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

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

Αναλυτικότερα δημοσιεύονται:
1. Ανασκοπήσεις: Αναπτύσσονται ενδιαφέρο-

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

2. Πρωτότυπες εργασίες: Το περιεχόμενό τους 
είναι κλινικό, εργαστηριακό ή κλινικοεργαστη-
ριακό. Έχουν συγκεκριμένη δομή και περιλαμβά-
νουν: περίληψη, όρους εργαστηρίου, σύντομη ει-
σαγωγή όπου αναφέρεται ο σκοπός της εργασίας, 
περιγραφή του υλικού και των μεθόδων έρευνας, 
έκθεση των αποτελεσμάτων, συζήτηση με τα τε-
λικά συμπεράσματα, τίτλο της εργασίας, συγγρα-
φείς, key words και περίληψη στην αγγλική γλώσ-
σα και βιβλιογραφία. Η έκταση του κειμένου δεν 
θα πρέπει να υπερβαίνει τις 10 δακτυλογραφημέ-
νες σελίδες.

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

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

5. Περιλήψεις εργασιών, πρακτικά συνεδρίων 
και στρογγυλών τραπεζών.

6. Επιστολές προς τη Σύνταξη: Περιέχουν σχό-
λια για δημοσιευμένα άρθρα, κρίσεις για το πε-
ριοδικό ή σκέψεις πάνω σε επιστημονικά ή κοι-
νωνικά θέματα που απασχολούν τους Ορθοπαι-
δικούς.

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

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

Οι εργασίες που δημοσιεύονται στο περιοδικό 
“ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ” αποτελούν πνευματική ιδι-
οκτησία του συγγραφέα και του περιοδικού. Α-
ναδημοσίευση μερική ή ολική επιτρέπεται μόνον 
ύστερα από έγγραφη άδεια της συντακτικής επι-
τροπής.

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

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

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
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Η περίληψη πρέπει να είναι ουσιαστική, γράφε-
ται πριν από το κείμενο, κάτω από τον τίτλο.

Η περίληψη στα αγγλικά (abstract) έχει την ίδια 
έκταση με την ελληνική και περιλαμβάνει τον τίτ-
λο και τα ονόματα των συγγραφέων.

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο, με 
χρονολογική σειρά, ΑΠΑΡΑΙ ΤΗΤΑ περιλαμβάνουν 
το επώνυμο του συγγραφέα και το έτος δημοσίευ-
σης σε παρένθεση και όχι αριθμητικές αναφορές. 
Εάν οι συγγραφείς είναι δύο, αναφέρονται τα επώ-
νυμα και των δύο, ενώ αν είναι περισσότεροι, το 
όνομα του πρώτου και ακολουθούν οι λέξεις:“και 
συν.” ή “et al”.

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

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

Οι εικόνες πρέπει να είναι τυπωμένες σε γυα-
λιστερό χαρτί, στο πίσω μέρος να σημειώνεται με 
μολύβι το όνομα του συγγραφέα και ο αριθμός 
της εικόνας όπως είναι στο κείμενο.

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

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

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

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

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

            1988 - 2008,  είκοσι  χρόνια ζωής - μια ακόμη επέτειος  
 
 

Η «ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ» με αυτό το Τεύχος, αφού έκλεισε τα είκοσι χρόνια ζωής, μπαίνει 
στην τρίτη Δεκαετία της Έκδοσής της.

Ευτυχής σύμπτωση έφερε με την επέτειο αυτή και την αναγνώριση του Περιοδικού μας 
από το ΚΕΣΥ ώστε να βαθμολογούνται και επίσημα πλέον οι δημοσιευμένες εργασίες σ΄ αυτό 
στις κρίσεις για κατάληψη θέσεων στο Ε.Σ.Υ. 

Ελπίζουμε πριν από την επέτειο, για την τέταρτη δεκαετία, να έχουμε προχωρήσει σε κάτι 
ακόμη περισσότερο.

Η «ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ» ήταν και είναι ο καθρέπτης και η συνέπεια των αναγκών του Βόρει-
ου χώρου οι ίδιες, εξ άλλου, που οδήγησαν και στην ίδρυση και άνδρωση της ΟΤΕΜΑΘ.

Προσπαθούμε για το καλύτερο. Η έκδοση έγινε σχεδόν άρτια, χωρίς καθυστερήσεις, τα 
Τεύχη έγιναν τέσσερα, ήδη, από το 1989, τα θέματα μας είναι πλουραλιστικά και υψηλού επι-
πέδου, τα χειρόγραφα που παίρνουμε έχουν αξιοσημείωτη πληρότητα, το Περιοδικό υπάρχει 
και σε ηλεκτρονική μορφή. Στέλλεται σε περίπου 1300 αποδέκτες σ’ όλη την Ελλάδα και την 
Κύπρο και ας μη ξεχάσουμε και κάποιες προσπάθειες για πρωτοτυπίες...

Δεν ξεχάσαμε, ότι σας χρωστούμε ακόμη το δίσκο με όλες τις Εργασίες, τους Συγγραφείς, 
τα Θέματα. Θα το κάνουμε.

Περιμένουμε περισσότερες εργασίες, περιμένουμε φωτογραφίες Ορθοπαιδικού ενδιαφέ-
ροντος που θα θυμίζουν στους παλιούς και θα διδάσκουν τους νέους, περιμένουμε γράμματα 
με σχόλια, κρίσεις και επικρίσεις, με ιδέες.

Φιλοδοξία μας είναι να παραμείνει η «ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ»... αυτάρκης και αυτοδύναμη... 
(όπως γράφτηκε στην επέτειο της πρώτης δεκαετίας της) και να φθάσει στο στόχο που όλοι 
μας ξέρουμε...

Για τη Συντακτική Επιτροπή

Δημήτρης Μ. Ιντζές
Θεσσαλονίκη,  Μάρτιος 2008 
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Φωτογραφία ορθοπαιδικού ενδιαφέροντος...

Συνεδριακός Τουρισμός

                 Χίος, 1993                                       Εαρινό Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.

Από το φωτογραφικό αρχείο του Ιωάννη Μπισχινιώτη, Ορθοπαιδικού Χειρουργού
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Περίληψη

Η οστεοπόρωση αποτελεί σοβαρό μεταβολικό νόσημα των οστών 
που χαρακτηρίζεται από απώλεια της οστικής μάζας και αλλαγές 
στη μικροαρχιτεκτονική του οστού. Σήμερα, η γυναικεία οστεο-
πόρωση μονοπωλεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας 
γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών είναι γυναίκες. Εντούτοις 
η οστεοπόρωση δεν αποτελεί γυναικείο φαινόμενο. Οι άνδρες αδι-
αφορούν για τις μεταβολές λόγω ηλικίας, αρχικά σε κυτταρικό 
και ιστικό επίπεδο, με άρνηση των εμφανών συμπτωμάτων μίας 
ηλικιοεξαρτώμενης ασθένειας. Συχνά ο Ορθοπαιδικός καλείται να 
αντιμετωπίσει το σοβαρό αυτό πρόβλημα, αν και οι γνώσεις μας 
για την ανδρική οστεοπόρωση είναι περιορισμένες. Η θεραπευτι-
κή αντιμετώπιση είναι σημαντική, η δε παρέμβασή μας πρέπει να 
είναι εξειδικευμένη. Περαιτέρω μελέτες σε κλινικό και εργαστηρι-
ακό επίπεδο, θα αποσαφηνίσουν όχι μόνο τα αίτια και τους παθο-
φυσιολογικούς μηχανισμούς πρόκλησής της στους άνδρες, αλλά 
και την εξατομικευμένη φαρμακολογική στόχευσή της.

Η ανδρική οστεοπόρωση και οι  
νέες θεραπευτικές στρατηγικές  
αντιμετώπισής της
Ανασκόπηση

Δόκος Χαράλαμπος
Μυρωνίδου-Τζουβελέκη Μαρία

Εργαστήριο Φαρμακολογίας, 
Ιατρική Σχολή, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης

Λέξεις ευρετηρίου:  ανδρική οστεοπόρωση, θεραπεία, οστεοπόρωση, 
φαρμακολογική στόχευση.



Εισαγωγή

Tα μεταβολικά νοσήματα του οστού αποτε-
λούν ένα σημαντικό κεφάλαιο της παθολογίας 
του μυοσκελετικού συστήματος, με κυριότερο 
εκπρόσωπο την οστεοπόρωση. Αποτελεί μία 
πολυπαραγοντική μεταβολική νόσο των οστών 
που χαρακτηρίζεται από αλλαγή της μικροαρχι-
τεκτονικής τους και απώλεια της οστικής μάζας. 
Συχνότερα κατάγματα παρουσιάζονται στο ισχίο 
και στο σπονδυλικό σώμα. Η απώλεια της οστικής 
μάζας που παρατηρείται στους οστεοπορωτικούς 
ασθενείς οφείλεται στη διαταραχή της ισορροπί-
ας μεταξύ οστεοβλαστικής και οστεοκλαστικής 
δραστηριότητας (Εικ.1). H διαταραχή αυτή απο-
τελεί το θεμέλιο λίθο για τις θεραπευτικές στρα-
τηγικές για την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης 
(Κωστούδη Σ. και συν. 2003, Hasserius R. 2003, 
Dokos C. and Myronidou-Tzouveleki M. 2007).

Η μέθοδος εκλογής για την αξιολόγησή της 
είναι η απορροφησιομετρία διπλοενεργειακής 
δέσμης ακτίνων Χ (DEXA - dual energy x-ray 
absorbance). Στα ακτινοδιαγνωστικά μέσα που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνε-
ται ο ποσοτικός έλεγχος με υπερήχους (QUS 
- quantitative ultrasound) και η ποσοτική υπο-
λογιστική τομογραφία (QCT - quantitative 
computerized tomography). Τα τελευταία χρό-
νια κατέστη αναγκαία, πλην της ποσοτικής και 
η ποιοτική ανάλυση της μικροαρχιτεκτονικής 
του σπογγώδους και φλοιώδους οστού. Στις μη 
επεμβατικές απεικονιστικές μεθόδους μελέτης 
μικροαρχιτεκτονικής του οστού έχουμε την ελι-
κοειδή και πολυτομική υπολογιστική τομογρα-

φία υψηλής ευκρίνειας (HRCT - High resonance 
computerized tomography), την μικροϋπολογι-
στική τομογραφία (muCT - micro computerized 
tomography), την υψηλής ευκρίνειας μαγνητι-
κή τομογραφία και μικρομαγνητική τομογραφία 
(HRMR - high resonance magnetic resonance 
imaging και muMR - micromagnetic resonance 
imaging αντίστοιχα) (Εικ.2). Υπάρχουν σημα-
ντικοί βιοχημικοί δείκτες αξιολόγησης τόσο της 
οστικής παραγωγής (οστικά κλάσματα αλκαλικής 
φωσφατάσης - ALP, οστεοκαλσίνη - OC) όσο και 
της οστικής απορρόφησης (TRAP, ασβέστιο). Οι 
οστικοί βιοχημικοί δείκτες φαίνεται να αποτε-
λούν ένα σημαντικό πεδίο έρευνας όχι μόνο για 
τη διάγνωση της οστεοπόρωσης αλλά και για την 
αξιολόγηση της θεραπείας της . Με τη ραγδαία 
εξέλιξη των βιοεπιστημών έχουμε τη δυνατότη-
τα χρήσης ευαίσθητων βιοχημικών οστικών δει-
κτών όπως οι sCTX και sNTX (καρβοξυτελικό και 
αμινοτελικό διασταυρούμενο τελοπεπτίδιο του 
κολλαγόνου τύπου Ι) για πιο εξειδικευμένες εξε-
τάσεις της οστικής κατάστασης (Gudenberg CM 
et al. 2002, Kωστούδη Σ και συν. 2003, Rakel RE. 
and Bope ET. 2003, Λυρίτης ΓΠ. 2005, Τουρνής Σ. 
και συν. 2005).

Η οστεοπόρωση έχει χαρακτηριστεί ως “η σι-
ωπηλή επιδημία”. Tα μεγέθη αύξησής της στο 
γενικό πληθυσμό είναι μεγάλα και απαιτούν συ-
ντονισμένη προσπάθεια από τους φορείς υγείας 
για την αντιμετώπισή τους. Η ενημέρωση γύρω 
από τα θέματα πρόληψης και θεραπείας της απαι-
τούν την εγρήγορση των κρατικών φορέων. Το 
κόστος θεραπείας και νοσηλείας των ασθενών με 
οστεοπόρωση είναι ιδιαίτερα υψηλό, υπολογίζε-
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Εικ. 1: H διαταραχή στην ισορροπία οστεοβλαστικής και οστεοκλαστικής δραστηριότητας
 φαίνεται ότι αποτελεί το κλειδί για την ανάπτυξη της οστεοπόρωσης.



ται δε ότι ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια 
στις ΗΠΑ. Επιπλέον, έχει σοβαρές κοινωνικοοι-
κονομικές και ψυχολογικές επιπτώσεις με μεγάλα 
ποσοστά θνησιμότητας. Είναι ιδιαίτερα σημαντι-
κή η άμεση παρέμβαση των Ορθοπαιδικών σε πε-
ριπτώσεις καταγμάτων οστεοπορωτικού οστού. 
Η μετεγχειρητική πορεία και η επανάκτηση της 
κινητικότητας του ασθενούς οφείλονται κυρίως 
στην προσπάθεια των εξειδικευμένων φυσιοθερα-
πευτών και των ιατρών φυσικής αποκατάστασης. 
Το πρόβλημα της οστεοπόρωσης απαιτεί ιδιαίτε-
ρη προσοχή, γιατί ολοένα και αυξάνεται ο αριθ-
μός καταγμάτων σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Fink HA. et al. 
2003, Finnem HW and Sykes DP. 2003, Gehlbach 
SH. et al. 2003., Jalava T. et al. 2003, Kanis JA. et al. 
2003, Melton LJ et al. 2003, Οsnes EK. et al. 2004, 
Dokos C. and Myronidou-Tzouveleki M. 2007).

Moριακή και γενετική βάση της οστεοπόρωσης: 
διαλευκάνοντας τους παθοφυσιολογικούς μη-
χανισμούς

Είναι γνωστό ότι η οστεοπόρωση είναι μία πο-

λυπαραγοντική νόσος. Και μόνο το γεγονός αυτό 
την καθιστά σοβαρή και δύσκολη στη διαλεύκαν-
σή της αλλά και στη θεραπευτική της προσέγγι-
ση. Το φύλο (σε μεγαλύτερο ποσοστό γυναίκες), η 
φυλή (κυρίως σε Καυκάσιους και Ασιάτες), η ηλι-
κία, το κάπνισμα, το αλκοόλ, η καθιστική ζωή, η 
θεραπεία με γλυκοκορτικοειδή, η διατροφή και οι 
ορμονικές διαταραχές αποτελούν τους σημαντι-
κότερους παράγοντες εμφάνισής της (Kωστούδη 
Σ. και συν. 2003).

Αν και γνωρίζομε ότι έχει ένα ισχυρό γενετικό 
υπόβαθρο, οι μελέτες που έχουν γίνει δεν αποσα-
φηνίζουν πλήρως την εμπλοκή διαφόρων γονιδί-
ων. Με τη βοήθεια μεθόδων μοριακής Βιολογίας 
εντοπίστηκαν διάφοροι πολυμορφισμοί των γονι-
δίων που κωδικοποιούν τoν αυξητικό παράγοντα 
μεταμόρφωσης (TGF-β), τον ινσουλινοεξαρτώ-
μενο αυξητικό παράγοντα (ΙGF-Ι,-ΙΙ), τη συσχε-
τιζόμενη πρωτεΐνη-5 του υποδοχέα χαμηλής πυ-
κνότητας λιποπρωτεΐνης (LRP5), το κολλαγόνο 
τύπου 1Α1 (COL1A1), τον υποδοχέα βιταμίνης D 
(VDR), κ.ά. Φαίνεται ότι οι πολυμορφισμοί σχετί-
ζονται με την εμφάνιση οστεοπορωτικών καταγ-
μάτων ή/και οστεοπόρωσης, απασχολώντας τους 
ερευνητές, σε εθνικό επίπεδο αφού η συχνότητα 
της νόσου ποικίλει στα διάφορα έθνη (Αtti E. et 
al. 2002, Sayer AA. et al. 2002, Βabij P. et al. 2003, 
Gong G. and Hayanatzki G. 2003, Mann V. and 
Ralston SH. 2003, Langdahl LB 2003, Long JR. et 
al. 2004, Κung WCA. and Huang Q-Y 2007).

Σημαντικό ρόλο παίζει η αλληλεπίδραση περι-
βάλλοντος και έκφρασης γονιδίων. Επιπλέον οι 
επιγενετικοί μηχανισμοί (σταθερές, κληρονομού-
μενες μεταβολές στην έκφραση των γονιδίων που 
δεν περιλαμβάνουν μεταλλάξεις στην αλληλουχία 
του DNA) δεν έχουν διαλευκανθεί ακόμη. Είναι 
ένα ιδιαίτερο πεδίο της σύγχρονης έρευνας για 
ανάπτυξη νέων φαρμάκων στη θεραπεία ασθενει-
ών όπως το άσθμα, η αλλεργία και η οστεοπόρω-
ση (Κung WCA. and Huang Q-Y 2007).

Η διαλεύκανση των παθοφυσιολογικών και μο-
ριακών μηχανισμών που είναι υπεύθυνοι για την 
οστική ανακατασκευή δεν είναι καθόλα γνωστοί, 
αν και γνωρίζουμε αρκετά για τους πολύπλοκους 
μηχανισμούς που εμπλέκουν τους οστεοβλάστες 
και τους οστεοκλάστες. Οι οστεοβλάστες φαίνεται 
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Εικ. 2: Α/α οστεοπορωτικού ασθενή.
Φαίνεται η χαρακτηριστική δομή ψαριού

του σπονδυλικού σώματος.



να ελέγχουν τη δραστηριότητα και ενεργοποίηση 
των οστεοκλαστών μέσω έκφρασης του RANKL 
(receptor activator of nuclear factor-kappaB 
ligand) και της OPG (osteoprotegerin). H έκφρα-
ση των τοπικών αυτών παραγόντων είναι σημα-
ντική στην οστική ανακατασκευή, όταν υπάρχει 
υπέρμετρη δραστηριότητα των οστεοκλαστών 
έναντι των οστεοβλαστών. Στην ομάδα των τοπι-
κών παραγόντων ανήκουν η κυτοκίνη TRANCE 
(tumor necrosis factor-related activation-induced 
cytokine) και οι υποδοχείς της, όπως επίσης ο 
υποδοχέας RANK. Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο 
άξονας RANK-TRANCE-OPG υποδοχείς αποτε-
λεί ένα σημαντικό φαρμακολογικό στόχο σε φάση 
εργαστηριακών και κλινικών δοκιμών για νέα 
αντιοστεοπορωτικά φάρμακα (Bord S. 2003, Cao 
J. et al. 2003, Eghbali-Fatourechi G. et al. 2003, 
Cheng X. et al. 2004, Bασιλάκος Ι. 2005, Dokos C. 
and Myronidou-Tzouveleki M. 2007).

Προς κατανόηση των μηχανισμών που εμπλέ-
κονται στη διαφοροποίηση των οστεοβλαστών, 
μελέτες σε μοριακό επίπεδο αναδεικνύουν τη 
σημαντικότητα παραγόντων που παίρνουν μέρος 
σε αυτή τη διαδικασία. Τα οστεοκύτταρα συνθέ-
τουν εξειδικευμένες μορφογεννητικές πρωτεΐνες 
(BMPs - bone morphogenetic proteins). Η noggin, 
μία γλυκοπρωτεΐνη που συνδέεται με τις BMPs, 
εκφράζεται σε οστεοβλάστες. Η υψηλή συγγένειά 
της με συγκεκριμένα μέλη BMP και η σταθερή μο-
ριακή δομή της είναι σημαντικά πλεονεκτήματα 
για τη χρήση της ως εξειδικευμένου αναστολέα 
BMP. Οι BMPs αποτελούν σημαντικούς παράγο-
ντες για τη διαφοροποίηση των οστεοβλαστών. 
Σήμερα, οι BMPs μελετώνται εκτενώς γιατί είναι 
εν δυνάμει φάρμακα για τη θεραπεία συγγενών και 
μεταβολικών νοσημάτων του οστού. Προς αυτή τη 
κατεύθυνση στρέφεται η έρευνα με τη χρήση των 
μεσεγχυματικών στελεχιαίων κυττάρων στη δια-
δικασία της οστεοβλαστικής διαφοροποίησης. Το 
γεγονός αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για 
διαλεύκανση της απαρχής της οστεοπόρωσης και 
γενικότερα της οστικής αναδόμησης. Παράλληλα 
η Wnt σηματοδοτική οδός, ο μεταγραφικός παρά-
γοντας - κλειδί Runx2/Cbfa1 και άλλοι μεταγρα-
φικοί παράγοντες φαίνεται ότι όχι μόνο εμπλέκο-
νται στην παθογένεση της οστεοπόρωσης αλλά 

και στην απώλεια οστικής μάζας γενικότερα, ως 
αντιστάθμιση της περίσσειας λιποκυττάρων στο 
μυελό των οστών και σε άλλα οργανικά συστήμα-
τα. Φαίνεται πως η μελέτη της διαφοροποίησης 
των οστεοβλαστών ανοίγει νέους δρόμους για τη 
διερεύνηση του γονιδιακού υπόβαθρου της οστε-
οβλαστογένεσης. Περαιτέρω έρευνες σε μοριακό 
επίπεδο θα αποσαφηνίσουν την εμπλοκή των πα-
ραγόντων αυτών για νέες θεραπευτικές παρεμβά-
σεις (Shui C. et al. 2003, Devlin RD. et al. 2003, 
Gazzerro E. and Minetti C. 2007).

Οσ τεοπόρωση: όχι μόνο μία καθαρά γυναικεία 
υπόθεση

Η οστεοπόρωση από τα αρχικά στάδια έρευ-
νάς της έχει άμεσα συνδεθεί με το γυναικείο 
οργανισμό. Οι περίοδοι της προεμμηνόπαυσης, 
της εμμηνόπαυσης και της μετεμμηνόπαυσης πα-
ρουσιάζουν εμφανείς βιολογικές μεταβολές με 
αποτέλεσμα την πτώση τιμών των γυναικείων 
γοναδοτρόπων ορμονών, όπως της οιστραδιό-
λης και των οιστρογόνων. Για πολλές δεκαετίες 
οι γυναίκες λάμβαναν μία ειδική θεραπεία ορμο-
νικής υποκατάστασης (ΘΟΥ) με σοβαρές ανεπι-
θύμητες ενέργειες. Αν και με την ανακάλυψη των 
εκλεκτικών ρυθμιστών υποδοχέων οιστρογόνου 
(SERMs - selective estrogen receptor modulators) 
τη δεκαετία του 1970, η ΘΟΥ αναβαθμίστηκε και 
έγινε ιστικά εκλεκτική με τεράστια πλεονεκτή-
ματα, εντούτοις το πρόβλημα της οστεοπόρωσης 
παρέμεινε (Dokos C. and Myronidou-Tzouveleki 
M. 2007). Μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες πε-
ριελάμβαναν ελάχιστους ή καθόλου άνδρες. Το 
ερώτημα που έχει αναθεωρηθεί είναι: πραγματικά 
η οστεοπόρωση είναι μία γυναικεία υπόθεση;

Ένα τρανταχτό παράδειγμα νόσου που η σύγ-
χρονη επιδημιολογική έρευνα υπέπεσε σε ατο-
πήματα είναι η καρδιακή νόσος που θεωρήθηκε 
καθαρά ανδρική υπόθεση (Τρόβας Γ. 2004). Θα 
πρέπει να αναλογιστεί κανείς πως η προσπάθεια 
εξομάλυνσης των διαφορών μεταξύ γυναίκας και 
άνδρα, τόσο στους μηχανισμούς πρόκλησης μίας 
νόσου όσο και στη φαρμακευτική αντιμετώπιση, 
έχει αρνητικά αποτελέσματα. Είναι γνωστό από 
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τη σύγχρονη βιβλιογραφία και από νεότερα εγ-
χειρίδια φαρμακολογίας ότι τα φάρμακα που χο-
ρηγούνται δεν μεταβολίζονται με τον ίδιο τρόπο 
στα δύο φύλα. Το φύλο είναι ένας ιδιαίτερος πα-
ράγοντας που επηρεάζει κατά πολύ το μεταβολι-
σμό πρώτης διόδου των ουσιών. Γι’ αυτό η όλη κα-
τεύθυνση της έρευνας στη θεραπευτική στόχευση 
νόσων όπως η οστεοπόρωση, η καρδιακή νόσος 
κ.ά στις μέρες μας έχει εξατομικευθεί (Μeyer UA. 
2004, Brunton L. et al. 2005).

Αν και το ποσοστό των οστεοπορωτικών αν-
δρών δεν έχει ποτέ καταμετρηθεί σε παγκόσμιο 
επίπεδο, είναι σίγουρα πολύ μικρότερο από αυτό 
των γυναικών. Σε μία παλαιότερη μελέτη που έγι-
νε στις ΗΠΑ το 20% των καταγμάτων αφορούσε 
σε οστεοπορωτικούς άνδρες. Το ερώτημα είναι 
πώς οι περισσότεροι άνδρες διατηρούν την οστική 
ομοιοστασία; Φαίνεται να διατηρούν τα επίπεδα 
οιστρογόνων με τοπική παραγωγή οιστραδιόλης 
στον οστίτη ιστό ή με παραγωγή εναλλακτικών 
προϊόντων του μεταβολισμού της διϋδροτεστο-
στερόνης. Εντοπίστηκαν συγκεκριμένοι μεταβο-
λίτες όπως η 3β-adiol, που διατηρούν την ομοιο-
στασία του οστού με υψηλή συγγένεια με τις δύο 

βασικές ισομορφές του υποδοχέα οιστρογόνου 
ΕRα και ΕRβ. Η παρατήρηση αυτή σε συνάρτηση 
με τη μειωμένη εμφάνιση οστεοπόρωσης στους 
άνδρες καθιστά τους μεταβολίτες νέα SERMs στη 
θεραπεία της νόσου (Dokos C. and Myronidou-
Tzouveleki M. 2007, Ray NF. 2007).

Ανδ ρική οστεοπόρωση: υπουλότερη η εμφάνισή 
της απ’ ότι η γυναικεία;

Δυστυχώς σήμερα η έρευνα συνεχίζει να γίνε-
ται σε πειραματικά πρότυπα ζώων εργαστηρίου 
θηλυκού γένους και στις κλινικές - επιδημιολο-
γικές μελέτες περιλαμβάνονται κατά κόρον μόνο 
γυναίκες. Ένα ποσοστό όμως των καταγμάτων, 
σε επίπεδο γενικού πληθυσμού, το κατέχει το αν-
δρικό φύλο. Σύμφωνα με μελέτες, υπάρχει μία δι-
φασική κατανομή των καταγμάτων στους άνδρες 
που οφείλεται στην εφηβική ηλικία κυρίως σε 
κακώσεις ενώ η δεύτερη αιχμή εμφανίζεται μετά 
τα 70 έτη (Τρόβας Γ, 2004) (Εικ.3). Η εμφάνιση 
καταγμάτων μετά την ηλικία των 70 ετών είναι 
κατά πολύ μικρότερη, αλλά σημαντική, στους 
άνδρες σε σύγκριση με τις γυναίκες. Αν αναλογι-
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Εικ.  3:  Ποσοστό καταγμάτων ανάλογα με την ηλικία και το φύλο (Rochester, Minesota Garraway et al. 1979).
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στεί κανείς ότι υπήρξε μία σοβαρή δημογραφική 
αλλαγή τα τελευταία χρόνια πρός γηραιότερους 
πληθυσμούς, τα κατάγματα στον ανδρικό πληθυ-
σμό είναι σημαντικό σημείο μελέτης της οστεο-
πόρωσης.

Δημοσιεύονται ολοένα και περισσότερες μελέ-
τες που άπτονται της ανδρικής οστεοπόρωσης. 
Έρευνα που έγινε σε διάφορες χώρες έδειξε τις δι-
αφορές καταγμάτων ισχίου μεταξύ φύλων και χω-
ρών. Φαίνεται ότι γενετικοί και βιολογικοί παρά-
γοντες διαφέρουν μεταξύ ανδρικής και γυναικείας 
οστεοπόρωσης (Lunt M. 1997). Στην περίπτωση 
αυτή τα ανδρογόνα πιθανόν να έχουν ένα εξει-
δικευμένο ρόλο στην οστική απορρόφηση, ανε-
ξάρτητο από την οιστραδιόλη του ανδρικού ορ-
γανισμού (Leder BZ. et al. 2003). Έχοντας υπόψη 
ότι οι άνδρες επιτυγχάνουν υψηλότερη κορυφαία 
οστική μάζα από τις γυναίκες, λόγω μεγαλύτερων 
οστών στο περιφερικό και αξονικό σκελετικό σύ-
στημα, συμπεραίνεται πως η αυξητική ορμόνη θα 
ευθύνεται για την οστεοπόρωση στους άνδρες. 
Αν και η οστική αντοχή δεν εξαρτάται από το μέ-
γεθος του οστού αλλά από το οστικό περιεχόμε-
νο, η αυξητική ορμόνη φαίνεται να επηρεάζει ση-
μαντικά την παρουσία ή μη οστεοπόρωσης στους 
άνδρες (Τρόβας Γ. 2004).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανδρική οστεοπόρω-
ση είναι υπαρκτή νόσος στο γενικό πληθυσμό, το 
γεγονός ότι δεν εκφράζεται από τους πάσχοντες 
ως ιδιαίτερη συμπτωματολογία ώστε να διαγνω-
στεί άμεσα, καθιστά την ανδρική οστεοπόρωση 
μία νόσο ύπουλη στην εμφάνιση. Στις γυναίκες 
η απώλεια οστικής μάζας γίνεται με ταχύτερους 
ρυθμούς με απαρχή την προεμμηνοπαυσιακή και 
περιεμμηνοπαυσιακή περίοδο, λόγω της μείωσης 
των επιπέδων οιστρογόνων. Η απώλεια οστικής 
μάζας στους άνδρες γίνεται σταδιακά, πιθανόν 
λόγω μείωσης των γοναδοτρόπων ορμονών. Ίσως 
ο μεταβολισμός της τεστοστερόνης σε οιστραδι-
όλη να αποτελεί τη λύση-κλειδί όχι μόνο για τη 
γυναικεία οστεοπόρωση αλλά και για την ανδρι-
κή. Σύμφωνα με μελέτες οι άνδρες σε αυτή την 
ηλικία φαίνεται να έχουν τρεις φορές μεγαλύτερα 
ποσοστά οιστραδιόλης από ότι οι γυναίκες (Rakel 
RE. and Bope ET. 2003).

Αίτια της ανδρικής οστεοπόρωσης

Η ιδιοπαθής οστεοπόρωση στους άνδρες απο-
τελεί ένα συχνό φαινόμενο το οποίο φθάνει σε 
ποσοστό περίπου 50%. Ένα από τα συχνότερα 
αίτια, που πιστεύεται ότι παίζει σημαντικό ρόλο 
στην εμφάνισή της, είναι τα στεροειδή του φύλου. 
Όπως έχει προαναφερθεί η ύπαρξη όχι μόνο οι-
στραδιόλης αλλά και μεταλλάξεων σε γονίδια που 
ενοχοποιούνται για τη μετατροπή των ανδρογό-
νων σε οιστρογόνα, έχει ανατρέψει σημαντικά το 
πεδίο έρευνας, όσον αφορά στην τοπική έκκριση 
ορμονών στον οστικό μεταβολισμό. Ευγοναδικοί 
άνδρες παρουσίασαν αύξηση της οιστραδιόλης 
και όχι της τεστοστερόνης με παράλληλη αύξηση 
της οστικής μάζας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
γίνουν μελέτες σε αυτό το επίπεδο με ανίχνευση 
όχι μόνο των μεταβολιτών της οδού βιοσύνθεσης 
και μετατροπής των ανδρογόνων και οιστρογό-
νων, αλλά και των γονιδίων που εμπλέκονται 
στις παραπάνω διαδικασίες (Leder BZ. et al. 2003, 
Τρόβας Γ, 2004, Zarrabeitia A. et al. 2004).

O IGF-I αποτελεί έναν από τους πιο άφθονους 
σκελετικούς αυξητικούς παράγοντες και είναι 
ίσως από τους σημαντικότερους οστεοβλαστι-
κούς παράγοντες. Πολλές μελέτες αναδεικνύουν 
το ρόλο του στην επίτευξη της κορυφαίας οστι-
κής μάζας. Σύμφωνα με μεγάλη έρευνα ο αυξη-
τικός αυτός παράγοντας συσχετίστηκε με την 
οστική πυκνότητα στο ισχίο ανδρών κάτω των 
60 ετών. Μεταλλάξεις του γονιδίου που κωδι-
κοποιεί τον IGF-I ανιχνεύθηκαν σε πληθυσμούς 
οστεοπορωτικών ανδρών. Η μειωμένη έκφρασή 
του συνδέθηκε με την επίπτωση των καταγμάτων 
αυτών. Ο ΙGF-I είναι ένας ιδιαίτερος φαρμακολο-
γικός στόχος και απαιτούνται περαιτέρω μελέτες 
για την εξακρίβωση της εμπλοκής του στους μη-
χανισμούς απώλειας οστικής μάζας (Bilezikian JP. 
1999, Szulc P. et al. 2004, Tρόβας Γ. 2004, Ποντι-
κίδης Ν. 2005).

Aπό τα συχνότερα αίτια της οστεοπόρωσης 
στους άνδρες είναι η υπερκορτιζολαιμία, ο υπογο-
ναδισμός και η υπέρμετρη κατανάλωση αλκοόλ. 
Η οστεοπόρωση από κορτικοστεροειδή παρουσι-
άζεται τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες. Ο μη-
χανισμός είναι παρόμοιος και περιλαμβάνει την 
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καταστολή της οστεοβλαστικής δραστηριότητας 
με παράλληλη μυϊκή αδυναμία λόγω αρνητικού 
ισοζυγίου ασβεστίου στον οργανισμό. Η οστική 
δομή φαίνεται ότι επηρεάζει τη μυϊκή ισχύ. Πολ-
λές φορές σε ασθενείς με οστεοπόρωση από γλυ-
κοκορτικοειδή εμφανίζονται και μειωμένα επίπε-
δα τεστοστερόνης του ορού, αν και δεν έχει δι-
ευκρινιστεί στους άνδρες ο μηχανισμός εμπλοκής 
της (Μυρωνίδου-Τζουβελέκη Μ. και συν. 2003, 
Bakhireva LN. et al. 2004, O’Brien CA. et al. 2004, 
Tρόβας Γ. 2004, Weinstein RS. et al. 2004).

Τα ανδρογόνα και ιδιαίτερα η τεστοστερόνη 
φαίνεται ότι παίζουν καταλυτικό ρόλο στην εμφά-
νιση της οστεοπόρωσης. H μείωση της ελεύθερης 
τεστοστερόνης είναι μεγαλύτερη από την ολι-
κή γιατί η συνδεδεμένη με την ορμόνη σφαιρίνη 
αυξάνεται με την πάροδο των ετών. Με το γήρας 
έχει παρατηρηθεί όχι μόνο αύξηση του υποδόριου 
λίπους αλλά και μικρού βαθμού μείωση της ελεύ-
θερης τεστοστερόνης σε συγκεκριμένες σκελετι-
κές θέσεις όπως ο αυχένας του μηριαίου οστού, 
το τρίγωνο Ward κ.ά. Ο υπογοναδισμός αποτελεί 
ένα σημαντικό αίτιο δευτεροπαθούς οστεοπό-
ρωσης με εμπλοκή τoυ άξονα υπόφυσης - περι-
φερικού αδένα. Φυσιολογικά τα ανδρογόνα είναι 
σημαντικά τόσο για την επίτευξη της κορυφαίας 
οστικής μάζας όσο και για τη διατήρησή της. Σύμ-
φωνα με μελέτες σε πειραματικά πρότυπα ζώων 
εργαστηρίου (μετά ορχεκτομή), τα ανδρογόνα 
αλληλεπιδρούν με τοπικούς αυξητικούς παράγο-
ντες με αποτέλεσμα την αύξηση της θεμέλιας ου-
σίας και την παραγωγή κυτταρικών και αυξητικών 
παραγόντων. Η μείωση της ελεύθερης τεστοστε-
ρόνης με τα χρόνια επιφέρει στον άνδρα αλλα-
γές όχι μόνο στο σώμα αλλά και στη ψυχολογική 
διάθεση. Πρέπει να τονιστεί ότι οι άνδρες έχουν 
καλύτερη μεταχείριση από τη φύση, αφού τόσο τα 
ανδρογόνα όσο και τα οιστρογόνα παίζουν σημα-
ντικό ρόλο στον ανδρικό σκελετό και στην αν-
δρική οστεοπόρωση. Η αρωματοποίηση της τε-
στοστερόνης γίνεται στους περιφερικούς ιστούς 
συμπεριλαμβανομένων των οστεοβλαστών. Αυτό 
εξηγεί γιατί πολλές μελέτες έχουν ενοχοποιήσει 
παράλληλα με την τεστοστερόνη, την παρουσία 
οιστραδιόλης ορού ως καταλυτικού παράγοντα 
για την ανδρική οστεοπόρωση (Τρόβας Γ. 2004, 

Vandenput L. et al. 2004, Van Pottelbergh I. et al. 
2004, Dokos C. and Myronidou-Tzouveleki M. 
2007). 

Θερ απευτικές στρατηγικές αντιμετώπισης της 
ανδρικής οστεοπόρωσης

Η θεραπευτική αντιμετώπιση της ανδρικής 
οστεοπόρωσης από την αρχή είχε αντιμετωπιστεί 
με τον ίδιο τρόπο όπως στις γυναίκες. Η σκελε-
τική ανάπτυξη και η παθογένειά της φαίνεται ότι 
διαφέρει στα φύλα (Bonnick SL. 2006). Σύμφωνα 
με μελέτες η πρόληψη αποτελεί τον ακρογωνιαίο 
λίθο της αντιμετώπισης. Η κατάχρηση αλκοόλ, ο 
υπογοναδισμός και τα σύνδρομα υπερκορτιζολαι-
μίας, όπως το σύνδρομο Cushing απαιτούν άμεση 
αντιμετώπιση από τους ειδικούς γιατί είναι σοβα-
ροί προδιαθεσικοί παράγοντες (Τρόβας Γ. 2004). 

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα, όσον αφο-
ρά στη φαρμακολογική αντιμετώπιση της νόσου 
είναι η δοσολογία. Συνιστώνται 1500 mg ασβε-
στίου και 600-800 ΙU βιταμίνης D για τους άν-
δρες άνω των 65 ετών. Τα διαθέσιμα στοιχεία για 
τη θεραπευτική αγωγή των αρρένων ασθενών, 
όσον αφορά στην οστεοπόρωση, είναι ελάχιστα. 
Η άσκηση είναι ένας σημαντικός παράγοντας που 
φαίνεται να ωφελεί έμμεσα τα οστά, διατηρώντας 
την ισορροπία, το συντονισμό και μειώνοντας τον 
κίνδυνο των πτώσεων. Είναι ουσιαστική η συμβο-
λή των Ορθοπαιδικών στην άμεση αποκατάσταση 
των καταγμάτων για την επούλωσή τους και τη 
διατήρηση της καλής ομοιοστασίας του σκελετού 
(Bezilikian JP. 1999, Tρόβας Γ. 2004).

Τα δεδομένα, όσον αφορά στη φαρμακευτική 
παρέμβαση με τα υπάρχοντα σκευάσματα, στην 
ανδρική οστεοπόρωση είναι λίγα. Δεν υπάρχουν 
οδηγίες για την ακριβή δοσολογία και τα σχήμα-
τα χορήγησης των οστεοπορωτικών φαρμάκων 
στους άνδρες. Τα αποτελέσματα από τη χρήση 
των διφωσφονικών αλεδρονάτη και ριζεδρονάτη 
ήταν ενθαρρυντικά σε οστεοπορωτικούς άνδρες, 
γι’αυτό και προτείνεται η χορήγησή τους. Τα δι-
φωσφονικά ανήκουν στους αναστολείς των οστε-
οκλαστών. Ιδιαίτερα η αλεδρονάτη αυξάνει την 
οστική πυκνότητα τόσο σε άνδρες με χαμηλή τιμή 
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τεστοστερόνης όσο και με φυσιολογικά επίπεδα 
της ορμόνης. Αν και η καλσιτονίνη χορηγείται 
κατά κόρον σε προεμμηνοπαυσιακές και μετεμ-
μηνοπαυσιακές γυναίκες, τόσο για την πρόληψη 
όσο και για τη θεραπεία, δεν υπάρχουν επαρκή 
δεδομένα για χορήγησή της στους άνδρες. Όσον 
αφορά στη χρήση της τεριπαρατίδης τα δεδομέ-
να αλλάζουν αφού πολλές μελέτες έδειξαν την 
ευεργετική δράση αυτού του ανασυνδυασμένου 
πεπτιδίου της παραθορμόνης PTH(1-34). Η δόση 
των 20 μg καθημερινά φαίνεται ότι έχει ευεργετικά 
αποτελέσματα στην οστική πυκνότητα σε οστεο-
πορωτικούς άνδρες. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες 
από τη χορήγηση της τεριπαρατίδης είναι οι ίδιες 
όπως και στις γυναίκες. Περιλαμβάνουν ναυτία, 
έμετο, κεφαλαλγία αλλά και αύξηση του ουρικού 
οξέος στο πλάσμα. Η τεριπαρατίδη αποτελεί ένα 
πρότυπο αναβολικό φάρμακο για την αντιμετώ-
πιση της οστεοπόρωσης στους άνδρες. Ήδη εξε-
τάζονται και άλλα ανασυνδυασμένα πεπτίδια της 
παραθορμόνης για την πρόληψη και τη θεραπεία 
της οστεοπόρωσης (Bezilikian JP. 1999, Kurland 
ES. et al. 2000, Orwoll ES. et al. 2003, Ringe JD. 
et al. 2004, Τρόβας Γ. 2004, Brown SA and Guise 
TA. 2007).

Η χορήγηση της αυξητικής ορμόνης έχει θετι-
κά αποτελέσματα στους άνδρες με οστεοπόρω-
ση. Έχουν αναφερθεί μειωμένα επίπεδα της IGF-Ι 
στην ιδιοπαθή οστεοπόρωση. Για το λόγο αυτό η 
χορήγηση της ανασυνδυασμένης αυξητικής ορμό-
νης αυξάνει όχι μόνο τα επίπεδα IGF-I σε οστικά 
σημεία, αλλά και στο μυϊκό ιστό. Νέες θεραπευτι-
κές προσεγγίσεις που βρίσκονται σε στάδια ερευ-
νών εμπλέκουν τη συγχορήγηση της αυξητικής 
ορμόνης και της τεστοστερόνης. Η τεστοστερό-
νη όπως και η αυξητική ορμόνη έχει αναβολικές 
δράσεις. Εντούτοις η αυξητική ορμόνη χορηγείται 
με φειδώ λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών, όπως η 
μεγαλακρία. Η τεστοστερόνη χορηγείται σε πει-
ραματικό στάδιο υπό μορφή ειδικής γέλης, σε επι-
θέματα ή ενδομυϊκώς για τη θεραπεία της ανδρι-
κής οστεοπόρωσης. Η τεστοστερόνη συμβάλλει 
ουσιαστικά και στο μεταβολισμό του λιπώδους 
ιστού. Γι’ αυτό πολλές μελέτες επικεντρώνονται 
στη συσχέτιση της αυξητικής ορμόνης, των ορμο-
νών του φύλου στην ανδρική οστεοπόρωση και 

την εναπόθεση λιπώδους ιστού που παρατηρεί-
ται σε μεγαλύτερες ηλικίες (Brill KT. et al. 2002, 
Gillberg P. et al. 2002, Schroeder ET. et al 2004, 
Tρόβας Γ. 2004, Wang C, Cunningham G. et al. 
2004, Wang C. Swerdloff R. et al. 2004).

Mελ λοντικές προοπτικές στην ανδρική οστεο-
πόρωση

H ανδρική οστεοπόρωση είναι μία ύπουλη νό-
σος διότι δεν παρουσιάζει έντονη συμπτωματολο-
γία, γι’ αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολη στη διάγνω-
ση. Διαφέρει σημαντικά από την οστεοπόρωση 
που εμφανίζεται στις γυναίκες διότι η σκελετική 
ανάπτυξη διαφέρει στα δύο φύλα. Τα τελευταία 
χρόνια γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια για την εξα-
κρίβωση των μοριακών και παθοφυσιολογικών 
μηχανισμών της. Η έρευνα επικεντρώνεται στη 
διαλεύκανση της σύνδεσης των ορμονών του φύ-
λου και της σκελετικής ανάπτυξης ως παράγοντα 
αιτιοπαθογένειας της νόσου.

Οι υποδοχείς οιστρογόνων (ΕRs - estrogen rece-
ptors) και ανδρογόνων (ARs - androgen receptors) 
είναι σημαντικοί φαρμακολογικοί στόχοι για νόσους 
που εξαρτώνται από τις ανάλογες ορμόνες, όπως και 
η εμπλοκή τους στη μεταγωγή του ενδοκυτταρίου 
σήματος γενωμικά και μη-γενωμικά. Έχουν προτα-
θεί τόσο οι εκλεκτικοί ρυθμιστές υποδοχέων οιστρο-
γόνων (SERMs) με κυριότερους εκπροσώπους τη 
ραλοξιφαίνη και ταμοξιφαίνη όσο και οι νέοι εκλε-
κτικοί ρυθμιστές υποδοχέων ανδρογόνων (SARMs 
- Selective androgen receptor modulators) για τη θε-
ραπεία της οστεοπόρωσης. Βρίσκονται σε ερευνητι-
κή φάση δύο σημαντικά μονοκλωνικά αντισώματα 
για τον RANKL και OPG. Επιπλέον, γίνεται ιδιαί-
τερη προσπάθεια όσον αφορά στην έρευνα γύρω 
από τα φυσικά SERMs (genistein), όπως και για 
τα νέα ανασυνδυασμένα πεπτίδια της παραθορμό-
νης (Dokos C. and Mironidou-Tzouveleki M. 2007, 
Dokos C. and Myronidou-Tzouveleki M. 2007). Η 
εξερεύνηση στο “μαγικό κόσμο” του φαινομένου 
της οστικής ανακατασκευής θα μας φέρει σίγουρα 
ένα βήμα πιο κοντά στη θεραπευτική αντιμετώπιση 
αυτής της μορφής οστεοπόρωσης.
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Abstract

Osteoporosis in men and novel therapeutic 
strategies

Dokos C. and Mironidou-Tzouveleki M.
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Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Osteoporosis is a serious bone metabolic disorder 
that is characterized by bone loss and deterioration 
of its microarchitecture. Today women osteoporosis 
is in the front line of research because the major-
ity of osteoporotic patients are women. However 
osteoporosis is not a feminine issue. Men may pres-
ent osteoporosis whether they are not familiar with 
age-related cellular and tissue changes with a denial 
of any symptoms of an age-dependent disease. Al-
though our knowledge for men osteoporosis is poor, 
it is a serious issue that an Orthopaedic Surgeon 
must face. Τhe therapeutic intervention is an im-
portant part because men osteoporosis needs exper-
tise. Further studies in both clinical and laboratory 
level will clarify not only the causes and patho-
physiological mechanisms of men osteoporosis but 
also the personalized pharmacological therapeutic 
targets.

Key-words: men osteoporosis, therapeutics, os-
teoporosis, pharmacological targeting.
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Περίληψη

Τις προηγούμενες δεκαετίες η αρθρόδεση είχε επικρατήσει ως θε-
ραπεία εκλογής στην αντιμετώπιση των παραμορφώσεων και της 
αστάθειας της σπονδυλικής στήλης, οι οποίες δεν ανταποκρίνονταν 
στη συντηρητική θεραπεία. Τον τελευταίο καιρό, η αρθροπλαστική 
της σπονδυλικής στήλης έχει αρχίσει να γίνεται όλο και πιο δημο-
φιλής. Ο κύριος στόχος της χρήσης των τεχνητών δίσκων είναι η 
ελάττωση ή η εξάλειψη του πόνου και ταυτόχρονα η διατήρηση της 
φυσιολογικής κίνησης της σπονδυλικής μονάδας. Επιπλέον, ένα θε-
ωρητικό πλεονέκτημα της αρθροπλαστικής του δίσκου συγκριτικά 
με την αρθρόδεση, το οποίο όμως απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση, 
είναι η ελάττωση της νόσου του παρακειμένου επιπέδου η οποία 
να απαιτεί χειρουργική αντιμετώπιση. Διάφορες μελέτες αναφέ-
ρουν θετικά αποτελέσματα σχετικά με την αρθροπλαστική του δί-
σκου και οι πρώτες προοπτικές μελέτες παρουσιάζουν συγκρίσιμα 
αποτελέσματα μεταξύ αρθροπλαστικής δίσκου ενός επιπέδου και 
αρθρόδεσης. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνεται πάντα 
υπ΄όψιν ότι τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται σε σωστά 
επιλεγμένους ασθενείς. Με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ιδανικοί υποψή-
φιοι για ολική δίσκου είναι οι νέοι, δραστήριοι ασθενείς με χαμηλή 
οσφυαλγία λόγω εκφύλισης δίσκου καθώς και οι νέοι ασθενείς με 
αυχενική μυελοπάθεια και δισκογενή πόνο, με καλά οστικά απο-
θέματα, χωρίς νόσο των οπισθίων αρθρώσεων. 

Η χρήση των τεχνητών μεσο-
σπονδύλιων δίσκων στη χειρουρ-
γική της Σπονδυλικής Στήλης
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Συμπερασματικά, είναι προφανές ότι τα πρώιμα 
αποτελέσματα της μεθόδου αυτής είναι ενθαρρυ-
ντικά, απαιτείται όμως περαιτέρω αξιολόγηση των 
μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων. Έτσι, η μέθοδος 
αυτή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως ρουτίνα, 
αλλά ως εναλλακτική λύση μεταξύ συντηρητικής 
θεραπείας και αρθρόδεσης με τη θέσπιση ασφαλών 
κριτηρίων.

Εισαγωγή

Η οσφυαλγία είναι μια από τις συχνότερες παθή-
σεις του Δυτικού κόσμου. Η καταστροφή του με-
σοσπονδύλιου δίσκου με την πάροδο του χρόνου, 
αποτελεί δυστυχώς μια αναπόφευκτη διαδικασία, 
που οδηγεί σε διαφόρου βαθμού οσφυαλγία. Μέχρι 
και σήμερα η χειρουργική αντιμετώπιση εκλογής 
για την καταστροφή του μεσοσπονδύλιου δίσκου 
εξακολουθεί να είναι η δισκεκτομή ή η αρθρόδεση. 
Ο Fritzell (Fritzell 2001) σε μια προοπτική μελέτη 
απέδειξε την υπεροχή της σπονδυλοδεσίας συγκρι-
τικά με τη συντηρητική αγωγή (p=0.0002), όσον 
αφορά στην ανακούφιση των συμπτωμάτων ατό-
μων με χρόνια χαμηλή οσφυαλγία. Παρόλα αυτά, 
ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους της Ορθο-
παιδικής είναι η διατήρηση της κινητικότητας των 
αρθρώσεων. Τόσο η δισκεκτομή όσο και η αρθρό-
δεση, παρόλο που εμφανίζουν καλά αποτελέσμα-
τα, όσον αφορά κυρίως στον πόνο, διαταράσσουν 
την εμβιομηχανική της σπονδυλικής στήλης και 
οδηγούν μακροπρόθεσμα σε μεγαλύτερη κατα-
στροφή των γύρω ιστών και των παρακείμενων 
μεσοσπονδύλιων δίσκων (Gillet P 2003). Τα αποτε-
λέσματα διαφέρουν ανάλογα με τη διάγνωση, τον 
αριθμό των προηγούμενων χειρουργείων και τον 
αριθμό των αρθροδεμένων επιπέδων (Zdeblik TA 
1993,1995, Vamvanji et al 1998). Για το λόγο αυτό, 
τα τελευταία 40 σχεδόν χρόνια, έχει γίνει μεγάλη 
προσπάθεια για αντικατάσταση των φθαρμένων 
μεσοσπονδύλιων δίσκων με τεχνητούς.

Το εγχείρημα δεν είναι εύκολο, αν αναλογισθεί 
κανείς την πολύπλοκη ανατομία της περιοχής της 
εμφύτευσης και τις εμβιομηχανικές ιδιότητες που 
θα πρέπει να αναπαρασταθούν. Οι γειτονικοί σπόν-
δυλοι αρθρώνονται μεταξύ τους με ένα σύμπλεγμα 

που είναι γνωστό ως το τριπλό σύμπλεγμα αρθρώ-
σεως της σπονδυλικής στήλης (the spine triple-
joint complex). Σε αυτό το σύμπλεγμα συμμετέ-
χουν τα σπονδυλικά σώματα, ο μεσοσπονδύλιος 
δίσκος και, οπισθίως, οι αρθρώσεις των ανάντων 
και κατάντων αποφύσεων (facet joints). Τελικά το 
όλο σύμπλεγμα επιτρέπει συνολικά έξι βαθμούς 
ελευθερίας κίνησης : 1) συμπίεση, 2) διάταση, 3) 
κάμψη 4) έκταση, 5) πλάγια κάμψη και 6) στροφή. 
(Εικόνα 1).

Ωστόσο, in vitro πτωματικές μελέτες απο-
δεικνύουν τη διατήρηση ή την ομαλοποίηση των 
εμβιομηχανικών ιδιοτήτων των παρακείμενων 
στην εμφύτευση σπονδυλικών μονάδων μετά την 
ολική αντικατάσταση δίσκου (DiAngelo et al 2003, 
Puttlitz et al 2004). 

Ιστορία

Η ιδέα της αντικατάστασης του μεσοσπονδύλιου 
δίσκου (ΜΣΔ) με τεχνητό, περιγράφηκε πρώτα από 
το Fernström to 1966 (Fernström 1966) ο οποίος 
χρησιμοποίησε σφαίρες από ανοξείδωτο ατσάλι 
μεταξύ των σπονδυλικών σωμάτων, προκειμένου 
να διατηρήσει το ύψος και την κίνηση (Εικόνα 2). 
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Εικόνα 1 : Το σύμπλεγμα των τριών αρθρώσεων της ΣΣ 
επιτρέπει έξι συνολικά διαφορετικές κινήσεις



Δυστυχώς, μετά από 4-7 χρόνια, μόνο το 12% των 
μεσοσπονδύλιων διαστημάτων είχαν διατηρηθεί, 
λόγω της καταβύθισης των σφαιρών στα παρακεί-
μενα σπονδυλικά σώματα. Αρκετά χρόνια νωρί-
τερα, το 1954, ο Knowels (Knowels 1954) ήταν ο 
πρώτος που παρουσίασε μια μεταλλική συσκευή 
που χρησίμευε για τη διατήρηση του κενού ανά-
μεσα στις οπίσθιες αποφύσεις, χωρίς όμως να δια-
τηρεί καμίας μορφής κίνηση.

Τα τελευταία 20-22 χρόνια υπήρξε έντονη αναζω-
πύρωση του ενδιαφέροντος στην αρθρο πλαστική 
της σπονδυλικής στήλης. Ο Patil το 1982 (Patil, 
1982) παρουσίασε μια συ σκευή που αποτελούνταν 
από δύο παράλληλες μεταλλικές πλάκες από ατσά-
λι, που εφάπτονταν με ολόκληρη την επιφάνεια 
των σπονδυλικών σωμάτων. Πολλαπλά ελατήρια 
παρεμβάλλονταν μεταξύ των πλακών. Δεν υπάρ-
χουν στοιχεία για την τύχη αυτής της συσκευής. 

Ο Baumgartner το 1994 (Baumgartner, 1994) 
πρότεινε την επιστροφή σε πιο συμπαγείς προθέ-
σεις με λιγότερες αρθρώσεις μεταξύ των τμημάτων 
τους. Έτσι, η συσκευή του αποτελούταν από ένα 
τμήμα σχετικά ελαστικού τιτανίου. Παρομοίως, ο 
Sheppard το 1989 (Sheppard 1989,1991) παρουσία-
σε μια συσκευή ενός μέρους, που χρησίμευε για την 
αντικατάσταση των δίσκων της αυχενικής μοίρας 
της σπονδυλικής στήλης και είχε σχήμα σφαίρας. 
Το υλικό που χρησιμοποίησε ήταν από κεραμικό 
ή τιτάνιο.

Οι συσκευές ενός μέρους όμως δε στάθηκαν 
ικανές να αναπαραστήσουν ικανοποιητικά την πο-
λύπλοκη κίνηση του φυσιολογικού δίσκου. Έτσι ο 
Hedman (Hedman et al 1988, Kostuik 1992) ήδη 
από το 1988 παρουσίασαν μια πρόθεση που απο-
τελούταν από δύο ελατήρια μεταξύ δύο πλακών 
με ένα οπίσθιο “μεντεσέ” που επέτρεπε την ανα-
παράσταση της κανονικής κάμψης και έκτασης 
(Εικόνα 3). 

Οι Salib και Pettine το 1993 (Salib et al 1993) πα-
ρουσίασαν μια πρόθεση που επέτρεπε κίνηση σε 6 
επίπεδα. Αποτελούνταν από μια κεραμική συσκευή 
σε σχήμα σφαίρας σε θήκη που στερεώνονταν με 
ελάσματα στα σπονδυλικά σώματα. 

Εκτός όμως από τις αμιγώς μεταλλικές προθέ-
σεις, που ως βασικό τους πλεονέκτημα είχαν την 
μεγαλύτερη μηχανική αντοχή, παρουσιάστηκαν και 
προθέσεις από πολυμερή και ελαστομερή (σιλικόνη, 
πολυουραιθάνιο). Τα υλικά αυτά, αν και μικρότερης 
μηχανικής ισχύος, προσομοιάζουν περισσότερο 
στις ιδιότητες του φυσιολογικού μεσοσπονδύλιου 
δίσκου. Προβλήματα όμως δημιουργούνται όσον 
αφορά στην αντοχή των υλικών αυτών στο χρόνο, 
αλλά και στην εύρεση σταθερού τρόπου σύνδεσης 
των υλικών με τα σπονδυλικά σώματα.

Ήδη από το 1956 ο Steenbrugghe (Van Steen-
brugghe 1956) παρουσίασε μια αμιγώς συνθετική 
πρόθεση που αποτελούταν από σώματα από πλα-
στικό με ελαστικά “μαξιλάρια” να παρεμβάλλο-
νται . Ακολούθησαν και πολλές άλλες προσπάθει-
ες μιμήσεως της φυσιολογικής δομής του μεσο-
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Εικόνα 2 : Ο Fernstrom ήταν από τους πρώτους που 
χρησιμοποίησε μεταλλικές σφαίρες για την αντικατά-

σταση του μεσοσπονδύλιου δίσκου

Εικόνα 3: Η πρόθεση των Hedman et al



σπονδύλιου δίσκου (Stubstad et al 1975, Downey 
1989,1991, Weber 1980, 1989, Edeland 1981,1989, 
Monson 1989, Dove et al 1990, Fischer 1987, Lee 
et al 1990). Η πρώτη προσπάθεια με μη μεταλλικά 
υλικά που φαίνεται να ανταποκρίνεται στις στρο-
φικές κινήσεις του δίσκου, αλλά και στην ακαμψία 
που πρέπει να έχει προέρχεται από το Lee (Lee et 
al 1990) και τον Parsons (Parsons et al 1992) , οι 
οποίοι χρησιμοποίησαν πυρήνα από ελαστομερές ο 
οποίος καλύπτονταν από τελικές πλάκες από ελα-
στομερές ή υδροξυαπατίτη (Εικόνα 4). Η τεχνική 
“sandwich” υιοθετήθηκε από τον Tadano και τους 
συνεργάτες του (Tadano et al 1992) οι οποίοι δη-
μιούργησαν μια συσκευή που αποτελούνταν από 
πυρήνα από ελαστομερές που περικλειόταν από 
τελικές πλάκες από κεραμικό υλικό, που φαίνεται 
να αλληλεπιδρά και να ενσωματώνεται καλύτερα 
με τα σπονδυλικά σώματα.

Η λύση στα προβλήματα που δημιουργούν οι 
αμιγώς μεταλλικές ή μη μεταλλικές προθέσεις 
φαίνεται να προέρχεται από το συνδυασμό των 
υλικών. Πιο συχνά χρησιμοποιήθηκε ο σχεδια-
σμός τύπου sandwich, με πυρήνα από πολυμερές 
και τελικές πλάκες από μέταλλο, τιτάνιο ή κυρίως 
ατσάλι. Από τις πρώτες προσπάθειες ήταν αυτές 
του Khvisyuk (Khvisyuk et al 1982) και του Frey 
(Frey et al 1990).

Ο δίσκος όμως που εμφανίσθηκε ως ο πιο ευρέως 
χρησιμοποιημένος τεχνητός δίσκος δημιουργήθη-
κε στη Γερμανία στις αρχές του 1980. Στην τελική 
του μορφή ο δίσκος Link SB Charite ΙΙΙ αποτε-
λείται από δύο μεταλλικές τελικές πλάκες , από 
κοβάλτιο – χρώμιο, με ένα ολισθαίνοντα ενδιάμεσο 
πυρήνα από πολυαιθυλένιο (Εικόνα 5). Δημιουρ-
γήθηκε από τους Butttner-Janz (Griffith et al 1994, 
Butttner-Janz et al 1988) και Zippel (Butttner-Janz 
et al 1989) και από την εμφάνισή του έχει εξελιχθεί 
(Charite I και Charite II) μέχρι την τελική του μορ-
φή, που έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει τόσο 
προσθοπίσθια ολίσθηση, όσο και στροφική κίνηση. 
Ο δίσκος Charite III (Εικόνα 5,6) έχει δοκιμασθεί 
κλινικά στην Ευρώπη περισσότερο από οποιονδή-
ποτε άλλο τεχνικό δίσκο και προσφέρει ποσοστά 
επιτυχίας που κυμαίνονται από 63-85% (Griffith et 
al 1994, Van O Οji et al 2003, Ross et al 2007).

Ο πρώτος τεχνητός δίσκος που πήρε έγκριση για 
εμφύτευση από το FDA στις Ηνωμένες Πολιτείες 
είναι αυτός που παρουσιάσθηκε από τον Steffee 
το 1991 (Steffee 1991,1992). Πρόκειται για ένα 
δίσκο που αποτελείται από πυρήνα από ελαστικό 
πολυμερές, ανάμεσα σε δύο πλάκες τιτανίου. Οι 
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Εικόνα 5 : Ο δίσκος LINK SB Charite III

Εικόνα 4 : Ο δίσκος που προτάθηκε από τους Lee και 
Parsons



τελικές πλάκες καλύπτονται από πορώδες υλικό, 
που επιτρέπει την καλύτερη ενσωμάτωση με τα 
σπονδυλικά σώματα. Στην επιφάνεια υπάρχουν 
τέσσερις κωνικές προεξοχές που εμβυθίζονται στα 
σπονδυλικά σώματα (Εικόνα 7). 

Έκτοτε, πλειάδα προθέσεων βρίσκεται υπό έρευ-
να από το FDA (Pro Disc L, Maverick, FlexiCore). 
Κάθε μια από αυτές τις προθέσεις παρουσιάζει ιδιαι-
τερότητες όσον αφορά στα υλικά κατασκευής τους, 
τον αριθμό των αρθρώσεων, το βαθμό κίνησης που 
επιτρέπουν και τον τρόπο ενσωμάτωσής τους στα 
παρακείμενα οστά (Anderson et al 2004).

Το 1994 ο Thierry Marney, ένας Γάλλος Ορθοπαι-
δικός σχεδίασε το δίσκο ProDisc (Spine Solutions 

GmbH, Tuttlingen, Germany) (Marney 1994). Ο 
δίσκος αποτελείται από δύο μεταλλικές πλάκες 
από κράμα κοβαλτίου-χρωμίου- μολυβδαίνιου, με 
πυρήνα από πολυαιθυλαίνιο που ενώνεται με την 
κάτω τελική πλάκα. (Εικόνα 8). 

Ο ίδιος ο Marney πρόσφατα ανακοίνωσε τα απο-
τελέσματα από τη χρήση της συσκευής για διά-
στημα 8-10 ετών (Marney 2001). Άριστο ή καλό 
αποτέλεσμα επιτεύχθη στο 78% των ασθενών, με 
κύριες επιπλοκές να αναφέρονται η νέα κήλη σε 
επίπεδο υψηλότερα της εμφύτευσης, η ακινητο-
ποίηση της άρθρωσης λόγω οστεοποίησης και μία 
περίπτωση ρήξης αγγειακού στελέχους που επιδι-
ορθώθηκε άμεσα διεγχειρητικά. Δεν υπήρξε καμία 
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Εικόνα 6 : Ο δίσκος LINK SB Charite III είναι ο πιο δοκιμασμένος κλινικά δίσκος
 στην Ευρώπη με ικανοποιητικά αποτελέσματα

Εικόνα 7 : Ο δίσκος του Steffee (1991) Εικόνα 8 : Ο δίσκος ProDisc χρησιμοποιείται από το 
1990 με πολύ καλά κλινικά αποτελέσματα
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περίπτωση μετανάστευσης της πρόθεσης ή ανάγκη 
για αφαίρεση και αναθεώρηση. Άλλοι συγγραφείς 
αναφέρουν ποσοστά επιτυχίας με τη συγκεκριμέ-
νη πρόθεση που κυμαίνονται από 80% έως πάνω 
από 90% (Bertagnoli et al 2002, Mayer et al 2002, 
Tropiano et al 2003).

Άλλες προσπάθειες εξομοίωσης του φυσιολο-
γικού πυρήνα του μεσοσπονδύλιου δίσκου έχουν 
γίνει με τη χρήση αέρα ή ελαίου, όπως στο δίσκο 
του Pisharodi (Pisharodi 1992) ή πολυμερές υλικό 
σε υγρή μορφή, όπως στο δίσκο του Fuhrmann 
(Fuhrmann et al 1991).

Σε πρώιμα στάδια καταστροφής του μεσο-
σπονδύλιου δίσκου εφαρμόζεται η αντικατάσταση 
μόνο του πυρήνα από τεχνητό υλικό. Η μέθοδος 
αυτή παρουσιάζει το πλεονέκτημα της μικρότερης 
καταστροφής των ιστών, μιας και μπορεί να πραγ-
ματοποιηθεί και διαδερμικά, καθώς επίσης και της 
επαναφοράς του ινώδους δακτυλίου στη φυσιολο-
γική του τάση και μέγεθος. Οι πρώτες προσπάθειες 
έγχυσης πυρηνικού υλικού από σιλικόνη σε πτω-
ματικά μοντέλα, έγιναν στις αρχές του 1960 από 
το Nachemson (Nachemson 1962). Ακολούθησαν 
και άλλες προσπάθειες με στόχο την όσο το δυνατό 
καλύτερη αντικατάστασης του φθαρμένου πυρήνα 
από τεχνητό (Fernström 1966, Schneider et al 1974, 
Froning 1975, Fassio et al 1978, Ray et al 1988,1990, 
Hou et al 1991). 

Οι Bao και Highan (Bao QB, Highan PA 1991, 
1993) ανέπτυξαν τεχνική αντικατάστασης του 
πυρήνα με υλικό που προσομοιάζει, όχι μόνο στις 
μηχανικές ιδιότητες του φυσιολογικού πυρήνα, 
αλλά και στις φυσιολογικές ιδιότητες. Το υλικό 

που εμφύτευσαν από υδρογέλη έχει την ιδιότητα 
της απορρόφησης και αποβολής υγρού, με αποτέ-
λεσμα τη φυσιολογικότερη θρέψη και συντήρηση 
του ινώδους δακτυλίου (Εικόνα 9). 

Όσον αφορά στην αυχενική μοίρα της σπονδυ-
λικής στήλης, οι εξελίξεις είναι πιο βραδείες. Αυτό 
οφείλεται κυρίως στις πολύ σοβαρές επιπλοκές 
που μπορεί να προκληθούν από μη επιτυχημένη 
εμφύτευση της πρόθεσης. Επίσης, οι εμβιομηχα-
νικές ιδιότητες της ΑΜΣΣ είναι διαφορετικές από 
της ΟΜΣΣ και χρειάζεται έτσι διαφορετικός σχε-
διασμός των προθέσεων. 

Από τις πρώτες προσπάθειες είναι αυτή του 
Cummings (Cummings et al 1998) με μια πρόθεση 
δύο τεμαχίων που ονομάζεται “The Bristol Disc”. 
Αποτελείται από δύο τμήματα ανοξείδωτου ατσα-
λιού και η στερέωση γίνεται, στην τελική μορφή 
της πρόθεσης, με δύο πρόσθιες βίδες. Η άρθρωση 
γίνεται μεταξύ της κοίλης και της κυρτής επιφά-
νειας των δύο τμημάτων της πρόθεσης. Τα πρώτα 
αποτελέσματα που ανακοίνωσαν είχαν μάλλον 
υψηλό ποσοστό επιπλοκών, κάτι που και οι ίδιοι 
οι ερευνητές παραδέχθηκαν. 

Μια παραλλαγή του δίσκου του Bristol σχεδι-
άσθηκε από τον Wigfield (Wigfield et al 2002) με 
ένα δίσκο που ονομάσθηκε Frenchay Cervical Disc. 
Τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν 24 μήνες 
μετά την εμφύτευση έδειξαν περίπου 45% βελτίωση 
των συμπτωμάτων των ασθενών όσον αφορά στον 
πόνο στα άνω άκρα και στον αυχένα.

Επίσης, εξέλιξη του δίσκου Bristol αποτελεί και 
ο δίσκος Prestige (Medtronic Sofamor Danek). O 
Porchet αναφέρει συγκρίσιμα αποτελέσματα μετα-
ξύ ασθενών στους οποίους εμφυτεύθηκε ο δίσκος 
και αυτών οι οποίοι υποβλήθηκαν σε σπονδυλοδε-
σία (Porchet et al 2004). Παράλληλα, ο Traynelis 
(Traynelis 2004) αναφέρει ότι ο δίσκος Prestige 
διατηρεί την κίνηση στο επίπεδο της εμφύτευσης 
σε μελέτη με follow up δύο ετών.

Ο Bryan (Bryan 2002) ανακοίνωσε τα αποτελέ-
σματα από την εμφύτευση του δίσκου του (Bryan 
Cervical Disc) σε 97 ασθενείς, με 70% άριστα 
αποτελέσματα και 13% φτωχά αποτελέσματα. Ο 
δίσκος αυτός ακολουθεί την τεχνική sandwich και 
αποτελείται από ένα ελαστικό πυρήνα ανάμεσα σε 
δύο μεταλλικές πλάκες τιτανίου (Εικόνα 10).  

Εικόνα 9 : Ο τεχνητός δίσκος των Bao και Highan
 με πυρήνα από υδρογέλη
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Ενδείξεις – Αντενδείξεις

Τα πρώτα αποτελέσματα από την εμφύτευση τε-
χνητών μεσοσπονδύλιων δίσκων είναι ενθαρρυντι-
κά. Παρότι όμως υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός 
για το θέμα, προσοχή πρέπει να δοθεί στον καθορι-
σμό των ασθενών που είναι κατάλληλοι ή ακατάλ-
ληλοι για μια τέτοια επέμβαση. Σε πολύ μεγαλύτε-
ρο βαθμό από ότι στις αρθροπλαστικές των άλλων 
αρθρώσεων (π.χ. γόνατος, ισχίου), αποτυχία στην 
εμφύτευση μια πρόθεσης τεχνητού μεσοσπονδύ-
λιου δίσκου μπορεί να είναι καταστροφική για το 
μέλλον, ακόμα και για τη ζωή του ασθενούς.

Γενικά οι ενδείξεις είναι οι ίδιες με αυτές της 
αρθρόδεσης. Πριν την απόφαση για ολική αντι-
κατάσταση δίσκου ο ασθενής θα πρέπει να έχει 
εξαντλήσει όλα τα περιθώρια συντηρητικής θε-
ραπείας. Θα πρέπει επίσης να έχει αποσαφηνισθεί 
ότι ο πόνος και τα συμπτώματα οφείλονται στον 
κατεστραμμένο δίσκο. Για αυτό το λόγο θα πρέπει 
να έχουν επιστρατευθεί όλα τα διαγνωστικά μέσα, 
συμπεριλαμβανομένων της αξονικής τομογραφίας, 
της μαγνητικής τομογραφίας και του δισκογραφή-
ματος. Εάν υπάρχουν ισχυρές υποψίες για ψυχολο-
γικά αίτια των συμπτωμάτων θα πρέπει ο ασθενής 
πρώτα να παραπέμπεται σε ειδικούς ψυχολόγους 
(Block et al 2001). 

Η οστεοπόρωση αποτελεί κατά πολλούς αντέν-
δειξη στην πραγματοποίηση μιας τέτοιας επέμβα-
σης, μιας και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος εμβύθισης 
της πρόθεσης στα σπονδυλικά σώματα, ιδιαίτερα 
εάν είναι του τύπου των μεταλλικών τελικών πλα-
κών. Παρομοίως, αντένδειξη αποτελεί η παρουσία 
οστεοαρθριτικών αλλοιώσεων στις ανάντεις και 

κατάντεις αρθρώσεις (facet joints). 
Η μεγάλου βαθμού σπονδυλολί-

σθηση αποτελεί επίσης αντένδειξη, 
μιας και κάτι τέτοιο οδηγεί σε ανα-
ντιστοιχία μεταξύ των μεταλλικών 
πλακών και απώλεια έτσι της οπί-
σθιας στήριξης. 

Οι Kumar και Bertagnoli (Be-
rtagnoli R, Kumar S 2002) προσπά-
θησαν να θεσπίσουν κριτήρια επι-
λογής των ασθενών για ολική αντι-
κατάσταση του δίσκου και όρισαν 
τέσσερα κριτήρια καταλληλότητας, 

στα οποία περιλαμβάνονται το ύψος των δίσκων, 
η κατάσταση των facets, η κατάσταση των άλλων 
στοιχείων της σπονδυλικής στήλης, ο αριθμός των 
επιπέδων που έχουν υποστεί επέμβαση και η κατά-
σταση των οπίσθιων στοιχείων. Όρισαν ως πρώτο 
(prime) υποψήφιο για την επέμβαση έναν ασθενή 
με δίσκο ψηλότερο από 4mm, με καμία αλλοίωση 
στις ανάντεις και κατάντεις αρθρώσεις, με ενός 
επιπέδου δισκοπάθεια, με ανέπαφα οπίσθια στοι-
χεία και χωρίς άλλη παθολογία στη σπονδυλική 
του στήλη. Σε έρευνά τους το 98% των ασθενών 
αυτής της κατηγορίας ήταν ικανοποιημένοι από 
τα αποτελέσματα της επέμβασης στην οποία υπο-
βλήθηκαν. Τα κριτήρια εισόδου ή αποκλεισμού από 
τις κλινικές μελέτες του αμερικάνικου οργανισμού 
τροφίμων και φαρμάκων (FDA), τα οποία θεω-
ρούνται και τα πιο αξιόπιστα για την κατάλληλη 
επιλογή των υποψηφίων για ολική αντικατάστα-
ση δίσκου, παρουσιάζονται στους πίνακες 1 και 2 
(Huang et al 2004, McAfee 2004).

Επιπλοκές

Οι επιπλοκές που έχουν αναφερθεί μετά από εμ-
φύτευση τεχνητού δίσκου είναι γενικά παρόμοιες 
με αυτές που αναφέρονται στις επεμβάσεις αρθρό-
δεσης όσον αφορά στην προσπέλαση στην περιοχή 
του δίσκου. Σε αυτές περιλαμβάνονται μόνιμες ή 
προσωρινές νευρολογικές βλάβες, αιματώματα, δι-
ατάραξη της συμπαθητικής λειτουργίας, νέος πό-
νος ή επιδείνωση του πόνου, πνευμονική εμβολή, 
δυσλειτουργία των σπλάχνων, θρομβοφλεβίτιδα 
και φλεγμονή. 

Εικόνα 10 : Ο δίσκος του Bryan για την ΑΜΣΣ (Bryan Disc System)
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Κριτήρια
Εφαρμογής   ■ νεαρή ηλικία (18-65 ετών)
              ■ υποκειμενικά και αντικειμενικά σημεία
      ριζίτιδας/μυελοπάθειας με νόσο 1 έως 3 επιπέδων±αυχεναλγία,
      επιβεβαίωση με CT ή MRI   
    ■ αποτυχία συντηρητικής αγωγής (>6 εβδ.)   

Αποκλεισμού  ■ αγκυλωτική σπονδυλίτιδα
   ■ ρευματοειδής αρθρίτιδα
   ■ ασβέστωση οπίσθιου επιμήκους συνδέσμου
   ■ ιδιοπαθής σκελετική υπερόστωση (DISH)
   ■ ινσουλινοεξαρτώμενος ΣΔ
   ■ αστάθεια ΑΜΣΣ
   ■προηγούμενη σπονδυλοδεσία ή φλεγμονή
   ■οστεοπόρωση
   ■ χρόνια χρήση κορτικοστεροειδών
   ■ παχυσαρκία
   ■ εγκυμοσύνη
   ■ μεμονωμένη αυχεναλγία

Πίνακας 1: Τρέχουσες ενδείξεις ολικής αρθροπλαστικής δίσκου ΑΜΣΣ

Κριτήρια
Εφαρμογής  ■ νεαρή ηλικία (18-60 ετών)
   ■ συμπτωματικός δισκογενής πόνος 1 ή 2 επιπέδων
   (03-Ι1), επιβεβαίωση με ακτινογραφίες και δισκογράφημα 
   ■ αποτυχία συντηρητικής αγωγής (>6 μήνες)

Αποκλεισμού  ■ σπονδυλική στένωση κεντρικού ή πλάγιου τύπου
   ■ αρθρίτιδα οπισθίων αρθρώσεων
   ■ σπονδυλόλυση/ σπονδυλολίσθηση
   ■ ριζίτιδα οφειλόμενη σε κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου
   ■ σκολίωση
   ■ οστεοπόρωση
   ■ χρόνια χρήση κορτικοστεροειδών
   ■ προηγούμενη σπονδυλοδεσία/ φλεγμονή ή κάταγμα ΟΜΣΣ
   ■ παχυσαρκία (BMI>40)
   ■ εγκυμοσύνη

Πίνακας 2: Τρέχουσες ενδείξεις ολικής αρθροπλαστικής δίσκου ΟΜΣΣ
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Οι επιπλοκές που σχετίζονται με την θέση της 
πρόθεσης συμπεριλαμβάνουν την εμβύθιση, ιδιαί-
τερα σε οστεοπορωτικά άτομα, την οστεοποίηση 
γύρω από την πρόθεση και έτσι την κατάργηση της 
κίνησης, τη συγκέντρωση υπολειμμάτων (debris) 
στα συνθετικά μέρη της πρόθεσης, ανάμεσα στις 
μεταλλικές πλάκες και στην καταστροφή των οπί-
σθιων στοιχείων της ΣΣ. 

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν λίγες μόνο παρου-
σιάσεις περιπτώσεων που εμφάνισαν αυτόματη 
σπονδυλοδεσία μετά από ολική αντικατάσταση 
δίσκου, όμως ο Putzier (Putzier 2004) αναφέρει 
ποσοστά αυτόματης σπονδυλοδεσίας μεγαλύτε-
ρα από 60% σε σειρά ασθενών με την πρόθεση SB 
Charite μετά από παρακολούθηση 17 ετών. 

Από τις δυσκολότερες επιπλοκές που έχουν ανα-
φερθεί είναι αυτές που προκύπτουν όταν υπάρχει 
η ανάγκη αφαίρεσης ή αναθεώρησης της αρθρο-
πλαστικής. Σε αυτές τις περιπτώσεις συχνά ο χει-
ρουργός οδηγείται στη λύση της αρθρόδεσης, ενώ 
έχουν αναφερθεί περιπτώσεις καταστροφής αγ-
γείων, ακόμα και της αορτής (Lemaire et al 1997, 
Zeegers et al 1999, Sott et al 2000). 

Μετεγχειρητική αποκατάσταση

Όπως σε κάθε περίπτωση αρθροπλαστικής η με-
τεγχειρητική αποκατάσταση είναι κεφαλαιώδους 
σημασίας για την επιτυχή έκβαση της επέμβασης. 
Κακή μετεγχειρητική κινησιοθεραπεία έχει απο-
δειχθεί πως οδηγεί μακροπρόθεσμα σε ελάττωση 
ή και κατάργηση της κίνησης στο χειρουργημένο 
επίπεδο (Cinotti et al 1996). 

Αρχικά ενθαρρύνεται η προοδευτική κάμψη, 
αλλά η αποφυγή της έκτασης, ώστε να επουλω-
θεί το τραύμα από την πρόσθια προσπέλαση. Σε 
δεύτερο χρόνο ξεκινάνε προοδευτικά οι στροφικές 
κινήσεις και τέλος οι ασκήσεις έκτασης. 

Καθώς οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε τέ-
τοιες επεμβάσεις συνήθως είναι χρονίως ακινητο-
ποιημένοι λόγω του πόνου, χρειάζεται ιδιαίτερη 
ενθάρρυνση και ψυχολογική υποστήριξη ώστε να 
κινητοποιηθούν και να επανέλθουν στις δραστη-
ριότητες της καθημερινής ζωής. 

Συμπεράσματα

Η ολική αντικατάσταση του κατεστραμμένου με-
σοσπονδύλιου δίσκου παρουσιάζει εξαιρετικό ενδι-
αφέρον και αποτελεί πεδίο εντατικής έρευνας. Στην 
Ευρώπη δίσκοι έχουν εμφυτευτεί εδώ και δύο δε-
καετίες και τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά, 
κυρίως όσον αφορά στη μετατόπιση το δίσκου και 
στην αντοχή των υλικών. Νέα εμφυτεύματα ανα-
πτύσσονται και πολλά έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί 
και αναμένονται τα πρώτα κλινικά αποτελέσματα. 
Σε πρόσφατη μελέτη ο Singh (Singh et al 2004) 
εκτιμά ότι μέχρι το 2010 στις ΗΠΑ θα έχουν δα-
πανηθεί 2.18 δις. δολάρια στις επεμβάσεις ολικής 
αντικατάστασης δίσκου.

Παρόλα αυτά η αρθροπλαστική της σπονδυλι-
κής στήλης δε θα πρέπει να αποτελέσει πανάκεια. 
Στο βαθμό που ως μέθοδος θεραπείας αποτελεί 
μια εναλλακτική λύση ανάμεσα στη συντηρητική 
αγωγή και στην παλαιά λύση της αρθρόδεσης, θα 
πρέπει να θεσπισθούν ασφαλή και συγκεκριμένα 
κριτήρια για τον υποψήφιο ασθενή για αρθροπλα-
στική. 

Παρά τα θετικά αποτελέσματα από τις πρώτες 
εμφυτεύσεις, ερωτηματικά ακόμα παραμένουν για 
τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, ιδιαίτερα όταν 
οι επεμβάσεις έχουν γίνει σε νέους και δραστήριους 
ασθενείς. Η οστεοπόρωση για παράδειγμα είναι 
ένα πρόβλημα, μιας και με την πρόοδο της ηλικίας 
αυξάνει και ο βαθμός οστεοπόρωσης των ασθενών. 
Κάτι τέτοιο σημαίνει και αυξημένες πιθανότητες 
εμβύθυνσης των προθέσεων με αρνητικά αποτε-
λέσματα. 

Από τα σημαντικότερα προβλήματα στις επεμβά-
σεις αρθρόδεσης είναι η προοδευτική υπερτροφία 
των αρθρώσεων των ανάντων και κατάντων απο-
φύσεων, με συνέπεια τη στένωση των τρημάτων 
και την πίεση των νεύρων. Μένει να αποδειχθεί εάν 
η διατήρηση της κίνησης με την αρθροπλαστική 
μειώνει αυτό το φαινόμενο.

Εξάλλου, αποδεδειγμένα η αρθρόδεση επιβα-
ρύνει με την πάροδο του χρόνου τα παρακείμενα 
μέρη της σπονδυλικής στήλης, προκαλώντας προ-
βλήματα σε άλλα επίπεδα. Από τα πρώτα στοιχεία 
που υπάρχουν φαίνεται πως η λύση της αρθροπλα-
στικής παρουσιάζει πλεονεκτήματα στον τομέα 



34 Ορθοπαιδική, 21, 1, 2008

αυτό, με μείωση των ποσοστών καταστροφής στα 
παρακείμενα επίπεδα και μείωση του πόνου σε 
σύγκριση με ομάδα ασθενών που έχουν υποστεί 
αρθρόδεση (Kanayama et al 2001).

Το μέλλον

Η ολική αντικατάσταση του μεσοσπονδύλιου δί-
σκου είναι τώρα μια πραγματικότητα. Δεν υπάρ-
χει καμία αμφιβολία πως ολοένα και περισσότερα 
νέα σχέδια προθέσεων με χρήση νέων εξελιγμένων 
υλικών θα παρουσιάζονται. Παρόλα αυτά μέχρι 
τώρα έχουμε δει μόλις τα αρχικά αποτελέσματα 
και ίσως το μέλλον επιφυλάσσει εκπλήξεις. Πα-
ράλληλα, ένας ακήρυχτος αγώνας εξελίσσεται με 
το κύριο δίλημμα να είναι «αντικατάσταση του 
δίσκου ή αναγέννησή του;». Η γενετική μηχανική 
κάνει άλματα προόδου. Ουσίες υπεύθυνες για την 
καταστροφή του μεσοσπονδύλιου δίσκου απομο-
νώνονται και μόρια ικανά να αναγεννήσουν τον 
δίσκο έχουν ήδη εμφυτευτεί πειραματικά με εντυ-
πωσιακά, σε κάποιες περιπτώσεις, αποτελέσματα. 
Μένει λοιπόν να αποδειχθεί στο μέλλον εάν η 
ολική αρθροπλαστική θα αποτελέσει τη λύση στο 
πρόβλημα της καταστροφής του μεσοσπονδύλιου 
δίσκου ή άλλες μορφές συντηρητικής θεραπείας 
θα κυριαρχήσουν.  

Abstract

Spinal Artificial disc replacement

V. Nikolaou, S. Pneumatikos, A. Pilichou

B΄ Orthopeadic Department
      University of Athens

Over the past few decades, fusion has been es-
tablished as the so called «gold standard» for the 
treatment of true deformities and instability of the 
lumbar and cervical spine that had proven unre-
sponsive treatment. Recently, disc arthroplasty has 
become increasingly popular. The primary goal of 
arthroplasty, yet one lacking significant evidence, is 
a reduction or elimination of adjacent level disease 

requiring surgical intervention compared with fu-
sion. Various studies have reported beneficiary re-
sults for total disc replacement, and first prospective 
randomized trials have reported comparatable re-
sults between monosegmental disc replacement and 
fusion procedures.

It is important to have always in mind that the 
best results occur in carefully selected patients. This 
is true for every surgical procedure. For arthroplasty, 
young active patients with chronic low back pain 
and discogenic pain reproduced by discography or 
cervical radiculopathy and/or cercical myelopathy, 
mild facet disease, and good bone stock are the ideal 
candidates for arthroplasty.

In conclusion, it is obvious that early results are 
very promising, but further evaluation is needed 
for long term results, so this method should not be 
used as a routine procedure but as an alternative 
between conservative treatment and fusion when 
safe and definite criteria are present.

Key words:  Discopathy, artificial intervertebral disc, 
arthroplasty of the spine.
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Περίληψη

Διάφορα πειραματικά μοντέλα χρησιμοποιούνται στην ανάπτυ-
ξη και αξιολόγηση ιστομηχανικών τεχνικών επανόρθωσης βλαβών 
αρθρικού χόνδρου. Κάθε είδος πειραματόζωου διαθέτει ειδικά 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σχετικά με τη χρήση του σε 
μοντέλα ετερότοπης και ορθότοπης χονδρογένεσης και το κύριο 
κριτήριο επιλογής του κατάλληλου πειραματόζωου αφορά στο 
σκοπό και στα ερωτήματα κάθε μελέτης. Ο σκοπός της παρού-
σας ανασκόπησης έγκειται στην περιγραφή των βασικών αρχών 
της ιστομηχανικής αρθρικού χόνδρου, στο σχολιασμό των κύριων 
πειραματικών μοντέλων, καθώς και στην αναφορά των κύριων 
κριτηρίων επιλογής του είδους πειραματόζωου κατά το σχεδιασμό 
ενός ερευνητικού πρωτοκόλλου μηχανικής ιστού με χαρακτήρες 
αρθρικού χόνδρου. 

Πειραματικά μοντέλα στην ιστο-
μηχανική αρθρικού χόνδρου
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Εισαγωγή

Ο αρθρικός χόνδρος δεν διαθέτει αυτόματη 
επανορθωτική ικανότητα, αφού στερείται αιμά-
τωσης και εννεύρωσης. Οι σύγχρονες θεραπευ-
τικές μέθοδοι αντιμετώπισης των βλαβών αρ-
θρικού χόνδρου αφορούν σε τεχνικές διέγερσης 
του μηχανισμού επούλωσης (ινοχόνδρινος ιστός) 
όπως τρυπανισμοί (Chen et al 1999) και πρόκλη-
ση μικροκαταγμάτων (Mithoefer et al 2006), σε 
χρήση οστεοχόνδρινων μοσχευμάτων (Bugbee 
and Convery 1999, Chow et al 2004), καθώς και 
σε μεταμόσχευση αυτόλογων χονδροκυττάρων 
(Erggelet et al 2003). Κατά τα τελευταία χρόνια, 
η ιστομηχανική φιλοδοξεί να αποτελέσει μία από 
τις θεραπευτικές μεθόδους αντιμετώπισης των 
βλαβών του αρθρικού χόνδρου. Γενικά, η ιστομη-
χανική αποτελεί την επιστήμη που ασχολείται με 
την κατασκευή νεοϊστών για την υποκατάσταση 
ή υποβοήθηση έμβιων ιστών που έχουν υποστεί 
βλάβη. Η βασική αρχή της ιστομηχανικής συνί-
σταται στη χρήση κυττάρων, αρχέγονων ή δια-
φοροποιημένων και ικριώματος, που υποστηρίζει 
βιολογικά και μηχανικά την κατασκευή του νεοϊ-
στού, ενώ, συχνά, χρησιμοποιούνται, επιπρόσθε-
τα, διάφοροι παράγοντες αύξησης.

Βασικές αρχές της ιστομηχανικής
     αρθρικού χόνδρου

 
Στην πλειονότητα των μελετών ιστομηχανικής 

αρθρικού χόνδρου χρησιμοποιούνται ώριμα δια-
φοροποιημένα χονδροκύτταρα που προέρχονται 
από διάφορες πηγές υαλοειδούς χόνδρου, μετά 
από ενζυμική επεξεργασία με διαλύματα κολλα-
γενάσης (Klagsbrun 1979). Επίσης, έχουν χρησι-
μοποιηθεί κύτταρα ινώδους ή ελαστικού χόνδρου 
με αρκετά καλά αποτελέσματα στη μηχανική 
αρθρικού χόνδρου, με σκοπό την αποφυγή νοση-
ρότητας από τη δότρια περιοχή υαλοειδούς χόν-
δρου (Xu et al 2004). Η in vivo χρήση αρχέγονων 
μεσεγχυματικών κυττάρων δεν έχει αποδειχθεί, 
προς το παρόν, τόσο ενθαρρυντική, όσο σε άλ-
λες εφαρμογές ιστομηχανικής του μυοσκελετικού 
συστήματος (Nakahara et al 1990, Dounchis et al 

1997, Johnstone et al 1998, Williams et al 1999).
Το ιδανικό ικρίωμα στις εφαρμογές ιστομηχα-

νικής αρθρικού χόνδρου πρέπει να πληροί αρ-
κετές προϋποθέσεις όπως: α) πορώδη υφή, που 
επιτρέπει την εμφύτευση των χονδροκυττάρων, 
καθώς και τη διήθηση των κυττάρων του ξενι-
στή ιστού, β) βιοανεκτή βιολογική συμπεριφορά 
για την αποφυγή κυτταροτοξικής ή ογκογόνου 
δράσης, γ) μηδενική ή ελάχιστη αντιγονικότη-
τα, δ) βιοαπορροφησιμότητα, ώστε να επιτρέπει 
την αντικατάσταση του από θεμέλια ουσία που 
παράγεται από τα εμφυτευμένα χονδροκύτταρα. 
Το προφίλ της βιοαπορροφησιμότητας του ικρι-
ώματος παίζει πρωταρχικό ρόλο στις ποιοτικές 
και ποσοτικές παραμέτρους του νεοϊστού, αφού ο 
ρυθμός διάσπασης του ικριώματος πρέπει να είναι 
ανάλογος εκείνου του σχηματισμού του μηχανι-
κού χόνδρου ώστε να παρέχεται η δυνατότητα 
για τη στερεοταξική ανάπτυξη του νεοχόνδρου 
αλλά και να προσφέρεται διαρκής και επαρκής 
μηχανική υποστήριξη στο νεοϊστό. Τα ικριώματα 
διακρίνονται σε φυσικά και συνθετικά. Τα φυσι-
κά ικριώματα συνίστανται σε πρωτεϊνικές ουσίες, 
όπως το κολλαγόνο (Frenkel et al 1997, Nehrer 
et al 1997, Nehrer et al 1997, Kawamura S et al 
1998, Nehrer et al 1998, Im G et al 2001) και η ινι-
κή (Kawabe and Yoshinao 1991, Hendrickson et 
al 1994, Fortier et al 1997, Van Susante et al 1999, 
Haisch et al 2000) και σε πολυμερή υδατανθρά-
κων, όπως αλγινικό οξύ (Paige et al 1995, Wong et 
al 2001), υαλουρονάνη (Kujawa and Caplan 1986, 
Brun et al 1999, Radice et al 2000) και αγαρόζη 
(Buschmann et al 1992). Επίσης, έχουν χρησιμο-
ποιηθεί σύνθετα φυσικά ικριώματα που συνδυά-
ζουν διάφορα ειδικά πλεονεκτήματα και μιμού-
νται τη θεμέλια ουσία του φυσικού χόνδρου, όπως 
το τριμερές σύμπλοκο ζελατίνης (μετουσιωμένου 
κολλαγόνου που προάγει την προσκόλληση των 
κυττάρων), χονδροιτίνης (επάγει την παραγωγή 
πρωτεογλυκανών και κολλαγόνου τύπου ΙΙ) και 
υαλουρονάνης (ευοδώνει την ενσωμάτωση του 
μηχανικού χόνδρου) (Chang et al 2003). Κατά τα 
τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική έρευ-
να στο πεδίο των συνθετικών ικριωμάτων, αφού 
αυτά, αν και υστερούν των φυσικών σχετικά με 
τη βιοανεκτικότητα της in vivo συμπεριφοράς 
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τους, παρουσιάζουν το σημαντικό πλεονέκτη-
μα της βελτιστοποίησης των φυσικοχημικών και 
μηχανικών ιδιοτήτων, καθώς και του ρυθμού βι-
οδιάσπασής τους μέσω μετατροπών της χημικής 
δομής τους. Τα πολυμερή πολυγλυκολικού οξέος 
και πολυγαλακτικού οξέος αποτέλεσαν τα πρώτα 
συνθετικά ικριώματα που χρησιμοποιήθηκαν σε 
πρωτόκολλα ιστομηχανικής χόνδρου διότι είναι 
διαπιστωμένη η βιοανεκτικότητα σε αυτά αφού 
αποτελούν την πρώτη ύλη των περισσότερων βι-
οαπορροφήσιμων ραμμάτων (Vacanti et al 1991, 
Ruuskanen et al 1991, Freed et al 1993). Επίσης, το 
Pluronics, που αφορά σε σύμπλοκο πολυμερές των 
οξειδίων αιθυλενίου και προπυλενίου, αποτελεί 
παράδειγμα συνθετικού ικριώματος που χρησιμο-
ποιείται στην έρευνα της ιστομηχανικής χόνδρου 
(Miyazaki et al 1995). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
μία από τις πλέον σύγχρονες τάσεις της έρευνας 
στο πεδίο της ιστομηχανικής αρθρικού χόνδρου 
αφορά στη μελέτη ενέσιμων και φωτοπολυμερι-
ζόμενων υδρογελών (Nguyen and West 2002). Η 
δημιουργία ενός ικριώματος με τέτοιες ιδιότητες 
θα μπορούσε δυνητικά να επιτρέψει την ανάπτυ-
ξη ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών ιστομηχανι-
κής επανορθωτικής των χόνδρινων βλαβών. Σε 
γενικές γραμμές, το κλινικό σενάριο αυτής της 
ερευνητικής προσπάθειας συνίσταται στην επι-
νόηση ενός πρωτοκόλλου που θα επιτρέπει την 
ενέσιμη χορήγηση μιας υδρογέλης, εμπλουτισμέ-
νης με αυτογενή χονδροκύτταρα, στην περιοχή 
της χόνδρινης βλάβης. Η υγρή φάση του ικριώ-
ματος επιτρέπει την πλήρωση κάθε ελλείμματος 
χόνδρου, ανεξάρτητα της μορφολογίας του και 
καταργεί την ανάγκη χρήσης προκατασκευασμέ-
νων εμφυτευμάτων νεοϊστού. Στη συνέχεια, με τη 
διαδερμική εφαρμογή ακτινοβολίας φωτός άλλο-
τε άλλου κύματος, θα επιτυγχάνεται η στερεοποί-
ηση του ικριώματος και η φωτοενσωμάτωση των 
εμφυτευμένων χονδροκυττάρων. Παραδείγματα 
ενέσιμων και φωτοπολυμεριζόμενων ικριωμάτων 
αποτελούν οι υδρογέλες κολλαγόνου τύπου Ι με 
την πρόσμιξη ριβοφλαβίνης (Chan and So 2005, 
Ibusuki et al 2007) και πολυαιυλενογλυκόλης 
με την προσθήκη διμεθακρυλικής ρίζας (Bryant 
and Anseth 2001, Bryant and Anseth 2003, Lin-
Gibson et al 2004, Bryant et al 2004).

Έχουν χρησιμοποιηθεί διάφοροι αυξητικοί πα-
ράγοντες σε ερευνητικά πρωτόκολλα μελετών, 
κυρίως in vitro, ιστομηχανικής χόνδρου όπως 
IGF-1 (ινσουλινοειδής αυξητικός παράγοντας) 
(Schalkwijk et al 1989), TGF-β (μετατρεπτικός 
αυξητικός παράγοντας-β) (Seyedin et al 1986, 
Battegay et al 1990), FGF (αυξητικός παράγοντας 
ινοβλαστών) (Sachs et al 1982, Cuevas et al 1988), 
PDGF (αιμοπεταλιακός αυξητικός παράγοντας) 
(Peracchia et al 1991) και CDMP (χονδρογενής 
μορφοποιητική πρωτεΐνη) (Erlacher et al 1998). 
Το σημαντικό μειονέκτημα της βραχείας ημιπερι-
όδου ζωής τους ευθύνεται για την περιορισμένη 
χρήση τους σε in vivo εφαρμογές. Αυτό το δεδο-
μένο έχει οδηγήσει στη χρήση γενετικά τροπο-
ποιημένων χονδροκυττάρων με σκοπό τη συνε-
χή παραγωγή αυξητικών παραγόντων. Αν και τα 
αποτελέσματα των σχετικών μελετών (Smith et al 
2000, Shuler et al 2000, Hidaka et al 2001, Madry 
et al 2002) είναι ενθαρρυντικά, σαφώς απαιτείται 
περαιτέρω έρευνα στον τομέα της γονιδιακής θε-
ραπείας με σκοπό την αποκωδικοποίηση του σχή-
ματος δράσης των αυξητικών παραγόντων στον 
πολλαπλασιασμό, στη διαφοροποίηση καθώς και 
στο ρυθμό παραγωγής θεμέλιας ουσίας των χον-
δροκυττάρων.

 
Πειραματικά μοντέλα ιστομηχανικής
     αρθρικού χόνδρου

Κριτήρια επιλογής πειραματόζωου

Κατά το σχεδιασμό ενός πρωτοκόλλου ερευνη-
τικής μελέτης ιστομηχανικής του αρθρικού χόν-
δρου, η ορθή επιλογή του είδους του πειραματό-
ζωου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 
αξιόπιστη εκτίμηση της δράσης των τριών κύριων 
συνιστωσών μιας ιστομηχανικής εφαρμογής, με-
μονωμένα ή σε συνδυασμό, στη χονδρογένεση. 

Είδος πειραματόζωου

Η επιλογή του είδους του πειραματόζωου εξαρ-
τάται κυρίως από το στάδιο της ιστομηχανικής 
μελέτης. Στα πρώιμα στάδια μιας μελέτης, που 
αφορά π.χ. στη χρήση ενός φυσικού η συνθετικού 
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υλικού ως ικρίωμα στην ιστομηχανική χόνδρου, 
χρησιμοποιούνται μικρού μεγέθους πειραματό-
ζωα όπως ποντικοί (επίμυες) ή κόνικλοι και συ-
χνά, χρησιμοποιείται πειραματικό μοντέλο ετε-
ρότοπης χονδρογένεσης. Το πλέον διαδεδομένο 
μοντέλο ετερότοπης χονδρογένεσης είναι η εμ-
φύτευση στον υποδόριο ιστό της ράχης άρρενος 
ανοσοανεπαρκούς ποντικού (nu/nu) ηλικίας 6-10 
εβδομάδων, που στερείται θύμου αδένα (Lipman 
et al 1983), (Εικ. 1). Ουσιαστικά, αυτό το είδος 
πειραματόζωου λειτουργεί ως βιοαντιδραστήρας 
που προσφέρει τροφικούς και βιοδραστικούς πα-
ράγοντες σε εμφυτεύματα, ικριώματα εμπλουτι-
σμένα με αλλογενή χονδοκύτταρα, με σκοπό τη 
μελέτη της χρησιμότητας τους στην ιστομηχανική 
χόνδρου. Σαφώς, στα μεταγενέστερα στάδια των 
ερευνητικών μελέτων, καθώς και στις προκλινικές 
μελέτες, απαιτείται η μελέτη της βιολογικής και 
εμβιομηχανικής συμπεριφοράς της ορθότοπης 
χονδρογένεσης και για αυτό το λόγο, χρησιμο-
ποιούνται μεγαλύτερα πειραματόζωα, όπως σκύ-
λοι, πρόβατα, βοοειδή ή άλογα. 

Ηλικία του πειραματόζωου

Η ικανότητα ανάπλασης του αρθρικού χόνδρου 
καθώς και τα αποτελέσματα διαφόρων μεθόδων 
ιστομηχανικής ποικίλλει μεταξύ των διαφόρων 
πειραματικών μοντέλων ανάλογα με την ηλικία 
του πειραματόζωου. Τυπικό παράδειγμα εφαρ-

μογής αυτής της αρχής αποτελεί η χρήση λευκών 
κονίκλων Νέας Ζηλανδίας ηλικίας μικρότερης 
των 4-6 μηνών, αφού σε μεγαλύτερη ηλικία συ-
ντελείται σκελετική ωρίμανση. Η αιτιοπαθογέ-
νεια της ελάττωσης της ικανότητας ανάπλασης 
αρθρικού χόνδρου με την πάροδο της ηλικίας δεν 
έχει διευκρινισθεί πλήρως αν και έχουν ενοχοποι-
ηθεί μεταβολές τόσο σε κυτταρικό επίπεδο όσο 
και στη σύνθεση της θεμέλιας ουσίας (Bonner et 
al 1975, Roughley 2001). Μία άλλη παράμετρος 
των πρωτοκόλλων ιστομηχανικής, που επηρεά-
ζεται από την ηλικία των πειραματόζωων είναι η 
ενσωμάτωση του μηχανικού χόνδρου στην κοίτη 
του ελλείμματος. Γενικά η ενσωμάτωση του μηχα-
νικού χόνδρου επιτυγχάνεται μέσω ενσφήνωσης, 
συρραφής ή επικάλυψης με ινική ή κρημνό περι-
οστέου. Έχει παρατηρηθεί ότι η χονδρογεννητική 
ικανότητα του περιοστέου ελαττώνεται σημαντι-
κά σε κόνικλους ηλικίας μεγαλύτερης των 6-12 
μηνών. Αυτή η ελάττωση της περιοστικής χονδρο-
γένεσης οφείλεται σε ελάττωση του αριθμού των 
πρόδρομων χονδρικών κυττάρων στη cambium 
στιβάδα του χόνδρου (O’ Driscoll et al 2001).

Τύπος χόνδρινης βλάβης

Κατά το σχεδιασμό μιας μελέτης εφαρμογής 
της ιστομηχανικής στην αποκατάσταση χόνδρι-
νης βλάβης, η διάκριση του τύπου του χόνδρινου 
ελλείμματος έχει πρωταρχική σημασία. Οι χόν-
δρινες βλάβες διακρίνονται σε: α) μερικού πάχους 
(η βάση του ελλείμματος αφορά σε χόνδρο), β) 
ολικού πάχους (η βάση του ελλείμματος αφορά 
σε ακέραιο υποχόνδριο οστό) και γ) οστεοχόν-
δρινες, που επεκτείνονται εντός του υποχόνδριου 
οστού. Η μελέτη πειραματικών μοντέλων ελλείμ-
ματος μερικού πάχους παρουσιάζει σημαντικές 
δυσκολίες αφού το πάχος του αρθρικού χόνδρου 
διαφέρει σημαντικά μεταξύ των διαφόρων πει-
ραματόζωων και η προσομοίωση με ανάλογες 
χόνδρινες βλάβες στον άνθρωπο δεν είναι εφι-
κτή (Hunziker 1999). Ως παράδειγμα μπορεί να 
αναφερθεί ότι το πάχος του αρθρικού χόνδρου 
των μηριαίων κονδύλων του κόνικλου ποικίλλει 
μεταξύ 0,25 και 0,75 mm, ενώ οι αντίστοιχες τι-
μές στον άνθρωπο κυμαίνονται μεταξύ 2,2 και 2,4 
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Εικόνα 1. Αθυμικός ποντικός (nu/nu) που φέρει εμφυ-
τεύματα φωτοπολυμεριζόμενης υδρογέλης, εμπλουτι-

σμένης με χονδροκύτταρα. Αποτελεί το πλέον διαδεδο-
μένο πειραματικό μοντέλο ετερότοπης χονδρογένεσης.



mm. Στο σκύλο, το πάχος του αρθρικού χόνδρου 
ποικίλει μεταξύ 0,6 και 1,3 mm, ενώ στο πρόβατο, 
το πάχος του αρθρικού χόνδρου του έσω μηριαίου 
κονδύλου κυμαίνεται μεταξύ 0,7 και 1,5 mm. Στο 
άλογο, το πάχος του αρθρικού χόνδρου έχει με-
τρηθεί σε τιμές μεταξύ 1,5 και 2 mm, ενώ σε Lee-
Sung χοίρους οι αντίστοιχες τιμές είναι 1-2 mm. 
Σχετικά με το μέγεθος των χονδροκυττάρων, δεν 
έχουν παρατηρηθεί σημαντικές διαφορές μεταξύ 
του αρθρικού χόνδρου κόνικλου και ανθρώπου. 
Πάντως, έχει διαπιστωθεί ότι η παραγωγικότητα 
σύνθεσης θεμέλιας ουσίας των χονδροκυττάρων 
στον άνθρωπο είναι περίπου 8 έως 10 φορές υψη-
λότερη εκείνης στον αρθρικό χόνδρο κόνικλου, 
με αποτέλεσμα την ελαττωμένη πυκνότητα του 
κυτταρικού πληθυσμού στον αρθρικό χόνδρο του 
έσω μηριαίου κονδύλου στον άνθρωπο, με μέση 
τιμή 1,7%, σε αντίθεση με την αντίστοιχη μέση 
τιμή 12,2% που έχει υπολογισθεί στον κόνικλο. 
Όπως έχει εύστοχα αναφερθεί από τον Hunziker 
(Hunziker 1999), ακόμα και σε δημιουργία ενός 
ελλείμματος χόνδρου μερικού πάχους σε διαστά-
σεις μικρότερες αλλά ανάλογες (σε κλίμακα 1:10) 
εκείνου σε άνθρωπο αυτό δεν μπορεί να προσο-
μοιώσει τη βιολογική συμπεριφορά της βλάβης 
στον άνθρωπο αφού το απαιτούμενο ποσό της 
θεμέλιας ουσίας ανά χονδροκύτταρο που πρέπει 
να παραχθεί για την πλήρωση του ελλείμματος 
είναι σαφώς μικρότερο εκείνου στον άνθρωπο, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαστάσεις των χον-
δροκυττάρων είναι παρόμοιες. Ως εναλλακτική 
λύση έχει προταθεί μοντέλο εικονικού χόνδρι-
νου ελλείμματος μερικού πάχους που πληροί δύο 
αναγκαίες προϋποθέσεις: α) ίσες διαστάσεις με 
εκείνες ενός ελλείμματος σε χόνδρο ανθρώπου 
και β) μη διαπερατότητα των τοιχωμάτων και του 
πυθμένα της βλάβης σε αρχέγονα μεσεγχυματικά 
κύτταρα και διαμεσολαβητικούς αυξητικούς πα-
ράγοντες, όπως συμβαίνει σε ελλείμματα μερικού 
πάχους (Hunziker 1999, Hunziker 2002).

Εμβιομηχανικές συνθήκες

Είναι γενικά αποδεκτό ότι το είδος, η διάρκεια, 
καθώς και η ένταση των φορτίων που ασκούνται 
επί του αρθρικού χόνδρου επηρεάζουν τη χονδρο-

γένεση και την επούλωση των χόνδρινων βλαβών. 
Για αυτό το λόγο, κατά το σχεδιασμό των πειρα-
ματικών μοντέλων μελέτης ιστομηχανικών εφαρ-
μογών θα πρέπει να συνεκτιμάται η παράμετρος 
του εμβιομηχανικού περιβάλλοντος του μηχανι-
κού χόνδρου μετά την εμφύτευση του στα πειρα-
ματόζωα. Σε μελέτη των Salter και συν (Salter et al 
1980) παρατηρήθηκε μετά από διάστημα 4 εβδο-
μάδων επούλωση χόνδρινου ελλείμματος γόνα-
τος με ιστό που προσομοίαζε αρκετά σε υαλοειδή 
χόνδρο στο 60% κονίκλων που έτυχαν εφαρμογής 
συνεχούς παθητικής κινητοποίησης του γόνατος, 
ενώ η αντίστοιχη τιμή στην ομάδα των κονίκλων 
που έτυχαν ναρθηκοποίησης ή ελεύθερης φόρτι-
σης ήταν μόλις 10%. Επιπρόσθετα, η τοποθεσία 
της χόνδρινης βλάβης έχει σημαντική επίδραση 
στο εμβιομηχανικό περιβάλλον των διεργασιών 
ανάπτυξης και ενσωμάτωσης του νεοχόνδρου, 
αφού π.χ. η φόρτιση ενός ελλείμματος στην αρ-
θρική επιφάνεια των μηριαίων κονδύλων διαφέρει 
σαφώς εκείνης ελλείμματος στην περιοχή της με-
σοκονδύλιας εντομής.

Αρχές διαχείρισης πειραματόζωων

Εκτός από την επιλογή του είδους του πειραμα-
τόζωου με βάση τις ανάγκες της μελέτης, καθώς 
και την κοστολόγηση των σχετικών δαπανών, 
η γνώση των αρχών διαχείρισης των πειραμα-
τόζωων σε όλα τα στάδια της μελέτης αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση. Το πλέον αποδεκτό 
διεθνές πρότυπο οργάνωσης των συνθηκών δια-
βίωσης και χρήσης των πειραματόζωων αποτελεί 
η σύσταση από κάθε ερευνητικό κέντρο ειδικής 
επιτροπής που καθορίζει τις αρχές φροντίδας και 
χρήσης τους (IACUC, Institutional Animal Care 
and Use Committee). (NRC 1996.) Η επαρκής 
γνώση των βασικών αρχών αναισθησίας και χει-
ρουργικής του επιλεγμένου πειραματόζωου, η πα-
ροχή των ενδεικνυόμενων συνθηκών διαβίωσης, 
ο σεβασμός του πρωτοκόλλου ευθανασίας και η 
τήρηση των αρχών προφύλαξης της ερευνητικής 
ομάδας από ζωονόσους αποτελούν κάποιες από 
τις κατευθυντήριες γραμμές που παρέχονται με 
σκοπό την εξασφάλιση ηθικής και επιστημονικής 
αρτιότητας στη διαχείριση των πειραματόζωων 
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και πρέπει να συνεκτιμώνται κατά το σχεδιασμό 
του ερευνητικού πρωτόκολλου και την επιλογή 
του πειραματικού μοντέλου.

Μέθοδοι αξιολόγησης των εφαρμογών
     ιστομηχανικής χόνδρου

Μετά την αλματώδη πρόοδο της ιστομηχανικής 
του μυοσκελετικού συστήματος, η καθιέρωση κοι-
νά αποδεκτών μεθόδων αξιολόγησης ήταν ανα-
γκαία για την αξιόπιστη σύγκριση και αναπαραγω-
γιμότητα των αποτελεσμάτων των διαφόρων τε-
χνικών ή μεθόδων. Στην ιστομηχανική του αρθρι-
κού χόνδρου, τα συστήματα των Pineda (Pineda 
et al 1992) και O`Driscoll και συν (O’ Driscoll et 
al 1986) θεωρούνται οι πλέον αξιόπιστες μέθοδοι 
βαθμολογικής αξιολόγησης των ιστολογικών χα-
ρακτήρων του μηχανικού χόνδρου (Moojen et al 

2002). Εκτός από την ιστολογική εξέταση, η αξι-
ολόγηση του μηχανικού ιστού συμπληρώνεται 
από βιοχημική και ανοσοϊστοχημική εκτίμηση. Η 
βιοχημική ανάλυση αφορά συνήθως σε μέτρηση 
της περιεκτικότητας του ιστού σε DNA (δείκτης 
πολλαπλασιασμού του κυτταρικού πληθυσμού), 
γλυκοζαμινογλυκάνες (Taylor and Jeffree 1969) 
και υδροξυπρολίνη (Reddy and Enwemeka 1996) 
μετά από λυοφιλοποίηση και ενζυμική επεξεργα-
σία παρασκευασμάτων του νεοϊστού. Η ανοσοϊ-
στοχημική εκτίμηση διενεργείται κυρίως για τη 
μελέτη της βιοανεκτικότητας διαφόρων πολυμε-
ρών, καθώς και για την εκτίμηση της διαφοροποί-
ησης των εμφυτευμένων χονδροκυττάρων σχετι-
κά με την παραγωγή κολλαγόνου τύπου Ι ή ΙΙ. Οι 
εμβιομηχανικές ιδιότητες του μηχανικού χόνδρου 
δεν έχουν μελετηθεί πλήρως, παρά τον κρίσιμο 
ρόλο τους στην επιτυχία μιας ιστομηχανικής επα-
νορθωτικής τεχνικής. Έχουν αναπτυχθεί διάφορα 

Εικόνα 2. Μοντέλο δακτυλίου φυσικού χόνδρου για την εκτίμηση της ενσωμάτωσης του μηχανικού 
με το φυσικό αρθρικό χόνδρο. Μακροσκοπική όψη παρασκευάσματος μετά από 12 και 18 εβδομάδες 
ετεροτοπικής εμφύτευσης (α και β, αντίστοιχα). Ιστολογική μελέτη του μετώπου ενσωμάτωσης του 
μηχανικού (ΜΧ) με το φυσικό αρθρικό χόνδρο (ΦΧ) μετά από χρώση Toluidine O Blue και ανοσοϊ-

στοχημική χρώση για κολλαγόνο τύπου ΙΙ (γ και δ, αντίστοιχα).
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πρωτόκολλα εμβιομηχανικής μελέτης του φυσι-
κού και του μηχανικού αρθρικού χόνδρου, χωρίς 
πάντως να υπάρχει κοινή αποδοχή κάποιου συ-
στήματος αξιολόγησης (Lyyra-Laitinen et al 1999, 
Mow and Guo 2002).

Μετά την παρατήρηση ενθαρρυντικών αποτε-
λεσμάτων σχετικά με την κατασκευή ιστού που 
προσομοιάζει ιστολογικά και βιοχημικά στο φυσι-
κό αρθρικό χόνδρο, η έρευνα έχει στραφεί στη με-
λέτη της ικανότητας ενσωμάτωσης του μηχανικού 
στο φυσικό χόνδρο, αφού αυτό αποτελεί απαραί-
τητη προϋπόθεση για την επιτυχή αποκατάστα-
ση μιας χόνδρινης βλάβης (Yamagata et al 1989, 
Reindel et al 1995, Peretti et al 1998, Obradovic 
et al 2001, DiMicco and Sah 2001, Giurea et al 
2002, McGowan and Sah 2005, Englert et al 2005, 
Zhang Z et al 2005). Ιδιαίτερης σημασίας αποτελεί 
η παρατήρηση ότι η ενσωμάτωση του μηχανικού 
χόνδρου είναι δυνατή σε in vivo συνθήκες ακόμα 
και σε τοπική νέκρωση των χονδροκυττάρων του 
φυσικού αρθρικού χόνδρου, όπως π.χ. μετά από 
προετοιμασία της κοίτης υποδοχής του μηχανι-
κού ιστού (Peretti et al 2006). Χρησιμοποιούνται 
κυρίως δύο πειραματικά μοντέλα, ο δακτύλιος 
φυσικού αρθρικού χόνδρου που περικλείει το εμ-
φύτευμα νεοϊστού (Εικ. 2) και το μοντέλο του δί-
σκου, όπου μεταξύ δύο δίσκων φυσικού χόνδρου 
παρεμβάλλεται στρώμα μηχανικού χόνδρου (Εικ. 
3) για την ιστολογική και μηχανική μελέτη του 

μετώπου ενσωμάτωσης, αντίστοιχα. Η επίτευξη 
ενσωμάτωσης με ιστολογικούς χαρακτήρες αποι-
κισμού του φυσικού αρθρικού χόνδρου από κύτ-
ταρα του νεοϊστού και εναπόθεσης μακρομορίων 
της θεμέλιας ουσίας, καθώς και με επαρκή μηχα-
νική αντοχή σε δυνάμεις διάσχισης και συμπίεσης 
θα αποτελέσει αποφασιστικό βήμα για την κλινι-
κή εφαρμογή μεθόδων ιστομηχανικής στην αντι-
μετώπιση των βλαβών αρθρικού χόνδρου.

Abstract

Animal models for tissue engineering of articu-
lar carilage

Papadopoulos A.1, Boursinos L.1, Zacharaki T.2 

1 Orthopaedic Department, Hippokratio Gen-
eral Hospital, Thessaloniki.
2 Department of Anatomy and Histology, Facul-
ty of Veterinary Medicine, Aristotle University 
of Thessaloniki.

A variety of animal models is used to develop and 
evaluate tissue engineering techniques for recon-
struction of articular cartilage lesions. Each animal 
model presents specific advantages and disadvan-

Εικόνα 3. Μοντέλο ενσωμάτωσης μηχανικού στο φυσικό αρθρικό χόνδρο, που συνίσταται σε παρεμβολή 
μηχανικού ιστού μεταξύ δύο δίσκων απονεκρωμένου φυσικού αρθρικού χόνδρου. α) Μακροσκοπική όψη, 
β) ιστολογική εικόνα του μετώπου ενσωμάτωσης (ΜΧ, μηχανικός χόνδρος) και γ) στιγμιότυπο μηχανικής 

μελέτης της αντοχής του μετώπου ενσωμάτωσης σε δυνάμεις διάσχισης με τη χρήση υδραυλικού μηχανικού 
φασματόμετρου.
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tages being involved in various heterotopic and or-
thotopic models of chondrogenesis and the key issue 
in the selection of the appropriate animal model is 
to match the model to the study hypothesis to be 
tested. The purpose of this review is to discuss is-
sues regarding basic concepts of tissue engineering 
of articular cartilage, various animal models and 
the guidelines for the selection of the animal model 
in the planning of tissue engineering research pro-
tocols.

Key words:  tissue engineering, articular cartilage, 
chondrogenesis models
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Περίληψη

Μεταταρσαλγία είναι ο πόνος που εντοπίζεται στην περιοχή 
των κεφαλών των μεταταρσίων και η αιτιολογία της μπορεί να 
ποικίλλει. Συνήθως η θεραπεία είναι αρχικά συντηρητική και σε 
αποτυχία αυτής χειρουργική. Στη βιβλιογραφία έχουν περιγραφεί 
πολλά είδη επεμβάσεων. Η οστεοτομία Helal αποτελεί μία απλή 
και αποτελεσματική επέμβαση για την αντιμετώπιση της μετα-
ταρσαλγίας που οφείλεται σε αυξημένη πίεση στις κεφαλές των 
μεταταρσίων. Κατά τη διάρκεια του 2004 έως και το 2007 αντιμε-
τωπίστηκαν με οστεοτομίες Helal 17 ασθενείς με μεταταρσαλγία, 
λόγω πτώσης των κεφαλών των μεταταρσίων. Οι 16 περιπτώσεις 
αφορούσαν σε γυναίκες με μέση ηλικία (Μ.Η.) 56.5 έτη και μία 
περίπτωση αφορούσε σε άντρα 38 ετών. Έγινε κλινική αξιολόγηση 
χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο της A.O.F.A.S. καθώς επί-
σης και  εμβιομηχανική εκτίμηση κινητικών παραμέτρων σε όλες 
τις περιπτώσεις, πριν και 17 μήνες μετά την επέμβαση. Τα αποτε-
λέσματα επεξεργάστηκαν με το στατιστικό πρόγραμμα spss 11.0 
χρησιμοποιώντας t-test. Από τα αποτελέσματα προέκυψε στατι-
στικά σημαντική μείωση του πόνου (p<0.05), της μηχανικής πίε-
σης του προσθίου ποδός (p<0.05), βελτίωση του A.O.F.A.S. score 
(p<0.05).

Η οστεοτομία μεταταρσίων τύπου Helal, αποτελεί πολύ καλή 
λύση στην οριστική αντιμετώπιση της μεταταρσαλγίας.  

Aντιμετώπιση μεταταρσαλγίας 
με οστεοτομία Helal

Aντωνίου Κ.
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Εισαγωγή

Το άλγος στην περιοχή των μεταταρσίων και 
των μεταταρσιοφαλαγγικών (ΜΤΦ) αρθρώσε-
ων καλείται μεταταρσαλγία (Trnka, Gebhard, 
Muhlbauer, Ivanic, & Ritschl, 2002). Όταν ο πόνος 
προκαλείται με τη φόρτιση του βάρους του σώμα-
τος τότε λέγεται μεταταρσαλγία πιέσεως (Helal & 
Greiss, 1984). Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδή-
ποτε ηλικία και συνοδεύεται συνήθως από άλλες 
παθολογικές καταστάσεις του ποδιού συμπερι-
λαμβανομένου του βλαισού μεγάλου δακτύλου, 
παραμορφώσεων των υπολοίπων δακτύλων, ρευ-
ματοειδούς αρθρίτιδας (ΡΑ), κοιλοποδίας, ή ακό-
μα και μετά από επεμβάσεις στον πρόσθιο πόδα.
(Winson, Rawlinson, & Broughton, 1988). Τη 
συχνότερη αιτία της μεταταρσαλγίας αυτής απο-
τελεί η παρεκτόπιση των λιπωδών σωμάτων που 
βρίσκονται κάτω από τις κεφαλές των μεταταρ-
σίων με αποτέλεσμα το δέρμα στην περιοχή να 
γίνεται πιο λεπτό και έτσι η δημιουργία τύλων να 
είναι πολύ συχνή (Helal & Greiss, 1982). Για πα-
ράδειγμα μία κοιλοποδία με γαμψοδακτυλία προ-
καλεί πόνο κάτω από τις κεφαλές των μεταταρσί-
ων διότι τα φορτία συγκεντρώνονται σε μία πολύ 
περιορισμένη περιοχή  κατά τη στάση αλλά και τη 
βάδιση (Mulier, Dereymaeker, & Fabry, 1994). 

Η θεραπεία της μεταταρσαλγίας περιλαμβάνει: 
α) τη διόρθωση των μηχανικών διαταραχών και 
β) την ενδυνάμωση των μυών ειδικά αυτών που 
συγκρατούν το πρόσθιο τόξο του ποδιού . Η συ-
ντηρητική αγωγή με τη χρήση διαφόρων ορθω-
τικών και οι ειδικές ασκήσεις του άκρου ποδός 
έχουν προσωρινά αποτελέσματα σε αρχικά μόνο 
στάδια, πριν ακόμα μόνιμες ανατομικές ανωμα-
λίες εγκατασταθούν στο πρόσθιο πόδι (Winson, 
Rawlinson, & Broughton, 1988). Θεραπεία εκλο-
γής μετά την αποτυχημένη συντηρητική θερα-
πεία αποτελεί η χειρουργική. Υπάρχουν πολλά 
είδη επεμβάσεων με αμφίβολα αποτελέσματα. Το 
1975 ο Helal  περιέγραψε μία λοξή οστεοτομία 
στο περιφερικό τριτημόριο της διάφυσης των τρι-
ών μεσαίων μεταταρσίων (εικόνα1) που φαίνεται 
να είναι απλή και αποτελεσματική (Helal, 1975)
(Εικόνα 1).

Σκοπός της μελέτης μας είναι να παρουσιάσου-
με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την αξι-
ολόγηση 17 ασθενών που αντιμετωπίστηκαν με 
οστεοτομίες Helal για μεταταρσαλγία πιέσεως.

Μεθοδολογία

Κατά τη διάρκεια του 2004 έως το 2007 αντι-
μετωπίστηκαν με οστεοτομίες Helal 17 ασθενείς 
με μεταταρσαλγία λόγω πτώσεως των κεφαλών 
των μεταταρσίων. Οι 16 περιπτώσεις αφορούσαν 
σε γυναίκες (Μ.Η. 56,5 έτη) και μία περίπτωση 
αφορούσε σε άντρα 38 ετών. Σε μερικούς ασθε-
νείς υπήρχαν συνοδές παθήσεις του άκρου ποδός 
όπως ανωμαλίες δακτύλων (4 περιπτώσεις), ρευ-
ματοειδής αρθρίτιδα (3 περιπτώσεις), ενώ σε όλες 
υπήρχε βλαισός μέγας δάκτυλος. 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η εξής. 
Αξιολόγηση των ασθενών πριν και μετά την επέμ-
βαση ακτινολογικά και κλινικά με βάση το ερω-
τηματολόγιο της AOFAS (American Orthopaedic 
Foot & Ankle Society). Αξιολόγηση εμβιομηχανι-
κών παραμέτρων με τη βοήθεια πελματογράφου 
(COMEX 50 Hz). Επίσης ερωτήθηκαν εάν οι ίδιοι 
έμειναν ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα. Το 
follow up είχε μ.ο. 17 μήνες. Η ανάλυση των απο-
τελεσμάτων έγινε με χρήση του paired t-test στο 
στατιστικό πρόγραμμα spss 11.0.

Περιγραφή της χειρουργικής τεχνικής

Για οστεοτομία ενός μεταταρσίου γίνεται επι-
μήκης τομή περιφερικά της διάφυσης  πάνω στο 
μετατάρσιο, ενώ για την οστεοτομία 2 μεταταρ-
σίων η τομή γίνεται ανάμεσα στα μετατάρσια. Για 
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Εικόνα 1
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οστεοτομία τριών μεταταρσίων γίνονται 2 επιμή-
κεις τομές περιφερικά της διάφυσης των μεταταρ-
σίων (εικόνα 2). Η μία πάνω από το 2ο και η άλλη 
ανάμεσα στο 3ο και στο 4ο μετατάρσιο (Helal, 
1975; Helal & Greiss, 1982, 1984) (Εικόνα 2).

Γίνεται παρασκευή και αποκόλληση των μαλα-
κών μορίων και στη συνέχεια λοξή οστεοτομία 
στα μετατάρσια 45º με φορά προς τα εμπρός και 
κάτω (Helal & Greiss, 1984) (Εικόνα 3).

Είναι σημαντικό ο χειρουργός να σιγουρευτεί 
ότι το περιφερικό κομμάτι γλυστράει ραχιαίως 
επί του κεντρικού χωρίς να κάνει στροφή ή γωνία 
(Helal, 1975) (Εικόνα 4).

Γίνεται απλή σύγκλειση του δέρματος και ειδι-
κή περίδεση του τραύματος.

Ο ασθενής ενθαρρύνεται να κινητοποιηθεί άμε-
σα από την επόμενη κιόλας μέρα.

Πελματογράφημα: Έγινε στατικό και δυναμικό 

πελματογράφημα για να μελετηθούν οι πιέσεις 
που ασκήθηκαν στις κεφαλές των μεταταρσίων, 
την επιφάνεια και το χρόνο στήριξης στην πά-
σχουσα περιοχή κατά τη βάδιση. Επίσης μελε-
τήθηκε ο τύπος του ποδιού χρησιμοποιώντας το 
AI (Arch Index), ένα δείκτη που μας δίνει εάν το 
πόδι έχει κοιλοποδία ή πλατυποδία (Cavanagh & 
Rodgers, 1987, Aydog et al., 2005).  

Σε 11 περιπτώσεις έγιναν οστεοτομίες Helal και 
στα τρία μεσαία μετατάρσια, σε τρεις περιπτώσεις 
στο 2ο και 3ο μετατάρσιο και σε τρεις περιπτώσεις 
μόνο στο 2ο μετατάρσιο. Σε όλες τις περιπτώσεις 
έγινε διόρθωση του βλαισού μεγάλου δακτύλου με 
οστεοτομίες Wilson ή Chevron και αρθρόδεση φα-
λαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων στις γαμψοδακτυλί-
ες ή σφυροδακτυλίες.

Αποτελέσματα

Από τα αποτελέσματα προέκυψε στατιστικά 
σημαντική βελτίωση στο A.O.F.A.S score (p<0.05) 
μετά την επέμβαση. Συγκεκριμένα υπήρξε στατι-
στικά σημαντική μείωση του πόνου(σχεδιάγραμμα 
1), βελτίωση στις καθημερινές δραστηριότητες 
(σχεδιάγραμμα 2), βελτίωση στο είδος του υπο-
δήματος και στην εμφάνιση τύλων (σχεδιάγραμ-
μα 3)ενώ δεν υπήρξε βελτίωση στην κινητικότητα 
των ΜΤΦ αρθρώσεων και στην πελματιαία κάμ-
ψη (σχεδιάγραμμα 4).

Όλοι οι ασθενείς έμειναν ικανοποιημένοι ή 
πολύ ικανοποιημένοι από την επέμβαση, εκτός 
από μία ασθενή στην οποία αυξήθηκε ο πόνος και 
συγκεκριμένα στην κεφαλή του 1ου μεταταρσίου. 
Είναι η μόνη ασθενής στην οποία είχε προηγηθεί 

Εικόνα 2

Εικόνα 3

Εικόνα 4
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Σχεδιάγραμμα 1

Σχεδιάγραμμα 2

Σχεδιάγραμμα 3

πόνος

πρίν

Σειρά 1

Σειρά 1

Eίδος υποδήματος
εμφάνιση τύλων

πρίν

πρίν

μετά

μετά

Καθημερινές δραστηριότητες p<0.005

μετά

Είδος υποδήματος p>0.05
Εμφάνιση τύλων p<0.05



επέμβαση διόρθωσης του βλαισού μεγάλου δα-
κτύλου σε άλλο χρόνο. Στην ίδια ασθενή είχαμε 
και τη μοναδική περίπτωση ψευδάρθρωσης στο 
3ο μετατάρσιο (εικόνα 5).

Παρατηρήθηκε επίσης μικρή ελάττωση του μή-
κους των μεταταρσίων που όμως δεν φάνηκε να 
ενοχλεί ιδιαίτερα τους ίδιους τους ασθενείς. Δεν 
υπήρξαν επιπλοκές από τα τραύματα. Στο διάστη-
μα αυτό των 17 μηνών δεν χρειάστηκε να γίνει 
κάποια επανεγχείρηση.

Όσον αφορά στα αποτελέσματα των πελμα-
τογραφημάτων βρέθηκε ότι σε 8 ασθενείς υπήρ-
χε κοιλοποδία (AI<21%) (εικόνα 8, 9, 10), σε 4 
ασθενείς βλαισοπλατυποδία (AI>28%) (εικόνα 
11-12), ενώ 3 ασθενείς είχαν ρευματοειδή αρθρί-

τιδα με το χαρακτηριστικό αποτύπωμα πέλματος 
(εικόνα 6-7). Σε όλες τις περιπτώσεις υπήρχε αυ-
ξημένη πίεση στις κεφαλές των μεταταρσίων. Στις 
περιπτώσεις των ασθενών με συνοδό κοιλοποδία 
εκτός από την αυξημένη πίεση στις κεφαλές των 
μεταταρσίων διαπιστώθηκε και αυξημένος ο χρό-
νος στήριξης στην περιοχή.

Στο μετεγχειρητικό πελματογράφημα που έγινε 
διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική μείωση της 
μέγιστης πίεσης που ασκήθηκε στα μετατάρσια 
(από 265 ± 34Kpa σε 183 ± 42Kpa, p<0.05) με 
συνοδό αύξηση της επιφάνειας επαφής (από 76 
± 12cm² σε 81 ± 10cm²,  p>0.05) και μείωση του 
χρόνου στήριξης στον πρόσθιο πόδα, [από το 47± 
7% Σ.Χ.Σ (συνολικού χρόνου στήριξης) στο 44 ± 
9% Σ.Χ.Σ,  p>0.05] 

Στο μετεγχειρητικό πελματογράφημα φαίνεται 
ότι οι περιοχές με τις μεγαλύτερες πιέσεις (κόκκι-
νο χρώμα) έχουν εξασθενήσει καθώς και ο εντο-
πισμός της μέγιστης πίεσης εντοπίζεται τώρα στη 
πτέρνα ενώ προεγχειρητικά εντοπιζόταν στο ύψος 
του 2ου μεταταρσίου.  Επίσης στο μετεγχειρητικό 
πελματογράφημα ανιχνεύονται και τα υπόλοιπα 
δάκτυλα τα οποία δεν είχαν επαφή προεγχειρη-
τικά με αποτέλεσμα την αύξηση της επιφάνειας 
επαφής κατά τη βάδιση και μείωση της πίεσης 
γιατί η πίεση είναι αντιστρόφως ανάλογη της επι-
φάνειας.
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Σχεδιάγραμμα 4

Κινητικότητα ΜΤΦ p>0.05
Σταθερότητα αρθρώσεων p<0.05

Πελματιαία κάμψη p>0.05

κινητικότητα

σταθερότητα
 αρθρώσεων

πελματιαία κάμψη

Εικόνα 5
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Εικόνα 6. Δυναμικό πελματογράφημα
ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα

Εικόνα 7. Δυναμικό πελματογράφημα
ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα

Εικόνα 8.  Στατικό πελματογράφημα ασθενούς με κοι-
λοποδία και μεταταρσαλγία Αρ.    

Εικόνα 9. Δυναμικό πελματογράφημα ασθενούς με κοι-
λοποδία και άλγος 2ου μεταταρσίου πριν την επέμβαση 

Εικόνα 10. Δυναμικό πελματογράφημα του ίδιου
 ασθενή μετά την επέμβαση

Εικόνα 11. Δυναμικό πελματογράφημα ασθενούς με 
βλαισοπλατυποδία
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Συζήτηση

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις επεμ-
βάσεις αυτές ήταν πολύ καλά και ικανοποίησαν 
την πλειονότητα των ασθενών κυρίως λόγω της 
άμεσης ανακούφισης από τον πόνο και την επι-
στροφή στις καθημερινές τους ασχολίες. Το μει-
ονέκτημα που και οι ίδιοι οι ασθενείς παρατήρη-
σαν ήταν ο περιορισμός της κίνησης των ΜΤΦ 
αρθρώσεων, στην πελματιαία και στη ραχιαία 
κάμψη. Για το λόγο αυτό ένα μετεγχειρητικό πρό-
γραμμα αποκατάστασης που θα περιελάμβανε δι-
ατατικές ασκήσεις ίσως να ήταν απαραίτητο για 
τη βελτίωση του αποτελέσματος. Προϋπόθεση 
για την επιτυχή έκβαση της επέμβασης εκτός από 
την απαιτούμενη άριστη γνώση της τεχνικής και 
την εμπειρία του χειρουργού, είναι η άμεση κινη-
τοποίηση του ασθενούς με σταδιακά αυξανόμενη 
φόρτιση από την επόμενη κιόλας μέρα. Με τη 
φόρτιση του χειρουργημένου ποδιού αναμένουμε 
οι κεφαλές των μεταταρσίων να μετατοπιστούν 
ραχιαία επί του κεντρικού τμήματος του μετα-
ταρσίου και να πάρουν από μόνες τους τη θέση 
στην οποία θα δέχονται ίση ή ελαφρώς μικρότερη 
πίεση σε σχέση με τα υπόλοιπα μετατάρσια. Αυτό 
πιστεύουμε ότι είναι και το μεγάλο πλεονέκτημα 
της μεθόδου σε σχέση με άλλες οστεοτομίες στις 
οποίες ακολουθεί και οστεοσύνθεση σε στατικές 
συνθήκες στο χειρουργείο, οι οποίες με βεβαιό-
τητα δεν ανταποκρίνονται στην κινητική του πο-
διού κατά τη βάδιση (Trnka, Gebhard, Muhlbauer, 
Ivanic, & Ritschl, 2002, Hofstaetter et al., 2005; ). 

Περιορισμός στην εργασία μας αποτελεί το μι-
κρό δείγμα ασθενών και το βραχυπρόθεσμο σχετι-
κά follow up. Παρόλο όμως το μικρό δείγμα ήταν 
εμφανής ο θετικός συσχετισμός της κοιλοποδίας 
(47% του συνόλου των ασθενών) και της βλαι-
σοπλατυποδίας (23% των ασθενών) με την μετα-
ταρσαλγία (Vichard, Tropet, Balamt, & Sigrand, 
1988; Winkler & Kelaridis, 1989). Αυτό μας έκανε 
να αναρωτηθούμε κατά πόσο ήταν ορθή η συντη-
ρητική αντιμετώπιση των ασθενών αυτών πριν 
φτάσουν στο χειρουργείο. Οι περισσότεροι από 
τους ασθενείς αυτούς χρησιμοποιούσαν ορθωτι-
κά πέλματα του εμπορίου που «αποφορτίζουν» 
τις κεφαλές των μεταταρσίων (Hsi, Kang, & Lee, 

2005; Kang, Chen, Chen, & Hsi, 2006) και βεβαίως 
αντί ο πόνος να μειωθεί αυτός αυξανόταν, λόγω 
του περιορισμού του χώρου στον πρόσθιο πόδα 
εντός του υποδήματος και της άσκησης άμεσης 
πίεσης εντοπισμένης στις κεφαλές των μεταταρ-
σίων. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζονται ορθω-
τικά πέλματα για ενίσχυση της επιμήκους ποδι-
κής καμάρας, που όσον αφορά στην κοιλοποδία 
αυξάνει την επιφάνεια επαφής με αποτέλεσμα την 
μείωση της πίεσης. Στις περιπτώσεις τις βλαισο-
πλατυποδίας η ενίσχυση της καμάρας δεν επιτρέ-
πει τον μεγάλο πρηνισμό και τη βλαισότητα του 
ποδιού κατά τη βάδιση. Σε όλες τις περιπτώσεις οι 
πιέσεις μεταφέρονται προοδευτικά από τη πτέρ-
να στα μετατάρσια μειώνοντας έτσι και το χρόνο 
που ασκείται η μέγιστη  πίεση στις κεφαλές των 
μεταταρσίων.

 
Συμπεράσματα  

Η μεταταρσαλγία αποτελεί ένα συχνό και δυ-
σεπίλυτο πρόβλημα. Η θεραπεία είναι αρχικά πά-
ντοτε συντηρητική. Η σωστή εκτίμηση κάθε περί-
πτωσης ξεχωριστά είναι  ουσιώδης για την επιλο-
γή και την επιτυχία της συντηρητικής θεραπείας. 
Επί αποτυχίας αυτής, η χειρουργική αντιμετώπιση 
είναι αναπόφευκτη. Κατά καιρούς έχουν προτα-
θεί διάφορες χειρουργικές τεχνικές κάθε μία με 
τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της. 
Πιστεύουμε πως η λοξή οστεοτομία του αυχένα 
των μεταταρσίων, τύπου Helal, σε συνδυασμό με 
κάποιο πρόγραμμα αποκατάστασης, αποτελεί τη 
θεραπεία εκλογής για την οριστική λύση του προ-
βλήματος της μεταταρσαλγίας, λόγω της απλότη-
τας και της αποτελεσματικότητας της. 

Abstract

Μetatarsalgia, Treatment with Helal Osteotomy

Antoniou K., Clepousniotis E., Traios S., Giant-
sis G., Iosifidis M., Intzes D., Giacas G.: 

Pain in the region of the metatarsal heads is 
called metatarsalgia and the causes are many and 
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may vary. Initially the treatment is conservative 
and if it fails we use operative methods. A variety 
of surgical methods have been described in bibli-
ography. The Helal osteotomy constitutes a simple 
and effective operation for the treatment of pressure 
metatarsalgia. During the years 2004 to 2007, 17 
patients who suffered from metatarsalgia due to 
prolapse of the metatarsal heads, have been treated 
with Helal osteotomies. From the 17 cases, the 16  
were females (mean age 56.5 years) and only one 
male 38 years old. All the patients were examined 
clinically, evaluated by the A.O.F.A.S. score and also 
evaluated biomechanically using kinetical param-
eters, pre and 17 months post operativily. The data 
were processed with SPSS 11.0 using students t-test. 
From the results of the analysis we found, signifi-
cant decrease of pain(p<0.05), decrease of forefoot 
pressures(p<0.05) and improvement of A.O.F.A.S. 
score(p<0.05).

We believe that the Helal type metatarsal os-
teotomy is the treatment of choice for pressure 
metatasralgia

Key words:  Biomechanics, Pressure metatarsal-
gia, pes cavus

Bιβλιογραφία

1. Aydog, S. T., Ozcakar, L., Tetik, O., Demirel, 
H. A., Hascelik, Z., & Doral, M. N. (2005). 
Relation between foot arch index and ankle 
strength in elite gymnasts: a preliminary 
study. Br J Sports Med, 39(3), e13.

2. Cavanagh, P. R., & Rodgers, M. M. (1987). The 
arch index: a useful measure from footprints. 
J Biomech, 20(5), 547-551.

3. Helal, B. (1975). Metatarsal osteotomy for 
metatarsalgia. J Bone Joint Surg Br, 57(2), 
187-192.

4. Helal, B., & Greiss, M. (1982). [Metatarsal dis-
location osteotomy in the treatment of over-
load metatarsalgia]. Orthopade, 11(4), 214-
228.

5. Helal, B., & Greiss, M. (1984). Telescoping 
osteotomy for pressure metatarsalgia. J Bone 
Joint Surg Br, 66(2), 213-217.

6. Hofstaetter, S. G., Hofstaetter, J. G., Petrout-
sas, J. A., Gruber, F., Ritschl, P., & Trnka, H. 
J. (2005). The Weil osteotomy: a seven-year 
follow-up. J Bone Joint Surg Br, 87(11), 1507-
1511.

7. Hsi, W. L., Kang, J. H., & Lee, X. X. (2005). 
Optimum position of metatarsal pad in meta-
tarsalgia for pressure relief. Am J Phys Med 
Rehabil, 84(7), 514-520.

8. Kang, J. H., Chen, M. D., Chen, S. C., & Hsi, 
W. L. (2006). Correlations between subjec-
tive treatment responses and plantar pres-
sure parameters of metatarsal pad treatment 
in metatarsalgia patients: a prospective study. 
BMC Musculoskelet Disord, 7, 95.

9. Mulier, T., Dereymaeker, G., & Fabry, G. 
(1994). Jones transfer to the lesser rays in 
metatarsalgia: technique and long-term fol-
low-up. Foot Ankle Int, 15(10), 523-530.

10. Trnka, H. J., Gebhard, C., Muhlbauer, M., 
Ivanic, G., & Ritschl, P. (2002). The Weil 
osteotomy for treatment of dislocated lesser 
metatarsophalangeal joints: good outcome in 
21 patients with 42 osteotomies. Acta Orthop 
Scand, 73(2), 190-194.

11. Vichard, P., Tropet, Y., Balamt, P., & Sigrand, 
C. (1988). [The Helal procedure in the treat-
ment of static metatarsalgia due to flatfoot]. 
Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot, 74 
Suppl 2, 227-229.

12. Winkler, H., & Kelaridis, T. (1989). [Helal’s 
metatarsal osteotomy. Indication and technic 
with reference to shape and function of the 
foot]. Z Orthop Ihre Grenzgeb, 127(5), 556-
560.

13. Winson, I. G., Rawlinson, J., & Broughton, 
N. S. (1988). Treatment of metatarsalgia by 
sliding distal metatarsal osteotomy. Foot An-
kle, 9(1), 2-6.



59

Περίληψη

Θέλουμε να παρουσιάσουμε την εμπειρία μας με τη χρήση της 
εξωτερικής οστεοσύνθεσης στην αντιμετώπιση εξωαρθρικών κα-
ταγμάτων κάτω πέρατος κνήμης. Στο χρονικό διάστημα 1998-
2007 αντιμετωπίσαμε 28 ασθενείς με ισάριθμα κατάγματα κάτω 
πέρατος κνήμης. Οι 18 εξ αυτών ήταν άνδρες και οι 10 γυναίκες. 
Η ηλικία των ασθενών κυμάνθηκε από 21-59 έτη με μ. ο τα 38 έτη. 
Είχαμε 22 κατάγματα δεξιού σκέλους και 6 αριστερού. Σύμφωνα 
με την ταξινόμηση της Α. Ο. είχαμε 18 κατάγματα τύπου Α1, 7 
τύπου Α2 και 3 τύπου Α3. Δέκα εννέα κατάγματα ήταν κλειστά, 
3 κλειστά με βλάβη μαλακών μορίων και 6 ανοικτά. Το αίτιο ήταν 
πτώση από ύψος σε 9 ασθενείς, τροχαίο ατύχημα σε 16 ασθενείς 
και κάκωση σε χιονοδρομικά σπορ σε 3 ασθενείς. Όλα αντιμε-
τωπίστηκαν με ελάχιστη ή όχι εσωτερική οστεοσύνθεση (βίδες ή 
βελόνες) και εξωτερική οστεοσύνθεση. 26 από τα 28 κατάγματα 
πωρώθηκαν σε μέσο χρονικό διάστημα 4. 6 μηνών. Άμεσα μετεγ-
χειρητικά είχαμε μία ουρολοίμωξη και μία πνευμονική εμβολή ενώ 
κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης (1-10 έτη) είχαμε μία νέ-
κρωση δέρματος, μία επιπολής φλεγμονή, 10 φλεγμονές βελονών, 
μία ψευδάρθρωση, μία πώρωση σε πλημμελή θέση, μία σηπτική 
ψευδάρθρωση και μία δυσκαμψία ποδοκνημικής. Σε επιτυχή επα-
νεγχείρηση υπεβλήθησαν δύο ασθενείς (μία με ψευδάρθρωση και 
μία με σηπτική ψευδάρθρωση) ενώ ο ασθενής με την πώρωση σε 
πλημμελή θέση αρνήθηκε διορθωτική οστεοτομία. 

Αποτελέσματα αντιμετώπισης 
εξωαρθρικών καταγμάτων κάτω 
πέρατος κνήμης με εξωτερική 
οστεοσύνθεση
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Η.Αναστασόπουλος(1), 
Α.Παπαπάνος(2), 
Θ.Βασιλακάκος(2),  
Ι.Αλεξόπουλος(2), 
Α.Καρανικόλας(1)

(1) Α΄  Ορθοπαιδική Κλινική
            Γ.Ν.Κιλκίς
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            Γ.Ν.Αγρινίου

Λέξεις ευρετηρίου:  Εξωαρθρικά κατάγματα κάτω πέρατος κνήμης, εξωτερι-
κή οστεοσύνθεση, ελάχιστη εσωτερική οστεοσύνθεση.



Εισαγωγή

Τα εξωαρθρικά κατάγματα κάτω πέρατος κνή-
μης έχουν σαν αίτιο την πτώση από ύψος, τα τρο-
χαία ατυχήματα και τη συμμετοχή σε χιονοδρο-
μικά αθλήματα. Η αύξηση της συχνότητας των 
καταγμάτων αυτών είναι συνέπεια της αύξησης 
των τροχαίων ατυχημάτων και της αύξησης της 
συμμετοχής σε χιονοδρομικές αθλητικές δρα-
στηριότητες. Η κυριότερη και πιο διαδεδομένη 
ταξινόμηση των καταγμάτων αυτών είναι της Α. 
Ο. που περιλαμβάνει 3 τύπους: Α τα εξωαρθρικά 
κατάγματα κάτω πέρατος κνήμης, Β τα μερικώς 
ενδοαρθρικά και C τα πλήρως ενδοαρθρικά. Τα 
εξωαρθρικά κατάγματα κάτω πέρατος κνήμης που 
μας ενδιαφέρουν χωρίζονται σε 3 υποκατηγορίες, 
την Α1 χωρίς συντριβή , την Α2 με μερική συντρι-
βή και την Α3 με μεγάλη συντριβή. Είναι αποτέ-
λεσμα δράσης βίας υψηλής ενέργειας και ασκού-
νται δυνάμεις συμπίεσης, διάτμησης, στροφικές ή 
και μικτές. Συνοδεύονται μερικές φορές από σύν-
δρομο διαμερίσματος, συμπιεστικά κατάγματα 
ΟΜΣΣ και ετερόπλευρα ή σύστοιχα κατάγματα 
πτέρνης ή κνημιαίων κονδύλων. Υπάρχει κατά την 
κλινική εξέταση άλγος, οίδημα και παραμόρφωση 
της περιοχής ενώ οι κινήσεις της ποδοκνημικής 
τόσο οι παθητικές όσο και οι ενεργητικές είναι 
επώδυνες και περιορισμένες. Υπάρχει αδυναμία 
βάδισης και πάντα πρέπει να γίνεται έλεγχος 
του αγγειονευρώδους δεματίου. Οι απλές ακτι-
νογραφίες προσθιοπίσθια και πλαγιοπλάγια της 

περιοχής συνήθως είναι αρκετές και μπορεί να 
συνοδεύονται από τις αντίστοιχες ακτινογραφί-
ες επί υποψίας κατάγματος. Η αντιμετώπιση των 
καταγμάτων αυτών είναι στην συντριπτική τους 
πλειοψηφία χειρουργική. 

Υλικό-Μέθοδος

Κατά το χρονικό διάστημα 1998-2007 αντιμε-
τωπίστηκαν 28 ασθενείς με ισάριθμα εξωαρθρικά 
κατάγματα κάτω πέρατος κνήμης. Οι 18 εξ αυτών 
ήταν άνδρες και οι 10 γυναίκες. Η ηλικία τους κυ-
μάνθηκε από 21-59 με μ.ο. τα 38 έτη. Είχαμε 22 
κατάγματα δεξιού σκέλους και 6 αριστερού. Σύμ-
φωνα με την ταξινόμηση της Α.Ο. είχαμε 18 κα-
τάγματα τύπου Α1, 7 τύπου Α2 και 3 τύπου Α3. 19 
κατάγματα ήταν κλειστά, 3 ήταν κλειστά με βλάβη 
μαλακών μορίων (2 τύπου 1 κατά Tscherne και 1 
τύπου 2 κατά Tscherne) και 6 ήταν ανοικτά(1 τύ-
που Ι, 4 τύπου ΙΙ και 1 τύπου ΙΙΙΑ κατά Gustillo). 
Το αίτιο ήταν πτώση από ύψος σε 9 ασθενείς, τρο-
χαίο ατύχημα σε 16 ασθενείς και συμμετοχή σε 
χιονοδρομικές αθλητικές δραστηριότητες σε τρεις 
ασθενείς. Όλοι οι ασθενείς αντιμετωπίστηκαν με 
ή όχι ελάχιστη εσωτερική οστεοσύνθεση(βελόνες 
ή βίδες) και εξωτερική οστεοσύνθεση διαρθρική 
25 ασθενείς ή υβρίδιο τρεις ασθενείς. Μόσχευμα 
δε χρησιμοποιήθηκε σε κανέναν ασθενή. Η τεχνι-
κή που ακολουθήθηκε ήταν η εξής: Οστεοσύνθε-
ση περόνης με πλάκα βίδες εάν το κάταγμα ήταν 
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Εικόνα 1: α. Κλειστό εξωαρθρικό κάταγμα κάτω πέρατος κνήμης. 
             β. Αντιμετώπιση με 2 διακαταγματικές βίδες και διαρθρική εξωτερική οστεοσύνθεση.

 γ.  1. 5 μήνα μετεγχειρητικά. 
δ.  4. 5 μήνες μετεγχειρητικά  αφαίρεση του συστήματος και πώρωση του κατάγματος. 

ε. 2 χρόνια  μετεγχειρητικά αφαίρεση των διακαταγματικών βιδών. 
Άριστο κλινικό και ακτινολογικό αποτέλεσμα. 

β

ε
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Εικόνα 2: α. Κλειστό περιφερικό κάταγμα κνήμης-περόνης. 
β. Ανοικτή ανάταξη και οστεοσύνθεση περόνης. Τοποθέτηση συστήματος εξωτερικής οστεοσύνθεσης 

και κλειστή ανάταξη κνήμης.
 γ. 4. 5 μήνες μετεγχειρητικά αφαίρεση του συστήματος και πώρωση του κατάγματος σε πλημμελή θέση. 

δ.  2 χρόνια μετεγχειρητικά μέτριο ακτινολογικό και κλινικό αποτέλεσμα
 (ο ασθενής αρνήθηκε διορθωτική οστεοτομία). 

βα

γ

δ



έως και 8cm από την άρθρωση της ποδοκνημικής 
ενώ σε αντίθετη περίπτωση δε γινόταν οστεο-
σύνθεση. Ακολουθούσε τοποθέτηση της εξωτε-
ρικής οστεοσύνθεσης και προσπάθεια κλειστής 
ανάταξης. Επί επιτυχίας ακολουθούσε κλείδωμα 
της εξωτερικής οστεοσύνθεσης. Επί αποτυχίας 
ακολουθούσε ανοικτή ανάταξη σε συνδυασμό με 
ή όχι ελάχιστη εσωτερική οστεοσύνθεση με βελό-
νες ή βίδες και κλείδωμα του συστήματος. Όλοι οι 
ασθενείς έλαβαν αντιβίωση για 5-7 ημέρες (ανοι-
κτά-βλάβες μαλακών μορίων) και αντιπηκτική για 
30 ημέρες. Μερική φόρτιση επετράπη μετά την 8η 
εβδομάδα ενώ αφαίρεση του συστήματος γινόταν 
με την πώρωση του κατάγματος. Όλα τα κατάγ-
ματα εκτός από 2 πωρώθηκαν μεταξύ 3ου και 5ου 
μήνα μ. ο 4. 6 μήνες (εικ. 1). Η παρακολούθηση 
έγινε βάση πρωτοκόλλου στον 1. 5, 3ο, 4. 5, 6ο , 
και 12ο μήνα μετεγχειρητικά και μετά κάθε χρόνο. 
Άμεσα μετεγχειρητικά παρατηρήσαμε μία ουρο-
λοίμωξη και μία πνευμονική εμβολή. Κατά την 
παρακολούθηση που διήρκησε 1-10 χρόνια μ. ο 5, 
7 χρόνια παρατηρήσαμε μία νέκρωση δέρματος, 
μία επιπολής φλεγμονή, 10 φλεγμονές βελονών, 
μία πώρωση σε πλημμελή θέση, μία ψευδάρθρω-
ση, μία σηπτική ψευδάρθρωση και μία δυσκαμψία 
ποδοκνημικής (περιορισμός έκτασης-κάμψης 5ο 
μοίρες). Η νέκρωση δέρματος αντιμετωπίστη-
κε με πλαστική δέρματος μερικού πάχους ενώ η 
επιπολής, φλεγμονή και οι φλεγμονές βελονών 
με αντιβίωση για 14 ημέρες, βάσει αντιβιογράμ-
ματος. Ο ασθενής με την πώρωση σε πλημμελή 

θέση αρνήθηκε διορθωτική οστεοτομία (εικ. 2). Ο 
ασθενής με την ψευδάρθρωση υπεβλήθη σε επι-
τυχή επανεγχείρηση με ενδομυελικό ήλο (εικ. 3 
και 4). Ο ασθενής με την σηπτική ψευδάρθρωση 
αντιμετωπίστηκε αρχικά με Illizarov με μετατρο-
πή της σηπτικής σε άσηπτη ψευδάρθρωση χωρίς 
πώρωση. Υπεβλήθη σε νέα εγχείρηση με ήλο και 
αίσιο αποτέλεσμα (εικ. 5 και 6). Συμπερασματι-
κά θεωρούμε ότι η εξωτερική οστεοσύνθεση σε 
συνδυασμό ή όχι με ελάχιστη εσωτερική οστεο-
σύνθεση αποτελεί αποτελεσματική μέθοδο για τα 
εξωαρθρικά κατάγματα κάτω πέρατος κνήμης και 
ιδιαίτερα για τα ανοικτά ή αυτά που συνοδεύο-
νται με βλάβες μαλακών μορίων. 

Συζήτηση

Στα κατάγματα αυτά η πρόγνωση του τελικού 
αποτελέσματος εξαρτάται από τη βλάβη των 
μαλακών μορίων, από το εάν το κάταγμα είναι 
ανοικτό ή κλειστό, από τη συντριπτικότητα του 
κατάγματος, το βαθμό της οστεοπόρωσης, τη χει-
ρουργική τεχνική και τη μετεγχειρητική φροντίδα. 
Να σημειώσουμε την πτωχή αιμάτωση της περιο-
χής λόγω απουσίας μυικών μαζών και πλούσιου 
υποδόριου λίπους. Δεν υπάρχει ομοφωνία στη δι-
εθνή βιβλιογραφία όσον αφορά στη θεραπεία των 
εξωαρθρικών καταγμάτων κάτω πέρατος κνήμης. 
Υπάρχουν αναφορές για τη χρήση πλάκας μίνι 
παρεμβατικότητας με μια μικρή τομή και τοποθέ-
τηση αυτής υποδόρια ενώ οι βίδες μπαίνουν με ει-

63Ορθοπαιδική,  21,  1,  2008

3α

συνέχεια



64 Ορθοπαιδική, 21, 1, 2008

Εικόνα 3: α. Ανοικτό κάταγμα κνήμης ΙΙ κατά Gustillo. 
β.  Οστεοσύνθεση περόνης ανοικτή ανάταξη κνήμης και εφαρμογή συστήματος εξωτερικής οστεοσύνθεσης.

 γ.  6 μήνες μετεγχειρητικά απουσία πώρωσης και διαταραχή του άξονα.
 δ. Αναθεώρηση με ενδομυελικό ήλο, το κάτω άκρο του οποίου κόπηκε για να δοθεί η δυνατότητα

 τοποθέτησης δύο περιφερικών βιδών.  

β

γ
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δικό σκόπευτρο. Με τον τρόπο αυτό διαταράσσε-
ται στο ελάχιστο δυνατό η αιμάτωση της περιοχής 
και ελαττώνεται η πιθανότητα ψευδάρθρωσης και 
φλεγμονής, χωρίς όμως να εκλείπει. Το ερώτημα 
είναι κατά πόσο μπορεί να αναταχθεί το κάταγμα 
κλειστά ώστε να τοποθετηθεί η πλάκα και ποια 
ανάταξη θεωρείται αποδεκτή ώστε να μη χρεια-
στεί επανεγχείρηση (Stromsoe et al 1999, Oh et 
al 2003, Borg et al 2004, Redfern et al 2004). Αυτό 
προσπάθησε να λύσει ο Pallister με τη χρήση συ-
στήματος εξωτερικής οστεοσύνθεσης με το οποίο 
επετύγχανε ανάταξη και μετά τοποθετούσε την 
πλάκα (Pallister και Iorwerth 2005). Άλλη ομά-
δα συγγραφέων υποστήριξε τη χρήση εξωτερικής 
οστεοσύνθεσης σε συνδυασμό ή όχι με μίνι εσω-
τερική. Αυτή είναι η μέθοδος που χρησιμοποιού-
με. Οστεοσύνθεση περόνης εάν χρειάζεται (από-
σταση κατάγματος <8cm από την ποδοκνημική) 
τοποθέτηση εξωτερικής οστεοσύνθεσης (διαρθρι-
κή, υβρίδιο ή Illizarov) και κλειστή ανάταξη. Επί 
επιτυχίας κλείδωμα του συστήματος της εξωτερι-
κής. Επί αποτυχίας ανοικτή ανάταξη συγκράτηση 
με βελόνες ή βίδες και κλείδωμα της εξωτερικής 
οστεοσύνθεσης. (Leung et al 2004, Mseddi et al 

2005). H χρήση του ασφαλιζόμελου ενδομυελι-
κού ήλου με γλυφανισμό είναι μια εναλλακτική 
μέθοδος για τα κατάγματα αυτά. Η τεχνική είναι 
απαιτητική γιατί πρέπει να τοποθετηθεί ο οδηγός 
στο υποχόνδριο, να γίνει σωστή τοποθέτηση του 
ήλου και περιφερικό κλείδωμα με 2 βίδες. Αυτό 
προυποθέτει μερικές φορές το κόψιμο του ήλου 
(Megas et al 2003, Pascarella et al 2004, Fan et al 
2005) ή τη χρήση νέων ειδικών ήλων με τις οπές 
πολύ κοντά στο άκρο του ήλου. Η οστεοσύνθεση 
της περόνης θεωρείται απαραίτητη (Kumar et al 
2003, Egol et al 2006) γιατί ενισχύει τη σταθερό-
τητα. Προσοχή χρειάζεται στην τοποθέτηση του 
οδηγού και του ήλου για να μην τραυματιστεί η 
ποδοκνημική (Faraj και Johnson 2002). Συγκριτι-
κή μελέτη μεταξύ ήλου και πλάκας από τον Yang 
έδειξε ισοδύναμα αποτελέσματα (Yang et al 2006) 
ενώ άλλες μελέτες δείχνουν υπεροχή της πλάκας 
ως προς την ανατομική ανάταξη και υπεροχή του 
ήλου ως προς το χειρουργικό χρόνο, την κίνηση 
της ποδοκνημικής και την πιθανότητα νέκρωσης 
του δέρματος (Schmidt et al 2003, Im et al 2005). 
Καμμία τεχνική δεν φαίνεται να υπερέχει συντρι-
πτικά έναντι των άλλων. Η χρήση της πλάκας εμ-

ε

Εικόνα 4: Συνέχεια της προηγούμενης. ε. πώρωση του κατάγματος 4 μήνες μετά την εφαρμογή του ήλου.
Παρατηρείται η οστεοτομία περόνης που έγινε 2 μήνες μετά την τοποθέτηση του ήλου για ευόδωση της πώρωσης. 



66 Ορθοπαιδική, 21, 1, 2008

Εικόνα 5: Ανοικτό κάταγμα κνήμης ΙΙΙΑ κατά Gustillo με συνοδό κάταγμα περόνης 9cm
 από την άρθρωση, λόγος για τον οποίο δεν οστεοσυντέθηκε. 

β. Αντιμετώπιση με τοποθέτηση διαρθρικής εξωτερικής οστεοσύνθεσης,
 ανοικτή ανάταξη ελάχιστη συγκράτηση με 2 βελόνες και κλείδωμα του συστήματος. 

γ. Σηπτική ψευδάρθρωση 6 μήνες μετεγχειρητικά και αφαίρεση του συστήματος.
 δ. Αναθεώρηση με σύστημα Illizarov. 

5β

5γ

5α
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5δ

ε στ

ζ

Εικόνα 6: Συνέχεια της προηγούμενης. ε. 6 μήνες μετά την εφαρμογή του συστήματος Illizarov μετατροπή της σηπτι-
κής σε άσηπτη ψευδάρθρωση και αφαίρεση αυτού. στ. Αναθεώρηση με στατική ενδομυελική ήλωση. ζ. 5 μήνες μετά 

την εφαρμογή του ήλου (17 συνολικά από την πρώτη εγχείρηση) πώρωση του κατάγματος. 



68 Ορθοπαιδική, 21, 1, 2008

φανίζει φλεγμονές, ψευδαρθρώσεις και νέκρωση 
δέρματος, η χρήση εξωτερικής οστεοσύνθεσης 
φλεγμονή βελονών, ψευδάρθρωση ή πώρωση σε 
πλημμελή θέση ενώ η χρήση του ήλου είναι δύ-
σκολη τεχνική με δύσκολη τοποθέτηση οδηγού 
και ήλου χωρίς τραυματισμό της ποδοκνημικής, 
δύσκολο περιφερικό κλείδωμα με δύο βίδες και 
δύσκολη ανάταξη με τη δίοδο του ήλου λόγω 
διεύρυνσης του ενδομυελικού αυλού στο σημείο 
του κατάγματος (Zelle et al 2006). Για τα ανοικτά 
κατάγματα, τα κλειστά με βλάβες μαλακών μο-
ριών και τους πολυτραυματίες-πολυκαταγματίες 
η εξωτερική οστεοσύνθεση με ή χωρίς ελάχιστη 
εσωτερική είναι η θεραπεία εκλογής (Leung et al 
2004, Msedi et al 2005). 

Abstract

Results of treatment of distal extraarticular
    tibial fractures with external fixation

S. Paraschou(1), H. Anastasopoulos(1), A. Papa-
panos(2), TH. Basilakakos(2), I. Alexopoulos(2), 
A. Karanikolas(1)

(1) A΄ Orthopedic Department
     Kilkis General Hospital

(2) Orthopeadic Department
 Agrinio General Hospital

We present our experience with the use of exter-
nal fixation in distal extraarticular tibial fractures. 
28 patients with equal number of fractures treated 
surgically with external fixation between 1998 and 
2007 were reviewed. 18 patients were males and 10 
females. Mean patient age was 38 years. According 
to A.O. classification system we had 18 fractures 
of type A1, 7 fractures of type A2 and 3 fractures 
of A3 type. 19 fractures were closed, 3 closed with 
problems of soft tissues and 6 open. The cause was 
fall from height in 9 patients, car accident in 16 pa-
tients and ski sports in 3 patients. All fractures were 
treated with external fixation in combination or not 
with minimal internal fixation (screws or K-W). 26 

fractures healed within 4. 6 months on average. Fol-
low up averaged 5. 7 years(1-10 years). We observed 
1 urinary infection, 1 pulmonary embolism, 10 pins 
infection, 1 skin necrosis, 1 nonunion, 1 malunion, 
1 septic nonunion and restriction of ankle move-
ments in one patient. 2 patients were reoperated (1 
with nonunion, 1 with septic pseudarthrosis). The 
patient with malunion denied reoperation. 

Key words:  Extraarticular distal tibial fractures, exter-
nal fixation, minimal internal fixation

Βιβλιογραφία

1. Borg T, Larsson S, Lindsjo U. Percutane-
ous plating of distal tibial fractures. Pre-
liminary results in 21 patients. Injury 2004 
Jun;35(6):608-14. 

2. Egol KA, Weisz R, Hiebert R, Tejwani NC, 
Koval KJ, Sanders RW. Does fibular plating 
improve alignment after intramedullary nail-
ing of distal metaphyseal tibia fractures?. J 
Orthop Trauma 2006 Feb;20(2):94-103. 

3. Fan CY, Chiang CC, Chuang TY, Chiu FY, 
Chen TH. Interlocking nails for displaced 
metaphyseal fractures of the distal tibia. In-
jury. 2005May;36(5):669-74. 

4. Faraj AA, Johnson VG. Penetration injury of 
the hindfoot following intramedullary nail 
fixation of a tibial fracture. Acta Orthop Belg. 
2002 Apr;68(2):178-81. 

5. Im GI, Tae SK. Distal metaphyseal fractures 
of tibia: a prospective randomized trial of 
closed reduction and intramedullary nail 
versus open reduction and plate and screws 
fixation. J Trauma. 2005 Nov;59(5):1219-23-
;discussion 1223. 

6. Kumar A, Charlebois SJ, Cain EL, Smith RA, 
Daniels AU, Crates JM. Effect of fibular plate 
fixation on rotational stability of simulated 
distal tibial fractures treated with intramed-
ullary nailing. J Bone Joint Surg Am. 2003 
Apr;85-A(4);604-8. Comment in:J Bone Joint 
Surg Am. 2004 Jan;86-A(1):185;author reply 
185-6. 



69Ορθοπαιδική, 21, 1, 2008

7. Leung F, Kwok HY, Pun TS, Chow SP. Limited 
open reduction and llizarof external fixation 
in the treatment of distal tibial fractures. In-
jury. 2004 Mar;35(3):278-83. 

8. E Megas P, Zouboulis P, Papadopoulos AX, 
Karageorgos A, Lambiris E. Distal tibial 
fractures and non-unions treated with short-
ened intramedullary nail. Int orthop. 2003; 
27(6):348-51. Epub 2003 Aug 15. 

9. Mseddi MB, Mseddi M, Siala A, Dahmene 
J, Ben Hamida R, Ben Ayeche M. [IIizarov 
fixation of supramalleolar fractures]Rev 
Chir Orthop Reparatrice Appar Mot. 2005 
Feb;91(1):58-63. 

10. Oh CW, Park BC, Kyung HS, Kim SJ, Kim 
HS, Lee SM, Ihn JC. Percutaneous plating 
for unstable tibial fractures. J Orthop Sci. 
2003;8(2):166-9. 

11. Pallister I, Iorwerth A. Indirect reduction 
using a simple quadrilateral frame in the ap-
plication of a distal tibial LCP-technical tips. 
Injury. 2005 Sep;36(9):1138-42. 

12. Pascarella R, Fravisini M, Traina F, Maresca 
A, Boriani S. Distal diaphyseal fractures of the 

tibia treated by modified Grosse-Kempf nail. 
Chir Organi Mov. 2004 Apr-Jun;89(2):119-
23. 

13. Redfern DJ, Syed SU, Davies SJ. Fractures of 
the distal tibia:minimally invasive plate oste-
osynthesis. Injury. 2004 Jun;35(6):615-20. 

14. Schmidt AH, Finkemayer CG, Tornetta P 
3rd . Treatment of closed tibial fractures. Instr 
Course Lect. 2003;52:607-22. 

15. Stromsoe K, Eikvar K, Loken S, Ovre S, 
Hvaal K. [Miniinvasive plate osteosynthesis 
of distal tibial fractures]Tidsskr Nor Laegefo-
ren. 1999 Nov 30;119(29):4316-8. 

16. Yang SW, Tzeng HM, Chou YJ, Teng HP, 
Liu HH, Wong CY. Treatment of distal tibial 
metaphyseal fractures:Plating versus short-
ened intramedullary nailing. Injury. 2006 
Jun;37(6):531-5. Epub 2006 Jan 17. 

17. Zelle BA, Bhandari M, Espiritu M, Koval KJ, 
Zlowodzki M; Evidence-Based Orthopaedic 
Trauma Working Group. Treatment of a dis-
tal tibia fractures without articular involve-
ment: a systematic review of 1125 fractures. J 
Orthop Trauma. 2006 Jan;20(1):76-9. 



71

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να ελεγχθεί η επίδραση δύο 
διαφορετικών προγραμμάτων άσκησης, κατά τη διάρκεια της με-
τεγχειρητικής νοσηλείας ασθενών, μετά από ολική αρθροπλαστι-
κή γόνατος (Ο.Α.Γ.).

Το δείγμα αποτελούσαν τριάντα άτομα, τα οποία χωρίστηκαν σε 
δύο ομάδες των 15 ατόμων. Η συλλογή του δείγματος έγινε με τη 
μέθοδο της συνεχόμενης δειγματοληψίας. Στην Α ομάδα (Ν=15), 
εφαρμόσθηκε το πρωτόκολλο της μετεγχειρητικής κινητοποίησης, 
της αναπνευστικής φυσικοθεραπείας και των ελεύθερων ενεργητι-
κών ασκήσεων. Η Β ομάδα (Ν=15), ακολούθησε επίσης το πρωτό-
κολλο κινητοποίησης και επιπλέον ένα πρόγραμμα λειτουργικών 
ασκήσεων στο κρεβάτι με τη μέθοδο της Ιδιοδέκτριας Νευρομυι-
κής Διευκόλυνσης (P.N.F.). Και τα δύο πρωτόκολλα εφαρμόστη-
καν από την 1η έως την 8η μετεγχειρητική ημέρα.

Οι μετρήσεις των εξαρτημένων μεταβλητών αφορούσαν στη 
λειτουργικότητα και στο άλγος, ενώ πραγματοποιήθηκαν σε τρεις 
φάσεις (αμέσως μετά το χειρουργείο, την 4η και την 8η μετεγχειρη-
τική μέρα) στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Άμφισσας.

Η στατιστική ανάλυση έγινε με τη μέθοδο ανάλυσης διακύ-
μανσης με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις (ΑΝΟVA repeated 
measures).

Σύγκριση της κλασικής κινησι-
οθεραπείας με ασκήσεις ιδιο-
δέκτριας νευρομυϊκής διευκό-
λυνσης για την αποκατάσταση 
ασθενών μετά από ολική
αρθροπλαστική γόνατος
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Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντικές διαφορές 
εντός των ομάδων για τη λειτουργικότητα και το 
άλγος μεταξύ της αρχικής και της τελικής μέτρη-
σης. Επίσης, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντι-
κή αλληλεπίδραση μεταξύ θεραπείας και χρόνου 
αξιολόγησης, όταν η λειτουργικότητα ήταν υπό 
αξιολόγηση. Δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των δύο θεραπευτικών ομάδων 
για το άλγος.

Συμπερασματικά, υπήρξε ένα πλεονέκτημα με 
τις ασκήσεις της P.N.F. έναντι της κλασσικής κινη-
σιοθεραπείας στη λειτουργικότητα κατά την 4η και 
8η μετεγχειρητική μέρα για ασθενείς που πραγμα-
τοποίησαν Ο.Α.Γ.

Εισαγωγή

Η ολική αρθροπλαστική γόνατος (Ο.Α.Γ.) είναι 
μία χειρουργική μέθοδος αντιμετώπισης σοβα
ρών παθήσεων του γόνατος, με την εκφυλιστι
κή οστεοαρθρίτιδα να αποτελεί τη συνηθέστερη 
αιτία. Στις δυτικές χώρες εφαρμόζεται Ο.Α.Γ. με 
συχνότητα περίπου 300 ανά 100.000 ανθρώπους 
(Beard et al. 2002, Stevens and Mizner 2003). 

Η σταθεροποίηση των υλικών γίνεται με ακρυ
λικό τσιμέντο (methylmethacrylate) ή χρησιμο
ποιείται βιολογική σταθεροποίηση (εσωτερική 
ανάπτυξη του οστού). Αρχικά η χρησιμοποίη
ση του τσιμέντου ήταν καθολική. Ωστόσο, το 
υπάρχον μακροχρόνιο πρόβλημα της χαλάρωσης 
(Lachiewicz 2004) του κνημιαίου τμήματος στην 
ενδιάμεση επιφάνεια οστούτσιμέντου που οδη
γούσε σε άλγος και τελικά σε αποτυχία της αρ
θροπλαστικής, οδήγησε στην ανάπτυξη της βιο
λογικής σταθεροποίησης, η οποία βασίζεται στην 
ταχεία ανάπτυξη οστού στις πορώδεις επιφάνειες 
της πρόθεσης. Θεωρείται ότι η βιολογική σταθε
ροποίηση μπορεί να είναι πιο κατάλληλη επιλο
γή για νέους, δραστήριους ασθενείς, εφόσον το 
πρόβλημα πιθανής μελλοντικής χαλάρωσης με το 
τσιμέντο είναι εμφανές. Σε μελέτες έχει παρατη
ρηθεί ότι σε ένα βάθος χρόνου 19 ετών μετεγχει
ρητικά, το μεγαλύτερο ποσοστό επιπλοκών εμφα
νίζεται στα 3,5 χρόνια με ή χωρίς αντικατάσταση 
της επιγονατίδας (Boyd et al. 1993).

Τα συμπτώματα που προκαλεί η οστεοαρθρί
τιδα είναι το περιφερικό άλγος, η δυσκαμψία, το 
οίδημα, η τοπική ευαισθησία της άρθρωσης και η 
έκπτωση της λειτουργικότητας (Birchfield 2001). 
Η ανακούφιση από το άλγος, η αποκατάσταση 
της παθητικής κινητικότητας του γόνατος και η 
λειτουργική ικανότητα, αποτελούν τους πρωταρ
χικούς στόχους της Ο.Α.Γ. (Gehrke and Arnold 
2001).

Οι τεχνικές της P.N.F., είναι δυνατό να οριστούν 
ως μέθοδοι προώθησης ή επίσπευσης της απά
ντησης του νευρομυϊκού μηχανισμού με τον ερε
θισμό των ιδιόδοχων αισθητικών οργάνων (Adler 
et al. 1997). Η ιδιοδεκτικότητα μειώνεται ως ένα 
βαθμό με την αύξηση της ηλικίας. Μεγαλύτερος 
βαθμός μείωσης έχει παρατηρηθεί στην οστεοαρ
θρίτιδα. Ωστόσο η Ο.Α.Γ. δε φαίνεται να αλλάζει 
την κατάσταση θετικά ή αρνητικά (Barrack et al. 
1983). Χαρακτηριστικό είναι ότι η ιδιοδεκτικό
τητα και του ετερόπλευρου γόνατος σε ασθενείς 
με οστεοαρθρίτιδα εμφανίζεται επίσης μειωμένη 
(Koralewicz and Gerard 2000) και συνδέεται με 
το βαθμό χαλάρωσης λόγω ραιβότητας ή βλαισό
τητας, παρά με τα επίπεδα δύναμης του τετρακε
φάλου (Wada et al. 2002). Έτσι σύμφωνα με τους 
(Barrett et al. 1991) η μειωμένη ιδιοδεκτικότητα 
δεν αποτελεί μόνο συνέπεια, αλλά και αιτία της 
οστεοαρθρίτιδας.

Ο σκοπός της μελέτης που πραγματοποιήθηκε 
από τους Chatterji et al. (2005) ήταν να εκτιμηθεί 
η επίδραση της χειρουργικής αγωγής σε 21 αθλη
τικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου 
του χρόνου επιστροφής στη δραστηριότητα και 
των δημιουργικών δραστηριοτήτων σε ασθενείς 
στην Αυστραλία. Η μετεγχειρητική φυσικοθερα
πεία πραγματοποιήθηκε εντός της νοσοκομει
ακής μονάδας μέχρι τη χορήγηση εξιτηρίου και 
στη συνέχεια οι ασθενείς διδάχθηκαν την εκτέλε
ση ασκήσεων στο σπίτι, χωρίς τη πραγματοποίη
ση φυσικοθεραπειών σε εξωτερικό εργαστήριο. Η 
Ο.Α.Γ. είχε ευεργετική επίδραση για την επιστρο
φή στην αθλητική δραστηριότητα με καλύτερα 
αποτελέσματα για τους άντρες. Οι γνώμες όμως 
των Ορθοπαιδικών Χειρουργών για την εξαγωγή 
γενικευμένων πορισμάτων διΐστανται σχετικά με 
τη χαλαρότητα των υλικών και των περιπροσθε
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τικών καταγμάτων. Συμπερασματικά, οι ερευνητές 
συνέστησαν επιστροφή σε ήπιες δραστηριότητες, 
ενώ ήταν αρνητικοί για δραστηριότητες που προ
έβλεπαν βίαιες σωματικές συγκρούσεις. Ωστόσο, 
απαιτούνται νέα ερευνητικά δεδομένα που θα 
στηρίξουν τις συγκεκριμένες προτάσεις.

Από τα στοιχεία έρευνας που διεξήχθει από τον 
Roos (2003) προκύπτει πως η άμεση κινητοποίηση 
του ασθενή από την 1η μετεγχειρητική μέρα απο
τελεί την κυριότερη προϋπόθεση για καλή μελλο
ντική λειτουργική ικανότητα. Επίσης, η εφαρμογή 
ενός προγράμματος κινησιοθεραπείας διάρκειας 
7 ημερών μπορεί να μειώσει το χρόνο παραμο
νής στο Νοσοκομείο κατά 5 ημέρες (Hughes et al. 
1993). Σε μια μελέτη από τους Rajan et al. (2004) 
οι συγγραφείς συμπέραναν πως σε μία προεπι
λεγμένη ομάδα ασθενών που πραγματοποίησαν 
Ο.Α.Γ. η ενδονοσοκομειακή φυσικοθεραπεία με 
σωστές συμβουλές και ένα καλά οργανωμένο 
προγραμμα κινησιοθεραπείας μπορούν να απο
τρέψουν τη πραγματοποίηση εξωνοσοκομειακής 
φυσικοθεραπείας. 

Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν έρευνες στη πα
γκόσμια βιβλιογραφία που να εξετάζουν τις ευ
εργετικές επιδράσεις της P.N.F. σε ασθενείς που 
υποβλήθηκαν σε Ο.Α.Γ., θέτοντας έτσι ως σκοπό 
της συγκεκριμένης μελέτης τον έλεγχο της επί
δρασης της άσκησης, συγκρίνοντας το κλασσικό 
πρωτόκολο κινησιοθεραπείας με το αντίστοιχο 
λειτουργικό πρωτόκολλο της P.N.F.

Υλικό και Μέθοδος

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο 
της συνεχόμενης δειγματοληψίας (Consecutive 
Control Trial C.C.T.). H μέθοδος χρησιμοποιείται 
στις περιπτώσεις που το δείγμα δεν προϋπάρχει. 
Οι ασθενείς που συμμετείχαν στην έρευνα, εισή
χθησαν στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Άμ
φισσας προγραμματισμένα για ολική αρθροπλα
στική γόνατος για πρώτη φορά, με διάγνωση εκ
φυλιστική οστεοαρθρίτιδα του γόνατος. Σε όλους 
εφαρμόστηκε ολική αρθροπλαστική με τσιμέντο 
το οποίο και επέτρεπε την άμεση φόρτιση μετεγ
χειρητικά. Το δείγμα κατανεμήθηκε σε δύο πειρα
μάτικες ομάδες με ίσο αριθμό ασθενών. Όλοι οι 

ασθενείς υπέγραψαν δήλωση συγκατάθεσης πριν 
τη συμμετοχή τους.

Κάθε ασθενής που εισαγόταν στο Νοσοκομείο 
έμπαινε στο πρόγραμμα για χειρουργείο. Έπειτα 
κατατασσόταν στη μία από τις δύο ομάδες εναλ
λάξ μέχρι να συμπληρωθεί ένα ικανοποιητικό μέ
γεθος δείγματος (N=30). H διάρκεια της δειγμα
τοληψίας ήταν από το Μάιο έως το Δεκέμβριο του 
2004. Για την εσωτερική εγκυρότητα της έρευνας 
κανείς από τους ασθενείς δεν ενημερώθηκε για τα 
ζητήματα της έρευνας, τα αποτελέσματα ή τις πει
ραματικές συνθήκες οι οποίες καθόριζαν τη συμ
μετοχή τους (singleblind procedure). Καταγρά
φηκαν τα απαραίτητα στοιχεία του κάθε ασθενή 
και το ιστορικό του αναφορικά με το γένος, την 
ηλικία και το βάρος, τα οποιαδήποτε προϋπάρ
χοντα ιατρικά προβλήματα, τις μετεγχειρητι
κές επιπλοκές και τη λήψη ή όχι αναλγητικών
αντιφλεγμονωδών φαρμάκων. Κριτήρια αποκλει
σμού των ασθενών ήταν η αδυναμία προφορικής 
ή γραπτής κατανόησης της ελληνικής γλώσσας, 
η έλλειψη επιθυμίας συμμετοχής στην έρευνα, τα 
βαριά καρδιαναπνευστικά προβλήματα, η αδυνα
μία μερικής φόρτισης του κάτω άκρου μετεγχει
ρητικά και η αδυναμία βάδισης (ανεξάρτητης ή με 
βοήθεια) πριν την εισαγωγή. Η μέθοδος, καθώς 
και το πρόγραμμα θεραπείας για τις δύο ομάδες 
αναπαρίστανται σχηματικά στον πίνακα 1.

Οι εξαρτημένες μεταβλητές αφορούσαν στο 
άλγος και στη λειτουργικότητα. Το άλγος μετρή
θηκε με την Οπτική Αναλογική Κλίμακα (010), 
η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της οποίας έχουν 
επιβεβαιωθεί (Dahlen et al. 2006), ενώ η λειτουρ
γικότητα με τη κλίμακα ILOA, βάσει της οποίας 
αξιολογείται η δυνατότητα εκτέλεσης 4 λειτουρ
γικών δραστηριοτήτων. Επίσης θετικά είναι τα 
δείγματα εγκυρότητας και αξιοπιστίας και σε 
αυτή την περίπτωση (Shields et al. 1995).

Στατιστική Ανάλυση

Η σύγκριση των αποτελεσμάτων της παρέμβα
σης και των μετρήσεων, αναλύθηκε με τη χρήση 
του στατιστικού πακέτου S.P.S.S., έκδοση 13.0 και 
η μέθοδος ήταν αυτή του γενικού γραμμικού μο
ντέλου με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις. Βάσει 
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του συγγράμματος του Cohen (1988) για τον κα
θορισμό του μεγέθους του δείγματος δύο πειρα
ματικών ομάδων και για ανάλυση δύναμης 80%, 
στην παρούσα μελέτη όφειλαν να χρησιμοποιη
θούν 50 ασθενείς. Έτσι, ενώ αρχικά ο βαθμός ση
μαντικότητας ορίστηκε στο P ≤ 0.01, για την απο
φυγή σφάλματος τύπου ΙΙ (λόγω μικρού αριθμού 
ασθενών), επαναπροσδιορίστηκε στο P ≤ 0.05. 
Επιπλέον, δε πραγματοποιήθηκαν posthoc tests, 
αφού υπήρχαν λιγότερες των τριών ερευνητικών 
ομάδων και για το λόγο αυτό έγινε χρήση των 
ttests ανεξαρτήτων δειγμάτων, όταν βρέθηκαν 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων.

Αποτελέσματα

Δύο άτομα από την ομάδα κλασικής κινησιοθε
ραπείας και ένα από την ομάδα P.N.F., παρουσία
σαν μετεγχειρητικές επιπλοκές, χωρίς όμως αυτό 

να σταθεί αιτία να αποκλειστούν τελικά από τη 
μελέτη. Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα χαρα
κτηριστικά των ασθενών πριν από την έναρξη 
των μετρήσεων, χωρίς σημαντικές διαφορές με
ταξύ των δύο ομάδων.

Οι επαναλαμβανόμενες μετρήσεις της ανάλυ
σης διακύμανσης έδειξαν στατιστικά σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των ομάδων (F = 6.155, df = 1, 
P = .19), στατιστικά σημαντική επίδραση για το 
χρόνο (F = 108.83, df = 2, P = .0001) και στατιστι
κά σημαντική αλληλεπίδραση ομάδαςχρόνου (F 
= 4.01, df = 2, P = .023), όταν η λειτουργικότητα 
ήταν υπό αξιολόγηση (Γράφημα 1). Από προέκυψε 
στατιστικά σημαντική διαφορά για τη λειτουργι
κότητα την 4η και 8η μέρα μεταξύ των ομάδων (P 
= .023 και P = .007, αντίστοιχα), όχι όμως και τη 
1η μέρα (Πίνακας 3). Επιπλέον συγκρίσεις ανά 
ζεύγη για το χρόνο εντός των δύο ομάδων έδει
ξαν και πάλι σημαντικότητα για κάθε μία από τις 
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Πίνακας 1. Μεθοδολογία της μελέτης

Ασθενείς Ν = 30

Ομάδα κλασικής 

κινησιοθεραπείας
Ομάδα P.N.F.

Πρωτόκολλο 

κινητοποίησης

Κινητοποίηση στο κρεβάτι (αλλαγή θέσεων) 

Αναπνευστικές ασκήσεις (ελεύθερες ενεργητικές με συγχρονισμένη αναπνοή)

Ιδιαίτερες 

παρεμβάσεις

Ενεργητικές ασκήσεις υγιούς 

κάτω  

και άνω άκρων

Αμφοτερόπλευρο διαγώνιο σχήμα 

προσβεβλημένου κάτω και άνω άκρων (έκταση

απαγωγήέσω στροφή)

Ενεργητικές ασκήσεις 

περιαρθρικών μυών του γόνατος

Διαγώνιο σχήμα κάτω άκρου με ταυτόχρονη 

στροφή του κορμού

Ενεργητικές ασκήσεις μυών της 

ποδοκνημικής
Ασκήσεις σταθεροποίησης από καθιστική θέση

Επαναλήψεις 1SET Χ 510 επαναλήψεις 1SET Χ 27 επαναλήψεις

Εξαρτημένες 

μεταβλητές
Πόνος (Οπτική Αναλογική Κλίμακα) / Λειτουργικότητα (κλίμακα ILOA)

Μετρήσεις και 

αξιολόγηση
1η, 4η και 8η μετεγχειρητική μέρα
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Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά των ασθενών πριν την έναρξη της μελέτης

Ομάδα A (N = 15) Ομάδα B (N = 15)

Φύλο: Γυναίκες/Άντρες (N) 14/1 13/2

Ηλικία (χρόνια): Μέση τιμή ± Τυπική απόκλιση 71 ± 6 70 ± 5

Βάρος (kgr): Μέση τιμή ± Τυπική απόκλιση 71 ± 8 72 ± 5

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Μειωμένη λειτουργικότητα/Πόνος (N) 3/10 3/11

Φαρμακευτική αγωγή 6 7

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Βάδιση με βοήθεια (N) 8 6

Βοήθεια από ύπτια σε καθιστή θέση (N) 3 3

Βοήθεια από καθιστή σε όρθια θέση (N) 6 4

Βάδιση 4.50m (N) 15 15

Ανέβασμα/Κατέβασμα τριών σκαλοπατιών (N) 15 15

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ (N) 2 1

Πίνακας 3. Μέσος όρος, τυπικό σφάλμα και 95% διάστημα εμπιστοσύνης για τη λειτουργικότητα

Ομάδες Αξιολόγηση
Μέσος 

όρος

Τυπικό 

σφάλμα
95% διάστημα εμπιστοσύνης

1η μέρα Ανώτερη τιμή Κατώτερη τιμή
Κιν/πείας 22.23 .374 1.800 .333

PNF 21.60 .363
4η μέρα

Κιν/πείας 21.73 .539 2.961 .239
PNF 20.13 .389

8η μέρα

Κιν/πείας 19.87 .515 3.191 .543
PNF 18.00 .390
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περιόδους επαναξιολόγησης (Πίνακας 4).
Όσον αφορά στο άλγος, και οι δύο ομάδες βελτι

ώθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια των ημερών 
(F = 64.55, df = 1.37, P =.0001), χωρίς διαφορές 
μεταξύ αυτών (F = .13, df = 1, P = .909) (Γράφημα 
2) και χωρίς αλληλεπίδραση μεταξύ ομάδας και 
χρόνου (F = .47, df = 1.37, P = .45).

Συζήτηση

Τα αποτελέσματα της μελέτης συμφωνούν με 
αυτά άλλων ερευνών (Rajan et al. 2004, Chatterji 
et al. 2005, Lenssen et al. 2006), ως προς τη συμ
βολή της άσκησης στη βελτίωση της κλινικής 
εικόνας του ασθενούς μετά από Ο.Α.Γ. Παρατη
ρείται ότι στις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν 
την 4η μετεγχειρητική ημέρα και οι δύο ομάδες 
παρουσίασαν βελτίωση στην απόδοσή τους, με 
την ομάδα της P.N.F. να έχει ένα προβάδισμα στη 
2η μέτρηση ως προς τη λειτουργικότητα, που δια
τηρείται σταθερό στη 3η μέτρηση.

Τα παραπάνω, μαρτυρούν την κρισιμότητα των 

πρώτων ημερών μετά την επέμβαση. Το αρχικό 
αυτό στάδιο είναι καθοριστικό για τη μετεγχειρη
τική κατάσταση του ασθενή γενικότερα και της 
άρθρωσης του γόνατος ειδικότερα. Μετά από 
Ο.Α.Γ. οι ιδιοδεκτικοί υποδοχείς της άρθρωσης 
αποδιοργανώνονται σε ένα βαθμό και ο ασθενής 
έχει την ανάγκη της επανεκπαίδευσης στις λει
τουργικές του δραστηριότητες. Κατά συνέπεια, 
μία λειτουργική προσέγγιση της φυσικοθερα
πευτικής αποκατάστασης που δίνει έμφαση στην 
επανεκπαίδευση που προαναφέρθηκε, αποτελεί 
μια πιο ενδιαφέρουσα παράμετρο μέτρησης και 
σύγκρισης με την κλασσική κινησιοθεραπεία, που 
στόχο απλά έχει την ενδυνάμωση των μυών και 
τη βελτίωση της κινητικότητας.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τη μεγαλύτερη 
δεκτικότητα του ατόμου σε ερεθίσματα κατά το 
αρχικό μετεγχειρητικό στάδιο, σε επίπεδο κινη
τικής μάθησης, μπορούμε να ερμηνεύσουμε τη 
μεγαλύτερη αρχική βελτίωση που παρουσίασε η 
ομάδα της P.N.F. Όπως είναι γνωστό, ο ανθρώ
πινος εγκέφαλος δεν είναι γνώστης της κάθε 

Πίνακας 4. Ανά ζεύγη συγκρίσεις για το χρόνο σε σχέση με τη λειτουργικότητα

(I) Χρόνος (J) Χρόνος

Διαφορά 

μέσων όρων 

(I-J)

Τυπ. σφάλμα 
Σημ. 

(a)

95% διάστημα 

εμπιστοσύνης

    
Ανώτερη τιμή

Κατώτ. 

τιμή
1 2

1,033(*) ,167 ,000 ,692 1,375

 3 3,033(*) ,232 ,000 2,557 3,509
2 1 1,033(*) ,167 ,000 1,375 ,692
 3 2,000(*) ,222 ,000 1,545 2,455
3 1

3,033(*) ,232 ,000 3,509 2,557

 2 2,000(*) ,222 ,000 2,455 1,545

* Η διαφορά των μέσων όρων είναι σημαντική για επίπεδο P = .05.
    1, 1η μέρα; 2, 4η μέρα; 3, 8η μέρα 
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μεμονωμένης μυϊκής ενέργειας, αλλά ρυθμιστής 
κινήσεων του σώματος από ομάδες μυών που 
εργάζονται συνεργικά, πάνω σε καθορισμένα κι
νητικά και λειτουργικά πρότυπα Rose (1997). Η 
P.N.F. κάνει χρήση των προτύπων αυτών και αντι
μετωπίζει τον ασθενή ως σύνολο. Τα λειτουργικά 
αυτά σχήματα, απαραίτητα για τη διεκπεραίωση 
των καθημερινών δραστηριοτήτων, αποτελούν 
διαγώνιες φυσικές κινήσεις που εκτελούνται οι
κονομικά, ως προς το ενεργειακό επίπεδο. 

Επιπλέον, η βελτίωση της μίας ομάδας έναντι 
της άλλης χαρακτηρίστηκε στατιστικά σημαντι
κή, γεγονός που υποδηλώνει τη χρησιμότητα 
και την αποτελεσματικότητα αυτού του είδους 
θεραπείας. Δε θα πρέπει, βεβαίως, να αποσιωπη
θεί το μικρό μέγεθος του δείγματος, ενισχύοντας 
τον κίνδυνο σφάλματος τύπου ΙΙ, της αποδοχής 
δηλαδή μιας λανθασμένης μηδενικής υπόθεσης. 
Επίσης, οι βελτιώσεις που παρουσίασε η ομάδα 
της P.N.F. θα μπορούσαν να ήταν ουσιαστικότε
ρες κλινικά, παρά ερευνητικά, εφόσον η κλίμακα 
ILOA εξετάζει την απόδοση των ασθενών σύμ
φωνα με το επίπεδο βοήθειας που λαμβάνουν, δί
χως να φανερώνει τον τρόπο εκτέλεσης, δηλαδή 
το πώς εκτελείται η δραστηριότητα ως προς την 
ποιότητά της. Ως προς τον ερευνητικό σχεδιασμό 
δεν θα μπορούσε να συμπεριληφθεί και μία ομά
δα ελεγχού στη μελέτη, καθώς αυτό δε συνάδει 
με τους ηθικούς νόμους και τη δεοντολογία της 

έρευνας σε ανθρώπους.
Το άλγος ήταν η δεύτερη σημαντική εξαρτημένη 

μεταβλητή που μετρήθηκε μαζί με τη λειτουργική 
ικανότητα, στα ίδια χρονικά διαστήματα. Και στις 
δύο ομάδες δεν παρουσιάστηκαν στατιστικά ση
μαντικές διαφορές μεταξύ τους, γεγονός που επι
βεβαιώνει την άποψη προγενέστερων ερευνητών, 
πως το άλγος δε συνδέεται πάντα με τη λειτουρ
γική ικανότητα και τη δύναμη. Όπως επίσης και 
η δύναμη δε σχετίζεται πάντα με τη μυϊκή ατρο
φία και τη λειτουργικότητα Hinman et al. (2002). 
Σύμφωνα με τους ίδιους ερευνητές Hinman et al. 
(2002) το σωματικό βάρος, η ηλικία και ο δείκτης 
σωματικής μάζας, δε φαίνεται να συσχετίζονται 
απόλυτα με τις μετεγχειρητικές λειτουργικές επι
δόσεις. Παρά το γεγονός αυτό δε θα πρέπει να 
υποβιβαστεί ο ρόλος της κλασσικής κινησιοθε
ραπείας σε σχέση με το αναλγητικό αποτέλεσμα 
που επέφερε στους ασθενείς της συγκεκριμένης 
εργασίας.

Συμπέρασμα

Η άσκηση κατά τη διάρκεια της αποκατάστα
σης μετά από Ο.Α.Γ, αποτελεί ένα ζήτημα που 
θα πρέπει να απασχολήσει το σύνολο των φυ
σικοθεραπευτών. Η έρευνα αυτή, φανέρωσε την 
ανάγκη προσανατολισμού των μετεγχειρητικών 
προγραμμάτων σε μία λειτουργική βάση. Η P.N.F., 

Γράφημα 1.
Γράφημα λειτουργικότητας βάσει ILOA

Γράφημα 2.
Γράφημα πόνου βάσει Οπτικής Αναλογικής Κλίμακας
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προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε ασθενή, 
μέσα από την ποικιλία των τεχνικών και αρχών 
της. Συνδέει τα άτομα με τις άμεσες παραμέτρους 
της καθημερινής πρακτικής, στην οποία θα πρέ
πει αυτά να λειτουργήσουν. Η έμφαση δίνεται στο 
αρχικό στάδιο της αποκατάστασης, με την P.N.F. 
να αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο της όλης 
μετεγχειρητικής φυσικοθεραπείας. Η μείωση του 
χρόνου νοσηλείας των ασθενών στο Νοσοκομείο, 
σχετίζονται με το πρόγραμμα κινησιοθεραπείας 
και τον τρόπο εφαρμογής του, το οποίο όπως φά
νηκε, εάν είναι λειτουργικά προσανατολισμένο 
μπορεί να συμβάλει προς αυτή την προοπτική.

Τα συμπεράσματα της μελέτης μπορούν να ανα
λυθούν και να ισχυροποιηθούν, μέσα από έναν 
ευρύτερο αρχικό σχεδιασμό, που θα περιλαμβά
νει λειτουργικές μετρήσεις κατά το προεγχειρη
τικό στάδιο. Η ερευνητική επέκταση του θέμα
τος μπορεί να επικεντρωθεί στη διεξαγωγή μιας 
μετεγχειρητικής παρακολούθησης για τη μελέτη 
μακροχρόνιων επιδράσεων στην αποκατάστα
ση των ατόμων, στη συγκέντρωση μεγαλύτερου 
δείγματος, στη μέτρηση πριν την παρέμβαση και 
τη χρήση επικυρωμένου εργαλείου μέτρησης των 
ποιοτικών μεταβολών της λειτουργικής ικανότη
τας. Η άσκηση σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 
ολική αρθροπλαστική γόνατος φάνηκε ότι έχει 
θετική επίδραση, ιδίως στη λειτουργικότητα του 
γόνατος.

Abstract

A comparison of therapeutic exercises versus 
exercises incorporating P.N.F. components for 
the rehabilitation of patients following total 
knee arthroplasty

Zemadanis K., Kitsios A. Sikaras E., Trambas 
A., Natsis K., Porfyriadou Anthi

The aim of the present study was to evaluate the 
effectiveness of exercise in comparison to a Proprio-
ceptive Neuromuscular Facilitation programme 
implemented in patients following total knee ar-
throplasty.

The study had a 1 X 1 mixed-model, repeated 
measures design. The independent variables were 
group (Kinesiotherapy and PNF) and time (base-
line, 4 and 8 days). The dependent variables were 
functional ability and pain as measured with the 
ILOA and VAS (Visual Analogue Scale) scales.

A total sample size of 30 patients was randomly 
divided into two groups. The consecutive sampling 
method was applied to the patients’ recruitment. 
A post-operative rehabilitation protocol, breathing 
exercises as well as an additional program of open 
kinetic chain exercises in bed were implemented in 
participants of the Kinesiotherapy group. Patients 
in the P.N.F. group were subject to the same rehabil-
itation protocol as well as to an additional program 
of functional exercises according to the principles 
of P.N.F. Measurements were taken at the General 
Prefectural Hospital of Amfissa, Greece, immedi-
ately after surgery, at day 4 and 8. 

The results proved a significant difference within 
groups over time with regard to functional ability 
and pain for both interventions. A statistically sig-
nificant main effect for group and interaction was 
observed, when functional ability was under inves-
tigation. No between group differences were noticed 
for pain at any of the follow-up periods.

An advantage of P.N.F. over classic kinesiotherapy 
was indicated with regards to functional perfor-
mance the fourth and eighth day for patients fol-
lowing total knee arthroplasty.

Key words:  total knee arthroplasty, functional ability, 
pain, exercises, proprioceptive neuromus
cular facilitation
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Περίληψη

Σκοπός της εργασίας: Η παρουσίαση περίπτωσης πίεσης ωλενί-
ου νεύρου από υπερκονδύλια απόφυση βραχιονίου. 

Υλικό και μέθοδος: Ασθενής 21 ετών, θηλυκού γένους, παρου-
σιάστηκε στα Εξωτερικά Ιατρεία με συμπτωματολογία πίεσης 
ωλενίου νεύρου από εξαμήνου χωρίς ιστορικό κάκωσης. Κλινικά 
διαπιστώθηκε υπαισθησία στην κατανομή του ωλενίου νεύρου και 
ψηλαφητή διόγκωση κατά το κάτω τριτημόριο του έσω χείλους 
του βραχιονίου. Η προσθιοπίσθια απλή ακτινογραφία του κάτω 
πέρατος του βραχιονίου με το βραχίονα σε ελαφρά έσω στροφή 
αποκάλυψε την παρουσία υπερκονδύλιας απόφυσης μήκους 12 
χιλ, περίπου 4 εκ άνωθεν του έσω επικονδύλου. 

Αποτελέσματα: Διεγχειρητικά διαπιστώθηκε πως το μέσο νεύρο 
και η βραχιόνια αρτηρία διέρχονταν κάτω από το σύνδεσμο του 
Struthers και την υπερκονδύλια απόφυση, ενώ το ωλένιο νεύρο 
ακριβώς όπισθεν και έσωθεν αυτής. Ακολούθησε εκτομή του συν-
δέσμου του Struthers και εκτομή της υπερκονδύλιας απόφυσης 
χωρίς παρασκευή του ωλενίου νεύρου. Δύο μέρες μετά η ασθενής 
ανέφερε θεαματική ύφεση των συμπτωμάτων, ενώ δύο μήνες μετά 
εκτελεί όλες τις καθημερινές της δραστηριότητες χωρίς δυσκολία 
και παραμένει ελεύθερη συμπτωμάτων. 

Συμπεράσματα: Σε περιπτώσεις συμπτωματολογίας πίεσης του 
ωλενίου νεύρου πρέπει να αναζητείται και η υπερκονδύλια από-
φυση βραχιονίου, παρά τη σπανιότητά της. Κατά την κλινική εξέ-
ταση διερευνάται η ύπαρξη ψηλαφητής διόγκωσης μερικά εκατο-

Υπερκονδύλια απόφυση βραχιονί
ου και πίεση του ωλενίου νεύρου
Περιγραφή ενδιαφέρουσας περίπτωσης
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Ιντζές Δ.
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στά άνωθεν του έσω επικονδύλου, ενώ ακολουθεί 
η επιβεβαίωση με τον ενδεδειγμένο απεικονιστικό 
έλεγχο. Η χειρουργική αντιμετώπιση περιλαμβάνει 
την εκτομή της υπερκονδύλιας απόφυσης μαζί με 
το σύνδεσμο του Struthers και το εξ αυτών εκφυό-
μενο τμήμα του στρογγύλου πρηνιστή, χωρίς όμως 
παρασκευή του ωλενίου νεύρου.

Εισαγωγή

Η υπερκονδύλια απόφυση του βραχιονίου απο-
τελεί μια σχετικά σπάνια αλλά καλά μελετημέ-
νη συγγενή ανωμαλία της οποίας η συχνότητα 
στο γενικό πληθυσμό κυμαίνεται από 0,6 έως 
2,7 % (Newman, 1969). Πρόκειται για μια δίκην 
ράμφους πτηνού απόφυση μήκους 2-20 χιλ και 
πάχους 2-7 χιλ (Σάββας, 1958, Ivins and Fulton, 
1996) η οποία εξορμάται από την προσθιοεσω-
τερική επιφάνεια του βραχιονίου περίπου 5 έως 
7cm άνωθεν του έσω επικονδύλου και κατευ-
θύνεται προς τα κάτω, έσω και πρόσω (Σάββας, 
1958, Kolb and Moore, 1967). Συνήθως εμφανί-
ζει σχήμα τριπλεύρου πυραμίδας, αποπλατυσμέ-
νης από μπροστά προς τα πίσω (Σάββας, 1958). 
Η κορυφή της συνδέεται μέσω ενός συνδέσμου, 
του συνδέσμου του Struthers, με τον έσω επικόν-
δυλο. Ο σύνδεσμος αυτός σε ορισμένες περιπτώ-
σεις δέχεται τμήμα της καταφυτικής μοίρας του 
κορακοβραχιόνιου μυός ενώ συχνά αποτελεί πε-
δίο έκφυσης τμήματος του στρογγύλου πρηνιστή 
(Barnard and McCoy, 1946). Κάτω από το τόξο 
που σχηματίζουν η υπερκονδύλια απόφυση και ο 
σύνδεσμος του Struthers διέρχεται συνήθως το 
μέσο νεύρο και η βραχιόνια αρτηρία ή η ωλένια 
αρτηρία σε περίπτωση υψηλού διχασμού της πρώ-
της (Spinner et al, 1994, Elhassan and Steinmann, 
2007).

Στη γάτα και τα αναρριχώμενα ζώα (π.χ. αίλου-
ροι) αποτελεί φυσιολογικό εύρημα που σχηματί-
ζει μεγάλο οστικό τρήμα μέσα από το οποίο διέρ-
χονται η βραχιόνιος αρτηρία και το μέσο νεύρο. 
Γι αυτό στη βιβλιογραφία συχνά αναφέρεται ως 
οστούν γάτας (cat bone) (Γρηγοριάδης και συν, 
1997).

Η πλειοψηφία των ασθενών με υπερκονδύλια 

απόφυση βραχιονίου είναι ασυμπτωματικοί. Σπα-
νιότερα είναι δυνατό να προκαλέσει συμπτώματα 
λόγω πίεσης του μέσου νεύρου ή της βραχιόνιας 
αρτηρίας ή και των δύο. Τα συμπτώματα περιλαμ-
βάνουν πόνο, αισθητικές διαταραχές, ισχαιμία και 
εξασθένιση του κερκιδικού ή ωλενίου σφυγμού 
και εκλύονται ή επιτείνονται κατά την έκταση 
και τον υπτιασμό του αντιβραχίου (Symeonidis, 
1972). Ακόμα πιο σπάνια από την πίεση του μέ-
σου νεύρου είναι η πίεση του ωλενίου νεύρου 
(Fragiadakis and Lamb, 1970). Η παρουσίαση μιας 
τέτοιας εξαιρετικά σπάνιας περίπτωσης καθώς 
και η σύντομη αναδρομή στη σχετική βιβλιογρα-
φία αποτελούν το σκοπό της παρούσας εργασίας.

Περίπτωση ασθενούς

Ασθενής 21 ετών θηλυκού γένους προσήλθε με 
συμπτωματολογία πίεσης ωλενίου νεύρου από 
εξαμήνου χωρίς ιστορικό κάκωσης. Συγκεκριμέ-
να ανέφερε άλγος και αιμωδίες κατά το ωλένιο 
χείλος του αντιβραχίου καθώς και στο μικρό και 
παράμεσο δάκτυλο. Τα συμπτώματα επιτείνονταν 
με την κόπωση, αλλά κυρίως κατά την κάμψη και 
τον πρηνισμό του αντιβραχίου, ενώ παρουσίαζαν 
και βαθμιαία επιδείνωση με την πάροδο του χρό-
νου. Η ασθενής δεν ανέφερε αίσθημα αδυναμίας 
ή ψυχρότητας του άκρου.

Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε υπαι-
σθησία στην κατανομή του ωλενίου νεύρου και 
κυρίως στο μικρό δάκτυλο, ενώ το σημείο Tinel 
στην αύλακα του ωλενίου νεύρου του βραχιονί-
ου και στο σωλήνα του Guyon ήταν αρνητικό. Ο 
κερκιδικός και ο ωλένιος σφυγμός ψηλαφήθηκαν 
φυσιολογικοί σε όλες τις θέσεις του αντιβραχίου. 
Δεν υπήρχε μυϊκή ατροφία και το ηλεκτρομυο-
γράφημα ήταν εντός φυσιολογικών ορίων. Κατά 
το κάτω τριτημόριο του έσω χείλους του βραχι-
ονίου διαπιστώθηκε ψηλαφητή διόγκωση και η 
πίεση επί τα εντός της προκαλούσε αναπαραγω-
γή των συμπτωμάτων. Δημιουργήθηκε η υπόνοια 
ύπαρξης υπερκονδύλιας απόφυσης βραχιονίου η 
οποία επιβεβαιώθηκε ακτινολογικά. Η προσθιο-
πίσθια απλή ακτινογραφία του κάτω πέρατος του 
βραχιονίου με το βραχίονα σε ελαφρά έσω στρο-
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φή αποκάλυψε την παρουσία υπερκονδύλιας από-
φυσης μήκους 12 mm, περίπου 4 cm άνωθεν του 
έσω επικονδύλου.

Η ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουργείο όπου 
διαπιστώθηκε ότι το μέσο νεύρο και η βραχιόνια 
αρτηρία διέρχονταν κάτω από το σύνδεσμο του 
Struthers και την υπερκονδύλια απόφυση, ενώ 
το ωλένιο νεύρο ακριβώς όπισθεν και έσωθεν 
αυτής. Ακολούθησε εκτομή του συνδέσμου του 
Struthers και εκτομή της υπερκονδύλιας απόφυ-
σης χωρίς παρασκευή του ωλενίου νεύρου. Δύο 
μέρες μετά η ασθενής ανέφερε θεαματική ύφεση 
των συμπτωμάτων, ενώ δύο μήνες μετεγχειρητικά 
εκτελεί όλες τις καθημερινές της δραστηριότητες 
χωρίς δυσκολία και παραμένει ελεύθερη συμπτω-
μάτων.

Συζήτηση

Η υπερκονδύλια απόφυση του βραχιονίου ανα-
φέρθηκε αρχικά από τον Tiedemann το 1818 και 
περιγράφηκε λεπτομερώς από τον Knox το 1841 
και κυρίως τον Struthers το 1849 (Spinner at al, 
1994). Η πρώτη περίπτωση πίεσης του μέσου νεύ-
ρου από υπερκονδύλια απόφυση περιγράφηκε το 
1930 (Lund, 1930). Έκτοτε στη διεθνή βιβλιογρα-

φία έχουν περιγραφεί αρκετές περιπτώσεις πίεσης 
του μέσου νεύρου αλλά μόλις τέσσερις περιπτώ-
σεις πίεσης του ωλενίου νεύρου (Mumenthaler, 
1961, Goulon et al, 1963, Fragiadakis and Lamb, 
1970, Pecina and Kimpotic-Nemanic, 1991) και 
τρεις περιπτώσεις ταυτόχρονης πίεσης μέσου 
και ωλενίου νεύρου (Thomsen, 1977, Mittal and 
Gupta, 1978, Ivins, 1996). Στις περιπτώσεις αυτές 
η πίεση του ωλενίου νεύρου φαίνεται ότι οφείλε-
ται σε προστριβή του πάνω στην υπερκονδύλια 
απόφυση κυρίως κατά την κάμψη του αγκώνα 
(Fragiadakis and Lamb, 1970), καθώς διέρχεται 
ακριβώς όπισθεν και έσωθεν και όχι κάτω από 
αυτήν και το σύνδεσμο του Struthers (Ivins and 
Fulton, 1996).

Η διαγνωστική προσέγγιση των περιπτώσεων 
αυτών περιλαμβάνει, εκτός από τη λεπτομερή 
κλινική εξέταση, τον κατάλληλο απεικονιστικό 
έλεγχο. Η προσθιοπίσθια απλή ακτινογραφία του 
κάτω πέρατος του βραχιονίου με το βραχίονα σε 
ελαφρά έσω στροφή αποτελεί την ενδεδειγμένη 
λήψη (Fragiadakis and Lamb, 1970), αφού η κλα-
σική προσθιοπίσθια και λοξή ακτινογραφία είναι 
δυνατό να μην αποκαλύψουν την υπερκονδύλια 
απόφυση (Newman, 1969). 

Η αντιμετώπιση της πίεσης του ωλενίου νεύρου 
συνίσταται σε χειρουργική εκτομή του συνδέσμου 
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Eικόνα 1: Η υπερκονδύλια απόφυση του αριστερού βραχιονίου της ασθενούς μας, μήκους περίπου 12 mm



του Struthers, της υπερκονδύλιας απόφυσης και 
του εξ αυτών εκφυόμενου τμήματος του στρογ-
γύλου πρηνιστή. Σημαντικό είναι να διενεργείται 
εκτομή της απόφυσης μαζί με το περιόστεο ώστε 
να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα υποτροπής 
(Thomsen, 1977), καθώς επίσης και να αποφεύ-
γεται η παρασκευή του ωλενίου νεύρου λόγω 
του κινδύνου μετεγχειρητικής ίνωσης (Ivins and 
Fulton, 1996).

Συμπέρασμα

Σε κάθε περίπτωση συμπτωματολογίας πίεσης 
του ωλενίου νεύρου δεν θα πρέπει να λησμονεί-
ται η αναζήτηση υπερκονδύλιας απόφυσης βραχι-
ονίου παρά τη σπανιότητά της ως τέτοιας αιτίας. 
Κατά την κλινική εξέταση διερευνάται η ύπαρξη 
ψηλαφητής διόγκωσης μερικά εκατοστά άνωθεν 
του έσω επικονδύλου, ενώ ακολουθεί η επιβεβαί-
ωση με τον ενδεδειγμένο απεικονιστικό έλεγχο. 
Η χειρουργική αντιμετώπιση περιλαμβάνει την 
εκτομή της υπερκονδύλιας απόφυσης μαζί με το 
σύνδεσμο του Struthers και το εξ αυτών εκφυόμε-
νο τμήμα του στρογγύλου πρηνιστή, χωρίς όμως 
παρασκευή του ωλενίου νεύρου.

Abstract

Supracondylar process of the humerus and 
compression of the ulnar nerve. Description of 
an interesting case.

Dimitriadis A., Tzaveas A., Antonioy K., Gekas 
Chr., Intzes D.

Purpose of study: The presentation of a case with 
compression of the ulnar nerve by a supracondylar 
process of the humerus. 

Material and methods: Female patient, aged 21, 
was presented with a 6 – month history of ulnar 
nerve symptomatology without any history of 
trauma. Clinical examination revealed decreased 
sensation with ulnar distribution and a palpable 
mass at the distal third of the medial side of the 

humerus. The antero - posterior x-ray of the distal 
third of the humerus showed the presence of a 
supracondylar process, 12 mm long, located 4 cm 
proximally to the medial epicondyle. 

Results: Intraoperatively we found that the 
ulnar nerve, together with the brachial artery, 
were passing beneath the ligament of Struthers 
and the supracondylar process, whereas the ulnar 
nerve was passing posterior and medial to the 
latter. An incision of the ligament and removal 
of the supracondylar process were done, without 
preparation of the ulnar nerve. Immediately post – 
operatively the patient had relief of the symptoms. 
On follow up examination, two months later, 
patient was symptom free and carries out all daily 
activities normally. 

Conclusion: The supracondylar process of the 
humerus should not be forgotten in cases with ulnar 
entrapment symptoms, even though it is very rare. 
Clinically, palpation should be carried out superiorly 
to the medial epicondyle and confirmation should 
be done with radiographs. The operative treatment 
consists of removal of the process together with the 
Struthers’ ligament and part of origin of the pronator 
teres, without preparation of the ulnar nerve.

Key words: supracondylar process, ulnar nerve
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A1

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗΣ ΗΛΩ-
ΣΗΣ ΜΕ ΓΛΥΦΑΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩ-
ΠΙΣΗ ΨΕΥΔΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΚΝΗΜΗΣ

Παράσχου Σ.(1), Φλέγκας Π.(1), Αναστασόπουλος 
Η.(1), Βασιλακάκος Θ.(2), Αλεξόπουλος Ι.(2), Πα-
παπάνος Α.(2), Καρανικόλας Α.(1)

1) Α΄ Ορθοπαιδική κλινική Γ.Ν. Κιλκίς
2) Ορθοπαιδική κλινική Γ.Ν. Αγρινίου

Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσουμε την 
εμπειρία μας από την αντιμετώπιση 40 ασθενών 
με ισάριθμες ψευδαρθρώσεις κνήμης με ασφαλι-
ζόμενη ενδομυελική ήλωση. Κατά το διάστημα 
1998-2007 αντιμετωπίσθηκαν 40 ασθενείς, 29 
άνδρες και 11 γυναίκες με ηλικία που κυμαινόταν 
από 24 έως 59 έτη με μέσο όρο τα 39 έτη. Η πρώτη 
μέθοδος αντιμετώπισης του κατάγματος ήταν γύ-
ψος σε 6 ασθενείς, ενδομυελική ήλωση σε 2 ασθε-
νείς, εξωτερική οστεοσύνθεση σε 29 ασθενείς και 
πλάκα-βίδες σε 3 ασθενείς. Ο χρόνος που μεσο-
λάβησε από την πρώτη εγχείρηση κυμάνθηκε από 

6 μήνες έως 2 χρόνια με μέσο όρο τους 9 μήνες. 
Όλοι οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε ασφαλιζόμενη 
ενδομυελική ήλωση για την αντιμετώπιση της 
ψευδάρθρωσης μετά την αφαίρεση των υλικών 
οστεοσυνθέσεως. Ειδικότερα για τους ασθενείς 
που είχαν αρχικά αντιμετωπιστεί με εξωτερική 
οστεοσύνθεση μετά την αφαίρεση αυτής ελήφθη-
σαν καλλιέργειες, το σκέλος ακινητοποιήθηκε με 
ΜΚΠ/ΓΕ και οι ασθενείς έλαβαν αντιβίωση. Επί 
αρνητικών καλλιεργειών (26 ασθενείς) η λήψη 
αντιβίωσης διαρκούσε 7 ημέρες ενώ επί θετικών 
(3 ασθενείς) μέχρι την εκρίζωση της φλεγμονής 
και μετά ακολουθούσε η ενδομυελική ήλωση. 
Κλειστή δίοδος του οδηγού επετεύχθη σε 27 από 
τους 40 ασθενείς. Η ήλωση ήταν δυναμική σε 33 
ασθενείς και στατική σε 7 ασθενείς. Οστεοτομία 
περόνης έγινε σε όλους τους ασθενείς. Πώρωση 
επετεύχθη σε όλους τους ασθενείς μεταξύ 3,5-5,5 
μηνών (μέσος όρος 4,4 μήνες). Δεν παρατηρήθη-
καν επιπλοκές εκτός από μια πώρωση σε ραιβό-
τητα και ένα αιμάτωμα στο σημείο διάνοιξης για 
την αφαίρεση της πλάκας. Συμπερασματικά θεω-
ρούμε ότι η ενδομυελική ήλωση είναι η μέθοδος 
εκλογής για την άσηπτη ψευδάρθρωση της κνή-
μης με πολύ καλά αποτελέσματα. 
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A5

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΗΠΤΩΝ ΨΕΥΔΑΡΘΡΩ-
ΣΕΩΝ ΚΝΗΜΗΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΕΝ-
ΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΓΛΥΦΑΝΙΣΜΟ

Φωτεινόπουλος Ε., Κουζέλης Α., Σύγγελος Σ., 
Μέγας Π.

Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών

Σκοπός: Η αποτελεσματικότητα της ενδομυελι-
κής ήλωσης (Ε.Η.) με γλυφανισμό στην αντιμε-
τώπιση των άσηπτων ψευδαρθρώσεων κνήμης.
Υλικό - Μέθοδος: Από το 1990 έως το 2005 120 
ασθενείς με άσηπτη ψευδάρθρωση κνήμης αντι-
μετωπίσθηκαν με Ε.Η. με γλυφανισμό. 87 ασθε-
νείς ήταν άντρες και 33 γυναίκες με μέσο όρο ηλι-
κίας τα 31 έτη (18-76). Η αρχική θεραπεία ήταν 
εξωτερική οστεοσύνθεση σε 79 ασθενείς (65,8%), 
πλάκα και βίδες σε 18 ασθενείς (15%), Ε.Η. σε 7 
ασθενείς (5,8%) και συντηρητική αντιμετώπιση 
με κυκλοτερή γύψινο επίδεσμο σε 16 ασθενείς 
(13,3%). 45 κατάγματα ήταν ανοικτά (Ι:10, ΙΙ:16, 
ΙΙΙ: 19) σύμφωνα με την κατάταξη των Gustilo - 
Anderson. Οστεοτομία περόνης έγινε σε 103 πε-
ριπτώσεις. Λαγόνια μοσχεύματα χρησιμοποιήθη-
καν σε 6 περιπτώσεις. 
Αποτελέσματα: Το μέσο μετεγχειρητικό follow 
up των 120 ασθενών ήταν τα 5 έτη. Θεραπεία επι-
τεύχθηκε μέσα σε 6 μήνες σε όλους του ασθενείς , 
εκτός από 2. Υπήρξαν 4 περιπτώσεις όψιμης εν τω 
βάθει φλεγμονής (2 αντιμετωπίσθηκαν με αφαί-
ρεση του Ε.Η. και αντιβιοτική αγωγή και οι υπό-
λοιπες 2 με συσκευή ilizarov). Υπήρξε 1 περίπτω-
ση συνδρόμου διαμερίσματος (αντιμετωπίσθηκε 
με διάνοιξη διαμερισμάτων) και 1 περίπτωση με-
τεγχειρητικής πάρεσης περονιαίου νεύρου, που 

ανένηψε. Σε 7 ασθενείς παρατηρήθηκε διαταραχή 
του άξονα της κνήμης , σε αποδεκτά όμως επίπε-
δα.
Συμπεράσματα: η Ε.Η. με γλυφανισμό είναι αξι-
όπιστη μέθοδος για τη θεραπεία των άσηπτων 
ψευδαρθρώσεων κνήμης. Η μέθοδος προσφέρει 
υψηλά ποσοστά πώρωσης, και χαμηλό ποσοστό 
επιπλοκών. Οστικά μοσχεύματα σπάνια χρειά-
ζονται. Η κλειστή μέθοδος σε συνδυασμό με τη 
δυνατότητα των ασθενών για πλήρη φόρτιση και 
η οστεογεννητική ικανότητα των προιόντων γλυ-
φανισμού φαίνεται ότι αποτελούν τα μεγαλύτερα 
πλεονεκτήματα της μεθόδου. 

A6

ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 
ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΗΜΟΡΙΟΥ ΚΝΗΜΗΣ

Πέτρου Χ., Μπαϊκούσης Α., Τούντας Α., Μαρκα-
ντώνης Ν.

Ορθοπαιδική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου «Χα-
τζηκώστα» Μεσολογγίου

Σκοπός: Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να 
παρουσιάσει τα αποτελέσματα της ενδομυελικής 
ήλωσης των καταγμάτων κάτω τριτημορίου κνή-
μης που απέχουν μέχρι 5cm από την ποδοκνημι-
κή.
Υλικό και Μέθοδος: Από το 1990 έως το 2007 
αντιμετωπίστηκαν 142 κατάγματα κάτω τριτημο-
ρίου κνήμης που απέχουν μέχρι 5cm από την πο-
δοκνημική. 121 κατάγματα ήταν κλειστά, 21 ήταν 
επιπλεγμένα, 1ου και 2ου βαθμού και 15 κατάγμα-
τα είχαν επέκταση της γραμμής του κατάγματος 
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ενδαρθρικά. Τα επιπλεγμένα κατάγματα αντιμε-
τωπίσθηκαν αρχικά με εξωτερική οστεοσύνθεση 
τύπου (Hofmann) και ακολούθως σε διάστημα 
μηνός με ενδομυελική ήλωση. 
Σε όλα τα κατάγματα εφαρμόστηκε ασφαλιζόμενη 
ενδομυελική ήλωση με γλυφανισμό. Οι ήλοι που 
χρησιμοποιήθηκαν ήταν ο τροποποιημένος GK 
και από το 2005 ο Ε.Η. S2. Η περιφερική ασφά-
λιση του ήλου γινόταν με μία ή δύο βίδες. Ακτι-
νογραφίες ελήφθησαν άμεσα μετεγχειρητικά και 
μετά από έξι και δώδεκα εβδομάδες μετεγχειρη-
τικά για να εκτιμηθεί η πώρωση του κατάγματος. 
Επίσης τα λειτουργικά αποτελέσματα εκτιμήθη-
καν ένα και δύο χρόνια μετεγχειρητικά. 
Αποτελέσματα: Παραδεκτή ευθυγράμμιση του 
σκέλους, καθοριζόμενη ως μικρότερη των 5 μοι-
ρών γωνίωση σε όλα τα επίπεδα, επιτύχαμε στο 
95 % των ασθενών. Κανένας ασθενής δεν παρου-
σίασε όψιμη παρεκτόπιση από την άμεση μετεγ-
χειρητική περίοδο. Επιπλοκές ή μηχανική αποτυ-
χία του υλικού δεν παρουσιάστηκε. Ο μέσος χρό-
νος πώρωσης ήταν 12 εβδομάδες. Τα λειτουργικά 
αποτελέσματα βελτιώνονται με το χρόνο και ήταν 
ικανοποιητικά έως άριστα στα δύο χρόνια μετεγ-
χειρητικά. 
Συμπεράσματα: Η Ε.Η. στα κατάγματα κάτω τρι-
τημορίου κνήμης αποτελεί ασφαλή και αποτελε-
σματική μέθοδο αντιμετώπισης υπό την προϋπό-
θεση της καλής γνώσης και εμπειρίας εφαρμογής 
της μεθόδου.

A14

ΚΛΕΙΣΤΗ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΣΕ ΣΥΝ-
ΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕ-
ΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΔΑΡΘΡΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ ΤΗΣ ΚΝΗΜΗΣ

Κατσένης Δ., Σχοινοχωρίτης Ν., Χατζηχρήστος 
Μ., Κουρής Α., Μανουκιάν Δ., Πογιατζής Κ.

Ορθοπαιδικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Άργους

Σκοπός: Να αξιολογηθεί η επάρκεια και η απο-
τελεσματικότητα της ενδομυελικής ήλωσης στην 
αντιμετώπιση των περιφερικών ενδαρθρικών κα-
ταγμάτων της κνήμης. 
Υλικό: Αναδρομική μελέτη 15 ενδαρθρικών κα-
ταγμάτων του περιφερικού άκρου της κνήμης 
που αντιμετωπίσθηκαν από τον Ιανουάριο του 
2002 μέχρι τον Απρίλιο του 2006. 12 ήταν άνδρες, 
ενώ η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 34 (από 18 
μέχρι 55) χρόνια. Σύμφωνα με την ταξινόμηση 
κατά Robinson τρία κατάγματα ήταν τύπου I, δύο 
κατάγματα τύπου II B και 10 κατάγματα τύπου II 
C. Όλα τα κατάγματα ήταν κλειστά. Σε 11 κατάγ-
ματα υπήρχε συνοδό κάταγμα του περιφερικού 
άκρου της περόνης που αντιμετωπίσθηκε με εσω-
τερική οστεοσύνθεση. Η αρθρική επιφάνεια της 
κνήμης οστεοσυντέθηκε με βίδες 4.0 mm. Η πώ-
ρωση του κατάγματος αξιολογήθηκε κλινικά και 
ακτινολογικά.
Αποτελέσματα: Όλοι οι ασθενείς επανεξετάσθηκαν 
σε μέσο χρονικό διάστημα 16 μήνες (από 6 μέχρι 
21). Πώρωση του κατάγματος καταγράφηκε σε όλα 
τα κατάγματα σε 13 εβδομάδες (από 8 μέχρι 20). 
Δεν παρουσιάσθηκε εν τω βάθει φλεγμονή. Βράχυν-
ση σκέλους μικρότερη από 1.5 cm παρατηρήθηκε 
σε δύο ασθενείς. Γωνιώδης απόκλιση της κνήμης 2° 
και 5° καταγράφηκε σε δύο ασθενείς χωρίς να χρει-
ασθεί επανορθωτική χειρουργική επέμβαση. Για την 
κλινική αξιολόγηση της ποδοκνημικής άρθρωσης 
χρησιμοποιήθηκε το σύστημα Olerud και Molander. 
Σε 11 ασθενείς είχαμε άριστο αποτέλεσμα και σε 4 
ικανοποιητικό.
Συμπεράσματα: Η ενδαρθρική επέκταση των 
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περιφερικών καταγμάτων της κνήμης αποτελεί 
θεραπευτική πρόκληση για τον ορθοπαιδικό. Η 
κλειστή ενδομυελική ήλωση σε συνδυασμό με 
εσωτερική οστεοσύνθεση είναι ασφαλής μέθοδος 
και μπορεί να αποτελέσει αξιόλογη θεραπευτική 
προσέγγιση.

A17

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΤΡΙΤΗΜΟΡΙΟΥ ΤΗΣ 
ΔΙΑΦΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΝΗΜΗΣ ΜΕ ΣΤΑΤΙΚΗ 
ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ

Καλύβας Ε., Δημητριάδης Θ., Παναγόπουλος Π., 
Κουμής Π. 

Ορθοπαιδική Κλινική, ΝΓΝ «Άγιος Παύλος» 
Θεσσαλονίκης

Σκοπός: Το περιφερικό τριτημόριο της διάφυσης 
της κνήμης, λόγω των ανατομικών ιδιαιτεροτή-
των της, αποτελεί μία περιοχή με ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης των 
καταγμάτων της. Σκοπός της μελέτης μας είναι 
η παρουσίαση της αντιμετώπισης αυτών των κα-
ταγμάτων με στατική ασφαλιζόμενη ενδομυελική 
ήλωση.
Υλικό – Μέθοδος: Κατά το χρονικό διάστημα 
2000-2007 αντιμετωπίσαμε στην κλινική μας 68 
ασθενείς με κάταγμα στο περιφερικό τριτημόριο 
της διάφυσης της κνήμης. Η ηλικία των ασθενών 
κυμαινόταν από 17-83 έτη. Ο συνηθέστερος μη-
χανισμός κάκωσης ήταν τα τροχαία ατυχήματα με 
δίκυκλο. Με βάση την ταξινόμηση της ΑΟ/ASIF 
40 κατάγματα ήταν τύπου Α, 24 τύπου Β και 4 

τύπου C. Το κάταγμα ήταν ανοικτό σε 14 ασθε-
νείς (τύπου Ι και ΙΙ κατά Gustilo – Anderson). Σε 
όλους τους ασθενείς έγινε κλειστή ανάταξη του 
κατάγματος υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο και ακο-
λούθησε η τοποθέτηση ήλου της ΑΟ μετά από 
γλυφανισμό. Η ασφάλιση του ήλου έγινε στους 
64 ασθενείς με δύο βίδες περιφερικά και μία ή δύο 
βίδες κεντρικά. Σε 4 ασθενείς η τοποθέτηση δύο 
περιφερικών βιδών δεν ήταν εφικτή. Σε 5 ασθενείς 
έγινε βράχυνση του ενδομυελικού ήλου με αφαί-
ρεση 1cm από το περιφερικό άκρο του. Η τοπο-
θέτηση των περιφερικών βιδών έγινε με ελεύθερη 
σκόπευση. Μόνο σε 4 ασθενείς προχωρήσαμε σε 
οστεοσύνθεση και του σύστοιχου κατάγματος της 
περόνης. Μετεγχειρητικά οι ασθενείς δεν είχαν 
κάποια μορφή ακινητοποίησης και η κινητοποίη-
ση των παρακειμένων αρθρώσεων ξεκινούσε από 
τη 1η μετεγχειρητική ημέρα. Βάδιση χωρίς φόρτι-
ση επιτρεπόταν για 4 εβδομάδες και ακολουθούσε 
προοδευτική φόρτιση ανάλογα και με την πορεία 
πώρωσης του κατάγματος.
Αποτελέσματα: Στους 59 ασθενείς το κάταγμα 
πωρώθηκε σε χρονικό διάστημα 16-18 εβδομά-
δων. Μόνο σε 6 ασθενείς προχωρήσαμε σε δυνα-
μοποίηση του ήλου σε διάστημα 3-6 μηνών από 
την αρχική αντιμετώπιση. Ψευδάρθρωση παρατη-
ρήθηκε σε 2 ασθενείς και πώρωση σε πλημμελή 
θέση σε ένα ασθενή. Συχνότερη επιπλοκή ήταν η 
επώδυνη δυσκαμψία της ποδοκνημικής άρθρω-
σης, που σε δύο ασθενείς είχε σαν αποτέλεσμα 
τη μόνιμη έκπτωση της έκτασης του ποδός κατά 
10°.
Συμπεράσματα: Η στατική ασφαλιζόμενη ενδο-
μυελική ήλωση αποτελεί μία εναλλακτική λύση 
στην αντιμετώπιση των καταγμάτων του περιφε-
ρικού τριτημορίου της διάφυσης της κνήμης. Εί-
ναι όμως μία ιδιαίτερα απαιτητική τεχνικά μέθο-
δος με αρκετές διεγχειρητικές δυσκολίες κυρίως 
όσον αφορά στη σωστή επικέντρωση του οδηγού 
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προκειμένου να επιτευχθεί ικανοποιητική ανάτα-
ξη χωρίς γωνίωση. Η δυναμοποίηση της ήλωσης 
δεν είναι απαραίτητη τις περισσότερες φορές, ενώ 
και η οστεοσύνθεση του κατάγματος της περόνης 
δεν είναι αναγκαία. 

A27

ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Η TAYLOR SPA-
TIAL FRAME ΣΕ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΓΓΥΣ 
ΤΡΙΤΗΜΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΝΗΜΗΣ

Κουρής Ν., Νικολαΐδης Β., Χριστοδούλου Ε., Γα-
λανάκος Σ., Αναστασόπουλος Π., Πολυζώης Β.

Δ΄ Ορθοπαιδική Κλινική ΓΝΑ «ΚΑΤ»

Η αντιμετώπιση των καταγμάτων του εγγύς τρι-
τημορίου της κνήμης, αποτελεί ακόμα και σήμε-
ρα αντικείμενο αντιπαράθεσης. Η ενδομυελική 
ήλωση, όταν εφαρμόζεται στα κατάγματα αυτά, 
αποτελεί μια δύσκολη τεχνικά λύση, κυρίως όσον 
αφορά στην ανάταξη και την αποφυγή της πώρω-
σης σε πλημμελή θέση.
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η σύγκριση 
των αποτελεσμάτων της ενδομυελικής ήλωσης 
και της εξωτερικής οστεοσύνθεσης τύπου Taylor 
Spatial Frame στην αντιμετώπιση των καταγμά-
των αυτών.
Υλικό-Μέθοδος: στο χρονικό διάστημα 2005-
2007, αντιμετωπίσαμε 11 κλειστά κατάγματα εγ-
γύς τριτημορίου κνήμης με τη χρήση του Taylor 
Spatial Frame. Επρόκειτο για 8 άνδρες ασθενείς 
και 3 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 46 έτη. Η 
ανάταξη πραγματοποιήθηκε στις πρώτες 3 με-
τεγχειρητικές ημέρες με τη χρήση λογισμικού 
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αντίστοιχα κατά το 

διάστημα 2000-2007, 10 ασθενείς (8 άνδρες-2 γυ-
ναίκες) με κατάγματα εγγύς τριτημορίου κνήμης 
αντιμετωπίσθηκαν με ενδομυελική ήλωση με γλυ-
φανισμό και κεντρικό και περιφερικό κλείδωμα.
Αποτελέσματα: στην ομάδα που αντιμετωπίσθη-
κε με Taylor Spatial Frame ο μέσος χειρουργικός 
χρόνος ήταν 50 λεπτά. Επετράπη φόρτιση στα 
όρια του πόνου άμεσα μετεγχειρητικά. Η πώρω-
ση επιτεύχθηκε σε 3-6 μήνες (μ.ο. 4 μήνες). Σε 6 
περιπτώσεις παρουσιάστηκε μικρή έως μέτρια δυ-
σκαμψία γόνατος η οποία υποχώρησε μετά την 
αφαίρεση της συσκευής. Δεν παρατηρήθηκαν πε-
ριπτώσεις πλημμελούς πώρωσης, ενώ παρατηρή-
θηκε γωνίωση από 0º έως 3º (μ.ο. 1º). Αντίστοιχα, 
στην ομάδα της ενδομυελικής ήλωσης , ο μέσος 
χειρουργικός χρόνος ήταν 1h 35 min. Η πώρωση 
επιτεύχθηκε σε 3-5 μήνες (μ.ο. 3,8 μήνες). Σε μία 
περίπτωση παρουσιάστηκε χρόνιο άλγος στο γό-
νατο, που οδήγησε στην αφαίρεση του ήλου 1,5 
έτη μετεγχειρητικά. Τα κατάγματα πωρώθηκαν σε 
2º-7º(μ.ο. 3º) γωνίωση στο μετωπιαίο και 4º-12º 
(μ.ο.7º) στο οβελιαίο επίπεδο.
Συμπεράσματα: η εφαρμογή της ενδομυελικής 
ήλωσης στα κατάγματα του εγγύς τριτημορίου 
της κνήμης, είναι δύσκολη τεχνικά και μπορεί εύ-
κολα να οδηγήσει σε πώρωση σε γωνίωση, ειδικά 
στο οβελιαίο επίπεδο. Η χρήση του Taylor Spatial 
Frame είναι τεχνικά λιγότερο απαιτητική και πα-
ρόλο που δεν υπερτερεί στο χρόνο και τα ποσο-
στά πώρωσης, εξασφαλίζει μεγαλύτερη ακρίβεια 
διόρθωσης, εκμηδενίζοντας τις πιθανότητες πώ-
ρωσης σε πλημμελή θέση.
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΥΣΗΣ ΤΟΥ 
ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΔΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΝ-
ΔΟΜΥΕΛΙΚΟΥΣ ΗΛΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ Ή 
ΜΕ ΠΛΑΚΑ-ΒΙΔΕΣ (ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

Κυρίτσης Σπ., Σίμος Χρ., Ζάχος Φ., Κούρτης Μ., 
Αντωνόπουλος Θ.

Γ΄ Ορθοπαιδικό τμήμα Νοσοκομείου ΚΑΤ

Στόχος: Η αναφορά της εμπειρίας μας στην αντι-
μετώπιση καταγμάτων διάφυσης βραχιονίου με 
κλειδούμενους ενδομυελικούς ήλους και η σύ-
γκρισή της με οστεοσύνθεση με πλάκα-βίδες. 
Υλικό: 15 ασθενείς (9 άνδρες, 6 γυναίκες) , από 
42 έως 68 ετών -μ.ο. ηλικίας 54,6 - με κάταγμα δι-
άφυσης βραχιονίου που αντιμετωπίσθηκαν στο Γ΄ 
Ορθοπαιδικό τμήμα του Νοσοκομείου ΚΑΤ από 
τον Σεπτ. του 2006 έως τον Oκτ. του 2007.
Μέθοδος: Οι 8 ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν με 
κλειδούμενο ενδομυελικό ήλο βραχιονίου (POL-
LAROUS, Russell-Taylor) -ομάδα Α- και 7 με 
με πλάκα-βίδες (AxSOS και LCP) -ομάδα Β. Σε 
όλους τους ασθενείς της ομάδας Α προηγήθηκε 
γλυφανισμός του αυλού , ενώ σε 3 χρειάσθηκε να 
γίνει ανοιχτή ανάταξη στην εστία του κατάγμα-
τος. Υπολογίσθηκαν και συγκρίθηκαν οι εξής πα-
ράμετροι: ο χρόνος χειρουργείου , οι απώλειες σε 
αίμα -αριθμός των φιαλών που μεταγγίσθηκαν- , 
το χρονικό διάστημα μέχρι την πώρωση του κα-
τάγματος, οι επιπλοκές, ο χρόνος απόκτησης 
πλήρους εύρους κίνησης σε ώμο και αγκώνα. Ο 
χρόνος της παρακολούθησης ήταν κατά μ.ο. 8,6 
μήνες στην ομάδα Α και 9,5 στην ομάδα Β.
Αποτελέσματα: Στην ομάδα Α: ο χρόνος χει-
ρουργείου ήταν μικρότερος , μ.ο. 58min έναντι 

79 της ομάδας Β και επίσης λιγότερες οι φιάλες 
αίματος που μεταγγίσθηκαν συνολικά 0 έναντι 
2. Ο χρόνος πόρωσης και στις δύο ομάδες δεν 
είχε σημαντική διαφορά, ενώ και στις δύο ομά-
δες είχαμε από μία περίπτωση καθυστερημένης 
πώρωσης και καμία ψευδάρθρωση. Στην ομάδα 
Α είχαμε τις εξής επιπλοκές: σε δύο ασθενείς αδυ-
ναμία τοποθέτησης της περιφερικής βίδας και σε 
ένα εξ αυτών επιπολής λοίμωξη των μαλακών μο-
ρίων (πέριξ της τομής της περιφ. βίδας) και στην 
ομάδα Β: δύο ασθενείς με επιπολής λοίμωξη των 
μαλακών μορίων, αμφότεροι αντιμετωπίσθηκαν 
αποτελεσματικά με αντιβίωση, και τρεις ασθενείς 
με πάρεση του κερκιδικού νεύρου. 
Συμπεράσματα-Συζήτηση: Η διαφορά στο πο-
σοστό των επιπλοκών δεν ήταν στατιστικά σημα-
ντική. Η λειτουργική αποκατάσταση στην ομάδα 
Α ήταν καθυστερημένη στον ώμο χωρίς σημαντι-
κή διαφορά στο τελικό εύρος κίνησης. Η χρήση 
κλειδούμενων ενδομυελικών ήλων αποτελεί μια 
απλή, λιγότερο επεμβατική χειρουργική τεχνική 
(less invasive surgical technique), πιο σύντομη και 
με μικρότερη απώλεια αίματος. Οι δυσκολίες σε 
αυτή τη τεχνική παραμένουν: η κλειστή ανάταξη 
του κατάγματος, η ακατάλληλη στροφική σταθε-
ροποίηση, η συντριβή της κεφαλής του βραχιονί-
ου, το σύνδρομο πρόσκρουσης, η κακοποίηση του 
rotator-cuff, η στόχευση-τοποθέτηση της περιφε-
ρικής βίδας, η ιατρογενής κάκωση του κερκιδικού 
νεύρου, η ψευδάρθρωση και η υποχρεωτική χρήση 
ακτινοσκοπικού μηχανήματος. Στην οστεοσύνθε-
ση με πλάκα-βίδες οι 3 κυριότερες επιπλοκές εί-
ναι: η φλεγμονή, η ψευδάρθρωση και η κάκωση 
του κερκιδικού νεύρου.
Συμπερασματικά από τη συγκριτική μελέτη μας 
διαφαίνεται μια μικρή υπεροχή της ενδομυελικής 
ήλωσης, όμως απαιτείται περαιτέρω έρευνα και 
μελέτη. 
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ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ 
ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙ-
ΒΡΑΧΙΟΥ. 

Τότλης Τρ., Ασσάντης Β., Κουλούρης Χ., Μπαλα-
μπανίδου Ε., Τζιρής Ν., Μπισχινιώτης Ι. 

Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη.

Σκοπός αυτής της αναδρομικής μελέτης είναι η 
κατάδειξη του εύρους των ενδείξεων εφαρμογής 
συμβατικών ενδομυελικών ηλώσεων καταγμάτων 
των οστών του αντιβραχίου σε τραυματίες. 
Ασθενείς και μέθοδος. Πρόκειται για 30 ασθε-
νείς τραυματίες που αντιμετωπίστηκαν πρωτογε-
νώς και επειγόντως με αποκλειστική ή επικουρι-
κή χρήση συμβατικών ενδομυελικών ήλων Rush 
προς σταθεροποίηση καταγμάτων του αντιβρα-
χίου που αντιμετωπίσαμε σε περίοδο είκοσι ετών 
(1987-2006). Επρόκειτο για 26 άνδρες/4 γυναίκες 
με πολλαπλές κακώσεις σκελετού και πολλαπλές 
κακώσεις αντιβραχίου. Διακρίναμε τις ομάδες: α) 
κατάγματα του ωλεκράνου ή/και της άνω μετάφυ-
σης της ωλένης με ή χωρίς χαρακτηριστικά βλά-
βης Monteggia (10/30), β) κατάγματα αμφοτέρων 
των οστών σε ασθενείς με πολλαπλά κατάγματα 
αξονικού και περιφερικού σκελετού (3/30), γ) συ-
μπληρωματική χρήση ήλου Rush για συγκράτηση 
καταγμάτων ωλένης και συμπιεστική ή εξωτερι-
κή οστεοσύνθεση του κατάγματος της κερκίδας 
(8/30), δ) ασθενείς με σύνθετες κακώσεις αντι-
βραχίου με απώλεια μαλακών μορίων ή οστού και 
πιθανή ή βέβαιη αγγειακή βλάβη Η εισαγωγή των 
ενδομυελικών ήλων έγινε κλειστά υπό ακτινο-
σκοπικό έλεγχο. 
Αποτελέσματα. Η συμβατική ενδομυελική ήλωση 
Rush ανταποκρίθηκε στις μηχανικής απαιτήσεις 

της συγκράτησης καταγμάτων οστών του αντι-
βραχίου και μάλιστα χωρίς σημαντική προσθήκη 
χειρουργικής κάκωσης. Αδυναμία υπήρξε σχετι-
κώς προς τη συγκράτηση του κερκιδικού τόξου 
που αποτέλεσε και λόγο πρώιμης αφαίρεσης του 
ενδομυελικού ήλου από τη διάφυση της κερκίδας 
σε δύο ασθενείς.
Συμπεράσματα. Η ενδομυελική ήλωση καταγμά-
των των οστών του αντιβραχίου παρά τις προό-
δους εξακολουθεί να παρουσιάζει τις αδυναμίες 
των πρώτων βημάτων της. Υπάρχει αναμφισβή-
τητη αξία στην εφαρμογή της σε πολλαπλές 
κακώσεις, σε κατάγματα με απώλεια οστού και 
μαλακών μορίων, πολύ συντριπτικά κατάγματα, 
αποτυχία, ανεπάρκεια και συμπληρωματική άλ-
λων μεθόδων.
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ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩ-
ΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΜΕ 
ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ

Γρίβας Ε., Χατζηχρήστου Μ., Μανουκιάν Δ., Στα-
τήρη Σ., Κουρής Α.

Ορθοπαιδικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Άργους

Σκοπός: Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων της χει-
ρουργικής θεραπείας των καταγμάτων της διάφυ-
σης του βραχιονίου με ανάστροφη ενδομυελική 
ήλωση με δύο τύπους ήλων UHN της Α.Ο. και 
POLARUS της Acumed.
Υλικό-Μέθοδος: Η μελέτη περιλαμβάνει 12 
ασθενείς με κλειστά κατάγματα διάφυσης του 
βραχιονίου, χαμηλής ενέργειας, σε περίοδο 6 ετών 
(2000-2006), 8 άνδρες και 4 γυναίκες με ηλικία 
22-65 έτη που παρακολουθήθηκαν μετεγχειρητι-
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κά για ένα έτος και πλέον. Εφαρμόστηκαν τρεις 
ήλοι UHN (συμπαγείς) και 9 ήλοι POLARUS (αυ-
λοφόροι). Εξ αυτών κλειδώθηκαν κεντρικά όλοι 
και μόνο έξι περιφερικά (ποσοστό 50%).
Αποτελέσματα: Πώρωση όλων των καταγμάτων 
εμφανίστηκε μεταξύ 3ου και 5ου μήνα. Σε ένα ασθε-
νή χρειάστηκε περιφερικό κλείδωμα και τοποθέ-
τηση λαγόνιου μοσχεύματος σε 2ο χρόνο, ενώ σε 
ένα ακόμη μόσχευμα και πλάκα ανακατασκευής 
αντί κλειδώματος. Δεν υπήρξε καμία μετεγχειρη-
τική νευραγγειακή επιπλοκή ενώ αποκαταστά-
θηκε νευραπραξία του κερκιδικού νεύρου σε δύο 
ασθενείς που συνυπήρχε με το κάταγμα. Η κινητι-
κότητα του αγκώνος αποκαταστάθηκε πλήρως σε 
7 ασθενείς ενώ σε 5 παρέμεινε έλλειμμα κάμψης- 
έκτασης 5ο με 10ο .
Συμπέρασμα: Από αυτή την εμπειρία μας η ανά-
στροφη ήλωση του βραχιονίου αποτελεί μέθοδο 
με καλό τελικό αποτέλεσμα αλλά απαιτεί προσε-
κτική τήρηση της τεχνικής για αποφυγή δυσάρε-
στων επιπλοκών όπως το ιατρογενές υπερκον-
δύλιο κάταγμα. Πλεονεκτήματα θεωρούμε την 
ελάχιστη χειρουργική τομή και απώλεια αίματος, 
ιδίως σε πολυτραυματίες, τη γρήγορη αποκατά-
σταση του ασθενούς, ενώ μειονέκτημα είναι το 
χωρίς σκόπευτρο περιφερικό κλείδωμα, όπου 
απαιτείται.

A24

ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ 
ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ.
Γαλανάκος Σ., Νικολαΐδης Β., Τσακωτός Γ., Κου-
ρής Ν., Χριστοδούλου Ε., Παπακώστας Ι. 

Δ΄ Ορθοπαιδική Κλινική ΓΝΑ «ΚΑΤ»

Εισαγωγή: η χρήση της ενδομυελικής ήλωσης ως 

θεραπεία των καταγμάτων της διάφυσης μακρών 
οστών στα κάτω άκρα πλέον είναι ευρέως απο-
δεκτή. Μεταξύ των άλλων μεθόδων χειρουργικής 
αντιμετώπισης των καταγμάτων της διάφυσης του 
βραχιονίου είναι και η ανάστροφη ενδομυελική η 
οποία όμως πέρα από πλεονεκτήματα χαρακτηρί-
ζεται από τεχνικές δυσκολίες και επιπλοκές
Σκοπός: η ανάλυση της χειρουργικής τεχνικής 
της μεθόδου, των πλεονεκτημάτων της, αλλά και 
η εκτίμηση της αποκατάστασης και λειτουργικό-
τητας ασθενών ύστερα από κατάγματα άπω πέ-
ρατος βραχιονίου τα οποία αντιμετωπίστηκαν με 
ανάστροφη ενδομυελική ήλωση. 
Υλικό και Μέθοδος : στο χρονικό διάστημα 2005 
– 2006 στην Κλινική μας αντιμετωπίστηκαν έξι 
περιπτώσεις με κάταγμα του περιφερικού ημίσεως 
του βραχιονίου οστού. Τα κατάγματα ταξινομή-
θηκαν σύμφωνα με την κατάταξη της ΑΟ. Τέσσε-
ρα ανήκαν στην ομάδα Α και δύο στην ομάδα Β. 
Οι ενδείξεις της χειρουργικής παρέμβασης ήταν η 
σημαντική παρεκτόπιση (3 περιπτώσεις), αποτυ-
χία συντηρητικής αγωγής για 8 εβδομάδες (2 πε-
ριπτώσεις) και η αντικατάσταση της προσωρινής 
εξωτερικής οστεοσύνθεσης σε πολυτραυματία 
(μία περίπτωση). Σε μία περίπτωση διαπιστώθηκε 
συνοδός πάρεση του κερκιδικού νεύρου. Οι ασθε-
νείς τοποθετήθηκαν σε πρηνή θέση ενώ πραγμα-
τοποιήθηκε μικρή οπίσθια μέση τομή. Οι μυϊκές 
ίνες του τρικέφαλου διανοίχτηκαν κατά μήκος 
τους και η πύλη εισόδου του ήλου έγινε στα 2 με 3 
εκατοστά κεντρικότερα του ωλεκρανικού βόθρου. 
Η μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών 
ήταν κατά μέσο όρο διάρκειας 12 μηνών.
Αποτελέσματα: Σε δύο περιπτώσεις παρουσιά-
στηκαν δυσκολίες στην κεντρική ασφάλιση του 
ήλου, σε μία περίπτωση μη πλήρες ρωγμώδες 
κάταγμα του βραχιονίου στο σημείο εισόδου του 
ήλου, σε μία περίπτωση καθυστερημένη πώρωση 
και σε μία περίπτωση ψευδάρθρωση. Η περίπτω-
ση του κατάγματος αντιμετωπίστηκε με παράτα-
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ση του χρόνου ακινητοποίησης, και στην περί-
πτωση της ψευδάρθρωσης έγινε αναθεώρηση της 
οστεοσύνθεσης, με αφαίρεση του ενδομυελικού 
ήλου, εφαρμογή συμπιεστικής εσωτερικής οστε-
οσύνθεσης και χρήση αυτομοσχευμάτων. Πλήρης 
πώρωση συνολικά των καταγμάτων επιτεύχθηκε 
στις 12-20 εβδομάδες. Φλεγμονή ή μετεγχειρητι-
κές νευρικές επιπλοκές δεν παρατηρήθηκαν. Στη 
μία περίπτωση της νευρικής βλάβης, διαπιστώθη-
κε πλήρης αποκατάσταση στους 4 μήνες. 
Συμπέρασμα : Η πλειονότητα των καταγμάτων 
της διάφυσης του βραχιονίου αντιμετωπίζεται 
συντηρητικά. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που 
η χειρουργική παρέμβαση είναι επιβεβλημένη. Η 
ανάστροφη ενδομυελική ήλωση έχει συγκεκριμέ-
νες ενδείξεις αντενδείξεις που θα πρέπει να εξα-
τομικεύεται με βάση τον εκάστοτε ασθενή, αλλά 
χαρακτηρίζεται και από τεχνικές δυσκολίες. 

A29

Η ΨΕΥΔΑΡΘΡΩΣΗ ΩΣ ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΕΝ-
ΔΟΜΥΕΛΙΚΗΣ ΗΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑ-
ΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΦΥΣΗΣ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ. 
ΈΧΕΙ ΘΕΣΗ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΗΛΟΥ;

Νικολαΐδης Β., Κουρής Ν., Παπακώστας Ι., Γαλα-
νάκος Σ., Παναγή Κ., Πολυζώης Β.

Δ΄ Ορθοπαιδική Κλινική ΓΝΑ «ΚΑΤ»

Η αντιμετώπιση των καταγμάτων της διάφυσης 
του βραχιονίου αποτελεί αντικείμενο αντιπαρά-
θεσης. Η συντηρητική αντιμετώπιση αποτελεί 
ακόμη το gold standard, ενώ θέση στη θεραπεία 
διεκδικούν η εσωτερική οστεοσύνθεση και η εν-
δομυελική ήλωση, χωρίς όμως να υπάρχει συμφω-
νία ανάμεσα στους συγγραφείς όσον αφορά στις 
ενδείξεις της καθεμιάς.

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση 
των αποτελεσμάτων της ενδομυελικής ήλωσης 
των καταγμάτων διάφυσης του βραχιονίου και η 
μελέτη της συχνότητας και των αιτίων εμφάνισης 
της ψευδάρθρωσης ως επιπλοκής. Μελετήθηκε 
τέλος ο τρόπος διαχείρισης των ψευδαρθρώσεων 
αυτών.
Υλικό-μέθοδος: την τελευταία πενταετία αντι-
μετωπίσαμε 14 κατάγματα διάφυσης βραχιονίου 
με ενδομυελική ήλωση, ως αρχική θεραπεία ή 
μετά από αποτυχία της συντηρητικής θεραπείας. 
Χρησιμοποιήθηκαν σε όλες τις περιπτώσεις κλει-
δούμενοι ενδομυελικοί ήλοι με περιφερικό και κε-
ντρικό κλείδωμα και ήπιο γλυφανισμό.
Αποτελέσματα: παρατηρήθηκαν τρεις περιπτώ-
σεις ψευδάρθρωσης μετά την ενδομυελική ήλω-
ση. Επρόκειτο για δύο γυναίκες και έναν άνδρα, 
ηλικίας 47-71 ετών. Σε μία περίπτωση είχε προη-
γηθεί αποτυχία και της συντηρητικής θεραπείας. 
Η διάσταση στην εστία του κατάγματος, πιθανόν 
λόγω εμπλοκής μαλακών μορίων ή λόγω κακής 
τεχνικής, ήταν το κοινό στοιχείο που παρουσία-
σαν οι 3 ψευδαρθρώσεις. Στις δύο από τις 3 περι-
πτώσεις επιχειρήθηκε η τοποθέτηση νέου μεγα-
λύτερου ήλου, η οποία οδήγησε σε ευόδωση της 
πώρωσης σε μία μόνο εκ των δύο περιπτώσεων. 
Στην τρίτη περίπτωση καθώς και στον ασθενή με 
την αποτυχημένη δεύτερη ήλωση, έγινε εσωτε-
ρική οστεοσύνθεση με πλάκα και οστεομεταμό-
σχευση, με καλό τελικό αποτέλεσμα.
Συζήτηση: η διάσταση στην εστία του κατάγμα-
τος αποτελεί πιθανώς το συχνότερο αίτιο αποτυ-
χίας της ενδομυελικής ήλωσης του βραχιονίου. Η 
τοποθέτηση νέου ήλου μετά από εμφάνιση ψευ-
δάρθρωσης είναι τεχνικά απαιτητική, δημιουργεί 
περαιτέρω προβλήματα στην άρθρωση του ώμου 
και σύμφωνα και με την υπάρχουσα σχετική βι-
βλιογραφία δεν εμφανίζει πλεονεκτήματα σε σχέ-
ση με την εσωτερική οστεοσύνθεση με πλάκα και 
οστεομεταμόσχευση. 
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ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ-
ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Γκούβας Γ., Σαββίδης Μ., Βραγγάλας Β., Μπου-
τσιάδης Α., Γεράκης Α., Πανταζής Ε.

424 ΓΣΝΕ

Εισαγωγή: Την τελευταία δεκαετία η ενδομυελι-
κή ήλωση βραχιονίου γίνεται μια πιο συνηθισμέ-
νη επέμβαση. Οι σύγχρονοι ήλοι με το μοντέρνο 
σχεδιασμό τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
επιτυχώς τόσο σε κατάγματα εγγύς, μέσου και 
κάτω τριτημορίου βραχιονίου όσο και σε ψευδαρ-
θρώσεις και παθολογικά κατάγματα αυτού.Η μι-
κρής επεμβατικότητας τεχνική εισαγωγής αυτού 
μειώνει τις επιπλοκές από την κάκωση νευροαγ-
γειακών στελεχών και τραυματισμού μαλακών 
μορίων χωρίς να έχει αρνητική επίδραση στην 
πώρωση των καταγμάτων (συγκριτικά με τη χρή-
ση πλακών συμπίεσης).
Υλικό-Μέθοδος: Κατα την περίοδο 1998-2007,51 
ασθενείς(53 κατάγματα με ενδομυελική ήλωση) 
αντιμετωπίστηκαν στην Κλινική μας. Ο μέσος 
όρος της ηλικίας των ασθενών ήταν 35 ετών (18-
55 ετών). Η επέμβαση έλαβε μέρος κατά μέσο 
όρο 2,5 μέρες μετα την κάκωση. Σε 50 περιπτώ-
σεις το κάταγμα προερχόταν από οξύ τραυματι-
σμό (ασταθή, συντριπτικά αμφοτερόπλευρα πο-
λυτραυματίες), ενώ δυο περιπτώσεις αφορούσαν 
σε παθολογικά κατάγματα. Σε 25 περιπτώσεις 
χρησιμοποιήσαμε ήλο Synthes χωρίς γλυφανισμό 
(22 ορθόδρομη και 13 ανάστροφη). Σε 29 περι-
πτώσεις χρησιμοποιήσαμε Τ2 ή Polarus ήλους με 
γλυφανισμό (23 ορθόδρομη και 6 ανάστροφη). 
Μέσος χρόνος χειρουργείου ήταν 1,3 ώρες.

Αποτελέσματα: Ο μέσος χρόνος πώρωσης των 
καταγμάτων ήταν 12,5 εβδομάδες (8-16), ενώ κα-
μία περίπτωση ψευδάρθωσης δεν παρατηρήθηκε. 
Παρατηρήθηκαν 4 περιπτώσεις παράλυσης κερκι-
δικού νεύρου (2 προεγχειρητικά και 2 μετεγχειρη-
τικά) οι οποίες ήταν νευροαπραξία και επανήλθαν 
σε περίπου 6 εβδομάδες. Μια περίπτωση ορθό-
δρομου ήλου (Polarus) δεν ήταν σωστά τοποθε-
τημένος (επανεγχείρηση) ενώ σε δυο περιπτώσεις 
ανάστροφου ήλου είχαμε θραύση οπισθίου φλοι-
ού του βραχιονίου (αλλαγή μεθόδου οστεοσύν-
θεσης). Καμία περίπτωση φλεγμονής-λοίμωξης 
δεν παρουσιάστηκε. Σε μερικούς ασθενείς πλή-
ρες εύρος ενεργητικής κίνησης του ώμου και του 
αγκώνα επιτεύχθηκε σε 6 εβδομάδες, ενώ σε μερι-
κούς μετά τους 3 μήνες.
Συμπεράσματα: Η ενδομυελική ήλωση βραχιονί-
ου αποτελεί μια καλή επιλογή θεραπείας καταγ-
μάτων βραχιονίου, ιδιαίτερα σε πολυτραυματίες. 
Σε έμπειρα χέρια προσφέρει ικανοποιητική στα-
θερότητα με μικρή μετεγχειρητική περίοδο απο-
κατάστασης και σχεδόν εξαιρετικά αποτελέσμα-
τα.
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΓ-
ΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΥΣΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΜΕ ΕΚ-
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΗΛΟ

Σαρρής Ι., Κωνσταντινίδης Α., Αλζίρ Ζ., Σαϊεχ Φ., 
Καθ. Κύρκος Ι., Καπετάνος Γ.

Γ' Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, Νοσο-
κομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
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Σκοπός: Η παρουσίαση της εμπειρίας μας και η 
αξιολόγηση των κλινικών αποτελεσμάτων της 
ήλωσης βραχιονίου με εκπτυσσόμενο ενδομυελι-
κό ήλο.
Υλικό και Μέθοδος: Από το 2004 έως το 2007, 
αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά 20 ασθενείς με 
κάταγμα διάφυσης βραχιονίου οστού (8 άνδρες – 
12 γυναίκες) ηλικίας 17-97 ετών (Μ.Ο. 58,2 έτη) 
με ορθόδρομη ήλωση βραχιονίου με εκπτυσσόμε-
νο ήλο.
Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης ήταν 10 (4-14) 
μήνες. 
Στους ασθενείς αυτούς έγινε ακτινολογική ταξι-
νόμηση του κατάγματος κατά ΑΟ, καταγράφηκε 
ο χρόνος από τον τραυματισμό ως τη χειρουργική 
αντιμετώπιση, η ύπαρξη συνοδών κακώσεων, ο 
τύπος της αναισθησίας, ο χρόνος χειρουργείου, ο 
χρόνος ακτινοσκόπησης, ο χρόνος νοσηλείας και 
μελετήθηκε ο χρόνος πώρωσης του κατάγματος 
και η λειτουργική χρήση του άνω άκρου μετεγ-
χειρητικά.
Αποτελέσματα: Δεν παρουσιάστηκε καμία σημα-
ντική διεγχειρητική ή μετεγχειρητική επιπλοκή 
σε κανέναν ασθενή. Ο μετεγχειρητικός ακτινο-
λογικός έλεγχος έδειξε καλό άξονα βραχιονίου 
οστού σε δύο επίπεδα. Όλοι οι ασθενείς ξεκίνη-
σαν ενεργητική υποβοηθούμενη κινησιοθεραπεία 
τη δεύτερη μετεγχειρητική ημέρα. Η πώρωση του 
κατάγματος επήλθε κατά Μ.Ο. σε 12 εβδομάδες 
(8-16). Στους ήλους που αφαιρέθηκαν ως τώρα, 
δεν υπήρξε καμία επιπλοκή κατά την αφαίρεσή 
τους.
 Συμπεράσματα : Η ήλωση βραχιονίου με εκπτυσ-
σόμενο ήλο βραχιονίου αποτελεί μια γρήγορη και 
ασφαλή - τόσο για τον ασθενή όσο και για το 
προσωπικό του χειρουργείου – μέθοδο αντιμετώ-
πισης καταγμάτων διάφυσης βραχιονίου οστού. 
Η μέχρι τώρα εμπειρία μας από τη χρήση του, 
δεν υποστηρίζει τα βιβλιογραφικά δεδομένα για 

αυξημένη πιθανότητα ψευδάρθρωσης σε σχέση 
με τους ασφαλιζόμενους ενδομυελικούς ήλους, 
εφ΄όσον η χρήση του περιορίζεται σε κατάγματα 
εγκάρσια ή ελαφρώς λοξά. 

A2

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΕΣ 
ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟ-
ΧΗ ΤΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΕΙΣ 
ΟΓΚΟΥΣ (ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

Ματζάρογλου Χ., Κράββας Α., Μυλωνάς Σ., Κου-
ζέλης Α., Λαμπίρης Η.

Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών

Σκοπός: Οι οστικές μεταστάσεις αποτελούν ένα 
απο τα συχνότερα προβλήματα της ορθοπαιδι-
κής ογκολογίας. Οι προφυλακτικές ηλώσεις σε 
παθολογικές αλλοιώσεις της περιοχής του μηρι-
αίου χρειάζονται αντιμετώπιση, για τον έλεγχο 
του πόνου καθώς και την αποφυγή της μηχανικής 
αποτυχίας του οστού.
Υλικό – Μέθοδος: Αναλύουμε κλινικά απο-
τελέσματα ποιότητας ζωής σε 12 ασθενείς με 
προφυλακτική ήλωση, μετά από δευτεροπαθείς 
εντοπίσεις στην περιοχή του μηριαίου, που χει-
ρουργήθηκαν στην Κλινική μας απο το Σεπτέμ-
βριο του 2004 έως το Σεπτέμβριο του 2007. Ερ-
γαλεία ποιότητας ζωής που χρησιμοποιήθηκαν 
ήταν : οι κλίμακες EuroQual (γενική - well being 
scale), HADS(κλίμακα άγχους και κατάθλιψης) 
SQS(κλίμακα ποιότητας ύπνου)
Αποτελέσματα: Είναι εντυπωσιακή η μεταστρο-
φή της EuroQual μετά τη χειρουργική επέμβαση, 
οπότε και οι ασθενείς αποκτούν τιμές παρεμφε-
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ρείς με την ομάδα ελέγχου υγιούς πληθυσμού 
(p<0.005).
H HADS (κλίμακα άγχους και κατάθλιψης) εμ-
φανίζει σαφή βελτίωση 35% σε μέσες τιμές χωρίς 
όμως να προσεγγίζει τα όρια του υγιούς πληθυ-
σμού, ενώ τέλος η ποιότητα του ύπνου στους 
ασθενείς που το μηριαίο είναι η μοναδική δευτε-
ροπαθής εντόπιση επίσης ταυτίζεται με τις τιμές 
του υγιούς πληθυσμού. 
Συμπεράσματα: H προφυλακτική ήλωση σε δευ-
τεροπαθείς αλλοιώσεις του μηριαίου οστού βελτι-
ώνει εντυπωσιακά όλες τις εκφάνσεις της ποιότη-
τα ζωής των ασθενών αυτών 

A10

ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΑΦΥΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑ-
ΤΩΝ ΜΗΡΙΑΙΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΧΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΥ ΗΛΟΥ 
ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗΣ ΣΚΟΠΕΥΣΗΣ.

Χριστοφόγλου Γ., Σταματόπουλος Γ., Δουρου-
ντάκης Ι., Ζαχαράκης Ν., Αναστόπουλος Γ., Αση-
μακόπουλος Α.

Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Αθηνών «Γ. Γεννη-
ματάς»

Σκοπός: Η ασφαλιζόμενη ενδομυελική ήλωση 
αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για την οστεοσύν-
θεση των καταγμάτων διάφυσης μηριαίου. Ωστό-
σο, οι τεχνικές δυσκολίες της μεθόδου αλλά και 
η αυξημένη έκλυση ακτινοβολίας επιβάλλουν το 
σχεδιασμό βελτιωμένων τεχνικών. Παρουσιάζο-
νται τα αποτελέσματα από τη χρήση ενός νέου 
ενδομυελικού συστήματος στη θεραπεία των κα-
ταγμάτων διάφυσης μηριαίου. 
Υλικό-Μέθοδος: 83 ασθενείς με μέσο όρο ηλικίας 
34,5 έτη με κάταγμα διάφυσης μηριαίου υπεβλή-

θησαν σε ενδομυελική ήλωση σε ένα διάστημα 4 
ετών. Παραθέτονται στοιχεία που αφορούν στην 
τεχνική της ήλωσης, τη μέτρηση της ακτινοβολί-
ας, τους επιμέρους δείκτες διάρκειας της επέμβα-
σης, το χρόνο παραμονής των ασθενών στο νο-
σοκομείο, τις επιπλοκές και το λειτουργικό απο-
τέλεσμα. 
Αποτελέσματα: Σε όλες τις περιπτώσεις εφαρ-
μόστηκε τυπικός γλυφανισμός και –εκτός μίας 
περίπτωσης- κλειστή ανάταξη. Η μέση διάρκεια 
της επέμβασης ήταν 63,2 λεπτά. Ο μέσος χρό-
νος περιφερικής σκόπευσης ήταν 7,0 λεπτά (4-19 
λεπτά). Ο μέσος χρόνος ακτινοβολίας συνολικά 
της επέμβασης ήταν 17,94 λεπτά (9-49 λεπτά), 
ενώ για την περιφερική ασφάλιση απαιτήθηκαν 2 
λήψεις. Πώρωση των καταγμάτων διαπιστώθηκε 
στις 13 εβδομάδες (9-24 εβδομάδες). Σε 3 περι-
πτώσεις παρατηρήθηκε καθυστερημένη πώρωση 
που αντιμετωπίστηκε με δυναμοποίηση. Δεν πα-
ρατηρήθηκε ψευδάρθρωση, θραύση του ήλου και 
εν τω βάθει φλεγμονή.
Συμπέρασμα: Τα αποτελέσματα από τη χρήση 
του νέου ενδομυελικού ήλου χαρακτηρίζονται 
επιτυχή όσον αφορά στις μηχανικές ιδιότητές του 
και το μετεγχειρητικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, 
το εξοικειωμένο με τη μέθοδο προσωπικό μπορεί 
να κατορθώσει τη μείωση της εκλυόμενης ακτι-
νοβολίας.

A11

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΩΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΑ 
ΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΡΙ-
ΑΙΟΥ. 

Μαλιούφας Λ., Παπακωστίδης Κ., Βαρδάκας Δ., 
Γκρέστας Α., Ξάνθης Α., Στύλος Κ., Σκαλτσογιάν-
νης Ν.
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Ορθοπαιδική Κλινική ΠΓΝ Ιωαννίνων «Γ. Χατζη-
κώστα»

Εισαγωγή: Είναι γενικά αποδεκτό ότι η ελεγχό-
μενη φόρτιση επιδρά ευεργετικά στη διαδικασία 
πώρωσης. Για το λόγο αυτό μερικοί συγγραφείς 
συνιστούν την προγραμματισμένη δυναμοποίηση 
των καταγμάτων του μηριαίου που έχουν αντιμε-
τωπιστεί με στατική ενδομυελική ήλωση.
Σκοπός: Είναι η αναδρομική μελέτη των αποτε-
λεσμάτων της δυναμοποίησης στην πορεία της 
πώρωσης των στατικώς ηλωθέντων καταγμάτων 
μηριαίου, καθώς και οι επιπλοκές αυτής.
Υλικό – Μέθοδος: Κατά την περίοδο Ιανουάριος 
2002 έως Ιούνιος 2007 εκτελέστηκαν 90 ενδομυε-
λικές ηλώσεις μηριαίου στην Κλινική μας για την 
αντιμετώπιση φρέσκων καταγμάτων (79), ψευ-
δαρθρώσεων (6) ή επανακαταγμάτων (5). Οι 87 
ηλώσεις ήταν στατικές και οι 3 δυναμικές. Σε 15 
από τις 87 περιπτώσεις στατικής ήλωσης (17%) 
έγινε δυναμοποίηση αυτής. Επρόκειτο για 13 κα-
τάγματα διάφυσης και 2 υποτροχαντήρια. Οι λό-
γοι δυναμοποίησης ήταν: πτωχή πορεία πώρωσης 
σε 6 περιπτώσεις, επιτάχυνση της πορείας πώρω-
σης σε 6 περιπτώσεις, διάσταση στην περιοχή του 
κατάγματος σε δύο περιπτώσεις και αυτόματη δυ-
ναμοποίηση σε μία περίπτωση λόγω αστοχίας του 
περιφερικού κλειδώματος του ήλου. Ο χρονισμός 
της δυναμοποίησης ήταν από 4-39 εβδομάδες 
(μ.ο.: 16 εβδομάδες). 
Αποτελέσματα: Εβδομήντα πέντε (75) από τα 
90 κατάγματα ή ψευδαρθρώσεις μηριαίου (83%) 
πωρώθηκαν σε χρόνο 3-6 μήνες χωρίς να απαι-
τηθεί οποιαδήποτε δευτερογενής χειρουργική 
παρέμβαση. Επιπλέον, στους 9 ασθενείς που έγι-
νε δυναμοποίηση προκειμένου είτε να επιταχυν-
θεί η διαδικασία της πώρωσης (6 ασθενείς), είτε 
να αντιμετωπιστεί παραμένουσα διάσταση στην 
εστία του κατάγματος (δύο ασθενείς) ή αυτόμα-
τα λόγω αποτυχίας του περιφερικού κλειδώματος 

του ήλου (ένας ασθενής) υπήρχαν ήδη ακτινολο-
γικά σημεία αρχόμενης πώρωσης κατά τη στιγμή 
της δυναμοποίησης, πλήρης δε πώρωση των κα-
ταγμάτων τους επετεύχθη κατά μέσο όρο σε 1.2 
μήνες από τη δυναμοποίηση. Σε όλες αυτές τις 
περιπτώσεις η δυναμοποίηση δεν φάνηκε να επη-
ρεάζει την τελική έκβαση της πώρωσης. Τέλος, 
τέσσερις από τους έξι ασθενείς στους οποίους η 
ένδειξη δυναμοποίησης της ήλωσης ήταν η πτωχή 
πορεία πώρωσης αντιμετώπισαν σημαντικές επι-
πλοκές που οδήγησαν σε ισάριθμες επανεγχειρή-
σεις (αναθεώρηση ήλωσης -exchange nailing- για 
την αντιμετώπιση ψευδάρθρωσης σε 2 περιπτώ-
σεις και επιμήκυνση μηριαίου, λόγω σημαντικής 
βράχυνσης, σε άλλες δύο περιπτώσεις). 

A15

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΣΤΡΕΒΛΩΜΕΝΟΥ 
ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΥ ΗΛΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Νικολόπουλος Ι., Κασσιανός Γ., Κάλος Στ., Μα-
νωλόπουλος Χρ., Σκουτέρης Γ.

Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βού-
λας»

Σκοπός: Περιγράφεται η τεχνική που ακολουθή-
σαμε για τη αφαίρεση στρεβλωμένου ενδομυελι-
κού ήλου από μηριαίο οστό.

Υλικό και Μέθοδος: Πρόκειται για νεαρό 23 
ετών ο οποίος χειρουργήθηκε αλλαχού για κά-
ταγμα μηριαίου τύπου Winquist B με τη χρήση 
Ε.Η τύπου Kuntcher. Ο ασθενής προσήλθε στα 
εξωτερικά ιατρεία 2 μήνες μετά παραπονούμενος 
για πόνο στην περιοχή του κατάγματος και χω-

1012nd CONGRESS OF HELLENIC ASSOCIATION OF DISTRACTION HISTOGENESISABSTRACTS 2008



λότητα. Ο ακτινολογικός έλεγχος έδειξε αρχό-
μενη στρέβλωση του ήλου (10ο) και συνεστήθη 
αποφόρτιση και επανέλεγχο σε ένα μήνα. Στον 
επανέλεγχο, η στρέβλωση του ήλου ήταν ακόμα 
μεγαλύτερη (20ο), η πώρωση δεν εξελισσόταν και 
αποφασίστηκε η αφαίρεσή του και η τοποθέτηση 
νέου.
Περιγράφεται η τεχνική που ακολουθήθηκε για 
την αφαίρεση του ήλου. Το μηριαίο του ασθενούς 
εμφάνισε πώρωση 3 μήνες μετά τη νέα ήλωση.
Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: Από την ανα-
σκόπηση της βιβλιογραφίας τεκμηριώνεται χρή-
ση ανάλογης τεχνικής (Ohtsuka et al, 2001 / 
Nicolaides et al, 2004 / Singh et al 2004 / Sonanis 
et al, 2007) για την αφαίρεση στρεβλωμένου ήλου 
από μηριαίο οστούν. Η συγκεκριμένη τεχνική εί-
ναι σχετικά εύκολη χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές δυ-
σκολίες και εξασφαλίζει την αφαίρεση ακέραιου 
του ήλου.

A20

ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΥΠΕΡΚΟΝ-
ΔΥΛΙΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΜΕ ΟΣΤΙΚΟ 
ΕΛΛΕΙΜΑ 13εκ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΕΝ-
ΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΟΣΤΙΚΑ ΜΟΣ-
ΧΕΥΜΑΤΑ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

Τσέκες Δ., Μπουγούλιας Κ., Ηλίας Α., Παιβάνας 
Κ., Χατζόπουλος Ε.
 
Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο 
Αθηνών 

Η ανακατασκευή μεγάλων οστικών ελλειμάτων 
παραμένει πρόκληση για τον σύγχρονο Ορθοπαι-
δικό. Ωστόσο μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση 
ενδομυελικής ήλωσης,οστικών μοσχευμάτων και 

σύγχρονων μεθόδων αποκατάστασης. Παρουσιά-
ζουμε μία περίπτωση όπου, ασθενής 27 ετών προ-
σεκομίσθη μετά από τροχαίο ατύχημα με ανοικτό 
συντριπτικό διαυπερκονδύλιο κάταγμα μηριαίου 
με υπερκονδυλιο οστικό έλλειμα 13cm και πλή-
ρη ρήξη τένοντα τετρακεφάλου. Υπεβλήθη σε 
ανάταξη με εξωτερική οστεοσύνθεση υβριδικού 
τύπου, εσωτερική οστεοσυνθεση των κνημιαιων 
κονδυλων και αποκατάσταση της αρθρικής επι-
φάνειας με δύο ελεύθερες βίδες και καθήλωση 
στο άνω πόλο της επιγονατίδος του τένοντα του 
τετρακεφάλου. Σε δεύτερο χρόνο αφαιρέθηκε η 
εξωτερικη οστεοσύνθεση, τοποθετήθηκε ενδο-
μυελικός ήλος και το οστικό έλλειμα πληρώθηκε 
με αυτόλογα και ετερόλογα οστικά μοσχεύματα.
Μετά από 4 μήνες φυσιοθεραπευτικής αγωγής με 
τη χρηση CPM και ηλεκτομαγνητικού πεδίου, ο 
εκτατικός μηχανισμός λειτουργεί ικανοποιητικά 
και το κάταγμα είναι σε διαδικασία πώρωσης.

A28

Η ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΕΚΛΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΜΗ-
ΡΙΑΙΟΥ

Νικολαΐδης Β., Κουρής Ν., Ευαγγελόπουλος Δ., 
Γαλανάκος Σ., Καραπατάκης Κ., Πολυζώης Β. 

Δ΄ Ορθοπαιδική Κλινική ΓΝΑ «ΚΑΤ»

Τα ανοικτά κατάγματα του μηριαίου αποτελούν 
σοβαρές κακώσεις και συνήθως αφορούν σε ασθε-
νείς με συνοδούς τραυματισμούς άλλων οργάνων 
και σε βαρεία γενική κατάσταση.
Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η μελέτη 
της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της 
ενδομυελικής ήλωσης ως τελικής θεραπείας των 
καταγμάτων αυτών.
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Υλικό-μέθοδος: το χρονικό διάστημα 2002-2007 
αντιμετωπίσαμε 21 ανοικτά κατάγματα μηριαίου 
(12 άνδρες-9 γυναίκες), ηλικίας 16-43 ετών. Σε 
όλες τις περιπτώσεις έγινε άμεση έκπλυση και 
χειρουργικός καθαρισμός και τοποθέτηση μονό-
πλευρου συστήματος εξωτερικής οστεοσύνθεσης, 
ως προσωρινή σταθεροποίηση. Στη συνέχεια έγι-
νε αλλαγή της μεθόδου αντιμετώπισης σε ασφα-
λιζόμενη ενδομυελική ήλωση με γλυφανισμό, σε 
ένα χρόνο, μετά τη σταθεροποίηση της κατάστα-
σης του ασθενούς την 5η-8η ημέρα από τον τραυ-
ματισμό. Σε 2 περιπτώσεις, λόγω εκροής από τα 
σημεία εισόδου των βελονών, έγινε αφαίρεση της 
συσκευής εξωτερικής οστεοσύνθεσης, τοποθέ-
τηση σκελετικής έλξης και ενδομυελική ήλωση 5 
ημέρες αργότερα, ενώ σε 5 περιπτώσεις η εξωτερι-
κή δεν μετετράπη σε ενδομυελική λόγω θανάτου 
του ασθενούς (2 περιπτώσεις) ή λόγω παρατετα-
μένης παραμονής στη μονάδα εντατικής σε πολύ 
βαρεία κατάσταση.
Αποτελέσματα: στις 16 περιπτώσεις που αντιμε-
τωπίσθηκαν τελικά με ενδομυελική ήλωση, επε-
τράπη η φόρτιση μετά την πάροδο λίγων ημερών ή 
μόλις το επέτρεψε η γενική κατάσταση του ασθε-
νούς. Είχαμε 2 περιστατικά πνευμονικής εμβολής 
που αντιμετωπίσθηκαν συντηρητικά, ενώ δεν πα-
ρατηρήθηκε περιστατικό λιπώδους εμβολής. Η 
πώρωση επήλθε σε 4-7 μήνες (μ.ο.5,2 μήνες) σε 14 
περιπτώσεις, ενώ είχαμε και 2 περιπτώσεις ψευ-
δάρθρωσης που αντιμετωπίσθηκαν με την τοπο-
θέτηση μεγαλύτερου ήλου. Δεν παρατηρήθηκαν 
περιστατικά φλεγμονής.
Συζήτηση: η ενδομυελική ήλωση αποτελεί μια πολύ 
καλή και ασφαλή μέθοδο αντιμετώπισης των ανοι-
κτών καταγμάτων του μηριαίου, όταν αυτή εφαρ-
μόζεται ως τελική θεραπεία, μετά τη σταθεροποίη-
ση της γενικής κατάστασης των ασθενών.

A30

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΙ-
ΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΕΝ-
ΔΟΜΥΕΛΙΚΟΥ ΗΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙ-
ΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΑΚΡΩΝ ΟΣΤΩΝ

Μιτσίτσικας Θ.1, Κούκος Κ.2, Κούκου Ο.3, Παππάς 
Λ.2, Γαλάνης Β.1, Μόγκα Φ – Τ.1 

Γ.Ν. Διδυμοτείχου 1, Γ.Ν. Λευκάδας 2, Γ.Ν. Κομο-
τηνής 3

Σκοπός: Αναδρομική εξέταση και αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων της πενταετούς εμπειρίας 
μας στη χρήση εκπτυσσόμενου ενδομυελικού 
ήλου για την αντιμετώπιση καταγμάτων των μα-
κρών οστών.
Υλικό – Μέθοδος: Από το 2002 έως και το 2007, 
στις Ορθοπαιδικές Κλινικές των Γενικών Νοσο-
κομείων του Διδυμοτείχου, της Λευκάδας και της 
Κομοτηνής, χρησιμοποιήσαμε τον εκπτυσσόμενο 
ενδομυελικό ήλο για την αντιμετώπιση καταγμά-
των του μηριαίου, της κνήμης και του βραχιονίου 
οστού. Αντιμετωπίστηκαν με τη μέθοδο αυτή 102 
ασθενείς ηλικίας 18 έως 78 ετών, 75 άνδρες και 27 
γυναίκες. Τα κατάγματα αφορούσαν σε 44 περι-
πτώσεις μηριαίου, 48 κνήμης και 13 βραχιονίου. 
Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η παρακο-
λούθηση των ασθενών γινόταν μέχρι και την τε-
λευταία μετεγχειρητική ακτινογραφία αφαίρεσης 
του εκπτυσσόμενου ενδομυελικού ήλου. 
Αποτελέσματα: Τα κατάγματα του μηριαίου 
πωρώθηκαν σε διάστημα 110 – 150 ημερών, της 
κνήμης σε 65 – 91 ημέρες και του βραχιονίου σε 
63 – 77 ημέρες. Οι επιπλοκές αφορούσαν: μία 
καθυστερημένη πώρωση σε κάταγμα μηριαίου, 
6 καθυστερημένες πωρώσεις σε κατάγματα κνή-
μης και, ένα σύνδρομο πρόσκρουσης και μία κα-
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θυστερημένη πώρωση σε κατάγματα βραχιονίου. 
Δεν χρειάστηκε να γίνει αλλαγή της θεραπευτι-
κής μεθόδου σε καμία από τις περιπτώσεις των 
επιπλοκών. 
Συμπεράσματα: Ο εκπτυσσόμενος ενδομυελικός 
ήλος προσφέρει τα θεωρητικά πλεονεκτήματα 
του ελέγχου των διατμητικών και στροφικών δυ-
νάμεων χωρίς να απαιτείται κλείδωμα του ήλου. 
Τοποθετείται εύκολα σε λιγότερο χειρουργικό 
χρόνο, και με την ελάχιστη χρήση ακτινοβολίας 
έναντι των συμβατικών ήλων. Απαιτεί μικρή κα-
μπύλη εκμάθησης εφαρμογής του. Είναι μια δόκι-
μη μέθοδος, η οποία δίνει άριστα αποτελέσματα 
αν εφαρμοστεί σε κατάγματα μακρών οστών με 
βάση τις ενδείξεις του.

A37

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΦΙΓΚΤΙΚΩΝ ΚΟΧΛΙΩΝ 
(BOLTS) ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝ-
ΔΑΡΘΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟ ΓΟ-
ΝΑΤΟ

Γαρνάβος Χ., Παπαγιαννάκος Κ., Λασανιάνος Ν., 
Χαραλαμπίδης Ε., Βασταρδής Γ., Παπανικολάου 
Κ., Σίννης Γ.

Ορθοπαιδικές Κλινικές ΓΠΝ Αθηνών «Ευαγγελι-
σμός»

Σκοπός: Η ανάδειξη της χρησιμότητας των συ-
σφιγκτικών κοχλιών (bolts) στην σταθεροποίηση 
των ενδαρθρικών καταγμάτων του περιφερικού 
άκρου του μηριαίου και του άνω πέρατος της 
κνήμης. 
Υλικό και μέθοδος: Από τον Ιανουάριο του 2003 
μέχρι τον Αύγουστο του 2007, δώδεκα ασθενείς 
με δια-υπερκονδύλια κατάγματα του περιφερικού 
μηριαίου και τρεις ασθενείς με κατάγματα του 
κνημιαίου plateau αντιμετωπίσθηκαν με την μέ-

θοδο της ενδομυελικής ήλωσης με την συμβολή 
συσφιγκτικών κοχλιών (condylar bolts). Εννέα 
ασθενείς ήταν άνδρες (ένας είχε υποστεί αμφοτε-
ρόπλευρα διαϋπερκονδύλια κατάγματα του περι-
φερικού μηριαίου) και πέντε γυναίκες. Οι ηλικί-
ες των ασθενών κυμάνθηκαν από 30 έως 85 έτη. 
Σύμφωνα με την κατάταξη της ΑΟ, έξι κατάγματα 
του περιφερικού μηριαίου ήταν C1, τρία C2 και 
τρία C3. Σύμφωνα με την κατάταξη κατά Schatz-
ker ένα κάταγμα του κεντρικού πέρατος της κνή-
μης ήταν τύπου Ι, ένα τύπου V και ένα τύπου VI. 
Ο υπερκονδύλιος ήλος SCN short (Stryker) χρη-
σιμοποιήθηκε σε 10 κατάγματα του περιφερικού 
μηριαίου και σε 1 κάταγμα του κεντρικού πέρατος 
της κνήμης. Στις άλλες περιπτώσεις χρησιμοποι-
ήθηκαν ο υπερκονδύλιος ήλος SCN long (1), G-K 
ορθόδρομος ήλος μηριαίου (1) (Stryker) και ο Τ2 
ήλος κνήμης (2) (Stryker). Σε όλα τα κατάγματα 
έγινε χρήση συσφιγκτικών κοχλιών είτε δια του 
ήλου είτε ανεξάρτητα αυτού.
Αποτελέσματα: Δεν παρατηρήθηκε καμμία νευ-
ροαγγειακή επιπλοκή ή φλεγονή τραύματος. Μία 
υπέργηρη ασθενής υπέστη νέο κάταγμα στο κε-
ντρικό άκρο του ήλου κατά την πρώιμη φάση της 
κινητοποίησης και απεβίωσε λίγες εβδομέδες αρ-
γότερα. Τα κατάγματα των λοιπών ασθενών πο-
ρώθηκαν σε διάστημα από 3 έως 5 μήνες ενώ ανέ-
κτησαν εξαιρετικό εύρος κίνησης της άρθρωσης 
του γόνατος (>100 μοίρες) και επέστρεψαν στο 
προ του ατυχήματος επίπεδο δραστηριοτήτων.
Συμπεράσματα: Η χρήση των συσφιγκτικών κο-
χλιών φαίνεται να ενισχύει τα καλά αποτελέσμα-
τα της ενδομυελικής ήλωσης καθώς αυξάνεται η 
σταθερότητα της οστεοσύνθεσης και επιτρέπεται 
η πρωιμότερη κινητοποίηση και φόρτιση της άρ-
θρωσης του γόνατος. Η πρόταση για το μέλλον 
είναι η σύγκριση με άλλες χειρουργικές τεχνικές 
που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση παρό-
μοιων ενδαρθρικών καταγμάτων της άρθρωσης 
του γόνατος.
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A25

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ

Νικολαΐδης Β., Γαλανάκος Σ., Κουρής Ν., Παναγή 
Κ., Χριστοδούλου Ε., Ευαγγελόπουλος Δ.

Δ΄ Ορθοπαιδική Κλινική ΓΝΑ «ΚΑΤ»

Εισαγωγή : Ο ενδομυελικός ήλος αποτελεί το κύ-
ριο υλικό βιολογικής οστεοσύνθεσης των καταγ-
μάτων των μακρών αυλοειδών οστών. Συγχρόνως 
όμως με τη διεύρυνση των ενδείξεων ως μέθοδο 
θεραπείας ανακύπτουν τεχνικές δυσκολίες, προ-
βληματισμοί και επιπλοκές για την ιδιαίτερα 
απαιτητική αυτή τεχνική.
Σκοπός: η παρουσίαση των επιπλοκών ύστερα 
από την εφαρμογή ενδομυελικής ήλωσης σε κα-
τάγματα (κλειστά ή ανοικτά) μηρού, κνήμης και 
βραχιονίου, οι τρόποι αντιμετώπισης τους και η 
εκτίμηση και αποκατάσταση των ασθενών. 
Υλικό και Μέθοδος: Από το 1996 έως και το 2006 
χειρουργήθηκαν 127 ασθενείς (79 άνδρες και 48 
γυναίκες) με ασφαλιζόμενο ενδομυελικό ήλο. Οι 
ηλικίες κυμαίνονταν από 17 – 63 ετών (μ.ο. 38,9). 
Κατάγματα μηριαίου είχαν 59 ασθενείς, κνήμης 
48 και βραχιονίου 20 ασθενείς.
Αποτελέσματα - Επιπλοκές: Για τις περιπτώσεις 
των μηριαίων : 
1) Δυσκολία τοποθετήσεως του ασθενούς σε 
πλαγία θέση στο τραπέζι ήλωσης λόγω συνοδών 
κακώσεων (12 περιπτώσεις)
2) Δυσχέρεια περιφερικής ασφάλισης ήλου τόσο 
με την τεχνική free hand όσο και με εξωτερικό 
σκόπευτρο (παράταση χειρουργικού χρόνου – 
αστοχία βιδών). (15 περιπτώσεις)

3) Αδυναμία κλειστής ήλωσης (ανοικτή ανάταξη 
για προώθηση του οδηγού). (21 περιπτώσεις)
4) Έκκεντρη εφαρμογή ήλου (πώρωση με γωνίω-
ση). (4 περιπτώσεις)
5) Ασφάλιση σε διάσταση ή στροφή του κατάγμα-
τος. (3 περιπτώσεις)
6) Θραύση του ήλου σε δύο περιπτώσεις
Για τις περιπτώσεις των κνημών :
1) Λανθασμένη είσοδος και κατεύθυνση οδηγού 
(διάτρηση οπίσθιου φλοιού). (2 περιπτώσεις)
2) Δυσχέρεια περιφερικής ασφάλισης του ήλου, 
(12 περιπτώσεις)
3) Πλημμελής τοποθέτηση του οδηγού στο πε-
ριφερικό τμήμα του κατάγματος με επακόλουθο 
περιφερικό malunion. (3 περιπτώσεις)
4) Πλημμελής πώρωση σε κατάγματα κεντρικού 
τριτημορίου 
Για τις περιπτώσεις των βραχιονίων : 
1) Δυσκολίες στην περιφερική ασφάλιση του 
ήλου σε 5 περιπτώσεις
2) Σε 2 περιπτώσεις δημιουργία ατελούς ρωγμώ-
δους κατάγματος του βραχιονίου περιφερικά του 
ήλου 
3) Σε 2 περιπτώσεις αναπτύχθηκε ψευδάρθρωση

Στις περιπτώσεις πλημμελούς πώρωσης, αφαιρέ-
θηκε ο ήλος και τοποθετήθηκε κυκλικό σύστημα 
εξωτερικής οστεοσύνθεσης με ταυτόχρονη οστε-
οτομία, διόρθωση του άξονα και τοποθέτηση αλ-
λομοσχεύματος. Στις αστοχίες των υλικών έγινε 
αναθεώρηση της οστεοσύνθεσης και τοποθέτηση 
ήλου μεγαλύτερης διαμέτρου. Στα ιατρογενή κα-
τάγματα παρατάθηκε το χρονικό διάστημα ακινη-
τοποίησης.
Συμπεράσματα: Η συνεχής εκπαίδευση της ιδι-
αίτερης αυτής μεθόδου οστεοσύνθεσης που δίνει 
λύσεις σε δυσεπίλυτα μέχρι τώρα προβλήματα, 
μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των διεγχειρητι-
κών και μετεγχειρητικών επιπλοκών που μπορεί 
να προκύψουν. 
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ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΝ-
ΔΟΜΥΕΛΙΚΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ.

Νικολαΐδης Β., Γαλανάκος Σ., Κουρής Ν., Δημη-
τριάδης Κ., Πολυζώης Β., Παπακώστας Ι.

Δ΄ Ορθοπαιδική Κλινική ΓΝΑ «ΚΑΤ»

Εισαγωγή : όλο και περισσότερο έμφαση δίνεται 
στην αρχική σταθεροποίηση και στον έλεγχο των 
κακώσεων ενός ασθενούς με στόχο την ομοιό-
σταση της φυσιολογίας του και την προφύλαξή 
του από επικίνδυνες επιπλοκές.
Σκοπός: η αναζήτηση των παραμέτρων επιβά-
ρυνσης και των ενεργειών που θα πρέπει να 
αποφεύγονται προκειμένου να μην επιδεινωθεί 
η κατάσταση οποιουδήποτε ασθενή, αλλά και η 
ιδανικότερη χρονική στιγμή αντιμετώπισης του 
τραυματία.
Υλικό και Μέθοδος: το χρονικό διάστημα 2004 
– 2006 35 πολυτραυματίες, εύρους ηλικίας από 19 
– 46 ετών (μ.ο. 29 έτη), που έχρηζαν τουλάχιστον 
ορθοπαιδικής χειρουργικής αντιμετώπισης, υπό-
κειντο σε εργαστηριακό αιματολογικό έλεγχο των 
λευκών αιμοσφαιρίων (πολυμορφοπυρήνων), της 
ταχύτητας καθίζησης των ερυθρών αιμοσφαιρίων 
(ΤΚΕ) και της C αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP). 
Οι μετρήσεις γινόντουσαν την 1η, 3η, 7η, 10η και 
20η ημέρα μετά τον τραυματισμό. Σε όλους τους 
ασθενείς έγινε καταγραφή του δείκτη βαρύτητας 
τραύματος (injury severity score – ISS) και η ορι-
στική τους αντιμετώπιση πραγματοποιήθηκε όταν 
είχε σταθεροποιηθεί η γενική τους κατάσταση. 
Αποτελέσματα: οι εκτιμώμενοι εργαστηριακοί 
δείκτες παρουσίαζαν το μέγιστο της τιμής τους τη 
2η με 3η ημέρα μετά τον αρχικό τραυματισμό, ενώ 

υπήρξε τάση μείωσης μετά το 3ο 24ωρο, εκτός της 
ΤΚΕ η οποία σε κάποιες περιπτώσεις παρέμενε 
αυξημένη για μερικές εβδομάδες. Στους περισσό-
τερους ασθενείς οριστική θεραπεία εφαρμόστηκε 
κατά μέσο όρο την 10η ημέρα (7η – 13η), ενώ σε 
5 ασθενείς με σταθερή γενική κατάσταση και μι-
κρού βαθμού συντριβής κατάγματα μηριαίων (μία 
περίπτωση) και κνημών (4 περιπτώσεις) πραγμα-
τοποιήθηκε ενδομυελική ήλωση μέσα στα τρία 
πρώτα εικοσιτετράωρα.
Συμπεράσματα: είναι ξεκάθαρο ότι τόσο ένας 
αρχικός τραυματισμός όσο και μια χειρουργική 
επέμβαση προκαλούν στον οργανισμό συνθήκες 
ανοσοκαταστολής. Η κατανόηση της φυσιολογί-
ας της ανταπόκρισης του οργανισμού στο τραύμα 
βοηθά στην ανεύρεση της κατάλληλης και με το 
μικρότερο κόστος χρονικής περιόδου αντιμετώ-
πισης του ασθενούς.

A36

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ V.A.C. 
ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΑΥ-
ΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 
ΣΤΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ. Η ΑΡΧΙΚΗ ΜΑΣ ΕΜΠΕΙ-
ΡΙΑ.

Γκούβας Γ., Σαββίδης Μ., Βραγγάλας.Β., Πλού-
μης Α., Μπουτσιάδης Α., Μπισμπινάς Η., Παντα-
ζής Ε.

424 Γ.Σ.Ν.Ε.

Εισαγωγή: Η σφαιρική αντιμετώπιση του οξέος σκε-
λετικού τραύματος δεν περιλαμβάνει μόνο τη στα-
θεροποίηση των καταγμάτων αλλά και τον έλεγχο 
και περιποίηση των γύρω μαλακών μορίων.
Είναι γνωστό ότι η πρόοδος της διαδικασίας πώ-
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ρωσης επηρεάζεται σε μέγιστο βαθμό από την κα-
τάσταση του δέρματος και των μαλακών μορίων.
Υλικό-Μέθοδος: Στη διάρκεια 4ετών (2002-
2007), 10 ασθενείς (11 κατεαγόντα κάτω άκρα) με 
ανοιχτά κατάγματα τύπου ΙΙΙΒ και ΙΙΙC και σημα-
ντικές κακώσεις μαλακών μορίων,περιλήφθησαν 
στη συγκεκριμένη μελέτη.
Ένας ασθενής έφερε κάταγμα πτέρνης, ένας κά-
ταγμα έσω σφυρού, ένας κάταγμα μεταταρσίων 
και απογαντοποίηση άκρου ποδός, ένας κάταγμα 
διάφυσης (ΔΕ) μηριαίου και κάταγμα (ΑΡ) κνημι-
αίου πλατώ, δύο κατάγματα διάφυσης μηριαίων, 
3 κατάγματα διάφυσης κνήμης και ένας κάταγμα 
κνημιαίου πλατώ και ρήξη επιγονατιδικού τένο-
ντα.
Σε όλες τις περιπτώσεις τα κατάγματα ακινητο-
ποιήθηκαν με εξωτερική ή εσωτερική οστεοσύν-
θεση και τριπλή ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή.
Όλοι οι ασθενείς έφεραν σημαντικού βαθμου κά-
κωση μαλακών μορίων και έλλειμα δέρματος κά-
ποιου βαθμού.
Με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και της βιω-
σιμότητας των γύρω ιστών χρησιμοποιήθηκε σύ-
στημα VAC συνεχούς αναρρόφησης για 15 μέρες 
τουλάχιστον.Συνεχής αρνητική πίεση 125mmHg 
εφαρμόσθηκε στην περιοχή του τραύματος,ενώ η 
αλλαγή του συστήματος γινόταν κάθε 48ωρο.
Αποτελέσματα: Η δημιουργία κοκκιώδους ιστού 
ήταν ταχεία, καλύπτοντας επαρκώς τόσο το 
οστούν όσο και τα υλικά οστεοσύνθεσης.Η τελι-
κή κάλυψη του τραύματος πραγματοποιήθηκε με 
αυτομόσχευμα δέρματος μερικού πάχους.
Σε όλες τις περιπτώσεις είχαμε επιτυχή επούλωση 
μαλακών μορίων και δέρματος.
Συμπεράσματα: Το σύστημα V.A.C. συνεχούς 
αναρρόφησης οδηγεί στην σύγκλειση των τραυ-
μάτων προκαλώντας «μετακίνηση» του μαλακού 
ιστού με τρόπο παρόμοιο με αυτόν της διάτασης., 
ενώ παράλληλα διεγείρει την ταχεία παραγωγή 
κοκκιώδους ιστού.

A38

ΤΕΛΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑ-
ΤΩΝ ΜΑΚΡΩΝ ΟΣΤΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΝ-
ΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ

Γκούβας Γ., Σαββίδης Μ., Βραγγάλας Β., Χριστο-
δούλου Π., Πέλλιος Σ., Δελαπόρτας Ν ., Παντα-
ζής Ε. 

424 ΓΣΝΕ

Εισαγωγή: Η αρχική εξωτερική οστεοσύνθεση 
αποτελεί πλέον μια από τις πιο συνηθισμένες 
μεθόδους αρχικής σταθεροποίησης ανοιχτών κα-
ταγμάτων μακρών οστών. Στην αναδρομική μας 
μελέτη παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα θερα-
πείας ανοιχτών κατά Gustillo I,II,III καταγμάτων 
μακρών οστών με προσωρινή εξωτερική οστεο-
σύνθεση και τελικά με ενδομυελική ήλωση.

Υλικό –Μέθοδος: Κατά την περίοδο 1998 - 2007 
43 ανοιχτά κατάγματα μακρών οστών αντιμε-
τωπίσθηκαν και σταθεροποιήθηκαν αρχικά με 
εξωτερική οστεοσύνθεση. Σε όλες τις περιπτώ-
σεις λήφθησαν καλλιέργιες από τα τραύματα και 
πραγματοποιήθηκε μηχανικός (πλύσεις με 10 lt 
R/L) και χειρουργικός καθαρισμός πριν την το-
ποθέτηση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης.Εδόθη 
τριπλή αντιβιοτική θεραπεία ,ενώ γινόταν εκτίμη-
ση των τιμών CRP και ΤΚΕ κάθε 48 – 72 ώρες.
Ο μέσος χρόνος διατήρησης της οστεοσύνθεσης 
ήταν 3,5 εβδομάδες.Κατά την αφαίρεση αυτής 
καλλιέργιες λήφθησαν από τις άκρες των βελονών 
.Σε 60% των περιπτώσεων απομονώθηκε Σταφυ-
λόκοκκος Χρυσίζων και σε 30% Σταφυλόκοκκος 
Επιδερμικός. Όλοι οι ασθενείς έλαβαν αντιβιοτι-
κή αγωγή βάσει αντιβιογράμματος για 2-3 εβδο-
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μάδες.Ο μέσος χρόνος μεταξύ της αφαίρεσης της 
εξωτερικής οστεοσύνθεσης και της τοποθέτησης 
ενδομυελικού ήλου ήταν 3-4 εβδομαδες..
Αποτελέσματα: Σημεία πώρωσης των καταγμά-
των εμφανίστηκαν 4-5 εβδομάδες μετά τον αρχικό 
τραυματισμό..Καμία περίπτωση ψευδάρθρωσης ή 
οστεομυελίτιδας δεν παρουσιάστηκε. Φλεγμονή 
των περιφερικών κοχλίων είχαμε σε 8% των πε-
ριπτώσεων η οποία υφέθηκε με αφαίρεση αυτών 
και λήψη αγωγής.
Συμπεράσματα: Η κλειδούμενη ενδομυελική 
ήλωση μετά από αρχική εξωτερική οστεοσύνθεση 
ανοιχτών κάταγμάτων μακρών οστών ,ιδιαίτερα 
του μηριαίου, αποτελεί θεραπεία εκλογής με την 
προυπόθεση απουσίας σημείων φλεγμονής.

A39

ΙΑΤΡΟΓΕΝΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΕ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙ-
ΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ.
ΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Παπαδάκης Σ.Α.,1 Μπαμπουρδά Ε., 1 Ιορδανίδης 
Α., 1 Παναγή Κ., 1 Κουρής Ν., 1 Νικολαϊδης Β., 1 
Shepherd L. 2

1. Δ΄ Ορθοπαιδικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
2. Department of Orthopaedics, Keck School Of 

Medicine, University of Southern California, 
USA

Σκοπός: Μελέτη 18 πτωματικών μηριαίων ενη-
λίκων για την επίπτωση μη ανιχνευθέντος ακτι-
νολογικώς ιατρογενούς επιμήκους διαχωρισμού 
στον φλοιό κατά τη διάρκεια ενδομυελικής ήλω-
σης του μηριαίου.
Μέθοδος: Τα εννέα ζευγάρια των μηριαίων χωρί-
στηκαν σε 2 ομάδες (ΑΡ και ΔΕ μηριαία) και υπο-

βλήθηκαν σε τυποποιημένη ορθόδρομη ενδομυε-
λική ήλωση στη μεν πρώτη ομάδα στο σημείο του 
βοθρίου του τροχαντήρος και στη δεύτερη ομάδα 
έμπροσθεν του βοθρίου προς τη μεσότητα της δι-
άφυσης του μηριαίου. Η ανίχνευση των πιθανών 
ιατρογενών καταγμάτων πραγματοποιήθηκε μα-
κροσκοπικά και μετά με συνήθη ακτινολογικό και 
ακτινοσκοπικό έλεγχο.
Αποτελέσματα: Επιμήκης ιατρογενής διαχωρι-
σμός στον φλοιό κατά τη διάρκεια ενδομυελικής 
ήλωσης του μηριαίου, αποκαλύφθηκε στην ομάδα 
των (ΔΕ) μηριαίων σε 5 (56%) από τα 9 πτωματι-
κά μηριαία μακροσκοπικά, κατά τη είσοδο του εν-
δομυελικού ήλου. Ο επιμήκης αυτός ιατρογενής 
διαχωρισμός, δεν ήταν ανιχνεύσιμος στον ακτινο-
γραφικό έλεγχο. 
Συμπεράσματα: Ο επιμήκης ιατρογενής διαχωρι-
σμός στον φλοιό κατά τη διάρκεια ενδομυελικής 
ήλωσης του μηριαίου, δεν μπορεί να ανιχνευθεί 
με τον συνήθη ακτινολογικό ή/και ακτινοσκοπι-
κό έλεγχο.

A40

ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΛΟΙΩ-
ΔΟΥΣ ΟΣΤΟΥ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙ-
ΚΗΣ ΗΛΩΣΗΣ

Παπαδάκης Σ.Α., 1 Σέγκος Δ., 2 Μαλακάσης Μ., 2 
Κατσίβα Β., 2 Γαλανάκος Σ., 1 
Καραταπάκης Κ., 1 Ταβουλάρης Χ., 1 

1Δ΄ Ορθοπαιδικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
2Ο ρθοπαιδικό και Ακτινολογικό Τμήμα, «ΘΡΙΑ-

ΣΙΟ» Γ.Ν. Ελευσίνας, Αττική. 

Σκοπός: Καθορισμός -με την βοήθεια αξονικής 
τομογραφίας- των αδρών δομικών μεταβολών 
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του ηλωθέντος οστού μετά από την αφαίρεση του 
ενδομυελικού ήλου σε ασυμπτωματικούς ασθε-
νείς.
Υλικό και μέθοδος: 18 ασθενείς με μέση ηλικία 
29 ετών υπεβλήθησαν σε επέμβαση αφαίρεσης 
του ήλου 2-3 χρόνια μετά από την ήλωση. Κανέ-
νας από τους ασθενείς δεν εμφάνιζε κάποιο σύ-
μπτωμα ή λειτουργικό πρόβλημα. Όλοι οι ασθε-
νείς ελέγχθηκαν με αξονική τομογραφία και απλή 
ακτινογραφία αμέσως μετά την αφαίρεση του 
ήλου.
Αποτελέσματα: Ένας ενδομυελικός κυλινδρικός 
σχηματισμός συμπαγούς οστού διαπιστώθηκε 
γύρω από τον κυλινδρικό χώρο που καταλάμβα-
νε ο ήλος. Το πάχος του οστού αυτού κυμαινόταν 
από 2 ως 4 χιλιοστά μεταξύ των ασθενών αλλά 
δεν μεταβαλλόταν μεταξύ των διαφόρων επιπέ-
δων του χώρου που καταλάμβανε ο ήλος στον 
ίδιο ασθενή. Το οστικό δακτυλίδι ενσωματωνό-
ταν στον φλοιό κατά το επίπεδο του κατάγματος 
καθώς και στις περιοχές όπου ο ήλος πίεζε τον 
φλοιό. Επιπλέον, στις περιοχές όπου ο ήλος πίεζε 
τον φλοιό, ο φλοιός παρουσίαζε πάχυνση. Αυτό 
το νέο οστούν ήταν σαφώς ορατό στις απλές 
ακτινογραφίες στην πλειοψηφία των ασθενών.
Συμπεράσματα: Η ενδομυελική ήλωση φαίνε-
ται ότι ευοδώνει το σχηματισμό νέου φλοιώδους 
οστού εντός της κοιλότητας του μυελού των 
οστών. Η ενδομυελική ήλωση προκαλεί πάχυν-
ση του φυσιολογικού φλοιού στις θέσεις επαφής 
ήλου-φλοιού όπου φορτία μεταφέρονται από τον 
ήλο προς τον φλοιό. 

A41

TΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗΣ ΗΛΩΣΗΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ. 
ΛΑΘΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Η ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ;

Παπαδάκης Σ.Α., Μπαμπουρδά E., Χριστοδούλου 
Ε., Δημητριάδης Κ., Τσακωτός Γ., Αναστασόπου-
λος Π., Νικολαϊδης Β.

Δ΄ Ορθοπαιδικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»

Σκοπός: Η τρέχουσα βιβλιογραφία αναφέρει ότι 
η τυποποιημένη μέθοδος εισαγωγής του ενδομυ-
ελικού ήλου στο μηριαίο είναι το βοθρίο του απι-
οειδούς (piriformis fossa). 
Μέθοδος: Η ακρίβεια του σημείου εισόδου για 
την τυπική ενδομυελική ήλωση του μηριαίου, με-
ταξύ δημοσιευμένων άρθρων, κεφαλαίων σε επι-
στημονικά βιβλία και των σχετικών απεικονίσεών 
τους αξιολογήθηκε και αναλύθηκε. 
Αποτελέσματα: Το βοθρίο του απιοειδούς είναι η 
περιοχή της κατάφυσης του απιοειδούς τένοντα 
και αντιπροσωπεύει μια μικρή, ρηχή εισολκή ευρι-
σκόμενη στην άνω επιφάνεια του μείζονος τροχα-
ντήρος. Το βοθρίο του τροχαντήρος (trochanteric 
fossa) είναι μια βαθιά εισολκή στην εσωτερική 
επιφάνεια του μείζονος τροχαντήρος, που στη με-
γάλη πλειοψηφία των δημοσιευμένων εργασιών 
υποδεικνύεται εσφαλμένα ως “απιοειδές βοθρίο”. 
Συμπεράσματα: Είτε επαναλαμβανόμενη λανθα-
σμένη αναπαραγωγή εικόνων είτε λάθος στη δι-
εθνή ορολογία, το ενδεδειγμένο σημείο εισόδου 
για την τυπική ενδομυελική ήλωση του μηριαίου 
είναι αμφιλεγόμενο και πρέπει να υποδεικνύεται 
με σαφήνεια στην τρέχουσα βιβλιογραφία. Το βο-
θρίο του τροχαντήρα (trochanteric fossa) και όχι 
το βοθρίο του απιοειδούς (piriformis fossa), φαί-
νεται να είναι το τυποποιημένο σημείο εισόδου 
που οι περισσότεροι συγγραφείς συστήνουν.

A42

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΛΟΙ-
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ΜΩΞΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩ-
ΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΑΚΡΩΝ ΑΥΛΟΕΙΔΩΝ 
ΟΣΤΩΝ

 

Μαρινάκος Π., Γεωργιάδης Γ., Μήλης Ζ., Χουμα-
νίδη Μ., Μπουντούρης Θ.

Α΄ Ορθοπαιδικό Τμήμα ΓΠΝ Τρίπολης

Παρουσιάζουμε τον τρόπο και τα αποτελέσματα 
αντιμετώπισης της εν τω βάθει λοίμωξης μετά 
από ενδομυελική ήλωση καταγμάτων μακρών αυ-
λοειδών οστών.
Την περίοδο 1986 – 2007 αντιμετωπίσαμε 10 ασθε-
νείς (6 άνδρες και 4 γυναίκες), ηλικίας 16 έως 71 
ετών (μ.ό. 31,2 έτη), με εν τω βάθει λοίμωξη μετά 
από στατική ενδομυελική ήλωση καταγμάτων, 4 
μηριαίου και 6 κνήμης. Η διάγνωση της λοίμωξης 
έγινε 2 έως 16 εβδομάδες μετά την τοποθέτηση 
του ήλου. 
Σε 2 κατάγματα κνήμης χωρίς πυώδη συλλογή 
χορηγήθηκε αντιβίωση για 6 εβδομάδες, ετέ-
θη γυψονάρθηκας, ενώ μετά την πώρωση του 
κατάγματος (16 και 18 εβδομάδα, αντίστοιχα) 
έγινε αφαίρεση του ήλου και γλυφανισμός. Στα 
υπόλοιπα 4 κατάγματα μηριαίου και 4 κνήμης με 
ενδείξεις πυώδους συλλογής έγινε επιμελής χει-
ρουργικός καθαρισμός, επιπρόσθετη ακινητοποί-
ηση και χορηγήθηκε ενδοφλέβια αντιβίωση χωρίς 
αφαίρεση του ήλου. Στα δυο κατάγματα μηριαίου 
και δύο κνήμης παρατηρήθηκε καθυστερημένη 
πώρωση χωρίς υποτροπή της λοίμωξης. Στα δύο 
κατάγματα μηριαίου και στα δύο της κνήμης που 
συνεχίστηκε η πυώδης εκροή έγινε αφαίρεση του 
ήλου, ευρύς γλυφανισμός, αφαίρεση νεκρωμένων 
οστικών τμημάτων, πλαστική αποκατάσταση των 
μαλακών ιστών και τοποθέτηση εξωτερικής οστε-
οσύνθεσης. Το οστικό κενό που δημιουργήθηκε 
αναπληρώθηκε στα δύο κατάγματα κνήμης με 

διατατική οστεογένεση και στα δύο του μηριαίου 
με οστικά μοσχεύματα σε δεύτερο χρόνο. Τα δύο 
κατάγματα του μηριαίου και το ένα της κνήμης 
εμφάνισαν καθυστερημένη πώρωση χωρίς υπο-
τροπή της λοίμωξης. Σε ένα κάταγμα κνήμης πα-
ρατηρήθηκε υποτροπή της λοίμωξης και συστή-
θηκε ακρωτηριασμός. 
Η αντιμετώπιση ήταν επιτυχής στο 90% των πε-
ριπτώσεων με πώρωση του κατάγματος, χωρίς 
υποτροπή της λοίμωξης. Ο ήλος δεν φαίνεται να 
εμποδίζει την αντιμετώπιση της λοίμωξης εφόσον 
γίνει επιμελής χειρουργικός καθαρισμός και χο-
ρηγηθεί κατάλληλη αντιβίωση. Αν ωστόσο η λοί-
μωξη επιμένει, τότε απαιτείται αλλαγή του ήλου 
μετά από ευρύ γλυφανισμό ή αλλαγή μεθόδου σε 
εξωτερική οστεοσύνθεση.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Διατροχαντήρια-Παιδιά
ΗΜΕΡΑ Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2008
ΩΡΑ 08.00 - 09.30

A3

ΠΡΩΙΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙ-
ΣΗΣ ΠΕΡΙΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 
ΜΕ VERONAIL

Κουζέλης Α., Κράββας Α., Μυλωνάς Σ., Σαρίδης Α., 
Γιαννίκας Δ., Ματζάρογλού Χ., Μουσαφείρης Κ.

Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών

Σκοπός: Η μελέτη της αποτελεσματικότητας της 
μεθόδου του Veronail στην αντιμετώπιση καταγ-
μάτων άνω πέρατος μηριαίου καθώς και ο καθο-
ρισμός των κυριώτερων ενδείξεων για την χρησι-
μοποίησή του.
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Υλικό-Μέθοδος: Το τελευταίο έτος πραγματο-
ποιήθηκαν 40 ηλώσεις σε 40 ασθενείς, με μέσο 
όρο ηλικίας 76,6 έτη (42-93 έτη). Αντιμετωπίσθη-
καν 20 διατροχαντήρια κατάγματα(12 σταθερά 
και 8 ασταθή σύμφωνα με την κατάταξη της ΑΟ), 
8 βασεοαυχενικά, 4 διατροχαντήρια με υποτροχα-
ντήρια επέκταση, 8 υποτροχαντήρια, Τοποθετή-
θηκαν 40 veronail, 21 με παράλληλη τοποθέτηση 
των ολισθαίνοντων ήλων και 19 συγκεντρική. 
Αποτελέσματα: Ο μέσος χρόνος μετεγχειρητι-
κής παρακολούθησης των ασθενών ήταν 8 μήνες 
(1-12 μήνες) ενώ ο μέσος χρόνος πώρωσης ήταν 
11 εβδομάδες (6-24 εβδ). Το 77% των ασθενών 
(31 ασθενείς) κινητοποιήθηκαν με μερική ή πλή-
ρη φόρτιση την πρώτη μετεγχειρητική εβδομάδα. 
Σε δύο ασθενείς (5%) είχαμε αδυναμία τοποθέτη-
σης των περιφερικών βιδών, ενώ σε έναν είχαμε 
μετανάστευση στο επίπεδο της περιφερικής βί-
δας. Στους 38 από τους 40 ασθενείς (95%) τελι-
κά επήλθε πώρωση του κατάγματος. Παρουσι-
άσθηκε μία περίπτωση θραύσης του ήλου, λόγω 
πτώσης της ασθενούς (νόσος του Parkinson), η 
οποία αντιμετωπίσθηκε με επανεγχείρηση με tro-
chanteric Gamma nail, και 1 περίπτωση με διά-
σχιση της κεφαλής η οποία αντιμετωπίσθηκε με 
ολική αρθροπλαστική. Σε 2 ασθενείς (5%) σημει-
ώθηκε πώρωση σε ραιβότητα η οποία όμως δεν 
επηρέασε τελικά την πώρωση του κατάγματος. 
Στο 90% των ασθενών το τελικό αποτέλεσμα αξι-
ολογήθηκε έως πολύ καλό. 
Συμπέρασμα: Η ενδομυελική ήλωση με Veronail 
αποτελεί πιθανά μία καλή εναλλακτική μέθοδο 
όσον αφορά στην αποκατάσταση των διατροχα-
ντήριων και υποτροχαντήριων καταγμάτων του 
μηριαίου και μέθοδο εκλογής στην αντιμετώπιση 
των βασεοαυχενικών καταγμάτων. διότι συνδυ-
άζει τα πλεονεκτήματα των ήλων τύπου G-nail 
με τη στροφική σταθερότητα που προσφέρουν οι 
δύο ολισθαίνοντες ήλοι. Προϋποθέτει όμως άρι-
στη γνώση και σωστή εφαρμογή του υλικού ενώ 

μελέτη μεγαλύτερου αριθμού ασθενών είναι απα-
ραίτητη για την επιβεβαίωση της αξιοπιστία της 
μεθόδου.

A4

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 
ΚΑΙ ΒΙΔΕΣ (CABLE PLATES)
ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΗΡΙ-
ΑΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ 
ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΙΣΧΙΟΥ.

Κυρίτσης Σπ., Οικονόμου Αλ., Βαρβαρούσης Αμ.

Γ΄ Ορθοπαιδικό τμήμα ΓΝΑ ΚΑΤ

Σκοπός: Η αντιμετώπιση των περιπροθετικών 
καταγμάτων του μηριαίου , ως πρώϊμη μετεγχει-
ρητική επιπλοκή των ενδομυελικών ηλώσεων επί 
καταγμάτων ισχίου.
Υλικό: Από το 2006 έως τον Ιούνιο του 2007 αντι-
μετωπίσαμε 185 ασθενείς με κάταγμα ισχίου, εκ 
των οποίων οι 158 (μ.ο. ηλικίας 75,6 – 87 γυναί-
κες και 71 άνδρες) με ενδομυελική ήλωση ( τύπου 
Gamma-Nail 3, IMHS και PFNA). Από αυτούς οι 
8 ασθενείς -ποσοστό 5,06%- εμφάνισαν περιπρο-
θετικό κάταγμα μηριαίου οστού , εντός των πρώ-
των 6 μηνών. Όλοι οι ασθενείς ανέφεραν πτώση 
στο ατομικό ιστορικό τους , ενώ οι 6 έπασχαν από 
σημαντικού βαθμού οστεοπόρωση.
Μέθοδος: Αντιμετωπίσθηκαν με εσωτερική οστε-
οσύνθεση με πλάκα με σύρμα και βίδες (CA-
BLE –READY της Zimmer και ACCORD της 
Smith&Nephew), ενώ σε 4 ασθενείς χρησιμοποι-
ήθηκαν οστικά μοσχεύματα. 
Αποτελέσματα: Συνεστήθη αποφυγή φόρτισης 
του σκέλους για 3-4 εβδομάδες και ύστερα μερική 
φόρτιση με προοδευτική μετατροπή της σε πλή-
ρη. Όλοι οι ασθενείς 9 εβδ. μετεγχειρητικά βάδι-
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ζαν χωρίς υποβοήθηση και από τον ακτινολογικό 
έλεγχο τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά.
Συμπεράσματα:
1. Η ενδομυελική ήλωση καταγμάτων ισχίου δεν 
στερείται τόσο διεγχειρητικών επιπλοκών (δυ-
σκολία εισαγωγής του οδηγού, δυστοκία σε το-
ποθέτηση της περιφερικής βίδας κ.α.) , όσο και 
μετεγχειρητικών (cut-out της διαυχενικής βίδας, 
περιπροθετικά κατάγματα μηριαίου κ.α.). 
2. Μία σημαντική επιπλοκή ποσοστό περίπου 
3-5% αποτελούν τα περιπροθετικά κατάγματα 
του μηριαίου, τα οποία σχετίζονται με: τεχνικές 
δυσκολίες κατά την τοποθέτηση του ήλου και της 
περιφερικής βίδας και την οστεοπόρωση. 
3. Η αντιμετώπισή τους με εσωτερική οστεο-
σύνθεση , με πλάκα με σύρμα και βίδες -με χρή-
ση οστικών μοσχευμάτων ή χωρίς- αποτελεί μια 
συχνή χειρουργική τεχνική , επιτρέποντας άμε-
ση ανατομική ανάταξη, συγκράτηση και σχετικά 
γρήγορη κινητοποίηση.

A9

PRELIMINARY RESULTS OF THE EXPERT 
TIBIAL NAILING SYSTEM:
AN ANALYSIS OF 41 CASES

Angoules AG., Ghoz A., Dunsmuir R., Gian-
noudis PV.

Academic Department of Trauma and Orthopae-
dics, Leeds Teaching Hospitals, Leeds, UK

Purpose: To report the preliminary results of the 
use of Expert Tibial Nailing System, (ETN, for the 
treatment of of unstable tibial diaphyseal frac-
tures.
Patients and Method: 41 consecutive patients 

were surgically treated with unstable closed/open 
tibial fractures. In all cases the ETN was inserted 
following reaming, 1.5 mm above the selected nail 
diameter. Following discharge, all patients were 
followed up routinely for clinical and radiological 
evaluation at 3, 8, 12, 24, 36, 52 weeks. The mini-
mum follow up was 9 months (range 9-16).

Results: There were 35 male and 6 female patients, 
with a mean age of 38 years (18-87). The mean ISS 
was 11 (range 9-16). There were 4 proximal, 7 dis-
tal and 30 mid-diaphyseal fractures. There were 
13 open fractures (9 grade IIIB), 6 out of which 
(45%) and 3 (10%) out of 28 closed fractures were 
declared as non-unions at 6 months follow up re-
quiring further intervention. In total 32 fractures 
(78%) progressed to sound bone union. The mean 
time to union was 19 weeks (range 12-21).There 
was only one case of infected nonunion. Com-
partment syndrome occurred in 5 patients (12%), 
and 22 (55%) patients consequently developed 
anterior knee pain. No systemic adverse effects 
were noted. 
Conclusion: Preliminary results of the ETN reveal 
union rates and complications similar to the ones 
previously reported in the literature with other 
implants. Nailing of more proximal and distal tib-
ial fractures progressed to union without any ad-
verse effects supporting the efficacy of this newly 
developed intramedullary device. Complication 
rates were also comparable to previous studies 

A12

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΩΝ 
ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ 
ΤΥΠΟΥ ENDOVIS
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Σάρρας Ε., Κλωνάρης Μ., Παπαναστασίου Ι., 
Βλάχος Ν., Σταυρόπουλος Ν., Αντωνίου Δ., Χρυ-
σικόπουλος Θ.

Α΄ Ορθοπαιδική κλινική Νοσοκομείου Κ.Α.Τ.

Σκοπός: Τα περιτροχαντήρια κατάγματα είναι ιδι-
αίτερα συχνά και η αντιμετώπιση τους ιδιαίτερα 
προκλητική για τον Ορθοπαιδικό. Σκοπός της με-
λέτης μας είναι παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
από τη χρήση της ενδομυελικής ήλωσης τύπου 
endovis στην Κλινική μας.
Υλικό-Μέθοδος: Κατά το χρονικό διάστημα από 
τον Ιανουάριο του 2004 ως το Δεκέμβριο του 
2006 αντιμετωπίστηκαν 24 περιτροχαντήρια κα-
τάγματα με την τεχνική της ενδομυελικής ήλω-
σης. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν τα 80 έτη. 
Σε όλους τους ασθενής χρησιμοποιήθηκε ενδομυ-
ελική ήλωση τύπου endovis. Οι ασθενείς αντιμε-
τωπίστηκαν χειρουργικά μέσα σε διάστημα 6 ημε-
ρών κατά μέσο όρο από την κάκωση. Η ήλωση 
γινόταν σε κρεβάτι ηλώσεως και υπό ακτινοσκο-
πικό έλεγχο από την ίδια ομάδα χειρουργών. Όλοι 
οι ασθενείς κινητοποιούνταν επί κλίνης από την 
1η μετεγχειρητική ημέρα και η βάδιση με μερική 
φόρτιση επιτρεπό ταν από την 2η μετεγχειρητική 
ημέρα έως και την τρίτη εβομάδα, ανάλογα με 
τη μορφή του κατάγματος και την ποιότητα της 
οστεοσύνθεσης.
Αποτελέσματα: Ο μέσος εγχειρητικός χρόνος 
ήταν 40 λεπτά Ο μέσος όρος φιαλών που μεταγ-
γίστηκαν διεγχειρητικά και άμεσα μετεγχειρητικά 
ήταν 2 φιάλες. Η πώρωση του κατάγματος ήταν 
επιτυχής σε όλους τους ασθενείς. Σε 2 ασθενείς 
παρατηρήθηκε αστοχία των διαυχενικών κοχλιών 
(cut out)
Συμπεράσματα: Η ενδομυελική ήλωση του εγγύς 
τμήματος του μηριαίου προσφέρει πολύ ικανο-
ποιητικά αποτελέσματα στην αντιμε τώπιση των 
περιτροχαντηρίων καταγμάτων, ιδιαίτερα των 

ασταθών. Πρέπει όμως να γίνεται προσεκτική 
επιλογή των περιστατικών που εφαρμόζεται γιατί 
σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος δύσκο-
λα αντιμετωπιζόμενων επιπλοκών .

A13

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΩΝΙΩΔΟΥΣ 
ΠΛΑΚΑΣ ΜΕ ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΑ ΗΛΟ ΕΝΑ-
ΝΤΙ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗΣ ΗΛΩΣΗΣ (IMHS) ΣΕ 
ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓ-
ΜΑΤΑ.

Σάρρας Ε., Κλωνάρης Μ., Παπαναστασίου Ι., 
Βλάχος Ν., Μαλακασιώτης Γ., Κρασούλης Κ.

Α΄ Ορθοπαιδική κλινική Νοσοκομείου Κ.Α.Τ.

Σκοπός: Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αξιο-
λόγησης της χειρουρ γικής επέμβασης σε ασθενείς 
με διατροχαντήριο κάταγμα, οι οποίοι υπεβλήθη-
σαν σε ήλωση είτε με γωνιώδη πλάκα και ολισθαί-
νοντα ήλο, είτε με ενδομυελικό ήλο (IMHS) κα-
θώς και η περαιτέρω αποκατάσταση τους.
Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκαν 60 ασθενείς ηλι-
κίας 76 ετών κατά μ.ο. Οι ασθενείς χωρίστηκαν 
σε δύο ομάδες, από 30 ασθενείς καθεμιά, με όσο 
το δυνατόν ομοειδή χαρακτηριστικά όσον αφορά 
στην ηλικία, το τύπο του κατάγματος, την ικανό-
τητα βάδισης και τις συνοδές παθήσεις. Στη πρώ-
τη ομάδα χρησιμοποιήθηκε γωνιώδης πλάκα με 
ολισθαίνοντα ήλο (RICHARDS) και στη δεύτερη 
ενδομυελικός ήλος (ΙΜΗS). Ο μέσος χρόνος πα-
ρακολούθησης ήταν 2 έτη.
Αποτελέσματα: Η πώρωση στην ομάδα της εν-
δομυελικής ήλωσης ήταν ταχύτερη. Ο βαθμός κι-
νητοποίησης των ασθενών ήταν πιο υψηλός στην 
ομάδα του ενδομυελικού ήλου. Η απώλεια αίμα-
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τος ήταν μικρότερη στην ομάδα της ενδομυελικής 
ήλωσης. Η ανάταξη ήταν καλύτερη σε ασθενείς 
με γωνιώδη πλάκα
Συμπέρασμα: Ο ενδομυελικός ήλος υπερτερεί 
της γωνιώδους πλά κας με ολισθαίνοντα ήλο στις 
περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες μπορεί να εφαρ-
μοστεί.

A16

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗΣ ΗΛΩ-
ΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑ-
ΤΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ

Κασσιανός Γ., Νικολόπουλος Ι., Κάλος Στ., Μα-
νωλόπουλος Χρ., Σκουτέρης Γ.

Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας»

Σκοπός: Σκοπός της ομιλίας είναι να επισημαν-
θούν τα βασικά σημεία-βήματα για την αποφυγή 
των σφαλμάτων εκείνων που οδηγούν στις άμεσες 
ή στις απώτερες επιπλοκές κατά την ενδομυελική 
ήλωση των διατροχαντηρίων καταγμάτων.
Υλικό και Μέθοδος: Ανάλυση των επτά βασικών 
σταδίων της ενδομυελικής ήλωσης με ακτινογρα-
φικό και φωτογραφικό διεγχειρητικό υλικό από 
περιπτώσεις της Κλινικής μας και επισήμανση 
των κατευθυντήριων γραμμών που οφείλεται να 
ακολουθούνται κατά την ενδομυελική ήλωση των 
διατροχαντηρίων καταγμάτων.
Αποτελέσματα- Συμπεράσματα: Η ενδομυελική 
ήλωση των διατροχαντηρίων καταγμάτων απο-
τελεί συνδυασμό των πλεονεκτημάτων του ολι-
σθαίνοντος κοχλία και της ενδομυελικής ήλωσης 
αντιπροσωπεύοντας μια επαρκή τεχνική στην 
αντιμετώπιση αυτών των καταγμάτων. Όπως οι 
περισσότερες τεχνικές έτσι και αυτή δύναται να 

συνοδεύεται από ορισμένες επιπλοκές, τόσο διεγ-
χειρητικά όσο και μετεγχειρητικά.
Οι Docquier et al σε μια σειρά 439 ασθενών ανα-
φέρουν ως διεγχειρητικές επιπλοκές κυρίως το 
κάταγμα του μηριαίου οστού σε ποσοστό 1,8% 
και μετεγχειρητικά “cut out” του ήλου (7,8%), δι-
αφυσιακά κατάγματα (3,1%), φλεγμονή και καθυ-
στερημένη πόρωση (0,9% αντίστοιχα).
Οι Rebuzze et al αναφέρουν συνολικά σε 1273 
ασθενείς ποσοστό διεγχειρητικών και μετεγχει-
ρητικών επιπλοκών που ανέρχεται σε 1,7%. 
Οι Ηesse & Gächter αναφέρουν - πέραν των άλ-
λων επιπλοκών - το «άλγος τροχαντήρα» ως τη 
συχνότερα εμφανιζόμενη επιπλοκή σε ποσοστό 
10% επί συνόλου 498 περιστατικών.
Δεδομένου ότι τα διατροχαντήρια κατάγματα του 
μηριαίου είναι περιστατικά της καθημερινότητας, 
οφείλεται να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην ελα-
χιστοποίηση των επιπλοκών τους.
Συμπερασματικά, η σωστή τεχνική, η εμπειρία 
του χειρουργού και η αυστηρή προσκόλληση στα 
επτά βήματα της ενδομυελικής ήλωσης των δια-
τροχαντηρίων καταγμάτων είναι οι προϋποθέσεις 
για την ελαχιστοποίηση των επιπλοκών της με-
θόδου. 

A18

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΤΡΟΧΑΝΤΗ-
ΡΙΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ 
ΗΛΩΣΗ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΗΛΩΝ 
PFN, ENDOVIS ΚΑΙ SUPER NAIL.

Καλύβας Ε., Βουλγαρόπουλος Χ., Ζιώγας Ε., Παπ-
πής Γ., Δημητριάδης Θ.

Ορθοπαιδική Κλινική, Ν.Γ.Ν.Θεσσαλονίκης 
«Άγιος Παύλος»
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Σκοπός: Τα περιτροχαντήρια κατάγματα είναι ιδι-
αίτερα συχνά και η αντιμετώπισή τους ιδιαίτερα 
προκλητική για τον Ορθοπαιδικό. Η ενδομυελική 
ήλωση του εγγύς τμήματος του μηριαίου αποτε-
λεί μία δόκιμη μέθοδο για την αντιμετώπιση αυ-
τών των καταγμάτων. Σκοπός της μελέτης μας 
είναι η συγκριτική παρουσίαση της ενδομυελικής 
ήλωσης του εγγύς τμήματος του μηριαίου με τρείς 
διαφορετικούς ήλους, το PFN (Proximal Femo-
ral Nail),τον ήλο Endovis και τον ήλο Super Nail 
όσον αφορά στην εμβιομηχανική, τις ενδείξεις και 
τα αποτελέσματα.
Υλικό-Μέθοδος: Κατά το χρονικό διάστημα από 
τον Ιανουάριο του 2003 ως τον Ιούλιο του 2007 
αντιμετωπίστηκαν 112 περιτροχαντήρια κατάγ-
ματα με την τεχνική της ενδομυελικής ήλωσης. 
Τα 38 κατάγματα ήταν υποτροχαντήρια και τα 74 
διατροχαντήρια είτε απλά είτε με επέκταση στην 
υποτροχαντήρια περιοχή. Η ηλικία των ασθενών 
κυμαινόταν από 27-94 ετών. Σε 44 ασθενείς τοπο-
θετήθηκε ήλος PFN , στους 40 ήλος Endovis και 
στους υπόλοιπους 28 ήλος Super Νail. Οι ασθενείς 
αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά μέσα σε διάστημα 
48 ωρών κατά μέσο όρο (εύρος 8-144 ώρες). Η 
τοποθέτηση των τριών διαφορετικών ήλων γινό-
ταν σε κρεβάτι ηλώσεως και υπό ακτινοσκοπικό 
έλεγχο με τυπικό τρόπο και από την ίδια ομάδα 
χειρουργών. Όλοι οι ασθενείς κινητοποιούνταν 
επί κλίνης από την 1η μετεγχειρητική ημέρα και η 
βάδιση με φόρτιση επιτρεπόταν από την 3η εβδο-
μάδα, ανάλογα με τη μορφή του κατάγματος και 
την ποιότητα της οστεοσύνθεσης. 
Αποτελέσματα: Ο μέσος εγχειρητικός χρόνος 
ήταν 45 λεπτά και ήταν μη στατιστικά σημαντικά 
μικρότερος στην ομάδα των ασθενών που αντιμε-
τωπίστηκαν με τον ήλο Super Nail. Ο μέσος όρος 
φιαλών που μεταγγίστηκαν διεγχειρητικά και 
άμεσα μετεγχειρητικά ήταν 1,8 φιάλες. Η πώρω-
ση του κατάγματος ήταν επιτυχής σε όλους τους 
ασθενείς. Σε 3 ασθενείς ( 2 Endovis – 1 PFN) πα-

ρατηρήθηκε αστοχία των διαυχενικών βιδών του 
ήλου. Σε 2 ασθενείς υπήρχε αστοχία της περιφε-
ρικής βίδας.
Συμπεράσματα: Η ενδομυελική ήλωση του εγγύς 
τμήματος του μηριαίου προσφέρει πολύ ικανοποι-
ητικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση των περι-
τροχαντηρίων καταγμάτων, ιδιαίτερα των ασταθών. 
Οι τρεις διαφορετικοί ήλοι που χρησιμοποιήθηκαν 
στη μελέτη μας, παρά τις διαφορές τους στην τεχνι-
κή και την εμβιομηχανική τους, προσφέρουν εξίσου 
ικανοποιητικά αποτελέσματα. 

A19

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΜΥΕ-
ΛΙΚΩΝ ΗΛΩΝ (ESIN) ΣΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙ-
ΑΦΥΣΗΣ ΜΑΚΡΩΝ ΟΣΤΩΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

Βάσσος Χ., Ζώης Β., Μπριλάκης M., Παλαμήδη 
Α., Μελίσσης Π., Γκιόκας Α.

Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική Νοσοκομείου Παίδων 
“Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ” ΑΘΗΝΑ.

Εισαγωγή - Σκοπός: Σκοπός της μελέτης μας 
ήταν να εκτιμήσουμε την αποτελεσματικότητα 
των εύκαμπτων ενδομυελικών ήλων (ESIN) στα 
κατάγματα διάφυσης μακρών οστών στα παιδιά.
Υλικό – Μέθοδος: Κατά το χρονικό διάστημα 
2002 - 2007, 48 κατάγματα μακρών οστών (27 μη-
ριαία - 11 αντιβράχια – 8 κνήμες – 2 βραχιόνια) σε 
47 παιδιά (35 αγόρια και 12 κορίτσια) αντιμετω-
πίστηκαν με ESIN, ένα με κάταγμα μηριαίου και 
κνήμης, δύο πολυτραυματίες και δύο με επανακα-
τάγματα μηριαίου μετά από χρήση Ex-Fix. Η μέση 
ηλικία ήταν τα 11,8 έτη και ο μέσος όρος μετεγ-
χειρητικής παρακολούθησης 21 μήνες. Ανοικτή 
ανάταξη χρειάστηκε να γίνει σε 9 περιπτώσεις.
Αποτελέσματα: Δεν εμφανίστηκε ψευδάρθρωση 
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σε κανένα περιστατικό. Δευτερογενής πώρωση 
παρατηρήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις, τη 12η 
εβδομάδα για τα κατάγματα των κάτω άκρων και 
την 6η για αυτά των άνω άκρων. Ο μέσος χρόνος 
νοσηλείας ήταν 3,5 ημέρες για τους ασθενείς με 
κατάγματα αντιβραχίου, 3 ημέρες για αυτούς με 
κατάγματα βραχιονίου και 7 ημέρες για αυτούς με 
κατάγματα κάτω άκρων. Οι τελευταίοι κινητοποι-
ήθηκαν μέχρι την 3η μετεγχειρητική ημέρα πλην 
των πολυτραυματιών. Οι επιπλοκές που παρατη-
ρήθηκαν ήταν 2 περιπτώσεις υποδόριας θυλακίτι-
δας και 1 περίπτωση θραύσης ήλου. Το ποσοστό 
ικανοποίησης των ασθενών και των γονέων όσον 
αφορά στην περίοδο αποθεραπείας και το τελικό 
αποτέλεσμα αυτής έφτασε το 95,8%, ενώ όσον 
αφορά στην ίδια τη μέθοδο το 81,2%.
Συμπεράσματα: Η χρήση των εύκαμπτων ενδο-
μυελικών ήλων (ESIN) στα παιδιά αποτελεί μία 
ασφαλή και αξιόπιστη μέθοδο οστεοσύνθεσης 
χωρίς σοβαρές επιπλοκές. Επιτρέπει πρώιμη κι-
νητοποίηση, και μειώνει το χρόνο και το κόστος 
της νοσηλείας, όταν αυτή επιλέγεται βάσει ενδεί-
ξεων.

A21

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 
ΜΕ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟ ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΑ ΗΛΟ 
(IMHS).

Χαντζίδης Π., Καλαμπάκος Χ., Μπουρσινός Λ., 
Τηλαβερίδης Π., Γκέτσος Α., Δημητρίου Χ.

Ορθοπαιδική Kλινική Ιπποκρατείου Γ.Ν. Θεσ/νίκης

Σκοπός: Η αντιμετώπιση των διατροχαντηρίων 
και υποτροχαντηρίων καταγμάτων παρουσιάζουν 
σημαντικές δυσκολίες στην αντιμετώπισή τους 

και υψηλό ποσοστό μετεγχειρητικών επιπλοκών. 
Η χρήση ενδομυελικών ήλων νέας γενιάς με μι-
κρό offset και δυνατότητα συμπίεσης αποτελούν 
αξιόπιστη λύση. Παρουσιάζονται τα αποτελέσμα-
τα της χρήσης του ήλου IMHS (intramedullary 
hip screw).
Υλικό - Μέθοδος: 182 ασθενείς, 76 άνδρες και 
106 γυναίκες (185 κατάγματα) αντιμετωπίσθηκαν 
στην Κλινική μας από το Σεπτέμβριο του 2003 
μέχρι τον Ιούνιο του 2007 με ενδομυελικό ήλο 
IMHS.
Ηλικία ασθενών από 20-98 ετών. Μέσος χρόνος 
αναμονής για την επέμβαση 3 ημέρες μετά την 
εισαγωγή στο Νοσοκομείο. Η αναισθησία ήταν 
περιοχική-ενδορραχιαία. Χειρουργικός χρόνος 
από 20-30 λεπτά. Διεγχειρητική απώλεια αίματος 
περιορισμένη, πλην εξαιρέσεων. 
Κινητοποίηση επί κλίνης την 1η μετεγχειρητική 
και έγερση με μερική φόρτιση τη 2η μετεγχειρητι-
κή ημέρα. Μέσος χρόνος νοσηλείας 7,6 ημέρες.
Αποτελέσματα: Χρόνος παρακολούθησης από 6 
μήνες έως 4 έτη (μ.ο. 2,5 έτη). Ακτινολογική πώ-
ρωση του κατάγματος 8-12 εβδομάδες μετά την 
επέμβαση. 
5 ασθενείς απεβίωσαν κατά τη διάρκεια της νο-
σηλείας τους. Δύο ασθενείς εμφάνισαν αποτυχίες 
του ήλου (cutout). 
6 μήνες μετά την εγχείρηση, 78 ασθενείς βάδιζαν 
χωρίς υποβοήθηση, 51 ασθενείς με 1 βακτηρία 
χειρός, 26 ασθενείς δεν ήταν σε θέση να βαδίσουν 
και 22 ασθενείς απεβίωσαν μετά την έξοδό τους 
από το Νοσοκομείο. Τα αποτελέσματα είναι περί-
που τα ίδια μετά από ένα έτος.
Συμπεράσματα: Ο ήλος IMHS είναι μια πολύ 
καλή λύση στην αντιμετώπιση των διατροχα-
ντηρίων και υποτροχαντηρίων καταγμάτων. Στα 
πλεονεκτήματα του ήλου συμπεριλαμβάνονται 
η γρήγορη τοποθέτηση, η δυνατότητα συμπίε-
σης και το μικρό offset το οποίο προσδίδει πολύ 
καλή σταθερότητα στα δύσκολα αυτά κατάγματα. 
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Η καλή γνώση της τεχνικής επιτρέπει την τοπο-
θέτηση του ήλου με πολύ μικρή ιστική βλάβη και 
ελάχιστες απώλειες αίματος. 

A22

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΤΥΣ-
ΣΟΜΕΝΟΥ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΥ ΗΛΟΥ ΣΕ ΔΙΑΤΡΟ-
ΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ

Ντελής Ι., Μουμτσιδέλης Θ., Αλασεϊρλής Δ., Μι-
χαήλ Κ, Παπαϊωάννου Β.

Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν. Γιαννιτσών

Σκοπός: Να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της 
χρησιμοποίησης πτυσσόμενου ενδομυελικού ήλου 
σε διατροχαντήρια κατάγματα του μηριαίου. 
Υλικό και Μέθοδος: 81 ασθενείς μεταξύ 4/2005 
και 6/2007 με διατροχαντήριο κάταγμα του μη-
ριαίου, αντιμετωπίσθηκαν στην Κλινική μας με 
χρησιμοποίηση πτυσσόμενου ενδομυελικού ήλου. 
4 κατάγματα ήταν τύπου Ι, 53 τύπου ΙΙ, 15 τύπου 
ΙΙΙ και 9 τύπου IV. Κινητοποίηση των ασθενών με 
μερική φόρτιση επιτράπηκε μετά την 3η μετεγχει-
ρητική ημέρα. Οι ασθενείς επανελέγχθηκαν την 
2η εβδομάδα, τον 1ο, 2ο, 3ο, 6ο μήνα και τον 12ο και 
18ο μήνα στους ασθενείς που είχαν μακρό follow-
up. Ο μέσος όρος του follow-up ήταν 13 μήνες. 
Για την αξιολόγηση του τελικού αποτελέσματος 
χρησιμοποιήθηκε το Oxford Hip Score.
Αποτελέσματα: Ο μέσος όρος του χειρουργικού 
χρόνου δεν ξεπέρασε τα 30 λεπτά. Ο μέσος όρος 
του Oxford Hip Score ήταν 34 (46%) (από 14 ως 
47). Διεγχειρητικά κατάγματα του μηριαίου πέριξ 
του ήλου επισυνέβησαν σε 5 ασθενείς και αντιμε-
τωπίσθηκαν άμεσα. Αποτυχία έκπτυξης του διαυ-
χενικού ήλου και χαλάρωση αυτού επισυνέβη σε 
έναν ασθενή. Χαλάρωση της πώματος του ήλου 

επισυνέβη σε έναν ασθενή. 
Συμπέρασμα: Η χρησιμοποίηση πτυσσόμενου εν-
δομυελικού ήλου σε διατροχαντήρια κατάγματα 
του μηριαίου αποτέλεσε μια ασφαλή, επαναλήψι-
μη και σύντομη επέμβαση με πολύ ικανοποιητικά 
αποτελέσματα. Τα αποτέλεσμα ενός μεγαλύτερης 
διάρκειας follow-up αναμένονται με ενδιαφέρον. 

A31

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΑΣΘΕ-
ΝΗ (APLS) ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ

Γούλιος Β., Παπαγεωργίου Θ., Σιδηρόπουλος Κ., 
Παπαδημητρίου Ν., Μπεσλίκας Θ., Χριστοφορί-
δης Ι.
 
Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ Νοσ. Γεννηματάς. 

Η αρχική αντιμετώπιση και σταθεροποίηση του 
παιδιατρικού πολυτραυματία ασθενή στηρίζεται 
στις αρχές του ABCDE όπως και στους ενήλικες 
πολυτραυματίες, ενώ η τελική θεραπευτική αντι-
μετώπιση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένη 
ομάδα ιατρών λόγω των ανατομικών και παθοφυ-
σιολογικών ιδιαιτεροτήτων τους.
Στην Κλινική μας τη διετία 2005-2007 αντιμετω-
πίστηκαν 10 πολυτραυματίες ασθενείς με πολ-
λαπλά κατάγματα μακρών οστών με εσωτερική 
οστεοσύνθεση, με τη χρήση των εύκαμπτων εν-
δομυελικών ήλων τιτανίου.
Σε όλους τους ασθενείς επιτεύθηκε πώρωση των 
καταγμάτων τους και κινητοποιήθηκαν σε σύντο-
μο χρονικό διάστημα.
Η αντιμετώπιση των καταγμάτων των μακρών 
οστών του παιδιού πολυτραυματία με τους εύκα-
μπτους ενδομυελικούς ήλους τιτανίου είναι μια 
δόκιμη μέθοδος αντιμετώπισης τους.
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A32

ELASTIC STABLE INTRAMEDULLARY NAIL-
ING OF FEMORAL SHAFT FRACTURES IN 
CHILDREN 

Goulios B., Papageorgiou T., Tsiantsis Κ., Mpesli-
kas T., Nenopoulos S., Chriristoforides J.

2nd Orthopedic Department of Aristotele Univer-
sity Hospital Genimatas. 

We report the use of elastic stable intramedyllary 
nailing (ESIN) IN 20 fractures of the femoral shaft 
in children.Flexible rods are introduced through 
the distal metaphyseal area, and the aim is to de-
velop bridging callus.Early weight-bearing is pos-
sible and is recommended
There was none case of bone infection and no 
delayed union.Complications were minimal,the 
most common being minor skin ulceration 
caused by the ends of the rods. After a follow-up 
of 20 months there was o low incidence of growth 
changes,with a mean lengthening of only 1.5mm.
We also achieved a shorter hospitalization
Compared with conservative treatment,ESIN ob-
viates the need for prolonged bed rest and thus 
particularly advantageous for treating children.

A37

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΩΝ 
ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΜΕ ΗΛΟΥΣ PFN 
& PFNA

Θεοδωρίδης Κ., Κουντούδης Α., Σαμαράς Ν., Κύ-
ρου Μ., Χρήστου Δ., Μπαρμπάκης Γ., Κουγιουμ-
τζίδης Ι., Παπαδόπουλος Α.

Ορθοπαιδική Κλινική ΓΝ Πτολεμαΐδας «Μποδο-
σάκειο»

Σκοπός: εκτίμηση των αποτελεσμάτων της χει-
ρουργικής αντιμετώπισης των περιτροχαντηρί-
ων καταγμάτων του μηριαίου με ήλους PFN & 
PFN-A.
Υλικό – Μέθοδος: κατά το διάστημα 2002 – 2006 
αντιμετωπίσθηκαν 114 ασθενείς με περιτροχα-
ντήρια κατάγματα. Βρέθηκάν 96 φάκελοι. Επανε-
ξετάσθηκαν 84 ασθενείς με μέσο όρο ηλικίας τα 
74,6 έτη ( 68 γυναίκες & 28 άνδρες ). Μέσος χρό-
νος παρακολούθησης 21 μήνες. Αντιμετωπίσαμε 
22 (23%) σταθερά κατάγματα κατά ΑΟ ( Α11-3, 
Α12-8, Α13-2, Α21-9) και 74 (77%) ασταθή (Α22-
44, Α23-10, Α31-10, Α32-2, Α33-8). Τοποθετήσα-
με 79 ήλους PFN και 17 ήλους PFN-Α. Κατά την 
ανάλυση του ακτινογραφικού υλικού διαπιστώ-
σαμε: μη ικανοποιητική ανάταξη σε 15 ασθενείς, 
κάταγμα ΜΤ σε 3. Ο συντελεστής TAD ήταν 
κατά μέσο όρο 54μμ, ενώ σε 56 ασθενείς πετύ-
χαμε κεντρικοκεντρική τοποθέτηση του διαυχε-
νικού ήλου και σε 11 – κεντροοπίσθια (κανόνας 
των εννέα), αδυναμία κλειστής τοποθέτησης σε 
ένα.
Αποτελέσματα: Ψευδάρθρωση – 2, πώρωση σε 
ραιβότητα – 3. Μετανάστευση διαυχενικού ήλου 
σε 6 ασθενείς και αντιστρεπτικής βίδας σε 5 τα 
οποία δεν επηρέασαν την πώρωση, cut-out σε 3. 
Βράχυνση σκέλους κατά μέσο όρο = 1,5 – 2 εκα-
τοστά. Από τους 84 ασθενείς το Salvati & Wilson 
score ανέδειξε καλά αποτελέσματα σε 86%. 92 % 
των καταγμάτων πωρώθηκαν σε 4-5 μήνες. 
Συμπεράσματα: 1 - η εμπειρία μας καταδεικνύει 
από την μία πλευρά τις δυσκολίες που συναντή-
σαμε κατά την τοποθέτηση του ήλου PFN και 
από την άλλη παρατηρήθηκε η μη σωστή τήρηση 
των προτεινόμενων αρχών εφαρμογής από τους 
χειρουργούς.  2. Η χρήση του PFN θεωρείται μη 
εφικτή σε παχύσαρκα άτομα καθώς & σε ασθενείς 
με στενό (< 9μμ) μηριαίο αυλό. 3. Η πώρωση των 
καταγμάτων δεν επηρεάσθηκε από τη σχεδόν δι-
πλή υπέρβαση του συντελεστή ΤΑD.  4. Η αρχική 
εμπειρία μας από την εφαρμογή του νέου ήλου 
PFN-A μας παρέχει καλά αποτελέσματα.
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P1

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΑΓΩΝ ΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΣ-
ΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΟΠΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΚΑ-
ΤΑΓΜΑΤΑ ΚΝΗΜΗΣ. 

Καπετανάκης Σ.(1,2), Κτιστάκης Ι.(1), Κατσαφάρου 
Μ.(1), Μπέρκοβιτς Ιωαννίδης Ι.(1), Παπαδομιχελά-
κης Κ.(1), Χοχλιδάκης Σ.(1), Κωνσταντίνου Λ.(1)

(1) Ο ρθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Αγίου Νικολάου

(2) Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής Δ.Π.Θ.

Σκοπός: Η ενδομυελική ήλωση έχει καθιερωθεί 
πλέον σαν η χειρουργική μέθοδος εκλογής για 
την αντιμετώπιση των καταγμάτων του μηριαίου 
και της κνήμης. Ωστόσο η ανάγκη χρήσης ακτινο-
σκόπησης για την τοποθέτηση των περιφερικών 
βιδών αποτελεί για πολλούς μειονέκτημα της με-
θόδου. Πρόσφατα, χρησιμοποιούνται συμπαγείς 
ήλοι και εξωτερικοί οδηγοί οι οποίοι επιτρέπουν 
την τοποθέτηση των βιδών, χωρίς τη χρήση ακτι-
νοβολίας. Η μελέτη αυτή, συνοψίζει την εμπειρία 
μας από τη χρήση μιας τέτοιας συσκευής.

Υλικό-μέθοδος: Από το Σεπτέμβριο του ’98 έως 
το Νοέμβριο του ’07 αντιμετωπίσαμε 85 κατάγμα-
τα κνήμης. Από αυτά 59 ήταν άνδρες και 26 ήταν 
γυναίκες. Επιπλεγμένα ήταν 62. Δύο ήταν ψευ-
δαρθρώσεις μετά από εξωτερική οστεοσύνθεση 
ενώ τα υπόλοιπα ταξινομήθηκαν κατά Tscherne.
Αποτελέσματα: Όλα τα κατάγματα πωρώθηκαν 
με μέσο χρόνο 18,2 εβδομάδες (9-36). Η διάρκεια 
της επέμβασης ήταν 62,4 +/- 13,7 λεπτά (μ.ο.+/- 
σταθερή απόκλιση), ο συνολικός χρόνος ακτινο-
βολίας 10 +/- 3 δευτ. Δεν υπήρξε καμία αποτυχία 
στην τοποθέτηση των περιφερικών βιδών. Σε 2 
περιπτώσεις λόγω ανεπαρκούς μέτρησης η μία 
από τις δύο βίδες βρέθηκε με μικρότερο μήκος 
χωρίς όμως να επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα, 
ενώ σε ένα περιστατικό συνέβη χαλάρωση μιας 
από τις περιφερικές βίδες. Δεν παρατηρήθηκε κα-
μία άξια λόγου επιπλοκή. 
Συμπέρασμα: Η χρήση των συμπαγών ήλων και 
των ανεξάρτητων ακτινοβολίας συσκευών το-
ποθέτησης των περιφερικών βιδών, είναι τεχνι-
κά απλή και μετατρέπει τη στατική ενδομυελική 
ήλωση της κνήμης σε επέμβαση ρουτίνας. 

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

POSTER
PRESENTATIONS
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P2

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩ-
ΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΗΡΙΑΙΟΥ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΜΙΑΣ ΟΚΤΑΕΤΙΑΣ

Κτιστάκης Ι.(1), Καπετανάκης Σ.(1,2), Κατσαφάρου 
Μ.(1), Μπέρκοβιτς Ιωαννίδης Ι.(1), Παπαδομιχελα-
κης Κ.(1), Χοχλιδακης Σ.(1), Κωνσταντίνου Λ.(1)

(1)  Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Αγίου Νικολάου

(2)  Εργαστήριο Περιγραφικής ανατομικής Δ.Π.Θ.

Σκοπός της εργασίας: η ανασκόπηση των απο-
τελεσμάτων των ενδομυελικών ηλώσεων των 
καταγμάτων του μηριαίου που αντιμετωπίστηκαν 
στην Κλινική μας και η σύγκριση με τα διεθνή δε-
δομένα.
Υλικό και μέθοδος: Από τον Ιούνιο του 1999 μέ-
χρι το Νοέμβριο του 2007 αντιμετωπίστηκαν στην 
Κλινική μας 53 κατάγματα μηριαίου με ενδομυε-
λική ήλωση G-K 21. Οι 35 ασθενείς ήταν άντρες 
και οι 18 γυναίκες. Τα 5 από αυτά ήταν κατάγματα 
επιπλεγμένα 1ου βαθμού και ένα κάταγμα ήταν 
αυτόματο επί εδάφους ν. του Paget. Οι 47 ηλώσεις 
ήταν στατικές και οι 6 δυναμικές. Οι ασθενείς χει-
ρουργήθηκαν το αργότερο μέσα σε 64 ώρες από 
την ημέρα του κατάγματος. Η διάρκεια των επεμ-
βάσεων ήταν κατά μ.ο. 85 λεπτά +/- 15 λεπτά. Ο 
μ.ο. παρακολούθησης ήταν 25 μήνες ( εύρος 2 – 
36 μ. ). 
Αποτελέσματα: Δεν παρατηρήθηκαν μείζονες 
μετεγχειρητικές επιπλοκές. Όλα τα κατάγματα 
πωρώθηκαν πλην ενός ανοικτού κατάγματος το 
οποίο εξελίχθηκε σε μια ασυμπτωματική ψευδάρ-
θρωση. Ο μ.ο. πώρωσης ήταν οι 18,3 εβδομάδες 
(εύρος από 14 μέχρι 45 εβδομάδες). Οι 36 ασθε-
νείς έχουν υποβληθεί σε αφαίρεση του ήλου.

Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα μας είναι συγ-
κρινόμενα με άλλων συγγραφέων. Αυτό που πρέ-
πει να επισημανθεί είναι η διαφορετική μέθοδος 
ασφάλισης του ήλου με περιφερικές βίδες. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι είναι σημαντική η εμπειρία του 
τεχνολόγου-ακτινολόγου για τη μείωση του χει-
ρουργικού χρόνου καθώς επίσης και για το χρόνο 
έκθεσης σε ακτινοβολία.

P3

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΗΡΙ-
ΑΙΟΥ ΜΕ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 
LONG GAMMA NAIL

Χαντζίδης Π., Γκέτσος Α., Μάντζιος Λ., Τηλαβε-
ρίδης Π., Παπαδόπουλος Α., Δημητρίου Χ.

Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Θ. “Ιπποκράτειο”

Σκοπός: Τα συνδυασμένα κατάγματα του μηριαί-
ου αποτελούν ένα ιδιαίτερο πρόβλημα λόγω της 
βαρύτητας και της ασυμφωνίας στην αντιμετώπι-
ση τους. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση 
των αποτελεσμάτων συνδυασμένων καταγμάτων 
του μηριαίου με ενδομυελική ήλωση τύπου “long-
γ-nail”. 
Υλικό-μέθοδος: Οκτώ (8) ασθενείς με συνδυ-
ασμένα κατάγματα μηριαίου, σύμφωνα με την 
ταξινόμηση κατά Λαμπίρη ηλικίας 20 έως 70 
ετών, αντιμετωπίσθηκαν με ενδομυελική ήλωση 
τύπου“γ”, τη χρονική περίοδο 2004-2007. Οι πε-
ρισσότερες περιπτώσεις αφορούσαν σε ασθενείς 
στους οποίους συνυπήρχαν συνοδές κακώσεις 
(πολυκαταγματίες-πολυτραυματίες) και ο χρόνος 
αντιμετώπισης κυμάνθηκε περίπου από 3 έως 10 
ημέρες από την κάκωση. Εγινε κλειστή ή mini-
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open ανάταξη του συνδυασμένου κατάγματος 
ακολουθούμενη από ενδομυελική ήλωση.
Αποτελέσματα: Παρά τις τεχνικές δυσκολίες όλα 
τα κατάγματα πωρώθηκαν σε διάστημα έξι (6) μη-
νών. Δεν εμφανίσθηκε ισχαιμική νέκρωση μηριαί-
ας κεφαλής σε ασθενή με συνδυασμένο κάταγμα 
διάφυσης-αυχένος μηριαίου. 
Συμπεράσματα: Παρά τις δυσκολίες στην αντι-
μετώπιση των καταγμάτων αυτών, και την απαι-
τητική χειρουργική τεχνική η χρήση της ενδο-
μυελικής ήλωσης τύπου “γ” με τα βιολογικά και 
εμβιομηχανικά πλεονεκτήματα της δίνει ικανο-
ποιητικά αποτελέσματα μειώνοντας τον κίνδυνο 
επιπλοκών στα σοβαρά αυτά κατάγματα.

P4

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Ο. ΣΕ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ 
ΗΛΩΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΜΗΡΙΑΙΟΥ. 

Καραβόλτσος Σπ., Κράβαρης Π., Τζίμας Β., Γεωρ-
γιάδης Γ., Παπακωστίδης Κ. 

Ορθοπαιδική Κλινική ΠΓΝ Ιωαννίνων «Γ. Χατζη-
κώστα»

Εισαγωγή: Η βέλτιστη αντιμετώπιση του πολυ-
τραυματία ασθενή με κατάγματα μακρών οστών 
στηρίζεται στην εφαρμογή της φιλοσοφίας του 
“Damage Control Orthopaedics” και συνίσταται 
στην πρώιμη σταθεροποίηση των καταγμάτων 
των μακρών οστών με Ε.Ο. και την οριστική αντι-
μετώπισή τους σε δεύτερο χρόνο κατά προτίμηση 
με τη μέθοδο της ενδομυελικής ήλωσης. 
Σκοπός: Η παρουσίαση της εμπειρίας μας από 
την προγραμματισμένη μεταροπή της Ε.Ο. σε εν-
δομυελική ήλωση για κατάγματα μηριαίου σε πο-
λυτραυματίες ασθενείς. 

Υλικό – Μέθοδος: Κατά την περίοδο Ιανουάριος 
2002 έως Οκτώβριος 2007 10 ασθενείς αντιμετω-
πίστηκαν στην Κλινική μας με προγραμματισμένη 
μετατροπή της Ε.Ο. μηριαίου σε οριστική στατική 
ενδομυελική ήλωση. Επρόκειτο για 9 πολυτραυ-
ματίες ασθενείς (ISS: 9-25, μ.ο.:15) και μία υπερή-
λικα ασθενή με κάταγμα διάφυσης μηριαίου, που 
είχε αντιμετωπιστεί αρχικά σε άλλο Νοσοκομείο 
με μονόπλευρη Ε.Ο.. Σε 2 περιπτώσεις (μία ασθε-
νή με αμφοτερόπλευρο κατάγμα μηριαίου και 
έναν ασθενή με κάταγμα μηριαίου και σύστοιχο 
κάταγμα ΙΙΙC κνήμης) η μετατροπή της Ε.Ο. σε 
ενδομυελική ήλωση μηριαίου έγινε σε ένα χρόνο 
εντός της πρώτης εβδομάδας από την εφαρμογή 
της Ε.Ο.. Στις υπόλοιπες 8 περιπτώσεις η μετα-
τροπή πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια; αρχικά 
έγινε αφαίρεση της Ε.Ο., τοποθετήθηκε σκελετι-
κή έλξη από το κνημιαίο κύρτωμα και ο ασθενής 
παρέμεινε κλινήρης. Σε περιπτώσεις εκροής από 
τις βελόνες της Ε.Ο., λαμβάνονταν καλλιέργει-
ες και χορηγούνταν τα κατάλληλα αντιβιοτικά. 
Η οριστική εφαρμογή της ενδομυελικής ήλωσης 
έγινε σε 10-15 ημέρες, (μ.ο.: 12 ημέρες) από της 
αφαίρεσης της Ε.Ο. και μετά την πλήρη επούλω-
ση των οπών από τις βελόνες της Ε.Ο.. Οι επτά 
από τις οκτώ (7/8) περιπτώσεις αφορούσαν σε 
πολυκαταγματίες ασθενείς και η καθυστέρηση 
της εφαρμογής της οριστικής ενδομυελικής ήλω-
σης κυμάνθηκε από 12-28 ημέρες (μ.ο.: 21 ημέ-
ρες). Μια περίπτωση αφορούσε σε χαλάρωση της 
Ε.Ο. μηριαίου ύστερα από 120 ημέρες από την 
εφαρμογή της σε άλλο Νοσοκομείο. 
Αποτελέσματα: Ολοι οι ασθενείς ήταν διαθέσιμοι 
για παρακολούθηση τουλάχιστον έξι (6) μηνών. 
Οκτώ από τα 10 κατάγματα πωρώθηκαν χωρίς 
επιπλοκές σε διάστημα 4-6 μηνών. Ενας πολυκα-
ταγματίας ασθενής οδηγήθηκε σε ψευδάρθρωση 
μηριαίου και αντιμετωπίστηκε με καινούργια εν-
δομυελική ήλωση (exchange nailing). Μία υπερή-
λικη ασθενής, που έπασχε από πλήρη χαλάρωση 
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των βελονών της Ε.Ο. και είχε αντιμετωπιστεί με 
μετατροπή σε ενδομυελική ήλωση σε δύο χρό-
νους, ανέπτυξε τελικά εν τω βάθει φλεγμονή. 
Συμπεράσματα: Η άμεση εφαρμογή Ε.Ο. ακολου-
θούμενη από πρώιμη κλειστή ενδομυελική ήλωση 
αποτελεί ασφαλή μέθοδο, ιδίως σε περιπτώσεις 
πολυτραυματιών ασθενών σε κριτική κατάσταση. 
Παραμονή της Ε.Ο. για αρκετές εβδομάδες, ιδι-
αίτερα με σημεία χαλάρωσης και εκροής, αυξάνει 
τον κίνδυνο σηπτικών επιπλοκών. 

P5

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ OSTEOBRIDGE ΣΕ ΜΕΤΑΣ-
ΤΑΤΙΚΟΥΣ ΟΓΚΟΥΣ

Παπαναστασίου Ι., Ιωάννου Μ., Νικολάρας Γ., 
Καμινάρης Μ., Σάρρας Ε., Κωττάκης Σ., Δεμερ-
τζής Ν.

Ορθοπαιδικό Τμήμα Αντικαρκινικού Νοσοκομεί-
ου Μεταξά

Σκοπός: Η αναδρομική μελέτη των αποτελεσμά-
των της χειρουργικής θεραπείας ασθενών με με-
ταστατική οστική νόσο με τη χρήση ενδομυελι-
κού ήλου με κλωβό (Osteobridge).
Μέθοδος: Κατά τα έτη 2004- 2006, 6 ασθενείς με 
μεταστατική αντιμετωπίσθηκαν με τη χρήση του 
Osteobridge. Πρόκειται για ασθενείς ηλικίας 45-
76 ετών (μ.ο. 65,1), 2 άνδρες και 4 γυναίκες. Η 
διάγνωση ήταν: Ca μαστού (2), Ca πνεύμονος (2), 
Ca νεφρού (1) και Ca λάρυγγος (1). Η εντόπιση 
ήταν: 2 περιπτώσεις στη διάφυση του μηρού και 4 
στου βραχιονίου. Η επέμβαση περιλαμβάνει την 
ανοικτή τοποθέτηση του ήλου, αφού πρώτα εξαι-
ρεθεί η οστεολυτική εστία (δέον να γίνεται ευρεία 
εκτομή). Η στερέωση του ήλου γίνεται με κοχλίες 

ενώ μπορεί να τοποθετηθεί και τσιμέντο.
Αποτελέσματα: 5 ασθενείς προσήλθαν για f-up ή 
ανευρέθησαν (δεν βρέθηκε ο 1 ασθενής με εντό-
πιση στο μηρό). 4 ασθενείς είναι εν ζωή (μ.ο.2,5 
έτη), ένας απεβίωσε. Δεν παρατηρήθηκαν μηχα-
νικές επιπλοκές στις περιπτώσεις του βραχιονί-
ου, ενώ στο μηρό είχαμε στροφική χαλάρωση και 
επανεπέμβαση.
Συμπέρασμα: Η χρήση του Osteobridge βασίζε-
ται σε ογκολογικές αρχές που περιλαμβάνουν την 
ευρεία εκτομή του όγκου και την αποστολή του 
για βιοψία, κάτι πολύ σημαντικό σε περιπτώσεις 
αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας. Επίσης για την 
τοποθέτηση του δεν χρειάζεται C-arm. Τα πρώ-
ιμα αποτελέσματα είναι πολυ ενθαρρυντικά σε 
εντοπίσεις στο βραχιόνιο, ενώ υπάρχει σκεπτι-
κισμός για τη χρήση του στο μηρό, όσον αφορά 
στην αντοχή και σταθερότητά του, ιδίως σε νεό-
τερους ασθενείς.

P6

ΕΞΩ-ΑΥΛΙΚΟ BYPASS ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΥ 
ΗΛΟΥΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΝ ΔΙΑΫΠΟΤΡΟΧΑ-
ΝΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΜΗΡΙΑΙΟΥ.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Νικολόπουλος Ι., Κασσιανός Γ., Κάλος Στ., Σκου-
τέρης Γ.

Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βού-
λας»

Σκοπός: Η παρουσίαση περίπτωσης με εξωαυλικό 
bypass της καταγματικής εστίας από ενδομυελικό 
ήλο για τη θεραπεία διαϋποτροχαντηρίου κατάγ-
ματος μηριαίου.
Υλικό και Μέθοδος: Πρόκειται για άντρα 22 
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ετών ο οποίος χειρουργήθηκε αλλαχού για διαϋ-
ποτροχαντήριο κάταγμα μηριαίου συνεπεία τρο-
χαίου ατυχήματος με στατική ενδομυελική ήλωση 
με μακρύ ήλο. Ο ασθενής προσήλθε στην Κλινική 
μας για την αφαίρεση του υλικού οστεοσύνθεσης 
μετά 5 έτη. Έγινε ο απαραίτητος προεγχειρητικός 
και ακτινολογικός έλεγχος για την ασφαλή αφαί-
ρεση του ήλου. Εκ του ελέγχου διαπιστώθηκε 
πλήρως πωρωθέν κάταγμα και με ακτινολογικά 
ορθή ενδοαυλική θέση του ήλου. Διεγχειρητικά, 
κατά την προσπάθεια αφαίρεσης του υλικού, δια-
πιστώθηκε εικόνα εξωαυλικού bypass του ήλου, ο 
οποίος εξερχόταν από τον αυλό κάτωθεν του μεί-
ζονα τροχαντήρα και εισερχόταν ξανά στον αυλό 
του μηριαίου στο ύψος του ισθμού, δηλαδή εξω-
αυλικό bypass περίπου 9εκ. Τελικά, αποφασίστη-
κε η διατήρηση του υλικού για λόγους ασφάλειας 
του ασθενούς λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές 
μείζονες επιπλοκές της αφαίρεσής του.
Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: Με βάση την 
πρόσφατη βιβλιογραφία δεν έχει αναφερθεί πα-
ρόμοιο περιστατικό στον ορθοπαιδικό χώρο. Με 
αφορμή αυτό το περιστατικό θέλουμε να τονί-
σουμε τη μεγάλη σημασία του καλού προεγχει-
ρητικού ελέγχου, την απαραίτητη ετοιμότητα 
του χειρουργού για επανακάταγμα του μηριαίου 
κατά την προσπάθεια αφαίρεσης του υλικού, την 
αναγκαιότητα χρήσης αυτόλογων ή ετερόλογων 
μοσχευμάτων σε περίπτωση επανακατάγματος ή 
οστικού ελλείμματος μετά την αφαίρεση του υλι-
κού και την ανάγκη νέας ήλωσης σε περίπτωση 
διεγχειρητικού κατάγματος του μηριαίου. Το ση-
μαντικότερο όμως γεγονός έγκειται στην εκτίμη-
ση από το χειρουργό των πιθανών επιπλοκών που 
δύναται να προκύψουν από την αφαίρεση του 
υλικού.

P7

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗΣ ΗΛΩΣΗΣ

Χατζηλιάδης Γ., Οικονομίδης Λ., Βλαγκόπουλος 
Μ., Μαρκόπουλος Ν., Αβραμίδης Μ., Κρυστάλ-
λης Χ.

Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική. Γ.Ν. Κιλκίς

Σκοπός: Η παρουσίαση περίπτωσης ασθενούς 
που υπέστη μονοπολικό κάταγμα (Δ) μηριαίου 
και αντιμετωπίστηκε με ασφαλιζόμενη ενδομυε-
λική ήλωση, καθώς και των μετεγχειρητικών επι-
πλοκών και πως αντιμετωπίστηκαν αυτές.
Υλικό-Μέθοδος: Γυναίκα 81 ετών χειρουργήθη-
κε λόγω κατάγματος (Δ) μηριαίου με ανάστροφο 
ασφαλιζόμενο ενδομυελικό ήλο.
Αποτελέσματα: 2 μήνες μετεγχειρητικά υπέστη 
θραύση ο πρώτος και στρέβλωση ο δεύτερος πε-
ριφερικός κοχλίας. 4 μήνες μετεγχειρητικά, μετά 
από πτώση, υπέστη στρέβλωση ο ήλος και με-
τατροπή του μη πωρωθέντος κατάγματος σε δι-
πολικό. Αντιμετωπίστηκε εκ νέου με ανάστροφο 
ασφαλιζόμενο ενδομυελικό ήλο μεγαλύτερου μή-
κους καί τοποθέτηση αλλομοσχευμάτων. Οκτώ 
μήνες μετεγχειρητικά υπέστησαν θραύση οι πε-
ριφερικοί κοχλίες και έμπαρση του κατάγματος. 
Ένα έτος μετεγχειρητικά παρουσιάστηκε φλεγμο-
νή των κεντρικών κοχλιών με έντονη μηραλγία, 
αυξημένη CRP και θετικό Scanning οστών. Έγινε 
αφαίρεση των κεντρικών κοχλιών με υποχώρηση 
της σημειολογίας της ασθενούς.
Συμπεράσματα: Το ανεπαρκές μήκος του ήλου 
οδήγησε σε στρέβλωση αυτού και διπολικό κάταγ-
μα του μηριαίου. Οι περαιτέρω επιπλοκές (θραύση 
και φλεγμονή κοχλιών) ανήκουν στο ευρύ φάσμα 
των επιπλοκών μιας ενδομυελικής ήλωσης και με 
τη σωστή αντιμετώπιση είναι δυνατόν να υπάρξει 
καλό αποτέλεσμα στην εξέλιξη της πώρωσης του 
κατάγματος. 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ
Ορθοπαιδικός Χειρουργός

1948-2008

ένας ήσυχος άνθρωπος...

Τον πρωτοάκουσα σα «Γιωργάκη» από τη 
μητέρα μου, δασκάλα του, και, αργότερα, από τον 
πατέρα μου συνάδελφο του δικού του πατέρα. Ξα-
ναβρεθήκαμε, και έκτοτε συμβαδίζαμε, στο «Πανα-
γία» το 1978 όπου διορίστηκε για Ειδικότητα, πά-
ντα ο ήσυχος Γιωργάκης….

Ο Γιώργος Αμπατζίδης έκανε μια αθόρυβη, 
αλλά πλούσια σε απόδοση, σταδιοδρομία. Γέννημα 
Φλώρινας, κάνει όλες του τις σπουδές στη Θεσσα-
λονίκη, Πρότυπο Δημοτικό, Πειραματικό Γυμνάσιο, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στο οποίο φοίτησε και 
αποφοίτησε με υποτροφία του  Ι.Κ.Υ. 

Ακούραστα για τον ίδιο, κουραστικά για τον 
αναγνώστη του βιογραφικού του, σε όλη του τη 
διαδρομή περιδιάβασε πάμπολλα Νοσοκομεία της 
Ελλάδας και της Ευρώπης, πλουτίζοντας τις γνώ-
σεις και τους τίτλους του. Ειδικότητα Ορθοπαιδι-
κού Χειρουργού το 1985, Διδακτορικό Δίπλωμα 
το 1980, Καθηγητής στα ΤΕΦΑΑ το 1989, αρχικά 
ως επίκουρος, και, τελικά ως πρώτης βαθμίδας, το 
2000.

 Αν και δεν κρατήθηκε στην Ορθοπαιδική, προτιμώντας την ακαδημαϊκή καριέρα, μας άφησε με-
ταξύ άλλων ένα σωστό βιβλίο με θέμα τις Αθλητικές Κακώσεις, που ήταν και ένα από τα αγαπημένα του 
αντικείμενα.

Ο γάμος με τη Νένα, δύο άριστα παιδιά, ικανότητες μαγειρικής που προκαλούσαν έκπληξη, βρα-
βείο του Δήμου για κηπουρική Βεράντας και πολλά άλλα συμπλήρωναν την εικόνα του πλήρους ατό-
μου που κυνηγούσε το απόλυτο στην επαγγελματική και κοινωνική του ζωή.

Είναι κρίμα που έφυγε νωρίς. Ας είναι ελαφρύ το χώμα…

Δημήτρης Ιντζές 



126





Ο
Ρ

Θ
Ο

Π
Α

ΙΔ
ΙΚ

Η
■

ΤΟ
Μ

Ο
Σ

 2
1,

 Τ
ΕΥ

ΧΟ
Σ

 1
 –

20
08

Περιοδική έκδοση

της Ορθοπαιδικής

και Τραυματολογικής

Εταιρείας

Μακεδονίας-Θράκης

ΤΟΜΟΣ 21, Τεύχος 1-2008

Journal of the Orthopaedic

and Traumatology

Association

of Macedonia and Thrace

VOLUME 21, No 1-2008

ISSN 1107-9843

Δ
Ε

Κ
Α

Ε
Τ

Ι
Α

Οσ
τώ
ν
κα
ι

Α
ρθ
ρώ
σε
ω
ν

ΕΛ
ΛΑ

Σ 
20

00
-2
01

0

Bone
andJoint

D E C A D E
H E L L A S  2 0 0 0 - 2 0 1 0

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ

Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.


	00 EKSOFYLO_A_2008_Front
	0_ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ_D_2008
	01 TZOYBELEKH
	02 PHLIXOY-NIKOLAOY
	03 PAPADOPOYLOS
	04 INTZES
	05 PARASXOY2
	06 NATSHS
	07 DHMHTRIADHS
	08 PERILHPSEIS SYNEDRIO
	EKSOFYLO_2008_back



