίκυκλα µηχανοκίνητα

& φορτηγά 70 4.0 65 4.4 28 3.3 32 3.3 195 3.8

∆ίκυκλα µηχανοκίνητα

& λεωφορεία 10 0.6 14 0.9 8 0.9 5 0.5 37 0.7

∆ίκυκλα µηχανοκίνητα κ.ά. 10 0.6 7 0.5 7 0.8 9 0.9 33 0.6

Επιβατικά Ι.Χ.

& επιβατικά ∆.Χ. 18 1.0 19 1.3 7 0.8 15 1.6 59 1.2

Επιβατικά Ι.Χ. 

και φορτηγά 105 6.0 119 8.0 77 8.9 67 7.0 368 7.2

Επιβατικά Ι.Χ. 

& λεωφορεία 10 0.6 8 0.5 16 1.9 5 0.5 39 0.8

Επιβατικά Ι.Χ. κ.α. 31 1.8 48 3.2 21 2.4 15 1.6 115 2.3

Φορτηγά 

και επιβατικά ∆.Χ. 3 0.2 3 0.2 - - - - 6 0.2

Επιβατικά ∆.Χ.

και λεωφορεία 1 0.1 1 0.1 1 0.1 - - 3 0.1

Επιβατικά ∆.Χ. κ. =ά. - - 3 0.2 - - - - 3 0.1

Φορτηγά & λεωφορεία 6 0.3 8 0.5 2 0.2 - - 16 0.3

Φορτηγά & άλλα 7 0.4 9 0.6 3 0.3 2 0.2 21 0.4

Λεωφορεία & άλλα 2 0.1 1 0.1 2 0.2 2 0.2 7 0.2

∆ιάφοροι συνδυασµοί 6 0.3 11 0.7 5 0.6 6 0.6 28 0.6

Μη δηλωθέντα 447 25.4 10 0.6 6 0.7 6 0.6 469 9.2

>2 τύποι οχηµάτων 5 0.3 11 0.7 11 1.3 16 1.7 43 0.8

ΣΥΝΟΛΟ 1761 100.0 1496 100.0 863 100.0 957 100.0 5077      100.0

Πίνακας 3. Κατανοµή των οχηµάτων τα οποία ενεπλάκησαν σε οδικά τροχαία ατυχήµατα, που συνέβησαν στο

Νοµό Θεσσαλονίκης την περίοδο 1999-2002, κατά κατηγορίες οχηµάτων και κατά έτος.

Πηγή: ∆ιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης. (Επεξεργασία στοιχείων)
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Τα τελευταία δεδοµένα

στη θεραπεία

της Ρευµατοειδούς Αρθρίτιδος

Eυθαλία Ρούσου

∆ιευθύντρια

Τµήµα Ρευµατολογίας

και Αποκατάστασης 

Νοσοκοµείου

«Βασιλεύς Γεώργιος»

Barking Havering

and Redbridge trust

Περίληψη

Η ανοσολογική φύση της ρευµατοειδούς αρθρίτιδας συν-
δέθηκε από µακρού µε τη δράση των Β και Τ- λεµφοκυττά-
ρων. Η θεραπεία της µέχρι και πριν από δύο δεκαετίες πε-
ριοριζόταν στη χορήγηση αντιφλεγµονωδών – αντιρρευµα-
τικών φαρµάκων και αλάτων χρυσού. Τελευταία µελετήθη-
κε ο ρόλος του παράγοντα νέκρωσης των όγκων α - (TNF-
α) κατά το πρόδροµο στάδιο της παθογένειας της νόσου.
Έτσι προέκυψε η θεραπευτική χορήγηση τριών αντιTNF-α
παραγόντων: της ινφλιξιµάδης (infliximab), της ετανερσέ-
πτης (Etanercept) και της α- δαλιµουµάδης (adalimumab)
αλλά και του παράγοντα του αναστολέα του υποδοχέα της
ιντερλευκίνης (Anakira). Η µακρά διαδροµή της νόσου και
η σχετικώς καλοήθης πορεία της παρά το ότι περιορίζει το
προσδόκιµο επιβίωσης δεν συνδέεται µε εµφάνιση των βα-
ριών επιπλοκών της όπως της αγγειίτιδας και της σκληρο-
µαλάκυνσης του οφθαλµού. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής
και η αποτροπή των µακροχρόνιων επιπλοκών είναι ο στό-
χος θεραπευτικής τακτικής είτε µε ανοδικής γέφυρας αρχής
γενοµένης από τα αντιφλεγµονώδη και µεταβαίνοντας στα-
διακά στα λεγόµενα τροποποιητικά της νόσου φάρµακα εί-
τε µε την τακτική της καθοδικής γέφυρας, όπου η έναρξη
των τροποποιητικών παραγόντων γίνεται ταυτοχρόνως µε
τη διάγνωση. Υπάρχει και η συνδυασµένη θεραπεία. Οι δύο
κύριες στρατηγικές που χρησιµοποιούνται είναι η χρήση
µονοκλωνικού αντισώµατος µε τη µορφή χιµαιρικού µορί-
ου (infliximab), ή πλήρως εξανθρωποποιηµένου µορίου
(adalimumab) καθώς και µε τη µορφή διαλυτού TNF υποδο-
χέα (Etanercept) σε παρεντερική πάντα χορήγηση. Χρησιµο-



ποιούνται και άλλοι βιολογικοί παράγοντες
(αναστολέας ιντερλευκίνης, αντι- CTL-4, αντι
CD -20, Rituximab) µόνοι τους ή σε συνδυα-
σµό. Οι βιολογικοί παράγοντες είναι ισχυρά
ανοσοκατασταλτικά φάρµακα και η χορήγησή
τους ακολουθεί αυστηρά κριτήρια. Παρά το
υψηλό κόστος και τις άγνωστες επί του παρό-
ντος µακροπρόθεσµες επιπλοκές είναι βέβαιο
ότι η µελέτη της συµπεριφοράς τους θα οδη-
γήσει σε ανακάλυψη νέων αντιφλεγµονωδών
φαρµάκων και παραπέρα εκλογίκευση της θε-
ραπείας της νόσου και των συγγενών προς
αυτήν καταστάσεων.

Όροι ευρετηρίου: Ρευµατοειδής αρθρίτιδα

Παράγοντας νέκρωσης όγκου α

Βιολογικοί παράγοντες

Συνδυασµένη θεραπεία.

Εισαγωγή

Η θεραπεία των νόσων οφείλει να είναι
συνάρτηση της παθοφυσιολογίας τους.

Η αιτιοπαθογένεια της Ρευµατοειδούς Αρθρί-
τιδος (ΡΑ) άρχισε να γίνεται αντιληπτή από
τη δεκαετία του 1970 οπότε και το Τ- λεµφο-
κύτταρο θεωρήθηκε ότι είναι κατεξοχήν αίτιο
για τη δηµιουργία της νόσου. Ωστόσο, στη
ρευµατοειδή αρθρίτιδα ένα σηµαντικό ποσο-
στό αρρώστων έχουν στο αίµα τους θετικό
ρευµατοειδή παράγοντα, ο οποίος είναι προϊ-
όν Β-κυττάρων για αυτό και η αρχική θεώρη-
ση ήταν ότι η αιτία της νόσου οφείλεται στα
Β-λεµφοκύτταρα. Τελικά µε τη µελέτη ανοσο-
λογικών απαντήσεων από ορούς και αρθρικό
υγρό ασθενών τόσο in vitro όσο και in vivo
βρέθηκε ότι το Τ-λεµφοκύτταρο δίνει λανθα-
σµένες εντολές στο Β και σαν συνέπεια παρά-
γεται ο θετικός ρευµατοειδής παράγων που
κυκλοφορεί και ανιχνεύεται στον ορό. 

Η ιστορική αναδροµή δείχνει ότι, µετά την
εποχή της ασπιρίνης, ήταν γύρω στο 1960 που
άρχισε να χρησιµοποιείται χρυσός µε τη µορ-

φή αλάτων, περισσότερο κατόπιν τυχαίων πα-
ρατηρήσεων παρά ως αποτέλεσµα µελετών.
Τα άλατα χρυσού ακόµα και τώρα χρησιµο-
ποιούνται σε ασθενείς µε ρευµατοειδή αρθρί-
τιδα αλλά µόνο σε ένα ποσοστό 2%-10% των
ασθενών υπάρχει ως αποτέλεσµα ύφεση στη
νόσο. 

Περαιτέρω µελέτες σε κυτταρικό επίπεδο έ-
δειξαν ότι στην άτυπη ανοσολογικά απάντη-
ση, η οποία παρατηρείται στη ρευµατοειδή
αρθρίτιδα, ο παράγοντας νέκρωσης των ό-
γκων – α [Tumor Necrosis Factor – α (TNF-α)]
συµµετέχει σε ένα πρόδροµο στάδιο και µετά
από µελέτες βρέθηκε ότι «µπλοκάρισµα» αυ-
τού του παράγοντα στον ορό ασθενών πιθα-
νόν να είχε ως αποτέλεσµα τη θεραπεία και α-
ντιµετώπιση της ρευµατοειδούς.

Στη δεκαετία του 1990 έγιναν οι πρώτες µε-
λέτες και τα αποτελέσµατα ήταν θεαµατικά.
Έτσι προέκυψαν οι 3 αντι TNF-α παράγοντες
που κυκλοφορούν σήµερα στην αγορά, infli-
ximab - ινφλιξιµάδη (Remicade), Etanercept -
ετανερσέπτη, (Enbrel), adalimumab – αδαλι-
µουµάδη (Humira) όπως και ο παράγοντας
του αναστολέα του υποδοχέα της ιντερλευκί-
νης 1, δηλαδή το Anakinra (Kineret).

Ως το 1980 η αντίληψη για την Ρευµατοειδή
αρθρίτιδα (ΡΑ) ήταν «στην πλειονότητα των
περιπτώσεων είναι νόσος µε καλή πρόγνωση»
(Kelley et al. 1985) η οποία «στους περισσότε-
ρους ασθενείς µπορεί να ελεγχθεί µε ήπια συ-
ντηρητικά µέσα» (Lightfoot Jr 1985). 

Έκτοτε αποδείχθηκε ότι οι ασθενείς µε ρευ-
µατοειδή παρουσιάζουν ακτινολογική εξέλιξη
των βλαβών στις αρθρώσεις, (Salaffi & Far-
raccioli, 1989), έχουν ελάττωση της λειτουργι-
κής ικανότητας στην επιτέλεση καθηµερινών
δραστηριοτήτων (Wolfe et al 1989), έχουν ανι-
κανότητα προς εργασία (Makisara & Maki-
sara 1982) και πρόωρο θάνατο (Pincus & Cal-
lahan 1986) (Mutru et al. 1985). 

Οι µακροχρόνιες επιπτώσεις της ρευµατοει-
δούς αν και από άποψη σοβαρότητας είναι  α-
νάλογες της υπέρτασης και του σακχαρώδους
διαβήτη δεν χαρακτηρίζονται από οξέα επει-
σόδια, όπως αυτά της υπερτασικής κρίσης,
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του αγγειακού εγκεφαλικού ή της διαβητικής
κετοοξέωσης, στα οποία χρειάζεται άµεση α-
ντιµετώπιση οπότε και διαλάθουν της προσο-
χής και υποεκτιµούνται. Σε ορισµένες περι-
πτώσεις µπορούν σαν επείγουσες καταστά-
σεις να χαρακτηριστούν η αγγειίτιδα της ρευ-
µατοειδούς ή η διάτρητη σκληροµαλάκυνση
του οφθαλµού (scleromalacia perforans) αλλά
και αυτές οι καταστάσεις είναι σπάνιες. Παρ’
όλα αυτά, οι ασθενείς µε ρευµατοειδή αρθρί-
τιδα έχουν 8-15 χρόνια λιγότερα στο προσδό-
κιµο χρόνου επιβίωσης σε σχέση µε το γενικό
πληθυσµό. Οι αιτίες θανάτου όµως είναι αυ-
τές όπως επί του γενικού πληθυσµού.

Όσον αφορά στη θεραπευτική αντιµετώπιση
και έχοντας υπόψιν ότι η Ρ.Α. είναι χρόνια α-
νίατη νόσος που όµως µε θεραπευτική αντιµε-
τώπιση µπορεί να είναι ασυµπτωµατική, ε-
φαρµόζονται 2 τρόποι προσέγγισης. 

Υπάρχει α) η κλασσική θεωρία της πυραµί-
δας όπου τα φάρµακα προστίθενται σταδιακά
µε αυξητική πορεία αρχής γενοµένης µε τα α-
ντιφλεγµονώδη και προχωράµε σταδιακά στα
λεγόµενα τροποποιητικά της νόσου και β) πιο
πρόσφατα εισήχθη η θεραπεία της καθοδικής
γέφυρας όπου η έναρξη των τροποποιητικών
γίνεται συγχρόνως µε τη διάγνωση, διότι µε-
λέτες µε MRI έδειξαν ότι οι καταστροφές της
νόσου επισυµβαίνουν τα πρώτα 3-5 χρόνια
από την έναρξη (Wilske &., Healy LA 1989).

Στην έννοια της συνδυασµένης θεραπείας
(Verhoeven et al. 1998) οδηγήθηκε ο ρευµατο-
λογικός κόσµος µετά την αποδοχή ότι η θερα-
πεία της ΡΑ πρέπει να αρχίσει νωρίς για να
προληφθούν οι βλάβες από τις αρθρώσεις
διότι από τη στιγµή που θα καταστραφούν οι
αρθρώσεις οι βλάβες είναι µη αναστρέψιµες
(Emery et al. 1995). Έχουµε υπόψη ότι µερι-
κές φορές ένα φάρµακο µόνο του χρησιµο-
ποιούµενο στο µέγιστο της δόσης του δεν εί-
ναι αρκετό και ο συνδυασµός 2 ή περισσοτέ-
ρων δηµιουργεί συνέργεια στην ωφέλιµη δρά-
ση ήτοι καταστολή της νόσου κρατώντας τις
πιθανές ανεπιθύµητες στο ελάχιστο δυνατό. 

Η θεραπεία της ρευµατοειδούς σήµερα είναι

α) οι κλασσικές θεραπείες µε τα τροποποιητι-
κά της νόσου (Disease modifying antirheuma-
tic drugs -DMARDs (µεθοτρεξάτη, κυκλοσπο-
ρίνη Α, λεφλουναµίδη, σουλφασαλαζίνη, υ-
δροξυχλωροκίνη, αζαθεοπρίνη, κυκλοφωσφα-
µίδη), β) οι αντι TNF-α παράγοντες (αποκα-
λούµενες και καινούργιες θεραπείες ή βιολο-
γικοί παράγοντες) αλλά και γ) ο συνδυασµός
των κλασικών τροποποιητικών της νόσου µε
τις καινούργιες θεραπείες δηλαδή τους βιολο-
γικούς παράγοντες.

Η τελευταία λέξη στη θεραπεία της ΡΑ σήµε-
ρα είναι η χρήση των βιολογικών παραγό-
ντων και κυρίως η καταστολή του παράγοντα
νέκρωσης των όγκων.

Οι 2 κύριες στρατηγικές που χρησιµοποιού-
νται για να εξουδετερωθεί ο ΤΝF–α είναι η
χρήση µονoκλωνικού αντισώµατος είτε µε τη
µορφή χιµαιρικού µορίου (infliximab), είτε
πλήρως εξανθρωποποιηµένου (adalimumab) ή
µε τη µορφή διαλυτού ΤΝF υποδοχέα (Etaner-
cept).

Όλα τα αντι TNF-α φάρµακα χορηγούνται
παρεντερικά, είτε ενδοφλεβίως (infliximab) εί-
τε υποδορίως (etanercept, adalimumab)

Infliximab (ινφλιξιµάδη) εµπορική ονοµα-

σία: Remicade. Άρχισε να χρησιµοποιείται
στη ρευµατοειδή από το 1993, µετά από δηµο-
σιεύσεις (Maini et al 1993) από το ινστιτούτο
Kennedy στο Λονδίνο. RN. Πρόσφατα πήρε έ-
γκριση για την Αγκυλοποιητική Σπονδυλίτιδα
(Braun & Sieper 2002) και τη Ψωριασική Αρ-
θρίτιδα. (Antoni et al 2002) Χρησιµοποιείται
µε σύγχρονη χορήγηση µεθοτρεξάτης µε σκο-
πό την πρόληψη σχηµατισµού αντισωµάτων.

Είναι ένα εξανθρωποποιηµένο ποντικίσιο
µονοκλωνικό αντίσωµα (Maini et al. 1998)
Σύντοµα µετά την αρχή της χρησιµοποίησης
του φαρµάκου έγινε αποδεκτό ότι η συγχορή-
γηση µε µεθοτρεξάτη είχε καλύτερα κλινικά
και ακτινολογικά αποτελέσµατα µέσω της µε-
λέτης ATTRACT (Anti Tumor Nectrosis Factor
Trial in RA with Concomitant Therapy) (Lip-
sky et al. 2000) 

Αυτή η µελέτη επίσης έδειξε ότι ο συνδυα-
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σµός δεν είχε περισσότερες παρενέργειες από
ό,τι η κάθε οµάδα µόνη της. Πιο πρόσφατα ε-
κτός από Μεθοτρεξάτη χορηγείται σε συνδυα-
σµό µε τους βιολογικούς παράγοντες η σουλ-
φασαλαζίνη, η λεφλουνoµίδη, η αζαθειοπρίνη
και η κυκλοσπορίνη –Α.

Το φάρµακο χορηγείται ανά δίµηνο ενδο-
φλεβίως µετά τις δόσεις εφόδου σε χρόνους 0,
2,6 εβδοµάδες από την έναρξη. Η δόση είναι
3-5 mg/Kg.

Etanercept (ετανερσέπτη) εµπορικό όνοµα:

Enbrel.

Είναι διαλυτός υποδοχέας του TNF-α. Απο-
τελεί ένα κατασκεύασµα που έχει 2 εξανθρώ-
ποιηµένους p75 υποδοχείς ΤΝF-α οι οποίοι ε-
νώνονται µε το τµήµα Fc ενός εξανθρωποποι-
ηµένου IgG µονοκλωνικού αντισώµατος.
(Moreland et al 1997).

Έχει χορηγηθεί και σε συνδυασµό µε άλλα
τροποποιητικά αλλά η µονοθεραπεία δεν έχει
αντενδείξεις ούτε απαγορεύσεις ή περιορι-
σµούς όπως η χορήγηση της ινφλιξιµάδης
(Weinblatt et al. 1990). Το φάρµακο έχει δοκι-
µασθεί µε καλά αποτελέσµατα επίσης στην
Αγκυλοποιητική Σπονδυλίτιδα (Brandt et al
2005) και τη ψωριασική (Mease et al 2004).
∆εν βρέθηκε να βοηθάει στην νόσο του Crohn
ή στη νόσο των Αδαµαντιάδη – Behçet όσο η
θεραπεία µε infliximab αλλά είναι το πρώτο
και το µόνο ως αυτή τη στιγµή που βρέθηκε
να έχει αποτέλεσµα στη θεραπεία της νεανι-
κής αρθρίτιδας.

Χορηγείται 2 φορές την εβδοµάδα σε δόση
25 mg υποδορίως.

Adalimumab (αδαλιµουµάδη)

Είναι πλήρως εξανθρωποποιηµένο µονο-
κλωνικό αντίσωµα που ακολουθεί στη σειρά
τα άλλα δύο από άποψη έρευνας και διοχέ-
τευσης στη αγορά. Οι ενδείξεις αυτή τη στιγµή
είναι µόνο για ρευµατοειδή αλλά βρέθηκε να
είναι το ίδιο αποτελεσµατικό για τις άλλες
παθήσεις όσο και τα άλλα οπότε αναµένεται η
έγκρισή του και για άλλες παθήσεις. 

Άλλοι βιολογικοί παράγοντες.

O Aναστολέας του υποδοχέα της IL-1 (Ana-
kinra -Kineret), (Bresnihan et al 1998) σε υπο-
δόρια έγχυση ηµερησίως. Το φάρµακο υπάρ-
χει στο εµπόριο και µάλλον χορηγείται επί α-
ποτυχίας των αντι TNF-α περισσότερο επειδή
είναι πιο καινούργιο και δεν υπάρχουν τόσες
πολλές µελέτες όπως µε τα αντι TNF-α.

Μελέτες σε τελευταία στάδια υπάρχουν για
τη χρήση αντι- CTL-4, anti CD -20, (Rituxi-
mab) και για άλλα.

Οι βιολογικοί παράγοντες είναι ισχυρά α-
νοσοκατασταλτικά και η χορήγησή τους δίνε-
ται µετά από εκτίµηση δυνητικών κινδύνων
σε σχέση µε την αναµενόµενη βελτίωση της υ-
ποκείµενης νόσου.

Χρησιµοποιούνται τα τελευταία 5 χρόνια
και κατά το διάστηµα αυτό της χρησιµοποίη-
σής τους µάθαµε πολλά τόσο για αναµενόµε-
νες παρενέργειες, όσο και για µη αναµενόµε-
νες, Οι αναµενόµενες ήταν η αναζωπύρωση
των λοιµώξεων, παραδείγµατος χάριν της φυ-
µατίωσης, και µη αναµενόµενες ήταν η αντέν-
δειξη της χορήγησης κυρίως του infliximab σε
συνύπαρξη καρδιακής ανεπάρκειας στον άρ-
ρωστο ή η δηµιουργία / πρόκληση αποµυελι-
νωτικών νόσων. Εκείνο που παραµένει άγνω-
στο είναι οι µακροχρόνιες παρενέργειες που
πιθανόν να προέλθουν κυρίως από το ανοσο-
ποιητικό σύστηµα 

Ελλοχεύει ο κίνδυνος εµφάνισης λεµφωµά-
των και µπροστά σε αυτή την δυνητική παρε-
νέργεια γίνονται προσπάθειες ελάττωσης της
δόσης η των διαστηµάτων χορήγησης. (Rous-
sou et al 2005). Η εµπορική τους αξία είναι α-
σύµφορη για τα εθνικά συστήµατα υγείας. Αυ-
τό σε συνδυασµό µε την ισχυρή ανοσοκατα-
σταλτική τους δράση, συνεπώς υψηλή δραστι-
κότητα, συνετέλεσαν ώστε να έχουν δροµολο-
γηθεί συστήµατα καταχώρησης ασθενών µε
δεδοµένα ενδείξεων, αντενδείξεων, παρενερ-
γειών όπως και οδηγίες χρήσης µε συµβουλές
που κατευθύνουν για την καλύτερη αξιοποίη-
ση της χορήγησης τους.

Κριτήρια ασθενών υποψηφίων για βιολογι-
κές θεραπείες είναι:
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Να έχουν µε σαφή κριτήρια νόσο και να
πληρούν τα ανάλογα κριτήρια για τη νόσο για
την οποία χορηγούνται πχ για τη ρευµατοειδή
αρθρίτιδα η την Αγκυλοποιητική Σπονδυλίτι-
δα η τη νόσο του Crohn κλπ. 

Όσον αφορά τη ΡΑ πρέπει
1. Να πληρούν τα κριτήρια του αµερικάνι-

κου κολλεγίου ρευµατολογίας
2. Να έχουν ενεργό νόσο µε DAS28 >5.1
3. Να έχουν αποτύχει σε χρήση τουλάχιστον

2 τροποιητικών της νόσου ένα εκ των ο-
ποίων να είναι η µεθοτρεξάτη.

Αντενδείκνυνται σε
1. εγκυµοσύνη, γαλουχία
2. ενεργό λοίµωξη
3. σηπτική αρθρίτιδα
4. καρδιακή ανεπάρκεια 3ου η 4ου βαθµού

κατά τα κριτήρια καρδιακής ανεπάρκειας
της Νεας Υορκης (New York asssociation
criteria)

5. ιστορικό αποµυελινωτικής νόσου
Εξαιρετική προσοχή, αν όχι αντένδειξη α-

παιτούν ασθενείς επιρρεπείς σε λοιµώξεις ό-
πως µε χρόνια έλκη, µε υποτροπιάζουσες
πνευµονικές λοιµώξεις (βρογχοεκτασίες), µε
µόνιµους ουρητηρικούς καθετήρες, µε ιστορι-
κό φυµατίωσης, ηπατίτιδας Β ή C.

Τα κέντρα συλλογής δεδοµένων συνεχώς ε-
νηµερώνουν και πρόσφατα προέκυψε ότι οι
ασθενείς µε πνευµονική ίνωση εµφανίζουν υ-
ψηλότερα επίπεδα θνησιµότητας. Επίσης, η
συγχορήγηση µε αζαθειοπρίνη µοιάζει «προ-
βληµατική».

Και οι τρεις προαναφερθέντες βιολογικοί
παράγοντες έχουν δείξει ότι καταστέλλουν
την ενεργότητα της νόσου στη ρευµατοειδή
αρθρίτιδα. Και οι 3 στοχεύουν στο ίδιο µόριο
του ΤΝF-α, και αναρωτιέται κανείς αν χρειά-
ζονται και οι 3. Όσο η χρήση τους προχωράει
γίνεται όλο και πιο φανερό ότι υπάρχουν ση-
µαντικές διαφορές µεταξύ τους.

Προσπαθώντας να αναλύσουµε τις διαφο-
ρές βρίσκουµε και αναλύουµε τις διαφορές
στη παθοφυσιολογία ανάµεσα στη ρευµατοει-
δή και τις άλλες φλεγµονώδεις αρθρίτιδες και
παράλληλα προχωράµε στη δηµιουργία νεω-

τέρων γενιών «αντι φλεγµονωδών» φαρµά-
κων.

Έχοντας υπόψιν ότι οι 2 κύριες µορφές που
χρησιµοποιούνται για να εξουδετερωθεί ο
ΤΝF-α είναι ή η χρήση µονοκλωνικού αντισώ-
µατος [είτε µε τη µορφή χιµαιρικού µορίου
(infliximab), είτε πλήρως εξανθρωποποιηµέ-
νου (adalimumab) ή µε τη µορφή διαλυτού
ΤΝF-α υποδοχέα (Etanercept)], βρέθηκε ότι οι
διαφορές στη δοµή των 2 κυριοτέρων κατηγο-
ριών εξηγούν και διαφορές στην κλινική πρά-
ξη αλλά και διαφορές που φάνηκαν σε in vi-
tro µελέτες.

Πειράµατα σύζευξης µε ραδιοεπισηµασµένο
ΤΝF-α έδειξαν ότι το infliximab συζευγνύεται
τόσο µε µονοµερείς αδρανείς µορφές όσο και
µε τριµερείς (ενεργείς) µορφές και δηµιουργεί
σταθερά συµπλέγµατα µε το διαλυτό ΤΝF-α
ενώ το etanercept κυρίως συζευγνύεται µε την
ενεργό τριµερή µορφή και δηµιουργεί σχετικά
ασταθή συµπλέγµατα. Επιπλέον µόνο το
etanercept ενώνεται και εξουδετερώνει την
λεµφοτοξίνη (TNF-β).

Άλλη µία διαφορά είναι ότι µόνο η ινφλιξι-
µαδη και η αδαλιµουµάδη αλλά όχι η ετανερ-
σέπτη σταθεροποιούν το συµπλήρωµα συνε-
πώς µπορούν να προκαλέσουν λύση των κυτ-
τάρων που φέρουν ΤΝF-α στην επιφάνειά
τους.

Το προφίλ των παρενεργειών µεταξύ των 3
διαφέρει στο ότι οι ασθενείς σε θεραπεία µε
ινφλιξιµάδη και συνυπάρχουσα καρδιακή α-
νεπάρκεια εµφανίζουν επιδείνωση της καρ-
διακής ανεπάρκειας. Επίσης ασθενείς σε θε-
ραπεία µε ινφλιξιµάδη και έχουν µεγαλύτερο
κίνδυνο να πάθουν λοιµώξεις από ιστοπλά-
σµωση, κοκκιδιοµύκωση ή αναζωπύρωση της
φυµατίωσης. Η χρήση της αδαλιµουµάδης ε-
πίσης έδειξε µεγαλύτερη πιθανότητα αναζω-
πύρωσης της φυµατίωσης, ενώ µεγαλύτερη α-
σφάλεια έδειξε η χρήση ετανερσέπτης.

Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι το µoνοκλω-
νικό αντίσωµα έναντι του ΤΝF- παρεµβάλλε-
ται στο σχηµατισµό κοκκιώµατος µε τέτοιο
τρόπο που να είναι ευεργετικός στη νόσο του
Crohn και επιβαρυντικός στη φυµατίωση ενώ
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ο διαλυτός υποδοχέας (ετανερσέπτη) δεν έχει
τέτοια χαρακτηριστικά.

Η επιλογή του αντι ΤΝF-α εφ’ όσον υπάρχει
ένδειξη εξαρτάται από πολλούς παράγοντες
όπως η προτίµηση του ασθενούς, η ανοχή της
µεθοτρεξάτης, η δυνατότητα εγχύσεων αλλά
είναι δύσκολο να πει κανείς µε βεβαιότητα αν
το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. 

Η αλλαγή επί αποτυχίας του ενός σε άλλο
βασίζεται σε δεδοµένα από τις παραπάνω µε-
λέτες. 

Εν κατακλείδι οι βιολογικές θεραπείες ά-
νοιξαν θεραπευτικούς ορίζοντες αλλά και
προβληµάτισαν και προβληµατίζουν το ρευ-
µατολογικό κόσµο. Το όλο θέµα χρειάζεται
κριτική προσέγγιση και περίσκεψη πριν τη τε-
λική απόφαση της έναρξης τέτοιας θεραπείας
σε αυτούς τους ασθενείς .

Abstract

What is new in the treatment of Rheuma-

toid Arthritis

E. Roussou

Department of Rheumatology and Rehabi-

litatio King George Hospital, Barking Have-

ring and Redbridge

The immunological basis of rheumatoid
arthritis has been associated with T and B-lym-
phocytes. Anti-inflammatory and antirheumat-
ic drugs as well as gold therapy was even two
decades ago the mainstream of treatment. Re-
cently, the role of tumor necrosis factor α espe-
cially in the initial stages of the disease was rec-
ognized and was followed by the introduction
of anti TNF – α drugs agents in therapeutics.
These are infliximab, etanercept, and adali-
mumab as well as a factor of the inhibitor of in-
terleukin receptor. Long progress of the dis-
ease and its relative benign course does not
mean that there is no diminished life expectan-
cy and that there are not disastrous complica-

tions such as vasculitis and scleromalacia per-
forans of the eye but they are rare ones. Causes
of death are the same as in general population.
Two treatment tactics are followed; the ascend-
ing and descending pyramid terms are used to
determinate the increased and decreased impli-
cation of antirheumatic drugs and biological a-
gents in the treatment of the disease. Recently
blocking and modifying agents of TNF – α have
been introduced in order to relieve symptoms,
improve the quality of life and delay severe
compilations. Two strategies are involved: one
by using a monoclonal antibody in the form of
a chimerical molecule called infliximab or a hu-
manicized adalimumab or soluble TNF receptor
as etanercept both in parenteral administration.
Other biological factors are also used such as
interleukin inhibitor, anti CTL-4 and anti CD –
20. Biological factors are strong immunological
inhibitors and have to be administered after
meticulous patients’ selection in order undesir-
able side effects to be avoided. Despite their
high cost and probable long-term complica-
tions they are supposed to lead in further ra-
tionalization of the treatment of the disease
and allied disorders and new anti inflammatory
drugs discovery. 

Key words: Rheumatoid arthritis

Tumor necrosis factor α

Biological agents.
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Πρόγραµµα παρακίνησης για

τη συµµετοχή ατόµων µε κινη-

τικές αναπηρίες στην ιππασία

Κίτσιος Αθανάσιος

Μεγγρελής Αθανάσιος

Αµπατζίδης Γεώργιος

Περίληψη

Στη βάση της σύγχρονης θεωρίας της αναπηρίας και θερα-
πευτικής ιππασίας σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα βιω-
µατικό πρόγραµµα παρακίνησης για άτοµα µε κινητικές α-
ναπηρίες. Περιελάµβανε ενηµέρωση, επίδειξη, συζήτηση και
πρακτική εµπειρία για συνολικά δώδεκα διδακτικές ώρες .
Συµµετείχαν 28 νέοι και νέες µε εγκεφαλική παράλυση µέ-
σης ηλικίας 28.7 (± 5.1) ετών. Η επιλογή του δείγµατος έγι-
νε βάσει τεσσάρων κριτηρίων, ενώ ο χωρισµός τους σε πει-
ραµατική οµάδα και οµάδα ελέγχου πραγµατοποιήθηκε
σύµφωνα µε τα υπάρχοντα τµήµατα του σχολείου. Εκτός
από τα βασικά χαρακτηριστικά των ατόµων εκτιµήθηκαν µε
µια ανοικτή ερώτηση τα αντιλαµβανόµενα εµπόδια και µε
δέκα κλειστές ερωτήσεις οι προσδοκίες τους από την ιππα-
σία. Ως τα κυριότερα εµπόδια αναφέρθηκαν η αναπηρία, ο
φόβος τραυµατισµού και η έλλειψη συνοδού. Οι θετικές ε-
πιδράσεις της παρέµβασης φάνηκαν στην εξέλιξη των προσ-
δοκιών της πειραµατικής οµάδας. Συγκεκριµένα, αφορού-
σαν στη µείωση των προσδοκιών τραυµατισµού και στην
αύξηση των προσδοκιών για κοινωνική επαφή και συναι-
σθηµατική εκτόνωση. Το φύλο των ατόµων δεν έπαιξε ση-
µαντικό ρόλο. Τα αποτελέσµατα ενισχύουν τη διεύρυνση
των προγραµµάτων παρακίνησης.

Τµήµα Επιστήµης

Φυσικής Αγωγής &

Αθλητισµού,

Αριστοτελείου

Πανεπιστηµίου

Θεσσαλονίκης

Λέξεις κλειδιά: Άτοµα µε αναπηρίες, εγκεφαλική παράλυση, θερα-

πευτική ιππασία, παρακίνηση, δραστηριότητα, συµµετοχή, παρέµβα-

ση, αποκατάσταση, Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας.



Εισαγωγή

Η ιππασία εκτός από είδος άθλησης έχει και
πολύπλευρες θεραπευτικές ιδιότητες. Σήµερα,
έχουν επικρατήσει τρεις συναφείς µορφές ιπ-
πασίας στην αποκατάσταση των ατόµων µε
κινητικές αναπηρίες. Κοινό τους στοιχείο εί-
ναι η χρήση του αλόγου ως µέσου ή ως συνα-
σκούµενου. Παρουσιάζουν, όµως, διαφορετι-
κή βαρύτητα στους στόχους και στις µεθό-
δους τους (Copeland J. 1992, Klüwer C. 1977,
Strauss I. 2000 ). Συγκεκριµένα, η ιπποθερα-
πεία περιγράφει µία κυρίως ιατρική προσέγ-
γιση. Στη Γερµανία συνταγογραφείται από ε-
ξουσιοδοτηµένο γιατρό. Περιλαµβάνει χειρι-
σµούς επάνω στο άλογο που γίνονται από ε-
ξειδικευµένο φυσιοκοθεραπευτή. Συνιστάται
ως ατοµική θεραπεία, η οποία πραγµατοποι-
είται σε κατάλληλα θεραπευτικά ιδρύµατα.
Έχει ως στόχο την αντιµετώπιση νευροµυϊ-
κών και µυοσκελετικών δυσλειτουργιών. Κα-
τά τη συνεδρία το άλογο καθοδηγείται από
τον θεραπευτή ή τον βοηθό του. Η γυµνιππευ-
τική ή θεραπευτική ακροβατική ιππασία απο-
τελεί µία ευρεία κινησιοθεραπευτική, εργοθε-
ραπευτική, ψυχοθεραπευτική ή /και ειδική
παιδαγωγική παρέµβαση µε σχετικές µεθό-
δους και από εξειδικευµένους επαγγελµατίες.
Εφαρµόζεται ως ατοµική ή οµαδική µορφή σε
εκπαιδευτικά ιδρύµατα ατόµων µε κινητικές
αναπηρίες. Περιλαµβάνει ασκήσεις για τη
βελτίωση των µαθησιακών, φυσικών και ψυ-
χοκινητικών ικανοτήτων.  Εποµένως, στοχεύ-
ει στις διαθέσιµες δυνατότητες του ατόµου.
Το άλογο είτε καθοδηγείται, είτε ιππεύεται ε-
ξολοκλήρου από τον ασκούµενο. Τέλος, η ιπ-
πασία για άτοµα µε αναπηρίες ορίζεται ως
µια µορφή άθλησης για την αυτοδιαχείριση
του ελεύθερου χρόνου και την κοινωνική έ-
νταξη του ατόµου. Εφαρµόζονται µέθοδοι της
παιδαγωγικής και της φυσικής αγωγής από

σχετικούς επαγγελµατίες ή από εξειδικευµέ-
νους δασκάλους ιππασίας. Ο κύριος στόχος
είναι η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων
και των απαιτούµενων αθλητικών συµπερι-
φορών. Επικρατεί η οµαδική µορφή εξάσκη-
σης σε συλλόγους. Το άλογο ιππεύεται από
τους ασκούµενους. 

Οι παραπάνω µορφές παρουσιάζουν πολλά
κοινά στοιχεία µεταξύ τους, αλλά και πολλές
διαφοροποιήσεις ανάλογα µε τη χώρα και τις
ιδιαίτερες συνθήκες εφαρµογής των. Εποµέ-
νως, συνιστούν ένα συνεχές πρόγραµµα στό-
χων, περιεχοµένων και µεθόδων. Όσο κατευ-
θύνεται κανείς από την πρώτη στην τρίτη, τό-
σο λιγότερη έµφαση δίνεται σε ειδικές θερα-
πευτικές και παιδαγωγικές µεθόδους (Scherler
1997). Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει εν-
διαφέρον ο συνδυασµός της θεραπευτικής ιπ-
πασίας µε άλλες µεθόδους, όπως η Bobath και
η Feldenkrais (Quiel G. 1996, Künzle U. 2000).

Τα είδη της θεραπευτικής ιππασίας συνά-
δουν µε τις πρόσφατες κατευθυντήριες γραµ-
µές της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας
(WHO 2002). Σύµφωνα µε αυτές η υγεία /ανα-
πηρία αναλύεται αφενός µε αξιολογικά ουδέ-
τερους όρους, αφετέρου αναγνωρίζεται ο ρό-
λος των ατοµικών διαφορών και των περι-
βαλλοντικών επιδράσεων (contextual factors).
Επιπλέον, διακρίνονται τρεις τοµείς ορισµού
και κατ’ επέκταση αποκατάστασης των ανα-
πήρων: Η ακεραιότητα των σωµατικών δο-
µών και λειτουργιών (body functions and
structures), η δραστηριότητα (activity) και η
συµµετοχή (participation). Το µοντέλο της Πα-
γκόσµιας Οργάνωσης Υγείας είναι ιδιαίτερα
κατανοητό και εφαρµόσιµο σε άτοµα µε εγκε-
φαλική παράλυση (Varsamis P. 2002). Στο πα-
ρακάτω γράφηµα παρουσιάζεται ο παραλλη-
λισµός των στοιχείων της αναπηρίας και της
αποκατάστασης µέσω της θεραπευτικής ιππα-
σίας. 
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Μέχρι σήµερα, έχουν διερευνηθεί οι επιδρά-
σεις της θεραπευτικής ιππασίας για κάθε µία
από τις µορφές της. Για παράδειγµα, τα οφέ-
λη της ιπποθεραπείας προκύπτουν από το γε-
γονός, ότι το άλογο δίνει ώθηση στον αναβά-
τη και στις τρεις διαστάσεις (Wanzek-Blaul D.
& Conze I. 1999). Αυτό αναγκάζει τον ασκού-
µενο σε έναν συνεχή συντονισµό και έλεγχο
των κινήσεών του (Gottwald A. 1999). Έτσι,
βελτιώνεται η στάση του σώµατος, ενώ τα πα-
θολογικά κινητικά πρότυπα της εγκεφαλικής
παράλυσης µετριάζονται (Exner G.,
Engelmann A. et al 1994). Τα θετικά αποτελέ-
σµατα της γυµνιππευτικής εντοπίζονται κυ-
ρίως στην ανάπτυξη των ικανοτήτων της δύ-
ναµης, ισορροπίας και βάδισης (McGibbon
N.H. 1997, Zahrabka L. 1993). Το άλογο παρέ-
χει στα άτοµα µε εγκεφαλική παράλυση µια
ξεχωριστή δυνατότητα µετακίνησης και ε-
µπειρίας των ικανοτήτων τους, ενώ η συνά-
σκηση µαζί του απαιτεί ιδιαίτερο αυτοέλεγχο
και σχέση εµπιστοσύνης (Vossberg J. 1990).
Με αυτό τον τρόπο η γυµνιππευτική επιδρά
θετικά στην προαγωγή της αυτοεκτίµησης
(Stuler L.R. 1993). Τέλος, η ιππασία ως άθλη-
µα για άτοµα µε αναπηρίες συµβάλλει στην ε-
νεργή διαµόρφωση του ελεύθερου χρόνου και
στην ισότιµη κοινωνική τους συµµετοχή
(Teufel G. 1990).

Ωστόσο, η παρακίνηση των ατόµων µε κινη-
τικές αναπηρίες για προγράµµατα ιππασίας
µελετήθηκε ελάχιστα. Εκτός από τα κίνητρα,
οι προσδοκίες που έχει το άτοµο από µία α-
θλητική δραστηριότητα θεωρούνται ως ένα
κρίσιµο µέγεθος για την συµµετοχή του σε αυ-
τήν (Fuchs R. & Schwarzer R. 1994). Σύµφωνα
µε τα δεδοµένα σχετικών ερευνών τα άτοµα
µε αναπηρίες δε διαφέρουν ουσιαστικά από ε-
κείνα χωρίς αναπηρίες στα κίνητρά τους για
τον αθλητισµό (White S.A. & Duda J.L. 1993).
Σε νέους µε αναπηρία η διασκέδαση, η υγεία
και κοινωνική επαφή καταλαµβάνουν τις
τρεις πρώτες θέσεις (Brettschneider W.-D. &
Rheker U. 1996). Ωστόσο, τα αποτελέσµατα
διαφοροποιούνται, όταν πρόκειται για κά-
ποια µορφή θεραπευτικής άσκησης. Σε τέτοιες
περιπτώσεις αυξάνεται το ποσοστό λόγων
συµµετοχής που αναφέρονται στην ανάπτυξη
ικανοτήτων (Varsamis, P. 2002, Κίτσιος Α. at
al 2001). Η βελτίωση της φυσικής κατάστασης
και της υγείας αναφέρονται µεν συχνά ως λό-
γοι άθλησης σε πολλά δείγµατα ατόµων, αλλά
δεν επηρεάζουν ουσιαστικά τη συµµετοχή
(Erdmann R. 1991).

Τα τελευταία χρόνια χρησιµοποιούνται οι
προσδοκίες συµπεριφοράς και αυτοαποτελε-
σµατικότητας µε διαφοροποιηµένο τρόπο για
την πρόβλεψη της αθλητικής συµµετοχής. Μέ-
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εµπειρίας και ένταξης

Γράφηµα 1: Παραλληλισµός µεταξύ αναπηρίας και θεραπευτική ιππασίας



σω αυτών εκτιµούνται τα πλεονεκτήµατα και
τα µειονεκτήµατα της συµµετοχής. Όταν υ-
περτερούν τα πρώτα (π.χ. σωµατική χαλάρω-
ση, κοινωνική επαφή) των δεύτερων (π.χ. ορ-
γανωτικό κόστος, έλλειψη χρόνου), τότε αυ-
ξάνουν οι πιθανότητες της απόφασης για
συµµετοχή στην δραστηριότητα (Basler H.-D.
Jälke Ch. Keller S. & Baum, E. 1999). Έτσι, σε
νέους χωρίς αναπηρίες διαπιστώθηκε, ότι η
αυτοεκτίµηση του σώµατος, το παράδειγµα
των φίλων, οι σωµατικές και οι κοινωνικές
/συναισθηµατικές προσδοκίες είναι τα χαρα-
κτηριστικά που προβλέπουν την αθλητική
συµµετοχή (Fuchs R. 1990).

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να
διερευνηθούν οι απόψεις της συµµετοχής νέ-
ων µε εγκεφαλική παράλυση στην ιππασία.
Συγκεκριµένα, επρόκειτο να διαπιστωθούν τα
προβλήµατα συµµετοχής και να εκτιµηθούν
τα αποτελέσµατα ενός προγράµµατος παρα-
κίνησης. Το τελευταίο περιλαµβάνει την ενη-
µέρωση για τις προαναφερθείσες µορφές θε-
ραπευτικής ιππασίας καθώς αυτές είναι ελά-
χιστα γνωστές στη χώρα µας. Επίσης, προβλέ-
πει ανάλογες πρακτικές εµπειρίες. Υποθέτου-
µε πρώτον, ότι το άλογο προκαλεί στα άτοµα
µε αναπηρίες ιδιαίτερη δυσκολία, επειδή απο-
τελεί για αυτούς ένα άγνωστο και ασυνήθιστο
«µέσο άσκησης». ∆εύτερον, ότι οι προσδοκίες
για την ιππασία µπορούν να επηρεαστούν θε-
τικά από το πρόγραµµα παρακίνησης.

Μέθοδος έρευνας

Σχεδιασµός

Για τη µελέτη των παραπάνω ερωτηµάτων
χρησιµοποιήθηκε τόσο η ποιοτική, όσο και η
ποσοτική προσέγγιση σε µια έρευνα πεδίου.
Αυτή προέβλεπε τη δηµιουργία δύο οµάδων
(πειραµατικής και ελέγχου) σύµφωνα µε ορ-
γανωτικά κριτήρια ώστε να µη διαταραχθεί η
λειτουργία του σχολείου. Το σχετικά µικρό
µέγεθος των οµάδων προσέδωσε στην έρευνα
έναν πιλοτικό χαρακτήρα. Η γενίκευση των
αποτελεσµάτων τέτοιων ερευνών είναι µεν
περιορισµένη, αλλά η χρησιµότητά τους στην

ανάδειξη των σχετικών θεµάτων είναι ανα-
γνωρισµένη (Kromrey H. 2000).

∆είγµα

Η επιλογή του δείγµατος έγινε βάσει τεσσά-
ρων κριτηρίων. Σύµφωνα µε το πρώτο συµπε-
ριλήφθηκαν άτοµα µε εγκεφαλική παράλυση,
ώστε να υπάρχει οµοιογένεια ως προς το εί-
δος της αναπηρίας. Το δεύτερο κριτήριο αφο-
ρούσε στις ελάχιστες γνωσιακές ικανότητες,
ώστε να είναι αξιόπιστη η απόκτηση πληρο-
φοριών µέσω ερωτηµατολογίων. Σε αυτές τις
περιπτώσεις ο δείκτης νοηµοσύνης πρέπει να
είναι τουλάχιστον 55 (Döhnhoff-Kracht
D.1980). Το τρίτο κριτήριο αναφέρεται σε σο-
βαρές αντενδείξεις της ιππασίας για άτοµα µε
κινητικές αναπηρίες, όπως πρόπτωση µεσο-
σπονδύλιου δίσκου, προχωρηµένη µυοπάθεια
και βαριάς µορφής επιληψία (Gottwald A.
1999, Heipertz W. & Heipertz-Hengst C.
1997). Το τέταρτο κριτήριο εγγυάται την ελεύ-
θερη βούληση των συµµετεχόντων και τη σύµ-
φωνη γνώµη των γονέων τους. Έτσι, στην έ-
ρευνα έλαβαν µέρος 28 άτοµα µε εγκεφαλική
παράλυση µέσης ηλικίας 28.7 (± 5.1) ετών.
Στο µεγαλύτερό τους ποσοστό ήταν άτοµα µε
υπερτονική µορφή (σπαστικότητα: 78,6%) ε-
γκεφαλικής παράλυσης, ενώ στο υπόλοιπό
τους ποσοστό είχαν δυσκινητικές µορφές (α-
θέτωση 21,4%). Τα ποσοστά τετραπληγίας, δι-
πληγίας και ηµιπληγίας ήταν 60,7% - 32,1% -
7,2%. Την πειραµατική οµάδα αποτέλεσαν 7
αγόρια και 5 κορίτσια, ενώ την οµάδα ελέγ-
χου 8 αγόρια και 8 κορίτσια.

Μετρήσεις

Εκτός από τα χαρακτηριστικά της αναπη-
ρίας διαπιστώθηκαν οι νοητικές ικανότητες
από το ψυχολόγο και η βαρύτητα της αναπη-
ρίας από το φυσιοθεραπευτή σύµφωνα µε την
πρόσφατη κατηγοριοποίηση της Παγκόσµιας
Οργάνωσης Υγείας (WHO 2002 , ICF, κωδικοί
Β118 & Β735). Για την καταγραφή των αντι-
λαµβανόµενων εµποδίων χρησιµοποιήθηκε
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µία ανοικτή ερώτηση, όπου σηµειώθηκαν µέ-
χρι και τρεις απαντήσεις από κάθε άτοµο. Οι
προσδοκίες για την ιππασία εκτιµήθηκαν µε ε-
πιλεγµένα θέµατα από τα ερωτηµατολόγια
των (Fuchs R. 1999). Η µεταφορά των ερωτη-
µάτων στα ελληνικά έγινε σύµφωνα µε τα α-
παιτούµενα µεθοδικά βήµατα (Tsormbatzoudis
H. 1990). Για τη δηµιουργία της αντίστοιχης
κλίµακας χρησιµοποιήθηκε ο δείκτης εσωτερι-
κής συνοχής (Cronbach’s a = 8045). Επίσης,
παρουσιάστηκαν πολλές σηµαντικές συσχετί-
σεις µε τα χαρακτηριστικά της νοητικής
(Β118) και κινητικής (Β735) κατάστασης, οι ο-
ποίες είναι σύµφωνες µε τη θεωρία και κατα-
δεικνύουν την εγκυρότητα των µετρήσεων.
Όλες οι απαντήσεις καταγράφηκαν από τον έ-
µπιστο δάσκαλο του κάθε ατόµου, ώστε να α-
ποφευχθούν οι επιδράσεις µιας θετικής αυτο-
παρουσίασης (Mummendey H.D. 1995). Οι δά-
σκαλοι ενηµερώθηκαν σχετικά µε τις βασικές
αρχές συνέντευξης, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο
κίνδυνος αλλοίωσης των απαντήσεων. 

Παρέµβαση

Το πρόγραµµα παρακίνησης σχεδιάστηκε
και εφαρµόστηκε από οµάδα επιστηµόνων
που ήταν ειδικευµένοι στην ειδική αγωγή (ψυ-
χολόγος, παιδαγωγός, φυσιοθεραπευτής, κα-
θηγητής φυσικής αγωγής και δάσκαλος ιππα-
σίας). Το πρόγραµµα περιελάµβανε 6 ώρες θε-
ωρία (π.χ. ενηµέρωση για την ιππασία, διαπί-
στωση /αντιµετώπιση ατοµικών προβληµά-
των) και 6 ώρες πράξη (π.χ. γνωριµία µε το ά-
λογο, ιπποθεραπεία, επανατροφοδότηση µε
βίντεο). Η πράξη έγινε σε δύο οµάδες των έξι
ατόµων και κάθε άτοµο ανέβηκε στο άλογο
συνολικά δύο φορές. Χρησιµοποιήθηκαν όλα
τα απαραίτητα βοηθητικά µέσα και οι τεχνι-

κές στήριξης κατά περίπτωση. Η παρέµβαση
κάλυψε συνολικά ένα χρονικό διάστηµα τεσ-
σάρων εβδοµάδων.

Στατιστική ανάλυση

Για τον υπολογισµό των απαντήσεων στην
ανοιχτή ερώτηση αξιοποιήθηκε η δυνατότητα
του στατιστικού προγράµµατος SPSS (έκδοση
10.0) για την ανάλυση πολλαπλών απαντήσε-
ων (Multiple Response). Ο στατιστικός έλεγ-
χος των επιδράσεων της παρέµβασης έγινε µε
µια ανάλυση της συνδιακύµανσης µε επανα-
λαµβανόµενες µετρήσεις και µε δύο παράγο-
ντες (οµάδα και φύλο). Οι συνδιακυµαινόµε-
νες µεταβλητές ήταν η ηλικία, η νοητική ικα-
νότητα και η βαρύτητα της αναπηρίας. Έτσι,
«ουδετεροποιήθηκαν» οι επιδράσεις αυτών
των µεταβλητών στα αποτελέσµατα της πα-
ρέµβασης, επειδή λαµβάνουν διαφορετικές τι-
µές στις δύο οµάδες και στα δύο φύλα (Bortz
J. & Döring N. 2002). Επίσης, χρησιµοποιήθη-
κε και η πολυµεταβλητή ανάλυση της συνδια-
κύµανσης επί των τελικών µετρήσεων εντάσ-
σοντας τις πρώτες µετρήσεις ως επιπλέον
συνδιακυµαινόµενες µεταβλητές. Για τον στα-
τιστικό έλεγχο των υποθέσεων σε παρεµβά-
σεις και ιδιαίτερα σε µικρά δείγµατα χρησι-
µοποιείται εκτός από το επίπεδο σηµαντικό-
τητας (p) και το µέγεθος επίδρασης (ε).

Αποτελέσµατα

Στην ερώτηση, «τι θα εµπόδιζε την τακτική
συµµετοχή σου στην θεραπευτική ιππασία»,
εννέα άτοµα (32,1%) δεν έδωσαν καµία απο-
λύτως απάντηση. Οι απαντήσεις των υπόλοι-
πων δίνονται από το γράφηµα 2. 
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Σύµφωνα µε αυτές η κινητική αναπηρία
(23%), η έλλειψη συνοδού (22%) και ο φόβος
τραυµατισµού (19%) είναι τα τρία εµπόδια µε
την µεγαλύτερη συχνότητα. Ακολουθεί η αυ-
τοεκτίµηση της ικανότητας και η παρακίνηση
(11%). Οι κατηγορίες που προέκυψαν µπο-
ρούν να αθροιστούν σύµφωνα µε τη σύγχρονη
θεωρία της αναπηρίας και της ταυτότητας
που αναπτύχθηκε παραπάνω. Έτσι, προκύ-
πτουν τα παρακάτω ποσοστά: Εµπειρία της
αναπηρίας /ικανότητας (1.+2.=34%), φόβος
/ανασφάλεια (3.+4.=24%), υπόστήριξη /πόροι
(5.+6.+7.=32%) και απόσταση /χρόνος
(8.+9.=10%). 

Οι τιµές των µεταβλητών και τα αποτελέ-
σµατα των συγκρίσεων παρουσιάζονται στον
πίνακα 1. Αν και οι ερευνητικές οµάδες δε
διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους στα βασι-
κά ποιοτικά χαρακτηριστικά της αναπηρίας
τους (π.χ.. µορφή, τοπογραφία), καταγράφε-
ται µια µεγάλη διαφορά στη βαρύτητα της α-
ναπηρίας. Σύµφωνα µε αυτήν τα άτοµα της

πειραµατικής οµάδας παρουσιάζουν µια κα-
λύτερη κινητική κατάσταση από ότι εκείνα
της οµάδας ελέγχου (F1;24=4.546, p<.05).
Αντιθέτως, στη νοητική κατάσταση ανιχνεύ-
θηκε µια σηµαντική διαφορά υπέρ της οµάδας
ελέγχου (F1;24=4.904, p<.05). Οι διαφορετι-
κές προϋποθέσεις των οµάδων δικαιολογούν
τη χρήση της ανάλυσης της συνδιακύµανσης. 

Κατά τη διάρκεια της παρέµβασης διαγρά-
φηκε µια διαφορετική εξέλιξη των ερευνητι-
κών οµάδων στις εξαρτηµένες µεταβλητές.
Συγκεκριµένα, οι προσδοκίες τραυµατισµού
από την ιππασία µειώθηκαν σηµαντικά στην
πειραµατική οµάδα σε σύγκριση µε την οµάδα
ελέγχου (F1;21=24.573; p<.001). Στην ανάπτυ-
ξη των κοινωνικών και συναισθηµατικών
προσδοκιών παρατηρήθηκε µια ανάλογη εικό-
να, όπου τα άτοµα της πειραµατικής οµάδας
εξέφρασαν µία ολοένα θετικότερη άποψη για
την ιππασία στην πορεία της παρέµβασης
(F1;21=4.320; p<.05).
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Γράφηµα 2: Τα αντιλαµβανόµενα εµπόδια του δείγµατος για την ιππασία (Ν=28).

Aντιλαµβανόµενα εµπόδια για την θεραπευτική ιππασία

Κινητική Ιππασία

Φόβος από το άλογο

Ικανότητα/Παρακίνηση Φόβος τραυµατισµού

Έλλειψη χρόνου

Οικογενειακή υποστήριξηΈλλειψη συνοδού

Απόσταση από το χώροΧρηµατοδότηση
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Τιµές των ερευνητικών οµάδων

Μεταβλητές Μέτρηση Πειραµατική Οµάδα Οµάδα Ελέγχου Σύγκριση
µ.ό. στ.α. n µ.ό. στ.α. n F, Sig.

Ηλικία 1η 27.50 4.82 12 29.63 5.28 16

Νοητική
∆υσκολία 1η 1.33 .49 12 .75 .77 16 4.904**

Βαρύτητα
Αναπηρίας 1η 1.31 1.20 12 2.49 1.49 16 4.546**

Προσδοκίες 
Υγείας1 1η 2.33 1.16 12 2.81 1.05 16

2η 3.08 .90 12 2.75 1.00 16

Προσδοκίες
Τραυµατισµού2 1η 3.17 .94 12 2.94 .93 16 24.573**

2η 1.42 .79 12 3.00 1.03 16

Κοιν. & Συν. 
Προσδοκίες3 1η 3.12 .53 12 3.16 .66 16 4.320**

2η 3.42 .54 12 3.04 .62 16

Πίνακας 1: Οι τιµές µεταβλητών για κάθε ερευνητική οµάδα και µέτρηση.

Πίνακας 2: Επεξήγηση Συµβόλων

Επεξηγήσεις:

(µ.ό.) Μέσος όρος (*) Επίπεδο σηµαντικότητας: 0.05
(στ.α.) Σταθερή απόκλιση (**)  Επίπεδο σηµαντικότητας: 0.01
(n) Μέγεθος οµάδας (1) Ερώτηση 3 (βλ. γράφηµα 3)
(F) Τιµή του F-Test (2) Ερώτηση 4 (βλ. γράφηµα 3)
(Sig.) Επίπεδο σηµαντικότητας (3) Ερωτήσεις 1-2, 5-10 (βλ. γράφηµα 3)
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Γράφηµα 3: Οι µεταβολές των οµάδων σε κάθε ερώτηση (τελική – αρχική τιµή).

«Αν κάνω τακτικά ιππασία, τότε …»

1. Θα βελτιώσω την φυσική µου κατάσταση. 6. Θα κάνω κάτι όµορφο µαζί µε άλλους.

2. Θα αποκτήσω ωραίο σώµα. 7. Θα ξεφύγω από τα προβλήµατά µου.

3. ∆εν θα αρρωσταίνω τόσο εύκολα. 8. Θα εκτονωθώ σωµατικά και ψυχικά.

4. Θα υπάρχει κίνδυνος να τραυµατιστώ. 9. Θα αναπτύξω τις ικανότητές µου.

5. Θα ξεπεράσω την βαρεµάρα µου. 10. Θα αποκτήσω αυτοπεποίθηση.

Πίνακας 3. Αναφέρεται το περιεχόµενο των ερωτήσεων



Περιεχόµενο ερωτήσεων:

Με την πολυµεταβλητή ανάλυση της συνδια-
κύµανσης επαληθεύθηκαν οι θετικές επιδρά-
σεις της παρέµβασης για το σύνολο των πα-
ραπάνω µεταβλητών (Wilks_ λ=.365,
F3;16=9.290; p<.001). Όλα τα παραπάνω στα-
τιστικά αποτελέσµατα αντιπροσωπεύουν ένα
µεγάλο µέγεθος επίδρασης.

Στο γράφηµα 3 δίνονται οι µεταβολές των
οµάδων για κάθε ερώτηση ξεχωριστά. Θετικές
τιµές σηµαίνουν µία αύξηση των προσδοκιών
για την ιππασία προς την επιθυµητή κατεύ-
θυνση, ενώ αρνητικές τιµές σηµατοδοτούν
µείωση των µέσων όρων. Εκτός από την τέ-
ταρτη ερώτηση (Προσδοκίες τραυµατισµού), η
οποία συζητήθηκε ήδη, σηµειώθηκε στην έκτη
ερώτηση (Προσδοκίες για κοινωνική επαφή)
µια ανοδική τάση στην πειραµατική οµάδα.
Παρά το σχετικά µεγάλο ποσοστό στατιστι-
κού σφάλµατος συνοδεύεται από ένα µεσαίο
µέγεθος επίδρασης (F1;21=3.347; p<.10). Τέ-
λος, παρατηρήθηκε µια σηµαντική άνοδος
των προσδοκιών για σωµατική και ψυχική ε-
κτόνωση στην πειραµατική οµάδα, η οποία
σχετίζεται µε ένα µεγάλο µέγεθος επίδρασης
(F1;21=5.905; p<.025). Σε όλες τις αναλύσεις
ο ρόλος του φύλου των ατόµων ήταν στατι-
στικά αµελητέος.

Συζήτηση

Η παρούσα έρευνα επικεντρώθηκε στην πα-
ρακίνηση ατόµων µε εγκεφαλική παράλυση
για τη συµµετοχή τους στην ιππασία. Για το
σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν µια ανοικτή ε-
ρώτηση για τα αντιλαµβανόµενα εµπόδια
(ποιοτική προσέγγιση) και δέκα κλειστές ερω-
τήσεις για τις προσδοκίες από την ιππασία
(ποσοτική προσέγγιση). Από τις απαντήσεις
στην ανοικτή ερώτηση προέκυψε ότι το ένα
τρίτο των ερωτηθέντων δεν ονόµασε κανένα
εµπόδιο για την τακτική συµµετοχή στην ιπ-
πασία. Αυτό εγείρει ερωτήµατα για την ρεαλι-
στική εκτίµηση των δυνατοτήτων τους επειδή
είναι δεδοµένοι oι περιορισµένοι πόροι τους

(Brown M, Gordon W.A. & Ragnarsson K.
1987). Σε αυτή την εξήγηση συµβάλλει και το
γεγονός ότι µετά το τέλος του προγράµµατος
και παρά το έκδηλο ενδιαφέρον των ατόµων
κανένα από αυτά δεν συνέχισε την ιππασία. 

Πράγµατι, σύµφωνα µε τα αντιλαµβανόµε-
να εµπόδια που καταγράφηκαν η κοινωνική
υποστήριξη και οι λοιποί πόροι συνιστούν
ένα σχετικά µεγάλο ποσοστό (32%). Η αυτοε-
κτίµηση της αναπηρίας και της ικανότητας
καταλαµβάνει το µεγαλύτερο ποσοστό (34%)
καταδεικνύοντας την «επέκταση» της κινητι-
κής δυσλειτουργίας στην ατοµική δραστηριό-
τητα και στην κοινωνική συµµετοχή (WHO
2002, Βαρσάµης Π, Κίτσιος Α, et al 2001). Τέ-
λος, επιβεβαιώθηκε η υπόθεσή µας ότι το άλο-
γο αποτελεί µια ιδιαίτερη συνθήκη για τα ά-
τοµα καθώς συνδέεται µε ένα µεγάλο ποσο-
στό φόβου και ανασφάλειας (24%). 

Από την ανάλυση των κλειστών ερωτήσεων
προέκυψε µια διαφορετική ανάπτυξη των
προσδοκιών στις δύο οµάδες. Η αποτελεσµα-
τικότητα της παρέµβασης εντοπίστηκε στη
µείωση των προσδοκιών τραυµατισµού και
στην ταυτόχρονη αύξηση των κοινωνικών
/συναισθηµατικών προσδοκιών της πειραµα-
τικής οµάδας. Ενώ µε την πρώτη περίπτωση
καταπολεµήθηκε το στοιχείο της ανασφάλει-
ας, στη δεύτερη περίπτωση ευνοήθηκε ένας
σηµαντικός παράγοντας συµµετοχής σε αθλη-
τικές δραστηριότητες. Έτσι, άλλαξε η σχέση
µεταξύ µειονεκτηµάτων και πλεονεκτηµάτων
συµµετοχής. Το φύλο δεν έπαιξε ιδιαίτερο ρό-
λο στην αποτελεσµατικότητα του προγράµµα-
τος. Αυτό σηµαίνει την ισότιµη εµπλοκή αγο-
ριών και κοριτσιών χωρίς να ζηµιώνεται η
παρακίνησή τους.

Συµπερασµατικά, από την παρούσα έρευνα
αναδείχθηκε η αναγκαιότητα σχεδιασµού και
υλοποίησης ειδικών βιωµατικών προγραµµά-
των για τη συµµετοχή σε άγνωστες δραστη-
ριότητες, όπως η ιππασία. Τα άτοµα του δείγ-
µατος έδειξαν ότι χρειάζονται παιδαγωγική
παρέµβαση για να ξεπεραστεί η ανασφάλειά
τους και να µεγιστοποιηθεί η παρακίνησή
τους. Εποµένως, είναι θεµιτό να συµµετέχουν
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αρχικά σε όλες τις µορφές της θεραπευτικής
ιππασίας πριν ασχοληθούν µε την ιππασία,
ως άθληµα, την κατάλληλη φυσική και ψυχο-
λογική προετοιµασία τους. Εκτός των άλλων,
υπογραµµίζεται ότι η οµαδική δουλειά των
ειδικευµένων επαγγελµατιών και επιστηµό-
νων συνεισέφερε στην αναγνώριση και στην
κατάλληλη αντιµετώπιση των ατοµικών δυ-
σκολιών. 

Ωστόσο, για να ευοδώσουν µακροχρόνια τέ-
τοιου είδους προσπάθειες είναι απαραίτητη η
συµβολή εθελοντών ή επαγγελµατιών συνο-
δών και η στήριξη από την οικογένεια. Οι γο-
νείς των νέων µε αναπηρίες είναι και αυτοί ε-
ξυπηρετούµενοι ή «πελάτες» (clients), καθώς
στις πιο πολλές περιπτώσεις αποφασίζουν
για τις εξωσχολικές δραστηριότητες του παι-
διού τους. Εποµένως, για την επίτευξη ευρύ-
τερων αποτελεσµάτων χρειάζεται συστηµατι-
κή δουλειά µε τους γονείς (Zwicker-Pelzer R.
2000) και εντατική διάδοση των αποτελεσµά-
των προς τους ενδιαφερόµενους φορείς
(Gieß-Stüber P. 2000).

Abstract

Motivating individuals with physical dis-

abilities to participate in riding

Kitsios A., Megrelis A., Abatzidis G.

In line with contemporary theories disability
and therapeutic riding, a motivational pro-
gramme for promoting the participation of
persons with physical disabilities in riding was
designed. Four criteria were applied to select
the sample of twenty eight (28) male and fe-
male subjects with a mean age of 28.7 (± 5.1)
years. A control group design was used. Aside
basic characteristics of the subjects were meas-
ured the perceived barriers and the expecta-
tions from riding. According to the results, as
major difficulties were reported the disability,
fear of getting injured and the absence of
helpers. The intervention effects showed in the

reduction of injury fear as well as in the in-
crease of expectations for social communica-
tion and emotional relaxation. The sex of the
subjects did not play a significant role overall.
The findings do support the usefulness of such
programmes, but a more expanded work is
needed to achieve the crucial assent of parents
and institutions.

Key words: Physical disability, infantile cere-
bral palsy, therapeutic riding, motivation, ac-
tivity, participation, selfefficacy, intervention,
rehabilitation, World Health Organization.
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1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΥΣΠΛΑΣΙΑ ΙΣΧΙΟΥ ΣΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Αναστασοπούλου Μαρία, Παπαθωµά Ευαγγελία,
Τασσόπουλος ∆ηµήτριος, Αλλαγιάννης Γεώρ-
γιος, Παπαδόπουλος Παναγιώτης, Παπαδο-
πούλου Ευγενία.

Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκοµείο Πύργου

Εισαγωγή-Σκοπός

Στόχος µας είναι η εκτίµηση της σηµασίας της
σωστής κλινικής εξέτασης και εµπειρίας του παι-
διάτρου σε συνδυασµό µε την απλή ακτινογραφία
ισχίων για τη διάγνωση της αναπτυξιακής δυσπλα-
σίας του ισχίου σε νοσοκοµεία της περιφέρειας ό-
που δεν έχουν τη δυνατότητα πραγµατοποίησης
U/S ισχίου.

Υλικό και Μέθοδος

Συνολικά 1.612 νεογνά εξετάστηκαν την πενταε-
τία 2000-2004. Σε αυτά που κλινικά εµφάνισαν πε-
ριορισµένη απαγωγή ισχίων, ασυµµετρία των δερ-
µατικών πτυχών, θετικό (+) Barlow ή θετικό (+)
Ortolani, µπήκαν διπλές πάνες και επανεξετάστη-
καν διαδοχικά στις 2 εβδοµάδες, στους 2, 3, 4, 6, 9
και 12 µήνες. Από αυτά, όσα στους 3 µήνες εµφά-

νισαν φυσιολογική κλινική εξέταση µε αρνητικό (-)
Barlow, έβγαλαν τις διπλές πάνες και τελικά αργό-
τερα περπάτησαν κανονικά. Όσα στους 4-5 µήνες
είχαν παθολογική κλινική εξέταση µε θετικό (+)
Barlow ή θετικό (+) Ortolani (n=52), παραπέµφθη-
καν για ακτινογραφία ισχίων.

Αποτελέσµατα

Από όσα παραπέµφθηκαν για ακτινογραφία, πα-
θολογικά ευρήµατα βρέθηκαν στα 6 (3,72 ‰). Και
τα 6 παραπέµφθηκαν σε παιδοορθοπεδικό και το-
ποθετήθηκε γυψονάρθηκας. Είχαν τακτικό επανέ-
λεγχο και τελικά περπάτησαν κανονικά. Κανένα δε
χρειάστηκε χειρουργείο.

Συµπεράσµατα

α) Η δοκιµασία Barlow έχει πολύ µεγάλη σηµα-
σία για τη διερεύνηση της αναπτυξιακής δυ-
σπλασίας του ισχίου.

β) Οι διπλές πάνες µπορούν ενίοτε να φανούν
χρήσιµες στην αντιµετώπιση της αναπτυξια-
κής δυσπλασίας ισχίου.

γ) Η καθυστέρηση της διάγνωσης της DDH κατά
τον τέταρτο µήνα ζωής µε τη βοήθεια της ακτι-
νογραφίας ισχίων, δεν φαίνεται να έχει δυσµε-
νή επίδραση στην εξέλιξη των παιδιών µε ανα-
πτυξιακή δυσπλασία ισχίου.
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2. ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΑΝΩ-

ΡΙΜΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΥΠΟ ΕΛΞΗ - ΠΡΟ∆ΡΟΜΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

Αναστάσιος ∆. Κανελλόπουλος
Χρήστος Γιαννακόπουλος
Παιδο-Ορθοπαιδική Κλινική Νοσοκοµείου Κ.Α.Τ.

Σκοπός

Η υπόθεση εργασίας της µελέτης µας ήταν: Η ε-
φαρµογή συνεχούς έλξης σε σκελετικά ανώριµο ι-
σχίο προκαλεί οστεονέκρωση.

Υλικό-Μέθοδος

Πρόκειται για πειραµατική µελέτη όπου χρησι-
µοποιήθηκαν 4 κόνικλοι Ν. Ζηλανδίας. Υπό γενική
αναισθησία εφαρµόστηκε συσκευή εξωτερικής ο-
στεοσύνθεσης κεντρικά στην πύελο και περιφερικά
στην περιοχή των µηριαίων κονδύλων.Στη συνέ-
χεια και για έξι ώρες εφαρµόστηκε έλξη έτσι ώστε
να διαταθεί οστεοτοµία της διάφυσης του εν λόγω
µηριαίου ίση µε ένα εκατοστόµετρο.

Στις 2 και 4 εβδοµάδες έγινε µελέτη των ισχίων
µε σπινθηρογράφηµα µε τεχνήτιο. Ιστολογική µελέ-
τη έγινε στα δύο ζώα την 1 εβδοµάδα και σε 4 εβδο-
µάδες µετεγχειρητικά στα υπόλοιπα.

Αποτελέσµατα

Σπινθηρογραφικά και ιστολογικά διαπιστώθη-
καν ευρήµατα συµβατά µε οστεονέκρωση στις µη-
ριαίες κεφαλές οι οποίες εκτέθηκαν για έξι ώρες σε
έλξη διά των µαλακών µορίων του µηρού.

Συµπεράσµατα

Η υπόθεση εργασίας µας σε µικρό αριθµό πειρα-
µατοζώων επαληθεύτηκε. Τα πρόδροµα πειραµατι-
κά στοιχεία της µελέτης µας υποδεικνύουν ότι α-
παιτείται η επιβεβαίωσή τους σε µεγαλύτερο αριθ-
µό πειραµατοζώων ικανών να παράσχουν στατι-
στικά σηµαντικό αποτέλεσµα.

3. ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕ-

ΡΙΦΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΟΥ ΜΕΙΖΟΝΑ ΤΡΟΧΑΝΤΗΡΑ

Βλάχου Μ., Μάνος Κ., Σκαγιάς Κ., Χάγερ Ι., ∆η-
µητριάδης ∆. 
Oρθοπαιδικό Τµήµα Γενικού Νοσοκοµείου Παί-
δων Πεντέλης-Αθήνα

Eισαγωγή

Υπέρµετρη ανάπτυξη του µείζονα τροχαντήρα
µπορεί να συµβεί σε περιπτώσεις πρόωρης µερικής
ή ολικής σύγκλεισης της άνω µηριαίας επιφυσια-
κής πλάκας όπως π.χ σε νόσο του Perthes, σε επι-
πλοκή της θεραπείας του αναπτυξιακού εξαρθρή-
µατος του ισχίου, σε φλεγµονές και κακώσεις της
περιοχής σε µικρή ηλικία, καθώς και σε συγγενή α-
νωµαλία (ραιβό ισχίο-coxa vara). Η υπερανάπτυξη
του µείζονα τροχαντήρα και η συνοδεύουσα βρά-
χυνση του µηριαίου αυχένα έχουν ως επακόλουθα
τον περιορισµό της κινητικότητας του ισχίου σε α-
παγωγή, την ανεπάρκεια του µέσου γλουτιαίου (θε-
τικό σηµείο Trendelenburg) και την αστάθεια του ι-
σχίου επί νευροµυϊκών παθήσεων. Ακτινογραφικά
ανευρίσκεται µειωµένη η απόσταση µεταξύ της κο-
ρυφής του µείζονα τροχαντήρα και της οριζόντιας
προέκτασης από την αρθρική επιφάνεια της µηρι-
αίας κεφαλής (ATD= articulo-trochanteric distance).
H αντιµετώπιση είναι χειρουργική, είτε µε επιφυ-
σιόδεση της αυξητικής πλάκας του τροχαντήρα σε
πρώϊµη παιδική ηλικία (αποτελέσµατα όχι πάντο-
τε σταθερά), είτε µε µεταφορά του τροχαντήρα πε-
ριφερικά. Σκοπός της αναδροµικής αυτής µελέτης
είναι η αξιολόγηση της περιφερικής µεταφοράς του
Μ.Τ σε ασθενείς που αντιµετωπίσθηκαν στο Ορθο-
παιδικό Τµήµα µε την τεχνική του Lloyd-Roberts. 

Υλικό

Στη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών διεκπεραι-
ώθηκαν 15 χειρουργικές επεµβάσεις µεταφοράς
του µείζονα τροχαντήρα σε 12 ασθενείς (8 αγόρια-
4 κορίτσια). Κύριοι αιτιολογικοί παράγοντες της
παραµόρφωσης ήταν: Νευροµυϊκή πάθηση µε πα-
ραλυτικό εξάρθρηµα του ισχίου σε 4 ασθενείς (4
σπαστικά ισχία και 1 µε χαλαρή παράλυση), οστεο-
χονδρίτιδα µηριαίας κεφαλής (4 ασθενείς-4 ισχία),
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αναπτυξιακό εξάρθρηµα του ισχίου (2 ασθενείς-3
ισχία), σηπτική αρθρίτιδα του ισχίου (1 ασθενής-2
ισχία) και πρώϊµη επιφυσιολίσθηση της µηριαίας
κεφαλής (1 ασθενής-1 ισχίο).

Ο µέσος όρος ηλικίας κατά τη διάρκεια της επέµ-
βασης ήταν 13,1 έτη (9-20) και ο µέσος χρόνος πα-
ρακολούθησης 10,9 έτη (2-16).

Προηγήθηκαν της µεταφοράς του τροχαντήρα συ-
νολικά 21 επεµβάσεις σε 9 ασθενείς (6 υποτροχα-
ντήριες οστεοτοµίες, 3 επιφυσιοδέσεις του µείζονα
τροχαντήρα, 3 ανοικτές ανατάξεις του ισχίου, 2 δι-
πλές οστεοτοµίες κνήµης, 2 διατοµές απαγωγών, 1
οστεοτοµία Chiari, 1 επιφυσιόδεση κνήµης Phemi-
ster,1 διατοµή προσαγωγών, 1 κοχλίωση µε συµπιε-
στικό ήλο και 1 τοποθέτηση µοσχεύµατος σε ψευ-
δάρθρωση του µηριαίου αυχένα ως αποτέλεσµα πα-
λαιάς σηπτικής αρθρίτιδας. 

Ταυτόχρονα µε την επέµβαση έγινε διατοµή προ-
σαγωγών σε 1 ασθενή, ενώ ακολούθησαν της επέµ-
βασης 1 επιµήκυνση µηριαίου και 1 οµόπλευρη υ-
ποτροχαντήριος οστεοτοµία.

Κριτήρια επιλογής των ασθενών ήταν: 
Α. Κλινικά: α. Θετικό σηµείο Trendelenburg β.

περιορισµός της απαγωγής του ισχίου από πρό-
σκρουση του στην υπερόφρυο περιοχή του λαγονί-
ου γ. Χωλότητα και πόνος στην περιοχή µε συνοδό
την εύκολη κόπωση, 

Β. Ακτινολογικά: α. Μειωµένη ATD, TD (trocha-
nteric distance- απόσταση της κορυφής του µείζονα
τροχαντήρα από το κέντρο της µηριαίας κεφαλής)
και αυχενοµηριαία γωνία (neck-shaft angle). Τα πα-
ραπάνω κριτήρια χρησιµοποιήθηκαν και για τη µε-
τεγχειρητική αξιολόγηση των ασθενών.

Αποτελέσµατα

Σε 11 ισχία το προεγχειρητικά θετικό σηµείο
Trendelenburg αρνητικοποιήθηκε µετεγχειρητικά,
ενώ σε 2 ισχία µειώθηκε, αλλά δεν εξαλήφθηκε. Σε
1 ασθενή µε βαρειά νοητική υστέρηση, η δοκιµασία
δεν ήταν δυνατό να αξιολογηθεί. Σε δύο ισχία το
µετρίως θετικό Trendelenburg παρέµεινε µετεγχει-
ρητικά αµετάβλητο.

Χωλότητα που οφείλονταν σε αµιγή αδυναµία
του µέσου γλουτιαίου, βελτιώθηκε στα 11 ισχία στα
οποία το σηµείο Trendelenburg αρνητικοποιήθηκε,
ενώ στα υπόλοιπα ο τύπος βάδισης έµεινε αµετά-

βλητος. Αξιοσηµείωτος πόνος υπήρξε προεγχειρη-
τικά σε 4 ισχία, ενώ µετεγχειρητικά βελτιώθηκε. Ο
µέσος όρος απαγωγής των ισχίων βελτιώθηκε από
24° (10°-65°) προεγχειρητικά σε 43,7° µετεγχειρητι-
κά. Η ATD αυξήθηκε από 14,7 mm σε 17,3 mm µε-
τεγχειρητικά. Η TD επίσης βελτιώθηκε αντίστοιχα
από 24,1 mm σε 8,07 mm. Μικρή βελτίωση παρου-
σίασε και η αυχενοµηριαία γωνία 123,2° προεγχει-
ρητικά σε 126,3° µετεγχειρητικά.

Συζήτηση – συµπέρασµα

Η µεταφορά του µείζονα τροχαντήρα περιφερικά
αυξάνει το µοχλοβραχίονα των απαγωγών µυών
και βελτιώνει την ισχύ τους. Βελτιώνει επίσης την
κατανοµή των φορτίσεων στον αρθρικό χόνδρο
της µηριαίας κεφαλής, µε την αύξηση του εύρους
κίνησης (απαγωγή) του ισχίου.

Στους ασθενείς µας σηµειώθηκε σηµαντική βελ-
τίωση της απαγωγής και µείωση του σηµείου
Trendelenburg. Ωστόσο καλύτερα ήταν τα συνολι-
κά αποτελέσµατα σε οστεοχονδρίτιδα του ισχίου,
όπως επίσης διαπιστώθηκε ότι όσο µεγαλύτερο ή-
ταν το προεγχειρητικό εύρος της κίνησης της άρ-
θρωσης, τόσο καλύτερο ήταν και το κλινικό αποτέ-
λεσµα της µεταφοράς του τροχαντήρα.

Αρκετά από τα ισχία υποβλήθηκαν σε διάφορες
άλλες χειρουργικές επεµβάσεις της περιοχής πριν
από τη µεταφορά του τροχαντήρα που ωστόσο δεν
επηρέασαν δυσµενώς το τελικό αποτέλεσµα της µε-
ταφοράς. 

4. ΣΧΕΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ∆ΥΣΠΛΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Ι-

ΣΧΙΟΥ

Α. ∆άρας, Λ. Καλύβας, Ι. Κανάριος, Ο. Λεωνί-
δου, Α. Λεωνίδου, Ρ.Ι.∆ηµητρίου.

Α΄ Ορθ. Κλινική Νοσ. Παίδων «Η Αγ. Σοφία»-
Μ.Γ.Χ.Κ. «Λητώ», Αθήνα

Εισαγωγή

Περιγεννητικοί παράµετροι (-τόκος, ισχιακή
προβολή, σωµατικό βάρος γέννησης, άλλες συγγε-
νείς ανωµαλίες του µυοσκελετικού) και η εντόπιση
της παθήσεως συσχετίζονται στη διεθνή βιβλιογρα-
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φία µε την αναπτυξιακή δυσπλασία του ισχίου,
προκειµένου να δοθούν απαντήσεις στην αιτιολο-
γία της νόσου, που παραµένει άγνωστη ακόµα και
σήµερα.

Υλικό και µέθοδος

Υλικό 6.396 τυχαιοποιηµένων περιπτώσεων νεο-
γνικών ισχίων (3.468 νεογνά, 52% άρρενα και 48%
θήλεα) εξετάσθηκε κλινικά και υπερηχογραφικά
κατά τα δύο πρώτα 24ωρα της ζωής, την τριετία
1998-2000.

Αποτελέσµατα

∆ιαπιστώθηκαν συνολικά 482 περιπτώσεις ι-
σχίων µε Α∆Ι (7%) υπερηχογραφικά, αντιστοιχού-
σες σε 395 νεογνά. Από αυτές 56 ισχία παρουσία-
ζαν και κλινικά ευρήµατα. Αµφοτερόπλευρη εντό-
πιση παρουσιάστηκε σε 85(21,51%) νεογνά (20 άρ-
ρενα και 65 θήλεα). Όσον αφορά στον τόκο, 348
(72,19%) παθολογικά ισχία ανήκαν σε πρωτότοκα
νεογνά, 94 (19,50%) σε δευτερότοκα, 38 (7,88%) σε
τριτότοκα και 2 (0,41%) σε τεταρτότοκα. Τα νεο-
γνά που γεννήθηκαν µε φυσιολογική (κεφαλική)
προβολή ανερχόταν σε 3.306 στα οποία η επίπτωση
ανήλθε σε 284 περιπτώσεις νεογνών µε Α∆Ι
(8,59%) ενώ τα νεογνά που γεννήθηκαν µε ισχιακή
προβολή ανερχόταν σε 162 στα οποία η επίπτωση
ανήλθε σε 26(16,04%) νεογνά µε Α∆Ι. Το σωµατικό
βάρος γέννησης τόσο στις περιπτώσεις νεογνών µε
Α∆Ι όσο και στις φυσιολογικές περιπτώσεις πα-
ρουσίαζε την ίδια κανονική κατανοµή ενώ άλλες
παθήσεις του µυοσκελετικού (κυρίως αφορούσαν
στον άκρο πόδα, ΣΡΙΠ, ΣΡΜ) διαπιστώθηκαν σε 12
περιπτώσεις (3%).

Συµπεράσµατα

Αµφοτερόπλευρη εντόπιση διαπιστώθηκε στο υ-
λικό µας στο 21,51% των βρεφών (συµφωνεί µε τη
βιβλιογραφία-20% από Barlow 1961 και Von Rosen
1962). Τα παθολογικά ισχία που αντιστοιχούν σε
πρωτότοκα νεογνά ανέρχονται στο 72% (συµφωνεί
µε τη βιβλιογραφία-60% Tureck 1996). Η ισχιακή
προβολή δεν αποτελεί όπως φαίνεται ισχυρό προ-
διαθεσικό παράγοντα, αφού στο υλικό µας τα νεο-
γνά µε ισχιακή προβολή που παρουσιάζουν Α∆Ι εί-
ναι διπλάσια αναλογικά (16,04%) από τα αντίστοι-

χα µε κεφαλική προβολή (8,59%), γεγονός που δεν
συµφωνεί µε τη βιβλιογραφία (αναβιβάζεται σε πο-
λύ µεγαλύτερη αναλογία από άλλους συγγραφείς).

5. Η ∆ΙΠΛΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΓΡΑΜΜΗ. ΕΝΑ ΝΕΟ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑ-

ΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΙΚΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

Λαλιώτης Νικόλαος, Καρανίκας Ηλίας
ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Β΄ Ορθοπαιδική Κλινι-
κή Νοσοκοµείου Παίδων Αγ. Σοφία

Η υπερηχογραφική εξέταση του νεογνικού ισχί-
ου αποτελεί καθιερωµένη µέθοδο εξέτασης που ε-
πιτρέπει ακριβή διάγνωση της νεογνικής δυσπλα-
σίας. Η σταδιοποίηση του υπερηχογραφήµατος µε
τη µέτρηση της γωνίας α, µε τη δυναµική εξέταση,
µε τη µέτρηση κάλυψης της κεφαλής, επιτρέπει την
υπερηχογραφική βαθµολόγηση, που σε συνδυασµό
µε την κλινική εικόνα, οδηγεί σε διάγνωση και θε-
ραπεία της νεογνικής δυσπλασίας. Εµείς παρου-
σιάζουµε ένα νέο υπερηχογραφικό σηµείο στην α-
ξιολόγηση του νεογνικού ισχίου.

Στην περίοδο 2000-2004 παραπέµφθηκαν για α-
ξιολόγηση 1250 νεογνά και βρέφη από εβδοµάδος
έως 8 µηνών. Σε όλα τα βρέφη υπήρχαν ύποπτα
κλινικά ευρήµατα. ∆υσχέρεια απαγωγής ισχίων, α-
συµµετρία στις µηριαίες πτυχές, φαινοµενική βρά-
χυνση του σκέλους, κλινικά σηµεία αστάθειας, πα-
ραγωγή κλίκ ήταν τα συνήθη σηµεία ελέγχου. Για έ-
λεγχο αποστέλλονταν βρέφη µε θετικό οικογενεια-
κό ιστορικό ή ισχιακή προβολή. Μετά την κλινική
εξέταση ακολουθούσε υπερηχογραφικός έλεγχος µε
κεφαλή Linear 7.5 MHz Sonoline. Η καταγραφή γι-
νόταν σε πλάγιο επίπεδο. Η εξέταση γινόταν τόσο
σε στατική όσο και δυναµική εξέταση. Καταγράφα-
µε την θέση της χόνδρινης κεφαλής, την παρουσία
πυρήνα οστέωσης, το οστικό χείλος της κοτύλης
και την θέση του επιχειλίου χόνδρου. Αξιολογού-
σαµε τη µετατόπιση της κεφαλής στη δυναµική εξέ-
ταση. Ιδιαίτερη σηµασία δινόταν στην σύγχρονη
καταγραφή του περιγράµµατος της µηριαίας κεφα-
λής σε συνδυασµό µε το οστικό χείλος της κοτύλης.
Η υπερηχογραφική απεικόνιση των δύο διακριτών
σηµείων είναι ευχερής. Αξιολογούσαµε την παραλ-
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ληλότητα των δύο γραµµών και τη µεταξύ τους α-
πόσταση. Η παραλληλότητα των δύο καµπυλών
και η ελάχιστη απόσταση (µικρότερη του 1 χιλ), α-
ποτελούσε δείκτη καλής εµπέδωσης την µηριαίας
κεφαλής εντός της κοτύλης. 

Από την οµάδα αυτή ανευρέθησαν 14 βρέφη µε
δυσπλασία του ισχίου. Το οστικό χείλος της κοτύ-
λης ήταν αµβλύ, µε αυξηµένη γωνία α, µε µετατόπι-
ση της κεφαλής. ∆εν υπήρχε παραλληλότητα των
δύο γραµµών µεταξύ κοτύλης και περιγράµµατος
της µηριαίας κεφαλής, ενώ η απόσταση µεταξύ των
δύο γραµµών ήταν µεγαλύτερη του 1 χιλ. Στην οµά-
δα των φυσιολογικών βρεφών οι δύο γραµµές είχαν
παράλληλη καµπυλότητα, µε ελάχιστη απόσταση.
∆εν υποβλήθηκαν σε ακτινολογικό έλεγχο τα βρέφη
µε φυσιολογικά ευρήµατα και δεν αντιµετωπίσθη-
καν θεραπευτικά.

Παρουσιάζουµε ένα νέο υπερηχογραφικό σηµείο
επιβεβαίωσης της φυσιολογικής διαµόρφωσης του
νεογνικού ισχίου, που αξιολογείται σε συνδυασµό
µε την κλινική εξέταση του βρέφους.

6. ΠΑΡΟ∆ΙΚΗ ΥΜΕΝΙΤΙΣ ΙΣΧΙΟΥ

Παράσχου Σ., Ουσατζόπουλος Γ., Τεφλιούδης Τ.,
Χαριτίδης Γ.
Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν. Κιλκίς

Σκοπός µας είναι να παρουσιάσουµε την εµπει-
ρία µας από την αντιµετώπιση ασθενών µε παροδι-
κή υµενίτιδα ισχίου τόσο στη διαγνωστική προσέγ-
γιση όσο και στη θεραπευτική αντιµετώπιση και τα
συµπεράσµατά µας για την πιθανή εξέλιξη σε oστε-
οχονδρίτιδα.

Το διάστηµα 1994 έως 2004 αντιµετωπίστηκαν
στην κλινική µας 58 παιδιά µε παροδική υµενίτιδα
ισχίου ηλικίας 4 έως 9 ετών (Μ.Ο. 5-9 έτη) 37 αγό-
ρια 21 κορίτσια. Συνήθως η προσβολή αφορούσε
το δεξιό ισχίο σε 41 ασθενείς. H έναρξη των συ-
µπτωµάτων ήταν συνήθως οξεία σε 49 από τους 58
ασθενείς. Υπήρχε τοπική ευαισθησία, το σκέλος ή-
ταν σε έξω στροφή, οι κινήσεις του ισχίου τόσο οι
ενεργητικές όσο και οι παθητικές ήταν επώδυνες
και περιορισµένες ενώ στην προσπάθεια βάδισης
υπήρχε χωλότης.

Ο εργαστηριακός και ο ακτινολογικός έλεγχος ή-
ταν στα φυσιολογικά όρια για όλους τους ασθε-
νείς. Το υπερηχογράφηµα ισχίου έδειξε αύξηση του
µεσαρθρίου διαστήµατος σε 32 ασθενείς. Σπινθο-
γράφηµα έγινε σε 10 ασθενείς (κ.φ.) για να απο-
κλείσουµε την οστεοχονδρίτιδα από την σηπτική
αρθρίτιδα. Η θερραπεία συνίστατο σε κλινοστατι-
σµό µε δερµατική έλξη (1-3 Kgr) το ισχίο σε κάµψη
30-45ο µέχρι την υποχώρηση των συµπτωµάτων 6
µε 13 ηµέρες.

Στην παρακολούθηση 6 µήνες -10 ½ χρόνια πα-
ρατηρήθηκαν 4 υποτροπές και 5 οστεοχονδρίτιδες.

Συµπερασµατικά θεωρούµε ότι η διάγνωση της
Π.Υ.Ι. στα παιδιά γίνεται εξ αποκλεισµού των άλ-
λων αιτίων κυρίως οστεοχονδρίτιδας και σηπτικής
αρθρίτιδας. Πιστεύουµε δε ότι δεν εξελίσσεται σε
νόσο του Perthes. Οι ασθενείς που ανέπτυξαν ο-
στεοχονδρίτιδα είτε θεραπεύτηκαν λάθος (όχι κάµ-
ψη ισχίου 30-45ο) είτε είχαν από την αρχή οστεο-
χονδρίτιδα που δεν διαγνώστηκε. 

7. H ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ β ΚΑΤΑ

GRAF ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΥΣΠΛΑΣΤΙ-

ΚΩΝ ΙΣΧΙΩΝ NΕΟΓΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΟΚΙ-

ΜΑΣΙΑ PALMEN- BARLOW

Ι. Φλίγγερ, Ο.Λεωνίδου, Ν.Πέττας, Ε. Κοσκινά*,
Γ.Κορµάς*, Ι. Κ. ∆ηµητρίου.
Α΄Ορθοπαιδική Κλινική Νοσοκοµείου Παίδων
«Αγία Σοφία»
* Aκτινολογικό Τµήµα Νοσοκοµείου Παίδων
«Αγία Σοφία»

Η υπερηχογραφικός έλεγχος των ισχίων νεο-
γνών χρησιµοποιείται πλέον ευρέως παγκοσµίως
για την διερεύνηση της ανατοµίας των ισχίων που
παρουσιάζουν ύποπτα κλινικά ευρήµατα. Ο σκο-
πός αυτής της µελέτης είναι η εκτίµηση της φυσιο-
λογικής κίνησης της µηριαίας κεφαλής σε σχέση µε
την κοτύλη από τη θέση ηρεµίας και κατά την πίε-
ση της κεφαλής κατά τη δοκιµασία κατά Barlow.
Aυτή εκτιµήθηκε µε τη µέτρηση της διαφοράς της
γωνίας β κατά Graf. 

Κατά την περίοδο 2001 –2004 εξετάστηκαν από
την Α΄Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκοµείου
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Παίδων «Αγία Σοφία» και σε συνεργασία µε το
Ακτινολογικό Τµήµα 742 νεογνά υπερηχογραφικά
για τη διευκρίνιση ύποπτων κλινικών ευρηµάτων
των ισχίων κατόπιν παραποµπής από τους παιδιά-
τρους. Εξ αυτών ελέγχθηκαν οι υπερηχογραφικές
εικόνες 183 νεογνών, όπου είχαν ληφθεί οι εξής
τρείς προβολές α) η προβολή κατά Graf, β) η προ-
βολή transverse flexion, γ) η προβολή coronal
flexion. Η εκτίµηση της αστάθειας του ισχίου έγινε
στην προβολή coronal flexion που ελέγχει το ισχίο
σε στεφανιαία προβολή , όπως αυτό ελέγχεται στην
απλή face ακτινογραφία ισχίων.

H µεταβολή της γωνίας β για τα φυσιολογικά ι-
σχία τύπου Ι κατά Graf από τη θέση ηρεµίας και
κατά την πίεση της µηριαίας κεφαλής κατά Barlow
ήταν κατά µέσο όρο 2,8Ο (0-6Ο), για τα ισχία τύ-
που ΙΙa 4,2 Ο (1-8 Ο) και για τα ισχία τύπου ΙΙc 8,7
Ο (2-17 Ο) .

Συµπερασµατικά φαίνεται ότι υπάρχει µια φυ-
σιολογική µικρού βαθµού αστάθεια του επιχειλίου
χόνδρου υπό stress ακόµα και στα φυσιολογικά ι-
σχία (Graf I) κατά τη νεογνική ηλικία που είναι µε-
γαλύτερη στα ανώριµα (Graf IIa) και σαφώς µεγα-
λύτερη στα δυσπλαστικά ισχία (Graf ΙΙc). Tα απο-
τελέσµατα της µελέτης αυτής πιθανόν να οδηγή-
σουν στην αντιµετώπιση ισχίων που παρουσιά-
ζουν ανατοµική ανωριµότητα και ταυτόχρονη έ-
ντονη χαλαρότητα πέραν των ορίων που καθορίζο-
νται από αυτή τη µελέτη.

8. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΥΣΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

(DDH) ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Ι. Φλίγγερ, Ο.Λεωνίδου, Γ. Αδαµάκης, Ν.Πέττας,
Μ.Χασιώτου, Ι. Κ. ∆ηµητρίου.
Α΄Ορθοπαιδική Κλινική Νοσοκοµείου Παίδων «
Αγία Σοφία»

Η βιβλιογραφικά αναφερόµενη συχνότητα του
πλήρους εξαρθρήµατος του ισχίου κυµαίνεται από
0.7–2.2 ο/οο γεννήσεις,  ενώ η αναφερόµενη συχνό-
τητα δυσπλαστικών ισχίων από 1,2 –3.5 % γεννή-

σεις. Η αναφερόµενη συχνότητα πρώϊµης αντιµε-
τώπισης κυµαίνεται από 0.5-3%.Σκοπός της εργα-
σίας είναι η µελέτη της συχνότητος δυσπλασίας - ε-
ξαρθρήµατος του ισχίου στην πατρίδα µας επί
δείγµατος µεγάλου αριθµού γεννήσεων και το πο-
σοστό και είδος αντιµετώπισης.

Κατά τη διετία από 1.2.2001 – 1.2.2003 µελετήθη-
καν συστηµατικά όλες οι γεννήσεις του Μαιευτηρί-
ου «Αλεξάνδρα». Επί συνόλου 10920 γεννήσεων
στο Μαιευτήριο «Αλεξάνδρα» ελέγχθηκαν 1163 νε-
ογνά κλινικά κατόπιν γραπτής παραποµπής από
τους παιδιάτρους για διάφορα ορθοπαιδικά προ-
βλήµατα και για έλεγχο των ισχίων επί υπόπτων
κλινικών ευρηµάτων και επί διαφόρων παραγό-
ντων κινδύνου. Συνολικά ελέγχθηκαν πέραν της
κλινικής εξέτασης υπερηχογραφικά 629 νεογνά
(1258 ισχία) (υπερηχογραφικό screening : 5,76 %).

Υπερηχογραφικές ανωµαλίες παρουσιάστηκαν
στο 2,1% των περιπτώσεων είτε σε µορφή ανώρι-
µης κοτύλης Graf IIa (1,4%), είτε σε µορφή δυ-
σπλασίας Graf IΙc, D (0,56%) ή εξαρθρήµατος του
ισχίου Graf IIIa, IV (0,15%). Η πρώϊµη αντιµετώ-
πιση έγινε κατά κύριο λόγο µε πάνες απαγωγής κα-
τασκευασµένες από τους ίδιους τους γονείς, τόσο
για ένα ποσοστό ανώριµων ισχίων ΙΙα που παρου-
σίαζαν κλινικά ευρήµατα όπως µειωµένη απαγωγή,
όσο και για τις σοβαρότερες περιπτώσεις δυσπλα-
σίας Graf IΙc, D που αντιµετωπίστηκαν είτε µε πά-
νες απαγωγής στην αρχή ή µε κηδεµόνες απαγωγής
τύπου Frejka. Οι περιπτώσεις πλήρους εξαρθρήµα-
τος αντιµετωπίστηκαν στο Νοσοκοµείο. Σε 6 περι-
πτώσεις ισχίων τύπου Graf III και Graf IV εφαρµό-
στηκε ΓΕ/ΟΜΚΠ µετά από αρθρογράφηµα. ∆ύο
παιδιά µε τερατολογικό εξάρθηµα υποβλήθηκαν σε
ανοικτή χειρουργική ανάταξη. Συνολικά το ποσο-
στό αντιµετώπισης- παρακολούθησης ήταν 1.4%
επί των γεννήσεων. 

Συµπερασµατικά φαίνεται ότι ο πρώϊµος έλεγ-
χος των νεογνών (screening) έχει µειώσει σηµαντι-
κά το ποσοστό χειρουργικής αντιµετώπισης του
τυπικού εξαρθρήµατος και οι περισσότερες περι-
πτώσεις αντιµετωπίζονται συντηρητικά, ενώ οι πε-
ριπτώσεις τερατολογικού εξαρθρήµατος αντιµετω-
πίζονται χειρουργικά.
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9. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΕΝ∆ΟΜΥΕΛΙΚΟΣ ΓΛΥΦΑΝΙ-

ΣΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΕΓΧΥΣΗ

DBM ΚΑΙ ΑΥΤΟΛΟΓΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ Ο-

ΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΟΝΗ-

ΡΩΝ ΟΣΤΙΚΩΝ ΚΥΣΤΕΩΝ ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ

Α. ∆εληγεώργης, Σ.Α. Κοµίνη, Χ.Κ. Κυριακόπου-
λος, Α. Χριστοδουλίδης, Α. Κανελλόπουλος

Παιδοορθοπαιδική Κλινική Νοσοκοµείου ΚΑΤ

Σκοπός 

Η αξιολόγηση της επάρκειας του κλειστού γλυ-
φανισµού σε συνδυασµό µε έγχυση µίγµατος DBM
και µυελού των οστών.

Υλικό και Μέθοδος

17 ασθενείς (12 αγόρια, Μ.Ο ηλικίας 10 ετών & 5
κορίτσια µε Μ.Ο ηλικίας 12 ετών) µε οστικές κύ-
στεις (7 µηριαίου & 12 βραχιονίου) αντιµετωπί-
στηκαν µε την ίδια τεχνική. Η διάγνωση βασίστηκε
µόνο στον απεικονιστικό έλεγχο (α/α, αξονική, µα-
γνητική τοµογραφία). Υπό γενική αναισθησία, η
έγχυση σκιαγραφικού επιβεβαιώνει τη διάγνωση.
Χρησιµοποιώντας ένα εύκαµπτο ήλο τιτανίου, γί-
νεται διάσπαση και διάνοιξη της κύστης, κεντρικά
και περιφερικά. Η κύστη πληρούται µε µίγµα DBM
και µυελό των οστών. Κανένας ασθενής δεν χρειά-
στηκε νοσηλεία.

Αποτελέσµατα 

Μέσος όρος παρακολούθησης 24 µήνες (9-29).
Όλοι οι ασθενείς ήταν ασυµπτωµατικοί στην τε-
λευταία τους επανεξέταση µε φυσιολογικό εύρος
κίνησης. Όλες οι κύστεις ταξινοµήθηκαν κατά
Neer I & II από έναν ανεξάρτητο µελετητή.

Συµπέρασµα

Ο διαδερµικός γλυφανισµός µονήρων κύστεων
ακολουθούµενος από έγχυση µίγµατος αυτόλογου
µυελού των οστών και DBM οδηγεί σε ασφαλή
πλήρωση της κύστης, χωρίς να απαιτείται νοση-
λεία.

10. ΜΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ

ΤΗΣ ΗΒΟΪΣΧΙΑΚΗΣ ΣΥΓΧΟΝ∆ΡΩΣΗΣ

ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ

Μικάλεφ Πέτρος, Τσιαντζής Κωνσταντίνος, Σφαι-
ρόπουλος Νικόλαος, Ραφαηλίδης
∆ηµήτριος, Χριστοφορίδης Ιωάννης

Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ, Ακτινολογικό
Εργαστήριο ΓΝΘ "Γ. Γεννηµατάς"

Οι µη νεοπλασµατικές αλλοιώσεις της ηβοϊσχια-
κής συγχόνδρωσης αποτελούν σχετικά σπάνια νο-
σολογική οντότητα. Συχνά η διάγνωσή τους δε γί-
νεται έγκαιρα. Η αντιµετώπισή τους είναι κυρίως
συντηρητική Κατά την τελευταία 15ετία προσήλ-
θαν στην Κλινική µας 12 ασθενείς που εµφάνιζαν
οστεοχονδρίτιδα, κάταγµα, οστεοµυελίτιδα ή συγ-
γενές έλλειµµα της ηβοϊσχιακής συγχόνδρωσης. Οι
ασθενείς ήταν 7 αγόρια και 5 κορίτσια, ηλικίας
από 8 µηνών έως 14 ετών. Η αιτία για την οποία
προσήλθαν οι ασθενείς ήταν άλγος, χωλότητα και
συνυπάρχουσες δυσπλασίες. Μετά τον κλινικό και
εργαστηριακό έλεγχο ετέθη η διάγνωση της οστεο-
χονδρίτιδας σε 5 ασθενείς, του κατάγµατος σε 2 α-
σθενείς, της οστεοµυελίτιδας σε 1 ασθενή και του
συγγενούς ελλείµµατος σε 4 ασθενείς. Στους τελευ-
ταίους συνυπήρχαν και άλλες µυοσκελετικές δυ-
σπλασίες.

Στους ασθενείς µε οστεοχονδρίτιδα, κάκωση ή ο-
στεοµυελίτιδα ακολουθήθηκε συντηρητική αγωγή
µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα, ενώ στους ασθε-
νείς µε συγγενές έλλειµµα οι συνυπάρχουσες δυ-
σπλασίες αντιµετωπίστηκαν κατά περίπτωση.

11. ΓΙΓΑΝΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΤΟΥ ΤΕΝΟ-

ΝΤΙΟΥ ΕΛΥΤΡΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ

Παπαγεωργίου Θωµάς, ∆αδούκης ∆ηµήτριος,
Σφαιρόπουλος Νικόλαος, Κριάκα
Αθηνά, Χριστοφορίδης Ιωάννης

Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ, Παθολογοανατο-
µικό Εργαστήριο, ΓΝΘ "Γ.Γεννηµατάς"
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Ο γιγαντοκυτταρικός όγκος του ελύτρου του τέ-
νοντα παρότι είναι σχετικά συχνός στους ενήλικες
είναι πολύ σπάνιος στα παιδιά.

Παρουσιάζουµε 18 περιπτώσεις παιδιών που εµ-
φάνισαν αυτό τον όγκο των µαλακών µορίων µε
τα κλινικά, ακτινολογικά και τα ιστολογικά ευρή-
µατα της πάθησης. Η µελέτη αφορά παιδιά(10 κο-
ρίτσια, 8 αγόρια) ηλικίας 4-14 χρονών που νοση-
λεύτηκαν στο Νοσοκοµείο µας από το 1990. Η ε-
ντόπιση του όγκου ήταν στο άνω άκρο σε 10 περι-
πτώσεις και στο κάτω άκρο σε 8 πριπτώσεις. Το
75% εντοπιζόταν στην καµπτική επιφάνεια.Σε όλες
τις περιπτώσεις έγινε υπερηχοτοµογραφικός έλεγ-
χος που είναι το πρώτο βήµα στη διαφορική διά-
γνωση του συµπαγούς αυτού όγκου από τις πολύ
συχνότερες γαγγλιακές κύστεις.Τονίζουµε τη σηµα-
σία της ριζικής εκτοµής προς αποφυγή υποτρο-
πών. Χρειάζεται πλήρης διερεύνηση του χειρουργι-
κού πεδίου και απαιτείται ικανός χρόνος και ευρύ
οπτικό πεδίο γι'αυτό και όλα τα παιδιά αντιµετω-
πίστηκαν µε χειρουργική εκτοµή υπό γενική αναι-
σθησία και ίσχαιµο περίδεση. Η παρακολούθηση
των ασθενών κυµαίνεται από 2-15 έτη (ΜΟ 5 έτη).
∆εν παρατηρήθηκε καµιά υποτροπή.

12. ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙ∆Α ΤΗΣ ΚΛΕΙ∆ΑΣ, ΑΝΑ-

∆ΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Ε Σαµολαδάς, Fabian Norman-Taylor, J H Dixons,
C M Collins

Bristol Children’s Hospital, Bristol, UK 
Avon Orthopaedic Center, Southmead Hospital,
Bristol, UK

Η οστεοµυελίτιδα της κλείδας είναι µια σπάνια
πάθηση και εµφανίζεται συνήθως µέχρι το πέρας
της σκελετικής ωρίµανσης της κλείδας. Στη βιβλιο-
γραφία αναφέρονται διάφοροι µέθοδοι θεραπείας.
Σκόπος της παρούσας εργασίας είναι να ανασκο-
πήσει 17 περιστατικά και να παρουσιάσει τη φυσι-
κή πορεία της νόσου.

Από το αρχείο όγκων οστών του Bristol βρέθηκαν
41 περιπτώσεις βιοψίας κλείδας σε ασθενείς ηλι-
κίας µέχρι 25 ετών, η σειρά αυτή είναι η µεγαλύτερη

στη σύγχρονη βιβλιογραφία. Η τελική ιστολογική
διάγνωση ήταν 17 οστεοµυελίτιδες, 9 καλοήθη βλά-
βες και 2 Ewing σαρκώµατα. Η ηλικία των ασθενών
ήταν από 6 εως 23 ετών, και στην οµάδα της οστεο-
µυελίτιδας είχαµε 4 άνδρες και 13 γυναίκες.Μα-
κροχρόνια παρακολούθηση είχαµε για 14 περιπτώ-
σεις για χρονικό διάστηµα έως 6 έτη. 

Το πρώτο σύµπτωµα ήταν ο πόνος στην περιοχή
της κλείδας, ο οποίος προηγείται της διόγκωσης
για χρονικό διάστηµα 2-6 εβδοµάδες, αν και υπάρ-
χει περίπτωση µε πόνο έως και 10 µήνες πριν την
εµφάνιση της διόγκωσης. Ο εργαστηριακός έλεγχος
λευκών αιµοσφαιρίων, αιµοσφαιρίνης, και αιµοπε-
ταλίων ήταν φυσιολογικός. Ο ακτινολογικός έλεγ-
χος έδειξε σκληρυντική διαβρωτική βλάβη. Η ιστο-
λογική εικόνα ήταν ίνωση του µυελού µε διήθηση
από πλασµατοκύτταρα και περιοστική αντίδραση,
η συνολική εικόνα ήταν οστεολυτική/οστεοσκληρυ-
ντική. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καλλιέργειες ή-
ταν αρνητικές, σε 3 οπου έγινε χρώση Gram ήταν ε-
πίσης αρνητικές. Η θεραπευτική αντιµετώπιση ή-
ταν πολύµορφη και περιελάµβανε τοπικές διηθή-
σεις, αντιβιοτικά, αντιφλεγµονώδη και εκτοµή τµή-
µατος της κλείδας. Η τελική ύφεση των συµπτωµά-
των γίνεται µε ή χωρίς θεραπεία. Στη δική µας σει-
ρά φαίνεται ότι η µακροχρόνια χορήγηση αντιβιο-
τικών ελέγχει τον πόνο που είναι το κυρίαρχο σύ-
µπτωµα. Συστήνουµε τη χρησιµοποίηση του όρου
οστεοµυελίτιδα αντί του σκληρυντικής οστεΐτιδα.

13. ΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΑΓΟΝΙΩΝ ΟΣΤΩΝ ΣΤΑ ΠΑΙ-

∆ΙΑ. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Χασιώτου Μ.1, Κοσκινά Ε.1, Κορµάς Γ.1, Παπαδη-
µητρίου ∆.1, Φλίγγερ Ι.2, Πέττας Ν.2

1 Ακτινολογικό Τµήµα Νοσοκοµείου Παίδων
«Αγία Σοφία»
2 Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική Νοσοκοµείου Παίδων
«Αγία Σοφία»

Σκοπός

Να παρουσιάσουµε τα απεικονιστικά χαρακτηρι-
στικά των εξεργασιών των λαγονίων οστών στα
παιδιά.
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Υλικό και Μέθοδος

Μελετήθηκαν αναδροµικά τα ιστορικά 22 παι-
διών, (15 αγόρια και 7 κορίτσια) ηλικίας 2,5 – 14 ε-
τών µε εξεργασίες στην περιοχή των λαγονίων ο-
στών. Η κλινική παραποµπή για απεικονιστικό έ-
λεγχο περιελάµβανε άλγος και χωλότητα. 

Ο απεικονιστικός έλεγχος αφορούσε απλή ακτι-
νογραφία, αξονική και µαγνητική τοµογραφία και
σπινθηρογράφηµα οστών.

Αποτελέσµατα

Στον απεικονιστικό έλεγχο µελετήθηκε η φύση
της εξεργασίας (λυτική, σκληρυντική) η διαπλάτυν-
ση του οστού, η διάσπαση του φλοιού, η συνοδός
µάζα µαλακών µορίων, η περιοστική αντίδραση
και τυχόν αποµακρυσµένες εντοπίσεις (skip
lesions). Σε καµµιά περίπτωση τα απεικονιστικά
ευρήµατα από µόνα τους δεν µπορούσαν να θέ-
σουν την ακριβή διάγνωση της εξεργασίας. 

Η ιστολογική φύση των εξεργασιών (βιοψία) α-
φορούσε σάρκωµα Ewing 6, ιστιοκύττωση κυττά-
ρων Langerhans 4, οστεοµυελίτιδα 4, οστεοσάρκω-
µα 2, ανευρυσµατική κύστη 3, λέµφωµα 2, οστεο-
βλάστωµα 1. 

Συµπεράσµατα

O απεικονιστικός έλεγχος είναι καθοριστικός
για την εντόπιση των εξεργασιών των λαγονίων,
ενδεικτικός για καλοήθεια ή κακοήθεια, απαραίτη-
τος για την παρακολούθηση του θεραπευτικού α-
ποτελέσµατος και την υποτροπή της νόσου, αλλά
πάντοτε απαιτείται βιοψία για τον προσδιορισµό
της ιστολογικής υφής της νόσου. 

14. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗ-

ΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΧΕΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΞΩ

ΣΦΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ

Θ. Βασιλακάκος1, Σ. Κυρίτσης1, Α.Π. Φόρτης1, Α.
∆ήµας1, Θ. Ζιαγκος2, Ι. Ποντίκης2

1. Β΄Ορθ/κή κλινική Γ.Ν.Τρίπολης
2. Ακτινολογικό τµήµα Γ.Ν.Τρίπολης

Σκοπός της εργασίας είναι η µελέτη της αξιοπι-

στίας του σηµείου της ευαισθησίας του έξω σφυ-
ρού στην διάγνωση κατάγµατος.

Υλικό µέθοδος 

Είκοσι πέντε ασθενείς (δεκαοκτώ αγόρια και ε-
πτά κορίτσια) µέσης ηλικίας 12,6 ετών εκτιµήθη-
καν στα έκτακτα Ε.Ι. Στην κλινική εξέταση αναζη-
τείτο η ευαισθησία στην πίεση στην περιοχή της ο-
πίσθιας επιφάνειας του έξω σφυρού στο όριο της
µετάπτωσης µετάφυσης στην διάφυση. Η ύπαρξη
ευαισθησίας κατεγράφετο σα θετική δοκιµασία.
Ακολούθως οι ασθενείς υποβάλλονταν σε ακτινο-
λογικό έλεγχο για ύπαρξη κατάγµατος στο έξω
σφυρό. Οι ασθενείς επίσης επανεξετάζονταν σε 10
– 15 ηµέρες και γινόταν επανάληψη ακτινολογικού
ελέγχου (µόνο πλάγια ακτινογραφία) για αποκλει-
σµό ρωγµώδους κατάγµατος που είχε διαφύγει τον
αρχικό ακτινολογικό έλεγχο.

Αποτελέσµατα 

Η δοκιµασία ήταν αρνητική σε 15 ασθενείς και
θετική σε 10. Από αυτούς που η δοκιµασία ήταν
αρνητική σε κανένα δεν διαπιστώθηκε κάταγµα
έξω σφυρού. Από τους δέκα µε τη θετική δοκιµα-
σία σε δύο διαπιστώθηκε κάταγµα.

Στην παραπάνω σειρά η ειδικότητα του εν λόγω
σηµείου είναι 65%, αλλά η ευαισθησία στον απο-
κλεισµό κατάγµατος (negative predictive value) εί-
ναι 100%. Με άλλα λόγια αν κάποιος ασθενής δεν
είχε ευαισθησία στην πίεση στην εν λόγω περιοχή
δεν είχε κάταγµα.

Συζήτηση-συµπεράσµατα 

Η εφαρµογή του Ottawa Ankle Rules (OAR) για
πρόβλεψη καταγµάτων της ποδοκνηµικής δεν είναι
τόσο αξιόπιστη στα παιδιά. Υπάρχει λοιπόν ανά-
γκη αναζήτησης και άλλων κλινικών σηµείων πρό-
βλεψης καταγµάτων της περιοχής, έτσι ώστε ν’ α-
ποφευχθούν πολλές µη αναγκαίες ακτινογραφίες.
Η υπό µελέτη δοκιµασία φαίνεται ότι είναι πολύ
ευαίσθητος προγνωστικός δείκτης κατάγµατος αν
και χρειάζεται µεγαλύτερος αριθµός ασθενών για
να τεκµηριωθεί πλήρως.
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15. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ ΚΕΡΚΙ∆ΟΣ ΣΤΑ

ΠΑΙ∆ΙΑ

Βασιλειάδης Η., Νείλα Χ., Χρυσανθόπουλος Ν.,
Νικολαΐδης Ν., Μεγρέµης Π., 
Γκιόκας Α.
Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική Νοσοκοµείου Παίδων
Π.&Α. Κυριακού

Σκοπός της εργασίας είναι η εκτίµηση των απο-
τελεσµάτων και η διερεύνηση των πρώιµων και
των απώτερων επιπλοκών της κάκωσης στους α-
σθενείς µας µε βάση το είδος της θεραπείας.

Μελετήθηκαν 40 παιδιά (23 κορίτσια και 17 αγό-
ρια) ηλικίας 4-14 ετών, µε παρεκτοπισµένο κάταγ-
µα του άνω άκρου της κερκίδας µετά από πτώση.
Ο τραυµατισµός αφορούσε το αριστερό άνω άκρο
σε 26 παιδιά και το δεξιό σε 14 παιδιά. 27 κατάγ-
µατα ήταν τύπου ΙΙ κατά Salter-Harris, 12 ήταν κα-
τάγµατα του αυχένα και 1 ήταν τύπου ΙΙΙ κατά
Salter-Harris. Σε 33 ασθενείς βρέθηκαν µία ή περισ-
σότερες συνυπάρχουσες κακώσεις (28 µε κάταγµα
ωλεκράνου, 5 µε κάταγµα παρατροχιλίου, 4 µε ε-
ξάρθρηµα αγκώνα, 2 µε κάταγµα κάτω µετάφυσης
κερκίδας και 1 µε κάταγµα διάφυσης ωλένης). Ο
χρόνος παρακολούθησης κυµάνθηκε από 10 µέχρι
62 µήνες, µε µέσο όρο τους 45 µήνες.

18 ασθενείς αντιµετωπίσθηκαν συντηρητικά µε
κλειστή ανάταξη υπό γενική αναισθησία και ακινη-
τοποίηση σε γύψινο νάρθηκα. Από τους 22 ασθε-
νείς που αντιµετωπίσθηκαν µε ανοικτή ανάταξη,
σε 15 δε χρησιµοποιήθηκε υλικό οστεοσύνθεσης
ενώ σε 7 έγινε συγκράτηση µε K-W.

Η εκτίµηση των αποτελεσµάτων έγινε µε κλινικά
και ακτινολογικά κριτήρια. Εκτιµήθηκαν η κινητι-
κότητα του αντιβραχίου, η φέρουσα γωνία του α-
γκώνα, το µέγεθος και το σχήµα της κεφαλής της
κερκίδας, το µήκος της κερκίδας, η παρουσία κερ-
κιδωλενικής συνοστέωσης και η εµφάνιση έκτοπης
οστεοποίησης.

Με βάση το είδος της θεραπείας τα αποτελέσµα-
τα για τη συντηρητική αγωγή κρίθηκαν ως καλά
για τους 13 (72%), µέτρια για του 2 (11%) και πτω-
χά σε 3 (17%). Για δε τη χειρουργική τα αποτελέ-
σµατα ήταν καλά για τους 10 (46%), µέτρια για
τους 4 (18%) και πτωχά για τους 8 (36%). Συνοψί-

ζοντας τα τελικά αποτελέσµατα, φαίνεται ότι η συ-
ντηρητική αγωγή έχει µεγαλύτερο ποσοστό επιτυ-
χίας (72%) σε σύγκριση µε τη χειρουργική (46%). 

16. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΡΟΧΙΛΙΟΥ ΑΠΟΦΥ-

ΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ

Συντηρητική ή χειρουργική αντιµετώπιση;

Νείλα Χ, Βασιλειάδης Η, Χρυσανθόπουλος Ν,
Βλάχος Ε, Ζαµπακίδης Χ, Γκιόκας Α.
Α΄ Ορθοπεδική Κλινική, Νοσοκοµείο Παίδων
«Π.& Α. Κυριακού», Αθήνα

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να κατα-
δειχθούν τα αποτελέσµατα µετά συντηρητική ή χει-
ρουργική αντιµετώπιση των καταγµάτων της πα-
ρατροχιλίου απόφυσης στα παιδιά.

Μέθοδος και υλικό

Μελετήθηκαν 49 παιδιά (30 αγόρια και 19 κορί-
τσια), ηλικίας 7-14 ετών µε κατάγµατα της παρα-
τροχιλίου απόφυσης. Ταξινοµήθηκαν σε τρείς οµά-
δες (Α, Β, Γ). Η οµάδα Α περιελάµβανε 16 αµιγή α-
ποσπαστικά κατάγµατα χωρίς εµφανές εξάρθρηµα.
Στην οµάδα Β συµπεριλήφθησαν 21 κατάγµατα µε
συνοδό εξάρθρηµα του αγκώνα, ενώ την οµάδα Γ
αποτελούσαν 12 κατάγµατα µε συνοδό ενδαρθρική
παρεκτόπιση. Σε 18 περιπτώσεις η αντιµετώπιση ή-
ταν συντηρητική, µε τοποθέτηση ΓΝ/ΒΠΧΚ, ενώ
σε 31 ήταν χειρουργική µε ανοικτή ανάταξη και ο-
στεοσύνθεση. Σε 16 περιπτώσεις έγινε µεταφορά
του ωλενίου νεύρου άµεσα κατά τη χειρουργική ε-
πέµβαση ενώ σε έναν ασθενή έγινε µεταφορά του
ωλενίου νεύρου δυο µήνες µετά, λόγω ωλένιας
νευρίτιδας. Κατά τον επανέλεγχο έγινε κλινική, α-
κτινολογική και στατοκινητική εξέταση του τραυ-
µατισµένου αγκώνα σε σύγκριση µε τον υγιή.

Αποτελέσµατα

Στα παιδιά που αντιµετωπίστηκαν συντηρητικά
τα σηµαντικότερα ευρήµατα που διαπιστώθηκαν ή-
ταν η ψευδάρθρωση σε 10 περιπτώσεις καθώς και η
έσω αστάθεια του αγκώνα σε 4 περιπτώσεις. Αντί-
θετα δεν προέκυψαν προβλήµατα στα παιδιά που
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αντιµετωπίστηκαν χειρουργικά. Ωλένια νευρίτιδα
δεν διαπιστώθηκε σε καµιά οµάδα ασθενών. 

Συµπεράσµατα

Η χειρουργική αγωγή προσφέρει έναν αγκώνα α-
νατοµικό και λειτουργικά σταθερό µε δυνατότητα
για αθλητικές δραστηριότητες του παιδιού. Επίσης
εκτός από τις συνήθεις ενδείξεις, όπως είναι η εν-
δαρθρική παρεκτόπιση, η παρουσία στοιχείων
τραυµατισµού του ωλενίου νεύρου και η αναστρο-
φή της παρατροχιλίου κατά 180°, βασικές ενδείξεις
χειρουργικής αγωγής είναι η έσω αστάθεια του α-
γκώνα και η αθλητική δραστηριότητα του παιδιού. 

17. ΑΝΑΛΥΣΗ 161 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΥΠΕΡ-

ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΓΚΩΝΑ ΣΤΑ

ΠΑΙ∆ΙΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟ-

ΚΕΣ

Ν. Πέττας, Ι. Φλίγγερ, Μ. Φραγκάκη, Σ. Ξεΐνης, Β.
Λιασκοβίτης, Ο. Λεωνίδου 
Π.Γ.Ν.Παίδων Αθηνών «Αγ. Σοφία» - Α’ Ορθοπαι-
δική Κλινική

Τα υπερκονδύλια κατάγµατα του αγκώνα είναι
συχνά στα παιδιά, αποτελώντας κατά προσέγγιση
το 3-7 % του συνόλου των παιδιατρικών καταγµά-
των και το 55-80 % όλων των καταγµάτων του α-
γκώνα σε παιδιά 2-14 ετών. 

Κατά το διάστηµα 1999 - 2003 αντιµετωπίστηκαν
στην Α΄ Ορθοπαιδική κλινική 161 παιδιά µε υπερ-
κονδύλιο κάταγµα αγκώνα, ηλικίας 2-14 ετών, από
τα οποία 89 ήταν αγόρια και 72 κορίτσια . Στις 149
περιπτώσεις το κάταγµα παρουσίαζε οπίσθια πα-
ρεκτόπιση (εξ υπερεκτάσεως) και στις υπόλοιπες
12 πρόσθια (εξ υπερκάµψεως). Σε 11 περιπτώσεις,
το υπερκονδύλιο κάταγµα συνοδευόταν από σύ-
στοιχο κάταγµα κάτω πέρατος αντιβραχίου – ενώ
σε 6 επρόκειτο για επιπλεγµένα υπερκονδύλια κα-
τάγµατα 1ου βαθµού.

Από τα 161 παιδιά, τα 151 αντιµετωπίστηκαν
συντηρητικά µε κλειστή ανάταξη υπό γεν. αναισθη-
σία και ακτινολογικό έλεγχο και εφαρµογή γύψι-
νου νάρθηκος-επιδέσµου ΩΒΠΚ – σε 12 είχε προη-
γηθεί εφαρµογή σκελετικής έκτασης από το ωλέ-

κρανο. Σε 8 παιδιά εφαρµόσθηκε κλειστή ανάταξη
και διαδερµική ήλωση, ενώ 2 παιδιά υποβλήθηκαν
σε ανοιχτή ανάταξη και οστεοσύνθεση.

Αξιολογήθηκαν σε όλες τις περιπτώσεις οι πρώι-
µες και απώτερες επιπλοκές: νευρολογικά προβλή-
µατα (συνήθως νευραπραξία), κάκωση της βραχιο-
νίου αρτηρίας, σύνδροµο διαµερίσµατος, παρα-
µόρφωση ραιβότητας ή βλαισότητας, µείωση του
εύρους κίνησης – µε βάση τη σοβαρότητα του τραυ-
µατισµού και µετά από σύγκριση µε το ετερόπλευ-
ρο άκρο.

18. ΠΕΡΙΑΡΘΡΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕ-

ΡΟΠΟΙΗΣΗΣ FFS (FFSTM ORTHOFIX,

ITALY)

A. Κοµίνη, A. ∆εληγεώργης, Χ.Κ. Κυριακόπουλος,
Α. Χριστοδουλίδης, Ν. Τζινιέρης, Α.∆. Κανελλό-
πουλος, Ι. Ιγνατιάδης.
Παιδοορθοπαιδική Κλινική Νοσοκοµείου ΚΑΤ

Σκοπός

Η εκτίµηση του κλινικού και ακτινολογικού απο-
τελέσµατος, καθώς και την ικανοποίηση του ασθε-
νούς, σε περιαρθρικά κατάγµατα που αντιµετωπί-
στηκαν µε διαδερµική συµπιεστική οστεοσύνθεση
µε βελόνες FFS (FFSTM ORTHOFIX, ITALY).

Υλικό και µέθοδος

Από Νοέµβριο του 1999 έως ∆εκέµβριο του 2001,
17 ασθενείς µε περιαρθρικό κάταγµα εισήχθησαν
στην κλινική µας. Από αυτά, 9 ήταν κατάγµατα α-
γκώνος & 8 ποδοκνηµικής. Ο µ.ο. ηλικίας ήταν 12
ετών (6-14) (11 αγόρια & 6 κορίτσια). Πραγµατο-
ποιήθηκε προεγχειρητικός έλεγχος µε α/α & αξονι-
κή τοµογραφία προκειµένου να γίνει σχεδιασµός
τοποθέτησης των βελονών. Υπό ακτινοσκοπικό έ-
λεγχο, έγινε ανάταξη του κατάγµατος. Κλειστή α-
νάταξη επιτεύχθηκε σε 4 ασθενείς µε περιφερικό
κάταγµα κνήµης. Η ανάταξη επιβεβαιώθηκε µε αρ-
θρογράφηµα. Χρειάστηκε περιορισµένη αρθροτο-
µή, προκειµένου να επιτευχθεί ανάταξη στα υπό-
λοιπα κατάγµατα. ∆ιαδερµική συµπιεστική οστεο-
σύνθεση επιτεύχθηκε, µε τη χρήση τουλάχιστον 2
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βελονών FFS και τοποθέτηση Γ/Ν ποδοκνηµικό.

Αποτελέσµατα 

Οι βελόνες FFS αφαιρέθηκαν, σε 3-6 εβδοµάδες,
χωρίς αναισθησία. Όλα τα κατάγµατα πωρώθηκαν
χωρίς να παρουσιάσουν φλεγµονή ή απώλεια ανά-
ταξης. Η θραύση µιας βελόνας παρουσιάστηκε σε
έναν ασθενή, χωρίς άλλες περιπτώσεις.

Συµπέρασµα 

Η χρήση βελονών FFS επιτρέπει συµπιεστική
σταθεροποίηση των καταγµάτων στα παιδιά. Μπο-
ρεί να τοποθετηθεί διαδερµικά, και να αφαιρεθεί
χωρίς αναισθησία. 

19. ΥΠΕΡΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΒΡΑ-

ΧΙΟΝΙΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ. ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΝΑΤΑ-

ΞΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΕ ΧΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΚIRSCHNER

Α. Κοµίνη, Α. ∆εληγεώργης, Χ.Κ. Κυριακόπουλος,
Ν. Τζινιέρης, Α. Χριστοδουλίδης, Ι. Ιγνατιάδης, Α.
Κανελλόπουλος.
Παιδοορθοπαιδική Κλινική Νοσοκοµείου ΚΑΤ

Σκοπός

Η µελέτη της αποτελεσµατικότητας της κλειστής
ανάταξης και της διαδερµικής σταθεροποίησης µε
χιαζόµενες βελόνες Kirschner στα παρεκτοπισµένα
υπερκονδύλια κατάγµατα του βραχιονίου στα παι-
διά.

Υλικό και Μέθοδος

Σ΄αυτή την αναδροµική µελέτη περιλαµβάνονται
19 ασθενείς, που προσήλθαν από Νοέµβριο 2002
µέχρι Αύγουστο 2003, πάσχοντες από παρεκτοπι-
σµένο κάταγµα του βραχιονίου οστού, οι οποίοι α-
ντιµετωπίσθηκαν µε κλειστή ανάταξη και διαδερ-
µική σταθεροποίηση του κατάγµατος µε δύο χιαζό-
µενες βελόνες Kirschner τοποθετούµενες εκ του
έξω και του έσω επικόνδυλου αντίστοιχα, υπό α-
κτινοσκοπικό έλεγχο. Οι ασθενείς είχαν µ.ο. ηλι-
κίας 8 ετών, 13 αγόρια και 6 κορίτσια. Ο µ.ο. πα-
ρακολούθησης ήταν 19 µήνες. Σε όλους τους ασθε-
νείς τοποθετήθηκε µετεγχειρητικά γύψινος βραχιο-

νοπηχεοκαρπικός επίδεσµος, ο οποίος αφαιρέθηκε
3-4 εβδοµάδες αργότερα µαζί µε τις βελόνες
Kirschner.

Αποτελέσµατα

Το εύρος κίνησης του αγκώνα αποκαταστάθηκε 2
έως 6 µήνες αργότερα. Όλα τα κατάγµατα πωρώ-
θηκαν πλήρως σε ανατοµική θέση. ∆εν παρουσιά-
στηκαν αγγειακές ή νευρολογικές επιπλοκές.

Συµπέρασµα

Η κλειστή ανάταξη και διαδερµική σταθεροποίη-
ση µε χιαζόµενες βελόνες Kirschner είναι µια α-
σφαλής και αποτελεσµατική µέθοδος αντιµετώπι-
σης των παρεκτοπισµένων υπερκονδυλίων καταγ-
µάτων του βραχιονίου οστού στα παιδιά. 

20. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΚΟΛΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩ-

ΠΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΗ∆ΕΜΟΝΑ

Βασιλειάδης Η., Γρίβας Θ.Β., Γκόλτσιου Κ., Μου-
ζάκης Β., Κουφόπουλος Γ.,
Μαλακάσης Μ.
Ορθοπαιδικό Τµήµα, Γενικό Νοσοκοµείο Ελευσί-
νας «Θριάσιο»

Σκοπός

Η ανάπτυξη ενός νέου ερωτηµατολογίου µέτρη-
σης της ποιότητας ζωής παιδιών µε Ιδιοπαθή Σκο-
λίωση (ΙΣ) που αντιµετωπίζονται συντηρητικά µε
κηδεµόνα. 

Εισαγωγή

Υπάρχει µια γενική πεποίθηση ότι η ποιότητα ζω-
ής των παιδιών µε ΙΣ που φορούν κηδεµόνα είναι
πτωχή. Στη βιβλιογραφία, οι απόψεις για το αν αυ-
τό είναι αλήθεια και το πώς µπορεί να µετρηθεί εί-
ναι αµφιλεγόµενες. Αν και υπάρχουν κάποια ερω-
τηµατολόγια για ασθενείς µε ΙΣ, δεν υπάρχει ένα ει-
δικό για τη συντηρητική θεραπεία µε κηδεµόνα.
Υπάρχει ανάγκη για την κατασκευή ενός εστιασµέ-
νου στον κηδεµόνα ερωτηµατολογίου, το οποίο θα
δώσει στο θεράποντα ιατρό µετρήσιµα αποτελέσµα-
τα που αφορούν όλες τις πτυχές της θεραπείας.
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Υλικό-Μέθοδος

Ζητήθηκε από µια οµάδα επαγγελµατιών υγείας
που ασχολούνται µε σκολιωτικά παιδιά να προτεί-
νουν ερωτήσεις που αφορούν την ποιότητα ζωής
αυτών των παιδιών. Η οµάδα αποτελείται από ψυ-
χολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, επισκέπτες υ-
γείας, ορθωτικούς τεχνίτες και ορθοπαιδικούς χει-
ρουργούς. Οι ερωτήσεις συγκεντρώθηκαν αρχικά
και στη συνέχεια οµαδοποιήθηκαν σε συγκεκριµέ-
νους τοµείς. Ερωτήσεις που αλληλοεπικαλύπτο-
νται ή αυτές που δεν είναι σχετικές µε το αντικεί-
µενο της ποιότητας ζωής αποκλείσθηκαν. Το ερω-
τηµατολόγιο σχεδιάστηκε ώστε να είναι αυτοσυ-
µπληρούµενο και κατάλληλο για ηλικιακές οµάδες
10-18 ετών.

Αποτελέσµατα

Το ερωτηµατολόγια αποτελείται από 32 ερωτή-
σεις διαβαθµισµένες µε την κλίµακα Likert που χω-
ρίζονται σε επτά τοµείς: φυσική ευεξία, συναισθη-
µατική ευεξία, αυτοεκτίµηση, σχέσεις µε την οικο-
γένεια, σχέσεις µε τους φίλους, σωµατικός πόνος
και καθηµερινή δραστηριότητα των παιδιών που
φορούν κηδεµόνα. Οι υποκατηγορίες των επτά το-
µέων συνδυαζόµενες δίνουν µια συνολική βαθµο-
λογία.

Συµπέρασµα

Το ερωτηµατολόγιο ποιότητας ζωής σκολιωτι-
κών παιδιών που φορούν κηδεµόνα παρέχει στον
ορθοπαιδικό χειρουργό ένα πολύτιµο εργαλείο µέ-
τρησης για την έγκαιρη παρέµβαση στη θεραπεία.

23. ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ Ι∆ΙΟΠΑΘΟΥΣ ΣΚΟΛΙΩ-

ΣΗς ΜΕ ΠΡΟΣΘΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΠΟΝ∆Υ-

ΛΟ∆ΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΠΛΗ ΜΙΝΙ ΘΩΡΑΚΟ-

ΤΟΜΗ

Samoladas E., O’Dowd J., Lucas J., Lam K.

Spinal Unit, Orthopaedic Dept., Guy’s & St.
Thomas’ Hospitals, London, Μ. Βρετανία

Σκοπός

Να αξιολογηθεί η χρήση του προσθίου συστήµα-

τος σπονδυλοδεσίας και η διπλή µίνι θωρακοτοµή
στη διόρθωση της ιδιοπαθούς σκολίωσης.

Υλικό

14 ασθενείς µε ιδιοπαθή σκολίωση Μ.Ο ηλικίας
14 (11-15) υποβλήθησαν σε χειρουργική διόρθωση
τα σκολίωσης µε τη χρήση συστήµατος USS µε δι-
πλή µινι θωρακοτοµή µήκους τοµής < 7cm. Η µέση
γωνία Cobb είναι 60.2ο (40-85).

Αποτελέσµατα

Ο µέσος χρόνος εγχείρησης είναι 4 ώρες και 50
λεπτά. Η µέση απώλεια αίµατος 536 ml (230-1700
ml). Ικανοποιητική διόρθωση επιτεύχθηκε και η µέ-
ση µετεγχειρητική γωνία Cobb είναι 24ο (10-45). Ο
µέσος χρόνος παραµονής στη µονάδα εντατικής
θεραπείας είναι 1,2 ηµέρες (1-2) και ο µέσος χρό-
νος συνολική νοσηλείας 6 ηµέρες. Η θωρακική πα-
ροχέτευση αφαιρέθηκε σε 36 ώρες. ∆ύο ασθενείς εί-
χαν επιπλοκές σχετικά µε τα υλικά σπονδυλοδε-
σίας και ένας εµφάνισε ατελεκτασία, η οποία βελ-
τιώθηκε µε τη φυσικοθεραπεία.

Συµπέρασµα

Η µίνι θωρακοτοµή παρέχει ικανοποιητική προ-
σπέλαση για την πρόσθια χειρουργική διόρθωση
της ιδιοπαθούς σκολίωσης µε ικανοποιητικό κο-
σµητικό αποτέλεσµα, αποδεκτό χειορυργικό χρόνο
και µικρό ποσοστό επιπλοκών.

21. NYKTEΡΙΝΗ ΕΝΟΥΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΦΑ-

ΝΗΣ ∆ΙΣΧΙ∆ΗΣ ΡΑΧΗ

Τασσόπουλος ∆ηµήτρης, Αλλαγιάννης Γεώργιος,
Αναστασοπούλου Μαρία, Μαυρόπουλος Ιορ-
δάνης, Παπαθωµά Ευαγγελία, Παπαδοπούλου
Ευγενία.

Γ.Ν.Ν. Πύργου, Κ.Υ. Γαστούνης

Σκοπός της εργασίας είναι να καθοριστεί το πο-
σοστό της µη εµφανούς δισχιδούς ράχης ως αίτιο
πρωτοπαθούς νυκτερινής ενούρησης σε παιδιά πά-
νω από 6 ετών.
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Υλικό και µέθοδος

Αναδροµική µελέτη 98 παιδιών πάνω από 6 ετών
µε πρωτοπαθή νυκτερινή ενούρηση (54 αγόρια), ε-
ξετάστηκαν στα Ε.Ι. τα τελευταία 7 χρόνια.

Αποτελέσµατα

35 απ’ αυτά τα παιδιά είχαν ακτινογραφικά ει-
κόνα δισχιδούς ράχης, χωρίς δερµατολογικά ευρή-
µατα στην περιοχή. Το ποσοστό είναι στατιστικά
σηµαντικό σε σχέση µε το ποσοστό της µη εµφα-
νούς δισχιδούς ράχης (14%). Όλα τα παιδιά υπά-
κουσαν στην ενδορρινική χορήγηση δεσµοπρεσί-
νης(40 µg αρχικά µε σταδιακή µείωση 10 µg ανά
15νθήµερο).

Συµπεράσµατα

Η µη εµφανής δισχιδής ράχη αποτελεί σηµαντική
αιτία πρωτοπαθούς νυκτερινής ενούρησης που αν-
θίσταται σε µέτρα ενίσχυσης της συµπεριφοράς.

22. ΣΠΟΝ∆ΥΛΟΛΥΣΗ – ΣΠΟΝ∆ΥΛΟΛΙΣΘΗΣΗ

ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ. ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙ-

ΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Ι.Φλίγγερ, Ο.Λεωνίδου, Ν.Πέττας, Α. Λεωνίδου,
Μ. Φραγκάκη, Ι. Κ. ∆ηµητρίου.

Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική Νοσοκοµείου Παίδων
«Αγία Σοφία» 

Η συχνότητα της σπονδυλολύσεως αναφέρεται
βιβλιογραφικά στο 5-6% του γενικού πληθυσµού.
Στην εφηβική ηλικία η σπονδυλόλυση είναι µια
από τις πιο συχνές αιτίες οσφυαλγίας που πρέπει
να έχει κανείς υπόψιν του στη διαφορική διάγνω-
ση. Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της
συχνότητας, ο τρόπος αντιµετώπισης και τα απο-
τελέσµατα της αντιµετώπισης της πάθησης αυτής.

Κατά την περίοδο 1993 –2003 αντιµετωπίστηκαν
στην Α΄Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκοµείου
Παίδων «Αγία Σοφία» 25 παιδιά που παρουσίαζαν
σπονδυλόλυση ή σπονδυλολίσθηση. Όλα τα παιδιά
αντιµετωπίστηκαν µε δερµατική έλξη κάτω άκρων
και διερευνήθηκαν κλινικοεργαστηριακά. Συνήθως
πλην του ακτινολογικού ελέγχου έγινε σπινθηρο-

γράφηµα οστών και όπου εκρίθη σκόπιµο CT-
OΜΣΣ. Το υλικό µας αποτελείται από 13 αγόρια
και 12 κορίτσια µε µέσο όρο ηλικίας τα 10,5 έτη (5-
14 έτη). Σε 15 περιπτώσεις επρόκειτο περί σπονδυ-
λολύσεως, που σε µία περίπτωση αφορούσε τον Ο3
σπόνδυλο, σε τρείς περιπτώσεις τον Ο4 σπόνδυλο
και σε 11 περιπτώσεις τον Ο5 σπόνδυλο. Σε 9 περι-
πτώσεις επρόκειτο περί σπονδυλολισθήσεως στο ε-
πίπεδο Ο5-Ι1 και σε µια περίπτωση στο επίπεδο
Ι1-Ι2. Σε 8 περιπτώσεις η σπονδυλολίσθηση ήταν ι-
σθµικού τύπου και σε 2 περιπτώσεις δυσπλαστι-
κού τύπου.

Η αντιµετώπιση σε 24 περιπτώσεις ήταν συντη-
ρητική µε ολιγοήµερο κλινοστατισµό έως ότου υ-
φεθούν τα συµπτώµατα και ακολουθούσε εφαρµο-
γή κηδεµόνα ή γύψου κορµού ανάλογα µε την περί-
πτωση για περίπου 6 µήνες. Σε µια περίπτωση
σπονδυλολισθήσεως δευτέρου βαθµού µε ριζιτικές
ενοχλήσεις που δεν υφέθησαν µετά από µακρά θε-
ραπεία συντηρητικής αντιµετώπισης, έγινε οπισθο-
πλαγία σπονδυλοδεσία κατά Wiltse µε τµηµατική
σταθεροποίηση της βλάβης χρησιµοποιώντας σύρ-
µα ελκυσµού. Τα αποτελέσµατα εκτιµήθηκαν κλινι-
κά και ακτινολογικά κατά Seitsalo et al. Σε όλες τις
περιπτώσεις τα αποτελέσµατα ήταν πολύ καλά µε
επάνοδο των πασχόντων στις προγενέστερες δρα-
στηριότητες τους.

Συµπερασµατικά η σπονδυλόλυση και ή σπονδυ-
λολίσθηση αντιµετωπίζονται συνήθως συντηρητι-
κά στα παιδιά µε καλά αποτελέσµατα. Σπάνια σε
περιπτώσεις όπου τα ενοχλήµατα παραµένουν πα-
ρά την ενδεδειγµένη συντηρητική αγωγή, η χει-
ρουργική αντιµετώπιση µπορεί να αποφέρει καλά
αποτελέσµατα.

23. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ Ι∆ΙΟΠΑ-

ΘΟΥΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ∆ΙΑΥΧΕ-

ΝΙΚΩΝ ΒΙ∆ΩΝ

Α. Χριστοδούλου, Ι. Τερζίδης, ∆. Καπούτσης, Π.
Γκιβίσης, Ε. Σαµολαδάς, Ι. Πουρνάρας.
Α’ Ορθοπαιδική κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Ν.Θ. «Γ. Πα-
πανικολάου» 

Σκοπός της µελέτης είναι παρουσίαση των απο-
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τελεσµάτων της χειρουργικής διόρθωσης της ιδιο-
παθούς σκολίωσης σε παιδιά και η αξιολόγηση της
αποτελεσµατικότητας και της ασφάλειας του συ-
στήµατος διαυχενικών βιδών – ράβδων. Το υλικό
µας αποτελείται από 41 ασθενείς, 37 κορίτσια και
4 αγόρια, µε µ.ο. ηλικίας τα 15.1 έτη. Πρόκειται για
25 θωρακικές, 12 θωρακοοσφυϊκές και 4 οσφυϊκές
σκολιώσεις. Ο προεγχειρητικός έλεγχος περιελάµ-
βανε ακτινολογικό έλεγχο (προσθιοπίσθια και
πλάγια ακτινογραφία σε όρθια θέση και δυναµικές
σε πλάγια κάµψη), µέτρηση της σκολίωσης µε τη
µέθοδο Cobb, αξονική τοµογραφία για τη µελέτη
της διαµέτρου του αυχένα των σπονδύλων που
συµµετέχουν στο κύρτωµα και µαγνητική τοµογρα-
φία για αποκλεισµό διαστηµατοµυελίας. Προεγχει-
ρητικά στις προσθιοπίσθιες ακτινογραφίες σε όρ-
θια θέση ο βαθµός της σκολίωσης ήταν: 42°-104°
(µ.ο. 63°), στις ακτινογραφίες σε πλάγια κάµψη ή-
ταν 10°-90° (µ.ο. 40°) ο δε βαθµός ευκαµψίας ήταν
36.5%.

Σε όλες τις περιπτώσεις εφαρµόστηκε η µέθοδος
της αυτόλογης προκατάθεσης 3-5 µονάδων αίµα-
τος (250-300 cc) προεγχειρητικά. Οι βίδες που χρη-
σιµοποιήθηκαν είχαν διάµετρο 4,35mm - 5,00mm -
6,00mm και οι ράβδοι 5,5mm. Όλοι οι ασθενείς α-
νταποκρίθηκαν στη δοκιµασία της αφύπνισης. Ο
µέσος διεγχειρητικός χρόνος ήταν 3,2 ώρες (εύρος
2,5-3,4 ώρες). Μετεγχειρητικά σε όρθια θέση ο βαθ-
µός της σκολίωσης ήταν 6°- 40° (µ.ο. 20°), µε διόρ-
θωση 68.2% ενώ κατά τη µετεγχειρητική παρακο-
λούθηση σε όρθια θέση ο βαθµός της σκολίωσης ή-
ταν 6°- 40° (µ.ο. 22°) και διόρθωση 65%. Συνολική
απώλεια διόρθωσης 3.2%. ∆εν υπήρξε λοίµωξη,
νευρολογική επιπλοκή, θραύση της ράβδου η µετα-
τόπιση βίδας. 

Συµπερασµατικά το σύστηµα διαυχενικών βι-
δών-ράβδων είναι ένα πολύ αποτελεσµατικό και α-
σφαλές για τη διόρθωση της ιδιοπαθούς σκολίω-
σης. Προεγχειρητικά η µελέτη µε αξονική τοµογρα-
φία της διαµέτρου των αυχένων είναι ουσιαστική
για την τοποθέτηση του σωστού διαµετρήµατος
των διαυχενικών βιδών και ειδικά στη θωρακική
µοίρα της Σ.Σ.

24. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙ-

ΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝ∆ΥΛΟΛΙΣΘΗΣΗΣ

ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ 

Α. Χριστοδούλου, Ι. Τερζίδης, Π. Συµεωνίδης, ∆.
Καράταγλης, Π. Αντωναράκος, Ι. Πουρνάρας

Α’ Ορθοπαιδική κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Ν.Θ. «Γ. Πα-
πανικολάου» 

Σκοπός της µελέτης είναι παρουσίαση των απο-
τελεσµάτων της χειρουργικής αντιµετώπισης της
σπονδυλολίσθησης σε παιδιά µε χρήση του συστή-
µατος διαυχενικών βιδών – ράβδων. Το χρονικό
διάστηµα 1997-2002 αντιµετωπίστηκαν 12 ασθε-
νείς, 11 κορίτσια και ένα αγόρι, µε µ.ο. ηλικίας τα
13,5 έτη. Πρόκειται για 11 σπονδυλολυτικού τύπου
και µια δυσπλασικού τύπου. Αφορούσαν 3 στο επί-
πεδο Ο4-Ο5 και 9 στο επίπεδο Ο5-Ι1. Οι 5 ήταν Ι
βαθµού, οι 6 ΙΙ βαθµού και µια ΙΙΙ βαθµού. Σε 3 πε-
ριπτώσεις υπήρχε συνοδός δισχιδής ράχη. Ο προ-
εγχειρητικός έλεγχος περιελάµβανε ακτινολογικό
έλεγχο (προσθιοπίσθια και πλάγια ακτινογραφία
σε όρθια θέση και λοξές προβολές), αξονική τοµο-
γραφία και µαγνητική τοµογραφία σε ορισµένες
περιπτώσεις. 

Για τη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης ε-
φαρµόστηκε σύστηµα διαυχενικών βιδών µε ρά-
βδους ένα επίπεδο εκατέρωθεν του επιπέδου της
σπονδυλολίσθησης. Σε 4 περιπτώσεις τοποθετήθη-
κε αυτόλογο και οστικό µόσχευµα.

Σε 7 ασθενείς προηγήθηκε αυτόλογη προκατάθε-
ση 2-3 µονάδες αίµα (250-300 cc) προεγχειρητικά.
Ο µέσος χρόνος µετεγχειρητικής παρακολούθησης
ήταν 3,4 έτη και περιελάµβανε κλινικό και ακτινο-
λογικό έλεγχο. Από τις επιπλοκές δεν υπήρξε λοί-
µωξη και νευρολογικά προβλήµατα. Υπήρξε σε µια
περίπτωση ασθενούς θραύση των βιδών στο Ι1
σπόνδυλο δύο φορές και σε µια περίπτωση ασθε-
νούς θραύση των ράβδων. Υπήρξε σταθεροποίηση
της Σ.Σ. εξάλειψη του πόνου και της νευρολογικής
σηµειολογίας στο σύνολο των ασθενών. ∆εν χρειά-
σθηκε η αφαίρεση του συστήµατος της σπονδυλο-
δεσίας. Στους ασθενείς που εφαρµόστηκε αυτόλο-
γο λαγόνιο µόσχευµα η σπονδυλοδεσία ήταν ορατή
στους 6 µήνες µετεγχειρητικά.
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Συµπερασµατικά το σύστηµα διαυχενικών βι-
δών-ράβδων είναι ένα αποτελεσµατικό και ασφα-
λές σύστηµα για τη σταθεροποίηση της σπονδυλι-
κής στήλης σε περιπτώσεις αντιµετώπισης της
σπονδυλολίσθησης σε παιδιά και εφήβους. Τα λα-
γόνια µοσχεύµατα αν και απαιτούν µεγαλύτερο
χειρουργικό τραύµα οδηγούν σε οστική σπονδυλο-
δεσία.

25. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ

ΑΥΧΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΟΝ∆ΥΛΩΝ ΣΕ ΕΦΗΒΙ-

ΚΗ Ι∆ΙΟΠΑΘΗ ΣΚΟΛΙΩΣΗ

Α. Χριστοδούλου, Ι. Τερζίδης, Ε. Βαφειάδης, ∆.
Καπούτσης, Π. Συµεωνίδης, Ι. Πουρνάρας

Α΄ Ορθοπαιδική κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Ν.Θ. «Γ. Πα-
πανικολάου» 

Είδος Μελέτης

Ακτινολογική µελέτη µε αξονική τοµογραφία
των διαστάσεων των αυχένων των σπονδύλων σε
εφήβους ασθενείς µε ιδιοπαθή σκολίωση που υπε-
βλήθησαν σε σπονδυλοδεσία µε σύστηµα διαυχενι-
κών βιδών.

Σκοπός: Η καταγραφή της εγκάρσιας διαµέτρου
των αυχένων και η σύγκριση µεταξύ πλευράς κυρ-
τού και κοίλου, αποσκοπώντας στην κατά το δυνα-
τόν ασφαλέστερη τοποθέτηση των διαυχενικών βι-
δών.

Υλικό-Μέθοδος

15 ασθενείς, εκ των οποίων τα 13 κορίτσια µε µέ-
σο όρο ηλικίας τα 15.4 έτη (εύρος 13-18), µε 6 θω-
ρακικές και 9 θωρακο-οσφυϊκές σκολιώσεις. 

Ο προεγχειρητικός έλεγχος περιελάµβανε απλές
ακτινογραφίες της Σ.Σ σε δύο επίπεδα, διενέργεια
CT και µέτρηση της εγκαρσίας διαµέτρου των αυ-
χένων των σπονδύλων από τον άνω ακραίο έως
τον κάτω ακραίο σπόνδυλο. 

Αποτελέσµατα:

Συνολικά µελετήθηκαν 112 σπόνδυλοι (224 µε-
τρήσεις). Η µικρότερη διάµετρος (3,6mm) παρατη-

ρήθηκε στον Θ4 (δε) ενώ η µεγαλύτερη διάµετρος
(13,6 mm) στον Ο4 (αρ). Μεγαλύτερη διακύµανση
τιµής (εύρος 3,8mm) διαπιστώθηκε στον Ο3 (δε)
ενώ µικρότερη διακύµανση (εύρος 0,1mm) διαπι-
στώθηκε στον Θ2 (αρ). Μεγαλύτερη µέση τιµή
(11,6mm) µετρήθηκε στον Ο4 (δε) ενώ µικρότερη
µέση τιµή (5,6mm) µετρήθηκε στον Θ4 (δε). ∆ιεπι-
στώθη µεγαλύτερη διάµετρος περιφερικότερα του
Θ10 έως και τον Ο5 (8,9mm αριστερά, 9,1mm δε-
ξιά). 

Υπήρξε στατιστικά σηµαντική διαφορά (Ρ< 0.01)
µεταξύ αριστερού και δεξιού αυχένα µε εµφάνιση
µεγαλύτερης εγκάρσιας διαµέτρου στο κοίλο τµή-
µα της Σ.Σ.

Συµπεράσµατα: 

Παρατηρείται στατιστικώς σηµαντική διαφορο-
ποίηση στην εγκαρσία διάµετρο των αυχένων
στους σκολιωτικούς ασθενείς και µάλιστα οι µε-
τρήσεις καταδεικνύουν µεγαλύτερες διαµέτρους
στην κοίλη πλευρά των καµπυλών. 

26. ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ ΣΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Παπαθωµά Ευαγγελία, Αναστασοπούλου Μαρία,
Τασσόπουλος ∆ηµήτριος, Αλλαγιάννης Γεώρ-
γιος, Παπαθωµάς Θωµάς, Παπαδοπούλου Ευ-
γενία.

Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκοµείο Πύργου

Εισαγωγή-Σκοπός

Η σκολίωση είναι µια παραµόρφωση της σπον-
δυλικής στήλης. Σκοπός της µελέτης είναι η ανεύ-
ρεση του επιπολασµού της σκολίωσης σε παιδιά
που προσήλθαν στα εξωτερικά ιατρεία του νοσο-
κοµείου µας, προκειµένου να συµπληρωθεί το ∆ελ-
τίο Υγείας του µαθητή ή να λάβουν βεβαίωση για
το µάθηµα της γυµναστικής.

Υλικό και Μέθοδος

Η µελέτη περιλαµβάνει 2.012 παιδιά ηλικίας 6-
14 ετών, που προσήλθαν στα εξωτερικά ιατρεία
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κατά τη διάρκεια της τριετίας 2001-2003. Οι µέθο-
δοι διάγνωσης που χρησιµοποιήθηκαν είναι το κλι-
νικό τεστ της πρόσθιας επίκυψης του Adams και η
προσθιοπίσθια ακτινογραφία της σπονδυλικής
στήλης.

Αποτελέσµατα

Από τα 2.012 παιδιά (1.010 κορίτσια και 1.002 α-
γόρια) τα 200 είχαν θετικό Adams τεστ. Από αυτά,
τα 50 (2,49%) παραπέµφθηκαν για ακτινογραφία
σπονδυλικής στήλης, εκ των οποίων τα 45 (90%)
είχαν γωνία Cobb ≤150 και τους δόθηκαν οδηγίες
για σωστή στάση σώµατος και φυσική άσκηση και
επανέλεγχος ανά εξάµηνο. Τα 5 (10%) είχαν γωνία
Cobb 15-300 και ακολούθησαν τις ίδιες οδηγίες µε
τα προηγούµενα. Κανένα παιδί δεν φόρεσε κηδεµό-
νες και κανένα δε χρειάστηκε χειρουργείο. Και τα
200 παιδιά παρουσίασαν προοδευτική βελτίωση
της σκολίωσης σε τακτικούς επανελέγχους.

Συµπέρασµα

Η κλινική εξέταση και η εµπειρία του παιδιά-
τρου κρίνεται σηµαντική για την αρχική αναγνώρι-
ση της σκολίωσης. Ο περαιτέρω έλεγχος, η τακτική
παρακολούθηση και η συµµόρφωση µε τις οδηγίες
των ιατρών µπορούν να οδηγήσουν στην προοδευ-
τική βελτίωση του προβλήµατος. Ο επιπολασµός
της σκολίωσης ήταν 2,49% κάτι που συµφωνεί µε
τα βιβλιογραφικά δεδοµένα.

27. ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΗ∆Ε-

ΜΟΝΑ BOSTON ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗ

ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ Ι∆ΙΟΠΑΘΗ ΣΚΟ-

ΛΙΩΣΗ

Ποτούπνης Μ. Κενανίδης Ε, Λυκοµήτρος Β, Κύρ-
κος Ι.Μ, Καπετάνος Γ.

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

Η αποδοχή της εφαρµογής κηδεµόνα στα παιδιά
µε ιδιοπαθή σκολίωση και ο βαθµός που αυτός ε-
πηρεάζει τη ζωή τους δεν έχουν αποσαφηνιστεί
πλήρως. Στη διεθνή βιβλιογραφία ελάχιστες εργα-
σίες αναφέρονται σε αυτές τις παραµέτρους και

κυρίως έχουν επικεντρωθεί στα αποτελέσµατα της
εφαρµογής του κηδεµόνα στη κοινωνική και ψυχι-
κή υγεία των παιδιών µε σκολίωση.

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η εκτίµηση
της αποδοχής του κηδεµόνα Boston και η επίδρασή
του στη ζωή των παιδιών µε ιδιοπαθή σκολίωση,
σε σχέση µε το χρόνο εφαρµογής του.

Στην έρευνα συµµετείχαν παιδιά ηλικίας 10 έως
18 ετών µε ιδιοπαθή σκολίωση που αντιµετωπίστη-
καν συντηρητικά µε εφαρµογή κηδεµόνα τύπου
Boston, σε µια 5ετία (2000-2005).

Ο µέσος καθηµερινός χρόνος εφαρµογής του κη-
δεµόνα, σε όλα τα παιδιά, ήταν πάνω από 10 ώρες.
Παιδιά µε ιστορικό οξείας ή χρόνιας ασθένειας,
χειρουργικής αντιµετώπισης, νοητική υστέρηση,
νευροµυική ή άλλη συγγενή ανωµαλία αποκλείστη-
καν από την έρευνα. 

Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο οµάδες. Η πρώτη
οµάδα, περιλάµβανε 50 παιδιά, ηλικίας 11-17 ετών
(µ.ο.: 14 έτη), που φόρεσαν τον κηδεµόνα πάνω
από δύο χρόνια (µέσος χρόνος εφαρµογής 3,5 έτη),
ενώ η δεύτερη οµάδα, 40 παιδιά ηλικίας 10-15
(µ.ο.: 13,6 έτη), που αντιµετωπίστηκαν µε κηδεµό-
να Boston για λιγότερο από δύο χρόνια (µέσος
χρόνος εφαρµογής 1,7 έτη) .

Η έρευνα σχεδιάστηκε και πραγµατοποιήθηκε µε
τη συµπλήρωση ειδικού ερωτηµατολογίου που µοι-
ράστηκε στις δύο οµάδες ασθενών, µε σκοπό την ε-
κτίµηση της ποιότητας ζωής τους, όπως αυτή σχη-
µατίστηκε από τα 8 ανεξάρτητα πεδία έρευνας του
ερωτηµατολογίου, τη φυσική δραστηριότητα, τους
περιορισµούς σαν αποτέλεσµα προβληµάτων σω-
µατικής και ψυχικής υγείας, το σωµατικό πόνο,
την κοινωνική δραστηριότητα, πνευµατική υγεία
και ενεργητικότητα/ζωτικότητα καθώς και τη γενι-
κή υγεία αυτών. Η εκτίµηση των αποτελεσµάτων
των ερωτηµατολογίων έγινε µε τη χρήση ειδικού
αλγορίθµου (RAND36-Item Health Survey).

Η σύγκριση του µέσου όρου των αποτελεσµάτων
σε κάθε κατηγορία του ερωτηµατολογίου µεταξύ
των δύο οµάδων έγινε µε την εφαρµογή της παρα-
µετρικής µεθόδου ανάλυσης, Student’s t-test για α-
νεξάρτητα δείγµατα. Επίπεδο στατιστικής σηµα-
ντικότητας θεωρήθηκε το p ≤ 0,05 

Ο µέσος όρος των αποτελεσµάτων σε κάθε κατη-
γορία του ερωτηµατολογίου ήταν µικρότερος στην
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οµάδα µε χρόνο εφαρµογής του κηδεµόνα πάνω
από δύο χρόνια. Ωστόσο, µόνο σε τρεις κατηγο-
ρίες, πνευµατική υγεία, κοινωνική δραστηριότητα
και περιορισµοί σαν αποτέλεσµα ψυχικής υγείας,
υπήρξε στατιστικά σηµαντική διαφορά (p < 0,05, t-
test) µεταξύ των δύο οµάδων.

28. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Ι-

∆ΙΟΠΑΘΗΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗ

Ποτούπνης Μ, Κενανίδης Ε, Παπαβασιλείου Κ,
Κύρκος Ι.Μ, Καπετάνος Γ.

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

Στην παρούσα µελέτη επιδιώκεται η διερεύνηση
της κινητικής οδού σε ασθενείς µε ιδιοπαθή σκο-
λίωση συγκριτικά µε φυσιολογικό πληθυσµό χωρίς
σκολίωση, µε τη χρήση του διακρανιακού µαγνητι-
κού ερεθισµού του εγκεφάλου. 

Συµµετείχαν 41 κορίτσια ηλικίας 12-14 ετών.
Από αυτά τα 21 (51.2%) έπασχαν από δεξιά θωρα-
κική ιδιοπαθή σκολίωση, µε το πρωτοπαθές κύρ-
τωµά τους να κυµαίνεται από 200-400 (οµάδα ασθε-
νών). Ενώ τα 20 (48.8%), ήταν φυσιολογικά και
δεν είχαν σκολίωση (οµάδα ελέγχου). 

Η νευροφυσιολογική µελέτη της κινητικής οδού
πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο του διακρανιακού
µαγνητικού ερεθισµού του εγκεφάλου. Η καταγρα-
φή των ηλεκτροµυογραφικών αποκρίσεων γινόταν
µε επικολλώµενα ηλεκτρόδια από τον 1ο ραχιαίο
µεσόστεο για τη µελέτη των άνω άκρων και από
τον απαγωγό του µεγάλου δακτύλου του ποδιού,
για τη µελέτη των κάτω άκρων. Για το µαγνητικό ε-
ρεθισµό του εγκεφάλου χρησιµοποιήθηκε µονοφα-
σικός µαγνητικός ερεθιστής MagStim 200, ισχύος
2.5Τ. Αξιολογήθηκαν οι παρακάτω παράµετροι: Οι
ουδοί ερεθισµού (UT, LT,MT), το ύψος του κινητι-
κού προκλητού δυναµικού, το εµβαδό του κινητι-
κού προκλητού δυναµικού, ο λανθάνων χρόνος εµ-
φάνισης του κινητικού προκλητού δυναµικού και ο
χρόνος κεντρικής κινητικής αγωγιµότητας.

Ο λεπτοµερής ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος που
πραγµατοποιήθηκε στα άνω άκρα, δεν παρουσίασε
στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο ε-

γκεφαλικών ηµισφαιρίων, στις δύο οµάδες ελέγ-
χου.

Στα σκολιωτικά όµως παιδιά, διαπιστώθηκε µία
αυξηµένη ασυµµετρία µεταξύ των δύο εγκεφαλι-
κών ηµισφαιρίων, σε ότι αφορά τους λανθάνοντες
χρόνους εµφάνισης των κινητικών προκλητών δυ-
ναµικών από τα κάτω άκρα κατά την ευόδωση.

29. Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΘΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΣΤΑ

ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

Βλάχου Μ., Χάγερ Ι., ∆ηµητριάδης ∆.
Ορθοπαιδικό Τµήµα Γενικού Νοσοκοµείου Παί-
δων Πεντέλης

Εισαγωγή 

Σκοπός της εργασίας είναι να αξιολογηθούν τα
αποτελέσµατα της µεταφοράς του ορθού µηριαίου,
στη σπαστικότητα του οποίου οφείλεται η µειωµέ-
νη κάµψη του γόνατος στη φάση αιώρησης (swing
phase), σε παιδιά µε εγκεφαλική παράλυση που εµ-
φανίζουν crouched gait ή stiff knee gait.

Υλικό – Μέθοδος

Μελετήθηκαν αναδροµικά 10 ασθενείς (19 πό-
δια) µε εγκεφαλική παράλυση, εκ των οποίων 8 εµ-
φάνισαν σπαστική τετραπληγία, 1 σπαστική ηµι-
πληγία και 1 σπαστική διπληγία.

Η µέση ηλικία των ασθενών κατά τη διάρκεια
της επέµβασης ήταν 11 έτη (7-18) ενώ ο µέσος χρό-
νος f/up 8 έτη  (2-11). Ανάλογα µε το κινητικό επί-
πεδο των ασθενών κατά Hoffer, 4 υπήρξαν περιπα-
τητικοί (ambulant), 4 περιπατητικοί εντός οικίας
(household), 1 µη περιπατητικός (non-ambulant)
και 1 µη λειτουργικός (non-functional). 

Η µεταφορά του ορθού µηριαίου έγινε µε απο-
κόλλησή του από τον τετρακέφαλο, διατοµή του
εγγύς της επιγονατίδας και µεταφορά του είτε στον
ισχνό, είτε στη λαγονοκνηµιαία ταινία ανάλογα µε
τη στροφική παραµόρφωση του γόνατος.

Αποτελέσµατα

Τα αποτελέσµατα αξιολογήθηκαν κατά Goldberg
σε τρία επίπεδα: τεχνικό αποτέλεσµα, λειτουργικό
και προσωπική ικανοποίηση του ασθενή. Σε 10 πό-
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δια µε crouched gait ταυτόχρονα µε τη µεταφορά
ορθού µηριαίου έγιναν και επιµηκύνσεις οπισθίων
µηριαίων. Σε 7 πόδια προηγήθηκαν οι επιµηκύν-
σεις οπισθίων µηριαίων και σε 2 από αυτά το
crouched gait µετατράπηκε σε stiff knee gait. Σε 2
πόδια µε stiff knee gait δεν έγιναν επιµηκύνσεις ο-
πισθίων µηριαίων.

Πολύ καλά τεχνικά και λειτουργικά αποτελέσµα-
τα παρατηρήθηκαν σε 8 από τα 10 πόδια µε
crouched gait , στα 2 πόδια που το crouched gait µε-
τατράπηκε σε stiff knee gait και στα 2 πόδια µε stiff
knee gait. Αξιολογήθηκαν προεγχειρητικά και µε-
τεγχειρητικά το Duncan-Ely test και η ιγνυακή γω-
νία (popliteal angle). To Duncan-Ely test ενώ υπήρ-
ξε έντονα θετικό προεγχειρητικά, αρνητικοποιήθη-
κε µετεγχειρητικά σε όλα τα πόδια. Ο µέσος όρος
της ιγνυακής γωνίας προεγχειρητικά ήταν 63,50 ∆Ε
και 63,40 ΑΡ ενώ µετεγχειρητικά βελτιώθηκε σε
20,50 και 21,50 αντίστοιχα. Βελτιώθηκε κλινικά η
µειωµένη κάµψη του γόνατος κατά τη φάση αιώρη-
σης µετεγχειρητικά, µετά τη µεταφορά.

Συζήτηση – Συµπέρασµα

Η µεταφορά του ορθού µηριαίου προτιµάται για
την αύξηση της κάµψης του γόνατος κατά τη διάρ-
κεια της βάδισης και την εξάλειψη της συνεχούς
σπαστικής εκτατικής δραστηριότητας του µυός κα-
τά τη διάρκεια της φάσης αιώρησης. Η ταυτόχρονη
επιµήκυνση των οπισθίων µηριαίων σε ασθενείς µε
εκσεσηµασµένη κάµψη του γόνατος στη φάση στή-
ριξης καθώς και στροφικές παραµορφώσεις µηρι-
αίου και κνήµης ή και βλαισότητα ποδός, θα πρέ-
πει να λαµβάνονται υπόψιν. Στις περισσότερες
των περιπτώσεων υπάρχει λειτουργική βελτίωση
παρά επιδείνωση της κινητικής κατάστασης των α-
σθενών, ενώ καθίσταται πλέον απαραίτητη η αξιο-
λόγηση των αποτελεσµάτων µε ανάλυση βάδισης.
Σηµαντική τέλος θεωρείται η προγνωστική αξία
του  Duncan-Ely test στη µεταφορά του ορθού µη-
ριαίου.

30. ΗΜΙΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ

ΣΤΗ ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ

∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΥΠΤΙΑΣΜΟΥ- ΡΑΙΒΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΟ∆ΟΣ

Βλάχου Μ., Μάνος Κ., Χάγερ Ι., ∆ηµητριάδης ∆.
Ορθοπαιδικό Τµήµα Γενικού Νοσοκοµείου Παί-
δων Πεντέλης

Εισαγωγή

Οι ηµιµεταφορές προσθίου και οπισθίου κνηµι-
αίου εφαρµόζονται στη σπαστική παράλυση για τη
διόρθωση της µυϊκής ανισορροπίας που προκαλεί
είτε υπτιασµό-ραιβότητα προσθίου ποδός, είτε
ραιβότητα οπισθίου ποδός.

Υλικό – Μέθοδος 

Μελετήθηκαν αναδροµικά 13 πόδια (12 ασθε-
νείς/9 κορίτσια-3 αγόρια) µε σπαστική παράλυση.
11 από αυτούς εµφάνισαν σπαστική ηµιπληγία,
ενώ ένας σπαστική τετραπληγία.

Ανάλογα µε το είδος της παραµόρφωσης υπήρ-
ξαν 8 σπαστικές ραιβοϊπποποδίες και 5 σπαστικές
ραιβοκοιλοϊπποποδίες. Ολοι οι ασθενείς ήταν πε-
ριπατητικοί. 

Ο µέσος όρος ηλικίας κατά τη διάρκεια της επέµ-
βασης ήταν 12,4 έτη (9-18), ενώ ο µέσος χρόνος f/up
6,8 έτη (2-14). Η χειρουργική τεχνική που ακολου-
θήθηκε ήταν η περιγραφείσα από τους Hoffer et al.
και όλες οι παραµορφώσεις ήταν ελαστικές. 

Ταυτόχρονα µε την ηµιµεταφορά προσθίου κνη-
µιαίου διενεργήθηκαν επεµβάσεις όπως: επιµηκύν-
σεις Αχιλλείου τένοντα (13), ηµιµεταφορές οπισθί-
ου κνηµιαίου (3), αρθροδέσεις πτερνοκυβοειδούς
Evans (2), διατοµές πελµατιαίων µαλακών µορίων
(2), διατοµές-επιµηκύνσεις µακρών καµπτήρων
των δακτύλων (21δάκτυλα), µεταφορά των µα-
κρών εκτεινόντων των δακτύλων στα µετατάρσια
(1) και επιµήκυνση οπισθίου κνηµιαίου (1).

Αποτελέσµατα 

Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων έγινε σύµφω-
να µε τα κριτήρια αξιολόγησης των Hoffer et al.
Πολύ καλά υπήρξαν τα αποτελέσµατα σε 8 πόδια
και ικανοποιητικά σε 5. Σε 3 πόδια (3 ασθενείς) ε-
φαρµόστηκε ταυτόχρονα και ηµιµεταφορά οπισθί-
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ου κνηµιαίου για τη διόρθωση σπαστικής ραιβότη-
τας οπισθίου ποδός µε πολύ καλή παθητική ραχι-
αία κάµψη και διόρθωση µετεγχειρητικά των πα-
ραµορφώσεων προσθίου και οπισθίου ποδός αντί-
στοιχα. 

∆εν υπήρξαν µετεγχειρητικά φλεγµονή τραύµα-
τος, υπερδιόρθωση ή υπολειπόµενη διόρθωση της
παραµόρφωσης. 

Συζήτηση

Η ηµιµεταφορά προσθίου κνηµιαίου είναι µια α-
ποτελεσµατική τεχνική όσον αφορά στη διόρθωση
υπτιασµού-ραιβότητας προσθίου ποδός και µπορεί
να συνδυαστεί µε ηµιµεταφορά οπισθίου κνηµιαί-
ου όταν συνυπάρχει σπαστική ραιβότητα οπισθίου
ποδός. Αποτελέσµατα αυτού του είδους εµφανίζο-
νται σε ελαστικές παραµορφώσεις στη σπαστική
παράλυση. Σε µη ελαστικές παραµορφώσεις είναι
προτιµότερο η τεχνική να συνδυάζεται µε οστικές
επεµβάσεις όπως οστεοτοµίες ή αρθροδέσεις.

31. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΠΑΣΤΙΚΟΥ

ΠΡΗΝΙΣΜΟΥ

Ρηγόπουλος Ν., Νταϊλιάνα Ζ., Λιάντσης Α., Παπα-
ναγιώτου Μ., Βαρυτιµίδης Σ., Μαλίζος Κ.

Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

Σκοπός 

Ο σπαστικός πρηνισµός ανήκει στο συνηθισµένο
πρότυπο του σπαστικού άνω άκρου. Σκοπός της
παρούσας µελέτης να παρουσιάσει τα λειτουργικά
και αισθητικά αποτελέσµατα της χειρουργικής α-
ντιµετώπισης του σπαστικού πρηνισµού.

Υλικό και µέθοδος

Αξιολογήθηκε η κινητικότητα των ασθενών, η γε-
νικότερη νευρολογική και ψυχιατρική τους εικόνα,
η ηλικία, ο τύπος της νευροµυικής διαταραχής, η έ-
κταση της βλάβης και η αισθητικότητα του άνω ά-
κρου. Οι ασθενείς ταξινοµήθηκαν κατά Gschwind &
Tonkin µε βάση το εύρος του ενεργητικού ή παθητι-
κού υπτιασµού προεγχειρητικά και µετεγχειρητικά.

Σε πέντε έτη (2000-2004) χειρουργήθηκαν 16 α-
σθενείς, 10 αγόρια και 6 κορίτσια, µέσης ηλικίας
9.5 ετών (5.5-17 και ένας ενήλικας 32 ετών). Οι 5 έ-
πασχαν από τετραπληγία και 11 από ηµιπληγία.
Επιµηκύνσεις καµπτήρων µε ενδοµυική τενοτοµή
έγιναν σε 9 ασθενείς, διατοµή της κατάφυσης
στρογγύλου πρηνιστή σε 4, επιµήκυνση δικεφάλου
βραχιονίου σε 5, τενοντοµεταφορά του ωλενίου
καµπτήρα του καρπού στον βραχύ κερκιδικό εκτεί-
νοντα του καρπού σε 11 και µεταφορά της κατάφυ-
σης (rerouting) του στρογγύλου πρηνιστή σε 6 α-
σθενείς.

Αποτελέσµατα 

Προεγχειρητικά 2 ασθενείς χαρακτηρίστηκαν ως
σταδίου Ι και η µέση βελτίωση του υπτιασµού τους
ήταν 250. Σταδιου ΙΙ ήταν 1 και η βελτίωση ήταν
400, σταδίου ΙΙΙ ήταν οι 8 και η βελίωση του υπτια-
σµού ήταν 750 και τέλος σταδίου IV ήταν 5 ασθε-
νείς µε µέση βελτίωση 860.

Συµπεράσµατα 

Οι προτεινόµενες επεµβάσεις µαλακών µορίων
οδηγούν σε πολύ καλά αποτελέσµατα καθώς ενι-
σχύουν τους αδύναµους µυς µε κατάλληλες τενο-
ντοµεταφορές εκτός από την µείωση του τόνου
των σπαστικών µυών. Οι τενοντοµεταφορές έχουν
αποτελέσµατα εφόσον η κινητικότητα των παρα-
κειµένων αρθρώσεων και η νευρολογική κατάστα-
ση του ασθενούς το επιτρέπουν.

32. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΝΗΜΗΣ

ΚΑΙ ΠΟ∆ΙΟΥ

Νταϊλιάνα Ζ., Παπαναγιώτου Μ., Ρηγόπουλος
Ν., Βαρυτιµίδης Σ., Λιάντσης Α., Μαλίζος Κ.Ν.

Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

Σκοπός 

Σκοπός της µελέτης η αποσαφήνιση των κριτη-
ρίων επιλογής θεραπείας (συντηρητικής ή χειρουρ-
γικής) (λειτουργικότητα-εµφάνιση πάσχοντος µέ-
λους, οικογενειακές-κοινωνικές συνθήκες, ηλικία
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προσέλευσης ασθενούς) και του κατάλληλου χρό-
νου εφαρµογής της, στις συγγενείς παραµορφώσεις
του κάτω άκρου.

Υλικό-Μέθοδος

Σε πέντε έτη (2000-2004), στην Ορθοπαιδική
Κλινική του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας αντιµετω-
πίστηκαν χειρουργικά 35 παιδιά (21 αγόρια και 14
κορίτσια) µε 55 κάτω άκρα µε συγγενείς παραµορ-
φώσεις. Η ταξινόµηση των παραµορφώσεων έγινε
µε βάση την αναθεωρηµένη (1983) ταξινόµηση
Swanson.

Αποτελέσµατα 

Η αναλογία αγοριών/κοριτσιών ήταν 3/2. Παρα-
µορφώσεις αµφοτερόπλευρες σε 20 ασθενείς. Σε 6
παιδιά συνυπήρχαν παραµορφώσεις άνω άκρων.
Από τα 55 κάτω άκρα µε συγγενείς παραµορφώ-
σεις, αποτυχία διαχωρισµού υπήρχε σε 7, αποτυ-
χία σχηµατισµού σε 4, διπλασιασµός σε 8, ραιβοϊπ-
ποποδία σε 28, ραιβό πρόσθιο πόδι σε 5, συγγενής
συνοστέωση γόνατος σε 1 ασθενή µε πλήρη φωκο-
µέλεια άνω άκρων και συγγενής ψευδάρθρωση
κνήµης σε 1. Στις περιπτώσεις ραιβοϊπποποδίας
και ραιβού προσθίου ποδιού προηγήθηκε θεραπεία
µε γύψινο επίδεσµο. Εννέα από τους ασθενείς πα-
ρουσίαζαν τις παραµορφώσεις στα πλαίσια συν-
δρόµων. Συνολικά στα 55 κάτω άκρα έγιναν 44 ε-
πεµβάσεις µε τη βοήθεια µεγέθυνσης και µικροχει-
ρουργικών τεχνικών και η ηλικία πρώτης επέµβα-
σης ήταν µεταξύ 6 µηνών και 14 ετών. Όλοι οι α-
σθενείς παρακολουθούνται στα εξωτερικά ιατρεία
µέχρι τη σκελετική ωρίµανση.

Συµπεράσµατα

Στις σοβαρές παραµορφώσεις του κάτω άκρου, η
έγκαιρη αντιµετώπιση (πριν τη βάδιση και πριν την
έναρξη του σχολείου) και η επαρκής παρακολούθη-
ση µέχρι τη σκελετική ωρίµανση είναι απαραίτητα
για την επίτευξη του καλύτερου λειτουργικού απο-
τελέσµατος. 

Οι γονείς θεωρούν το λειτουργικό αποτέλεσµα
σηµαντικότερο από το αισθητικό, ιδίως στα κάτω
άκρα. 

Τέλος η επιλογή του χρόνου θεραπείας καθορίζε-
ται αφενός από τη βαρύτητα της παραµόρφωσης

και τη σωµατική ανάπτυξη του παιδιού αλλά και
από το οικογενειακό-κοινωνικό περιβάλλον και το
χρόνο προσέλευσης στο ιατρείο. 

33 ΣΥΝ∆ΑΚΤΥΛΙΑ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗ-

ΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕ-

ΣΜΑ

Μ. Βεκρής, Π.Ν. Σουκάκος, Β. Κοντογεωργάκος,
Α. Κοροµπίλιας, Α. Μπερής

Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστηµιακού Νοσοκο-
µείου Ιωαννίνων

Οι συγγενείς συνδακτυλίες αποτελούν µια από
τις πιο συχνές συγγενείς παραµορφώσεις του χερι-
ού. ∆ιάφορες µέθοδοι αποκατάστασης έχουν περι-
γραφεί ήδη από τον 19ο αιώνα. Ωστόσο, µη ικανο-
ποιητικά αποτελέσµατα, έχουν να κάνουν µε τη πε-
ριφερική µετανάστευση της µεσοδακτύλιας πτυχής,
µε το σχηµατισµό συγκάµψεων και στροφικών πα-
ραµορφώσεων των διαχωριζοµένων δακτύλων.

Με την εργασία αυτή, παρουσιάζουµε την τελική
έκβαση και τους παράγοντες που επηρεάζουν την
χειρουργική αποκατάσταση σε 87 συνδακτυλίες.
Στην πλειοψηφία τους τα αποτελέσµατα είναι άρι-
στα έως πολύ καλά. Ο σχεδιασµός των κρηµνών α-
ποκατάστασης της µεσοδακτύλιου πτυχής είναι ι-
διαίτερα σηµαντικός. Η χρησιµοποίηση ενός τε-
τράγωνου κρηµνού ραχιαία σε συνδυασµό µε δύο
τρίγωνους παλαµιαία, έχει σαφώς ανώτερα αποτε-
λέσµατα από τη χρήση µόνο δύο τρίγωνων κρη-
µνών. Λιγότερο ικανοποιητικά αποτελέσµατα σχε-
τίζονται µε την ύπαρξη σύνθετων συνδακτυλιών ό-
πως επίσης και η καθυστερηµένη χειρουργική αντι-
µετώπιση. 

34. MADELUNG ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ

Κοντογεωργάκος Βασίλειος, Βεκρής Μάριος, Κο-
ροµπίλιας Αναστάσιος, Μπερής Αλέξανδρος.

Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστηµιακού Νοσοκο-
µείου Ιωαννίνων

95Ορθοπαιδική, 18, 2, 2005



Η παραµόρφωση του καρπού κατά Madelung α-
ποτελεί την έκφραση γενετικής διαταραχής, είτε
σποραδικής, είτε οικογενούς στα πλαίσια συνδρό-
µου όπως Leri-Weil, Turner. Η βλάβη είναι συνή-
θως αµφοτερόπλευρη και αφορά κυρίως σε κορί-
τσια. Πρόκειται για διαταραχή της ανάπτυξης στα
οστά και τους συνδέσµους του καρπού, µε κύρια ε-
ντόπιση στο µηνοειδές βοθρίο της άπω κερκίδας.
Σαν συνέπεια έχουµε αύξηση της παλαµιαίας έ-
γκλισης και της πλάγιας κυρτότητας της άπω κερ-
κίδας, ραχιαία προβολή της ωλένης, παραµόρφωση
του εγγύς στοίχου του καρπού και παλαµιαία µε-
τατόπιση του χεριού, καθώς το ελλειµµατικό µηνο-
ειδές βοθρίο δεν υποστηρίζει το µηνοειδές οστούν. 

Παρουσιάζουµε 2 περιστατικά µε παραµόρφωση
Madelung, µε επώδυνο περιορισµό της κίνησης υ-
πτιασµού και ραχιαίας κάµψης του καρπού. Η
διόρθωση της παραµόρφωσης πραγµατοποιήθηκε
µε διορθωτική οστεοτοµία στην άπω µετάφυση της
κερκίδας και σταθεροποίηση µε εξωτερική οστεο-
σύνθεση και στα 2 περιστατικά. Στο ένα περιστατι-
κό λόγω της θετικής ωλένης, πραγµατοποιήθηκε
σταδιακή στροφική επιµήκυνση του ωλένιου χεί-
λους της άπω κερκίδος. Επιτυχής πώρωση και ευ-
θυγράµµιση επιτεύχθη, που οδήγησε σε αποκατά-
σταση της αισθητικής του καρπού και των λειτουρ-
γικών συµπτωµάτων.

35. ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΗΜΙΠΛΗ-

ΓΙΚΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥ-

ΣΗ 

Πασπαράκης ∆.*, ∆άρρας Ν., Τζιοµάκη Μ., Νεστο-
ρίδης Χ., Πιστεύος Γ.*

*Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Νοσοκοµείο Παίδων
Αγλαϊα Κυριακού, Αθήνα
Κέντρο Ανάλυσης Βάδισης, Ελληνική Εταιρεία
Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παί-
δων, Αθήνα

Εισαγωγή

Η ηµιπληγία έχει διερευνηθεί µε την Ανάλυση
Βάδισης και έχουν εντοπισθεί διάφοροι τύποι κι-

νηµατικής συµπεριφοράς, βασιζόµενοι στα γραφή-
µατα του ηµιπληγικού σκέλους. Ωστόσο, η σχέση
της ηµιπληγικής πλευράς µε τη φυσιολογική απο-
τελεί ενδιαφέρον αντικείµενο µελέτης.

Σκοπός

Ο εντοπισµός κοινών χαρακτηριστικών και δια-
φορών στην κινηµατική συµπεριφορά των δύο σκε-
λών του ηµιπληγικού ατόµου µε εγκεφαλική παρά-
λυση.

Μέθοδος

Αναλύθηκαν τα κινηµατικά στοιχεία 17 ηµιπλη-
γικών ατόµων από τη βάση δεδοµένων του Κέ-
ντρου Ανάλυσης Βάδισης της ΕΛΕΠΑΠ. Η µέση η-
λικία ήταν 12.1 + 4.6 (7 αγόρια και 10 κορίτσια).
Οι 10 εξ αυτών ήταν δεξιές ηµιπληγίες και οι 7 α-
ριστερές. Η κινηµατική ανάλυση πραγµατοποιήθη-
κε µε τη χρήση του συστήµατος ΒΙΟΧΙΝ. 

Αποτελέσµατα

Στο 82% των ατόµων η ηµιπληγική πλευρά της
λεκάνης έπεται της φυσιολογικής. Στο 12% η λεκά-
νη κινείται φυσιολογικά ενώ το 6% εµφάνισε την
ηµιπληγική πλευρά να προηγείται της φυσιολογι-
κής. ∆ε διαπιστώθηκε στατιστικά σηµαντική δια-
φορά στην αναλογία του µήκους βηµατισµού σε
σχέση µε το διασκελισµό του ατόµου (Ηµιπληγικός
48% + 3.3 – Φυσιολογικός 52% + 5.7). ∆ιαπιστώθη-
κε όµως µεγαλύτερη διάρκεια στήριξης στο φυσιο-
λογικό σκέλος µε στατιστικά σηµαντική διαφορά
(Ηµιπληγική 60.8% + 3.5, Φυσιολογική 64.4% + 3.1
p 0.001).

Επίσης από την ανάλυση των γραφηµάτων του
οβελιαίου επιπέδου διαπιστώθηκε ότι στα ηµιπλη-
γικά σκέλη οι αποκλίσεις είναι κατά σειρά εντονό-
τερες στην ποδοκνηµική, στο ισχίο και το γόνατο.
Στο φυσιολογικό ηµιµόριο οι αντισταθµιστικές α-
ποκλίσεις εντοπίζονται κατά σειρά στο ισχίο, στο
γόνατο και λιγότερο στις ποδοκνηµικές.

Συµπέρασµα

Στις ηµιπληγίες η πύελος κινείται ασύµµετρα µε
την επιβαρυµένη πλευρά να έπεται της φυσιολογι-
κής. Η διάρκεια στήριξης στο ηµιπληγικό σκέλος
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είναι βραχύτερη. Οι αντισταθµίσεις στο φυσιολογι-
κό ηµιµόριο επηρεάζουν περισσότερο το σύστοιχο
ισχίο.

36. ΟΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ILIZAROV ΣΕ ΑΣΘΕ-

ΝΕΙΣ ΜΕ ΑΧΟΝ∆ΡΟΠΛΑΣΙΑ

Ν. Παπανδρέου, ∆. Πασπαράκης, Ν. Αγοραστίδης,
Γ. Ψαρρέας, Σ. Χαλαµπάκης, Γ. Πιστεύος
Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Νοσοκοµείο Παίδων,
«Π&Α Κυριακού», Αθήνα

Η αχονδροπλασία ανήκει σε µια οµάδα δυσπλα-
σιών του σκελετού και χαρακτηρίζεται από διατα-
ραχή της ενδοχόνδριας οστεοποίησης µε αποτέλε-
σµα νανισµό ριζοµελικού τύπου. Οι αχονδροπλα-
στικοι ασθενείς έχουν την χαρακτηριστική κλινική
εικόνα, µε φυσιολογική νοηµοσύνη και προσδόκι-
µο επιβίωσης. Το τελικό ανάστηµα δεν ξεπερνάει
το 1.31 cm στα αγόρια και το 1.29 cm στα κορί-
τσια. Μέχρι σήµερα η θεραπεία επικεντρώνεται κυ-
ρίως στη διόρθωση των οστικών παραµορφώσεων.

Σκοπός

Σκοπός της εργασίας µας είναι η µελέτη και η α-
ξιολόγηση των αποτελεσµάτων της οστικής επιµή-
κυνσης σε κνήµες, µηρούς και βραχιονια µε την ε-
φαρµογή του συστήµατος Ilizarov σε αχονδροπλα-
στικους ασθενείς. 
Υλικό

Από το 1992 έως το 2004 αντιµετωπίστηκαν χει-
ρουργικά στο τµήµα µας 34 αχονδροπλαστικοί α-
σθενείς (κνήµες – µηροί – βραχίονια) που αποτε-
λούν το 83% των περιπτώσεων ασθενών γενικά µε
κοντό ανάστηµα (αχονδροπλασία, διάφοροι τύποι
νανισµού, υποχονδροπλασία, κοντό ανάστηµα χω-
ρίς συνοδές συγγενείς ανωµαλίες κλπ). Από αυ-
τούς 19 ήταν αγόρια και 15 κορίτσια. Η ηλικία των
ασθενών κυµαίνεται µεταξύ 9 και 25 ετών.

Μέθοδος – Αποτελέσµατα

Εφαρµογή του συστήµατος Ilizarov. Παράλληλες
επιµηκύνσεις µε το σύστηµα αρχικά στις κνήµες
και µετά στους µηρούς ή στα βραχιονια. Το µήκος

που κέρδισαν οι ασθενείς µας είναι: κνήµες 12-14
cm, µηροί 8 cm και βραχιόνια 8 cm. Σε όλες τις
κνήµες χρειάστηκε επιµήκυνση Α.Τ. σε δεύτερο
χρόνο. ∆είκτης οστεοποίησης 27 ηµέρες.

Συµπέρασµα

Πιστεύουµε ότι η µέθοδος ilizarov µπορεί να
προσφέρει πολλά στα αχονδροπλαστικά παιδιά,
όχι µόνο σε επίπεδο διόρθωσης των παραµορφώ-
σεων αλλά και στη τελική αύξηση του ύψους τους.
Αν και η διάρκεια παραµονής της συσκευής είναι
µεγάλη, οι επιπλοκές πολλές αλλά αναστρέψιµες
και µε συχνότητα αντιστρόφως ανάλογη της εµπει-
ρίας της χειρουργικής οµάδας, η διαδικασία αυτή
είναι καλά αποδεκτή από τους ασθενείς και το πε-
ριβάλλον τους. 

37. Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΗΜΙΜΕΛΙΑΣ

ΠΕΡΟΝΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ILIZAROV

∆. Πασπαράκης, Ν. Παπανδρέου, ∆. ∆ανοµαράς,
Π. Παπαστελιάτος, Ν. Τατάρης, Γ. Πιστεύος.

Β΄Ορθοπαιδική Κλινική, Νοσοκοµείο Παίδων «Π.
& Α. Κυριακού», Αθήνα

Εισαγωγή

Σπάνια συγγενής ανωµαλία, εκδηλώνεται µε πα-
ραµόρφωση κνήµης και ανισοσκελία που συνοδεύ-
εται από πολλαπλές σκελετικές ανωµαλίες του σύ-
στοιχου σκέλους (ραιβό ισχίο, βλαισογονία, αστά-
θεια γόνατος, ανωµαλίες ποδοκνηµικής και ποδι-
ού, κ.ά). Η εισαγωγή της τεχνικής ΙLIZAROV άλ-
λαξε τη φιλοσοφία αντιµετώπισης της σοβαρής αυ-
τής ανωµαλίας.

Σκοπός

Ανασκόπηση, έλεγχος των επιπλοκών και εκτίµη-
ση των αποτελεσµάτων από την εφαρµογή της τε-
χνικής ILIZAROV στην αντιµετώπιση της ανισο-
σκελίας και τη διόρθωση των συνοδών ανωµαλιών
σε περιπτώσεις ηµιµέλιας της περόνης.

Υλικό: από το 1989 έως το 2000 αντιµετωπίσθη-
καν µε τη τεχνική και το σύστηµα ILIZAROV 23 α-
σθενείς ηλικίας 3-18 ετών µε 28 κνήµες, τύπου ΙΑ
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11 ασθενείς µε 13 κνήµες, τύπου ΙΒ 5 ασθενείς µε 6
κνήµες και τύπου ΙΙ 7 ασθενείς µε 9 κνήµες. Συνυ-
πήρχαν ανωµαλίες σε 9 µηριαία. Σε όλα τα περι-
στατικά µε τύπου ΙΒ και ΙΙ δυσπλασία, συνυπήρ-
χαν ανωµαλίες του ποδιού (έλλειψη οστικών στοί-
χων, βλαισοπλατυποδία).

Στις µισές περιπτώσεις συνυπήρχε αστάθεια γό-
νατος ενώ ανισοσκελία από 14-4 εκ., ανάλογα µε
τη βαρύτητα της ηµιµέλιας.

Αποτελέσµατα

Στόχος της θεραπείας ήταν η βέλτιστη λειτουργι-
κή και αισθητική αποκατάσταση. Σε όλες τις περι-
πτώσεις επιτεύχθηκε το επιθυµητό µήκος.

Συµπέρασµα

Μέχρι πρόσφατα αντιµετώπιση εκλογής ήταν ο
ακρωτηριασµός, συνήθως τύπου Syme. Με τη µέ-
θοδο Ilizarov κατορθώσαµε να επιτύχουµε αποκα-
τάσταση της ανισοσκελίας, να διορθώσουµε τις
γωνιώδεις ανωµαλίες και να διατηρήσουµε το ά-
κρο εξασφαλίζοντας σταθερή ποδοκνηµική και ευ-
θειασµένο πόδι.

38. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΩΣ ΑΙΤΙΟ

ΠΡΩΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΙΣΧΙΟΥ-ΓΟΝΑΤΟΣ

Σ. Προβελέγγιος, Γ. Γεωργίου, Γ. Χούντας, Ε. Στα-
µατάκης, Ν. Αγοραστίδης, Ε. Βαλεντής και Ε.
Ντούνης.

Ορθοπαιδικό Τµήµα-Γεν. Νοσ .Αθηνών «Λαϊκό»

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιά-
σουµε την εµπειρία µας από την εκτέλεση ολικών
αρθροπλαστικών γόνατος και ισχίου σε νέους ενή-
λικες πάσχοντες από αιµατολογικά νοσήµατα και
συγκεκριµένα αιµορροφιλία και δρεπανο-µικρο-
δρεπανοκυτταρική αναιµία αντίστοιχα.

Η αιµορροφιλική αρθροπάθεια των γονάτων λό-
γω των επανειληµµένων αιµάρθρων, που τελικώς
οδηγούν σε πλήρη καταστροφή τους και η οστεονέ-
κρωση της µηριαίας κεφαλής, µε κύρια αιτία την

ενδαγγειακή δρεπάνωση των ερυθροκυττάρων στη
µικροκυκλοφορία του οστού, αποτελούν τις συ-
χνότερες ορθροπαιδικές κλινικές εκδηλώσεις στα
νοσήµατα αυτά.

Κατά τη δεκαπενταετία 1990-2004 διενεργήσαµε
δέκα τέσσερις ολικές αρθροπλαστικές γόνατος σε
αιµορροφιλικούς ασθενείς και 36 ολικές αρθρο-
πλαστικές ισχίου σε πάσχοντες από δρεπανο-µι-
κροδρεπανοκυτταρική αναιµία.

Στις περισσότερες περιπτώσεις αρθροπλαστικών
γόνατος χρησιµοποιήθηκαν ηµιπεριοριστικού τύ-
που προθέσεις λόγω µεγάλων αξονικών αποκλίσε-
ων και συνδεσµικής αστάθειας, ενώ για τη στερέω-
ση των υλικών σε όλες τις περιπτώσεις χρησιµο-
ποιήθηκε ακρυλικό πολυµερές. Για τη στερέωση
των αρθροπλαστικών του ισχίου χρησιµοποιήθηκε
ακρυλικό τσιµέντο ή υβρίδιο.

Βασικές περιεγχειρητικές αρχές για µεν τους αι-
µορροφιλικούς ασθενείς αποτελούν η χορήγηση
του ελλείποντα παράγοντα VII η ΙΧ ώστε να φθά-
σει στο 80-100% του φυσιολογικού και η προλη-
πτική αντιβιοτική αγωγή και µάλιστα για πέντε η-
µέρες έναντι της συνήθως 24ώρου χορηγήσεως, λό-
γω της ανοσοκαταστολής των ασθενών αυτών. Για
τους δρεπανο-µικροδρεπανοκυτταρικούς ασθενείς
µε Hb<9gr/dl απαιτείται µετάγγιση συµπυκνωµέ-
νων ερυθρών ενώ σε ασθενείς µε Hb>9gr/dl αφαι-
µαξοµετάγγιση µε τελικό σκοπό τη µείωση της πα-
θολογικής αιµοσφαιρίνης S κάτω από 30% στο πε-
ριφερικό αίµα και ο αιµατοκρίτης εξόδου να είναι
µεγαλύτερος από 30%.

Κοινό χαρακτηριστικό των αποτελεσµάτων από
τις δύο σειρές αιµατολογικών ασθενών που πα-
ρουσιάζουµε είναι ο µικρός αριθµός επιπλοκών.
Αυτό θα πρέπει να αποδοθεί στη λεπτοµερή προεγ-
χειρητική επιλογή και εκτίµηση των ασθενών, στη
στενή συνεργασία µε απόλυτα εξειδικευµένα αιµα-
τολογικά Κέντρα, στην επιλογή του τύπου των αρ-
θροπλαστικών που εναρµονίζονται καλύτερα στις
ιδιαιτερότητες των αντικαθισταµένων αρθρώσεων,
στη χορήγηση περιεγχειρητικής αντιµικροβιακής α-
γωγής µε βάση πρωτόκολλα συντασσόµενα ανάλο-
γα µε τη µικροβιακή χλωρίδα του Νοσοκοµείου
µας και στην επιµηκέστερη µετεγχειρητική παρα-
µονή στο Νοσοκοµείο, που εξασφαλίζει ασφαλέ-
στερη παρακολούθηση.
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Παρά τα ιδιαιτέρως ευνοϊκά αποτελέσµατα της
αρθροπλαστικής του ισχίου και γόνατος στις οµά-
δες ασθενών που παρουσιάζουµε, τα αποτελέσµα-
τα γενικά είναι κατώτερα από ότι στην οστεοαρ-
θρίτιδα, ιδιαιτέρως σε HIV (+) ασθενείς. Θα συνε-
χίσουµε την εκτέλεση τους διότι ανακουφίζουν τον
πόνο, βελτιώνουν την κίνηση και διορθώνουν τη
σύγκαµψη ιδίως του γόνατος

39. ΣΧΑΛΙ∆ΩΤΙΚΗ ΟΣΤΕΟΧΟΝ∆ΡΙΤΙ∆Α ΤΟΥ

ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ

Ι.Φλίγγερ, Ν. Πέττας, Ο. Λεωνίδου, Α. Λεωνίδου,
Μ. Φραγκάκη, Ι. Κ. ∆ηµητρίου.

Α΄Ορθοπαιδική Κλινική Νοσοκοµείου Παίδων
«Αγία Σοφία»

Η σχαλιδωτική οστεοχονδρίτιδα του γόνατος εί-
ναι µια σχετικά σπάνια πάθηση του γόνατος. Η α-
κριβής αιτιολογία της είναι ακόµα και σήµερα ά-
γνωστη, αλλά πιθανολογείται ότι οφείλεται σε ι-
σχαιµία µιας περιορισµένης περιοχής υποχονδρί-
ου οστού απότοκος τραυµατισµού ή επαναλαµβα-
νόµενων µικροτραυµατισµών από γειτονικά ανα-
τοµικά στοιχεία της περιοχής. Σκοπός της εργα-
σίας είναι η διερεύνηση της συχνότητας, ο τρόπος
αντιµετώπισης και τα αποτελέσµατα της αντιµετώ-
πισης της πάθησης αυτής.

Κατά την περίοδο 1999 –2004 αντιµετωπίστηκαν
στην Α΄Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκοµείου
Παίδων «Αγία Σοφία» 14 παιδιά µε οστεοχονδρίτι-
δα του γόνατος. Εξ αυτών 4 παιδιά εισήχθησαν και
διερευνήθηκαν µε πλήρη κλινικοεργαστηριακό έ-
λεγχο συµπεριλαµβανοµένων και σπινθηρογραφή-
µατος καθώς και MRI. Ο µέσος όρος ηλικίας είναι
11 ετών (7 –14 έτη).

Η αντιµετώπιση σε 13 περιπτώσεις ήταν συντη-
ρητική και σε µια περίπτωση χειρουργική µε τη µέ-
θοδο Mosaicplasty. Σε 10 περιπτώσεις η αντιµετώ-
πιση έγινε στα Εξωτερικά Ιατρεία και ο περαιτέρω
εργαστηριακός έλεγχος, όπου εκρίθη σκόπιµος έγι-
νε εκτός Νοσοκοµείου. Ο µέσος όρος παρακολού-
θησης είναι 3 έτη (1-6 έτη). Η ταξινόµηση της βλά-
βης ως προς τη σταθερότητά της έγινε σε τέσσερεις

οµάδες κατά Berndt and Harty και ως προς την ε-
ντόπιση της σε τρείς οµάδες κατά Cahill. Οι ασθε-
νείς εκτιµήθηκαν µε κλινικά και ακτινολογικά κρι-
τήρια (Hefti et al). Σε 10 περιπτώσεις η βλάβη ήταν
σταθερή τύπου Ι, σε 3 περιπτώσεις ασταθής απαρε-
κτόπιστη τύπου ΙΙ και ΙΙΙ και σε µια περίπτωση υ-
πήρχε ελεύθερο οστεοχόνδρινο τεµάχιο τύπου ΙV.
H βλάβη εντοπιζόταν συνήθως στη θέση Cahill Β.
Τα αποτελέσµατα της αντιµετώπισης είναι στην
παρούσα φάση σε όλες τις περιπτώσεις πολύ καλά.

Συµπερασµατικά, φαίνεται ότι η οστεοχονδρίτι-
δα του γόνατος στα παιδιά, σε αντίθεση µε αυτήν
των ενηλίκων, είναι µια καλοήθης πάθηση και α-
ντιµετωπίζεται ως επί το πλείστον συντηρητικά. Η
χειρουργική θεραπεία µε την αυτoµεταµόσχευση ο-
στεοχόνδρινων κυλίνδρων τύπου Mosaicplasty εί-
ναι πολύ χρήσιµη για τις βαρύτερες περιπτώσεις
τύπου ΙV. 

40. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ «ΑΡΘΡΩ-

ΣΕΩΝ ΣΤΟΧΟΣ» ΤΗΣ ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΚΗΣ

ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ

ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

Ν. Φωτιάδης1, Μ. Αθανασίου2, Α. Κούση2, Ι. Τσά-
τρα2, Ι. Οικονόµου1, 
Α.Σ. ∆ηµητριάδης1.
1Ακτινολογικό Εργαστήριο ΑΠΘ, Ν. ΑΧΕΠΑ
2 Μονάδα Μεσογειακής Αναιµίας, Α’ Παιδιατρική
Κλινική ΑΠΘ, Ν.Ν.Θ. Ιπποκράτειο 

Σκοπός

Σκοπός της µελέτης µε τη µαγνητική τοµογραφία
(ΜΤ), είναι να εκτιµηθεί µε ακρίβεια η τοπογραφία
και η έκταση των αλλοιώσεων του αρθρικού υµέ-
να, του χόνδρου και του οστού στις προσβεβληµέ-
νες αρθρώσεις, σε σχέση µε τη διάρκεια και τη βα-
ρύτητα των κλινικά επιβεβαιωµένων επεισοδίων
αιµάρθρου.

Υλικό και µέθοδος

Μελετήσαµε µε τη ΜΤ 16 «αρθρώσεις στόχος» σε
οκτώ αιµορροφιλικούς ασθενείς ηλικίας 6-19 ετών,
µε βαριά αιµορροφιλία A,(fVIII 0,8-1,6%). Έξι από
τους οκτώ ασθενείς είναι σε πρόγραµµα προφύλα-
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ξης µε fVIII για χρονικό διάστηµα από 2 µήνες έως
4 χρόνια. Εξετάσαµε 5 ποδοκνηµικές αρθρώσεις, 5
κατά αγκώνα, 3 αρθρώσεις γόνατος, 1 κατ’ ισχίο, 1
κατ’ ώµο και 1 πρώτη µεταταρσιοφαλαγγική άρ-
θρωση. Το εξεταστικό πρωτόκολλο περιελάµβανε
τις ακολουθίες T1 SE, STIR, T2 FSΕ ή T2*GRE,
και 3D Τ2* fsSPGR. Η εξέταση γινόταν σε φάση η-
ρεµίας της άρθρωσης.

Αποτελέσµατα

Στις 15 από τις 16 αρθρώσεις αναδείχθηκε η πα-
ρουσία στικτών εναποθέσεων αιµοσιδηρίνης στην
άρθρωση. Παρουσία παθολογικού ενδαρθρικού υ-
γρού παρατηρήθηκε σε 9 αρθρώσεις, εστιακή κατα-
στροφή του χόνδρου σε 4 αρθρώσεις ενώ διάχυτη
σε 9, διάβρωση του υποχόνδριου οστού σε 8 και ο-
στικές κύστεις σε 7. Η 3D Τ2* fsSPGR ήταν η πιο
ευαίσθητη ακολουθία για την ανάδειξη των βλαβών
του χόνδρου και του υµένα, ενώ η STIR ήταν η κα-
λύτερη στην ανάδειξη των οστικών βλαβών. Σε 4
αρθρώσεις αναδείχθηκαν πολύ πρώιµες βλάβες
που, σε συνδυασµό µε την κλινικοεργαστηριακή ει-
κόνα, οδήγησαν στην τροποποίηση της αγωγής.

Συµπέρασµα: 

Η ΜΤ µε τη χρήση των σύγχρονων ακολουθιών,
αποτελεί τη µέθοδο εκλογής για την πρώιµη κατα-
γραφή των αλλοιώσεων της αιµορροφιλικής αρ-
θροπάθειας και συµβάλει στον καθορισµό της θε-
ραπευτικής παρέµβασης. 

41. ΥΜΕΝΙΤΙΣ ΙΣΧΙΟΥ. ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙ-

ΝΟΣΤΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗ-

ΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ

Γ. Αδαµάκης, Α. Χουντή, Ι. ∆ηµητρίου
Ορθοπαιδική Κλινική Ευρωκλινικής Παίδων Αθη-
νών

Σκοπός

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της ανα-
γκαιότητας νοσηλείας και ειδικής θεραπευτικής α-
ντιµετώπισης σε παιδιά µε υµενίτιδα του ισχίου.

Υλικό και Μέθοδος

Κατά τη διετία 1/2/2003 έως 28/2/2005 εξετάστη-

καν στα εξωτερικά ιατρεία 310 παιδιά µε χωλότη-
τα. Από το σύνολο αυτών, 82 παιδιά χαρακτηρί-
στηκαν, βάσει των κλινικοεργαστηριακών ευρηµά-
των, ως πάσχοντα από υµενίτιδα του ισχίου, 29 εκ
των οποίων εισήχθησαν για περαιτέρω αντιµετώ-
πιση. 

Τα κριτήρια ήταν η βαρύτητα της κλινικής εικό-
νας (βαθµός σύγκαµψης ισχίου), καθώς και τα υπε-
ρηχογραφικά ευρήµατα (ποσότητα υγρού – αύξηση
της πρόσθιας αυχενοθυλακικής απόστασης και ε-
πηρεασµός της αιµάτωσης της µηριαίας κεφαλής –
αύξηση του δείκτη αντιστάσεων).

Αποτελέσµατα

Από τις 29 περιπτώσεις που εισήχθηκαν στο νο-
σοκοµείο, οι 18 αντιµετωπίστηκαν συντηρητικά µε
δερµατική έλξη και κλινοστατισµό. 

Στις υπόλοιπες 11 περιπτώσεις, µετά από παρα-
κολούθηση (κλινική και υπερηχογραφική), κατά τη
διάρκεια των επόµενων 12 έως 24 ωρών της εισα-
γωγής, κρίθηκε απαραίτητη η παρακέντηση της άρ-
θρωσης υπό γενική αναισθησία. ∆ύο περιπτώσεις
χαρακτηρίστηκαν ως υποξεία αρθρίτιδα, λόγω του
αυξηµένου αριθµού λευκών στη γενική αρθρικού υ-
γρού και χορηγήθηκε ενδοφλέβια αντιβίωση. 

Μία περίπτωση χαρακτηρίστηκε εξαρχής ως ση-
πτική αρθρίτιδα και ακολούθησε την ενδεδειγµένη
θεραπεία (αρθροτοµή – καθαρισµός – γύψος – εν-
δοφλέβια αντιβίωση). 

Οι υπόλοιπες 8 περιπτώσεις αφορούσαν υµενίτι-
δες µε µεγάλου βαθµού συλλογή υγρού, η οποία ε-
πηρέαζε την αγγείωση της µηριαίας κεφαλής και
δεν εµφάνισαν βελτίωση κατά την περίοδο παρα-
κολούθησης. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι σε όλες αυτές τις περι-
πτώσεις, οι διαταραχές είχαν αποκατασταθεί στον
υπερηχογραφικό έλεγχο 48 ώρες µετά την παρακέ-
ντηση. 

Ο µέσος χρόνος νοσηλείας ήταν 3,6 ηµέρες και ο
µέσος χρόνος παρακολούθησης 4 µήνες. 

Όλες οι περιπτώσεις εξελίχθηκαν οµαλά, ενώ
δεν παρατηρήθηκε υποτροπή της πάθησης σε κανέ-
να παιδί.

Συµπεράσµατα

Συµπερασµατικά από τα ευρήµατα, φαίνεται η
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ευεργετική επίδραση του κλινοστατισµού, καθώς
και της παρακέντησης σε επιλεγµένες περιπτώσεις. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή εκτίµηση
των ευρηµάτων κατά την προσέλευση, η οποία πρέ-
πει να συµπληρώνεται µε τον υπερηχογραφικό έ-
λεγχο, προκειµένου να αξιολογηθεί η αναγκαιότητα
εισαγωγής και περαιτέρω αντιµετώπισης.

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Posters)

P1. ΕΞΩΜΥΕΛΙΚΗ ΟΣΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΣΤΗΝ

ΟΞΕΙΑ ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ

ΤΗΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Ε. Καρατζά*, Κ. Κοντούλη*, Χ. Τσάνταλη**, Ι.
Τσιούρης*
*Γ΄ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, 
**Α΄ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Νο-
σοκοµείο Θεσσαλονίκης

Η προσβολή των οστών και των αρθρώσεων εί-
ναι συχνή σε παιδιά µε οξεία λεµφοβλαστική λευ-
χαιµία (ΟΛΛ). Σπάνια εµφανείς κλινικά και απει-
κονιστικά οστικές αλλοιώσεις υποδύονται πρωτο-
παθείς ή µεταστατικές κακοήθεις εξεργασίες του
σκελετού. Κορίτσι 3,5 ετών προσκοµίσθηκε για ω-
χρότητα, ανορεξία, περιοδικό άλγος στον αριστερό
βραχίονα από 3 εβδοµάδων και ήπιο άλγος στην α-
ριστερή κνήµη µε χωλότητα. Η κλινική εξέταση του
µυοσκελετικού συστήµατος έδειξε ψηλαφητή σκλη-
ρία στην άνω µετάφυση του βραχίονα, άλγος και
θερµότητα στην κνήµη. Γενική αίµατος: Hb
8,5gr/dl, Hct 26,2%, αριθµός, τύπος λευκών αιµο-
σφαιρίων και αιµοπετάλια, φυσιολογικά. TKE
65mm. Η Α/α του βραχίονα έδειξε εκτεταµένη πε-
ριοχή µε στικτές λυτικές εστίες και περιοστική α-
ντίδραση (δίκην φύλλων κροµµύου), εικόνα που
συνηγορούσε για πρωτοπαθή όγκο του οστού ιδι-
αίτερα για σάρκωµα Ewing. Η α/α της κνήµης ήταν
φυσιολογική. Στη CT του βραχίονα φάνηκε περιο-
στική αντίδραση στο άνω όριο µετάφυσης-διάφυ-
σης µε πολλαπλές λυτικές εστίες στη σπογγώδη ου-

σία καθ’ όλο το µήκος της διάφυσης. Ακολούθησε
κλινικοεργαστηριακή επιδείνωση της άρρωστης µε
υπερπυρεξία, ανορεξία, κακουχία και αµφοτερό-
πλευρη χωλότητα, Hb 7,8gr%, λευκοπενία µε ουδε-
τεροπενία, ΤΚΕ 95mm, CRP 125ng/ml. Με την υ-
πόνοια λευχαιµίας, έγινε µυελόγραµµα που έδειξε
ευρήµατα ΟΛΛ. Αποτέλεσµα: ΟΛΛ µε πρώτη εκδή-
λωση οστική αλλοίωση που υποδύονταν κακοήθη
εξεργασία του σκελετού.

Συµπεράσµατα

α) Οι οστεολυτικές βλάβες στην ΟΛΛ δεν είναι
παθογνωµονικές και οφείλονται στην αυξηµέ-
νη µεταβολική δραστηριότητα των βλαστών
στο µυελό, αιµορραγία και νέκρωση των πα-
ρακείµενων οστικών δοκίδων. 

β) Η περιοστική αντίδραση οφείλεται στη λευ-
χαιµική διήθηση του περιόστεου. 

γ) Η έγκαιρη αναγνώριση των οστικών αλλοιώ-
σεων κατά την έναρξη της παιδικής ΟΛΛ συµ-
βάλλει στην έγκαιρη διάγνωση αντιµετώπιση
της νόσου και βελτίωση της επιβίωσης του πά-
σχοντος. 

P2. ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΟ ΡΑΙΒΟ ΙΣΧΙΟ ΕΠΙ

Ε∆ΑΦΟΥΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟ∆ΥΣΤΡΟ-

ΦΙΑΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Ο.Λεωνίδου, Ι.Φλίγγερ, N. Πέττας, A.Λεωνίδου, Ρ.
∆ηµητρίου

Α΄Ορθοπαιδική Κλινική Νοσοκοµείου Παίδων
«Αγία Σοφία»

Η πρόοδος στην αντιµετώπιση της νεφρικής ανε-
πάρκειας και οι επιτυχίες των µεταµοσχεύσεων νε-
φρού έχουν µειώσει σηµαντικά τη συχνότητα και
τη βαρύτητα της νεφρικής οστεοδυστροφίας στα
παιδιά. Ο δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισµός
που συνυπάρχει στα παιδιά µε χρόνια νεφρική α-
νεπάρκεια επιπλέκει την κυρία νόσο µε διάφορα
ορθοπαιδικά προβλήµατα, όπως το ραιβό ισχίο, ε-
πιφυσιολύσεις, βλαισό ή ραιβό γόνατο, βλαισός ή
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ραιβός αστράγαλος, οστεονέκρωση, σκολίωση,
κύρτωση των µακρών οστών, ραιβοϊπποποδία, κα-
στανοί όγκοι, ουρική αρθρίτις και παθολογικά κα-
τάγµατα. Η πρώτη αναφορά γιά επιφυσιακές βλά-
βες σε νεφρική οστεοδυστροφία έγινε από τον
Lucas το 1883. Επιπρόσθετα η κορτιζονοθεραπεία,
µετά από τη µεταµόσχευση νεφρού επί του ανα-
πτυσσοµένου σκελετού ειναι ιδιαίτερα επιβλαβής.

Η περίπτωση που αντιµετωπίσθηκε στην κλινική
µας αφορά σε ένα αγόρι, το οποίο σε ηλικία 9 ετών
υποβλήθηκε σε µεταµόσχευση νεφρού. Μετά από
δύο έτη παραπέµφθηκε στην κλινική µας γιά αµφο-
τερόπλευρο ραιβό ισχίο. Υποβλήθηκε σε αµφοτερό-
πλευρη υποτροχαντήριο διορθωτική οστεοτοµία
βλαισότητος και στροφής µε χρήση γωνιώδους
πλάκας Liedemann . Ο ασθενής επανεξετάζεται τα-
κτικά τα επόµενα έξι χρόνια και προ έτους υπο-
βλήθηκε σε αφαίρεση του υλικού οστεοσυνθέσεως.
Το τελικό αποτέλεσµα κρίνεται ως πολύ καλό.

P3. ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ WOLCOTT-RALLISON. ΠΕΡΙ-

ΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Μαράτου Ε.1, Βαγιάνου Ι.1, Ζαφειρίου ∆.1, Τσάγιας
Ι.2, Αϊβάζης Β.1

1. Α΄ Παιδιατρική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο

Θεσ/νίκης
2. Ορθοπαιδική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο

Θεσ/νίκης

Το σύνδροµο W.R. χαρακτηρίζεται από νεογνικό
ή πρώιµο βρεφικό ινσουλινοεξαρτώµενο σακχαρώ-
δη διαβήτη και πολλαπλή επιφυσιακή δυσπλασία
µε καθυστέρηση της ανάπτυξης. Πρόκειται για
σπάνιο γενετικό νόσηµα που κληρονοµείται µε τον
αυτοσωµατικό υπολειπόµενο χαρακτήρα. Έως σή-
µερα έχουν περιγραφεί διεθνώς περί τις 20 περι-
πτώσεις. Η κλινική εικόνα του συνδρόµου µπορεί
να περιλαµβάνει επιπλέον ηπατική δυσλειτουργία,
νεφρική ανεπάρκεια, ουδετεροπενία, συχνές λοι-
µώξεις, επιληπτικές κρίσεις, νοητική υστέρηση και
άλλα. Περιγράφεται η περίπτωση αγοριού ηλικίας
3,5 ετών, το οποίο παρουσιάζει από την ηλικία των

2 µηνών ινσουλινοεξαρτώµενο Σ.∆. Με την πρόο-
δο της ανάπτυξης του παιδιού διαπιστώθηκε ψυ-
χοκινητική καθυστέρηση, ιδιόµορφη στάση του σώ-
µατος και ιδιόµορφη βάδιση. Κατά τον ακτινολογι-
κό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το αγόρι πάσχει από
πολλαπλή επιφυσιακή δυσπλασία. Επιπλέον δια-
πιστώθηκαν επεισόδια ουδετεροπενίας. Τέλος από
το ιστορικό του αναφέρονται συχνές λοιµώξεις.
Συµπερασµατικά, το περιστατικό µας πληρεί τα
κριτήρια εντάξεως στο σύνδροµο Wolcott-Rallison.

P4. ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ

ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΥΠΟΦΩΣΦΑΤΑΙΜΙΚΗ ΡΑΧΙ-

ΤΙ∆Α

Παράσχου Σ., Καρανικόλας Α., ∆ιονέλης Π. Χαρι-
τίδης Γ.

Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν. Κιλκίς

Παρουσιάζεται αγόρι 5 ½ ετών µε ραιβογονία
άµφω οφειλόµενη σε φιλοσύνδετη οικογενή υπο-
φωσφαταιµική ραχίτιδα. Η µητέρα είχε την ίδια
κλινική εικόνα. Η διάγνωση είχε τεθεί από διετίας
και ελάµβανε από το στόµα βιταµίνη D και Φώ-
σφορο. Ο ακτινολογικός έλεγχος έδειξε ότι η ραι-
βογονία οφείλεται τόσο σε ραιβότητα του µηριαίου
οστού όσο και σε ραιβότητα του οστού της κνήµης.
Ο ασθενής αντιµετωπίστηκε σε δύο χρόνους. Κατ’
αρχάς έγινε διορθωτική οστεοτοµία βλαισότητος
άµφω στις κάτω µεταφύσεις των µηριαίων µε α-
φαίρεση σφήνας από την έξω µεριά. Ένα χρόνο
αργότερα υπεβλήθη σε διορθωτική οστεοτοµία των
κνηµών µε διάνοιξη από την έσω πλευρά για να α-
ντιροπιστεί και το µήκος που είχε χαθεί, οµοιό-
µορφα, από την πρώτη οστεοτοµία. Η φαρµακευτι-
κή αγωγή συνεχίστηκε ως είχε. Τέσσερα χρόνια µε-
τά τόσο το κλινικό όσο και το ακτινολογικό αποτέ-
λεσµα κρίνονται ικανοποιητικά, ενώ η ανάπτυξη
είναι φυσιολογική. Θεωρούµε ότι η έγκαιρη διά-
γνωση και η έγκαιρη φαρµακευτική υποστήριξη,
µαζί µε διορθωτικές οστεοτοµίες, όπου είναι ανα-
γκαίο, µειώνουν στο ελάχιστο τις παραµορφώσεις
των κάτω άκρων στην υποφωσφαταιµική ραχίτιδα. 

102 Ορθοπαιδική, 18, 2, 2005



P5. ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΕΞΑΡΘPΗΜΑ ΙΣΧΙΩΝ ΑΜΦΩ-

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 40 ΕΤΩΝ

Παράσχου Σ., Χαριτίδης I.
Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν. Κιλκίς

Παρουσιάζεται η εξέλιξη και η πορεία ασθενούς
µε Σ.Ε.Ι. άµφω.

Ο ασθενής προσήλθε στην κλινική µας σε ηλικία
δύο ετών. Οι γονείς αναφέρουν καθυστερηµένη βά-
διση και χωλότητα άµα τη βαδίσει. Κλινικά διαπι-
στώνεται νήσσιο βάδισµα σηµείο Tredelemburg άµ-
φω, και προβολή τροχαντήρων άµφω εικόνα που
συνηγορεί για Σ.Ε.Ι. άµφω κάτι το οποίο επιβεβαι-
ώνεται και από τον ακτινολογικό έλεγχο. Η έκταση
και η προσαγωγή των ισχίων κφ. ενώ η απαγωγή
µειωµένη. Η αρχική αντιµετώπιση ήταν συντηρητι-
κή και για τα δύο ισχία.

Αρχικά έγινε διατοµή προσαγωγών και τοποθέ-
τηση ΟΜΚΠ/ΓΕ. Έξι µήνες µετά ανοικτή ανάταξη
του δεξιού και τρεις µήνες αργότερα του αριστε-
ρού η πορεία του οποίου µέχρι σήµερα που ο ασθε-
νής είναι 40 ετών είναι καλή (επικέντρωση κεφα-
λής στην κοτύλη). Σε ηλικία 3 ετών γίνεται οστεο-
τοµία στροφής και ραιβότητας στο ∆ ισχίο (συ-
γκράτηση µε ΟΜΚΠ/ΓΕ για 2 ½ µήνες). Αφαίρεση
υλικών στην ηλικία 35 ετών όπου διαπιστώνονται
ακτινολογικά αρχόµενες οστεοαρθριτικές αλλοιώ-
σεις. Από τα 35 µέχρι τα 38 επιδείνωση τόσο ακτι-
νολογική όσο και κλινική. Σε ηλικία 39 ετών υπο-
βάλλεται σε ολική αρθροπλαστική ισχίου χωρίς
τσιµέντο και διατοµή προσαγωγών λόγω υπεξαρ-
θρήµατος της κεφαλής. Ένα χρόνο µετά τόσο το α-
κτινολογικό όσο και το κλινικό αποτέλεσµα κρίνο-
νται ικανοποιητικά. Ο ασθενής παρακολουθείται.

P6. ΑΣΗΠΤΗ ΝΕΚΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΗΡΙ-

ΑΙΟΥ ΣΕ ΠΑΙ∆Ι ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΜΟ-

ΝΩΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ-ΕΠΙΦΥΣΙΟΛΙ-

ΣΘΗΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΑ ΤΡΟΧΑΝΤΗΡΑ

Ι. Τερζίδης1, Α. Πλούµης1, Π. Γκιβίσης2, Α. Χριστο-
δούλου2, Χ. ∆ηµητρίου1, Ι. Πουρνάρας2

1. Γ.Ν.Ν.Θ. Ιπποκράτειο, Ορθοπαιδική Κλινική

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

Α.Π.Θ.

Παρουσιάζεται περίπτωση ασθενή ηλικίας 17 ε-
τών, ο οποίος σε ηλικία 13 ετών στην διάρκεια α-
θλοπαιδιάς υπέστη µεµονωµένο κάταγµα – επιφυ-
σιολίσθηση µείζονα τροχαντήρα µετά από άµεση
πλήξη. Άλλες συνοδές κακώσεις δεν υπήρχαν. Ο α-
κτινολογικός έλεγχος έδειξε σηµαντική παρεκτόπι-
ση του οστικού τεµαχίου. Η αντιµετώπιση ήταν
χειρουργική. ∆ιαπιστώθηκε η συνέχεια του µέσου
γλουτιαίου, του οστικού τεµαχίου και της λαγονο-
κνηµιαίας ταινίας. Έγινε ανάταξη και καθήλωση
του οστικού τεµαχίου µε δύο βίδες σπογγώδους ο-
στού. Το µετεγχειρητικό αποτέλεσµα κλινικό και α-
κτινολογικό κρίνεται άριστο, µε πλήρη την κινητι-
κότητα του σκέλους. Οι βίδες αποµακρύνθηκαν µε-
τά από παρέλευση 18 µηνών. Ο τότε ακτινολογικός
έλεγχος του ισχίου ήταν αρνητικός για κάποια πα-
θολογική κατάσταση. Μετά 4 έτη προσέρχεται αι-
τιώµενος εµµένον άλγος στο ισχίο αρχόµενο από έ-
τους και χωλότητα βάδισης. Ο ακτινολογικός έλεγ-
χος και η µαγνητική τοµογραφία έδειξαν άσηπτη
νέκρωση κεφαλής του µηριαίου. ∆ιερευνάται αν η
παρούσα κατάσταση είναι απόρροια του αρχικού
τραυµατισµού ή της διαταραχής της αιµάτωσης
στη διάρκεια των εγχειρητικών επεµβάσεων.

P7. ΑΤΛΑΝΤΟΑΞΟΝΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΣΕ ΠΑΙ∆Ι.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Σ. Κυρίτσης1, Θ. Βασιλακάκος1, Α.Π.Φόρτης1,
Α.∆ήµας1, Ι. Ποντίκης2, Θ. Ζιάγκος2

1. Β΄ Ορθ/κή κλινική Γ.Ν.Τρίπολης
2. Ακτινολογικό τµήµα Γ.Ν.Τρίπολης

Περιγραφή Περίπτωσης

Ασθενής θήλυ ηλικίας 10 ετών παρουσιάστηκε µε
επίµονο ραιβόκρανο από δεκαηµέρου. Στο ιστορι-
κό υπήρχε ιογενής συνδροµή ρινοφάρυγγα. Είχαν
γίνει απλές ακτινογραφίες αυχένα δεν έδειξαν ιδι-
αίτερα παθολογικά ευρήµατα. Κλινικά υπήρχε ε-
πώδυνη δυσκαµψία αυχένα, ενώ ο αδρός νευρολο-
γικός έλεγχος ήταν φυσιολογικός.
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Έγινε αξονική τοµογραφία αυχένα και βρέθηκε
ατλαντοαξονικό στροφικό υπεξάρθρηµα. Αντιµε-
τωπίστηκε µε σκληρό κολάρο για τέσσερις εβδοµά-
δες. Στην τελευταία επανεξέταση των έξι µηνών η
ασθενής ήταν ελεύθερη συµπτωµάτων µε πλήρες
εύρος κίνησης.

Συζήτηση

Η ατλαντοαξονική άρθρωση προδιαθέτει σε α-
στάθεια στα παιδιά λόγω της συνδεσµικής χαλαρό-
τητα, πιο οριζόντιων οπισθίων αρθρώσεων, µικρό-
τερης έκτασης οστεοποίηση και τέλος λόγω της µε-
γαλύτερης κεφαλής που δηµιουργεί υψηλότερη ρο-
πή στον αυχένα στις εφαρµοζόµενες στροφικές και
κάθετες δυνάµεις. Επίσης διάφορα σύνδροµα προ-
διαθέτουν στις εν λόγω αστάθειες.

Οι ατλαντοαξονικές αστάθειες είτε λόγω τραυ-
µατισµού, είτε λόγω φλεγµονής, κλινικά παρουσιά-
ζονται µε επίµονο ραιβόκρανο. Βιβλιογραφικά η
δυναµική αξονική τοµογραφία τεκµηριώνει την
διάγνωση και µπορεί να ακολουθήσει µαγνητική
τοµογραφία (MRI).

Η αρχική αντιµετώπιση των ατλαντοαξονικών
ασταθειών - υπεξαρθρηµάτων είναι η ακινητοποίη-
ση µε σκληρό κολάρο. Εφόσον δεν υπάρχει ανάτα-
ξη σε επανειληµµένο ακτινολογικό έλεγχο µπορεί
να χρειαστεί χειρουργική σταθεροποίηση. Στην πα-
ρούσα περίπτωση δεν έγινε επαναληπτική αξονική
τοµογραφία, µετά το πέρας της θεραπείας, γιατί ε-
λήφθησαν υπ’ όψιν η επιπλέον ακτινοβολία, το φύ-
λο, η ηλικία, η πολύ καλή ανταπόκριση στην ακινη-

τοποίηση µε κολάρο και τέλος η µη υποτροπή ο-
ποιουδήποτε συµπτώµατος µετά από την αφαίρεση
αυτού.

P8. NOΣOΣ ΠOΛΛAΠΛΩN EΞOΣTΩΣEΩN

Παράσχου Σ., Kουσούτη M., Kαρανικόλας A., Γε-
ωργιάδης A., Xαριτίδης Γ.

A΄ Oρθοπαιδική Kλινική Γ. N. Kιλκίς

Περιγράφουµε µια σπάνια περίπτωση ασθενούς
µε νόσο πολλαπλών εξοστώσεων. Aσθενής ηλικίας
11 ετών προσέρχεται µε παραµόρφωση αριστερού
άκρου ποδός σε βλαισότητα. Aπό το ιστορικό, την
κλινική εξέταση και τον ακτινολογικό έλεγχο, δια-
γνώστηκε νόσος των πολλαπλών εξοστώσεων (ι-
σχίων άµφω, γόνατων άµφω αρ ποδ/κη). Tο κύριο
πρόβληµα του ασθενούς ήταν η βλαισότητα αριστε-
ρού άκρου ποδός, η οποία αντιµετωπίστηκε µε επι-
φυσιόδεση του έσω σφύρου ώστε να επιβραδύνου-
µε την ανάπτυξη του και να αναχαιτίσουµε αφενός
την επιδείνωση της παραµόρφωσης αφετέρου να έ-
χουµε µεσοµακροπρόθεσµη σταδιακή διόρθωση
αυτής. 

Tρία χρόνια µετά το αποτέλεσµα κρίνεται ικανο-
ποιητικό αν και είναι νωρίς. O ασθενής παρακο-
λουθείται αφενός µεν για την εξέλιξη της παρα-
µόρφωσης αφετέρου για τυχόν εξαλλαγή σε χον-
δροσάρκωµα. 
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«Oρθοπαιδική και Τραυµατολογία»

Καθηγητή Ηλία Ε. Λαµπίρη,

Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, Αθήνα 2003

Η
συγγραφή ενός βιβλίου που απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές είναι αναµφισβήτη-
τα ένα πολύ δύσκολο εγχείρηµα, ιδιαίτερα µάλιστα όταν υπάρχουν άλλα αντίστοιχα, ορι-

σµένα από τα οποία είναι πολύ αξιόλογα. Αυτό συµβαίνει γιατί το βιβλίο θα πρέπει να είναι
συνδυασµός περιεκτικότητας και περιληπτικότητας, µε προβολή όµως των βασικών γνώσεων
κατά τρόπο που αυτές να γίνονται εύκολα κτήµα του αναγνώστη, ενώ συγχρόνως πρέπει να
κεντρίζει το ενδιαφέρον του για περαιτέρω αναδίφηση στη βιβλιογραφία.

Στην προσπάθειά του αυτή ο Καθηγητής Ορθοπαιδικής του Πανεπιστηµίου Πατρών κ.
Ηλίας Λαµπίρης µπορούµε να πούµε αναµφισβήτητα ότι πέτυχε απόλυτα το στόχο του µε τη
συγγραφή του βιβλίου «Ορθοπαιδική και Τραυµατολογία» (Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλί-
δης), ανεβάζοντας µάλιστα ακόµη ψηλότερα τον πήχυ.

Σε µια ιδιαίτερα καλαίσθητη έκδοση 703 σελίδων µε µεγάλο αριθµό εικόνων που εντυπώ-
νονται στη µνήµη του αναγνώστη και συµβάλλουν σηµαντικά στην ευκολότερη κατανόηση του
κειµένου, µε ιδιαίτερα πρακτική κατάταξη των παθήσεων και των κακώσεων του µυοσκελετι-
κού συστήµατος, ιδιαίτερα απλή και κατανοητή γλώσσα, όπως και σύγχρονη αλλά και κλασσι-
κή βιβλιογραφία που δίνει τη δυνατότητα στον ενδιαφέροµενο να ανατρέξει σ’ αυτήν, ο Καθη-
γητής κ. Λαµπίρης πρόσφερε τόσο στους προπτυχιακούς φοιτητές, όσο και στους Ορθοπαιδι-
κούς (ειδικευόµενους και νέους ειδικούς) ένα πολύτιµο πόνηµα συµβάλλοντας πολύ σηµαντι-
κά στη διεύρυνση και αναβάθµιση της Ελληνικής Βιβλιογραφίας.

Το βιβλίο αρχίζει µε τον «τρυφερό» πρόλογο του συγγραφέα που, διαβάζοντάς τον ο ανα-
γνώστης, ανατρέχει σε δικές του αντίστοιχες µνήµες και όνειρα της παιδικής ηλικίας και τον
προετοιµάζει έτσι ευνοϊκά για  περαιτέρω µελέτη.

Η σειρά των 24 κεφαλαίων αρχίζει µε τις βασικές γνώσεις που είναι απαραίτητες τόσο για
τη θεωρητική κατανόηση του περιεχοµένου των εποµένων κεφαλαίων, όσο και για την πρακτι-
κή γνώση που απαιτείται να έχει κάθε ειδικευόµενος στο αρχικό στάδιο της ειδίκευσής του. Η
απλή, κατανοητή, καθηµερινή γλώσσα, όπως και ο εντυπωσιακά µεγάλος αριθµός φωτογρα-
φιών (πολλές από τις οποίες είναι έγχρωµες), καθιστούν το περιεχόµενο του βιβλίου εύληπτο
και κατανοητό.

Η ύπαρξη κεφαλαίου µε τίτλο «Θέµατα Αθλητιατρικής» (κεφ. 10) συντελεί εκτός από την ε-
νηµέρωση του αναγνώστη στο αντίστοιχο θέµα και στην άµεση συσχέτιση των δύο ειδικοτήτων
(Αθλητιατρικής - Ορθοπαιδικής).

Η ύπαρξη εικόνων της πιό σύγχρονης απεικονιστικής τεχνολογίας, όπως της τρισδιάστα-
της ανασύνθεσης αξονικής τοµογραφίας, ενηµερώνει τον αναγνώστη για τις σύγχρονες τεχνο-
λογικές δυνατότητες. Ύπαρξη κεφαλαίων όπως «∆ιατατική Οστεογένεση» και «Ενδοµυελική

Ήλωση» (κεφ. 13 και 22) δείχνουν, εκτός από τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και εµπειρίες του

ΚΡΙΤΙΚEΣ ΒΙΒΛΙΩΝ



συγγραφέα, τις σύγχρονες θεραπευτικές τάσεις. Τέλος η ύπαρξη κεφαλαίων όπως «Μικροχει-

ρουργική» (κεφ. 23) και «Νεότερες Εξελίξεις στην Ορθοπαιδική» (Κεφ. 24) αποδεικνύουν την
απόλυτα σύγχρονη ενηµέρωση του βιβλίου, περιέχοντας τις τελευταίες εξελίξεις, όπως τη Γονι-
διακή Θεραπεία και την υποβοηθούµενη από Η/Υ Ορθοπαιδική Χειρουργική.

Όπως φαίνεται λοιπόν από τα παραπάνω στο βιβλίο «Ορθοπαιδική και Τραυµατολογία»

του Καθηγητού Ηλία Λαµπίρη παρατίθενται οι κλασσικές αλλά και οι σύγχρονες τάσεις της
Ορθοπαιδικής Χειρουργικής.

Πιστεύουµε ότι το βιβλίο αυτό είναι πολύτιµο τόσο για τον προπτυχιακό φοιτητή, όσο και
για τον ειδικευόµενο χειρουργικών ειδικοτήτων, αλλά και απαραίτητο στη βιβλιοθήκη του γε-
νικού γιατρού που θέλει να αποκτήσει σφαιρική γνώση ή να ανατρέξει σ’ αυτό όταν αντιµετω-
πίζει ασθενείς µε αντίστοιχα προβλήµατα.

Γεώργιος Καπετάνος
Καθηγητής Ορθοπαιδικής ΑΠΘ
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«Αθλητικές Κακώσεις»

του Καθηγητού Γιώργου Αµπατζίδη,

Ορθοπαιδικού Χειρουργού

Εκδόσεις UNIVERSITY STYDIO PRESS

Αθλητικές Κακώσεις» τιτλοφορεί το βιβλίο του ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός Γιώργος
Αµπατζίδης αλλά ο αναγνώστης από την πρώτη στιγµή διαπιστώνει ότι πρόκειται για κά-

τι πολύ περισσότερο.
Μία τεκµηριωµένη έρευνα η οποία καλύπτει το σύνολο των κακώσεων αλλά και των παθή-

σεων που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στους αθλητικούς χώρους µε τη γνωστή αύξηση
του αριθµού των αθλουµένων αλλά και των πολλαπλασίων απαιτήσεών τους για µεγαλύτερες
επιδόσεις.

Μέσα σε 670 καλοτυπωµένες και αψεγάδιαστες σελίδες καταγράφονται όλα τα είδη των
κακώσεων και περιγράφονται οι µηχανισµοί πρόκλησής τους, οι κλινικές και παρακλινικές µέ-
θοδοι διάγνωσης και αντιµετώπισής τους, ενώ, παράλληλα, δίνεται έµφαση στην αποκατάστα-
ση και στις ενδείξεις που τίθενται για την επάνοδο του αθλούµένου στην αθλητική δραστηριό-
τητα. Σε πολλά Κεφάλαια, µάλιστα, αναφέρεται ο χρόνος επανόδου του αθλητή στην ενεργό
δράση, στοιχείο που λείπει από παρόµοια συγγράµµατα.

Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στις κακώσεις της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, επειδή είναι
δυνατό να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη του σκελετού και να προκαλέσουν την
εµφάνιση πρώιµων οστεοαρθριτικών αλλοιώσεων.

Ο συγγραφέας, Καθηγητής της Έδρας Αθλητικών Κακώσεων στο Τµήµα Επιστήµης Φυσι-
κής Αγωγής και Αθλητισµού του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, συµµαθητής
και αγαπητός φίλος από τα γυµνασιακά χρόνια στο Πειραµατικό Σχολείο του ΑΠΘ και εξίσου
αγαπητός συνάδελφος, στη µελέτη του ταξινοµεί τις κακώσεις που περιγράφει σε δεκαοκτώ κε-
φάλαια. Καθένα από αυτά είναι αφιερωµένο σε µια µορφή κάκωσης και περιλαµβάνει εισαγω-
γή, τα ανατοµικά στοιχεία, την κλινική εικόνα, την αντιµετώπιση, τις επιπλοκές και τη σχετι-
κή, τέλος, βιβλιογραφία.

Τα κείµενα συνοδεύονται από εικόνες, πίνακες και σχηµατικές παραστάσεις που χαρακτη-
ρίζονται από αρτιότητα και βοηθούν στην κατανόηση του µηχανισµού πρόκλησης των κακώσε-
ων, της αρχικής αντιµετώπισής τους στον αγωνιστικό χώρο, των κλινικών και παρακλινικών
εξετάσεων που απαιτούνται για την πλήρη διάγνωση, της θεραπευτικής αγωγής που θα ακο-
λουθήσει καθώς και των µεθόδων αποκατάστασης.

Η γλώσσα που χρησιµοποιεί ο Γιώργος Αµπατζίδης είναι γλαφυρή. Πώς, άλλωστε, θα µπο-
ρούσε να είναι διαφορετική αφού ο πατέρας του, ως φιλόλογος, του κληροδότησε την άριστη
γνώση και χρήση της γλώσσας.

Χρειάστηκαν χρόνια µελέτης και εµπειρίας του συγγραφέα µαζί µε τη βιβλιογραφία δεκά-
δων συναδέλφων, Ελλήνων και ξένων, για να συγκεντρωθεί αυτό το υλικό και να αποδοθεί µε
την παρούσα µορφή και που θα αποτελέσει πολύτιµο εργαλείο για τους Ορθοπαιδικούς Χει-
ρουργούς αλλά και συναδέλφους συναφών Ειδικοτήτων και όχι µόνον.

∆ρ  Αλέξανδρος Καραθανάσης
Ορθοπαιδικός Χειρουργός   
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