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ΕΑ001 

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΡΘΡΟΔΕΣΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΑΣ 
Νεραντζούλα  Γούτσιου1, Αναγνώστου Γρηγόριος1, Ενφιετζόγλου Παύλος1, Βασιλική  Τσακίρη1, Μιχαήλ 
Κότσαπας1, Βασιάδης  Ιωάννης1, Αλέξανδρος  Ελευθερόπουλος1 

1Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν. Νάουσας 

Εισαγωγή-Σκοπός: Σκοπός είναι η  περιγραφή της χειρουργικής τεχνικής της αρθροσκοπικά υποβοηθούμενης 
αρθρόδεση της ποδοκνημικής και η παρουσίαση της εμπειρίας μας.         
Υλικό-Μέθοδος: Υπό ραχιαία αναισθησία και ίσχαιμο περίδεση στο ύψος του μηρού, με τον ασθενή σε ύπτια 
θέση, το πάσχον μέλος σε κάμψη (ισχίο: 45ο κάμψη, γόνατο: 45ο κάμψη) και εφαρμογή έλξης διενεργείται 
αρθροσκόπηση ποδοκνημικής, δια των προσθίων πυλών (πρόσθια-έσω και πρόσθια-έξω πύλη). Αφού 
εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες χειρουργικού πεδίου (debridement και shaving), με τη χρήση του 
τροχού αφαιρείται ο χόνδρος από τις αρθρικές επιφάνειες της κνήμης και του αστραγάλου, καθώς και 1-
2mm υποχόνδριου οστού. Η έλξη αφαιρείται και η ποδοκνημική τοποθετείται σε ουδέτερη θέση. Υπό 
ακτινοσκοπικό έλεγχο τοποθετούνται παράλληλα δύο αυλοφόροι κοχλίες 6.5 ή 7.0mm, από το έσω σφυρό 
προς τον αυχένα του αστραγάλου. Μετεγχειρητικά τοποθετείται κνημοποδικός κυκλοτερής γύψος για 4 
εβδομάδες και μετά την αφαίρεση αυτού συστήνεται χρήση μπότας ποδοκνημικής. Συνιστάται σταδιακή 
φόρτιση του σκέλους από την 6η μέχρι τη 12η εβδομάδα και μετά πλήρης φόρτιση. Με την ανωτέρω τεχνική 
τα τελευταία 10 έτη αντιμετωπίστηκαν 15 ασθενείς (8 άνδρες και 7 γυναίκες). 
Αποτελέσματα: Μείζονες επιπλοκές δεν παρατηρήθηκαν. Η αρθρόδεση της περιοχής κλινικά επιτεύχθηκε 
στην 10η-12η εβδομάδα και ακτινολογικά μετά τον 5ο μήνα. 
Συμπεράσματα: Η αρθροσκοπική αρθρόδεση αποτελεί μία αξιόπιστη μέθοδο με ικανοποιητικά 
αποτελέσματα και μειωμένες επιπλοκές συγκριτικά με τις αντίστοιχες ανοικτές τεχνικές.  
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ΕΑ002 

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΤΡΙΠΛΗ ΑΡΘΡΟΔΕΣΗ ΟΠΙΣΘΙΟΥ 
ΠΟΔΟΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
Βασιλική  Τσακίρη1, Παύλος Ενφιεντζόγλου1, Γρηγόριος  Αναγνώστου1, Νεραντζούλα  Γούτσιου1, Μιχαήλ 
Κότσαπας, Ιωάννης Βασιάδης1, Αλέξανδρος  Ελευθερόπουλος 
1Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας 

Εισαγωγή-Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της τεχνικής της αρθροσκοπικά 
υποβοηθούμενης τριπλής αρθρόδεσης. 
Υλικό και Μέθοδος: Τρεις ασθενείς με σοβαρή, επώδυνη βλαισοπλατυποδία και αρθρίτιδα οπισθίου ποδός 
υπεβλήθησαν σε αρθροσκοπικά υποβοηθούμενη τριπλή αρθρόδεση οπισθίου ποδός. Υπό ραχιαία 
αναισθησία και σε πρηνή θέση με ίσχαιμη περίδεση στο ύψος του μηρού διενεργούνται δύο αρθροσκοπικές 
πύλες εκατέρωθεν του Αχιλλείου (οπίσθια-έσω και οπίσθια-έξω) κατά vanDijk. Πραγματοποιείται 
καθαρισμός και προετοιμασία της οπίσθιας αρθρικής επιφάνειας της υπαστραγαλικής. Στη συνέχεια, 
πραγματοποιείται έξω στροφή του ισχίου και μέσω δύο νέων πυλών (έξω-πρόσθια και έξω-κατώτερη) 
τοποθετείται το αρθροσκόπιο στον ταρσιαίο κόλπο. Διενεργείται καθαρισμός και προετοιμασία της μέσης 
και της πρόσθιας αρθρικής επιφάνειας της υπαστραγαλικής, της πτερνοκυβοειδούς και της 
αστραγαλοσκαφοειδούς αρθρώσεως. Με την τοποθέτηση βελόνας διά της πτέρνας για χρήση ως joystick, 
πραγματοποιείται η διόρθωση της παραμόρφωσης του οπισθίου ποδός. Υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο 
τοποθετείται αυλοφόρος κοχλίας μεγέθους 6,5 ή 7 mm για την αρθρόδεση της υπαστραγαλικής ενώ 
παρόμοιος κοχλίας χρησιμοποιείται για την αρθρόδεση της πτερνοκυβοειδούς, με τον οπίσθιο πόδα σε 
υπερδιόρθωση. Τέλος, τοποθετείται ανάστροφα αυλοφόρος κοχλίας 6,5mm από το σκαφοειδές προς την 
κεφαλή του αστραγάλου και αρθροδένεται η αστραγαλοσκαφοειδής άρθρωση.  
Αποτελέσματα: Μετεγχειρητικά δεν παρατηρήθηκε κάποια μείζων επιπλοκή. Αρχικά, εφαρμόστηκε 
κνημοποδικός γύψος για 2 εβδομάδες και στη συνέχεια τοποθετήθηκε κνημοποδική μπότα για διάστημα 3 
μηνών. Κλινική πόρωση εμφανίστηκε μετά τους 3 μετεγχειρητικούς μήνες, ενώ ακτινολογική μετά από τον 
5ο μήνα.  
Συμπεράσματα: Η τεχνική αρθροσκοπικά υποβοηθούμενης τριπλής αρθρόδεσης φαίνεται να αποτελεί μια 
ασφαλή και αξιόπιστη θεραπευτική επιλογή, ωστόσο παρουσιάζει υψηλή καμπύλη εκμάθησης και 
απευθύνεται σε χειρουργούς εξοικειωμένους με αρθροσκοπικές τεχνικές.  
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EA003 

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΡΘΡΟΔΕΣΗ ΥΠΑΣΤΡΑΓΑΛΙΚΗΣ. Η ΔΕΚΑΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΑΣ 
Παύλος  Ενφιετζόγλου1, Γρηγόριος  Αναγνώστου1, Μιχαήλ Κότσαπας, Νεραντζούλα  Γούτσιου1, Βασιλική 
Τσακίρη1, Ιωάννης  Βασιάδης1, Αλέξανδρος  Ελευθερόπουλος1 

1Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας 

Εισαγωγή/Σκοπός: Η παρουσίαση της τεχνικής της αρθροσκοπικής αρθρόδεσης της υπαστραγαλικής 
άρθρωσης, οι ενδείξεις και τα αποτελέσματα αυτής, καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά της, 
όταν εκτελείται ως μοναδική επέμβαση ή σε συνδυασμό με άλλες επεμβάσεις του οπίσθιου πόδα και η 
σύγκριση της με την ανοιχτή μέθοδο. 
Υλικό και μέθοδος: Αποτελείται από 18 ασθενείς με αρθρίτιδα της υπαστραγαλικής άρθρωσης, με ή χωρίς 
συνυπάρχουσες παθήσεις του οπισθίου πόδα. Σε όλους τους ασθενείς διενεργήθηκε οπίσθια 
αρθροσκόπηση της ποδοκνημικής και υπαστραγαλικής άρθρωσης και ακολούθησε αρθροσκοπικός 
καθαρισμός του αρθρικού χόνδρου και 1-2mm του υποχόνδριου οστού της υπαστραγαλικής άρθρωσης. Η 
ακινητοποίηση της άρθρωσης επιτεύχθηκε με χρήση αυλοφόρου κοχλία μερικού σπειράματος δια της 
οπίσθιας απόφυσης της πτέρνας με τη βοήθεια ακτινοσκόπησης. Μετεγχειρητικά, η ποδοκνημική άρθρωση 
ακινητοποιήθηκε με κυκλοτερή γύψο για 6 εβδομάδες και ακολούθησε φόρτιση του μέλους με την χρήση 
μπότας ποδοκνημικής μέχρι τις 12 εβδομάδες. Η ικανοποίηση των ασθενών εκτιμήθηκε προεγχειρητικά και 
μετεγχειρητικά με το PROMIS score. Η ακτινολογική παρακολούθηση της διαδικασίας της αρθρόδεσης έγινε 
με διαδοχικές απλές ακτινογραφίες. 
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς με μονήρη αρθρόδεση της υπαστραγαλικής άρθρωσης παρουσίασαν 
μεγαλύτερη ευελιξία στις δραστηριότητες, αλλά ανέφεραν εντονότερο μετεγχειρητικό πόνο. Οι ασθενείς, 
στους οποίους έγινε σε πρώτο χρόνο και αρθρόδεση της ποδοκνημικής, είχαν περιορισμένες 
δραστηριότητες, αλλά λιγότερο έντονο μετεγχειρητικό πόνο. Η μέθοδος είχε παρουσίασε μικρότερο 
ποσοστό επιπλοκών από το χειρουργικό τραύμα σε σχέση με τις αντίστοιχες ανοιχτές μεθόδους και 
παρόμοια ποσοστά επίτευξης επιτυχούς αρθρόδεσης. 
Συμπεράσματα: Η αρθροσκοπική αρθρόδεση της υπαστραγαλικής άρθρωσης αποτελεί μια πολλά 
υποσχόμενη μέθοδο, ενώ τα ικανοποιητικά αποτελέσματα αυτής οφείλονται κυρίως στην ελάχιστη 
επεμβατικότητα.  
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EA004 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΟΔΟΣ. Η ΔΕΚΑΕΤΗΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΣΕ 85 ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
Μιχαήλ Κότσαπας1, Ιωάννης  Βασιάδης1, Παύλος  Ενφιετζόγλου1, Νεραντζούλα  Γούτσιου1, Γρηγόριος  
Αναγνώστου1, Βασιλική  Τσακίρη1, Αλέξανδρος  Ελευθερόπουλος1 

1Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν. Νάουσας 

Εισαγωγή/Σκοπός: Η ενδοσκόπηση-αρθροσκόπηση οπίσθιου ποδός αποτελεί μια χειρουργική μέθοδο 
ελάχιστης επεμβατικότητας, για την αντιμετώπιση μεγάλου εύρους παθήσεων της περιοχής. Αρχικά, 
περιγράφηκε το 1999 από τον Niek Van Dijk και, λόγω της ολοένα και αυξανόμενης αποδοχής της από τους 
χειρουργούς τα τελευταία χρόνια, έχει διευρυνθεί το εύρος των ενδείξεων για τη χρήση της.  Στις ενδείξεις 
συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων η αφαίρεση ελεύθερων ενδαρθρικών σωμάτων, η αντιμετώπιση 
οστεοχόνδρινων βλαβών του αστραγάλου και της πτέρνας, της παθολογίας εκ του μακρού καμπτήρα του 
μεγάλου δακτύλου ή εκ των οπίσθιων αποφύσεων του αστραγάλου (os trigonum, Stieda process), 
αρθρίτιδας ποδοκνημικής-υπαστραγαλικής, υμενίτιδας, καταγμάτων, η λύση των συμφύσεων κ.α.  
Υλικό/Μέθοδος: Μεταξύ 2012 και 2022, 85 ασθενείς υποβλήθηκαν από την κλινική μας σε αρθροσκόπηση-
ενδοσκόπηση οπισθίου ποδός. Από αυτούς, οι 25 υπεβλήθησαν σε ενδοσκοπική τενοντομεταφορά του 
μακρού καμπτήρα του μεγάλου δακτύλου για οξεία ρήξη του Αχιλλείου τένοντα, 8 έφεραν οστεοχόνδρινες 
βλάβες αστραγάλου, 4 σύνδρομο πρόσκρουσης, 2 ενδαρθρικά κατάγματα ποδοκνημικής, 1 κάταγμα 
αστραγάλου, 1 κάταγμα πτέρνης, σε 20 ασθενείς πραγματοποιήθηκε αρθρόδεση κνημο-αστραγαλο-
πτερνική, σε 19 αρθρόδεση υπαστραγαλικής και σε 5 λύση συμφύσεων. 
Αποτελέσματα: 2 ασθενείς παρουσίασαν επιπολής λοίμωξη δέρματος, 1 μετεγχειρητική δυσκαμψία, 2 
αλγονευροδυστροφία, 1 αιμωδίες κατανομής κνημιαίου νεύρου. Δεν παρατηρήθηκαν μείζονες επιπλοκές. 
Συμπεράσματα: Η αρθροσκόπηση του οπισθίου ποδός αποτελεί μια σχετικά καινοτόμα προσέγγιση στη 
χειρουργική της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός, με μειωμένο αριθμό επιπλοκών συγκριτικά με τις 
ανοικτές τεχνικές. Για να επιτευχθεί η μαζική αποδοχή της από τους χειρουργούς και να αξιοποιηθεί το 
δυναμικό βελτίωσης της τεχνικής αυτής, απαιτείται κατάλληλη εκπαίδευση λόγω της υψηλής καμπύλης 
εκμάθησης. 
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EA005 

Η ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΤΕΝΟΝΤΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΥ ΚΑΜΠΤΗΡΑ ΤΟΥ 
ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΡΗΞΗΣ 
ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕΙΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 
Μιχαήλ Κότσαπας1, Νεραντζούλα Γούτσιου1, Γρηγόριος  Αναγνώστου1, Βασιλική  Τσακίρη1, Παύλος  
Ενφιετζόγλου1, Ιωάννης  Βασιάδης1, Αλέξανδρος  Ελευθερόπουλος1 

1Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν. Νάουσας 

Εισαγωγή-Σκοπός: Να αναφέρουμε σειρά περιστατικών ασθενών με οξεία ρήξη Αχιλλείου τένοντα που 
αντιμετωπίστηκαν με ενδοσκοπική τενοντομεταφορά του μακρού καμπτήρα του μεγάλου δακτύλου (FHL) 
Υλικό/Μέθοδος: Μεταξύ 2014 και 2021, 22 ασθενείς (16 άνδρες-6 γυναίκες) με οξεία ρήξη Αχιλλείου τένοντα 
υπεβλήθησαν σε ενδοσκοπική τενοντομεταφορά του FHL στην πτέρνα με την ακόλουθη τεχνική: Σε πρηνή 
θέση με ίσχαιμη περίδεση, πραγματοποιήθηκε ενδοσκόπηση οπισθίου ποδός μέσω 2 portals εκατέρωθεν 
του Αχιλλείου, με το έξω ως viewing portal. Αναγνωρίστηκε ο FHL, παρασκευάστηκε και ελήφθη ως 
μόσχευμα με το stripper. Στο εγγύς κολόβωμά του, δια του έσω portal, διενεργήθηκε συρραφή τύπου 
Krakow. Πραγματοποιήθηκε γλυφανισμός της πτέρνας και δημιουργία οστικού tunnel μέσω ακτινοσκοπικά 
και ενδοσκοπικά καθοδηγούμενου οδηγού σύρματος. Ο FHL καθηλώθηκε στην πτέρνα με κοχλία τενόδεσης 
μέσω μικρής οπίσθιας πελματιαίας τομής. Τέλος, έγινε επισκόπηση του συμπλησιασμού των κολοβωμάτων 
του Αχιλλείου τένοντα. Μετά τη συρραφή των τραυμάτων, τέθηκε νάρθηκας ιπποποδίας. Όλοι οι ασθενείς 
έλαβαν προφυλακτικά αντιθρομβωτική και αντιβιοτική αγωγή, ενώ συνεστήθη φυσικοθεραπευτικό 
πρωτόκολλο με πρώιμη φόρτιση και λειτουργική αποκατάσταση.  
Αποτελέσματα: Η ικανοποίηση των ασθενών αξιολογήθηκε με το The Achilles tendon Total Rupture Score. 
Το μέσο αποτέλεσμα ήταν 86,8±17,4. 2 ασθενείς εμφάνισαν επιπλοκές (1 δυσκαμψία, 1 θραύση υλικού 
διεγχειρητικά). Αξιολογήθηκαν, επίσης, η περιφέρεια ποδοκνημικής/γαστροκνημίας και το εύρος κίνησης 
της ποδοκνημικής. 
Συμπεράσματα: Η συγκεκριμένη τεχνική αποτελεί ένα αξιόπιστο όπλο στη φαρέτρα του χειρουργού με 
ικανοποιητικά αποτελέσματα. 
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EA006 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ 
ΚΝΗΜΟ-ΑΣΤΡΑΓΑΛΟ-ΠΤΕΡΝΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΔΕΣΗΣ  
Γρηγόριος  Αναγνώστου1, Νεραντζούλα  Γούτσιου1, Μιχαήλ Κότσαπας1, Παύλος  Ενφιετζόγλου1, Βασιλική  
Τσακίρη1, Ιωάννης  Βασιάδης1, Αλέξανδρος  Ελευθερόπουλος1 

1Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν. Νάουσας 

Εισαγωγή-σκοπός: Αναφορά 20 ασθενών, οι οποίοι υπεβλήθησαν σε αρθροσκοπικά υποβοηθούμενη κνημο-
αστραγαλο-πτερνική αρθρόδεση.  
Υλικό-Μέθοδος: Μεταξύ 2008-2022 πραγματοποιήθηκαν 20 αρθροσκοπικά υποβοηθούμενες κνημο-
αστραγαλο-πτερνικές αρθροδέσεις. Η πλειοψηφία των ασθενών (13) έπασχε από μετατραυματική 
αρθρίτιδα, 4 ασθενείς χειρουργήθηκαν λόγω καταγμάτων πορωθέντων σε πλημμελή θέση, ενώ αρθρόδεση 
πραγματοποιήθηκε και ως οριστική αντιμετώπιση 3 καταγμάτων ποδοκνημικής. Με τον ασθενή σε πρηνή 
θέση και χρήση ίσχαιμου περίδεσης, διενεργούνται 2 αρθροσκοπικές πύλες στο ύψος του έξω σφυρού 
εκατέρωθεν  του Αχιλλείου τένοντα. Με την χρήση αρθροσκοπίου και τροχού γίνεται καθαρισμός του 
χόνδρου της ποδοκνημικής άρθρωσης. Έπειτα, με την ποδοκνημική άρθρωση σε γωνία 90 μοιρών, διέρχεται 
οδηγός δια της πτέρνας, του αστραγάλου και της κνήμης υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο. Ακολουθεί γλυφανισμός 
πτέρνας, αστραγάλου και του αυλού της κνήμης με γλύφανο διαδοχικά αυξανόμενων διαστάσεων. Τέλος, 
τοποθετείται ανάστροφος ήλος στην πορεία του οδηγού, ο οποίος σταθεροποιείται κεντρικά και περιφερικά 
με την χρήση κοχλιών ασφάλισης. Με το πέρας του χειρουργείου τοποθετείται κυκλοτερής κνημοποδικός 
γύψος για διάστημα 6 εβδομάδων, ο οποίος ακολούθως αντικαθίσταται από ορθοπαιδική κνημοποδική 
μπότα. Πλήρης φόρτιση του πάσχοντος σκέλους συνιστάται μετά τους 3 μήνες μετεγχειρητικά. 
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς μετεγχειρητικά και κατά το διάστημα των τακτικών επανελέγχων παρουσιάζουν 
ικανοποιητικό εύρος κίνησης των πέριξ αρθρώσεων, αναφέρουν μετεγχειρητικά ανεκτό άλγος της περιοχής 
και ικανοποιητική επούλωση του χειρουργικού τραύματος. 
Συμπεράσματα: Η αρθροσκοπικά υποβοηθούμενη κνημο-αστραγαλο-πτερνική αρθρόδεση αποτελεί μία 
αξιόπιστη θεραπευτική επιλογή για την οριστική αντιμετώπιση χρόνιων και οξέων τραυματισμών της 
περιοχής. 
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ΕΑ007 

ΑΠΛΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 5ου 
ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ 
Ιωάννης Βλάχος1 

 

Ορθοπαιδική Κλινική "ΜΗΤΕΡΑ" 
 

Εισαγωγή  
Το κάταγμα της κεφαλής του 5ου μεταταρσίου είναι συχνό και συχνά διαφεύγει της διάγνωσης, λόγω 
επικέντρωσης της προσοχής στα κατάγματα σφυρών. 
Η αντιμετώπιση του κατάγματος της κεφαλής του 5ου μεταταρσίου συνήθως είναι συντηρητική, με 
τοποθέτηση γύψινου νάρθηκα ακινητοποίησης για διάστημα 4-6 εβδομάδων και με χρήση αναγκαίως δύο 
βακτηριών. Όμως αυτό καθιστά τον ασθενή με ένα απλό κάταγμα, για ενάμιση μήνα σχεδόν ανάπηρο. 
 
Σκοπός  
Συντηρητική αντιμετώπιση κατάγματος 5ου μεταταρσίου, χωρίς χρήση νάρθηκα ακινητοποίησης. 
 
Υλικό & Μέθοδος  
Τοποθετούμε στο πέλμα του ποδιού πέλμα σιλικόνης, ανόρθωσης μεταταρσίων (φωτό) και ο ασθενής 
φορώντας κάλτσα και αθλητικό γερό παπούτσι, αρχίζει άμεση φόρτιση (με ελάχιστο ενόχλημα) διότι το 
βάρος στην φόρτιση μεταφέρεται μέσω του πέλματος στο κέντρο των μεταταρσίων και το 5ο μετατάρσιο 
αποφορτίζεται. 
  
Παρακολουθούμε την εξέλιξη της πώρωσης και την θέση του κατάγματος ακτινολογικά ανά 15 ημέρες, μέχρι 
την 6η εβδομάδα. Συνήθως υπάρχει μια μικρή παράταση στον χρόνο εμφάνισης πώρου.  
Το πέλμα φέρεται από τον ασθενή για 8-10 εβδομάδες. 
 
Αποτέλεσμα - Συμπεράσματα 
Τα τελευταία 10 χρόνια έχουν αντιμετωπισθεί με αυτή την μέθοδο (πέλμα σιλικόνης μεταταρσίων, άμεση 
φόρτιση) 100 κατάγματα κεφαλής 5ου μεταταρσίου. 
Η πώρωση επήλθε μετά από 6-12 εβδομάδες. Δεν υπήρξε καμμία ψευδάρθρωση. 
Παρετηρήθη σε 5 πόδια οίδημα τύπου Sudeck για διάστημα έξι μηνών.  

Εικόνα 1 
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ΕΑ008 

ΟΙ ΛΟΓΟΙ NLR ΚΑΙ PLR ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ 
ΟΛΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΧΙΟΥ ΚΑΙ ΓΟΝΑΤΟΣ 
Παναγιώτης Σαλματζίδης1, Ελένη Τσιούλη1, Αθανάσιος Πάνος1, Δημήτριος Κιτρίδης1, Βύρων Χαλίδης1, 
Παναγιώτης Γκιβίσης1 

1Α' Ορθοπαιδκή Κλινική ΑΠΘ 

Εισαγωγή: Οι περιπροθετικές λοιμώξεις αποτελούν σοβαρή επιπλοκή των ολικών αρθροπλαστικών 
απειλώντας της λειτουργικότητα του χειρουργηθέντος άκρου, καθώς και την ίδια τη ζωή του ασθενούς, ενώ 
τα συστήματα υγείας επιβαρύνονται σημαντικά λόγω του υψηλού κόστους των θεραπευτικών 
παρεμβάσεων σε αυτές τις περιπτώσεις.  
Σκοπός: Η χρήση δεικτών που μπορούν να βοηθήσουν στην πρόβλεψη πιθανότητας λοίμωξης μιας ολικής 
αρθροπλαστικής θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο του ορθοπαιδικού χειρουργού, ώστε να προλάβει με 
κατάλληλα μέτρα αυτή τη σοβαρή επιπλοκή. Οι λόγοι NLR (Neutrophil to Lyphocyte Ratio) και PLR (Platelet 
to Lympho-cyte Ratio) αποτελούν ευρέως χρησιμοποιούμενους δείκτες στην ιατρική και έχουν θέση σε 
πολλές παθήσεις σχετικά με την πρόβλεψη της εμφάνισής τους ή της έκβασης τους. 
Υλικό και μέθοδος: Αναζητήθηκαν αναδρομικά όλες οι περιπτώσεις που υπεβλήθησαν σε ολική 
αρθροπλαστική ισχίου και γόνατος στην κλινικής μας από το 2012 έως και το 2021 με τα δημογραφικά τους 
στοιχεία (ηλικία, φύλο, ημέρες νοσηλείας), έγινε καταγραφή των εργαστηριακών τους εξετάσεων 
προεγχειρητικά και της 1ης και 3ης μετεγχειρητικής ημέρας και σημειώθηκαν από αυτές οι περιπτώσεις που 
εμφάνισαν περιπροθετική λοίμωξη. Αποτελέσματα: Μετά τη στατιστική ανάλυση προέκυψε πως οι λόγοι 
NLR και PLR τόσο προεγχειρητικά όσο και κατά την 1η και 3η μετεγχειρητική ημέρα δε σχετίζονται με την 
εμφάνιση λοίμωξης.  
Συμπεράσμα: Παρά την ευρεία χρήση τους από την ιατρική κοινότητα και τη χρησιμότητά τους, οι λόγοι NLR 
και PLR δεν προκύπτει από την παρούσα μελέτη πως συμβάλλουν στην πρόβλεψη της περιπροθετικής 
λοίμωξης. Η μελέτη αυτή περιορίζεται στα όρια των ασθενών της κλινικής μας οι οποίοι προσήλθαν στους 
επανελέγχους. Η συσχέτιση περισσότερων παραγόντων σε μελλοντικές εργασίες μπορεί ενδεχομένως να 
δώσει περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη χρήση αυτών των δεικτών στην αντιμετώπιση των 
περιπροθετικών λοιμώξεων. 
  



78o Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. | 12 - 15 Οκτωβρίου 2022 | Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών 
Ελεύθερες Ανακοινώσεις 

 

ΕΑ009 

NECROTIZING CELLULITIS IN PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS ON 
LONG TERM IINTRAMASCULAR INTERFERON 
Nadia Kampani1, Spyridon Tsirigkakis2, Ilias Sotiriadis2, Stefenos Papageorgiou2, Christos Papageorgiou2, Khaled 
Kabbani2 

1Strathclyde University, Glasgow, United Kingdom 2University General Hospital of Ioannina 

Introduction 
Immunocompromised individuals are exposed to opportunistic infections of any origin. Nevertheless, there 
are very few documented reports about cases of chronic Interferon treatment who developed necrotizing 
cellulitis. 
Purpose 
To review the literature and document a case of a lady with multiple sclerosis on chronic treatment with 
Interferon who was treated by us for thigh necrotizing cellulitis.  
Materials and methods 
We searched Google Schouler and PubMed for necrotizing cellulitis in patients with multiple sclerosis and 
chronic treatment with Interferon-β injections. Our key words were: Interferon, necrotizing-cellulitis, 
cellulitis. We also are reporting a case of a 48 years female known to have multiple sclerosis and on chronic 
intramascular injections of Interferon-β. At presentation, the patient was found to have cellulitis in the right 
thigh with skin necrosis and treated by surgical drainage and antibiotic therapy. 
Results 
Seven relevant articles were found. Four out of seven were case reports. Our patient soon after surgery 
showed signs of withdrawing the inflammation and the skin healed well 3 weeks postoperative. 
Conclusion 
More clinical and histochemical research must be done to understand the exact mechanism by which 
necrotizing cellulitis develops in immunocompromised patients. Until then manipulation of the delivery pass 
of drugs like Interferon to protect those individuals from opportunistic infections may be considered. 
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Εικόνα 1
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EA010 

ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΣΤΑΘΕΙΑ Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 
ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ;ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
Anastasios Mourikis1, Κωνσταντίνος Σάββας1, Νίκη Τσούτση1, Ευστάθιος Κούρτης1, Παναγιώτης Παναγάκης1, 
Κωνσταντίνος Κατσαμούνδης1, Αλκιβιάδης Βόσσος1 

1Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»  

Εισαγωγή: 
Η αντίληψη ότι η θυσία του οπίσθιου χιαστού συνδέσμου στην ολική αρθροπλαστική επιφανείας (CR-TKA) 
μπορεί να προκαλέσει αστάθεια σε , τείνει να αναθεωρηθεί. Η κλασσική αντίληψη ότι ο οπίσθιος χιαστός 
σύνδεσμος μπορεί να θυσιαστεί μόνο σε αρθροπλαστικές τύπου PS , συνδεδεμένες ή ημι-συνδεδεμένες , 
επαναξιολογείται διεθνώς. 
Σκοπός & Σημασία:  
Η αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων σε επίπεδο αστάθειας σε ασθενείς που υποβλήθηκαν 
σε ολική αρθροπλαστική επιφανείας  (CR-TKA), με θυσία του οπίσθιου χιαστού συνδέσμου και η δημιουργία 
αλγορίθμου. 
Υλικό & Μέθοδος: 
Κατά το διάστημα 2018-2022 αξιολογήθηκαν 100 ασθενείς (50 Άνδρες & 50 Γυναίκες)  ηλικιακού εύρους (60-
80) έτη που υποβλήθηκαν σε επέμβαση ολικής αρθροπλαστικής γόνατος με θυσία του οπίσθιου χιαστού 
συνδέσμου. Όλοι οι ασθενείς έπασχαν από οστεοαρθρίτιδα γόνατος με στένωση του έσω μεσάρθριου 
διαστήματος, ραιβότητα του γόνατος και έλλειμμα έκτασης (5-15 μοιρών). Επιγραμματικά τα βασικά στάδια 
της χειρουργικής τεχνικής, ήταν: Έσω παρεπιγονατιδική προσπέλαση, αφαίρεση προσθίου χιαστού 
συνδέσμου, μηνίσκων, σταδιακή διατομή οπίσθιου χιαστού συνδέσμου, οστεοτομίες κνήμης, μηρού με 
βάση το βέλτιστο μέγεθος των προθεμάτων, αφαίρεση των οστεοφύτων με τη χρήση του οστεοτόμου από 
τους οπίσθιους μηριαίους κονδύλους, απελευθέρωση του οπισθίου θυλάκου, τελική τοποθέτηση των 
υλικών, αποκατάσταση του εκτατικού μηχανισμού. Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε πρωτόκολλο πρώιμης 
κινητοποίησης και αξιολόγηση ανά τρίμηνο τον πρώτο χρόνο, ανά εξάμηνο τον δεύτερο χρόνο και ετήσια 
από τον τρίτο χρόνο και μετά. Βασικά στοιχεία της αξιολόγησης, πέρα των ακτινολογικών και κλινικών 
ευρημάτων, ήταν και το αντικειμενικό αίσθημα της αστάθειας που ένιωθαν οι ασθενείς και πόσο επηρέαζε 
τις καθημερινές τους δραστηριότητες. 
Αποτελέσματα: 
 80%  των ασθενών ήταν ικανοποιημένοι, χωρίς να αναφέρουν αστάθεια. Από το 20% των ασθενών που 
εμφάνιζε  κλινικά στοιχεία αστάθειας, μόνο το 5% εξ αυτών είχαν και το αίσθημα της αστάθειας. Οι ασθενείς 
με αστάθεια είχαν ακτινολογικά αυξημένη οπίσθια κλίση στην κνήμη (6-10ο),  ασυμμετρία των προθεμάτων 
μηρού και κνήμης και σημαντική ανύψωση του επιπέδου της αρθρικής γραμμής. Όλοι οι ασθενείς είχαν 
πλήρες εύρος κίνησης (-5ο-105ο). Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στα κλινικά και 
αντικειμενικά ευρήματα της αστάθειας μεταξύ ανδρών και γυναικών. 
Συμπεράσματα: 
Η θυσία του οπίσθιου χιαστού συνδέσμου στην ολική αρθροπλαστική επιφανείας, δείχνει να μην προκαλεί 
αστάθεια στην κίνηση του γόνατος, εφόσον έχουν τηρηθεί οι αρχές της εξισορρόπησης των μαλακών μορίων 
.Η απελευθέρωση του οπισθίου θυλάκου πρέπει να γίνεται σταδιακά. Η διατήρηση της ιδιοδεκτικότητας των 
ασθενών με CR-TKA, συμβάλλει στο να εξισορροπείται η κίνηση του γόνατος χωρίς να επηρεάζεται από την 
λειτουργία του οπίσθιου χιαστού συνδέσμου.  
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ΕΑ011 

BLOOD LOSS AFTER TOTAL KNEE REPLACEMENT: EFFECTS OF COMPUTER-
ASSISTED SURGERY 
Ιωάννης  Θεοδώσης1, Στέφανος Παπαγεωργίου1, Τηλέμαχος Παπαγεωργίου1, Παναγιώτης  Γερασιμόπουλος1, 
Χαλέντ Καμπάνι1, Χρήστος Παπαγεωργίου1 

1Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων  

Introduction 
It is generally accepted that the use of computer-assisted navigation allows more accurate and reproducible 
restoration of mechanical axis and component positioning when compared with conventional technique. 
Another advantages of navigation in TKA include the reduction in peri-operative blood loss. 
Purpose 
 Computer assisted surgery (CAS) optimizes component position in total knee arthroplasty (TKA), yet effects 
specifically on blood loss are less known. 
Material and methods  
We carried out a prospective randomized study to evaluate the blood loss in 30 patients having a total knee 
arthroplasty and divided into three equal groups, one (group A) having a computer-assisted procedure 
navigating both femoral and tibial component (Pixee Medical navi) the second (group B) one having 
computer-assisted procedure only for the femoral component (Perseus navi) and the third (group C) a 
conventional operation. The surgery was carried out by a single surgeon at one institution using a uniform 
approach. The only variable in the groups was the use of intramedullary femoral and tibial alignment jigs in 
the standard group and single tracker pins of the imageless navigation system in the tibia and femur in the 
navigated group.  
Results 
The mean calculated loss of haemoglobin in the group A was 1,75 g/dl and the mean calculated loss of 
hematocrit was 5,37 this value was measured pre and post operative day 1. For the group B was 2,16 g/dl and 
6,51 and for the group C was 1,51 g/dl and 5,07 respectively. There wasn’t a significant loss of calculated Hb 
and Hct between the computer-assisted and the conventional techniques.  
Conclusion 
Computer-assisted surgery more accurate and reproducible restoration of mechanical axis and component 
positioning when compared with conventional technique. Concerning the blood loss our study didn’t prove 
that navigation in TKA reduce peri-operative blood loss. Other parameters of the operation may play a more 
significant role to this issue. 
Introduction 
It is generally accepted that the use of computer-assisted navigation allows more accurate and reproducible 
restoration of mechanical axis and component positioning when compared with conventional technique. 
Another advantages of navigation in TKA include the reduction in peri-operative blood loss. 
Purpose 
 Computer assisted surgery (CAS) optimizes component position in total knee arthroplasty (TKA), yet effects 
specifically on blood loss are less known. 
Material and methods  
We carried out a prospective randomized study to evaluate the blood loss in 30 patients having a total knee 
arthroplasty and divided into three equal groups, one (group A) having a computer-assisted procedure 
navigating both femoral and tibial component (Pixee Medical navi) the second (group B) one having 
computer-assisted procedure only for the femoral component (Perseus navi) and the third (group C) a 
conventional operation. The surgery was carried out by a single surgeon at one institution using a uniform 
approach. The only variable in the groups was the use of intramedullary femoral and tibial alignment jigs in 
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the standard group and single tracker pins of the imageless navigation system in the tibia and femur in the 
navigated group.  
Results 
The mean calculated loss of haemoglobin in the group A was 1,75 g/dl and the mean calculated loss of 
hematocrit was 5,37 this value was measured pre and post operative day 1. For the group B was 2,16 g/dl and 
6,51 and for the group C was 1,51 g/dl and 5,07 respectively. There wasn’t a significant loss of calculated Hb 
and Hct between the computer-assisted and the conventional techniques.  
Conclusion 
Computer-assisted surgery more accurate and reproducible restoration of mechanical axis and component 
positioning when compared with conventional technique. Concerning the blood loss our study didn’t prove 
that navigation in TKA reduce peri-operative blood loss. Other parameters of the operation may play a more 
significant role to this issue. 
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ΕΑ012 

SILVER COATED ARTHRODESIS IMPLANT FOR INFECTED TKA 
Δήμητρα Μελισσαρίδου1, Όλγα  Σαββίδου1, Ιωάννης  Τρικούπης1, Σταύρος  Γούμενος1, Παναγιώτης  Γαβριήλ1, 
Παναγιώτης  Κουλουβάρης1, Παναγιώτης  Παπαγγελόπουλος1 

11st Department of Orthopedics, Attikon University General Hospital 

Objective: Knee arthrodesis is a limb salvage procedure for persistent periprosthetic joint infection (PJI), when 
revision total knee arthroplasty fails. Conventional arthrodesis techniques are associated with high 
complication rates, especially in patients with extensive bone loss and extensor tendon deficiency. The 
purpose of this study was to evaluate the outcome of the limb salvage for infected T.K.A. using a modular 
silver coated arthrodesis implant (Implantcast GmbH, Buxtehude, Germany). 
Materials and Methods: A modular silver-coated arthrodesis implant (Implantcast GmbH, Buxtehude, 
Germany) was used in 7 patients after failed exchange knee arthroplasty for infection. All patients had 
significant bone loss (mean:14cm) ; 5 patients had non reconstructable extensor mechanism deficiency. 
Survivorship, complications, leg length discrepancy, mean Visual analog scale (VAS) and Oxford Knee score 
(OKS) were assessed. 
Results: The mean follow up was 32 months (range, 24 - 59 months). The survivorship rate of the implant was 
86% during the minimum time of follow up of 24 months. One patient had infection recurrence and 
underwent above-knee amputation. The average postoperative leg length discrepancy was 2.07±.0.67cm. The 
remaining 6 patients were able to ambulate with mild or no pain. The mean VAS and OKS was 2.14  0.9 and 
34.7  9.3 respectively. 
Conclusion: Knee arthrodesis with a silver coated arthrodesis implant (Implantcast GmbH, Buxtehude, 
Germany) may be used for limb salvage after persistent PJI in patients with significant bone loss and/or knee 
extensor mechanism deficit. It provides a stable construct, allows eradication of infection and is associated 
with good functional outcome despite the loss of knee motion. 
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ΕΑ013 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΜΕ 230 ΓΟΝΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΝΤΑ ΜΕ ΟΛΙΚΗ 
ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ EVOLUTION MEDIAL-PIVOT 
Γεώργιος Παπαδημητρίου1, Νικόλαος  Ανουά1, Νικόλαος Παπουλίδης1, Γεώργιος  Μιμίδης1, Βασίλειος 
Σακελλαρίου1 

1Ιατρικό Κέντρο Αθηνών 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ολική αρθροπλαστική γόνατος για την αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας αποτελεί μια από τις 
πιο συχνές επεμβάσεις της ορθοπαιδικής. Στόχος είναι η επίτευξη μια λειτουργικής άρθρωσης. Το Evolution 
Medial-Pivot Knee System έχει σχεδιαστεί ώστε να προσομοιάζει την φυσιολογική κινηματική του γόνατος 
και να παρέχει μεγάλη σταθερότητα. 
ΣΚΟΠΟΣ: Παρουσίαση αποτελεσμάτων από χρήση αρθροπλαστικής ΜP Evolution σε 230 συνεχή γόνατα. 
ΥΛΙΚΑ- ΜΕΘΟΔΟΣ: Πραγματοποιήθηκαν 230 χειρουργικές επεμβάσεις ολικής αρθροπλαστικής γόνατος με 
σύστημα MP Evolution σε 195 ασθενείς. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε βάση της καταγραφής του χρόνου 
ίσχαιμου περίδεσης, της απώλειας αίματος, του μετεγχειρητικού εύρους κίνησης, του χρόνου έναρξης 
κινητοποίησης, του χρόνου νοσηλείας και της ικανοποίησης των ασθενών. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς παρουσίασαν ομαλή μετεγχειρητική πορεία, με μεγάλη σταθερότητα της 
άρθρωσης και γρήγορη κινητοποίηση. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η επιλογή αρθροπλαστικής γόνατος με Evolution Medial-Pivot Knee System παρέχει 
εξαιρετικά πρώιμα αποτελέσματα. 
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ΕΑ014 

ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΗΠΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ROTATING HINGE 
ΠΡΟΘΕΣΗΣ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ 
 
Σπυρίδων Αντωνόπουλος1, Γεώργιος  Αλεξιάδης1, Ορέστης Παληαρούτας1, Βασίλειος Μητρονάτσιος1, 
Νεκτάριος Κορρές1 

1 Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»  

Εισαγωγή: Σε σύγκριση με τα πρώιμα σχέδια συνδεδεμένων προθέσεων με σταθερή άρθρωση, τα νέα 
εμφυτεύματα που περιλαμβάνουν περιστρεφόμενες πλατφόρμες και βελτιωμένους μηχανισμούς πύρρου 
εξασφαλίζουν βελτίωση τόσο στην επιβίωση όσο και στην κλινική έκβαση. 
 
Σκοπός: Να μελετήσουμε τα κλινικά και ακτινολογικά αποτελέσματα της αναθεώρησης ολικής 
αρθροπλαστικής γόνατος άσηπτης αιτιολογίας, με τη χρήση rotating hinge πρόθεσης.  
 
Υλικό- Μέθοδος: Μεταξύ των ετών 2017-2021, πραγματοποιήθηκαν στην κλινική μας 51 αναθεωρήσεις 
ολικής αρθροπλαστικής γόνατος. Στη διάρκεια συγγραφής της παρούσης μελέτης, αξιολογήθηκαν 42 από 
αυτές, 30 γυναίκες και 12 άντρες με μέσο όρο ηλικίας τα 67,3 (49-86) έτη με βάση κλινικά και ακτινολογικά 
κριτήρια και μέσο χρόνο παρακολούθησης τους 30 μήνες (9-57 μήνες). Οι κύριοι λόγοι αποτυχίας του 
αρχικού χειρουργείου ήταν η άσηπτη χαλάρωση, η αστάθεια γόνατος και η μηχανική αποτυχία. Το 
λειτουργικό αποτέλεσμα εκτιμήθηκε με βάση το American Knee Society Score (AKSS) ενώ τα επίπεδα άλγους 
εκτιμήθηκαν με βάση το VAS score. Επίσης εκτιμήθηκαν το εύρος κίνησης και άλλες συνοδές επιπλοκές.  
 
Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση του AKSS από 25 προεγχειρητικά σε 79 μετεγχειρητικά 
κατά μέσο όρο, αύξηση του λειτουργικού AKSS από 26 σε 55 ενώ υπήρξε ευρεία μείωση του VAS score από 
9 προεγχειρητικά σε 3 μετεγχειρητικά κατά μέσο όρο. Το μέσο μετεγχειρητικό εύρος κίνησης ήταν 0°-110° 
περίπου, ενώ δεν υπήρχαν ασθενείς με κλινικά σημαντικό πόνο κατά τη διάρκεια παρακολούθησης. Επίσης 
δεν παρατηρήθηκαν συμβάματα αστάθειας της άρθρωσης ή νέας χαλάρωσης των υλικών μετά την 
αναθεώρηση.  
 
Συμπεράσματα: Οι αναθεωρήσεις ολικών αρθροπλαστικών γόνατος θα αποτελούν συχνότατα χειρουργεία 
στο μέλλον και μια πρόκληση ακόμα και για τον έμπειρο Ορθοπαιδικό χειρουργό. Με τα νέα υλικά και 
συστήματα αναθεώρησης, όπως τις rotating hinge προθέσεις, παρατηρούνται άριστα μετεγχειρητικά 
αποτελέσματα σε επίπεδα πόνου των ασθενών και αστάθειας της άρθρωσης, ενώ οι επεμβάσεις αυτές 
εφόσον γίνουν με τη σωστή ένδειξη και στον κατάλληλο ασθενή, πολύ συχνά προσφέρουν οριστικές λύσεις 
σε δύσκολα προβλήματα.  
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ΕΑ015 

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ-ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΤΟΥ ΩΛΕΚΡΑΝΟΥ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ 
ΣΙΓΜΟΕΙΔΟΥΣ ΕΝΤΟΜΗΣ  
Φραντζέσκα Ζαμπέλη1, Παναγιώτης  Κανέλλος1, Χρυσούλα Αργυρού1, Γεώργιος  Τέτσιος1, Εμμανουήλ 
Φανδρίδης1 

1Κλινική χεριού, άνω άκρου, μικροχειρουργικής,  Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ» 

Εισαγωγή 
Τα κατάγματα-εξαρθρήματα δια του ωλεκράνου αποτελούν σύνθετες κακώσεις αγκώνα. 
 
Σκοπός 
Σκοπός της μελέτης είναι να παρουσιάσουμε την χειρουργική τεχνική και τα αποτελέσματα σειράς ασθενών 
που χειρουργήθηκαν για διαωλεκρανικό κάταγμα-εξάρθρημα με συνυπάρχοντα κατάγματα κεφαλής 
κερκίδας και κορωνοειδούς απόφυσης. Δευτερεύων σκοπός είναι να περιγράψουμε τα κατάγματα της 
ελάσσονος σιγμοειδούς εντομής. 
 
Υλικό και μέθοδος 
Δεκαπέντε ασθενείς (8 άρρενες, μέσος όρος ηλικίας 58 έτη, εύρος 24-70) χειρουργήθηκαν για 
διαωλεκρανικό κάταγμα-εξάρθρημα με συνοδό κάταγμα κεφαλής κερκίδας και κορωνοειδούς απόφυσης. 
Έξι ασθενείς είχαν συνοδό κάταγμα ελάσσονος σιγμοειδούς εντομής (1 ασθενής απαρεκτόπιστο, 5 
παρεκτοπισμένο χωρίς συντριβή). Όλοι οι ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν με προσπέλαση δια του κατάγματος 
ωλεκράνου. Η καθήλωση του κατάγματος της κορωνοειδούς έγινε με ράμματα, βίδες ή πλάκα ανάλογα με 
το είδος του κατάγματος. Η αναγνώριση και ανατομική ανάταξη του κατάγματος της ελάσσονος σιγμοειδούς 
εντομής επιτρέπει την αποκατάσταση της επαλληλίας της εγγύς κερκιδωλενικής άρθρωσης και εξασφαλίζει 
το οδηγό σημείο για την επιλογή του κατάλληλου ύψους της πρόθεσης αρθροπλαστικής κεφαλής κερκίδας.  
 
Αποτελέσματα  
Στη μετεγχειρητική παρακολούθηση μ.ο 39 μήνες (27-60) οι ασθενείς εμφάνιζαν εύρος κίνησης αγκώνα (μ.ο, 
εύρος) κάμψη/έκταση 120º (110-120)/-10º (-20 – -5) και πρηνισμό/υπτιασμό 70º (60-80)/60º (60-70). Η 
πώρωση των καταγμάτων ήταν επιτυχής, ενώ κανένας ασθενής δεν εμφάνισε εξάρθρημα ή αστάθεια ή 
χρειάστηκε αναθεώρηση. Μετεγχειρητικά οι κλίμακες αξιολόγησης MEPS και DASH scores ήταν 100 (0) και 
7.5 (2.5-20) αντίστοιχα. Τέσσερις ασθενείς εμφάνισαν συμπτώματα ωλένιας νευρίτιδας τα οποία υφέθηκαν 
αυτόματα.   
 
Συμπεράσματα 
Οι ασθενείς αυτής της σειράς που χειρουργήθηκαν για διαωλεκρανικό κάταγμα-εξάρθρημα με συνοδά  
κατάγματα κεφαλής κερκίδας και κορωνοειδούς απόφυσης εμφάνισαν επιτυχημένο λειτουργικό 
αποτέλεσμα. Οι περιπτώσεις στις οποίες συνυπάρχει κάταγμα της ελάσσονος σιγμοειδούς εντομής θα 
πρέπει να αναγνωρίζονται και το κάταγμα να ανατάσσεται ανατομικά καθώς αυτό εξασφαλίζει σταθερότητα 
και επαλληλία της εγγύς κερκιδωλενικής άρθρωσης καθώς και παρέχει οδηγό σημείο για την σωστή 
τοποθέτηση της αρθροπλαστικής κεφαλής κερκίδας. Σύμφωνα με τα ευρήματα της σειράς αυτής, η ελάσσων 
σιγμοειδής εντομή μπορεί να είναι 1. Ακέραια, 2. Να εμφανίζει κάταγμα μη παρεκτοπισμένο, 3. Κάταγμα 
παρεκτοπισμένο χωρίς συντριβή. Ένας τέταρτος τύπος που όμως δεν ανιχνεύθηκε στην συγκεκριμένη σειρά 
ασθενών μπορεί να είναι κάταγμα με συντριβή. 
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ΕΑ016 

ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΠΩ 
ΜΗΡΙΑΙΟΥ  
Λουκάς  Ανδρίτσος, Parag Raval, Colin Esler, Tawfiq Korim, Robert  Ashford 
1Leicester Royal Infirmary, United Kingdom, 2Broadgreen Hospital, United Kingdom   
 
DISTAL FEMORAL REPLACEMENT OUTCOMES IN FRACTURES TO NATIVE AND PROSTHETIC JOINTS 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ 
 
Complex distal femoral fractures and periprosthetic knee fractures remain challenging. The use of a distal 
femoral replacement (DFR) in these situations is an increasingly viable option. There remains a paucity of 
evidence on outcomes for patients undergoing DFR for trauma. We report outcomes for one of the largest 
cohorts of patients currently in the literature, undergoing DFR for trauma, from a single centre. 
 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
 
Patients who underwent DFR between 2009-2019 with a minimum follow up period of 6 months were 
reviewed. Patients with complex distal femoral fractures in a native knee or periprosthetic fracture around a 
total knee replacement (TKR) with subsequent revision to DFR were included. Outcomes recorded were 
length of stay, range of movement, post-operative Oxford Knee Score, Euroqol score (5Q 5D), infection rate 
and radiographic changes.  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
27 patients. Median age 74 [68-82]. Female 20 (74%). Length of Stay post operatively was 9 days [6-12]. Range 
of movement 0- 120 [60-130]. Median Oxford Knee scores post operatively was 24 [21-39]. 85% of post-
operative radiographs demonstrated well fixed stems and half of these had good bone collar growth. There 
was an 10% deep infection rate.  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
The ability to mobilise patients expediently is important to reduce morbidity associated with immobilisation 
and prolonged hospital admission. To our knowledge, our series is one of the largest described cohorts for 
trauma. Our study demonstrates reasonable functional outcome following DFR compared to Open Reduction 
and Internal Fixation surgery, with the majority of radiographs also demonstrating well fixed stems. We would 
advocate earlier consideration for DFR in the trauma setting when configuration appears unreconstructible, 
particularly in the elderly population. 
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ΕΑ017 

ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗ ΣΕ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ 
Κωνσταντίνος Τσιβελεκας1, Δημήτριος Παλλης1, Μαργαρίτα-Μιχαέλα Αμπαδιωτάκη1, Λαμπρινή Αγαπητού1, 
Ιωάννης Αυφαντής1, Σταμάτιος. Α Παπαδάκης1 

1Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. Κ.Α.Τ. 

 
Εισαγωγή 
Η τραυματική κάκωση του νωτιαίου μυελού (ΚΝΜ) σηματοδοτεί την έναρξη μιας ιδιαίτερα περίπλοκης και 
χρονοβόρας παθολογικής διαδικασίας. Ο πρωτοπαθής τραυματισμός διαταράσσει το τοπικό νευρο-
αγγειακό σύμπλεγμα πυροδοτώντας την έναρξη δευτερογενών πολυπαραγοντικών διεργασιών που ασκούν 
σημαντική επίδραση τόσο στην εξέλιξη της νευρολογικής βλάβης όσο και στην τελική λειτουργική 
αποκατάσταση των ασθενών.  
Σκοπός 
Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τον ρόλο της 
αγγειογένεσης μετά από κακώσεις νωτιαίου μυελού.  
Υλικά και μέθοδος 
Διενεργήθηκε μια ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με τους δευτερογενείς 
παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς που ακολουθούν την αρχική κάκωση καθώς επίσης και των 
αγγειογενετικών διεργασιών μετά από ΚΝΜ. Γίνεται περιγραφή των παθοφυσιολογικών διεργασιών που 
συνοδεύουν την κάκωση και αναφορά σε διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις που στοχεύουν στην 
εξασφάλιση επαρκούς τοπικής αγγειακής παροχής.  
Αποτελέσματα 
Η τοπική ισχαιμία που συνοδεύει την κάκωση διεγείρει  την έναρξη των διαδικασιών τοπικής νεοαγγείωσης 
παρέχοντας ένα προστατευτικό περιβάλλον για τον περιορισμό της νευρολογικής βλάβης και την ενίσχυση 
της λειτουργικής αποκατάστασης. Ωστόσο οι  αγγειογενετικές διεργασίες συχνά δεν επαρκούν, καθώς το 
νεοσχηματιζόμενο αγγειακό σύστημα συνήθως αδυνατεί να κατανείμει ικανοποιητική παροχή αίματος 
ενισχύοντας τη νευραξονική βελτίωση και αποκατάσταση. Πολλές θεραπευτικές παρεμβάσεις έχουν 
χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη των βέλτιστων συνθηκών στο μικροπεριβάλλον της κάκωσης του νωτιαίου 
μυελού, ενισχύοντας τις διαδικασίες αγγειογένεσης  με στόχο τη βέλτιστη λειτουργική αποκατάσταση. 
Συμπεράσματα 
Υπάρχει μια επιτακτική ανάγκη για την εκτενέστατη κατανόηση όλων των εγγενών διαδικασιών που έπωνται 
του αρχικού τραυματισμού, με στόχο τη διασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών για τη διαχείρηση, τη 
θεραπεία και την τελική αποκατάσταση των ασθενών με ΚΝΜ. Διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις έχουν 
αναπτυχθεί παρέχοντας αισιόδοξα αποτελέσματα. Ωστόσο, πολλές πτυχές τόσο των παθοφυσιολογικών όσο 
και των αγγειογενετικών διεργασιών παραμένουν αδιευκρίνιστες.  
 
  



78o Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. | 12 - 15 Οκτωβρίου 2022 | Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών 
Ελεύθερες Ανακοινώσεις 

 

ΕΑ018 

ΤΑ ΑΠΩΤΕΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΩΝ 
ΕΝΔΑΡΘΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ-C,ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩ-
ΠΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 
Καρολίνα Χατζηπαναγώτου1, Κωνσταντίνος Φιλίππου1, Ιωάννης Κουρνιώτης1, Παναγιώτης Νταλαπέρας1, 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ1 

1Α’ Ορθοπαιδικό Τμήμα, Γ.Ν. Ασκληπιείου Βούλας 

ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός αυτής της αναδρομικής μελέτης, ήταν η αξιολόγηση των λειτουργικών αποτελεσμάτων μετά από 
εσωτερική οστεοσύνθεση των ενδοαρθρικών καταγμάτων του περιφερικού βραχιονίου (ΚΠΒ) AO-Type-C, με 
αυτοκλειδούμενες ανατομικές, προδιαμορφωμένες, περιφερικές πλάκες βραχιονίου (ΑΠΠΒ).  
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Μεταξύ 2016-2022, χειρουργήθηκαν 22 ασθενείς με ΚΠΒ. Η μέση ηλικία ήταν 56 έτη (21-82). Η ανάλυση των 
αποτελεσμάτων βασίστηκε στα ιατρικά αρχεία, τις προ- και μετεγχειρητικές ακτινογραφίες και CT, και την 
κλινική αξιολόγηση. Μέσος χρόνος παρακολούθησης ήταν 43 μήνες (24-58). Η κατάταξη των ΚΠΒ κατά AO-
Type-C ήταν C1=9, C2=8, C3=5. Πέντε ήταν ανοικτά. Όλοι είχαν υποβληθεί σε ανοιχτή ανάταξη,  οπίσθια 
προσπέλαση, οστεοτομία ωλεκράνου, μετάθεση ωλενίου ν. και οστεοσύνθεση δύο κολωνών. 
Χρησιμοποιήθηκαν ΑΠΠΒ σε παράλληλη ή κάθετη διάταξη. Αξιολογήθηκαν: η πώρωση κατάγματος, τα 
λειτουργικά αποτελέσματα και επιπλοκές. Η κλινική αξιολόγηση των λειτουργικών αποτελεσμάτων έγινε με 
το MEPS (Mayo elbow performance score), και το Dash Score. 
ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ  
Ο μέσος χρόνος πώρωσης ήταν 10 εβδομάδες για 20/22 ασθενείς (90,9%). Η δυσκαμψία του αγκώνα ήταν η 
πιο συχνή επιπλοκή. Υπήρξαν: μια επιπολής λοίμωξη, 2 επώδυνα εμφυτεύματα, 1 μετατραυματική 
αρθρίτιδα, 1 έκτοπη οστεοποίηση, 1 ωλένια νευροπάθεια. Το  DASH-score και το μέσο MEPS ήταν 20(0–49) 
και 91.1(45–100), αντίστοιχα. Η μέση κάμψη 121°, μέσο έλλειμμα εκτάσεως ήταν 17.9.  
15/22(68,2%) ασθενείς είχαν εξαιρετικό/καλό αποτέλεσμα, 5/22(22,7%) μέτριο και 2/22(5%) κακό. Τρείς 
ασθενείς (13,6%) υποβλήθηκαν σε δεύτερη επέμβαση αφαίρεσης υλικού ή για ωλένια νευροπάθεια. Ο 
μέσος πρηνισμός ήταν 75 μοίρες (60-85) και ο υπτιασμός 72 μοίρες (60-80). 18 ασθενείς (81,8%) μπόρεσαν 
να επιστρέψουν στο επίπεδο απασχόλησης και δραστηριότητας πριν από τον τραυματισμό. 18 ασθενείς 
(81,8%) ήταν ικανοποιημένοι με την τελική έκβαση.  
Συμπεράσματα  
Η θεραπεία των ΚΠΒ τύπου C παρουσιάζει αρκετές προκλήσεις, και με σημαντικό ποσοστό επιπλοκών. Οι 
ΑΠΠΒ διευκολύνουν την χειρουργική αντιμετώπιση και σταθεροποίηση του κατάγματος και μπορεί να 
επιτρέψουν την πρώιμη μετεγχειρητική αποκατάσταση. Τα κλινικά και ακτινολογικά αποτελέσματα δίνουν 
καλό εύρος κίνησης και οι ασθενείς έχουν υψηλό επίπεδο ικανοποίησης και η πλειοψηφία επιστρέφει στο 
προηγούμενο επίπεδο δραστηριότητας. 
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ΕΑ019 

ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ & 
ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ ΕΓΓΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ  
Σπυρίδων Μαρής1, Κωνσταντίνος  Παλαιολόγος1, Εμμανουήλ Αντωνογιαννάκης1, Αναστάσιος Τσιότσιας1, 
Λευτέρης Κοσμας1, Στυλιανός Περνιεντάκης1, Αλέξανδρος Αποστολόπουλος1, Αθανάσιος Παπανικολάου1 
1Γ.Ν.Α "Κοργιαλένειο-Μπενάκειο" Ε.Ε.Σ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:  Τα κατάγματα εγγύς βραχιονίου αφορούν το 5 % του συνόλου των καταγμάτων και είναι το 3ο 
πιο συχνό κάταγμα σε ασθενείς άνω των 65 ετών. Από αυτά ένα μικρό ποσοστό, είναι τα συντριπτικά 
κατάγματα (3 & 4 τμημάτων) τα κατάγματα – εξαρθρήματα και χρόνια εξαρθρήματα. Τα αποτελέσματα των 
παραδοσιακών χειρουργικών επεμβάσεων στα σύνθετα αυτά προβλήματα, είναι μέτρια αν ληφθεί υπόψιν 
και το πρόβλημα της συνυπάρχουσας οστεοπόρωσης. Τα τελευταία χρόνια, η Ανάστροφη Αρθροπλαστική 
ώμου (RSA) έχει κερδίσει έδαφος ως ένδειξη στις περιπτώσεις αυτών των σύνθετων κακώσεων είτε ως 
πρωτογενής επέμβαση, είτε δευτερογενώς μετά από αποτυχία είτε συντηρητικής αντιμετώπισης είτε 
προηγηθείσας επέμβασης. Πάντα σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.  
 
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσουμε το υλικό της κλινικής μας, τα 
αποτελέσματα και την εμπειρία που αποκτήθηκε από τον χειρισμό τους.  
   
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: πραγματοποιήσαμε μια αναδρομική μελέτη από το έτος 2007 έως και σήμερα, 
εξετάζοντας 16 ασθενείς (ηλικίας 56 - 83  έτη, μέση ηλικία 76  έτη, 14 γυναίκες, 2 άνδρες), που 
αντιμετωπίστηκαν λόγω κατάγματος εγγύς βραχιονίου ή παραμελημένου εξαρθρήματος.  
Από αυτούς , 16 είχαν συντριπτικό κάταγμα 4 τμημάτων και 3 ασθενείς παραμελημένο εξάρθρημα (2 - 
οπίσθιο, 1- πρόσθιο). Οι  παραπάνω ασθενείς υπεβλήθησαν σε RSA, 11 πρωτογενώς και 5 δευτερογενώς. 
Διακρίναμε αυτές τις δυο ομάδες καθώς σχετίζονται με τις επιπλοκές και το αποτέλεσμα.   
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  Στην ομάδα των πρωτογενών RSA, το ποσοστό των επιπλοκών ήταν περιορισμένο (1 
διεγχειρητικό κάταγμα βραχιονίου σε οστεοπορωτική ασθενή- αντιμετώπιση με μακρύ stem και πλάκα) και 
το μέσο σκορ ήταν 78 κατά Constant  Murley. Στην ομάδα των δευτερογενών RSA, υπήρχε μεγαλύτερο 
ποσοστό επιπλοκών (λοίμωξη, διεγχειρητικό κάταγμα, μετεγχειρητικός πόνος) και το μέσο σκορ ήταν 55. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:  Η RSA έχει επιβληθεί ως μέθοδος αντιμετώπισης των σύνθετων κακώσεων του άνω 
πέρατος του βραχιονίου (κατάγματα κυρίως 4 τμημάτων και κατάγματα-εξαρθρήματα) σε   άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας. Τα αποτελέσματα σε πρωτογενείς επεμβάσεις είναι εξαιρετικά με γρήγορη 
αποκατάσταση της λειτουργικότητας του ώμου. Σε περιπτώσεις όμως αναθεώρησης προηγηθείσας 
επέμβασης, είναι αυξημένο το ποσοστό των επιπλοκών.  
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Εικόνα 2 
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Εικόνα 3 
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ΕΑ020 

ΑΡΘΡΟΔΕΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΡΠΟΥ (FOUR CORNER FUSION). 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΔΙΕΤΙΑΣ 
Νεραντζούλα Γούτσιου1, Απόστολος Γκάντσος1, Μιχαήλ Κότσαπας1, Κωνσταντίνος  Μποσινάκης1, Ιωάννης 
Βασιάδης1, Αλέξανδρος Ελευθερόπουλος1 

1Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας 

Εισαγωγή/Σκοπός: Να περιγράψουμε τη χειρουργική τεχνική της αρθρόδεσης τεσσάρων σημείων καρπού με 
πλάκα καθώς και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων μας από πέντε ασθενείς.   
 
Υλικό-Μέθοδος: Από το 2020 μέχρι το 2022 πραγματοποιήθηκαν στην κλινική μας πέντε four corner fusion. 
Τέσσερις από τους πέντε ασθενείς έπασχαν από αρθρίτιδα καρπού τύπου SNAC ενώ μία ασθενής από 
αρθρίτιδα καρπού τύπου SLAC.Προεγχειρητικά οι ασθενείς εκτιμήθηκαν κλινικά μέσω των VAS και MAYO 
scores και απεικονιστικά με απλές ακτινογραφίες και αξονική τομογραφία.Σε όλους εφαρμόστηκε η ίδια 
χειρουργική τεχνική.Υπό γενική αναισθησία, με τον ασθενή σε ύπτια θέση, χρήση ισχαίμου περίδεσης, 
διενεργείται τομή ραχιαία επιμήκης, ανάμεσα στο 3ο και 4ο διαμέρισμα των εκτεινόντων, χρησιμοποιώντας 
το φύμα του Lister ως οδηγό σημείο. Πραγματοποιείται αφαίρεση του σκαφοειδούς. Ακολούθως και έπειτα 
από ανάταξη της ραχιαίας μετατόπισης του μηνοειδούς, αφαιρούμε τις αρθρικές επιφάνειες από το 
μηνοειδές,το πυραμοειδές,το κεφαλωτό και το αγκιστρωτό. Η προσωρινή επίτευξη της αρθρόδεσης 
επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση Κ-wires, η σωστή θέση των οποίων ελέγχεται ακτινοσκοπικά. Τοποθετούμε 
την πλάκα και ασφαλίζουμε με δύο βίδες ενός φλοιού σε κάθε οστάριο.Άμεσα μετεγχειρητικά τοποθετείται 
κυκλοτερής πηχεοκαρπικός γύψος για έξι εβδομάδες και πραγματοποίειται επανεκτίμηση των ασθενών 
κλινικά με τα παραπάνω scores και απεικονιστικά με απλές ακτινογραφίες στους 1,5, 3, 6 και 12 μήνες. 
 
Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε σαφής βελτίωση των VAS και MAYO scores.  Μείζονες επιπλοκές δεν 
παρατηρήθηκαν σε κανέναν από τους πέντε ασθενείς μας. Ακτινολογικά διαπιστώθηκε επίτευξη της 
αρθρόδεσης τεσσάρων σημείων σε όλους τους ασθενείς. 
 
Συμπεράσματα: Η αρθρόδεση τεσσάρων σημείων καρπού είναι μία αξιόπιστη μέθοδος για την αντιμετώπιση 
των συγκεκριμένων τύπων αρθρίτιδας του καρπού.  
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ΕΑ021 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΚΩΚΕΩΝ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΑΣ  
Αντωνία Μπαρμπιτσιώτη1, Διονυσία Βασδέκη2, Βίκυ Λάκκα3 

1Νοσ ΚΑΤ, 2Θριάσειο Νοσοκομείο, 3Γλασκώβη, UK 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  Οι κακώσεις της άκρας  χείρας είναι πολύ συχνές ιδιαίτερα σε νέους παραγωγικής ηλικίας . 
Πολύ  συχνά  συνοδεύονται από πόνο, αδυναμία, μείωση λειτουργικότητας και επηρεάζουν την ποιότητα 
ζωής των ασθενών. Ακόμα παρουσιάζουν μεγάλο οικονομικό, κοινωνικό και ψυχολογικό αντίκτυπο. 
Τα επιδημιολογικά δεδομένα μας βοηθούν στην κατανόηση των τραυματισμών και βοηθούν στην ανάπτυξη 
μεθόδων για την πρόληψή τους 
ΥΛΙΚΟ- ΜΕΘΟΔΟΣ Οι κακώσεις αυτές  αποτελούν το 20%  των κακώσεων. Κυρίως αφορούν ανδρες 5-65 ετών. 
Οι κακώσεις αυτές συμβαίνουν στο σπίτι, στον αθλητισμό, στον εργασιακό χώρο, και μπορεί να είναι 
ατυχύματα ή να συμβούν κατά τη διάρκεια ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. 
Το 2017 καταγράφησαν 18 million  κακώσεων καρπού και άκρας χείρας μεταξύ των οποίων  
2 million ακρωτηριαστικές κακώσεις αντίχειρα. 
35.5%  αντιμετωπίζονται συντηρητικά  ενώ 64.5% θα χρειαστούν χειρουργική παρέμβαση. 
Στην US, το οικονομικό κόστος των κακώσεων αυτών ανέρχεται πάνω από $18 billion. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι κακώσεις χεριού είναι συχνές  και μια ιδιαίτερη κατηγορία αφού ο  ασθενής αναγκάζεται 
να απουσιάζει από την εργασία του για μεγάλο χρονικό διάστημα και  έχει μεγάλο κοινωνικό οικονομικό και 
ψυχολιγικό αντίκτυπο. 
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EA022 

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΡΗΞΕΩΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ 
ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ 
Εμμανουήλ  Αντωνογιαννάκης, Λευτέρης  Κοσμάς, Φλουρέντζος Γεωργίου, Σπυρίδων  Μαρής, Στυλιανός 
Περνιεντάκης, Ευθύμιος Καραδήμας, Σταμάτης Κυριακόπουλος, Αλέξανδρος Αποστολόπουλος1 

1Νοσοκομείο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός- Κοργιαλένειο Μπενάκειο 
 
Σκοπός : σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσουμε περιπτώσεις ασθενών με τραυματική ρήξη 
Αχιλλείου τένοντα που αντιμετωπίστηκε διαδερμικά με την χρήση τοπικής αναισθησίας 
Ασθενείς και Μέθοδος : 4 ασθενείς ηλικίας 38-47 ετών (μέσος όρος ηλικίας 41.5 έτη) αντιμετωπίστηκαν  το 
διάστημα Μάιος 2021- Δεκέμβριος 2021 στην κλινική μας λόγω τραυματικής ρήξης Αχιλλείου τένοντα. Ο 
δυναμικός υπερηχογράφικόςέλεγχος στις παραπάνω περιπτώσεις επιβεβαίωσε την κλινική διάγνωση και 
ανέδειξε απόσταση μεταξύ των ραγέντων τμημάτων > των 2.5 εκατοστών σε θέση ιπποποδίας. Οι ασθενείς 
αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά με διαδερμική αποκατάσταση (τεχνική Mafulli) , χρήση ράμματος 
(EthibondΝο 2) και τοπική αναισθησία. 
Αποτελέσματα : όλοι οι παραπάνω ασθενείς αντιμετωπίστηκαν με ημερήσια νοσηλεία. Μετεγχειρητικά 
τοποθετήθηκε Κνημοποδική Μπότα με γωνιόμετρο και χρήση σφηνών που διατήρησε αρχικά το πόδι σε 
ιπποπόδια (2 εβδομάδες) και εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε σταδιακή ουδετεροποίηση της ποδοκνημικής 
άρθρωσης. ( φόρτιση με την χρήση βακτηριών μασχάλης μετά τις 4 εβδομάδες). Η επούλωση της βλάβης 
πραγματοποίήθηκε με κλινικό και απεικονιστικό έλεγχο (υπερηχογράφημμα). Όλοι οι ασθενείς ήταν σε θέση 
να πραγματοποιήσουν μονοποδική φόρτιση και ανύψωση του πάσχοντος σκέλους σε διάστημα 12 
εβδομάδων. Όλοι οι ασθενείς επέστρεψαν στις πρότερες επαγγελματικές δραστηριότητες τους. Μυϊκή 
ατροφία των μυών της γαστροκνημίας παρουσιάστηκε σε έναν ασθενή. Καμία αντίδραση στην χρήση των 
ραμμάτων δεν παρατηρήθηκε. Τρείς ασθενείς επέστρεψαν στις αθλητικές δραστηριότητες μετά από 
διάστημα 9-10 μηνών (9.3 μήνες) 
Συμπεράσματα : η διαδερμική χειρουργική αντιμετώπιση της ρήξεως του Αχιλλείου τένοντα αποτελεί μια 
ασφαλή μέθοδο αντιμετώπισης με χαμηλά ποσοστά επιπλοκών και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη ιδιαίτερα σε 
ασθενείς με συ νοσηρότητες όπως το κάπνισμα και ο σακχαρώδης διαβήτης στους οποίους παρουσιάζονται 
υψηλά ποσοστά επιπλοκών του δέρματος στην ανοικτή χειρουργική αντιμετώπιση.   
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ΕΑ023 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ 
ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ LISFRANC 
Ιωάννης Σταυρακάκης1, Ζήσης Ντόντης1, Πέτρος  Καψετάκης1, Αδαμάντιος Αλβανός1, Αλέξανδρος Τσιούπρος1, 
Ειρήνη Παππά1, Βασίλειος  Γενετζάκης1, Γεώργιος Μαγαράκης2 

1Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, 2CretaInterclinic, Ηράκλειο 
 

Εισαγωγή. Οι ακτινογραφίες άκρου ποδός υπό φόρτιση είναι απαραίτητες για την αναγνώρισης ασταθών 
κακώσεων της ταρσομετατάρσιας άρθρωσης. Οι διεγχειρητικές δυναμικές ακτινοσκοπικές λήψεις είναι 
επίσης αναγκαίες  για τη διερεύνηση εκείνων των στοίχων οι οποίοι χρήζουν σταθεροποίησης. 
Σκοπός. Η παρουσίαση περιπτώσεων, στις οποίες οι υπό φόρτιση ακτινογραφίες ανέδειξαν την αστάθεια 
στην lisfranc άρθρωσης. Τονίζεται επίσης η σημασία των διεγχειρητικών ακτινοσκοπικών λήψεων για τον 
σχεδιασμό της επέμβασης. 
 
Υλικό - Μέθοδος. Ασθενής 17 ετών με κάκωση lisfranc, με κατάγματα βάσης 1ου, δευτέρου και τρίτου 
μεταταρσίου στη στατική ακτινογραφία, υπεβλήθη σε ακτινογραφίες υπό φόρτιση,  οι οποίες ανέδειξαν 
διάσταση μεταξύ πρώτου και δευτέρου μεταταρσίου, ενώ οι δυναμικές διεγχειρητικές ακτινοσκοπικές 
εικόνες ανέδειξαν αστάθεια των τριών πρώτων στοίχων της lisfranc και o ασθενής υπεβλήθη σε ανοικτή 
ανάταξη και σταθεροποίηση με διαρθρικές πλάκες. Ασθενής 23 ετών με παραμελημένη κάκωση lisfranc, 
υπεβλήθη σε υπό φόρτιση ακτινογραφίες, οι οποίες ανέδειξαν διάσταση μεταξύ πρώτου και δεύτερου 
στοίχου. Λόγω της χρονιότητας της βλάβης, η υβριδική οστεοσύνθεση, με γεφυροποίηση του πρώτου 
στοίχου και αρθρόδεση της δεύτερης και τρίτης ταρσομετατάρσιας άρθρωσης, εφαρμόστηκε στο 
συγκεκριμένο ασθενή. Ασθενής 18 ετών με κάταγμα εγγύς μετάφυσης δευτέρου μεταταρσίου, υπεβλήθη σε 
υπό φόρτιση ακτινογραφίες, οι οποίες ανέδειξαν την πιο σύμπλοκη φύση της βλάβης, με διάσταση μεταξύ 
του πρώτου και δεύτερου στοίχου. Οι διεγχειρητικές ακτινοσκοπικές λήψεις έδειξαν επίσης αστάθεια της 
πρώτης ταρσομετατάρσιας άρθρωσης. Κατά συνέπεια ο ασθενής υπεβλήθη σε γεφυροποίηση πρώτου, 
δεύτερου και τρίτου στοίχου και οστεοσύνθεση του κατάγματος του δεύτερου μεταταρσίου. 
 
Αποτελέσματα. Και οι τρεις ασθενείς πέτυχαν καλό κλινικό αποτέλεσμα 6 μήνες μετά την επέμβαση, με 
AOFAS score 89, για τον πρώτο ασθενή, 97 για τον δεύτερο ασθενή που υπεβλήθη σε υβριδική 
οστεοσύνθεση και 94 για τον τρίτο ασθενή.  
 
Συμπεράσματα. Οι υπό φόρτιση απλές ακτινογραφίες είναι ένας απλός, γρήγορος και φθηνός τρόπος για τη 
διερεύνηση βλάβης στην άρθρωση lisfranc. Πρέπει να διενεργούνται πάντοτε, ώστε ασταθείς κακώσεις να 
μην διαλάθουν της διάγνωσης. Οι διεγχειρητικές δυναμικές ακτινοσκοπικές λήψεις είναι επίσης αναγκαίες 
για την αναγνώριση των αρθρώσεων εκείνων του ταρσού, οι οποίες χρήζουν σταθεροποίησης. 
 
Βιβλιογραφία 
1.Urpinder SinghGrewal, KemOnubogu, CrispinSouthgate, Baljinder SinghDhinsa. Lisfranc injury: A review and 
simplified treatment algorithm. The Foot Volume 45, December 2020, 101719. 
https://doi.org/10.1016/j.foot.2020.101719. 
2.Inmaculada Moracia-Ochagavía and E. Carlos Rodríguez-Merchán. Lisfranc fracture-dislocations: current 
management. EFORT Open Rev. 2019 Jul; 4(7): 430–444. doi: 10.1302/2058-5241.4.180076. 
3.Weatherford et al. Management of Tarsometatarsal Joint Injuries. Journal of the American Academy of 
Orthopaedic Surgeons: July 2017 - Volume 25 - Issue 7 - p 469-479. doi: 10.5435/JAAOS-D-15-00556. 
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ΕΑ024 

PROXIMAL MEDIAL GASTROCNEMIUS RECESSION FOR SURGICAL 
TREATMENT OF RECALCITRANT PLANTAR FASCIITIS 
Assem Bastawisy1 
1Misr University For Science And Technology, Egypt 

Introduction: Plantar fasciitis is the most common cause of foot pain. Though conservative managements give 
usually good results, some patients still have persistent complaints (recalcitrant Plantar fasciitis) which 
necessitate further surgical intervention. Plantar fasciotomy either partial or complete was the traditional 
surgical procedure to treat such cases. Further recent studies emphasized the relationship between 
gastrocnemius tightness manifested by limited ankle dorsiflexion and proved by positive Silfverskiold test and 
the development of Plantar fasciitis. Hence, performing proximal medial gastrocnemius recession for 
treatment of recalcitrant Plantar fasciitis has been used with good results. 
Patients and methods: In this prospective study, twenty patients (16 females and 4 males) were diagnosed as 
recalcitrant Plantar fasciitis has been operated upon by performing proximal medial gastrocnemius recession. 
The age ranges from 29 to 59 years with a mean of 43.5 years. Preoperative duration of pain ranges from 8 
to 37 months (mean 15.5). Preoperative evaluation of pain on a scale of pain analog ranges from 1 to 10 had 
a mean of 8.2. American Orthopedic Foot and Ankle Society (AOFAS Ankle- Hindfoot scale) was used to 
evaluate the results and was calculated pre and postoperatively. The mean AOFAS scale preoperatively was 
49.25. All patients were surgically operated on by doing proximal medial gastrocnemius recession and 
followed up for a minimum of 6 months postoperatively. 
Results: Postoperative evaluation of pain in a scale of pain analog ranges from 0 to 2 had a mean of 0.8. The 
mean AOFAS scale postoperatively was 90.9 and the meantime to return to full activities was 3.25 weeks. 
There were no major complications found and only 4 suffered minor complications in the form of wound 
hematoma and superficial infection. 
Conclusion: In selected cases of recalcitrant Plantar fasciitis with gastrocnemius tightness and with the 
absence of other causes of heel pain, and in patients who were managed conservatively for at least 6 months 
without improvement, proximal medial gastrocnemius recession gave favorable results. Patients treated with 
this procedure recover rapidly with mild complications and return to their normal activities in a reasonable 
time. 
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ΕΑ025 

ΚΑΤΑΓΜΑ-ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ LISFRANC: ΑΡΘΡΟΔΕΣΗ 2ΗΣ ΚΑΙ 3ΗΣ 
ΤΑΡΣΟΜΕΤΑΤΑΡΣΙΑΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WING PLATE MEDARTIS®. 
AΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 
Αντώνιος  Κωνσταντινίδης1, Ματθαίος Σαββίδης1, Αλέξανδρος  Τσολακίδης1, Παύλος Χριστοδούλου1, 
Βασίλειος Βραγγάλας1, Γεώργιος Γκούβας1 

1424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαίδευσης, Θεσσαλονίκη  
 
Εισαγωγή: Οι βλάβες τύπου Lisfranc, εάν δεν αντιμετωπιστούν επαρκώς, επιφέρουν καταστροφικές 
συνέπειες που συνοδεύονται από μεγάλη μείωση της λειτουργικότητας και μετατραυματική αρθρίτιδα. Η 
ανατομική ανάταξη του φυσιολογικού τόξου του μέσου ποδός είναι απαραίτητη για την πρόληψη αυτών 
των συνεπειών. Η τοποθέτηση ραχιαίων πλακών παρέχει ικανοποιητικά εμβιομηχανικά και κλινικά 
αποτελέσματα, ωστόσο η ταυτόχρονη αρθρόδεση 2ης και 3ης ταρσομετατάρσιας άρθρωσης με μία πλάκα 
δύναται να συνδυάσει την, ήδη αποδεδειγμένα, μεγαλύτερη αντοχή της με βελτιωμένα βραχυπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. 
Υλικό/Μέθοδος: 26 ασθενείς (18 άνδρες, 8 γυναίκες) με οξείες βλάβες τύπου Lisfranc μελετήθηκαν 
αναδρομικά. Σε όλες τις περιπτώσεις διενεργήθηκε ταυτόχρονη αρθρόδεση 2ης και 3ης ταρσομετατάρσιας 
άρθρωσης με μία πλάκα τύπου Wing (Aptus, Medartis®)  μεταξύ 2017-2021. Η μετεγχειρητική 
παρακολούθηση που διήρκησε τουλάχιστον 18 μήνες περιeλάμβανε εκτίμηση με το AOFAS score, 
ακτινογραφίες και Αξονική Τομογραφία. 
Αποτελέσματα: 24 ασθενείς με M.O. ηλικίας 34 [27-48] μελετήθηκαν σύμφωνα με το πρωτόκολλο με Μ.Ο. 
μετεγχειρητικής παρακολούθησης τους 24 μήνες [18-42]. Ο διάμεσος χρόνος μεταξύ βλάβης κι επέμβασης 
ήταν 8 ημέρες [4-21]. Το μέσο AOFAS score στους 6 μήνες υπολογίστηκε 74% [ ± 9%] και στον 18ο μήνα 81% 
[± 12%]. Οστεοαρθριτικές αλλοιώσεις ανευρέθησαν σε 1 ασθενή στους 26 μήνες. 2 Περιπτώσεις 
μετεγχειρητικών λοιμώξεων αντιμετωπίστηκαν με αντιβιοτικά και αφαίρεση των υλικών. Σε 2 περιπτώσεις 
αναφέρθηκε χρόνιος πόνος, εκ των οποίων στη μία διενεργήθηκε αναθεώρηση της αρθρόδεσης λόγω 
ψευδάρθρωσης. 
Συμπέρασμα: Η αρθρόδεση 2ης και 3ης ταρσομετατάρσιας άρθρωσης με την  κλειδούμενη Wing Plate 
(Medartis®), φαίνεται να προσφέρει καλύτερα κλινικά αποτελέσματα και μικρότερη ποσοστά 
μετατραυματικής αρθρίτιδας και αποτυχίας υλικών σε σχέση με την συνήθη τεχνική δύο πλακών. 
Μεγαλύτερες προοπτικές συγκριτικές μελέτες απαιτούνται για την εξαγωγή τεκμηριωμένων 
συμπερασμάτων. 
 
Βιβλιογραφία: Manuel Brehm, MD, Christoph Aufdenblatten, MD, and Andreas Schirm, MD; Arthrodesis of 
the Lisfranc Joint Complex With a New Multidirectional Locking Plate: Midterm Results.Dec 2013, Techniques 
in Foot and Ankle Surgery 12(4):210-214. 
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ΕΑ026 

ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΕΜΜΕΣΗ ΑΝΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΣΦΥΡΟΥ ΣΤΑ ΣΤΡΟΦΙΚΑ 
ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ, ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΟΝΗΣ; ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΑΣ 
Μελέτης Ρόζης1, Δημήτρης  Ζαχαρίου1, Μιχάλης Βαβουράκης1, Ιορδάνης Βαρσάμος1, Βαγγέλης Σακελλαρίου1, 
Σπυρίδων Πνευματικός1 

1Γ’ Πανεπιστημιακή Ορθοπεδική Κλινική, ΓΝΑ ΚΑΤ 

Εισαγωγή: Τα στροφικά κατάγματα της ποδοκνημικής με συμμετοχή του οπισθίου σφυρού, τείνουν να έχουν 
χειρότερα κλινικά αποτελέσματα μετά και τη χειρουργική αποκατάσταση. Τελευταία, η βιβλιογραφία τείνει 
στην υποστήριξη της ανεξάρτητης οστεοσύνθεσης του οπισθίου σφυρού όταν αυτό υπάρχει, μέσω της 
οπίσθιας έξω προσπέλασης, αντί της έμμεσης σταθεροποίησης με κοχλίες κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης. 
Σχεδιάσαμε μία προοπτική μελέτη με σκοπό να καταγράψουμε τη θέση του οπισθίου σφυρού μετά την 
τυπική έξω προσπέλαση και κνημοπερονιαία καθήλωση και κατά πόσον αυτό ανατάσσεται τελικά με έμμεσο 
τρόπο ή όχι. 
 
Υλικό/ Μέθοδος: Στη μελέτη εντάχθηκαν προοπτικά ασθενείς με στροφικό κάταγμα ποδοκνημικής και 
συμμετοχή του οπισθίου σφυρού. Όλοι αντιμετωπίστηκαν με οστεοσύνθεσης της περόνης και κοχλίες 
κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης. Μετεγχειρητικά και κατόπιν έγγραφης συγκατάθεσης, υπεβλήθησαν σε 
αξονική τομογραφία αμφοτέρων των ποδοκνημικών. Η ποιότητα της ανάταξης έγινε με σύγκριση 
παραμέτρων κατά Boszczyk et al. Οι ασθενείς συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια λειτουργικότητας AOFAS 
Hindfoot score στους 3 και 6 μήνες. 
 
Αποτελέσματα: Στη μελέτη εντάχθηκαν 52 ασθενείς. 36 ασθενείς είχαν κάταγμα τύπου SER και 16 τύπου 
PRAB/PREX. Δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά στη μορφολογία του incisura (και συνεπώς στην 
ανάταξη του οπισθίου σφυρού) μεταξύ υγιούς και πάσχουσας πλευράς στα κατάγματα τύπου SER. 
Αντιθέτως, κατεγράφη στατιστική τάση μετριότερων αποτελεσμάτων για τα κατάγματα PREX και σημαντκή 
διαφορά στα κατάγματα PRAB. Αναφορικά με τα κλινικά αποτελέσματα, οι ασθενείς με κάταγμα τύπου PRAB 
είχαν στατιστικά χαμηλότερα σκορ στους 6 μήνες. 
 
Συμπεράσματα: Το οπίσθιο σφυρό φαίνεται πως ανατάσσεται έμμεσα μετά την ανάταξη της περόνης και την 
κνημοπερονιαία καθήλωση στα στροφικά κατάγματα τύπου SER. Η ανάταξη αυτή είναι πλησίον του 
ανατομικού επιφέροντας εξαιρετικά κλινικά αποτελέσματα στους 6 μήνες. Αντιθέτως, στα κατάγματα 
πρηνισμού, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή καθώς δε συμβαίνει το ίδιο φαινόμενο. Συμπερασματικά, 
θεωρούμε πως η ανεξάρτητη οστεοσύνθεση του οπισθίου σφυρού με οπίσθια έξω προσπέλαση έχει θέση 
μόνο στα κατάγματα πρηνισμού, στα οποία φαίνεται να είναι η χρυσή οδός.
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ΕΑ027 

Η ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΒΛΑΙΣΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ (H/V) ΚΑΙ ΝΕΥΡΩΜΑΤΟΣ 
MORTON ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. 
Αναστάσιος Δάρας1, Νικόλαος Μαρκέας 
1Ευρωκλινική, Αθήνα   

Εισαγωγή. Αρκετές περιπτώσεις H/V προσέρχονται με άλγος άκρου ποδός και δυσχέρεια υπόδησης που 
χρειάζονται χειρουργική αντιμετώπιση. Απαιτείται λεπτομερής κλινική εκτίμηση προεγχειρητικά  και 
επιβεβαίωση με μαγνητική τομογραφία, προκειμένου να γίνει ταυτόχρονη εξαίρεση του νευρώματος 
Morton, όταν συνυπάρχει με H/V, στην ίδια χειρουργική συνεδρία. 
Σκοπός. Η ευαισθητοποίηση του κλινικού ορθοπαιδικού για την ακριβή διάγνωση της συνύπαρξης 
νευρώματος Morton, έστω και με αρνητικά ευρήματα στη μαγνητική τομογραφία, για ταυτόχρονη 
χειρουργική αντιμετώπιση του H/V. Το άλγος είναι σημαντικό να αφαιρεθεί μετεγχειρητικά για την επιτυχή 
έκβαση της θεραπευτικής αντιμετώπισης και είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί αυτή η συνύπαρξη. 
Υλικό και μέθοδος. Σε 74 περιπτώσεις (73 γυναίκες και 1 άνδρας) που αντιμετωπίσθηκαν χειρουργικά, με 
αμφοτερόπλευρη αντιμετώπιση σε 51 περιπτώσεις, σύνολο 125 περιπτώσεις άκρων ποδιών, συνυπήρχε 
νεύρωμα Morton σε 26 περιπτώσεις (ποσοστό 21%). Χειρουργικά η χειρουργική εξαίρεση του νευρώματος 
έγινε στην ίδια συνεδρία με την αποκατάσταση του H/V. H μαγνητική τομογραφία που έγινε στην 
πλειοψηφία των περιπτώσεων στο ίδιο διαγνωστικό κέντρο, ανέδειξε προεγχειρητικά τη βλάβη μόνο 11 
περιπτώσεις (42%) ενώ στις άλλες περιπτώσεις (58%) η διάγνωση τέθηκε με την κλινική εξέταση. 
Αποτελέσματα. Η μετεγχειρητική αποκατάσταση του άλγους βάδισης και υπόδησης ήταν ικανοποιητική, με 
άριστα αποτελέσματα σε όλες τις περιπτώσεις και δεν χρειάστηκε νέα χειρουργική συνεδρία. Σε όλες τις 
περιπτώσεις επιβεβαιώθηκε παθολογοανατομικά η ύπαρξη νευρώματος Morton σε συγκεκριμένο 
παθολογοανατομικό εργαστήριο. 
Συμπεράσματα. Σε κάθε περίπτωση χειρουργικής αντιμετώπισης H/V, είναι επιτακτική η διερεύνηση 
πιθανής συνύπαρξης νευρώματος Morton, για τη θεραπευτική αντιμετώπιση στην ίδια χειρουργική 
συνεδρία.  
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ΕΑ028 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑΣ CHEVRON ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ 
ΒΛΑΙΣΟΥ ΜΕΓΑ ΔΑΚΤΥΛΟΥ 
Ιωάννης Τζιόλας1, Ανδρέας Ιγνατίδης1, Ιωάννης Κωνσταντίνου1, Δημήτριος - Κωνσταντίνος Γαρύφαλλος1, 
Νικόλαος Μαρκόπουλος1 

1Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς - Ορθοπαιδική Κλινική 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ 
Ο βλαισός μέγας δάκτυλος (hallux valgus) είναι μία νόσος με επιπολασμό 23% στις ηλικίες 18-65. Είναι πιο 
συχνός στις γυναίκες με αναλογία γυναικών: αντρών 8:1-10:1. Αποτελεί σημαντικό πρόβλημα υγείας καθώς 
προκαλεί άλγος στον άκρο πόδα και σχετίζεται με διάφορα είδη οστεοαρθρίτιδας. Όταν η συντηρητική 
αντιμετώπιση αποτυγχάνει, θεραπεία εκλογής αποτελεί η χειρουργική. Η οστεοτομία Chevron αποτελεί μία 
θεραπευτική επιλογή που έχει ένδειξη σε ήπιας (HVA <25 & IMA <13) και μέτριας (HVA 26-40 & IMA 13-15) 
βαρύτητας βλαισό μέγα δάκτυλο. Σκοπός της μελέτης είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων χειρουργικής 
αντιμετώπισης βλαισού μέγα δακτύλου με τη χρήση της οστεοτομίας Chevron. 
 
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ 
Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν όλοι οι ασθενείς με βλαισό μέγα δάκτυλο που αντιμετωπίστηκαν από το 2010 
έως το 2020 στην κλινική και υπεβλήθησαν σε οστεοτομία Chevron. Χρησιμοποιήθηκε το American 
Orthopedic Foot and Ankle Score (AOFAS) και ο δείκτης EQ-5D-5L. Η χρήση αυτών των εργαλείων έγινε 
προεγχειρητικά καθώς και μετεγχειρητικά με τουλάχιστον 1 χρόνο follow up. Η στατιστική ανάλυση έγινε 
μέσω του SPSS. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Από τους 162 ασθενείς που υπεβλήθησαν σε οστεοτομία Chevron συλλέξαμε επαρκή δεδομένα μόνο από 
τους 96 ώστε να συμπεριληφθούν στην έρευνα. Το 92,7% (Ν=89) ήταν γυναίκες και το 7,3% (Ν=7) άντρες. Η 
μέση ηλικία των ασθενών ήταν 58,4.  Δε χρησιμοποιήθηκε βίδα ή K-wire σε κανέναν ασθενή για 
σταθεροποίηση της οστεοτομίας. Παράλληλα με την οστεοτομία Chevron σε 33 ασθενείς διενεργήθηκε και 
επέμβαση McBride ενώ σε 42 ασθενείς διενεργήθηκε και οστεοτομία Weil. H μέση Hallux Valgus Angle (HVA) 
ήταν 32,7, ενώ η μέση Intermetatarsal Angle (IMA) ήταν 13,4. Υπήρξε στατιστικά σημαντική βελτίωση των 
AOFAS και EQ-5D-5L από 47,4% σε 88,7% και από 0,22 σε 0,91 αντίστοιχα κατά μέσο όρο. Η μέση διάρκεια 
νοσηλείας ήταν 2,1 μέρες.  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η οστεοτομία Chevron αποτελεί ίσως την κυριότερη περιφερική οστεοτομία στην αντιμετώπιση του βλαισού 
μέγα δακτύλου καθώς παράγει άριστα αποτελέσματα και βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών όχι 
μόνο με ήπια και μέτρια νόσο, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις και με σοβαρή. 
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ΕΑ029 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ 
ΔΙΑΦΥΣΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
Χρήστος Μασούρας, Χρήστος Πατήλας, Μιχαήλ Βαβουράκης, Ιωάννης Κολοβός, Ελισάβετ Μαντζίλα, Μιχάλης 
Σαράντης, Νικόλαος Σεκούρης1 

1Παιδοορθοπεδική Κλινική ΓΝΑ"ΚΑΤ" 

Εισαγωγή. 
Η συχνότητα της ρήξης του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου ΠΧΣ) στα παιδιά αυξάνεται λόγω των αυξημέων 
αθλητικών δραστηριοτήτων. Η συντηρητική αντιμετώπιση είναι συσχετισμένη με πολλές όψιμες επιπλοκές. 
Η χειρουργική αποκατάσταση αποφεύγονταν στα παιδιά για να αποφευχθεί τραυματισμός στον συζευκτικό 
χόνδρο. Ωστόσο καινούργιες τεχνικές επιτρέπουν την αποκατάσταση του ΠΧΣ αποφεύγοντας σοβαρούς 
τραυματισμούς του συζευκτικού χόνδρου. 
Σκοπός. 
Ο σκοπός η παρουσίαση της εμπειρίας μας στην χρήση μια διαφυσιακής τεχνικής για την αποκατάσταση του 
ΠΧΣ σε παιδιά. 
Υλικό & Μέθοδος.  
Η τεχνική αυτή έχει χρησιμοποιηθεί σε 34 παιδιά ηλικίας 12-16 ετών με ρήξη ΠΧΣ. Σε 12 παιδιά συνυπήρχε 
ρήξη μηνίσκου που αντιμετωπίστηκε με μηνισκοσυρραφή. Στην τεχνική αυτή χρησιμοποιείται μόνο ο 
ημιτενοντώδης τένοντας ως αυτομόσχευμα. Το οστικό τούνελ δεν ξεπέρασε τα 8 χιλ. Προεγχειρητικά και 
κατά την διάρκεια της κλινικής παρακολούθησης έγινε ακτινολογικός έλεγχος, έλεγχος μήκους κάτων άκρων 
και γωνίωσης των γονάτων. 
Αποτέλεσμα. 
Όλοι οι ασθενείς επιστρέψαν σε πλήρη αθλητικές δραστηριότητες 7 μήνες μετά την επέμβαση. Δεν 
παρατηρήθηκε ανισοσκελία η γωνίωση των γονάτων κατά την κλινική παρακολούθηση που διάρκεσε 3 έτη. 
Ωστόσο παρατηρήθηκε μια μερική χαλάρωση του μοσχεύματος χωρίς κάποια κλινική επίπτωση. 
Συμπεράσματα. 
Αυτή διαφυσιακή τεχνική με την οποία αποφεύγεται σοβαρός τραυματισμός του συζευκτικού χόνδρου 
αποτελεί μια καλή επιλογή στην αποκατάσταση του ΠΧΣ διατηρώντας τα εμβιομηχανικά πλεονεκτήματα της 
κλασικής αποκατάστασης. 
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ΕΑ030 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΤΕΝΟΝΤΟΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΝΟΤΟΜΗΣ 
ΤΗΣ ΜΑΚΡΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ  
Παύλος  Ενφιετζόγλου1, Απόστολος Γκάντσος1, Νεραντζούλα Γούτσιου1, Βασιλική Τσακίρη1, Κωνσταντίνος 
Μποσινάκης1, Αλέξανδρος  Ελευθερόπουλος1 

1Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας  

Εισαγωγή/σκοπός: Οι ρήξεις του στροφικού πετάλου ολικού πάχους είναι μια κοινή αιτία πόνου και 
αναπηρίας στον ώμο. Ενώ ο ρόλος του στροφικού πετάλου φαίνεται να είναι πολύ γνωστός, η κλινική 
σημασία του τένοντα του δικεφάλου για τη λειτουργία του ώμου εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο 
διαμάχης. Ο στόχος αυτής της μελέτης είναι να αξιολογήσει τις διαφορές μεταξύ αρθροσκοπικής 
τενoντόδεσης ή τενοτομής με ταυτόχρονη αποκατάσταση του στροφικού πετάλου με τεχνική double row.  
Υλικό και μέθοδος: Σε αυτή την μελέτη συμπεριλήφθηκαν 40 ασθενείς (13 γυναίκες και 27 άντρες) που 
υποβλήθησαν σε αρθροσκοπική συρραφή στροφικού πετάλου με τεχνική double row. 
Η μακρά κεφαλή του δικεφάλου υποβλήθηκε σε αρθροσκοπική τενοντόδεση ή τενοτομή.  Προεγχειρητικά 
όλοι οι ασθενείς εκτιμήθηκαν με τα test (VAS Score και Constant Shoulder Score). Το χρονικό διάστημα 
παρακολούθησης ήταν οι 24 μήνες όπου καταγράφηκε το επίπεδο πόνου και το εύρος κίνησης σε κάμψη 
και απαγωγή. 
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς στην ομάδα τενοντόδεσης και τενοτομής παρούσιασαν παρόμοιο αποτέλεσμα 
όσον αφορά τον πόνο. Κατά τη στιγμή της μετεγχειρητικής παρακολούθησης, κανένας ασθενής δεν ανέφερε 
κράμπες του δικεφάλου. Οι ασθενείς στην ομάδα τενοντόδεσης εμφάνισαν ελαφρώς αυξημένο εύρος 
πρόσθιας κάμψης και απαγωγής. 
Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας, τόσο η αρθροσκοπική τενοντόδεση όσο και η τενοτομή 
του δικεφάλου παρουσιάζουν  παρόμοια αποτελέσματα όσον αφορά τον πόνο κατά την σύγχρονη 
αποκατάσταση του στροφικού πετάλου. Ωστόσο, στην ομάδα τενοντόδεσης παρουσιάστηκε ελαφρώς 
αυξημένο εύρος απαγωγής και πρόσθιας κάμψης. 
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ΕΑ031 

GRADE 2 ISOLATED POSTEROLATERAL CORNER INJURIES AND MENISCAL 
INSTABILITY CAN BE SUCCESSFULLY REPAIRED THROUGH AN ALL-INSIDE 
ARTHROSCOPIC TECHNIQUE 
George Komnos1,2, Victoria Duthon1, Konstantinos Banios3, Chris Baltas2, Jacques Menetrey1 

1Centre de Medecine du Sport et de l’Exercice, Swiss Olympic Medical Center, Hirslanden Clinique la Colline, Geneva, 
Switzerland, 2University Hospital of Larisa, Greece, 3General Hospital of Karditsa, Greece 

Background: Injuries of the posterolateral corner (PLC) of the knee can lead to chronic rotational instability, 
pain, and functional impairment. The isolated PLC injury is considered a rare entity. These subtle PLC injuries 
are commonly combined with hypermobile lateral meniscus (LM) and can be misdiagnosed causing persistent 
pain and instability to patients. The hypothesis of this study was that an arthroscopic repair can be an effective 
treatment for isolated subtle PLC injuries with hypermobile LM and can provide good stability and clinical 
outcomes postoperatively. 
Materials and Methods: Fifty-two patients who had been diagnosed with isolated PLC injury, and were treated 
arthroscopically, were included. Demographic, preoperative, and operative data were collected and 
reviewed. All patients underwent suturing of the lateral meniscus with the utilization of an all-inside 
technique. Postoperatively, varus stress test, posterolateral drawer test, dial test, activity, and patient-
reported outcome measures (PROMs) were assessed. 
Results: At the last follow-up visit (minimum 1 year), 51 of the patients (98%) of the patients declared satisfied 
with the procedure. One patient was re-operated. All 51 patients had a negative varus stress test, 
posterolateral drawer test, and dial test. Postoperative VAS score was 8,8 (range, 7-10), IKDC score was 
86,4(range, 77-97) and Tegner Activity Scale was 7,7(range, 4-10). No complications, such as postoperative 
knee stiffness, pain, cyst due to implants, or infection occurred. 
Discussion: Arthroscopic repair of subtle isolated PLC injuries of the knee can result in favorable clinical 
outcomes, with the elimination of the pain and the instability and return to satisfying sports activity. 
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ΕΑ032 

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΗΝΙΣΚΟΥ: ΜΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΗΝΙΣΚΕΚΤΟΜΗ. 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 9 ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ 
ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 82 ΜΗΝΩΝ 
Βασιλειος Μητρούσιας1, Γεώργιος  Χαλάτσης1, Φρειδερίκη Παντελιάδου1, Στέλλα Στεργιάδου1, Μιχαήλ 
Χαντές1 

1Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας 

Εισαγωγή: Η μεταμόσχευση μηνίσκου είναι μια πολύτιμη επιλογή σε ασθενείς με συμπτωματική απώλεια 
του μηνίσκου, αλλά χωρίς προχωρημένες εκφυλιστικές αλλοιώσεις.  
 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να προσδιορίσει τα μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα μιας σειράς 
ασθενών εξετάζοντας: α)την λειτουργική κατάσταση των ασθενών β)τη συχνότητα επανεπέμβασης και 
επιπλοκών και γ)την κατάσταση του χόνδρου και του μεταμοσχευμένου μηνίσκου με βάση τη μαγνητική 
τομογραφία. 
 
Μέθοδοι: Στην μελέτη συμπεριελήφθησαν όλοι οι ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε αρθροσκοπική 
μεταμόσχευση πτωματικού μηνίσκου, από το 2015 έως το 2020, με τουλάχιστον 2 έτη μετεγχειρητικής 
παρακολούθησης. Στους ασθενείς ζητήθηκε να απαντήσουν τα παρακάτω ερωτηματολόγια: IKDC-SKF,  
KOOS, Lysholm, κλίμακα Tegner, EQ-5D-5L καθώς και ένα patient acceptable symptom state. Όλοι οι ασθενείς 
υποβλήθηκαν επίσης σε μαγνητική τομογραφία.  
 
Αποτελέσματα: Όλοι οι ασθενείς είχαν προηγουμένως υποβληθεί σε ολική ή μερική μηνισκεκτομή. 
Πραγματοποιήθηκαν 9 μεταμοσχεύσεις, 5 έσω και 4 έξω μηνίσκου. Ο μέσος χρόνος μετεγχειρητικής 
παρακολούθησης ήταν 3.2 έτη. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 29 έτη. Το μόσχευμα επιβίωσε στο 100% 
των ασθενών. Η συχνότητα επανεπέμβασης ήταν 0%. Στατιστικά σημαντική βελτίωση σε ότι αφορά τα 
ερωτηματολόγια παρατηρήθηκε στο 78% των ασθενών. Το μέσο σκορ για τα ερωτηματολόγιο ήταν: KOOS 
71 ± 17, IKDC 63 ± 19, Lysholm 84 ± 10, Tegner 3.8 ± 3, EQ-5D-5L 72 ± 19. Εξώθηση του μηνίσκου (extrusion) 
παρατηρήθηκε στο 44% των ασθενών. Το μέσο εύρος εξώθησης ήταν 5.5±2.8mm, ενώ το μέσο σχετικό 
ποσοστό εξώθησης ήταν 34±14%. Τέλος, επιδείνωση της κατάστασης του χόνδρου παρατηρήθηκε στο 22% 
των ασθενών, το σύνολο των οποίων είχε τουλάχιστον βλάβη ICRS Grade II προεγχειρητικά.  
 
Συμπεράσματα: Η μελέτη αυτή αναδεικνύει την σημασία της μεταμόσχευσης μηνίσκου ως μια επέμβαση 
διάσωσης του γόνατος σε νέους ασθενείς με συμπτωματική απώλεια του μηνίσκου. Παρότι η μετεγχειρητική 
εξώθηση του μηνίσκου είναι συχνή, δεν είναι απαραίτητα κλινικά σημαντική. Η μεταμόσχευση φαίνεται να 
προστατεύει από επιδείνωση των χόνδρινων βλαβών, καθυστερώντας έτσι την εξέλιξη της οστεοαρθρίτιδας.  
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ΕΑ033 

ΕΞΩΑΡΘΡΙΚΗ ΤΕΝΟΔΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ 
ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ. ΠΩΣ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΒΕΒΑΙΟΙ ΟΤΙ ΤΑ ΤΟΥΝΕΛ ΣΑΣ ΔΕΝ 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΝΟΝΤΑΙ 
 
Βασιλειος Μητρούσιας1, Γεώργιος  Χαλάτσης1, Αλέξανδρος Κοσκινιώτης1, Νήφων  Γκέκας1, Θεόδωρος 
Μυλωνάς1, Μιχαήλ Χαντές1 

1Ορθοπαιδική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 

Εισαγωγή: Η εξωαρθρική τενόδεση είναι μια επέμβαση που μπορεί να πραγματοποιηθεί σε συνδυασμό με 
την ανακατασκευή του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου (ΠΧΣ) με σκοπό τον περιορισμό της στροφικής 
αστάθειας του γόνατος και την μείωση της συχνότητας επαναρρήξης του μοσχεύματος του ΠΧΣ.  
 
Σκοπός - Μέθοδος: Σκοπός της παρούσας παρουσίασης είναι η περιγραφή μιας τροποποίησης της κλασσικής 
τεχνικής κατά Lemaire, η χρήση της οποίας μειώνει την πιθανότητα το τούνελ του ΠΧΣ να διασταυρωθεί με 
αυτό της τενόδεσης στο περιφερικό μηριαίο και επιτρέπει στο χειρουργό να αξιολογήσει την ακεραιότητα 
των τούνελ διεγχειρητικά.  
 
Αποτελέσματα: Το τούνελ της εξωαρθρικής  τενόδεσης  πρέπει να δημιουργείται μετά τη δημιουργία των 
τούνελ του ΠΧΣ αλλά πριν την καθήλωση του μοσχεύματος του ΠΧΣ. Σε ότι αφορά την στόχευση για τη 
δημιουργία του τούνελ της εξωαρθρικής τενόδεσης, ο χειρουργός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα 
στους 3 ακόλουθους συνδυασμούς γωνιών στο εγκάρσιο και το μετωπιαίο επίπεδο αντίστοιχα: 30⁰ - 0⁰, 35⁰ 
– 5⁰ ή 40⁰ – 10⁰. Κατά τη διάρκειας της δημιουργίας του μηριαίου τούνελ της τενόδεσης, το αρθροσκόπιο 
μπορεί μέσω της πρόσθιας, έσω πόρτας να τοποθετηθεί μέσα στο μηριαίο τούνελ του χιαστού, επιτρέποντας 
έτσι διεγχειρητικά την εκτίμηση της ακεραιότητας του τούνελ και δίνοντας τη δυνατότητα για άμεση 
αναθεώρηση της θέσης σε περίπτωση διασταύρωσης των δύο τούνελ. 
 
Συμπεράσματα: Η παραπάνω τεχνική δίνει τη δυνατότητα μιας ασφαλούς ανατομικής ανακατασκευής του 
ΠΧΣ με ταυτόχρονη εξωαρθρική τενόδεση,  ένας συνδυασμός συχνά απαραίτητος ιδιαίτερα σε νέους 
ασθενούς, με μεγάλη στροφική αστάθεια που συμμετέχουν σε αθλήματα επαφής ή σε περιπτώσεις 
αναθεώρησης της ανακατασκευής.  
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ΕΑ034 

MENISCAL REPAIR USING ALL INSIDE TECHNIQUE: OUTCOMES OF FIFTY 
PATIENTS 
Θεοφύλακτος Κυριακίδης1,2, Χαράλαμπος Πιτσιλός1, Κωνσταντίνος Χήτας1, Βασίλειος Μπαλαμώτης1, Ιωάννης 
Γιγής1, Περικλής Παπαδόπουλος1 

1Aristotle University of Thessaloniki, 2Erasme University Hospital, Brussels  

Introduction: Meniscal repair is constantly increasing in the treatment of traumatic meniscal tear in adults, 
with promising results. The present study aimed to analyze the mid-term clinical and functional outcomes in 
isolated meniscal repair using the all-inside technique. 
Materials and Methods: Fifty patients, treated for isolated meniscal tear in the red or red-white zone with the 
all-inside technique using the Fast-Fix 360® device (Smith & Nephew) between January 2015 and December 
2016, were retrospectively reviewed. All patients were evaluated using patients’ reported outcomes, 
including the IKDC score and the VAS for pain. The meniscal healing was clinically assessed according to 
Barret’s criteria. Treatment related complications were also recorded. 
Results: The mean age at the time of surgery was 37 years (range, 21-55) and the mean BMI was 25.71 kg/m² 
(range, 17-33). The average time from injury to surgery was of 84 days (range 15-123) and the mean follow-
up was 5.5 years (range, 5-7). All patients presented a significant improvement (p<0.05) at the final follow-
up. IKDC score was improved from 44.82 (range, 36.26-53.76) to 74.82 (range 55.94-76.92) and VAS decreased 
from 5.8 (range, 4-8) to 1.2 (range, 0-4). Barret’s criteria were also improved over time. No complications 
were reported.  
Conclusion: Arthroscopic all-inside meniscal repair for isolated traumatic tears is a safe and efficient 
treatment for middle-aged patients with meniscal lesions in the red or red-white zone. 
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ΕΑ035 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ENDOBUTTON ΣΤΗΝ ΕΞΩ ΜΗΡΙΑΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΤΟ 
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
Αντώνιος Κουζέλης1, Δημήτρης Αβραμίδης1, Παναγιώτης Τσιπλάκος1, Σπύρος  Παπαγιάννης1, Παναγιώτης  
Αντζουλάς1, Νικόλαος  Πάρχας1 

1Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών ''Παναγία Η Βοήθεια'' 

ΣΚΟΠΟΣ: Η αρθροσκοπική αποκατάσταση της ρήξης προσθίου χιαστού συνδέσμου αποτελεί μία ευρέως 
χρησιμοποιούμενη και αποδεδειγμένα αποτελεσματική μέθοδο αποκατάστασης της σταθερότητας του 
γόνατος. Μία από τις μεθόδους καθήλωσης του μοσχεύματος στο μηριαίο tunnel είναι η χρήση τεχνικής 
endobutton. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της σταθερότητας του γόνατος και των 
κλινικών αποτελεσμάτων σε συνάρτηση με την επαφή ή μη του endobutton με το φλοιό του μηριαίου. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Πρόκειται για αναδρομική μελέτη. Αναζητήθηκαν ασθενείς από το 2018 μέχρι το 2021. 
Ανευρέθηκαν 100 στους οποίους χρησιμοποιήθηκε η τεχνική endobutton για την αποκατάσταση της ρήξης 
του προσθίου χιαστού εκ των οποίων οι 86 ήταν άνδρες και οι 14 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 28 έτη με 
εύρος 15 έως 54 έτη. Η κλινική αξιολόγηση της μετεγχειρητικής έκβασης πραγματοποιήθηκε με βάση τις 
κλίμακες βαθμολόγησης κατά KOOS, IKDC και η πρόσθιο-οπίσθια σταθερότητα του γόνατος ελέγχθηκε με τη 
χρήση του συστήματος υποκειμενικής εκτίμησης της λειτουργικότητας του γόνατος ΚΤ -  1000.  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης ήταν 1,5 έτη (1 – 3 έτη). Και στις δύο υποομάδες 
ασθενών (το endobutton σε επαφή ή όχι) παρουσίασαν παρόμοια κλινικά αποτελέσματα. Η πρόσθιο-
οπίσθια παρεκτόπιση με τη χρήση του ΚΤ 1000, σε σύγκριση με το υγιές γόνατο κυμαινόταν από 1 έως 3 mm 
(means 2±1) και στις δύο υποομάδες. Oι ασθενείς ήταν ικανοποιημένοι από το λειτουργικό αποτέλεσμα 
έχοντας IKDC και KOOS score 92±5 και 91±5 αντίστοιχα. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η τεχνική endobutton έχει αποδειχθεί αποτελεσματική μέθοδος για την σταθεροποίηση 
του μοσχεύματος στο μηριαίο tunnel. Από την κλινική μας εμπειρία δεν προκύπτει διαφορά στη 
σταθερότητα και το κλινικό αποτέλεσμα από την επαφή ή μη του endobutton στο μηριαίο φλοιό.  
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ΕΑ036 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΘΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ 
ΜΗΝΙΣΚΕΚΤΟΜΗΣ ΣΕ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΗΞΕΙΣ ΜΗΝΙΣΚΟΥ, ΜΙΑ ΜΕΤΑΝΑΛΥΣΗ 
ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2011 ΕΩΣ ΤΟ 
2020 
Αικατερίνη Σουρμενίδη1, Αλέξανδρος Κοσκινιώτης1, Ευστάθιος  Κωνσταντίνου1, Μιχαήλ Χαντές1,2, Ιωάννης 
Στεφανίδης1,2, Ευθύμιος Δαρδιώτης1,2, Χρυσούλα Δοξάνη2 

1Π.Γ.Ν.Λαρισας, Λάρισα, Ελλάδα, 2Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  

 
Εισαγωγή: Η εκφυλιστική ρήξη του μηνίσκου είναι  πολύ συχνή. Η μηνισκεκτομή  είναι μια από τις πιο συχνές 
ορθοπαιδικές επεμβάσεις. Παρόλα αυτά,  τα αποτελέσματα της και οι ενδείξεις της είναι ακόμα υπό 
συζήτηση. 
Σκοπός : Στόχος της παρούσας μετανάλυσης είναι  να διαπιστώσουμε εάν η αρθροσκοπική μερική 
μηνισκεκτομή (APM) είναι αποτελεσματική μακροπρόθεσμα ( follow-up>2ετων) όσο αφορά την  
ανακούφιση του πόνου στις εκφυλιστικές βλάβες του μηνίσκου. 
Υλικό και Μέθοδος: Για το σκοπό αυτό  συγκρίναμε ασθενείς που υπεβλήθησαν σε APM με ή χωρίς 
φυσικοθεραπεία με ασθενείς που έλαβαν μόνο φυσικοθεραπεία. Ασθενείς που έλαβαν άλλου είδους 
θεραπεία δε συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. Αναζητήσαμε στη βιβλιογραφία κλινικές μελέτες δημοσιευμένες 
από το 2011 έως το 2020 με follow-up τουλάχιστον τα 2 έτη. H αναζήτηση έγινε στη βάση δεδομένων Pubmed 
Αποτελέσματα: Συμπεριλάβαμε 6 κλινικές μελέτες οι οποίες χρησιμοποιούσαν για την αξιολόγηση του 
πόνου είτε το KOOS pain score, είτε το VAS score. Συνολικά συμμετείχαν 1018 ασθενείς. Η εξαγωγή 
δεδομένων και η ανάλυση έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες της Cochrane Collaboration. Χρησιμοποιήθηκε η 
σταθμισμένη μέση τιμή. Πραγματοποιήσαμε subgroup analysis για follow-up <5 ετών (SMD:0.17;95%CI=-
0.03-0.37;p=0.32;I2=13%) και για follow-up 5 ετών (SMD: -0.07; 95%CI= -0.35, 0.22; p=0.09; I2 =58%)  
Συμπεράσματα: Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική υπεροχή της APM έναντι της μεμονωμένης 
φυσικοθεραπείας. 
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ΕΑ037 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ MONTEGGIA ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ 
Δημήτριος Μεταξιώτης1, Πασχάλης Τσιούλας1, Ιπποκράτης Αγγελίδης1, Μάχντι Αμπουχαμδάν1, Θεοχάρης  
Αβραμίδης1, Αναστάσιος Μπελετσιώτης1 

1Β' Ορθοπαιδική Κλινική, ΓΝ Παπαγεωργίου 

Εισαγωγή 
Οι κακώσεις (κάταγμα-εξάρθρημα)  Monteggia αποτελούν περίπου το 1,5% των καταγμάτων σε παιδιά. 
Δυστυχώς αρκετές περιπτώσεις αυτών των κακώσεων διαφεύγουν της προσοχής και αυτό εξαρτάται κυρίως 
απο την εμπειρία του θεράποντος. 
Σκοπός της εργασίας είναι κα αξιολογήσει την αντιμετώπιση παραμελημένων κακώσεων Monteggia σε 
παιδιά. 
 
Υλικό-Μέθοδοι 
8 παιδιά με μέσο όρο ηλικίας 5,3 έτη προσήλθαν για αντιμετώπιση λόγω παραμελημένων κακώσεων 
Monteggia. Απο τον ακτινολογικό έλεγχο και το ιστορικό προέκυψε ότι ήταν όλες τύπου Ι κατά Bado. Δεν 
υπήρχε νευρολογική σημειολογία αλλά υπήρχε ιστορικό κάκωσης περισσότερο από 3 μήνες και περιορισμός 
στις κινήσεις του αγκώνα.  
 
Αποτελέσματα 
Σε όλες τις περιπτώσεις έγινε οστεοτομία της ωλένης η οποία σταθεροποιήθηκλε με πλάκα και βίδες και 
έγινε ανοικτή ανάταξη του εξαρθρήματος της κεφαλής της κερκίδας χωρίς αποκατάσταση του 
δακτυλιοειδούς συνδέσμου. Ακολούθησε ακινητοποίηση για 6 εβδομάδες με βραχιονο-πηχεοκαρπικό 
γύψινο επίδεσμο. Η λειτουργικότητα του αγκώνα επανήλθε πλήρως σε 6 μήνες. 
 
Συμπεράσματα 
Οι κακώσεις Monteggia μπορεί να διαφύγουν της προσοχής κατά την αρχική κάκωση ιδίως σε περιπτώσεις 
όπου δεν υπάρχει κάταγμα της ωλένης αλλά μόνο πλαστική παραμόρφωση αυτής. Η χειρουργική 
αντιμετώπιση παραμελημένων περιπτώσεων είναι τεχνικά απαιτητική και τα αποτελέσματα είναι καλύτερα 
σε παιδιά < 12 ετών και όταν αντιμετωπίζονται τα τρία πρώτα χρόνια απο την κάκωση. 
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ΕΑ038 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ KAPANDJI ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ 
Δημήτριος Μεταξιώτης1, Πασχάλης Τσιούλας1, Ιπποκράτης Αγγελίδης1, Μάχντι Αμπουχαμδάν1, Θεοχάρης 
Αβραμίδης1, Αναστάσιος Μπελετσιώτης1 

1Β' Ορθοπαιδική Κλινική, ΓΝ Παπαγεωργίου 

Εισαγωγή 
Το κάταγμα του περιφερικού άκρου της κερκίδας αποτελεί το συχνότερο κάταγμα του αναπτυσσόμενου 
σκελετού και η συνηθέστερη θεραπεία είναι η κλειστή ανάταξη και η ακινητοποίηση με γύψινο επίδεσμο. 
Σε αρκετές περιπτώσεις και ιδίως στα πλήρως παρεκτοπισμένα κατάγματα η κλειστή ανάταξη είναι εργώδης.  
Σκοπός της εργασίας είναι να εκτιμήσει την αποτελεσματικότητα του χειρισμού ανάταξης με τη μέθοδο 
Kapandji σε παιδιά με κατάγματα της περιφερικής κερκίδας που δεν περιλαμβάνουν τον συζευκτικό χόνδρο.  
 
Υλικό και μέθοδοι 
19 παιδιά με μέσο όρο ηλικίας 8.9 έτη, με ασταθή και πλήρως παρεκτοπισμένα κατάγματα του περιφερικού 
άκρου της κερκίδας, αντιμετωπίσθηκαν με κλειστή ανάταξη υπο γενική αναισθησία και ακτινοσκοπικό 
έλεγχο. Σε όλες τις περιπτώσεις έγινε χειρισμός Kapandji με KW και σταθεροποίηση με διαδερμικά KW. Η 
μετεγχειρητική παρακολούθηση ήταν καταμέσο όρο 3.8 μήνες. 
 
Αποτελέσματα 
Σε όλες τις περιπτώσεις επιτεύχθηκε πλήρης πώρωση και αποκατάσταση του μήκους και του άξονα της 
κερκίδας. Η ακινητοποίηση με πηχεοκαρπικό γύψινο επίδεσμο διατηρήθηκε για 4-6 εβδομάδες. Η 
λειτουργικότητα της πηχεοκαρπικής αποκαταστάθηκε πλήρως στο τέλος της παρακολούθησης των 6 μηνών. 
 
Συμπεράσματα 
Η τεχνική ανατάξεως Kapanji είναι σχετικά εύκολη μέθοδος ανάταξης και με την ενδεδειγμένη χρήση της 
αποφεύγεται η ανοικτή ανάταξη. Ειδικά σε εφήβους όπου μειώνονται σημαντικά οι πιθανότητες remodeling 
είναι εξαιρετικά βοηθητική τεχνική. 
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ΕΑ039 

COMPARISON OF RADIOLOGICAL AND CLINICAL OUTCOME OF PAVLIK 
HARNESS SPLINT IN PATIENTS WITH DEVELOPMENTAL DYSPLASIA OF THE 
HIP (DDH) 
Christos-Georgios Dragonas1, Dimitrios Manoukian1,2 

1The Princess Alexandra Hospital NHS Trust, Harlow, United Kingdom, 2Barts Health NHS Trust-Royal London Hospital, 
London, United Kingdom 

INTRODUCTION/PURPOSE: Dynamic Dysplasia of the Hip(DDH) joint is a complex condition that may lead to 
degenerative arthritis. Ultrasound Scan (USS) is considered the Gold-Standard for diagnosis, by calculating the 
Graf a angle, while the Pavlik Harness (PH) splint is widely applied for treatment. Despite the widespread use 
of PH, no specific guidelines exist in modern literature regarding the timing of follow-up process. The purpose 
of this project is to compare treatment progress and clinical outcomes of patients with DDH, undergoing 1st 
USS post PH application in 2,3,4 and 6 weeks. 
MATERIALS AND METHODS: Data were collected in retrospective from 15/2/2022 to 06/04/2022 by assessing 
the database of the Princess Alexandra Hospital from 2/2017-2/2022. We included patients who underwent 
1st USS post PH application in 2,3,4 or 6 weeks, while excluding those who had their 1st USS in any other 
week (1,5,7 etc). Two-hundred-ten(210) patients met the criteria and were included in the study. We further 
divided these patients in 4 subgroups according to the timing of the 1st USS: Week 2=12, Week 3=67, Week 
4=86, Week 6=45. For every patient, Graf a angle on diagnosis, mean length of treatment and number of 
hospital visits were documented. 
RESULTS: The Week 3 and Week 4 groups displayed the lowest mean length of treatment (5.6 weeks and 6.7 
weeks respectivelly) while the Week 6 group displayed the highest (10.04 weeks).The Week 3 and Week 4 
groups also showed the highest treatment percentage at 6 weeks post PH application (67%, 64%), in addition 
to displaying the lowest mean number of hospital visits (2.97 visits/patient, 2.88 visits/patient). Finally, the 
Week 4 Group presented the highest treatment percentage on 1st visit (50%). Total failure rate of PH was 
calculated at 2.38% (5/210) and displayed no significant difference amongst all subgroups. 
CONCLUSIONS: We conclude that difference in timing of 1st USS results in signigicantly different treatment 
pathways and outcomes. Groups of patients who had 1st USS in Week 3 or Week 4 post PH application display 
the best clinical and therapeutic outcomes.  
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ΕΑ040 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΕΡΚΙΔΟΣ ΜΕ ΤΗ 
ΜΕΘΟΔΟ BELL TAWSE ΣΤΟΥΣ ΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΑΝΩΡΙΜΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ. 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018-2021 
Σεμέλη Καλτσά1, Ροδάνθη Μαργαρίτη1, Παναγιώτης Κολοβός1, Ορέστης Κωνσταντάς1, Αλέξανδρος 
Χατζηκυριάκος1, Νικόλαος Παρασκευόπουλος1, Αγγελική  Τζώρτζη1, Δημήτρης  Καλαβρυτινός1, Ευμορφία 
Πεχλιβανίδου1, Αικατερίνη Κατσούλη1, Χρήστος Ζαμπακίδης1 

1Γ.Ν.Π.Α. Παναγιώτη Και Αγλαΐας Κυριακού 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ: 
Το χρόνιο εξάρθρημα κεφαλής κερκίδος είναι ένα σπάνιο εύρημα στα παιδιά. Συχνά προκύπτει συνεπεία 
είτε ενός μη αναταχθέντος/παραμελημένου κατάγματος monteggia είτε προοδευτικής παραμόρφωσης 
αντιβραχίου σε παιδιά με Νόσο Πολλαπλών Εξοστώσεων (ΝΠΕ) κατά Masada II. 
Σκοπός μας είναι η αναδρομική καταγραφή των περιστατικών χρονίου εξαρθρήματος κεφαλής κερκίδος που 
αντιμετωπίστηκαν στην κλινική μας με τη μέθοδο Bell Tawse τα τελευταία 4 χρόνια. 
ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ: 
Μεταξύ 2018-2021 αντιμετωπίστηκαν στην κλινική μας συνολικά 6 παιδιά (3 κορίτσια, 3 αγόρια) με χρόνιο 
(>4 μήνες) εξάρθρημα κεφαλής κερκίδος. 
Στις 4 περιπτώσεις (3 αγόρια,1 κορίτσι, Μ. Ο. ηλικίας 8,5 έτη) επρόκειτο για παραμελημένο κάταγμα 
monteggia, που η διάγνωση έγινε κατά Μ. Ο. 6 μήνες μετατραυματικά. Κατά τη διάγνωση το κάταγμα της 
ωλένης ήταν ήδη πωρωθέν, ενώ η ωλένη δεν παρουσίαζε ιδιαίτερη παραμόρφωση. Πραγματοποιήθηκε 
ανοιχτή ανάταξη της κεφαλής κερκίδος και συνδεσμοπλαστική του δακτυλιοειδούς συνδέσμου με επίμηκες 
τμήμα της έξω περιτονίας του τρικεφάλου κατά Bell Tawse, ενώ η ανάταξη της κεφαλής συγκρατήθηκε 
επιπλέον με διακονδύλιο K-W. Μετεγχειρητικά ετέθη γυψονάρθηκας σε 100° κάμψη και υπτιασμό του 
αντιβραχίου για 4 εβδομάδες. Στη συνέχεια ακολούθησε προοδευτική ενεργητική κινητοποίηση. 
Στις 2 περιπτώσεις (2 κορίτσια, Μ. Ο. ηλικίας 11 έτη) η αιτία του εξαρθρήματος της κεφαλής κερκίδος ήτανε 
η προοδευτική παραμόρφωση λόγω ΝΠΕ. Στις περιπτώσεις αυτές η ανοιχτή ανάταξη της κεφαλής κερκίδος 
δεν ήταν εφικτή χωρίς οστεοτομία βράχυνσης της κερκίδος και επιμήκυνσης της ωλένης, κατά τις οποίες 
έγινε επιπλέον αφαίρεση της εξόστωσης και διόρθωση του άξονα. Μετεγχειρητικά ακολουθήθηκε η ίδια 
διαδικασία. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 
Κλινική και ακτινολογική επανεκτίμηση πραγματοποιήθηκε μηνιαία μετά την αφαίρεση του γυψονάρθηκα 
και του K-W για το πρώτο τρίμηνο, τριμηνιαία στη συνέχεια για ένα χρόνο για τα τραυματικά εξαρθρήματα 
και κάθε 4-6 μήνες έκτοτε για τις περιπτώσεις με ΝΠΕ (follow up 2 έτη). 
Οι 4 πρώτες περιπτώσεις ανέκτησαν πλήρες εύρος κίνησης δύο μήνες μετά την αφαίρεση του γυψονάρθηκα 
ενώ δεν παρατηρηθήκε αστάθεια/εξάρθρημα της κεφαλής της κερκίδος. Επέστρεψαν πλήρως στις αθλητικές 
δραστηριότητες. 
Οι 2 περιπτώσεις με τη ΝΠΕ παρουσίασαν 3 μήνες μετεγχειρητικά πλήρη κάμψη/έκταση του αγκώνα με 
περιορισμένο πρηνισμό/υπτιασμό. Από τον 6. μήνα και έπειτα εμφανίζουν ήπιο υπεξάρθρημα της κεφαλής, 
το οποίο δεν επιδεινώθηκε στη διετία. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: 
Το χρόνιο εξάρθρημα κεφαλής κερκίδος έχει σαν αποτέλεσμα την κατάργηση της λειτουργικότητας της 
άρθρωσης του αγκώνα και επιφέρει μεγάλη αναπηρία για το άνω άκρο. Η χειρουργική αποκατάσταση με 
την τεχνική Bell Tawse αποτελεί αξιόπιστη χειρουργική μέθοδο αντιμετώπισης στα παιδιά, είτε το 
εξάρθρημα προέρχεται από τραυματισμό είτε είναι αποτέλεσμα μίας συγγενούς προοδευτικής 
παραμόρφωσης του αντιβραχίου. 
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ΕΑ041 

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ ΩΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 
ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑΣ ΡΑΙΒΟΪΠΠΟΠΟΔΙΑΣ 
Ροδάνθη Μαργαρίτη1, Αλέξανδρος Χατζηκυριάκος1, Παναγιώτης Κολοβός1, Σεμέλη  Καλτσά1, Ορέστης 
Κωνσταντάς1, Νικόλαος  Παρασκευόπουλος1, Αγγελική  Τζώρτζη1, Δημήτριος  Καλαβρυτινός1, Ευμορφία 
Πεχλιβανίδου1, Αικατερίνη Κατσούλη1, Χρήστος Ζαμπακίδης1 

1 Ν.Π.Α. Παναγιώτη Και Αγλαΐας Κυριακού  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ 
Η τενοντομεταφορά του προσθίου κνημιαίου αναφέρεται ως μέρος της θεραπείας κατά Ponseti σε παιδιά 
με συγγενή ραιβοϊπποποδία (ΣΡΙΠ), όταν μετά από αρχική διόρθωση και ολοκλήρωση του 2. έτους της ζωής 
εμφανίζεται υποτροπή με δυναμικό ιπτιασμό κατά τη βάδιση και αδυναμία eversion του άκρου πόδα λόγω 
μυικής ανισορροπίας μεταξύ του δυνατού προσθίου κνημιαίου και των αδύναμων ανταγωνιστών του.  
 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αναδρομική μελέτη των περιστατικών που αντιμετωπίστηκαν κατά 
αυτόν τον τρόπο στην κλινική μας την τελευταία τριετία.  
 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Μεταξύ 2019-2022 αντιμετωπίστηκαν στην κλινική μας συνολικά 6 παιδιά (8 πόδια) με υποτροπή ΣΡΙΠ μετά 
από εφαρμογή της μεθόδου κατά Ponseti. Όλα τα παιδιά είχαν υποβληθεί σε διαδερμική αχιλλοτομή μετά 
την αρχική διόρθωση μέσω τοποθέτησης σειριακών γύψων (serial casting) και στη συνέχεια σε θεραπεία 
μέσω κηδεμόνων Dennis Brown. O μέσος όρος ηλικίας των παιδιών ήταν 4,6 έτη (4-6) ενώ κατά την εμφάνιση 
της υποτροπής μόνο ένα παιδί 4 ετών συνέχιζε να φοράει τους κηδεμόνες κατά την κατάκλιση. Η υποτροπή 
της ΣΡΙΠ αναφερόταν σε ήπια ιπποποδία, δυναμικό ιπτιασμό κατά τη βάδιση, αδυναμία eversion του άκρου 
πόδα και πελματοβάμονης βάδισης, ενώ ένα παιδί (ετερόπλευρο) εμφάνιζε επιπλέον κοιλοποδία.  
Εφαρμόστηκε διαδερμική επιμήκυνση αχιλλείου τένοντα, υποδόρια μεταφορά του προσθίου κνημιαίου επί 
του έξω σφηνοειδούς και σταθεροποιήση με κομβίο. Στο παιδί με την κοιλοποδία πραγματοποιήθηκε 
επιπλέον μεταφορά μακρού περονιαίου επί του βραχέως. Μετεγχειρητικά τοποθετήθηκε κνημοποδικός 
γύψος σε ραχιαία έκταση και πλήρη πρηνισμό του άκρου ποδός για 6 εβδομάδες. Μετά την αφαίρεση του 
γύψου και του σταθεροποιητικού κομβίου εφαρμόστηκαν κηδεμόνες έσω υποδήματος σε ουδέτερη θέση 
για άλλες 6 εβδομάδες και φυσιοθεραπευτική αγωγή. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Κατά το follow up τρεις μήνες μετεγχειρητικά όλοι οι ασθενείς εμφάνιζαν σαφή βελτίωση της ραχιαίας 
έκτασης και του eversion του άκρου πόδα κατά την βάδιση, ενώ όλα τα παιδιά παρουσίαζαν πελματοβάμονα 
βάδιση με κατα συνέπεια ικανοποιημένους ασθενείς αλλά και γονείς. 4 παιδιά (5 πόδια) εξετάστηκαν και 
στο 12μηνο follow up, στο οποίο παρατηρήθηκε παραιτέρω βελτίωση της βάδισης ως αποτέλεσμα της 
προοδευτικής ενδυνάμωσης του προσθίου κνημιαίου με τις παιδικές δραστηριότητες. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η μεταφορά του προσθίου κνημιαίου αποτελεί απλή και αποτελεσματική μέθοδο για την αντιμετώπιση της 
υποτροπής ΣΡΙΠ, όταν εκείνη εμφανίζεται με δυναμικό ιπτιασμό και αδυναμία ανάσπασης του άκρου πόδα 
και θα πρέπει να συνδυάζεται με διαδερμική ή Ζ επιμήκυνση αχιλλείου τένοντα σε περιπτώσεις ιπποποδίας.  
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ΕΑ042 

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΔΙΑΤΙΝΟΜΕΝΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 6 ΕΤΩΝ 
Νικόλαος Σεκούρης1, Γαλάτεια Κατσουράκη1, Ιωάννης Κολοβός1, Χρήστος Μασούρας1, Χρήστος Πατήλας1, 
Μιχαήλ Βαβουράκης1, Σπυρίδων Πνευματικός1 
1Παιδοορθοπεδική Κλινική ΓΝΑ "ΚΑΤ" 

Εισαγωγή. 
Συστήματα διόρθωσης της σκολίωσης χωρίς σπονδυλοδεσία αρχίζουν και εφαρμόζονται περισσότερο συχνά 
ιδίως σε παιδικές σκολιώσεις που υπάρχει ακόμα μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης της σπονδυλικής στήλης. 
Σκοπός. 
Η παρουσίαση της εμπειρίας μας στην χρήση ενός αυτοδιατινόμενου συστήματος για την διόρθωση της 
ιδιοπαθούς σκολίωσης. 
Υλικό & Μέθοδος.  
Το αυτοδιατινόμενο σύστημα εφαρμόστηκε σε 41 ασθενείς ηλικίας 13-15 ετών. Η σκολίωση ήταν τύπου 
Lenke I και  Lenke V με κύρτωμα από 35° έως 56°. Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται με οπίσθια προσπέλαση 
χωρίς σπονδυλοδεσία. Καταγράφτηκαν οι γωνίες Cobb, η στροφή των σπονδύλων κατά Nas-Moe και ο ήβος 
της σκολίωσης με το σκολιόμετρο πριν την θεραπεία και κατά την κλινική παρακολούθηση που διάρκεσε 6 
έτη καθώς και οι επανεπεμβάσεις που χρειάστηκαν. 
Αποτέλεσμα. 
Ο μέσος όρος της γωνίας Cobb βελτιώθηκε από 41,3° σε 16,6°. Παρατηρήθηκε μερική αυτόματη διόρθωση 
της στροφής των σπονδύλων κατά 15% σε σχέση με την αρχική τους στροφή. Με βάση τις μετρήσης του 
σκολιόμετρου δεν παρατηρήθηκε επιδείνωση του ήβου. Σε ένα περίπου 30% των ασθενών χρειάστηκε να 
γίνει μια μη προγραματισμένη επανεπέμβαση λόγω μηχανικής επιπλοκής. Σε ένα 10% των ασθενών 
αφαιρέθηκε το σύστημα. Στους ασθενείς που αφαιρέθηκε το σύστημα παρατηρήθηκε μια μερική 
επιδείνωση της σκολίωσης που παρέμεινε όμως βελτιωμένη σε σχέση με την αρχική σκολίωση. 
Συμπεράσματα. 
Το αυτοδιατινόμενο σύστημα για την διόρθωση της σκολίωσης αποτελεί μια καλή επιλογή σε μικρές και 
μέτριες σκολιώσεις. Το σύστημα αυτό δεν είναι άμοιρο επιπλοκών, κυρίως μηχανικών, τις οποίες πρέπει να 
λαμβάνουμε υπόψη. 
  



78o Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. | 12 - 15 Οκτωβρίου 2022 | Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών 
Ελεύθερες Ανακοινώσεις 

ΕΑ043 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ. 
Μιχαήλ Βαβουράκης1, Ιωάννης Κολοβός, Χρήστος Μασούρας1, Ελισάβετ Μαντζίλα1, Χρήστος Πατήλας1, 
Βασίλης Μαροθγκλιάνης1, Νικόλαος Σεκούρης1 

1Παιδοορθοπεδική Κλινική ΓΝΑ "ΚΑΤ" 

Εισαγωγή. 
Τα κατάγματα του αντιβραχίου είναι συχνά στα παιδιά. Σε ένα μεγάλο ποσοστό (περίπου 90%) τα κατάγματα 
αυτά αντιμετωπίζονται συντηρητικά εφόσον η παρεκτόπιση τους είναι αποδεκτή.  
Σκοπός. 
Ο σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της συντηρητικής 
αντιμετώπισης αυτών των καταγμάτων λαμβάνοντας υπόψη την τελική παραμόρφωση του οστού, το 
αισθητικό αποτέλεσμα και την λειτουργία του πρηνισμού-υπτιασμού. 
Υλικό & Μέθοδος.  
Έγινε μια αναδρομική μελέτη των ασθενών με κάταγμα αντιβραχίου που αντιμετωπιστήκαν συντηρητικά 
κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους (1/1/2020-1/1/2022). Κριτήρια την συντηρητική αντιμετώπιση 
ήταν η γωνίωση του κατάγματος να είναι μικρότερη των 15° και η εφίππευση μικρότερη του 1 εκ. σε παιδιά 
κάτω των 10 ετών και μικρότερη των 10° χωρίς καθόλου εφίππευση σε παιδιά μεγαλύτερα των 10 ετών. 
Συλλέχτηκαν οι ακτινογραφίες και οι κλινικές εικόνες και έγινε καταγραφή της αρχικής και της τελικής 
γωνίωσης του κατάγματος και του εύρους πρηνισμού-υπτιασμού στο τέλος της θεραπείας. 
Αποτέλεσμα. 
Εντοπίστηκαν 16 ασθενείς, 12 αγόρια και 4 κορίτσια, ηλικίας 8-14 ετών. Ένα έτος μετά την πώρωση του 
κατάγματος διαπιστώθηκαν γωνιώσεις μικρότερες των 5°, με ελάχιστο έως καθόλου αισθητικό πρόβλημα 
και με φυσιολογικό εύρος πρηνισμού-υπτιασμού. 
Συμπεράσματα. 
Η συντηρητική αντιμετώπιση αυτών των καταγμάτων αποτελεί μια καλή επιλογή. Η ακινητοποίηση των 5 
εβδομάδων δεν δημιούργησε κανένα λειτουργικό πρόβλημα στα παιδιά ,ώστε να δικαιολογεί την επιλογή 
μιας επεμβατικής θεραπείας για πρώιμη κινητοποίηση. 
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ΕΑ044 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΟΝΔΡΙΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΕ ΣΚΕΛΕΤΙΚΑ 
ΑΝΩΡΙΜΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
Ιωάννης Μελάς1, Θεοφύλακτος Κυριακίδης1, Κοσμάς Πετράς1, Γεώργιος Γκίκας1, Αλέξανδρος Τζαβέας1, Μιχαήλ 
Ιωσηφίδης1 

1Γ Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης  

TITLE 
Articular cartilage repair in the skeletally immature knee: A comparative study of different surgical 
techniques. 
 
INTRODUCTION/OBJECTIVE 
Articular cartilage defects of the knee in children and adolescents can be managed by a variety of methods. 
In the present study we sought to assess the outcomes of skeletally immature patients with knee chondral 
lesions treated operatively using bone marrow stimulation and cell-based procedures. 
 
MATERIAL AND METHOD 
A consecutive series of 38 subjects with open physes about the knee, who underwent cartilage repair surgery 
for the treatment of defects located in the articular surface of the tibiofemoral or the patellofemoral joint, 
were included in this study. 21 patients (group A) received microfracture or autologous matrix-induced 
chondrogenesis (AMIC), while implantation of autologous chondrocytes (ACI) or adipose-derived 
mesenchymal stromal/stem cells (Ad-MSCs) was performed in 17 cases (group B). The cohort was followed 
for 3.4±2.2 years postoperatively and functional outcome evaluation was based on the child and adolescent 
modification of the International Knee Documentation Committee subjective form (pedi-IKDC) and Tegner 
Activity Scale (TAS). 
 
RESULTS 
A significant improvement was documented for both groups at the time of the last follow-up visit as compared 
to their preoperative values in both outcome measures; the mean pedi-IKDC score increased from 63.1±6.8 
to 87.9±5.6 with the TAS raising from 5.8±1.6 to 8.6±1.0 overall (p<0.001). Group B showed a greater amount 
of change (pedi-IKDC: 23.8±5.5, TAS: 2.2±0.8) than group A (pedi-IKDC: 22.6±5.8, TAS: 2.0±0.7), but this 
difference was not found to be of statistical significance. 
 
CONCLUSIONS 
Repair of chondral damage in skeletally immature knees utilising different operative management strategies 
demonstrated overall favourable outcomes. In comparison, cell-based options had better, though not 
statistically significant, results than bone marrow stimulation interventions.
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EA045 

ΝΕΥΡΟΓΕΝΗΣ ΕΚΤΟΠΗ ΟΣΤΕΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΜΟΡΙΑΚΕΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 
Μαργαρίτα-Μιχαέλα Αμπαδιωτάκη1, Δημήτριος Πάλλης1, Κωνσταντίνος Τσιβελέκας1, Ιωάννης Αυφαντής1, 
Σταμάτιος Παπαδάκης1 

1Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. Κ.Α.Τ 

Εισαγωγή 
Με τον όρο ¨Νευρογενής έκτοπη οστεοποίηση¨ περιγράφουμε τον σχηματισμό ώριμου οστού εντός των 
μαλακών μορίων, κυρίως γύρω από  μεγάλες παραλυτικές αρθρώσεις, ως επακόλουθο τραυματισμού του 
νωτιαίου μυελού ή του εγκεφάλου. Κλινικά, η πάθηση αυτή εκδηλώνεται με άλγος, αγκύλωση των 
αρθρώσεων και άλλες δυσλειτουργίες.  
Σκοπός  
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την παθοφυσιολογία και 
τις τρέχουσες μοριακές θεραπείες για την αντιμετώπιση της νευρογενούς έκτοπης οστεοποίησης. 
Υλικά και μέθοδος 
Πολλές νέες θεραπευτικές στρατηγικές που βρίσκονται υπό μελέτη, βασίζονται στην κατανόηση αυτών των 
μηχανισμών σε μοριακό επίπεδο και στοχεύουν στην αναστολή της παθολογικής διεργασίας που οδηγεί σε 
έκτοπη οστεοποίηση, σε διάφορα στάδια σηματοδότησης. Στην παρούσα εργασία γίνεται ανασκόπηση της 
τρέχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με τη χρήση νέων φαρμάκων για τον περιορισμό του σχηματισμού 
έκτοπης οστεοποίησης. 
Αποτελέσματα 
 Οι παράγοντες που εμπλέκονται σε αυτά τα μονοπάτια και στοχεύουν οι νεότερες θεραπείες, είναι: οι 
οστικές μορφογενετικές πρωτεΐνες (ΒΜΡ-bone morphogenetic proteins), οι αγωνιστές ρετινοϊκού οξέος 
(retinoic acid agonists), οι αναστολείς υποξίας (HIF1a- hypoxia induable factor 1a inhibitors), δεσμευτές 
ελεύθερων ριζών και ανοσολογικοί παράγοντες (imatinib, saracatinib).  
Συμπεράσματα 
Καθώς η θεραπεία της έκτοπης οστεοποίησης αποτελεί πρόκληση και καμία ως τώρα μέθοδος 
αντιμετώπισης δεν καθίσταται αποτελεσματική, ολοένα και περισσότερες μελέτες απαιτούνται για την 
ανεύρεση νέων μοριακών θεραπειών που δρουν στα πρώιμα στάδια σχηματισμού της έκτοπης 
οστεοποίησης. Ωστόσο, επειδή η νευρογενής οστεοποίηση παραμένει  βασικό πρόβλημα που προκαλεί 
νοσηρότητα σε συγκεκριμένους πληθυσμούς, είναι επιτακτική η ανάγκη να διενεργηθούν κι άλλες μελέτες 
σε ανθρώπους αλλά και στο εργαστήριο για να προσδιοριστεί η αποτελεσματικότητα αλλά και η ασφάλεια 
αυτών των θεραπειών.  
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EA046 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΛΕΙΔΟΥΜΕΝΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 
Αναστάσιος Μουρίκης1, Εμμανουήλ Ζερβός1, Βαία Γρηγορίου1, Κωνσταντίνος Σάββας1, Κωνσταντίνος 
Κατσαμούνδης1, Ευστάθιος Κούρτης1, Αλκιβιάδης Βόσσος1 

1Γ.Ν.Α. «Κ.Α.Τ» 

Εισαγωγή: 
Λόγω της αύξησης των επεμβάσεων ολικής αρθροπλαστικής  γόνατος, αυξήθηκε αντίστοιχα η συχνότητα 
των περιπροθετικών καταγμάτων ( 0,3% -5% των επεμβάσεων). Οι μέθοδοι αποκατάστασης είναι η 
εσωτερική οστεοσύνθεση με ειδικές πλάκες, η ενδομυελική ήλωση και η αναθεώρηση της αρθροπλαστικής 
Σκοπός: 
Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εσωτερικής οστεοσύνθεσης και η περιγραφή της μεθόδου 
αναλύοντας τις τεχνικές λεπτομέρειες. 
Υλικό & Μέθοδος: 
Είκοσι ασθενείς με περιπροθετικά κατάγματα που αντιμετωπίστηκαν με εσωτερική οστεοσύνθεση με 
κλειδούμενες πλάκες και μοσχεύματα συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη.  Ο χρόνος παρακολούθησης ήταν τρία 
έτη (2019-2022). Η παρακολούθηση έγινε με απλές ακτινογραφίες και με κλινικό έλεγχο.  
Αποτελέσματα: 
Από τους 20 ασθενείς πώρωση επιτεύχθηκε στους 14 (70%) σε διάστημα 5 μηνών. Επιπλοκές συνέβησαν σε 
έξι ασθενείς, σε τέσσερις επανακατάγματα (2%), σε δύο λοιμώξεις(1%). Πέντε ασθενείς αντιμεπωπίστηκαν 
με επανάληψη της εσωτερικής οστεοσύνθεσης και ένας ασθενής με ενδομυελική ήλωση. Σε όλες τις 
επανεπεμβάσεις χρησιμοποιήθηκαν αυτόλογα μοσχεύματα, είτε από το λαγόνιο, ‘η από το μυελό του 
μηριαίου με τη μέθοδο RIA.Μία περίπτωση υπήρξε με συνδεδεμένη πρόθεση με μακρύ στειλεό μηριαίου 
όπου χειρουργήθηκε δύο φορές λόγω θραύσης υλικών. Από τους έξι ασθενείς που υπεβλήθησαν σε  
επανεπέμβαση, οι τέσσερις οδηγήθηκαν σε πλήρη πώρωση σε διάστημα έξι μηνών. 
Συμπεράσματα: 
Η αντιμετώπιση των περιπροθετικών καταγμάτων του γόνατος με κλειδούμενες πλάκες αποτελεί μια 
αξιόπιστη μέθοδος. Η τεχνική της οστεοσύνθεσης έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κυρίως όσον αφορά τη 
σταθεροποίηση των μηριαίων κονδύλων που φέρουν το μηριαίο πρόθεμα. Η τεχνική της γεφύρωσης όπου 
δημιουργεί μια «ελαστική» μορφή οστεοσύνθεσης σε αντίθεση με την «άκαμπτη» οστεοσύνθεση, δίνει 
καλύτερα αποτελέσματα.  
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PREDICTING THE DROP IN HAEMOGLOBIN FOLLOWING HIP 
FRACTURE SURGERY 
Georgios Mazis1, Sandeep Krishan   Nayar1, Nikki Shah1, Noor Mohamed1, Saeef Haque1 

1Queen's Hospital NHS BHRUT, London, United Kingdom 

Georgios Mazis1, Sandeep Krishan   Nayar1, Nikki  Shah1, Noor  Mohamed1, Saeef Haque1 

1Queen's Hospital NHS BHRUT, London, UK, Romford, United Kingdom 

Introduction 
 
Hip fractures are becoming increasingly prevalent secondary to ageing populations, with a large burden on 
healthcare systems globally. 
Timely intervention is essential to reduce morbidity and mortality 
Hip fracture surgery is associated with significant blood loss with 
concomitant risk of post-operative anaemia. 
To date, the expected drop in haemoglobin (Hb) secondary to hip fracture surgery is yet to be determined. 
 
Objectives 
 
Aims of this study were: 
(1) To assess Hb drop in patients undergoing hip fracture surgery. 
(2) To identify any independent factors that influence this. 
 
Methodology 
 
Retrospective analysis of all patients that underwent hip fracture surgery at a UK trauma unit over a 9-month 
period.  
 
Data collected: 
 
- Patient demographics 
- Use of anticoagulants or antiplatelets 
- Time from injury to surgery 
- Fracture subtype 
- Operation 
- Operative time 
- Hb pre- and post-operatively 
 
Change in Hb analysed using Student’s t test. Ordinary one-way ANOVA and Turkey’s multiple comparisons 
test used to analyse the change in Hb between multiple variables. 
 
Results 
 
415 patients (mean age 81.6 years), average time from injury to surgery = 1.9 days  
Mean pre-operative Hb = 119g/L & mean day 1 postoperative Hb = 100g/L, indicating a drop of 19g/L (16%) 
across all patients 
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Significant drop in Hb with hemiarthroplasty (18g/L, 14.5%), THA (23g/L, 18.4%), DHS (23g/L, 19.7%) & IMN 
fixation 
(23g/L, 20.5%) (p<0.0001), with no significant difference in reduction between these procedures. 
Non-significant reduction (p=0.0585) in Hb with cannulated screw fixation (9g/L, 7.3%) (p=0.0585) 
Trend towards lower drop in Hb with shorter operative time (p=0.109) 
No significant difference in Hb drop if patients were on anticoagulant or antiplatelets (p=0.433) 
 
Conclusions 
 
This study provides an average Hb drop that can be expected with hip fracture surgery, and 
therefore aids in predicting which patients may require pre-operative transfusion to optimise 
recovery. 
 

Εικόνα 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



78o Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. | 12 - 15 Οκτωβρίου 2022 | Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών 
Ελεύθερες Ανακοινώσεις 

ΕΑ048 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΙΣΧΙΟΥ 
Αντώνης Παπασωτηρίου1, Σπυρίδων  Δαρμανής2, Κωνσταντίνος Κολοκυθάς1, Χρυσούλα Τσιτσιφύλλα1, 
Δημήτρης Τσίρος1, Γεράσιμος Γκιάλας1 

1401 ΓΣΝΑ,  2Mediterraneo Hospital  
Εισαγωγή: Το οπίσθιο εξάρθρημα ισχίου είναι συχνότερο από το πρόσθιο και η αντιμετώπιση  του εξαρτάται 
από τις συνοδές κακώσεις. 
Σκοπός: Η παρουσίαση της θεραπείας του τραυματικού οπισθίου εξαρθρήματος  ισχίου χωρίς ή με  κάταγμα  
κοτύλης, με κάταγμα κοτύλης σε συνδιασμό με κάταγμα κεφαλής μηριαίου (Pipkin IV). 
Υλικό & Μέθοδος: Από τον Σεπτέμβριο του 2017 έως τον Μάρτιο του 2022 αντιμετωπίσθηκαν σε τριτοβάθμιο 
νοσοκομείο 15 ασθενείς (13 άνδρες και 2 γυναίκες) με οπίσθιο τραυματικό εξάρθρημα ισχίου. Μέσος όρος 
ηλικίας  τραυματιών τα 41 έτη (από 20 έως 86 χρονών). Ένας παρουσίασε οπίσθιο εξάρθρημα ισχίου χωρίς 
κάταγμα κοτύλης, 11 είχαν οπίσθιο εξάρθρημα ισχίου με κάταγμα και οπισθίου τοιχώματος κοτύλης. Τρεις 
τραυματίες υπέστησαν κάταγμα τύπου Pipkin IV. Ο μηχανισμός κάκωσης ήταν τροχαίο ατύχημα για τους 13 
τραυματίες, πτώση εξ ιδίου ύψους για 2 ασθενείς.  
Αποτελέσματα: Σε όλους τους ασθενείς έγινε υπό μέθη σε πρώτο χρόνο κλειστή ανάταξη του εξαρθρηματος. 
Σε δεύτερο χρόνο πραγματοποιήθηκε για τους 14 από αυτούς οστεοσύνθεση των καταγμάτων κοτύλης και 
οστεοσύνθεση σε 2 από τα 3 κατάγματα τύπου Pipkin. Η προσπέλαση ήταν η οπίσθια κατά Kocher-
Langenbeck. Σε 1 πραγματοποιήθηκε αναθεώρηση  με ολική αρθροπλαστική του ισχίου. Άλλος 1 ασθενής 
εμφάνισε νέκρωση κεφαλής μηριαίου. Ο τραυματίας 86 ετών που υπέστη αμιγές εξάρθρημα ισχίου πέθανε 
από σηπτικό shock λόγω παραλυτικού ειλεού και ρήξης εντέρου. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων γίνεται 
με το Merle d’ Aubigné score.  Για τους 12 ασθενείς που έχουν συμπληρώσει εξάμηνο μετά το χειρουργείο ο 
μέσος όρος του Merle d’ Aubigné score είναι καλός.  
Συμπεράσματα: 1.Το οπίσθιο εξάρθρημα ισχίου με συνοδό κάταγμα κοτύλης χρήζει ανάταξης και 
οστεοσύνθεσης σε νέα άτομα. 2. Η οστεοσύνθεση των καταγμάτων τύπου Pipkin IV γίνεται κατόπιν 
ενδείξεων. 3.  Να υπάρχει εγρήγορση στην νοσηλεία του τραυματία με εξάρθρημα ισχίου  4. Το οπίσθιο 
εξάρθρημα ισχίου σε ηλικιωμένο ασθενή με κάταγμα οπισθίου τοιχώματος κοτύλης  τοποθετεί στην αρχική 
του αντιμετώπιση και την ολική αθροπλαστική του ισχίου. 
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ΕΑ049 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ 
ΡΗΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ  
Ανέστης Αναστασίου1, Γρηγόριος Μπολγούρας1, Χρίστος Παναγιώτου1, Κωνσταντίνος Κυριακίδης1, Ιωάννης  
Τρέμμας1, Σάλεχ Πέτσας1, Παντελής Τσαγγαρίδης1, Ηλίας Ζήνωνος1, Κωνσταντίνος Παπακωστίδης1 
1ΓΝ Λεμεσού 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΡΗΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ. 
Επιστημονικό Κέντρο: Ορθοπεδική Κλινική ΓΝ Λεμεσού, Κύπρος. 
Συγγραφείς: Ανέστης Αναστασίου, Γρηγόριος Μπολγούρας, Χρίστος Παναγιώτου, Κωνσταντίνος Κυριακίδης, 
Ιωάννης Τρέμμας, Σάλεχ Πέτσας, Παντελής Τσαγγαρίδης, Ηλίας Ζήνωνος, Κωνσταντίνος Παπακωστίδης. 
 
Εισαγωγή. Τα κατάγματα της πυέλου είναι συχνά αποτέλεσμα τραυματισμών υψηλής ενέργειας και, όταν 
προκαλούν αστάθεια, απαιτούν χειρουργική θεραπεία. 
Σκοπός. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της χειρουργικής αντιμετώπισης των ασταθών κακώσεων της 
πυέλου. 
Υλικό & Μέθοδος. Μελετήθηκαν αναδρομικά 35 ασθενείς (21 άνδρες), ηλικίας 12-80 χρ (μ.ο.: 41 χρ), που 
είχαν υποβληθεί σε χειρουργική σταθεροποίηση της πυέλου λόγω ασταθούς κατάγματος την περίοδο 2018-
2022. Ο μηχανισμός κάκωσης ήταν  πλάγια συμπίεση (LC) σε 7 ασθενείς, προσθιοπίσθια συμπίεση (APC) σε 
8, κάθετη διάτμηση (VS) σε 15, και συνδυασμένος (CMI) σε 5 ασθενείς. Η οπίσθια βλάβη περιλάμβανε ρήξη 
ιερολαγονίου σε 12 ασθενείς, κάταγμα του οπισθίου λαγονίου οστού σε 6, κάταγμα του ιερού οστού σε 20, 
ενώ σε 17 περιπτώσεις συνυπήρχε αποσπαστικό κάταγμα της εγκάρσιας απόφυσης του Ο5. Ένας ασθενής 
παρουσίαζε σπονδυλο-πυελική διάσταση. Ως προς την πρόσθια βλάβη, 24 ασθενείς παρουσίαζαν 
κατάγματα ηβικών κλάδων, 11 διάσταση ηβικής σύμφυσης, ενώ σε 2 ασθενείς ο πρόσθιος δακτύλιος ήταν 
ακέραιος. Σε 25 ασθενείς υπήρχαν συμπαρομαρτούσες κακώσεις. Το ISS κυμαίνετο από 9-41 (μ.ο.: 16). 
Τέσσερις ασθενείς παρουσίαζαν βλάβη Morel-Lavalee. Η οριστική χειρουργική επέμβαση έγινε κατά μέσο 
όρο σε 8 ημέρες από την κάκωση με τεχνικές εσωτερικής οστεοσύνθεσης (διαδερμικές και ανοικτές), ενώ σε 
5 μόνο ασθενείς χρησιμοποιήθηκε  πρόσθια εξωτερική οστεοσύνθεση του πυελικού δακτυλίου επικουρικά.   
Αποτελέσματα. Η ποιότητα της ανάταξης ήταν εξαιρετική σε 28 ασθενείς, καλή σε 6 και πτωχή σε 1 (κριτήρια 
Tornetta-Matta). Μετεγχειρητικές επιπλοκές παρουσίασαν 2 ασθενείς (πάρεση Ο5 ρίζας και ψευδάρθρωση 
ιερού οστού με θραύση ιερολαγόνιας βίδας, αντίστοιχα). Λειτουργικά αποτελέσματα (Majeed score) 
αξιολογήθηκαν σε 29 ασθενείς με παρακολούθηση τουλάχιστον 6 μηνών και ήταν εξαιρετικά σε 14 
περιπτώσεις, καλά σε 12, ικανοποιητικά σε 1 και πτωχά σε 2. 
Συμπεράσματα. Η ακριβής οπίσθια ανάταξη και η επαρκής οστεοσύνθεσης του ασταθούς πυελικού 
δακτυλίου αποτελούν σημαντικές προϋποθέσεις για τη λειτουργική αποκατάσταση των ασθενών.  
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ΕΑ050 

A MODIFIED MASQUELET TECHNIQUE FOR SEGMENTAL BONE DEFECTS 
USING RIA PRODUCTS AND AN INTRAMEDULLARY NAIL 
Παναγιώτης Μασούρος1, Λυδία Στυλιανοπούλου1, Γεωργιάδου Παρασκευή1, Λάμπρος Μεταξάς1, Χρήστος 
Γαρνάβος1 

1Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»  

 Introduction 
The Masquelet technique refers to a 2-stage limb-salvage procedure for the management of segmental bone 
defects due to trauma or infection.  As originally described, a bone cement spacer is implanted to fill the 
defect inducing the formation of a vascularized, pseudo-synovial membrane, particularly rich in growth 
factors.After a period of 4-8 weeks, the spacer is removed, and the gap is filled with graft. However, a 
significant variety of modifications exist with respect either a) to the type of graft b) to the type of hardware 
used. In this study, we present a modified Masquelet technique for segmental tibial defects using an 
intramedullary nail (IMN) and reamer irrigation aspirator (RIA) products with no additional bone graft. 
Methods 
We report on 4 patients with a segmental bone defect of either the tibia or the femur (3.5cm - 6cm in length) 
due to a septic non-union (3 cases) or severe trauma (1 case). After thorough debridement and removal of 
de-vitalized tissues, the bone defect was filled with PMMA  and the fracture was stabilized with an external 
fixator. After a period of 5-8 weeks, the spacer was removed after carefully incising the pseudo-membrane 
and the fracture was nailed in the routine manner. Reamer-irrigator-aspirator(RIA) products were harvested 
from the ipsilateral or the contralateral femur. The collected RIA products were inserted into the gap and 
evenly distributed around the nail.  No additional grafts were required to fill the defect. Meticulous closure 
of the membrane ensured solid containing of the RIA products within the defect. Partial weight bearing up to 
20kg was allowed from the first post-op day.  
Results 
All four fractures healed uneventfully with a mean time until complete graft consolidation of 5 months. Mean 
time to fully weight bearing without assistance was 3.8 months. Eradication of the infection was observed in 
all cases. Only one case was complicated with cement spacer migration, which was treated with revision of 
the first stage.  
Discussion 
The combination of IMN and RIA products offers significant biological and biomechanical advantages over the 
traditional technique: the nail facilitates the creation of a medullary canal, decreases the requirements in 
bone graft, while a considerably less extensile approach is used. Poor quality of surrounding soft tissues or 
any previous scars make plating of these fractures particularly problematic. Furthermore, donor-site 
morbidity due to graft harvesting is avoided, operation time is diminished, and a quicker rehabilitation is 
offered to the patient.   
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ΕΑ051 

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ CAPITELLUM ΚΑΙ ΤΡΟΧΙΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ. 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
Παναγιώτης  Συλιγνάκης1, Ιωάννης Σταυρακάκης1, Πέτρος Καψετάκης1, Γρηγόριος Καστάνης1, Καλλιόπη 
Αλπαντάκη1, Βασίλειος Γενετζάκης1, Χρυσόστομος Τσατσούλας1, Γεώργιος Μαγαράκης2 

1Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, 2Creta InterClinic, Ηράκλειο 

Εισαγωγή - Σκοπός. Η διερεύνηση του κλινικού αποτελέσματος της χειρουργικής θεραπείας των καταγμάτων 
του capitellum και της τροχιλίας, μέσα από μια συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.  
 
Υλικό και μέθοδος. Οι βάσεις δεδομένων Pubmed, Scopus και Mendeley ερευνήθηκαν για τα κατάγματα του 
capitellum και της τροχιλίας και διεξήχθη μια συστηματική ανασκόπηση με βάση τις αρχές PRISMA. Το 
μοντέλο σταθερής επίδρασης χρησιμοποιήθηκε για την σύγκριση του αποτελέσματος μεταξύ των 
καταγμάτων τύπου Α και Β κατά Dubberley, και για τη σύγκριση μεταξύ της έξω εκτεταμένης και της οπίσθιας 
διαωλεκρανικής προσπέλασης, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τα τύπου Β κατάγματα. Επιπλέον 
υπολογίστηκε ο σχετικός κίνδυνος  της μετατραυματικής αρθρίτιδας μεταξύ των καταγμάτων τύπου Α και 
τύπου Β.  
 
Αποτελέσματα. Δέκα μη τυχαιοποιημένες μελέτες ήταν συμβατές με τα κριτήρια της ανασκόπησης, 
συμπεριλαμβάνοντας 76 ασθενείς συνολικά. Ο σταθμισμένος μέσος όρος του Mayo Elbow Performance 
Score (MEPS) και του εύρους κίνησης (ROM) των Dubberley τύπου A καταγμάτων ήταν 86 (95% C.I.: 85,1-
86,9) και 1240 (95% C.I.: 1220 -1240) αντίστοιχα. Ο σταθμισμένος μέσος όρος των ιδίων μεγεθών για 
Dubberley τύπου Β κατάγματα ήταν 84 (95%C.I.: 79,9-88,1) και 1220 (95% C.I.: 1200 -1230) αντίστοιχα. Ο 
σταθμισμένος μέσος όρος των MEPS και ROM για τα τύπου Β κατάγματα που χειρουργήθηκαν με πλάγια 
προσπέλαση ήταν 89,4 (95% C.I.: 85,36-93,44) and 1230 (1200 -1260) αντίστοιχα. Ο σταθμισμένος μέσος 
όρος των ιδίων μεγεθών για τα τύπου Β κατάγματα που χειρουργήθηκαν με οπίσθια διαωλεκρανική 
προσπέλαση ήταν 68,75 (95% C.I.: 67,89-69,6) και 1220 (1140 -1300) αντίστοιχα. Ο σχετικός κίνδυνος 
μετατραυματικής αρθρίτιδας των τύπου Β καταγμάτων σε σχέση με τα τύπου Α κατάγματα ήταν  3,91 (95% 
C.I.: 0,84-18,13). 
 
Συμπεράσματα. Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά, μεταξύ των τύπου Α και τύπου Β καταγμάτων 
όσον αφορά το κλινικό αποτέλεσμα και το εύρος κίνησης. Η οπίσθια διαωλεκρανική προσπέλαση  έχει 
στατιστικά μικρότερο MEPS σε σχέση με την πλάγια προσπέλαση, για τα τύπου Β κατάγματα.  
 
Βιβλιογραφία 
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10.1016/j.jhsg.2019.05.002. 
2. Fram BR, Seigerman DA, Ilyas AM. Coronal shear fractures of the distal Humerus: a review of 
diagnosis, treatment, and outcomes. HAND. 2021;16(5):577–85. doi: 10.1177/1558944719878817.  
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ΕΑ052 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 
ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΚΑΣ LOW PROFILE 
Δημήτριος Μόρφης1, Βασίλειος Κεχαγιάς2, Θεμιστοκλής Πούλιος1, Ιωάννης  Νοταράς1 

1Τμήμα Ορθοπαιδικής, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου "Αχιλλοπούλειο", 2Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Λήμνου 

 
Σκοπός: Αν και η συχνότητα των καταγμάτων της επιγονατίδας είναι πολύ χαμηλή, το ποσοστό της 
αναθεώρησης των χειρουργημένων αυτών των καταγμάτων μπορεί να φθάσει έως και 65%. Η μη σωστή 
αντιμετώπιση αυτών των καταγμάτων μπορεί να προκαλέσει επώδυνη δυσλειτουργία του εκτατικού 
μηχανισμού της άρθρωσης του γόνατος. Ο σκοπός της μελέτης μας είναι η καταγραφή των αποτελεσμάτων 
της χειρουργικής αντιμετώπισης των συντριπτικών καταγμάτων επιγονατίδας με την εφαρμογή 
κλειδούμενης πλάκας low profile. 
Υλικό και μέθοδος: Από το 2015 έως το 2020 αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά 63 ασθενείς με συντριπτικά 
τέλεια ενδαρθρικά κατάγματα επιγονατίδας τύπου C κατά την ταξινόμηση ΑΟ. Ο μέσος όρος ηλικίας των 
ασθενών ήταν τα 44 έτη. Όλοι οι ασθενείς χειρουργήθηκαν με ανοικτή ανάταξη και εσωτερική 
οστεοσύνθεση, χρησιμοποιώντας πλάκα πάχους 1,2mm και κλειδούμενες βίδες 2,0mm. Άμεσα 
μετεγχειρητικά εφαρμόσαμε μηροκνημικό νάρθηκα έκτασης για χρονικό διάστημα 4 εβδομάδων και 
επετράπη η βάδιση με πλήρη φόρτιση. Μετεγχειρητικά πραγματοποιήθηκε ακτινογραφικός έλεγχος και 
συγκεκριμένα την 4η και 8η εβδομάδα. καθώς επίσης και ένα έως δύο έτη για έλεγχο πιθανής αστοχίας 
υλικών. Μετά την αφαίρεση του νάρθηκα έκτασης του γόνατος ακολουθούσε πρόγραμμα αποκατάστασης 
με φυσιοθεραπεία. Η κλινική εκτίμηση των αποτελεσμάτων αξιολογήθηκε με την κλίμακα Oxford knee score 
και Lysholm knee scoring scale. 
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα βάσει της ανάλυσης του Oxford Knee Score και Lysholm/Tegner Activity 
Scale ήταν πάρα πολύ ικανοποιητικά. Δεν αντιμετωπίσαμε καμία αστοχία υλικού, ούτε αναθεώρηση 
χειρουργείου. 
Συμπεράσματα: Οι δυνατές επιλογές χειρουργικής θεραπείας των συντριπτικών καταγμάτων επιγονατίδες 
μπορεί να είναι οι διακαταγματικές βίδες, η κυκλοτερής περίδεση, ο οκτωειδής βρόγχος και οι χαμηλού 
προφίλ πλάκες οστεοσύνθεσης. Η μελέτη αυτή αποδεικνύει την αποτελεσματικότατα και ασφάλεια 
οστεοσύνθεσης με πλάκες χαμηλού προφίλ για αυτού του είδους τα κατάγματα.  
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ΕΑ053 

DOES LOCAL ANESTHESIA CAN BE CONSIDERED AS GOLD STANDARD IN 
KNEE ARTHROSCOPY? 
Ηλείας Σωτηριάδης1, Τηλέμαχος Παπαγεωργίου1, Στέφανος  Παπαγεωργίου1, Δημητρός Τσουμάνης1, Χαλέντ  
Καμπάνι1, Χρήστος Παπαγεωργίου1 

1Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων  
 
Introduction 
Knee arthroscopy is the most common Orthopaedic minimally invasive surgical procedure which can be used 
as diagnostic procedure and also treat a wide range of knee injuries. General or spinal anesthesia has been 
the preferential method of anesthesia. There is relatively little data on local anesthesia (LA) in knee 
arthroscopies available on literature. The aim of this study is to assess the efficacy of LA in knee arthroscopies. 
Purpose 
Arthroscopy of the knee under LA is still considered inferior to other forms of anesthesia, perhaps because of 
fear of insufficient anesthesia or a bad patient experience. Our study aims to prove that Arthroscopic 
techniques in the knee like meniscal repair, synovectomy, debridement and chondroplasty can all be reliably 
performed with use of LA. 
Methods 
We performed a retrospective analysis of the efficacy of local anesthesia in patients undergoing knee 
arthroscopy under LA over a period of 5 years. The anesthetic routinely used Ropivacaine 10mg/ml intra-
articular and Xylocaine 2% percutaneously at the portal site and Xylocaine spray 10mg/dose for surface 
anesthesia. You may also be given medicines that relax you. We evaluated pain during procedure and after 
the procedure by recording a Visual Analogue Score (VAS). 
Results 
522 patients in this period (01/2014-06/2022 have been performed under LA.  Gender distribution was 69,2%, 
females 30,7% mean age 50,26 years (range 16–79). Meniscus surgery, debridement, loose bodies removal, 
chondroplasty, plica syndrome, lateral release-medial plication, removal soft tissue abnormalities, were the 
procedures that performed. The mean VAS was measured in 259 cases. During injection was 1.6 (SD 2) and 
during the procedure 0.8 (SD 1.7). There has been no complication reported related to LA. We have not 
encountered any type 1 allergic reactions. At 2 patients the procedure was postponed due to local anesthesia 
failed (1 technical mistake, 1 anxiety of the patient). 
Conclusion 
Our experience demonstrates that LA in arthroscopies is a convincing alternative to other forms of anesthesia 
and should further be considered as gold standard anesthesia in knee arthroscopy. 
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ΕΑ054 

DOES CONTAMINATION DURING HARVESTING AS WELL AS DURING 
SUTURE PREPARATION AND MANIPULATION OF THE HAMSTRINGS GRAFT 
FOR ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RECONSTRUCTION CORRELATES 
WITH POSTOPERATIVE INFECTION? 
Ερρίκος Πετκίδης1, Τηλέμαχος Παπαγεωργίου1, Νικόλαος Κίτσιος1, Στέφανος Παπαγεωργίου1, Χαλέντ 
Καμπάνι1, Χρήστος Παπαγεωργίου1 
1Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων 

 
Introduction  
Positive cultures ranging from 2 to 23% in the hamstring tendons graft among the studies. Only one out of 21 
cases of positive graft culture and postoperative septic arthritis in the same patient was observed but the 
contaminating organism, was different from the organism isolated from the infection. Numerous studies, 
have demonstrated the effectiveness of the ‘vancomycin wrap’ in reducing infection rates compared to the 
use of preoperative prophylactic antibiotics alone, but the cost and the possible effect on the grafts properties 
remain controversial.  
Purpose 
This study aimed to evaluate the incidence of hamstring autograft contamination at different time points of 
graft harvesting and preparation and investigate differences in contamination between the phases of ACL 
reconstruction. Also, the association between intraoperative contamination and the development of clinical 
infection was evaluated. 
Methods 
Between 10/2021 to 7/20022, from 33 hamstring tendon (HT) graft specimen culture were obtained (79% 
male, 21% female). All patients received standard antibiotic prophylaxis before and after surgery. Number 
one sample was obtained immediately after harvesting and number two after preparation and stabilization 
of the graft in the end of the procedure. The graft size was measured and was kept moist in the operating 
room environment after the initiation of preparation. The time was recorded simultaneously. Any bacterial 
growth and the number of colonies forming units were reported. Culture results were classified as positive or 
negative.  
Results 
The average time between the harvesting to the final fixation of the graft was 36.36 minutes (30-45 min). 
Graft size was between 7-9mm. The specimens had a positive culture sample at a rate of 12/33 (36,36%). In 
Sample 1 was detected a higher contamination rate with positivity of 11/33. Sample 2 was positive at a rate 
if 8/33. The contamination rate was higher pre-suturing 11/33, (33,33%) than after manipulation 8/33 
(24,24%). Of the 9 positive cultures of sample 1 the isolated bacterial species were CNS at 10/11 (91%). On 
sample 2 CNS at 7/8 (87,5%). One culture was positive for both samples for acinetobacter baumannii, 
klebsiella, pneumoniae (9%). No statistically significant differences were found between the graft size or time 
of manipulation. No case of postoperative septic arthritis was observed. 
Conclusion 
In the present study no correlation between graft contamination and postoperative septic arthritis. 
Nonetheless, standard prophylaxis (sterile operating room environment, appropriate patient preparation, 
including pre-washing with chlorhexidine, ventilation, antibiotics) remain key to preventing sepsis. 
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ΕΑ055 

MEDIAL PATELLOFEMORAL LIGAMENT (MPFL) RECONSTRUCTION USING A 
PEDICLED QUADRICEPS TENDON GRAFT AS A REVISION TO PRIOR, 
UNSUCCESSFUL OPERATIONS 
Τηλέμαχος Παπαγεώργιου1, Στέφανος Παπαγεωργίου1, Κωνσταντίνος Δήμος1, Χαλέντ Καμπάνι1, Χρήστος 
Παπαγεωργιου1 

1Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων 
 
Introduction 
 Medial Patellofemoral Ligament (MPFL) reconstruction  is a popular procedure to repair recurrent patellar 
dislocation. Numerous surgical procedures for MPFL reconstruction have been described in the literature. 
Few of these techniques have the advantage of avoidance on bony patellar complications. 
Purpose 
 This study aims to compare the functional outcome of MPFL reconstruction using a pedicled quadriceps 
tendon graft after the unsuccessful prior surgeries such as, lateral release and medial plication and to identify 
possible risks. 
Methods:  
Six patients were included in this retrospective study with a history of recurrent dislocation trauma from 2017 
to 2019 who underwent MPFL reconstruction using quadriceps tendon graft after a failed previous surgery 
using lateral release and medial plication techniques. The outcomes were evaluated comparatively pre-
operative and 2 years post-operatively using IKDC score, Lysholm knee score, Kujala score, thigh 
circumference size, and kneel down ability. Patellar fracture, re-dislocation, and other complications were 
also assessed 2 years post-operative. 
Results 
 The average age at the time of operation was 15,5 years old (14-17), The average follow-up after operation 
was 15 moths (12-24) and showed significant improvement in clinical outcomes. Five patients were very 
satisfied (83,4%), and one patient was partially satisfied with the surgical procedure (16,6%). The Lysholm 
score increased from 64.28 ± 6.33 to 90.49 ± 3.24 (p = 0.012), IKDC score increased from 61.83 ± 6.46 to 89.26 
± 2.83 (p < 0.001). Kujala score increased from 62.10 ± 6,59 to 88.53 ± 4.32 (p < 0.001) with decreased in thigh 
circumference (1–2 cm). Four patients have full ROM, able to kneeling, while 2 patients were able to kneeling 
with adjustments. There were no postoperative infection, patellar fractures nor re-dislocations. 
Conclusions 
MPFL reconstruction using a pedicled quadriceps tendon graft in failed lateral release and medial plication 
procedure can provide improved clinical results without complications of patellar fracture or stiffness of the 
knee, infection, and re-dislocation. It might therefore be a valuable alternative to more extensive procedures. 
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ΕΑ056 

DOES THE SOAKING OF HAMSTRINGS TENDON AUTOGRAFT WITH 
VANCOMYCIN REDUCES THE CONTAMINATION DURING HARVESTING AND 
MANIPULATION? A PROSPECTIVE RANDOMIZED CLINICAL TRIAL 
Βασίλειος Χουλιάρας1, John Giakas, Aikaterini Zerva, Tilemaxos Papageorgiou, Sofia Argyropoulou, Kostas 
Kaliakatsos, Kostas Vrettos 
1Γενικό Νοσοκομείο Άρτας  

Purpose: Septic arthritis after ACL reconstruction is a devastating complication. In recent years graft soaking 
with Vancomycin has been proposed as a solution to eliminate this complication.   
Material and Methods: The study material consisted of 40 patients operated on for ACL reconstruction with 
a Hamstring tendons autograft. In 20 patients the graft was soaked in vancomycin (Group A) while in 20 
(Group B) the graft was not soaked in vancomycin. We used strict criteria for this study; all patients were 
operated from the same surgeon, with the same technique, the same way of tendon harvesting and     study. 
Patients with meniscal repair, multiligament reconstruction, ALL reconstruction or extra-articular tenodesis 
were excluded. In all the patients we calculated the time of graft harvesting, and the total time of surgery. In 
all patients we used the same antibiotic for infection prevention. After fixation of the graft to the tibia with 
an interference screw and a staple, the rest of the tissue was send for culture. All the cultures were incubated 
in 37°C with 5% CO₂ in agar plates for 5 days and inspected daily for microbial growth. Any bacterial growth 
and the number of colony forming were reported. 
Results: There was no statistical difference in harvesting time and total operation time between the 2 groups. 
On the other hand 11 patients (60%) in group B were positive while no patient in Group A was positive. This 
difference was statistically significant. All cultures were positive for the same microorganism, coagulase-
negative staphylococcus (CNS). Thus soaking the graft with vancomycin protects the infection during 
harvesting and preparation of the graft.  
Conclusions:  In this series Hamstring tendons autograft harvesting and preparation leads to bacterial 
contamination in 60% of the cases. On the other hand there is no contamination after soaking the graft with 
vancomycin. On the basis of this study we propose soaking the graft in vancomycin in order to prevent the 
patients from septic arthritis after ACL reconstruction. 
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ΕΑ057 

Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  ΣΤΗΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΗΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ 
Μαρία Χανιά1, Δημήτριος Μαυρίδης1, Χριστίνα Φλώρου1 
1Γενικο Νοσοκομείο Λακωνίας Ν.μ Σπάρτης 

Εισαγωγή . Η ρήξη του πρόσθιου χιαστού συμβαίνει όταν ισχυρές δυνάμεις επιδρούν στο γόνατο. Οι ρήξεις 
του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου παρατηρούνται στη μεσότητα του συνδέσμου στο 75% των περιπτώσεων, 
στο μηριαίο άκρο στο 20% και στο κνημιαίο άκρο στο 5%. 
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της παθοφυσιολογίας  της ρήξης του πρόσθιου χιαστού 
συνδέσμου και η αποτελεσματικότητα της φυσικοθεραπείας στην καλύτερη αποκατάστασή της.  
Υλικό - Μέθοδος: Ανασκοπήθηκε η ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία και συγκεκριμένα άρθρα που 
αναφέρονταν στον κίνδυνο αθλητικών τραυματισμών, τα οποία δημοσιεύτηκαν στις βάσεις δεδομένων Pub 
Med και Science Direct, κατά την περίοδο 2000-2019. 
Αποτελέσματα 
Παρουσιάζεται κυρίως σε άτομα ηλικίας 20 έως 40 ετών σαν αποτέλεσμα αθλητικών τραυματισμών, όταν το 
γόνατο απαιτεί έντονες αλλαγές κατεύθυνσης.  Oι γυναίκες φαίνεται να έχουν πάνω από τρεις φορές 
πιθανότητα ρήξης του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου σε σχέση με τους άνδρες, για τα αθλήματα κυρίως 
ποδόσφαιρο μπάσκετ rugby Η αποκατάσταση μπορεί να χωριστεί σε 3 φάσεις. Στην φάση μέγιστης 
προστασίας (0 έως 6 εβδομάδες) ο ασθενής κινείται με βακτηρίες ενώ χρησιμοποιεί και ορθοτικό νάρθηκα. 
Η φάση της μέτριας προστασίας (6 με 12 εβδομάδες)χαρακτηρίζεται από ασκήσεις που σκοπεύουν στην 
αύξηση της δύναμης του κάτω άκρου και στην ανάκτηση του πλήρους ενεργητικού εύρους τροχιάς μέσω 
έκκεντρων και μειομετρικών ασκήσεων σε ανοικτή και κλειστή αλυσίδα και εξελισσόμενες διατάσεις. Η 
τελευταία φάση είναι αυτή της ελάχιστης προστασίας και τελικά της επιστροφής στις λειτουργικές 
δραστηριότητες. 
Συμπεράσματα:  Η θεραπευτική προσέγγιση του φυσικοθεραπευτή έχει κυρίαρχο ρόλο στην αποκατάσταση 
της ρήξης του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και στον έλεγχο των επιπλοκών.  Η σωστή αξιολόγηση και η 
σωστή επιλογή φυσιοθεραπευτικών στόχων σε συνδυασμό με τη σωστή χειρουργική επέμβαση, παίζουν 
καταλυτικό ρόλο στην σωστή και γρήγορη αποκατάσταση του ασθενούς αλλά και την ασφαλή και σύντομη 
επιστροφή του στην καθημερινότητά του και στις αθλητικές δραστηριότητες με τις οποίες ασχολείται. 
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ΕΑ058 

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, 
ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ Α' ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1981-2013 
Απόστολος Σκούρας1, Πάρις Χρηστογεώργος2, Δημήτριος Αντωνάκης-Καραμίντζας1, Φωτεινή Σουκάκου1, 
Ιωάννης Ζαφείρης1, Χαρίλαος Τσολάκης1,3, Όλγα Σαββίδου1, Παναγιώτης Κουλουβάρης1, Παναγιώτης 
Παπαγγελόπουλος1 

1Α' Ορθοπαιδική Χειρουργική Κλινική, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ Αττικόν, 2Ορθοπαιδικός, Αθήνα, 3Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού, ΕΚΠΑ 

Εισαγωγή 
Οι σωματικές και φυσιολογικές απαιτήσεις στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο αυξάνονται συνεχώς τις 
τελευταίες δεκαετίες. Σκοπός της μελέτης είναι να ερευνήσει τις πιθανές διαχρονικές αλλαγές σε 
χαρακτηριστικά ανθρωπομετρίας και φυσικής κατάστασης σε επαγγελματίες αθλητές ποδοσφαίρου κατά τα 
τελευταία 30 χρόνια. 
Υλικό και Μέθοδος 
 Πραγματοποιήθηκε μια επαναλαμβανόμενη συγχρονική μελέτη σε ποδοσφαιριστές ομάδων της Α’ 
κατηγορίας (Super League) μεταξύ 1981 και 2013. Αξιολογήθηκαν μεταβλητές ανθρωπομετρίας (ύψος, 
βάρος, ποσοστό σωματικού λίπους) και φυσικής κατάστασης (μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου–V�O2max, 
αναερόβιο κατώφλι, πνευμονικός αερισμός, μέγιστη αναερόβια ισχύς, κατακόρυφο άλμα). Στη μελέτη 
αναλύθηκαν 834 ποδοσφαιριστές που χωρίστηκαν σε 5 ομάδες: Ομάδα Α (1981–1989, n=202), ομάδα Β 
(1990–1995, n=223), ομάδα Γ (2000–2004, n=98), ομάδα Δ (2005–2010, n=210) και ομάδα Ε (2011–2013, 
n=101). Το ποσοστό σωματικού λίπους αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της βιοηλεκτρικής 
εμπέδησης, ενώ μετρήθηκε ακόμη με το πάχος των δερματοπτυχών 7-σημείων. Για τον υπολογισμό της 
V�O2max, το αναερόβιο κατώφλι και τον πνευμονικό αερισμό εφαρμόστηκε σε δαπεδοεργόμετρο το 
πρωτόκολλο σταδιακά αυξανόμενης έντασης κατά Bruce. Η μέγιστη αναερόβια ισχύς αξιολογήθηκε με τη 
δοκιμασία 30 δευτερολέπτων “Wingate”. 
Αποτελέσματα 
Δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε βάρος και δείκτη μάζας σώματος (BMI). Σε σχέση με 
τη δεκαετία του 1980, οι ποδοσφαιριστές της δεκαετίας του 2010 είχαν μεγαλύτερο ύψος (MD=4,74cm, 
95%CI: 2,63-6,86, p<0,001) και μικρότερο ποσοστό σωματικού λίπους (MD=3,85%, 95%CI: 2,31-5,39, 
p<0,001). Μεταξύ των δύο αυτών περιόδων παρατηρήθηκε αύξηση στη V�O2max κατά σχεδόν 13% 
(MD=7,27ml/kg/min, 95%CI: 9,05-5,49, p<0,001) και παράλληλη αύξηση στο αναερόβιο κατώφλι 
(5,45ml/kg/min, 95%CI: 7,85-3,05, p<0,001). Αντίστοιχα σταδιακή άνοδος παρουσιάστηκε στο κατακόρυφο 
άλμα, με την περίοδο 2011-2013 να βρίσκεται υψηλότερα με στατιστική σημαντικότητα σε σύγκριση με τις 
προηγούμενες περιόδους (p≤0,001). 
Συμπεράσματα 
Οι διαφοροποιήσεις των ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών αλλά και των παραμέτρων φυσικής 
κατάστασης στους Έλληνες επαγγελματίες ποδοσφαιριστές κατά την περίοδο 1981–2013, αντικατοπτρίζουν 
τις υψηλές απαιτήσεις του σύγχρονου επαγγελματικού ποδοσφαίρου, αλλά και τα ευεργετικά 
αποτελέσματα των σύγχρονων προπονητικών τεχνικών.



78o Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. | 12 - 15 Οκτωβρίου 2022 | Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών 
Ελεύθερες Ανακοινώσεις 

ΕΑ059 

ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΥΪΚΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ 
ΚΟΡΜΟΥ, ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΣΕ ΝΕΑΡΕΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 
Απόστολος Σκούρας1, Αλέξανδρος Σταθόπουλος2, Δημήτριος Αντωνάκης-Καραμίντζας1, Ιώαννης Ζαφείρης1, 
Φωτεινή Σουκάκου1, Χαρίλαος Τσολάκης1,3, Όλγα Σαββίδου1, Παναγιώτης Κουλουβάρης1, Παναγιώτης 
Παπαγγελόπουλος1 

1Α' Ορθοπαιδική Χειρουργική Κλινική, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ Αττικόν, 2Ορθοπαιδικός, Αθήνα, 3Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού, ΕΚΠΑ 

Εισαγωγή 
Οι μυϊκές ανισορροπίες στα άνω και κάτω άκρα, καθώς και η αδυναμία των μυών του κορμού έχουν 
συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο τραυματισμού και μειωμένη απόδοση σε αθλητές πετοσφαίρισης. Σκοπός 
αυτής της μελέτης ήταν να αξιολογηθούν οι ασυμμετρίες στη ροπή του κορμού, των άνω και κάτω άκρων, 
καθώς και να εντοπιστούν πιθανές συσχετίσεις μεταξύ αυτών των περιοχών σε νεαρές αθλήτριες 
πετοσφαίρισης υψηλού επιπέδου. 
Υλικό και Μέθοδος 
Πραγματοποιήθηκε μια συγχρονική μελέτη σε 15 αθλήτριες πετοσφαίρισης (ηλικία: 15,11±0,57, ύψος: 
178,42±3,95cm, BMI: 20,71±1,14 kg/m2) που προπονούνται τακτικά για τουλάχιστον τρία χρόνια, πέντε 
φορές/εβδομάδα και ήταν μέλη της εθνικής ομάδας βόλεϊ την αγωνιστική περίοδο 2020-2021. Με τη χρήση 
ισοκινητικού δυναμόμετρου (Biodex System 4 Pro™, NY, USA) αξιολογήθηκαν η ισοκινητική ροπή των 
έξω/έσω στροφέων του ώμου από θέση απαγωγής ώμου 90° και η κάμψη/έκταση γόνατος από καθιστή θέση 
στις 60°/s και 180°/s. Μετρήθηκε και η ισομετρική δύναμη των καμπτήρων/εκτεινόντων του κορμού από 
καθιστή θέση, ενώ καταγράφηκαν επίσης δημογραφικά και ανθρωπομετρικά στοιχεία. 
Αποτελέσματα 
Από τη στατιστική ανάλυση δεν επιβεβαιώθηκε καμία συσχέτιση μεταξύ των ανισορροπιών του κορμού και 
των ανισορροπιών ή ασυμμετριών των άνω και κάτω άκρων. Επίσης, δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική 
διαφορά στην κάμψη και στην έκταση γόνατος μεταξύ κυρίαρχου και μη-κυρίαρχου κάτω άκρου. Το ίδιο 
παρατηρήθηκε και για την έξω και έσω στροφή ώμου. Για το κυρίαρχο άκρο, ο λόγος κάμψης/έκτασης 
γόνατος και έξω/έσω στροφής ώμου στις 60°/s ήταν εκτός φυσιολογικών τιμών αναφοράς (50,6±6,57% και 
87,66±16,71%, αντίστοιχα). Ωστόσο, ο λόγος καμπτήρων/εκτεινόντων κορμού με μέση τιμή 56,9% ήταν σε 
φυσιολογικά επίπεδα. 
Συμπεράσματα 
Αν και δεν επιβεβαιώθηκε σχέση μεταξύ των ανισορροπιών του κορμού και των άνω και κάτω άκρων, 
παρατηρήθηκαν τιμές εκτός φυσιολογικών ορίων για τον λόγο αγωνιστών/ανταγωνιστών μυών στο γόνατο 
και τον ώμο, που ενδεχομένως να καθιστούν τους αθλητές επιρρεπείς σε τραυματισμούς.
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ΕΑ060 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΡΗΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΤΙΚΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΤΟΥ 
ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ENDOBUTTON 
Σεβαστή-Αθηνά Γιαννάκου1, Ιωάννης Κότσαλης-Πετεινέλης1 

1ΓΝΑ "Γ. Γεννηματάς", Αθήνα, Ελλάδα 

Εισαγωγή: Πολλές τεχνικές έχουν περιγραφεί για την χειρουργική αντιμετώπιση ρήξεως του καταφυτικού 
τένοντα του δικέφαλου βραχιονίου. 
Σκοπός: Παρουσίαση των κλινικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων 20 ασθενών με τραυματική ρήξη του 
καταφυτικού τένοντα του δικεφάλου, οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά με τη χρήση endobutton. 
Ασθενείς και Μέθοδοι: 20 ασθενείς με ρήξη της κατάφυσης του δικέφαλου βραχιονίου αντιμετωπίστηκαν 
στην κλινική μας την περίοδο 2019-20210. Η μέση ηλικία ήταν 31 χρόνια (24- 42) και ο μέσος χρόνος από την 
ημέρα του ατυχήματος μέχρι το χειρουργείο ήταν 11 ημέρες (2-21 ημέρες). Υπό Γενική Αναισθησία ή 
μασχαλιαίο block, διενεργείται λοξή τομή μήκους 4εκ. ωλενίως από τον βραχιονιοκερκιδικού μυ, 2εκ. 
περιφερικά της αγκωνιαίας γραμμής. Ο τένοντας ανευρίσκεται και προετοιμάζεται με τη χρήση  
απορροφήσιμου ράμματος τύπου #2 FiberLoop. Με το αντιβράχιο σε πλήρη υπτιασμό, γίνεται διύνηση του 
υπτιαστή μυ μέχρι να αναγνωριστεί το κερκιδικό όγκωμα. Στη συνέχεια διανοίγεται τούνελ ενός φλοιού, 
διαμέτρου αντίστοιχης με το πάχος του τένοντα. Μετά την διάνοιξη οπής 2.5χιλ. στον δεύτερο φλοιό ο 
τένοντας σταθεροποιείται εντός του οστικού τούνελ χρησιμοποιώντας το ενδοοστικό κουμπί της εταιρειας 
Arthrex  (Arthrex titanioum endobutton). Το μέλος ακινητοποιείται με βραχιονοπηχεοκαρπικό νάρθηκα, ο 
οποίος αφαιρείται μετά από 15 ημέρες, οπότε και ξεκινά η παθητική κινητοποίηση του αγκώνα. Tα 
λειτουργικά αποτελέσματα εκτιμήθηκαν βασισμένα τα DASH και MAYO elbow scores. Η δύναμη και το εύρος 
κίνησης συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα του υγιούς μέλους. 
Αποτελέσματα: Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης ήταν 28 μήνες (13-30). Όλοι οι ασθενείς επανήλθαν 
λειτουργικά στην προτραυματική κατάσταση. Το μέσο εύρος κάμψης- έκτασης ήταν 0-130° και υπτιασμού-
πρηνισμού 82-75°. Η δύναμη συγκριτικά ανάμεσα στο τραυματισμένο άνω άκρο και στο υγιές, δεν είχε 
στατιστικά σημαντική διαφορά. Επτά από τους 20 ασθενείς (35%) παρουσίασαν υπαισθησία στην κατανομή 
του έξω δερματικού του αντιβραχίου νεύρου. Οι ασθενείς ήταν ελεύθεροι συμπτωμάτων μετά την πάροδο 
20 ημερών κατά μέσο όρο (12-57 ημέρες). Ένας ασθενής εμφάνισε νευραπραξία του οπίσθιου μεσόστεου 
νεύρου με πλήρη επάνοδο της λειτουργίας του νεύρου μετά την πάροδο 15 ημερών. 

Συμπέρασμα: Η τεχνική αποκατάστασης των ρήξεων του καταφυτικού τένοντα του δικεφάλου με τη χρήση 
endobutton παρέχει εξαιρετικά κλινικά και λειτουργικά. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται ώστε να 
αποφεύγεται ο ιατρογενής τραυματισμός του εξω δερματικού νεύρου του αντιβραχίου καθώς και του 
οπίσθιου μεσόστεου. 
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EA061 

SPAIRE APPROACH – A NOVEL MINIMAL INVASIVE APPROACH IN TOTAL HIP 
REPLACEMENT. 2 YEARS OF EXPERIENCE IN OUR CENTER. 
PRELIMINARY RESULTS 
 
Evangelos Tsialogiannis1 

1St Peter S Hospital, UK 

 
Εισαγωγή/Σκοπός 
Η ολική αρθροπλαστικη Ισχίου αποτελεί ίσως την πιο επιτυχημένη επέμβαση στην ορθοπεδική. Την 
τελευταία δεκαετία υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για προσπελάσεις ελάχιστης επεμβατικότητας με θεαματικά 
για τον ασθενή αποτελέσματα.  
Η προσπέλαση Spaire( save piriformis and internus, repair externus) αποτελεί μια νέα προσπέλαση , 
παραλλαγή της κλασσικής οπίσθιας . 
Σκοπός της ερευνάς ,είναι η ανακοίνωση των πρώιμων αποτελεσμάτων της Spaire approach σε 
τυχαιοποιημένο δείγμα 20 ασθενών. 
Υλικό/Μέθοδος 
70 ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα στο ισχίο υποβλήθηκαν σε αρθροπλαστική με τη προσπέλαση Spaire. Οι 
ασθενείς ήταν τυχαιοποιημένο δείγμα  ηλικίας 65-78, ASA, 1εως 3 και δεν αποτελούσαν επιλεγμένες 
περιπτώσεις( π.χ αναθεωρήσεις, προηγούμενες λοιμώξεις, κατάγματα, διορθωτικές οστεοτομίες). 
Υπεβλήθησαν είτε σε γενική είτε σε ραχιαία αναισθησία με ενίσχυση από τοπικό αναισθητικό διάλυμα. 
Μετεγχειρητικά χρησιμοποιήθηκε το oxford hip score τη δεύτερη μέρα κ στις 6 εβδομάδες. 
 
Αποτελέσματα 
Από τους 70 ασθενείς , οι 60 έλαβαν εξιτήριο σε λιγότερο από 48 ώρες, ενώ οι 10 την τρίτη μέρα 
χρησιμοποιώντας μόνο πατερίτσες. 
Δεν υπήρξε κανένας περιορισμός στις κινήσεις του χειρουργημένου ισχίου, ούτε βοηθητικά και 
προφυλακτικά  μετρά π.χ ανυψωτικά λεκάνης. 
Μετάγγιση δεν έγινε σε κανένα ασθενή. 
Η μετεγχειρητική αναλγησία περιλάμβανε  2 με 3 γραμμάρια παρακεταμόλης για τις πρώτες 2 εβδομάδες. 
Στις 6 εβδομάδες όλοι οι ασθενείς είχαν επιστρέψει κανονικά στις επαγγελματικές και καθημερινές 
δραστηριότητες χωρίς κανένα περιορισμό. 
Συμπέρασμα 
Η προσπέλασή Spaire αποτελεί μια νέα ελάχιστης επεμβατικότητας μέθοδο ολικής αρθροπλαστικής στο 
ισχίο με πρώιμα θετικά αποτελέσματα για τους ασθενείς.  
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ TYPE B2 ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 
ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ. TO REVISE OR NOT AND HOW 
 
Evangelos Tsialogiannis1 

1St Peter S Hospital, UK ,  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Την τελευταία δεκαετία ο αριθμός των περιστατικών με ‘’χαλάρωση’’ των υλικών στην αρθροπλαστική του 
ισχίου ελαττώνεται , ενώ αυξάνεται ιδιαίτερα  αυτός των περιπροθετικών καταγμάτων ιδίως στο μηριαίο 
στυλαιό. 
Σας παρουσιάζουμε αποτελέσματα από την κλινική μας σχετικά με την αντιμετώπιση των Β2 περιπροθετικών 
καταγμάτων, που αφορούν την επιλογή του τρόπου αντιμετώπισης, ιδιαίτερες τεχνικές του ομιλητή και 
σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 
 
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ 
Το διάστημα 2020-2022 αντιμετωπιστήκαν  από τον ομιλητή 25 περιπροθετικά κατάγματα Β2. 20 
αφορούσαν πρόθεση τσιμέντου Exeter και 5 ατσίμεντη τύπου taper proximal coated ( π.χ Accolate ,stryker). 
Όλες οι περιπτώσεις αντιμετωπίστηκαν με αναθεώρησή του μηριαίου στυλαιού με μακρύ stem Exeter, 
Stryker. Στις περιπτώσεις με ήδη προϋπάρχον μανδύα τσιμέντου πραγματοποιήθηκε  τεχνική  In Cement 
Revision. 
Από τις 25 περιπτώσεις , στις 5 αλλάχθηκε το πολυαιθυλένιο λόγω έκκεντρης καταστροφής 
Σε κανένα περιστατικό δεν έγινε η αλλαγή της κοτύλης. 
 
Τα περιστατικά παρακολουθήθηκαν για 18 μήνες μετεγχειρητικά. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Από τους 25 ασθενείς , οι 22 έλαβαν εξιτήριό 6 μέρες μετεγχειρητικά, ελέγχθηκαν στην κλινική κάθε 12 μήνες 
χωρίς επιπλοκές κλινικά και ακτινολογικά. 
2 εμφανίσανε λοίμωξη. Η μια περίπτωση 4 βδομάδες μετεγχειρητικά που αντιμετωπίστηκε με DAIR και 6 
βδομάδες ενδοφλέβια αντιβίωση και η άλλη 12 μήνες μετεγχειρητικά που αντιμετωπίστηκε με αφαίρεση 
μηριαίου στυλαιού , των 2/3 του μανδύα τσιμέντου και in cement revision και long term suppression 
antibiotics. 
1 δεν εμφανίστηκε στην επανεξέταση λόγω θανάτου από αίτια που δεν σχετίζονται με το χειρουργείο. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Τα Β2 περιπροθετικά κατάγματα γύρω από τσιμεντένιο η ατσίμεντο μηριαίο στυλαιό μπορούν 
αποτελεσματικά να αντιμετωπιστούν με αλλαγή της πρόθεσής σε μακρύ τσιμεντένιο υλικό χωρίς να 
απαιτείται η αλλαγή της κοτύλης, εφόσον αυτή είναι σταθερή και σε αποδεκτή θέση . 
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 ΕΑ063 

RETURN TO SPORTS AFTER TOTAL HIP ARTHROPLASTY WITH SHORT 
FEMORAL STEM: A SYSTEMATIC REVIEW 
MD Κωνσταντίνα Σώλου1, Ειρήνη Τατάνη2, Παναγιώτης Μέγας2 

1Γ.Ν.Π. Τζάνειο,  2Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών 

Introduction /Purpose 
Increasing life expectancy and changing in lifestyle lead more young people in Total Hip Arthroplasty (THA) to 
find relief for their hip pain and continue their sports activities. New stem designs have been produced to 
imitated physiological proximal femoral loading and preserve bone and soft tissues. The purpose of this study 
is to systematically review the published research on the postoperative sports activity of patients who have 
undergone a short stem THA.  
Materials and Methods 
Based on Prisma guidelines, a research protocol was followed, and literature search was conducted. Studies 
reporting functional outcomes and return to sport after short stem THA were included and assessed for their 
methodological quality. Data were extracted and statistical analysis was developed.  
Results 
Return to sport after short stem THA was reported at a mean percentage of 93.9%, with small differences 
between subtypes of short femoral stems, in an average time of 3-6 months. A statistically significant 
improvement of functional scores was demonstrated, without signs of radiographic finding of wear, and 
complications and revisions of the femoral stem were minimal in short-term follow up without any difference 
between athletes of low impact sports or high impact sports.  
Conclusions 
In short-term follow up no great differences are demonstrated among the short stems, conventional stems 
and hip resurfacing stems, therefore further investigation, and comparison studies are recommended to be 
conducted. These data should be taken under concern by physicians to advise their patients and guide them 
in the decision-making process. 

Εικόνα 1 
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Εικόνα 2 

 
 
Εικόνα 3 
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ΕΑ064 

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΑΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΠΩΔΟΥΣ 
ΕΚΦΥΛΙΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΙΚΗ 
ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ 
Γρηγόριος Σβάρνας1,2, Θεοφανία-Σωτηρία Πάτσιου3,4, Vlad Popa1, Moritz Tannast1 

1HFR Hôpital Cantonal, Fribourg, Switzerland, 2Berit Clinic, Speicher, Switzerland, 3University of Bern, Switzerland, 
4University of Fribourg, Switzerland 

Εισαγωγή: Οι διάφορες χειρουργικές προσπελάσεις του ισχίου χρησιμοποιούν διαφορετικά μεσομυϊκά και 
μεσονεύρια διαστήματα για να προσεγγίσουν την άρθρωση του ισχύου. Υπάρχουν ανησυχίες ότι η οπίσθια 
(Moore/Southern) και η πλάγια (Hardinge) προσπέλαση προξενούν μεγαλύτερο τραυματισμό των μαλακών 
μορίων με αποτέλεσμα μετεγχειρητική μϋική αδυναμία σε σχέση με την πρόσθια (Smith/Petersen) και την 
προσθιοπλάγια (Watson-Jones). 
Σκοπός: Αξιολόγηση της επίδρασης των διαφόρων προσπελάσεων στο μέγεθος την ατροφία των μυών του 
ισχίου μετεγχειρητικά και συσχέτιση της κάθε προσπέλασης με συγκεκριμένο τύπο μυϊκής ατροφίας. 
Υλικό & Μέθοδος: Αξιολογήσαμε αναδρομικά, αξονικές τομογραφίες της πυέλου 500 ασθενών που 
υπεβλήθησαν σε ολική αρθροπλαστική ισχίου οποιαδήποτε χρονική στιγμή στη ζωή τους αλλά τουλάχιστον 
ένα έτος μετά την επέμβαση, που διενεργήθηκαν κατά το διάστημα 2015-2020. Περιπτώσεις τραύματος με 
προηγούμενη οστεοσύνθεση, μετάσταση, οστικών όγκων, νευρολογικών διαταραχών, μολύνσεων, 
αμφοτερόπλευρης ολικής αρθροπλαστικής και περιπτώσεις επανεπεβάσεων εξαιρέθηκαν από το στατιστικό 
δείγμα. Αξιολογήσαμε 1) τη διάμετρο 2) την επιφάνεια διατομής, 3) και το βαθμό λιπώδους εκφύλισης με 
βάση την ταξινόμηση Goutallier για 16 περιαρθρικούς μύες του ισχύου. Χρησιμοποιήσαμε εγκάρσιες και 
οβελιαίες διατομές και συγκρίναμε τις παραπάνω μετρήσεις με τις αντίστοιχες του μη χειρουργημένου 
ισχίου ώστε να συμπεράνουμε την επίδραση των χειρουργικών προσπελάσεων στο μέγεθος και τη μϋική 
ατροφία. 
Αποτελέσματα: Οι λιγότερο επεμβατικές προσπελάσεις, η πρόσθια και η προσθιοπλάγια, είχαν γενικότερα 
τη λιγότερο αρνητική επίδραση στο μέγεθος και τη μυϊκή ατροφία. Σε αντίθεση, βρήκαμε ότι υπήρξε 
σημαντική διαφορά στα παραπάνω με την οπίσθια και την πλάγια προσπέλαση ειδικότερα για τους έξω 
στροφείς και τους απαγωγούς, αντίστοιχα. 
Συμπεράσματα: η οπίσθια και η πλάγια προσπέλαση στην ολική αρθροπλαστική ισχίου αφήνουν σαφή 
σημάδια μυϊκής εκφύλισης ενώ η πρόσθια και η προσθιοπλάγια αφήνουν τα λιγότερα. Η μελέτη αυτή δεν 
περιέλαβε κλινική εξέταση. 
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ΕΑ065 

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ 
(INFIX/ΛΑΓΟΝΟΙΕΡΑΣ ΚΟΧΛΙΩΣΗΣ) 
Παναγιώτης Αντζουλάς1, Βασίλειος Αθανασιου1, Ιωάννης Γκλιάτης1, Μίνως  Τυλλιανάκης1, Παναγιώτης  
Μέγας1 

1Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών 

ΣΚΟΠΟΣ: Τα κατάγματα του πυελικού δακτυλίου αποτελούν το 3-8% όλων των σκελετικών καταγμάτων. Είναι 
αποτέλεσμα κακώσεων υψηλής ενέργειας όπου ο συνηθέστερος μηχανισμός είναι τα τροχαία ατυχήματα. Ο 
στόχος αυτής της μελέτης είναι να αναφέρει τα αποτελέσματα και τις επιπλοκές μιας νέας εναλλακτικής 
ελάχιστα επεμβατικής τεχνικής, γνωστής ως INFIX με τη χρήση λαγονοιεράς κοχλίωσης στη θεραπεία των 
ασταθών καταγμάτων της πυέλου.  
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Πρόκειται για αναδρομική μελέτη. Αναζητήθηκαν ασθενείς ηλικίας άνω των 18 ετών 
που είχαν χρησιμοποιήσει INFIX για τη θεραπεία του κατάγματος του πυελικού δακτυλίου τους. 
Καταγράφηκαν τα δημογραφικά στοιχεία, ο τύπος του κατάγματος, η βαθμολογία σοβαρότητας του 
τραυματισμού, η νοσηρότητα, οι επιπλοκές και ο χρόνος μέχρι την αφαίρεση της ΙΝFIX. Από την αναζήτηση 
13 ασθενείς πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης (9 άνδρες; 4 γυναίκες; με μέσο όρο ηλικίας τα 40,6; εύρος 21 
έως 66 έτη) με μέση βαθμολογία σοβαρότητας τραυματισμού 29,8 (10–66). Υπεβλήθησαν σε  προσωρινή 
αποκατάσταση. Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν μετά την αφαίρεση της INFIX και συμπλήρωσαν το Iowa 
Pelvic Score (IPS) 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς είχαν ικανοποιητική μετεγχειρητική πορεία. Κατά την έξοδο του από το 
νοσοκομείο ακολουθήθηκε πρωτόκολλο σταδιακής φόρτισης και πρόγραμμα αποκατάστασης του εύρους 
κίνησης. Επήλθε πλήρης πώρωση του κατάγματος κατά τον τακτικό κλινικό και απεικονιστικό έλεγχο. Οι 
ασθενείς παρουσίασαν εξαιρετικό αποτέλεσμα σε δύο χρόνια παρακολούθησης με πλήρες εύρος κίνησης. 
Ένας ασθενής εμφάνισε εκτοπη οστεοποίηση, άλλος ασθενής ανέφερε απώλεια αισθητικότητας στη 
κατανομή του έξω μυοδερματικού νεύρου μετά την αφαίρεση της ΙΝFIX και μια διεγχειρητική επιπλοκή 
προώθηση (intrusion) του κοχλία με τη ροδέλα στη λαγονοιερά σταθεροποίηση η οποία διορθώθηκε 
διεγχειρητικά . Το μέσο IPS μετά την αφαίρεση της INFIX ήταν 78,4 (52–100). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η αναγνώριση της κάκωσης, η διαγνωστική προσέγγιση και η τελική αντιμετώπιση 
απαιτούν ιδιαίτερης προσοχής και εμπειρίας από τον χειρουργό λόγω των ιδιαιτεροτήτων του πυελικού 
δακτυλίου. Οι πιο συχνές επιπλοκές είναι ο τραυματισμός του έξω μυοδερματικού νεύρου, οι αιμωδίες μετά 
την αφαίρεση της INFIX, η λοίμωξη και τέλος η έκτοπη οστεοποίηση. Η INFIX είναι αποτελεσματική και 
επιτυχής θεραπεία για ασταθείς τραυματισμούς του πυελικού δακτυλίου.  
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ΕΑ066 

ΠΥΕΛΟΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ 
ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 
ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΟΤΥΛΙΑΙΟΥ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΥΕΛΟΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Αντώνιος Κουτάλος1, Νήφων Γκέκας1, Βασίλης Ακρίβος1, Νίκος Στεφάνου1, Θεόφιλος Καραχάλιος1 

1Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 

Εισαγωγή 
Η πυελοσπονδυλική κινητικότητα επηρεάζει την προδιάθεση για εξάρθρημα μετά από ολική αρθροπλαστική 
ισχίου. Η ασφαλής ζώνη όπως περιεγράφηκε από τον Lewinek δεν διασφαλίζει σε όλες τις περιπτώσεις 
προστασία από εξάρθρημα. Μια εξατομικευμένη τοποθέτηση κοτύλης πρέπει να λαμβάνει υπόψιν την 
πυελοσπονδυλική κινητικότητα. 
 
Σκοπός 
 Ο καθορισμός της πυελοσπονδυλικής κινητικότητας των ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν σε 
ολική αρθροπλαστική ισχίου. Δευτερευόντως, η ποσοτικοποίηση της κινητικότητας της πυέλου και η 
ενσωμάτωσή της στον καθορισμό της θέσης του κοτυλιαίου εμφυτεύματος. 
  
Υλικό & Μέθοδος 
  Εκατόν δέκα έξι ασθενείς, οι οποίοι επρόκειτο να υποβληθούν σε ολική αρθροπλαστική ισχίου 
υποβλήθηκαν σε προεγχειρητικές ακτινογραφίες. Αυτές περιελάμβαναν ακτινογραφίες λεκάνης και οσφύος 
πλάγια σε όρθια και σε καθιστή θέση. Μετρήθηκαν η κλίση της λεκάνης (pelvic tilt), η κλίση του ιερού (sacral 
slope), το incidence της λεκάνης, η λειτουργική κλίση της λεκάνης (functional pelvic tilt, FPT), η γωνία 
λόρδωσης της οσφυϊκής μοίρας και η πυελοσπονδυλική κινητικότητα (διαφορά στην λειτουργική κλίση της 
λεκάνης και του ιερού της μεταξύ καθιστής και όρθιας θέσης) 
Με βάση τις μετρήσεις έγινε αναπροσαρμογή της θέσης του κοτυλιαίου εμφυτεύματος από τον αρχικό στόχο 
20/40 (πρόσθια/ πλάγια κλίση). Για κάθε μοίρα λειτουργικής κλίσης λεκάνης, η πρόσθια κλίση αυξήθηκε 
κατά 0.7 μοίρες όπως επίσης και για κάθε μοίρα απόκλισης της πυελοσπονδυλικής κινητικότητας από τον 
μέσο όρο του δείγματος. 
 
Αποτελέσματα 
 Οι γυναίκες αποτελούσαν το 74% των ασθενών και η οστεοαρθίτιδα ήταν η αιτία του χειρουργείου 
στο 81% των περιπτώσεων. Ο μέσος όρος του pelvic incidence ήταν 48±10 μοίρες (εύρος 18-66), η κλίση του 
ιερού 30±9 μοίρες, η κλίση της κοτύλης 16±12 μοίρες, η λειτουργική κλίση της κοτύλης 2±8 μοίρες προς τα 
πίσω, η λόρδωση της οσφύος 42±10 μοίρες και η πυελομηριαία γωνία 190±15 μοίρες. Στην καθιστή θέση η 
κλίση του ιερού οστού μειώθηκε, η κλίση της λεκάνης αυξήθηκε και η λειτουργική κλίση της λεκάνης 
μειώθηκε περαιτέρω. Η μέση πυελοσπονδυλική κινητικότητα ήταν 25±10 μοίρες. 26% των ασθενών είχε 
δύσκαμπτη πυελοσπονδυλική μονάδα και το 14% είχε υπερευκίνητη πυελοσπονδυλική μονάδα. H πρόσθια 
κλίση αναπροσαρμόστηκε σύμφωνα με τον τύπο  A = 20 + 0.7 x FPTstand + 0.7 x (25 – ΔFPT) και η πλάγια 
κλίση σύμφωνα με τον τύπο I = 40 + 0.3 x FPTstand + 0.3 x (25 - ΔFPT) 
 
Συμπεράσματα 
 Περίπου 40% των ασθενών που υποβάλλονται σε ολική αρθροπλαστική ισχίου έχουν διαταραγμένη 
την πυελοσπονδυλική κινητικότητα και ίσως χρειάζεται να γίνει προσαρμογή της θέσης τοποθέτησης της 
κοτύλης. 
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ΠΡΩΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 
ΙΣΧΙΟΥ ΜΕ ΤΗ DIRECT SUPERIOR ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΟΠΙΣΘΙΑ 
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ: ΜΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΞΟΜΟΙΩΜΕΝΗ (MATCHED) ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΣΘΕΝΩΝ - ΜΑΡΤΥΡΩΝ 
Νικόλαος Μυλωνάκης1,2,3, Ευστάθιος Κενανίδης1,2,3, Γεώργιος Παπαροϊδάμης1,2,3, Σαμπρία Φρεχάτ1,2,3, 
Βασίλειος Πέγιος1,2,3, Μιχαήλ  Ποτούπνης1,2,3, Ελευθέριος Τσιρίδης1,2,3 

1Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2Ομάδα C.O.RE- 
ΚΕΔΕΚ- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 3Icaros Clinic - Tsiridis Orthopaedic Institute, Thessaloniki 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η Direct Superior (DSA) προσπέλαση του ισχίου έχει μελετηθεί λιγότερο από άλλες προσπελάσεις 
στη τρέχουσα βιβλιογραφία. 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Συγκρίναμε αναδρομικά τα πρώιμα μετεγχειρητικά και λειτουργικά αποτελέσματα ασθενών με 
οστεοαρθρίτιδα ισχίου που υποβλήθηκαν σε ολική αρθροπλαστική ισχίου (THA) με την DSA σε σχέση με μια 
εξομοιωμένη ομάδα ελέγχου ασθενών όπου χρησιμοποιήθηκε η τυπική οπίσθια προσπέλαση (SPA).  
 
ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ: Η ομάδα DSA περιελάβανε 100 THAs που πραγματοποιήθηκαν από εξειδικευμένο 
χειρουργό την χρονική περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου 2018 και Μαΐου 2019. Συμπεριλήφθηκαν ασθενείς με 
πρωτοπαθή οστεοαρθρίτιδα ισχίου και βαθμολογία ASA ⩽3. Η ομάδα DSA συγκρίθηκε με μια αντίστοιχη 
κοόρτη 100 ασθενών που χειρουργήθηκαν με SPA την ίδια χρονική περίοδο από άλλον ειδικό χειρουργό. 
Όλοι οι ασθενείς έλαβαν την ίδια μετεγχειρητική χημειοπροφύλαξη, αναλγητικά και φυσιοθεραπεία. Δύο 
ανεξάρτητοι παρευρισκόμενοι χειρουργοί αρθροπλαστικής ισχίου αξιολόγησαν το μήκος της τομής, τον 
χρόνο της επέμβασης, την απώλεια αίματος, την παραμονή στο νοσοκομείο και τις επιπλοκές. Οι 
βαθμολογίες VAS, HHS και HOOS αξιολογήθηκαν επίσης για έναν χρόνο μετεγχειρητικά. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το μέσο μήκος της τομής και η παραμονή στο νοσοκομείο ήταν στατιστικά σημαντικά 
χαμηλότερα στην ομάδα DSA. Οι ασθενείς με DSA είχαν μη στατιστικά σημαντικά χαμηλότερη διεγχειρητική 
απώλεια αίματος, λιγότερες ανάγκες μετάγγισης και λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο από τους ασθενείς με 
SPA. Ο μέσος χρόνος της επέμβασης και το ποσοστό επιπλοκών δεν διέφεραν μεταξύ των δύο ομάδων 
ασθενών. Η ομάδα DSA ανέδειξε στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερες λειτουργικές βαθμολογίες από την 
ομάδα SPA τον πρώτο μετεγχειρητικό μήνα. Δεν καταγράφηκαν διαφορές στις βαθμολογίες αυτές μετά τον 
τρίτο μήνα. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η DSA μπορεί να παρέχει πρωιμότερη λειτουργική αποκατάσταση και έξοδο από το 
νοσοκομείο σε ασθενείς με THA σε σύγκριση με την SPA. Η DSA απεδείχθη ισοδύναμη με την SPA όσον 
αφορά τον πόνο και την απώλεια αίματος, εμφανίζοντας ελάχιστα ποσοστά επιπλοκών. 
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ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΤΗΝ ΟΛΙΚΗ 
ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ: 
ΜΕΤΑΝΑΛΥΣΗ 
Αλέξανδρος Κοσκινιώτης1, Ευστάθιος Κωνσταντίνου1, Αικατερίνη Σουρμενίδη1, Νικόλαος Στεφάνου1, Αντώνιος 
Κουτάλος1, Θεόφιλος Καραχάλιος1 

1Ορθοπαιδική Κλινική-Π.Π.Γ.Ν.Λάρισας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Τμήμα Ιατρικής 

Εισαγωγή: Η οστεοαρθρίτιδα του ισχίου αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες χρόνιου άλγους της περιοχής, 
επηρεάζοντας την καθημερινότητα εκατομμυρίων ασθενών παγκοσμίως. H ολική αρθροπλαστική του ισχίου 
αποτελεί τη μέθοδο εκλογής για την οριστική αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της οστεοαρθρίτιδας. 
Ωστόσο, η χρήση τσιμέντου παραμένει ένα αμφιλεγόμενο σημείο στην επέμβαση της ΤΗΑ, ειδικότερα όσον 
αφορά στην στερέωση της κοτυλιαίας πρόθεσης.  
 
Σκοπός: Η συγκεκριμένη μελέτη έχει ως κύριο σκοπό της να αναδείξει τη διαφορά στα ποσοστά 
αναθεώρησης  μεταξύ κοτυλιαίων προθέσεων με ή χωρίς τσιμέντο. 
 
Μέθοδοι: Mέσω της ιστοσελίδας PubMed πραγματοποιήθηκε μια συστηματική ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας και μετανάλυση επιλεγμένων άρθρων που δημοσιεύτηκαν το χρονικό διάστημα 2013–2021, 
συμπεριλαμβάνοντας μελέτες με άμεση σύγκριση της στερέωσης των κοτυλιαίων προθέσεων με ή χωρίς 
τσιμέντο. Η μετανάλυση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του PRISMA checklist 
και με τη βοήθεια του λογισμικού Review Manager 5.4.1. 
 
Αποτελέσματα: Από την αρχική αναζήτηση της βιβλιογραφίας προέκυψαν συνολικά 805 άρθρα, 6 από τα 
οποία πληρούσαν τα απαραίτητα κριτήρια και επιλέχθηκαν για τη μετανάλυση. Συνολικά 193833 
επεμβάσεις αρθροπλαστικής συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. Από τη σύνθεση των αποτελεσμάτων δεν 
προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά στην αναλογία των αναθεωρήσεων για τις δύο διαφορετικές 
μεθόδους επέμβασης, σε διάστημα παρακολούθησης τουλάχιστον 5 χρόνια (Odds ratio=0,96 [0.72, 1.27 
95%CI], P-value=0,76). Δεν επιτεύχθηκε επίσης στατιστική σημαντικότητα από την ανάλυση ευαισθησίας των 
μελετών με follow–up τουλάχιστον 10 χρόνια (Odds ratio = 1,04 [0.73, 1.47 95% CI], P-value = 0.83). 
 
Συμπεράσματα: Δεν υπάρχουν δεδομένα στη σύγχρονη βιβλιογραφία που αποδεικνύουν την υπεροχή μίας 
εκ των δύο μεθόδων στερέωσης της κοτυλιαίας πρόθεσης, όσον αφορά στην ανάγκη αναθεώρησης. 
Περισσότερες κλινικές μελέτες απαιτούνται για την αποσαφήνιση των πλεονεκτημάτων της μίας μεθόδου 
αρθροπλαστικής έναντι της άλλης. 
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Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΛΞΕΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ 
ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ ΠΛΑΤΩ ΤΥΠΟΥ V KAI VI KATA SCHATZKER 
Ιωάννης Σταυρακάκης1, Κωνσταντίνος Χανιωτάκης1, Αδαμάντιος  Αλβανός1, Παναγιώτης Συλιγνάκης1, Μάρκος 
Ψηφής1, Κοσμάς Σαμαρτζίδης1, Παναγιώτης  Μπιτάδος1, Αλέξανδρος Τσιούπρος1 

1Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου 

Εισαγωγή. Η χειρουργική αντιμετώπιση των συντριπτικών καταγμάτων του κνημιαίου πλατώ αποτελεί μια 
πρόκληση. Η συνήθης πρακτική σε αυτά τα πολύπλοκα κατάγματα είναι η αρχική σταθεροποίηση με 
εξωτερική οστεοσύνθεση, έως ότου υποχωρήσει το οίδημα, και  σε δεύτερο χρόνο η ανοικτή ανάταξη και 
εσωτερική οστεοσύνθεση. Ο χειρουργός καλείται σε πολλές περιπτώσεις να ανατάξει και να σταθεροποιήσει 
ταυτόχρονα πολλαπλά ενδαρθρικά κατεαγότα τεμάχια. Φαίνεται ότι η τοποθέτηση του ασθενή σε θέση 
έλξεως βοηθάει στην επίτευξη αυτού του στόχου και είναι ισοδύναμη του διατατήρα, ο οποίος 
χρησιμοποιείται επίσης σε αυτές τις περιπτώσεις. 
Σκοπός. Η έκθεση των αποτελεσμάτων της παραπάνω μεθόδου σε ασθενείς με συντριπτικά κατάγματα 
κνημιαίου πλατώ, οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν στο νοσοκομείο μας, με ελάχιστο χρόνο παρακολούθησης 
τους 6 μήνες. 
 
Υλικό και μέθοδος. 6 ασθενείς, 4 με τύπου VI κατά Schatzker και 2 με τύπου V  κατά Schatzker κάταγμα 
κνημιαίου πλατώ αντιμετωπίστηκαν από 01/06/2021 έως 01/01/2022, αρχικά με προσωρινή εξωτερική 
οστεοσύνθεση και 10 με 15 μέρες μετά με οριστική ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση,  σε 
τραπέζι έλξεως. Περιγράφεται η χειρουργική θέση του ασθενούς. Στους 5 ασθενείς εφαρμόσθηκαν μια τομή 
οπίσθια έσω και μία τομή πρόσθια έξω, ενώ σε 1 έγινε μία τομή οπίσθια έσω και μία τομή τροποποιημένη 
κατά Forsch, προκειμένου να προσπελαστεί το οπίσθιο έξω οστικό τεμάχιο.  
 
Αποτελέσματα. Το μέσο σκορ  WOMAC για το γόνατο 6 μήνες μετά την επέμβαση ήταν 80,13 και το μέσο 
εύρος κίνησης ROM ήταν 115,330. Ένας ασθενής ανέπτυξε λοίμωξη, η οποία αντιμετωπίστηκε με έκπλυση 
και διατήρηση των υλικών και ενδοφλέβια αντιβιωτική αγωγή. Ένας ασθενής εμφάνισε σύνδρομο 
διαμερίσματος, το οποίο αντιμετωπίστηκε έγκαιρα με διάνοιξη των διαμερισμάτων ταυτόχρονα με την 
τοποθέτηση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης. Ο ίδιος ασθενής ανέπτυξε λοίμωξη, η οποία αντιμετωπίστηκε 
με έκπλυση του τραύματος.  
 
Συμπεράσματα. Η χειρουργική θέση του ασθενούς με συντριπτικό κάταγμα κνημιαίου πλατώ σε τραπέζι 
έλξεως  είναι ασφαλής και διευκολύνει τον χειρουργό, μέσω της συνδεσμόταξης που παρέχει.  
 
Βιβλιογραφία 
1. TanguyVendeuvre, Louis-ÉtienneGayet. Percutaneous treatment of tibial plateau fractures. 
Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research Volume 107, Issue 1,Supplement,February2021, 102753. 
https://doi.org/10.1016/j.otsr.202002753 
2. Salvi Prat-Fabregat and Pilar Camacho-Carrasco. Treatment strategy for tibial plateau fractures: an 
update. EFORT Open Reviews. Volume 1: Issue 5. 225–232.  DOI: https://doi.org/10.1302/2058-
5241.1.000031  
3. Ahmed Badawy, Hesham Safwat, and Mohamed El-Sheshtawy El-Saed. Treatment of Bicondylar Tibial 
Plateau Fracture by Single Lateral Locked Plate. The Egyptian Journal of Hospital Medicine (April 2019) Vol. 
75 (5), Page 2942-2951.  
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ΕΑ070 

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΩΣ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΟΤΥΛΗΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
Νικόλαος Πάρχας1, Παναγιώτης Τσιπλάκος1, Δημήτριος Αβραμίδης 1, Ειρήνη  Τατάνη1, Παναγιώτης Μέγας1, 
Ανδρέας Παναγόπουλος1 

1ΠΓΝΠ, Πάτρα 

Εισαγωγή 
Τα κατάγματα κοτύλης αποτελούν πρόκληση για τους ορθοπεδικούς λόγω της πολυπλοκότητας τους και των 
χειρουργικών δυσκολιών που ενέχουν. Παράλληλα, το προφίλ τους έχει αλλάξει τα τελευταία 20 χρόνια με 
το μέσο ηλικιακός όρο να  έχει αυξηθεί απο 38,6 σε 45,2  έτη, με ταυτόχρονη αύξηση των καταγμάτων που 
οφείλονται σε πτώση από 10,7% σε 25,8 %. Η αντιμετώπιση των παρεκτοπισμένων και ασταθών καταγμάτων 
κοτύλης παραμένει ως επί το πλείστον χειρουργική, με συνηθέστερη τεχνική να είναι η εσωτερική 
οστεοσύνθεση. Τα λειτουργικά αποτελέσματα, όμως, παραμένουν πτωχά ειδικά για ηλικιωμένους ασθενείς 
με την μετατροπή της εσωτερικής οστεοσύνθεσης σε ολική αρθροπλαστική ισχίου να έχει υπολογιστεί σε 
22% εντός 2 ετών.  
Σκοπός 
Σκοπός της συγκεκριμένης παρουσίασης είναι η παρουσίαση συζήτηση για την βιωσιμότητας και τα κλινικά 
αποτελέσματα της πρωταρχικής αντιμετώπισης των καταγμάτων κοτύλης με ολική αρθροπλαστική ισχίου ως 
εναλλακτικής της εσωτερικής οστεοσύνθεσης. 
Υλικό & Μέθοδος 
H κλινική μας παρουσιάζει 3 περιστατικά με κατάγματα κοτύλης, τα οποία αντιμετωπίστηκαν με ολική 
αρθοπλαστική ισχίου. O πρώτος ηλικίας 28 ετών αντιμετωπίστηκε αρχικά με εσωτερική οστεοσύνθεση που 
λόγω ασταθούς ισχίου μετατράπηκε σε ολική αρθροπλαστική στις 15 ημέρες. Οι έτεροι 2 ασθενείς ηλικίας 
41 και 75 ετών, αντιμετωπίστηκαν εξ’ αρχής με αρθροπλαστική χωρίς τσιμέντο.  
Αποτέλεσμα 
Τα κλινικά αποτελέσματα σε όλους τους ασθενείς είναι μέχρι στιγμής εξαιρετικά,  με επιστροφή στις 
καθημερινές τους δραστηριότητες χωρίς περιορισμούς ή πόνο στους 2, 6 και 12 μήνες αντίστοιχα ανά 
ασθενή.  
Συμπεράσματα 
 Η αντιμετώπιση των παρεκτοπισμένων και ασταθών καταγμάτων κοτύλης αποτελεί μία προκληση για τους 
ορθοπεδικούς με την καθιερωμένη εσωτερική οστεοσύνθεση να μην δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η 
κλινική μας προτείνει την πρωταρχική αντιμετώπιση αυτών των καταγμάτων με ολική αρθροπλαστική ισχίου 
ακόμα και σε νέους ασθενείς στους οποίους η ανάταξη και οστεοσύνθεση μπορεί να είναι εξαιρετικά 
δύσκολες ως εναλλακτική αντιμετώπιση με τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα να είναι πολύ ενθαρρυντικά.    
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ΕΑ071 

Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΥΧΕΝΟΔΙΑΦΥΣΙΑΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΤΩΣΗ 
ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΓΓΥΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ 
Λαμπρινή Αγαπητού1, Κωνσταντίνος Τσιβελέκας1, Δημήτριος Πάλλης1, Ιωάννης  Αϋφαντής1, Μαργαρίτα 
Μιχαέλα Αμπαδιωτάκη1, Σταμάτιος Παπαδάκης1 

1Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν.Α. ΚΑΤ 

Εισαγωγή 
Η μέτρηση της αυχενοδιαφυσιακής γωνίας του μηριαίου συνιστά έναν γρήγορο και απλό ανατομικό 
παράγοντα της άρθρωσης του ισχίου. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει εκτεταμένη έρευνα σχετικά με την 
πιθανή επίδραση της αυχενοδιαφυσιακής γωνίας, ωστόσο ο ρόλος της στην επίπτωση των καταγμάτων του 
ισχίου παραμένει αμφιλεγόμενος. 
Σκοπός 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη ασθενών με χαμηλής ενέργειας κατάγματα ισχίου όσον 
αφορά την επίδραση των δημογραφικών δεδομένων των ασθενών και της αυχενοδιαφυσιακής γωνίας στην 
επίπτωση των καταγμάτων 
Υλικά και μέθοδος  
Προοπτική μελέτη με διάρκεια από 2019 έως 2022. Συνολικά μελετήθηκαν 264 ασθενείς με M.O. ηλικίας 82 
έτη, από τους οποίους 196 (74,2%) ήταν άνδρες και 68 (25,8%) γυναίκες. Η διάκριση των καταγμάτων σε 
διατροχαντήρια (n=149), υποκεφαλικά (n=88), βασεοαυχενικά (n=9) και υποτροχαντήρια (n=18) καθώς και 
η μέτρηση της αυχενοδιαφυσιακής γωνίας διενεργήθηκε μέσω του ακτινολογικού ελέγχου. Εξαιρέθηκαν 
ασθενείς με υψηλής ενέργειας κακώσεις καθώς και ασθενείς των οποίων η ακτινογραφίες δεν πληρούσαν 
τα πρότυπα κριτήρια.  
Αποτελέσματα 
Κάταγμα στο επικρατές άκρο παρουσίασαν 113 (42,8%) ασθενείς. Η διάμεση/μέση τιμής της 
αυχενοδιαφυσικής γωνίας ήταν 127,83±3,79 για τα διατροχαντήρια κατάγματα (Άρρεν:θήλυ 1:5), 
131,88±4,48 για τα υποκεφαλικά (Άρρεν: θήλυ 1:2), 128,22±4,31 για τα βασεοαυχενικά (Άρρεν: θήλυ 1:2) 
και 130,22±4,31 για τα υποτροχαντήρια (Άρρεν:θήλυ 1:1). Οι ασθενείς που υπέστησαν υποκεφαλικό 
κάταγμα παρουσίαζαν στατιστικά σημαντικά υψηλότερες τιμές αυχενοδιαφυσικής γωνίας συγκριτικά με 
τους ασθενείς με διατροχαντήρια κατάγματα. Από τη στατιστική διάκριση μεταξύ διατροχαντηρίων και 
υποκεφαλικών  καταγμάτων διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντικά αυξημένος κίνδυνος (4,9 φορές 
υψηλότερος) για υποκεφαλικό κάταγμα σε ασθενείς με αυχενοδιαφυσική γωνία μεγαλύτερη από 128,5, 
ανεξαρτήτως ηλικίας ή επικρατούς άκρου, με 76% ευαισθησία και 61% ειδικότητα. 
Συμπεράσματα 
Η αυχενοδιαφυσιακή γωνία αποτελεί έναν απλό και γρήγορα υπολογίσιμο προγνωστικό δείκτη για το 
πρότυπο του κατάγματος. Υψηλότερες τιμές αποτελούν έναν ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα για την 
εμφάνιση υποκεφαλικού κατάγματος, ωστόσο είναι απαραίτητες περισσότερες έρευνες και συσχέτιση με 
επιπλέον επιβαρυντικούς παράγοντες. 
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ΕΑ072 

ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΔΟΑΡΘΡΙΚΑ 
ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΤΕΡΝΑΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 1,3MM 
Θεμιστοκλής Πούλιος1, Δημήτριος Μόρφης1, Βασίλειος Κεχαγιάς2, Ιωάννης   Νοταράς1 

1 Τμήμα Ορθοπαιδικής, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου "Αχιλλοπούλειο", 2Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Λήμνου  

Σκοπός: H ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση για τα ενδοαρθρικά παρεκτοπισμένα κατάγματα 
πτέρνας είναι πλέον ευρέως αποδεκτή. Οι διάφορες πλάκες ανακατασκευής έχουν σαν στόχο την 
αποκατάσταση της αρθρικής επιφάνειας και του μήκους αυτού του ιδιαίτερου οστού από ανατομικής 
άποψης. Ο σκοπός της μελέτης μας είναι η καταγραφή των αποτελεσμάτων της χειρουργικής αντιμετώπισης 
των ενδοαρθρικών καταγμάτων πτέρνας με την εφαρμογή κλειδούμενων πλακών. 
Υλικό και μέθοδος: Από το 2015 έως το 2020 χειρουργήθηκαν 66 ασθενείς με ενδοαρθρικά κατάγματα 
πτέρνας. Στους 24 ασθενείς χρησιμοποιήθηκαν κλειδούμενες πλάκες διαφόρων οπών και σχήματος με πάχος 
1,3mm. Σύμφωνα με την ταξινόμηση της ΑΟ αντιμετωπίστηκαν 8 κατάγματα τύπου 2, 7 τύπου 3 και 9 τύπου 
4. Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε υπολογιστική τομογραφία τύπου 3D για την μελέτη και τον 
προεγχειρητικό σχεδιασμό Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 44 έτη (εύρος 26-62) και έγινε 2 έτη μετεγχειρητική 
παρακολούθηση. 
Η οστεοσύνθεση πραγματοποιήθηκε ανακατασκευάζοντας το μήκος και την αρθρική επιφάνεια της πτέρνας, 
ακολουθώντας τις καταγματικές γραμμές και τα οστικά τεμάχια. Η κλινική εκτίμηση πραγματοποιήθηκε 
σύμφωνα με την κλίμακα της AOFA.   
Αποτελέσματα: Τα ενδοαρθρικά κατάγματα της πτέρνας μπορεί να συνοδεύονται για μεγάλο χρονικό 
διάστημα από παρατεταμένα προβλήματα δυσλειτουργίας της άρθρωσης της ποδοκνημικής και σοβαρού 
βαθμού οστεοαρθρίτιδας. Στην μελέτη μας δεν αντιμετωπίσαμε καμία φλεγμονή σε όλους τους ασθενείς, 
δεν τοποθετήθηκε μετεγχειρητικά γύψινος νάρθηκας και σε κανένα ασθενή δεν αφαιρέθηκαν τα υλικά 
οστεοσύνθεσης. Αξιολογώντας τις απαντήσεις από το ερωτηματολόγιο της κλίμακας AOFA, τα αποτελέσματά 
μας ήταν πολύ ικανοποιητικά έως και εξαιρετικά  σε ποσοστό από 75,5% έως 90%.  
Συμπεράσματα: Αν και η μελέτη μας έχει μικρό χρονικό διάστημα παρακολούθησης  μετεγχειρητικά 
αποδείχθηκε ότι η εφαρμογή κλειδούμενης πλάκας χαμηλού προφίλ σε συνδυασμό με την άμεση ιδιαίτερη 
χειρουργική αντιμετώπιση του κάθε κατάγματος ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο λοίμωξης. Χρήζει περαιτέρω 
μελέτη και μεγαλύτερο χρόνο μετεγχειρητικής παρακολούθησης προκειμένου να αναδειχθεί αυτή η 
μέθοδος οστεοσύνθεσης για τα ενδοαρθρικά κατάγματα πτέρνας ως ασφαλής και αποτελεσματική. 
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ΩΜΟΠΛΑΤΟΘΩΡΑΚΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ (Ω.Δ.). ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
Δημοσθένης Τσιτούρας1, Ηρακλής Ιτσιόπουλος1, Ιωάννης Μπισχινιώτης1 

1Αχεπα Θεσσαλονίκης 

Εισαγωγή: Ο Ω.Δ. είναι μια σπάνια κάκωση, συχνότερη ωστόσο από ότι πιστεύεται.  Εμφανίζει πολλούς 
συνδυασμούς κακώσεων και βαρύτητας, ενώ συνήθως παραβλέπεται κατά την οξεία φάση σε 
πολυτραυματίες.   
Σκοπός:  Αναδρομική παρουσίαση περιστατικών με κάκωση που το φάσμα της αντιμετώπισής της ποικίλει 
από απλή αναγνώριση και συντηρητική θεραπεία μέχρι καταστάσεις δυνητικά απειλητικές για τη ζωή, την 
αρτιμέλεια και λειτουργικότητα του άκρου. Περιγράφονται οι μορφές της κάκωσης, η απεικονιστική 
αξιολόγηση, η διαφορική διάγνωση και η αντιμετώπιση της. 
Υλικό – Μέθοδος: Παρουσιάζονται  40 ασθενείς (32 άνδρες - 6 γυναίκες), ηλικίας 17-75 ετών, από 3 
νοσοκομεία σε διάστημα 30 ετών . Οι συνδυασμοί των κακώσεων ήταν: κάταγμα κλείδας - κάταγμα αυχένα 
βραχιονίου, κάταγμα κλείδας - κάταγμα αυχένα ωμοπλάτης, κατάγματα ανώτερων πλευρών - κάταγμα 
σώματος ωμοπλάτης, σύστοιχο κάταγμα βραχιονίου ή αντιβραχίου - κάταγμα αυχένα ωμοπλάτης. Επίσης 
συνδυασμοί των παραπάνω κακώσεων με συνοδό ακρωμιοκλειδικό ή στερνοκλειδικό διαχωρισμό και 
επιμέρους ρήξεις συνδέσμων της ωμικής ζώνης). Η αντιμετώπιση στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν 
χειρουργική και είχε στόχο αποκατάσταση των οστικών κακώσεων. Οι συνοδές αγγειακές βλάβες 
αντιμετωπίσθηκαν επειγόντως ανοιχτά (6)  ή διαδερμικά (1). 
Αποτελέσματα: Διενεργήθηκαν  5 επιτυχημένες επαναιματώσεις και 5 ακρωτηριασμοί. Τα λειτουργικά 
αποτελέσματα στο σύνολο των ασθενών ήταν συνάρτηση της νευρολογικής βλάβης. Οι νευρολογικές βλάβες 
αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά με εξαίρεση μία τέλεια προγαγγλιακή βλάβη του βραχιονίου πλέγματος. Η 
συνήθης κλινική εκδήλωση ήταν πάρεση του βραχιονίου πλέγματος ανωτέρου τύπου με άλλοτε άλλο βαθμό 
αυτόματης αποκατάστασης. 
Συμπέρασμα: Η διερεύνηση για πιθανό ωμοπλατοθωρακικό διαχωρισμό είναι αναγκαία στους ασθενείς με 
κακώσεις υψηλής ενέργειας στην περιοχή του θώρακα και της ωμικής ζώνης. Παράγοντες που οδηγούν σε 
ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης είναι η οξεία ή υποξεία ισχαιμία, η ενεργός αιμορραγία, η ασυμμετρία των 
ημιθωρακίων, ο αιμοπνευμοθώρακας, το ταχέως επιδεινούμενο οίδημα του ώμου ή του άνω άκρου, τα 
κατάγματα ανωτέρων πλευρών, οι ανοικτές κακώσεις ημιθωρακίου και ώμου-άνω άκρου, τα κατάγματα 
κλείδας σε διάσταση και οι στερνοκλειδικοί διαχωρισμοί.   
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ΕΑ074 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΩΡΩΣΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΚΡΩΝ ΟΣΤΩΝ 
Γεώργιος Γιοβανίδης1, Παρασκευάς Ασημάκης Βελιτσικάκης1, Αριστείδης Τσαλκιτζής1, Νικόλαος 
Περισυνάκης1, Αικατερίνη Μαντά1 

1Ορθοπαιδική Κλινική ΓΝ Χαλκίδας 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα διπολικά κατάγματα των μακρών οστών είναι σοβαροί τραυματισμοί που προέρχονται από 
κακώσεις υψηλής ενέργειας και σχετίζονται με σημαντική νοσηρότητα. Οι διαταραχές πώρωσης τέτοιων 
καταγμάτων, όπως η καθυστερημένη πώρωση, η πώρωση σε πλημμελή θέση και η ψευδάρθρωση, είναι 
μερικές από τις πιο συχνές επιπλοκές. 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να αναθεωρήσει τη συχνότητα και την παθογένεση 
των διαταραχών πώρωσης των διπολικών καταγμάτων των μακρών οστών. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η επιτυχής πώρωση των διπολικών καταγμάτων των μακρών οστών εξαρτάται από την 
αρχική κατάσταση του κατάγματος και ιδιαίτερα από την αρχική κατάσταση των μαλακών μορίων, καθώς 
αυτοί οι τραυματισμοί υψηλής ενέργειας ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή αίματος στα οστικά 
θραύσματα. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το ποσοστό ψευδάρθρωσης είναι υψηλότερο σε ανοιχτά και συντριπτικά κατάγματα. Η 
ενδομυελική ήλωση των διπολικών καταγμάτων των μακρών οστών φαίνεται να είναι η χειρουργική επιλογή 
με τα λιγότερα προβλήματα πώρωσης.
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USE OF REAMER IRRIGATOR ASPIRATOR (RIA) FOR BONE GRAFT 
HARVESTING: IS THERE AN INCREASED RISK OF BLOOD LOSS AND 
TRANSFUSION? 
Απόστολος Προδρομίδης1, Michalis Panteli1, Nikolaos Kanakaris1, Paul Harwood1, Peter Giannoudis1,2 

1Academic Department of Trauma and Orthopaedics, School of Medicine, University of Leeds, 2NIHR Leeds Biomedical 
Research Center, Chapel Allerton Hospital 
AIM: The aim of our study was to investigate the amount of blood loss and need for transfusion, and to 
identify factors associated with a high risk for transfusion in patients undergoing RIA bone graft harvesting 
for the management of non-unions. 
MATERIALS AND METHODS: Patients undergoing RIA bone harvesting from the femur were retrospectively 
identified. Information collected included demographics, patients’ comorbidities, operation details, blood 
counts (pre- and post-operative), transfusion, complications and outcomes. Parametric data were analysed 
using a Welch unpaired independent t-test, whilst count data were analysed using a Pearson’s chi square test. 
A logistic regression model was used for analysis to identify potential unadjusted associations with 
transfusion. 
RESULTS: 73 patients were included (September 2008 – March 2020), with an average age of 50 years (range: 
17-83 years; 44 male). Indications for RIA bone harvesting were: tibial non-union 22 patients, femoral non-
union 36 patients, forearm non-union 4 patients, long bone defects 7 patients, ankle fusion 2 patients, 
sacroiliac joint fusion 2 patients. The mean Hb drop was 45 ± 24.8 g/dL, whilst 26 patients (35.6%) required 
blood transfusion. An initial unadjusted regression analysis demonstrated that transfusion was associated 
with: female gender (OR: 7.4, CI: 2.5 – 21.5; p<0.001); patients older than the age of 75 years (OR: 16.9, CI: 
1.9 – 147.3; p=0.010); and a pre-operative Hb <140 g/dL (OR: 3.0, CI: 1.1 – 8.3; p=0.029). A further adjusted 
model demonstrated that gender was the most significant factor. 
CONCLUSIONS: The incidence of transfusion in our patients undergoing RIA bone harvesting was as high as 
35.6%. This was associated with female gender, age > 75 years old and low pre-operative Hb. Additional 
measures to control bleeding in this group of patients such as administration of systemic or topical tranexamic 
acid could therefore be taken, as well as optimising their pre-operative Hb. 

Εικόνα 1 
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ΕΑ076 

HELTH- RELATED QUALITY OF LIFE AND THE MANAGEMENT OF 
OSTEOPOROTIC VERTEBRAL COMPRESSION FRACTURES IN ELDERLY 
INDIVIDUALS: VERTEBROPLASTY AND KYPHOPLASTY 
Constantinos Chaniotakis1,2, Stylianos Kapetanakis2, Nikolaos Gkantsinikoudis2 

1Venizeleio General Hospital, 2Interbalkan Medical Center  

Introduction/ Objective: Aim of this study was to investigate the safety, efficacy and impact on Health-Related 
Quality of Life (HRQoL) of Vertebroplasty (VP) and Kyphoplasty (KP) in the management of Osteoporotic 
Vertebral Compression Fractures (OVCFs) in elderly individuals. VP and KP represent Minimally Invasive 
Vertebral Augmentation (MIVA) procedures that are increasingly implemented for surgical treatment of 
OCVFs in recent years. These interventions have been associated with minimal traumatization and 
intraoperative hemorrhage, considerable analgesic effect and rapid postoperative recovery. 
 
Materials and methods: Seventy-seven (77) consecutive individuals with OVCFs were subjected to VP/KP and 
recruited in this prospectively designed non-randomized study. Clinical evaluation was performed 
preoperatively and postoperatively at particular chronic intervals at 1, 6 weeks and at 3,6, 12 months and 2 
years. Assessment was conducted via the standardized Visual Analogue Scale (VAS) and Short-Form 36 (SF-
36) Medical Health Survey Questionnaire for pain and HRQoL, respectively. 
 
Results: No perioperative complications were observed. All studied indices were demonstrated to present a 
statistically significant amelioration at the overall analysis. Pain intensity measured by the VAS score was 
depicted to be significantly reduced during the first 3 months but continuous improvement of all indices of 
SF-36 and VAS was demonstrated to reach a plateau at 6 months, featuring no further clinical improvement. 
 
Conclusion: VP and KP represent safe and efficient options for interventional treatment of OCVFs in elderly 
and oldest-old patients, improving self-reported symptoms of pain as well as overall HRQoL 
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ΕΑ077 

ARE PLATELET-RICH PLASMA INJECTIONS WORKING FOR SYMPTOMATIC 
KNEE OSTEOARTHRITIS: INITIAL RESULTS FROM UNITED KINGDOM 
Pantelis Tsantanis1,2,3, Michael Dobson2 

1Queen Elizabeth University Hospital Birmingham, Birmingham, United Kingdom, 2Royal Wolverhampton NHS Trust, 
Wolverhampton, United Kingdom, 3University of Wolverhampton, Wolverhampton, United Kingdom 

Introduction: Knee osteoarthritis(OA) is a common degenerative disease which causes pain. OA is 
symptomatically treated with intra-articular injections with the majority of them being either corticosteroid 
injection or hyaluronic acid.The use of platelet-rich plasma(PRP) injections became popular in the recent 
years. Our aim is to assess the efficiency of PRP injections in early knee OA. 
Methods: The patients who have consented for the PRP injection have completed a Western Ontario and 
McMaster(WOMAC) questionnaire just before the injection and 4 months later.An intra-articular local 
anaesthetic (5ml of 1% lidocaine) injection was utilised prior to the PRP to assess for symptomatic relief and 
any other residual pain. 
Results: 28 patients(19 female:9 male) were identified with a mean age of 59.3 years (range 41-65 years 
old).There were no immediate complications on the day of the injection and only one patient has reported 
pain which lasted for 3 days but was managed with simple analgesia.Patients were reviewed at 6 weeks and 
4 months after the injection. The WOMAC questionnaire was repeated at the second follow-up appointment. 
The mean pre-treatment WOMAC score was 46.55 and has improved to 26.05 at 4 months. Satisfaction rates 
among the patients were high with 89% of them reporting that they would definitely prefer a PRP injection 
in the future instead of a corticosteroid injection. 
Conclusions: PRP injections is a simple and effective intervention for early knee OA.Our study is limited by the 
short follow-up and further randomised controlled trials would be beneficial to assess the longevity of this 
effect and to compare cost effectiveness among different types of knee injections. It would also be useful to 
include variables in our study focusing on the health economics. 
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ΕΑ078 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ THΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑΣ ΜΕ 
ΕΝΔΑΡΘΡΙΚΗ ΕΓΧΥΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥ ΣΕ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ (PRP) 
Styliani Christidi1, Konstantinos Zygogiannis1, Dimitrios Kalatzis1, Anna Kourampa2, GC Thivaios1 

1Laiko General Hospital of Athens - Orthopaedic Department, 2Laiko General Hospital of Athens -Blood Transfusion Centre 
and National Reference center for Congenital Bleeding Disorders 

Εισαγωγή: Τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια αιμάρθρων στους αιμορροφιλικούς ασθενείς οδηγούν σε 
χρόνια υμενίτιδα και τελικά αρθροπάθεια, με παραμόρφωση, χρόνιο άλγος και αναπηρία. Το πλάσμα 
πλούσιο σε αιμοπετάλια (Platelet-rich 
plasma, PRP) περιέχει υψηλή συγκέντρωση αυξητικών παραγόντων, παραγόντων πήξης, μορίων 
πρoσκόλλησης και κυτοκινών (Platelet-derived growth factor PDGF,Transforming growth factor beta 1 
TGFbeta , Fibroblast growth factors FGF, Insulin- like growth factor-1 IGF-1, Connective tissue growth factor 
CTGF, Epidermal growth factor EGF) . 
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της ενδαρθρικής έγχυσης PRP στην 
χρόνια αρθρίτιδα σε ασθενείς με αιμορροφιλία. 
Στην μελέτη δεν συμπεριλάβαμε ασθενείς με τελικού σταδίου αιμορροφιλική αρθροπάθεια. 
Υλικό και μέθοδος: Σύνολο 23 ασθενών με αιμορροφιλία, με μέση ηλικία τα 43 έτη (IQR 19–70) και με χρόνια 
αρθρίτιδα σε 33 αρθρώσεις. 
Οι παράμετροι που εκτιμήθηκαν για κάθε άρθρωση πριν και μετά τη θεραπεία (3, 6 και 12 μήνες μετά) ήταν 
η βαθμολογία αξιολόγησης της υγείας των αρθρώσεων ατόμων με αιμορροφιλία (Haemophilia Joint Health 
Score, HJHS), η κλίμακα αξιολόγησης πόνου (Visual Analogue Scale, VAS), το εύρος κίνησης  και η περίμετρος 
της άρθρωσης. 
Αποτελέσματα: Δεκαεπτά (17) ασθενείς με αιμορροφιλία Α (12 βαριά, 5 μέτρια), 4 ασθενείς με αιμορροφιλία 
Β (3 βαριά, 1 μέτρια) και 2 ασθενείς είχαν σοβαρή 
ανεπάρκεια FVII. Οι προσβεβλημένες αρθρώσεις περιελάμβαναν 18 ποδοκνημικές, 
8 αγκώνες και 7 γόνατα. Οι κλίμακες VAS και HJHS παρουσίασαν στατιστικά σημαντική μείωση τιμών το 
διάστημα 0-3 μήνες μετά τη θεραπεία τόσο σε σύγκριση με το διάστημα 3-6 μήνες μετά τη θεραπεία [ 
διάμεσο εύρος 2.00 (0-7) και 5.00 (0-16) έναντι 1.00 (0-8) και 3.00 (0-11) αντίστοιχα, p &lt;0.05] όσο και 
συγκριτικά με τις τιμές πριν από τη θεραπεία [διάμεσος (εύρος) 6.00 (2-9) και 8.00 (3-17) έναντι 2.00 (0-7) 
και 5.00 (0-16) αντίστοιχα, p &lt;0.001]. Η περίμετρος της άρθρωσης παρουσίασε στατιστικά σημαντική 
μείωση (p &lt;0.05) 0-3 μήνες μετά τη θεραπεία σε όλες τις 
αρθρώσεις, ενώ το διάστημα 3-6 μήνες μετά, στατιστικά σημαντική μείωση παρουσιάστηκε μόνο στην 
περίμετρο των γονάτων. Όλες οι παράμετροι βελτιώθηκαν 12 μήνες μετά τη θεραπεία σε σύγκριση με τα 
επίπεδα πριν τη θεραπεία. Περιγράφηκε ανακούφιση των συμπτωμάτων σε όλους τους ασθενείς και 
παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μείωση των επεισοδίων αιμορραγίας, με  διάμεσο από 2 (εύρος 0-4) 
πριν τη θεραπεία να μεταπίπτει σε 0 (εύρος 0-1) 3 μήνες 
μετά τη θεραπεία (p=0.001). 
Συμπεράσματα: Η έγχυση PRP αποτελεί μια ασφαλή, ανώδυνη, χαμηλού κόστους θεραπευτική προσέγγιση 
της χρόνιας υμενίτιδας σε ασθενείς με αιμορροφιλία που φαίνεται να συμβάλει στην επιβράδυνση της 
εξέλιξης της αιμορροφιλικής αρθροπάθειας. 
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ΕΑ079 

ΟΙ ΕΝΔΑΡΘΡΙΚΕΣ ΕΓΧΥΣΕΙΣ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗΝ 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ 
ΓΟΝΑΤΟΣ 
Θεοφύλακτος Κυριακίδης1,2,3, Ιωάννης Μελάς4, Αλέξανδρος Τζαβέας3, Ευστάθιος Μιχαλόπουλος5, Μιχαήλ 
Ιωσηφίδης4 

1Β’ Ορθοπαιδική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», 2Κλινική 
Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και Τραυματολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Erasme», Ελεύθερο Πανεπιστήμιο 
Βρυξελλών, 33η  Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, 43η  Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρικό 
Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, Orthobiology Surgery Center, 5Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος, Ίδρυμα 
Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών 
Θεοφύλακτος Κυριακίδης1,2,3, Ιωάννης Μελάς4, Αλέξανδρος Τζαβέας3, Ευστάθιος Μιχαλόπουλος5, Μιχαήλ 
Ιωσηφίδης4 

1Β’ Ορθοπαιδική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», , , 2Κλινική 
Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και Τραυματολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Erasme», Ελεύθερο Πανεπιστήμιο 
Βρυξελλών, , , 33η  Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, , , 43η  Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρικό 
Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, Orthobiology Surgery Center, , , 5Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος, Ίδρυμα 
Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, ,  

Σκοπός: Οι κυτταρικές θεραπείες αποτελούν επί του παρόντος μέρος της θεραπείας πρώτης γραμμής για την 
οστεοαρθρίτιδα του γόνατος. Η ενδοαρθρική ένεση μεσεγχυματικών κυττάρων από λιπώδη ιστό (AD-MSCs) 
είναι μία από τις επιλογές. H παρούσα μελέτη παρουσιάζει τα αποτελέσματα 6 ετών και το προφίλ 
ασφάλειας αυτής της επιλογής θεραπείας. 
 
Υλικό & Μέθοδος: Είκοσι ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα γόνατος (Kellgren-Lawrence I-III) υπεβλήθησαν σε 
μονήρη ενδοαρθρική ένεση καλλιεργημένων αυτόλογων μεσεγχυματικών κυττάρων από λιπώδη ιστό. Οι 
ασθενείς αξιολογήθηκαν πριν από την θεραπεία και στους  3ο, 6ο και 120 μήνα από την έγχυση και έκτοπε 
ετησίως μέχρι και τα 6 μετεγχειρητικά έτη. Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν 
τέσσερις υποκλίμακες (πόνος, συμπτώματα, δραστηριότητα στην καθημερινή ζωή και ποιότητα ζωής) του 
ερωτηματολογίου KOOS. Καταγράφηκαν επίσης επιπλοκές που σχετίζονται με τη θεραπεία. 
 
Αποτελέσματα: Η ανάλυση των δεδομένων κατέγραψε στατιστικά σημαντική βελτίωση (p < 0,001) σε όλες 
τις τιμές στην τελική παρακολούθηση σε σύγκριση με την αρχική τιμή. Ειδικότερα, οι υποκλίμακες KOOS για 
τον πόνο και τα συμπτώματα παρουσίαζαν συνεχή βελτίωση μεταξύ όλων των σημείων αξιολόγησης. 
Ωστόσο, δεν καταγράφηκε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του 2ου και 3ου έτους από την έγχυση. 
Στατιστικά σημαντική διαφορά βρέθηκε και στην υποκλίμακα KOOS-ADL από το 1o έτος μετά την έγχυση έως 
και την τελευταία αξιολόγηση. Τέλος, η υποκλίμακα της ποιότητας ζωής βρέθηκε να είναι σημαντικά 
βελτιωμένη σε όλες τις στιγμές αξιολόγησης. Δεν αναφέρθηκαν επιπλοκές ή ανεπιθύμητες ενέργειες. 
 
Συμπέρασμα: Η ενδαρθρική έγχυση καλλιεργημένων μεσεγχυματικών κυττάρων από τον λιπώδη ιστό 
αποτελεί μία ασφαλή θεραπευτική επιλογή για την οστεοαρθρίτιδα του γόνατος καθώς μειώνει τα επίπεδα 
πόνου και βελτιώνει τη λειτουργία της άρθρωσης. 
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ΕΑ080 

ΤΑ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΙΣΤΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΕΣΤΙΑΚΕΣ ΧΟΝΔΡΙΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ 
ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΤΑ 6 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
Θεοφύλακτος Κυριακίδης1,2,3, Ιωάννης Μελάς4, Αλέξανδρος Τζαβέας3, Αγγελική Χέβα5, Ευστάθιος 
Μιχαλόπουλος6, Μιχαήλ Ιωσηφίδης4 

1Β’ Ορθοπαιδική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», 2Κλινική 
Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και Τραυματολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Erasme», Ελεύθερο Πανεπιστήμιο 
Βρυξελλών, 33η  Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης,  43η  Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρικό 
Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, Orthobiology, Surgery Center,  5Εργαστήριο Γενικής Παθολογικής και Παθολογικής 
Ανατομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος, Ίδρυμα 
Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών 

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των αυτόλογων 
μεσεγχυματικών κυττάρων από λιπώδη ιστό στην αποκατάσταση των συμπτωματικών χόνδρινων βλαβών 
του γόνατος. Η υπόθεση της μελέτης ήταν ότι πρόκειται για μία ασφαλή και αποτελεσματική μέθοδο που 
προάγει την χονδρογένεση. 
 
Υλικό & Μέθοδος: Τριάντα ασθενείς υποβλήθηκαν σε αποκατάσταση χόνδρινης βλάβης του γόνατος με 
καλλιεργημένα αυτόλογα μεσεγχυματικά κύτταρα λιπώδους ιστού και παρακολουθήθηκαν προοπτικά για 6 
χρόνια. Για την μετεγχειρητική αξιολόγηση των ασθενών χρησιμοποιήθηκαν τα ερωτηματολόγια KOOS και 
IKDC, το επίπεδο δραστηριότητας Tegner και η οπτική αναλογική κλίμακα πόνου. Για την αξιολόγηση των 
MRI χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα MOCART. 
 
Αποτελέσματα: Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση όλων 
των τιμών  στην τελική παρακολούθηση (p<0.05). Πιο αναλυτικά το KOOS-πόνος από 62.6 (44.0-70.1) σε 95.5 
(92.0-100), KOOS -Συμπτώματα από 60.9 (46.3-68.0) σε 96.0 (89,0-96,0), KOOS -ADL  από 60.0 (46.8-74.6) σε 
92.0 (87.8-97.0), KOOS-Sports/Rec από 32.5 (20.0-45.0) σε 70,0 (55.0-85.0) και το KOOS-QOL από 34.4 (23.5-
51.5) σε 84.5 (73.5-88.0). Η μέση βαθμολογία του IKDC βελτιώθηκε από 40.2 (33.9-49.7) σε 76/6 (68.4-84.7). 
Η αθλητική δραστηριότητα αξιολογήθηκε με το Tegner Activity Score και ο πόνος με το VAS παρουσιάζοντας 
αμφότερα σημαντική βελτίωση. Οι μαγνητικές τομογραφίες έδειξαν την πλήρη πλήρωση του ελλείματος και 
πλήρη ενσωμάτωση με τη γειτνιάζουσα περιοχή στο 68% των ασθενών. Τρεις ασθενείς υποβλήθηκαν σε 
μετεγχειρητικές βιοψίες και η ιστολογική ανάλυση έδειξε την παρουσία hyaline-like ιστού. 
 
Συμπεράσματα. Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης δείχνουν μία στατιστικά σημαντική βελτίωση των 
μακροχρόνιων κλινικών, λειτουργικών και ακτινολογικών ευρημάτων. Συνεπώς, τα μεσεγχυματικά κύτταρα 
του λιπώδους ιστού, αποτελούν μία αποτελεσματική και ασφαλή βιολογική θεραπεία ενός σταδίου για την 
αντιμετώπιση των ολικού πάχους, συμπτωματικών χόνδρινων βλαβών του γόνατος.  
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ΕΑ081 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ 
ΕΝΔΑΡΘΡΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ (SVF) ΚΑΙ 
ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥ ΣΕ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ (PRP) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 
ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΟΜΗΡΙΑΙΑΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
6ΜΗΝΟΥ 
Τρύφων Τότλης1,2,3, Βλάσιος Αχλάτης2,3, Δημήτριος Τσιγγενόπουλος2,3, Ιωάννης Μανιώτης1, Κωνσταντίνος 
Τσικόπουλος4, Ευθύμιος Παπασούλης1, Αριστοτέλης Σιδερίδης1, Ιωάννης Τερζίδης1 

1Themis Ορθοπαιδικό Κέντρο, 2Ορθοπαιδικό Ιατρείο Αναγεννητικής Ιατρικής, Κλινική Αγ. Λουκάς, 3Τμήμα Ιατρικής, Σχολή 
Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 4404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο 

Εισαγωγή - Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της 
συνδυασμένης ενδαρθρικής έγχυσης στρωματικού αγγειακού κλάσματος (SVF) και πλάσματος πλούσιου σε 
αιμοπετάλια (PRP) στα γόνατα ασθενών με οστεοαρθρίτιδα γόνατος ή επιγονατιδομηριαίας. 
Υλικό & Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκαν ενδαρθρικές εγχύσεις σε 32 γόνατα, 19 ασθενών (10 γυναίκες, 13 
αμφοτερόπλευρα), ηλικίας 56,4 (SD:12) ετών με οστεοαρθρίτιδα γόνατος (1ου-4ου βαθμού) ή 
επιγονατιδομηριαίας. Έγινε λιποαναρρόφηση κοιλιακής χώρας με τοπική αναισθησία. Ο λιπώδης ιστός 
υποβλήθηκε σε μηχανική επεξεργασία για την παρασκευή 2-6 ml SVF τα οποία αναμίχθηκαν με PRP για να 
προκύψουν 6-8 ml SVF-PRP (Arthrex, Naples, FL) για κάθε γόνατο. Για την αξιολόγηση της λειτουργικότητας 
των ασθενών, χρησιμοποιήθηκαν οι κλίμακες VAS, KOOS και EQ-5D-5L. 
Αποτελέσματα: Καταγράφηκαν αποτελέσματα 3μήνου σε 32 γόνατα και 6μήνου σε 24 γόνατα. Ο μέσος όρος 
του follow-up των ασθενών είναι 5,25 μήνες. Το KOOS από 49,6 (SD:12,9) βελτιώθηκε σε 70,3 (SD:15,1) 
(p<.001) στο 3μηνο και 70,3 (SD:17,9) (p<.001) στο 6μηνο. Το VAS από 6,5 (SD:1,5) βελτιώθηκε σε 3,5 (SD:1,9) 
(p<.001) στο 3μηνο και 3,6 (SD:2,4) (p<.001) στο 6μηνο. Οι δείκτες του EQ-5D-5L(0-1) βελτιώθηκαν από 0,41 
(SD:0,19) σε 0,72 (SD:0,19) (p<.001) στο 3μηνο και 0,74 (SD:0,24) (p<.001) στο 6μηνο. Όλοι οι ασθενείς 
εμφάνισαν άλγος στο σημείο της έγχυσης ή ήπια υμενίτιδα στο γόνατο και εκχύμωση στην κοιλιακή χώρα 
που υφέθηκαν εντός 1-7 ημερών. 
Συμπεράσματα: Η συνδυασμένη έγχυση SVF-PRP είναι μία ασφαλής μέθοδος με στατιστικά σημαντική 
βελτίωση του άλγους, της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής των ασθενών στο 6μηνο. Κρίνεται 
απαραίτητη η αύξηση του διαστήματος παρακολούθησης για την εκτίμηση της διάρκειας των 
αποτελεσμάτων. 
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ΕΑ082 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ 
ΕΝΔΑΡΘΡΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥ ΣΕ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ (PRP) 
ΚΑΙ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 6ΜΗΝΟΥ 
Τρύφων Τότλης1, Δημήτριος Τσιγγενόπουλος2,3, Βλάσιος Αχλάτης2,3, Ζαχαρίας Λιακόπουλος2,3, Παναγιώτης 
Εμφιετζής2,3, Σταύρος Σαββάκης2,3, Αργύριος Καραβέλης1, Ιωάννης Τερζίδης1 

1Themis Ορθοπαιδικό Κέντρο, 2Ορθοπαιδικό Ιατρείο Αναγεννητικής Ιατρικής, Κλινική Αγ. Λουκάς, 3Τμήμα Ιατρικής, Σχολή 
Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 
Εισαγωγή -  Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της 
συνδυασμένης ενδαρθρικής έγχυσης πλάσματος πλούσιου σε αιμοπετάλια (PRP) και υαλουρονικού οξέος 
(HA) σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) γόνατος. 
Υλικό & Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκαν 3 ενδαρθρικές εγχύσεις (μεσοδιάστημα 1 εβδομάδας) σε 22 γόνατα, 
22 ασθενών (12 γυναίκες), ηλικίας 62,7 (SD:12,7) ετών κατά μέσο όρο, με ΟΑ γόνατος (1ου-4ου βαθμού κατά 
Kellgren-Lawrence). Κάθε έγχυση περιείχε 4-6ml PRP (Arthrex, Naples, FL) (που προέκυψε από 
φυγοκέντρηση περίπου 15 ml περιφερικού αίματος) και 2ml HA (Optivisc 20mg, 2,8-3,2M Dalton, 
Gallowstown, Ireland). Για την αξιολόγηση των ασθενών, χρησιμοποιήθηκαν οι κλίμακες VAS, KOOS και EQ-
5D-5L, πριν την έγχυση, 3 και 6 μήνες μετά. 
Αποτελέσματα: Καταγράφηκαν αποτελέσματα 3μήνου σε 22 γόνατα και 6μήνου σε 18 γόνατα. Ο μέσος όρος 
του follow-up των ασθενών είναι 5,5 μήνες. Το KOOS από 47,7 (SD:14,7) βελτιώθηκε σε 63,1 (SD:20,1) 
(p<.001) στο 3μηνο και 76,8 (SD:22,9) (p<.001) στο 6μηνο. Το VAS από 6,6 (SD:2,0) βελτιώθηκε σε 4,1 (SD:1,7) 
(p<.001) στο 3μηνο και 2,4 (SD:1,6) (p<.001) στο 6μηνο. Οι δείκτες του EQ-5D-5L(0-1) βελτιώθηκαν από 0,40 
(SD:0,22) σε 0,67 (SD:0,16) (p<.001) στο 3μηνο και 0,84 (SD:0,22) (p<.001) στο 6μηνο. Σε 6/22 γόνατα 
εμφανίστηκε άλγος στο σημείο της έγχυσης ή ήπια υμενίτιδα στο γόνατο που υφέθηκε εντός 1-4 ημερών. 
Συμπεράσματα: Η συνδυασμένη έγχυση PRP-ΗΑ είναι μία ασφαλής μέθοδος με στατιστικά σημαντική 
βελτίωση του άλγους, της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής των ασθενών στο 6μηνο. Κρίνεται 
απαραίτητη η αύξηση του διαστήματος παρακολούθησης για την εκτίμηση της διάρκειας των 
αποτελεσμάτων. 
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ΕΑ083 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ 
ΥΠΑΚΡΩΜΙΑΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥ ΣΕ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ (PRP) 
ΚΑΙ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΗ 
ΤΕΝΟΝΤΟΠΑΘΕΙΑ ΥΠΕΡΑΚΑΝΘΙΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 6ΜΗΝΟΥ 
Τρύφων Τότλης1, Ζαχαρίας Λιακόπουλος2,3, Παναγιώτης Εμφιετζής2,3, Βλάσιος Αχλάτης2,3, Ιάσων 
Δερμιτζάκης2,3, Αργύριος Καραβέλης1, Ευθύμιος Παπασούλης1, Αριστοτέλης Σιδερίδης1 

1Themis Ορθοπαιδικό Κέντρο, 2Ορθοπαιδικό Ιατρείο Αναγεννητικής Ιατρικής, Κλινική Αγ. Λουκάς, 3Τμήμα Ιατρικής, Σχολή 
Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

 
Εισαγωγή - Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της 
συνδυασμένης υπακρωμιακής έγχυσης πλάσματος πλούσιου σε αιμοπετάλια (PRP) και υαλουρονικού οξέος 
(HA) σε ασθενείς με εκφυλιστική τενοντοπάθεια υπερακανθίου. 
Υλικό & Μέθοδος: Από το Σεπτέμβριο του 2021 πραγματοποιήθηκαν 2 υπακρωμιακές εγχύσεις 
(μεσοδιάστημα 1 εβδομάδας) σε 24 ώμους, 24 ασθενών (10 γυναίκες), ηλικίας 54,9 (SD:8,7) ετών κατά μέσο 
όρο, με διάγνωση εκφυλιστικής τενοντοπάθειας υπερακανθίου, επιβεβαιωμένη με μαγνητική τομογραφία. 
Κάθε έγχυση περιείχε 4-6ml PRP (Arthrex, Naples, FL) (που προέκυψε από φυγοκέντρηση περίπου 15 ml 
περιφερικού αίματος) και 2ml HA (Optivisc 20mg, 2,8-3,2M Dalton, Gallowstown, Ireland). Για την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν οι κλίμακες VAS, ASES και EQ-5D-5L, πριν την έγχυση, 3 
και 6 μήνες μετά την έγχυση. 
Αποτελέσματα: Καταγράφηκαν αποτελέσματα 3μήνου σε 24 ώμους και 6μήνου σε 10 ώμους. Ο μέσος όρος 
του follow-up των ασθενών είναι 4,25 μήνες. Το ASES από 39,8 (SD:12,7) βελτιώθηκε σε 68,8 (SD:14,1) 
(p<.001) στο 3μηνο και 68,4 (SD:22,3) (p=.001) στο 6μηνο. Το VAS από 7,3 (SD:1,5) βελτιώθηκε σε 3,8 (SD:2,0) 
(p<.001) στο 3μηνο και 3,4 (SD:2,3) (p=.005) στο 6μηνο. Οι δείκτες του EQ-5D-5L(0-1) βελτιώθηκαν από 0,46 
(SD:0,17) σε 0,81 (SD:0,13) (p<.001) στο 3μηνο και 0,76 (SD:0,27) (p=.005) στο 6μηνο. Δεν καταγράφηκαν 
ανεπιθύμητες ενέργειες. 
Συμπεράσματα: Η συνδυασμένη έγχυση PRP-ΗΑ είναι μία ασφαλής μέθοδος με στατιστικά σημαντική 
βελτίωση του άλγους, της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής των ασθενών στο 6μηνο. Κρίνεται 
απαραίτητη η αύξηση του διαστήματος παρακολούθησης για την εκτίμηση της διάρκειας των 
αποτελεσμάτων. 
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ΕΑ084 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΑΥΤΟΛΟΓΩΝ 
ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΜΑ ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ, 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΧΥΣΗ ΑΜΙΓΩΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΓΧΥΣΗ ΥΨΗΛΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΕ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ KELLGREN ΙΙ ΚΑΙ ΙΙΙ 
Παναγιώτης Τουζόπουλος1,2, Χρήστος Βαλκάνης3, Δημήτριος Λύτρας3, Γεώργιος Ναγόρνης4, Χρήστος 
Μπογιατζής4 

1Κέντρο Χειρουργικής Ορθοπαιδικής "Ortho Clinic & Surgery", 2Κλινική Άγιος Λουκάς, 3Κέντρο Υγείας Αλεξανδρούπολης, 
4Ορθοπαιδικό Τμήμα ΕΣΥ, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης  

Σκοπός: Η σύγκριση της αποτελεσματικότητας της έγχυσης μεσεγχυματικών κυττάρων από λιπώδη ιστό σε 
συνδυασμό με πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια (SVF+PRP) με την έγχυση  αμιγώς πλάσματος πλούσιο σε 
αιμοπετάλια (PRP) καθώς και την έγχυση υψηλού μοριακού βάρους υαλουρονικού οξέος (HMWHA) σε 
ασθενείς με μέση προς βαριά οστεοαρθρίτιδα γόνατος (στάδια  Kellgren II και III). 
Μέθοδος: Μελετήθηκαν προοπτικά 30 ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα γόνατος, οι οποίοι χωρίστηκαν σε 3 
ομάδες των 10 ασθενών. Σε αυτούς  χορηγήθηκε ενδαρθρικά μια ένεση είτε με SVF+PRP (Ομάδα 1), είτε PRP 
(Ομάδα 2), είτε HMWHA (Ομάδα 3). Οι ασθενείς ελέγχθηκαν στις 6 εβδομάδες, στους 3,  και στους 9 μήνες 
με βάση την κλίμακα VAS και το WOMAC score.  
Αποτελέσματα: Η μέση βελτίωση στην κλίμακα VAS στις 6 εβδομάδες ήταν 3.8, 1.7, 3.5 (p<0.05) για τις 
Ομάδες 1, 2 και 3 αντίστοιχα, στους 3 μήνες  4.1, 1.8, 2.6 (p=0.067) αντίστοιχα, και στους 9 μήνες 4.5, 1.7 και 
2 (p<0.05) αντίστοιχα. Η μέση βελτίωση του WOMAC score στις 6 εβδομάδες υπολογίστηκε 5.5, 11.2 και 10.5 
(p<0.05) για τις Ομάδες 1,2 και 3 αντίστοιχα, στους 3 μήνες 10.1, 15.5 και 9 αντίστοιχα (p<0.05), ενώ στους 
9 μήνες 21, 15.8 και 5.8 αντίστοιχα (p<0.01).  
Συμπεράσματα: Η ενδαρθρική χορήγηση SVF+PRP σε ασθενείς με μέση προς βαριά οστεοαρθρίτιδα γόνατος 
παρουσιάζει καλύτερη βελτίωση του πόνου, τόσο άμεσα όσο και 9 μήνες μετά σε σχέση με την χορήγηση 
PRP ή HMWHA. Όσο αφορά την λειτουργικότητα των ασθενών αυτών, η χορήγηση SVF+PRP 9 μήνες μετά 
την έγχυση εμφανίζει σαφή υπεροχή. 
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ΕΑ085 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ: 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020-2022 
Ευμορφία Πεχλιβανίδου1, Παναγιώτης Κολοβός1, Σεμέλη  Καλτσά1, Αγγελική Τζώρτζη1, Νικόλαος 
Παρασκευόπουλος1, Δημήτριος Καλαβρυτινός1, Αλέξανδρος  Χατζηκυριάκος1, Ορέστης  Κωνσταντάς1, 
Αικατερίνη Κατσούλη1, Χρήστος  Ζαμπακίδης1, Ροδάνθη Μαργαρίτη1 

1ΓΝΠΑ "Π. & Α. Κυριακού" 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ 
Οι οστεοχόνδρινες βλάβεις στα παιδιά συνιστούν κακώσεις που προκύπτουν από άμεσο ή έμμεσο 
τραυματισμό της πληττόμενης ανατομικής δομής. Συχνά, η αδυναμία απεικόνισής τους στην απλή 
ακτινογραφία οδηγεί σε καθυστερημένη διάγνωση και συνεπώς επί υποψίας και επιμονής της 
συμπτωματολογίας η μαγνητική τομογραφία αποκαλύπτει τη βλάβη. Τα ελεύθερα τεμάχια πρέπει να 
αντιμετωπίζονται άμεσα ώστε να αποφευχθούν πρώιμες εκφυλιστικές αλλοιώσεις. 
ΜΕΘΟΔΟΣ 
Πραγματοποιήθηκε αναδρομική μελέτη των ιατρικών φακέλων των ασθενών που έχουν αντιμετωπιστεί στην 
Α’ Ορθοπαιδική Κλινική του ΓΝΠ«Π&Α Κυριακού» τα τελευταία 2 χρόνια για τη μελετώμενη παθολογία.  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Στην κλινική μας έχουν αντιμετωπιστεί 12 παιδιά με οστεοχόνδρινη βλάβη γόνατος και 3 με αντίστοιχη 
βλάβη στον αστράγαλο. Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών ήταν τα 12(ΤΑ=2) έτη και το 50% ήταν αγόρια. 
Τα 50% προσήλθαν με τραυματισμό στο ΑΡ κάτω άκρο. Στο σύνολο προσήλθαν αιτιώμενα άλγος σε πρώτο 
χρόνο. Η κύρια αιτία οστεοχόνδρινης βλάβης στην κατα γόνυ άρθρωση ήταν το εξάρθρημα επιγονατίδος, 
ενώ στην περιοχή του αστραγάλου το υποτροπιάζον διάστρεμμα. Η διάγνωση έγινε μέσω ακτινογραφίας και 
μαγνητικής τομογραφίας. Αντιμετωπίστηκαν στο σύνολο τους με καθήλωση του ελεύθερου τεμαχίου 
αρθροσκοπικά ή mini open με βιο-απορροφήσιμες καρφίδες. Τρεις μήνες μετά το χειρουργείο έγινε έλεγχος 
με μαγνητική τομογραφία. Η αποκατάσταση ήταν πλήρης στους 12/12 ασθενείς. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Οι οστεοχόνδρινες βλάβες εάν και δεν απαντώνται σε μεγάλο ποσοστό ταλαιπωρούν τον παιδιατρικό 
πληθυσμό εξαιτίας της καθυστερημένης διάγνωσης. Η έγκαιρη αντιμετώπισή τους με καθήλωση του 
ελεύθερου τεμαχίου συμβάλλει καθοριστικά στην αποκατάσταση της λειτουργικότητας της άρθρωσης και 
αποφυγή πρώιμης αρθρίτιδας. 
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ΕΑ086 

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ 
ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
Ευμορφία  Πεχλιβανίδου1, Παναγιώτης Κολοβός1, Αλέξανδρος  Χατζηκυριάκος1, Σεμέλη Καλτσά1, Νικόλαος  
Παρασκευόπουλος1, Ορέστης Κωνσταντάς1, Δημήτριος Καλαβρυτινός1, Αικατερίνη Κατσούλη1, Χρήστος  
Ζαμπακίδης1, Ροδάνθη Μαργαρίτη1 

1ΓΝΠΑ "Π. & Α. Κυριακού"  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ 
Η αναπτυξιακή δυσπλασία του ισχίου (DDH) αναφέρεται σε ένα φάσμα ανατομικών ανωμαλιών του ισχίου. 
Η διάγνωση όψιμα, μετά τον 6ο μήνα της ζωής, απαιτεί συχνά παρέμβαση υπό αναισθησία.  
Σκοπός μας είναι η αναδρομική καταγραφή των περιστατικών που νοσηλεύτηκαν για αναπτυξιακή 
δυσπλασία ισχίου στην κλινική μας: Καταγραφή δημογραφικών χαρακτηριστικών, στοιχείων 
πρωτοδιάγνωσης, αντιμετώπισης και παρακολούθησης των παιδιών. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση περιστατικών που νοσηλέυτηκαν στην κλινική μας με κωδικό διάγνωσης 
«Συγγενές Εξάρθρημα του Ισχίου» ή «Αναπτυξιακή Δυσπλασία του Ισχίου» ή «ΣΕΙ» ή «DDH» στο σύστημα 
πληροφορικής επεξεργασίας του νοσοκομείου μας από το 2012 έως σήμερα και αναζητήθηκαν οι φάκελοι 
των ασθενών στο αρχείο του νοσοκομείου. Έγινε καταγραφή των προς μελέτη στοιχείων σε φύλλο 
δεδομένων. Η στατιστική ανάλυση έγινε με το STATA MP14.  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Πλήρη δεδομένα βρέθηκαν για 14 παιδιά: 13(93%) ήταν κορίτσια, η διάμεση ηλικία διάγνωσης οι 7 μήνες 
(4,5 - 17 μήνες) και 11(79%) οικογένειες διέμεναν στην περιφέρεια. Αφορά πρωτότοκα τελειόμηνα βρέφη 
(13 κεφαλική προβολή). 10 παιδιά ήταν γεννημένα κάτω της 25ης θέσης καμπύλης για το ΒΣ και υπήρχε 
στατιστικά σημαντική διαφορά στη διάγνωση κατά των ολιγοβαρών παιδιών (4,5 vs 12μήνες, p-value=0.03). 
4(28%) εμφάνιζαν την παθολογία μόνο στο δεξί άκρο, 5(36%) μόνο στο αριστερό και 5(36%)  
αμφοτερόπλευρα. Κατά την κλινική εξέταση σε όλα τα παιδιά παρατηρήθηκε μειωμένη απαγωγή. Ο 
κοτυλιαίος δείκτης σύμφωνα με την ακτινογραφία λεκάνης ισχίων ήταν 37.5ο (34 - 40) στο πάσχον άκρο. H 
διάμεση ηλικία της τελικής παρέμβασης ήταν 8,5 μήνες(5 - 21) με απόσταση από την πρωτοδιάγνωση 1 
μήνα(0,5 - 4). Σε όλα τα παιδιά πραγματοποιήθηκε κλειστή ανάταξη-αρθρογράφημα- τοποθέτηση hip spica, 
ενώ στα 12 έγινε και διαδερμική διατομή προσαγωγών.  Η hip spica αντικαταστάθηκε 3 φορές σε μηνιαία 
απόσταση. Μετά την αφαίρεση τοποθετήθηκε κηδεμόνας Tuebingen part time μέχρι να επιτευχθεί 
φυσιολογική ακτινολογική απεικόνιση του πάσχοντος ισχίου. Πέντε παιδιά, διαγνωσμένα όλα μετά το 1ο 
έτος, υποβλήθηκαν εν τέλει σε ανοιχτή ανάταξη. Το follow up γινόταν κάθε μήνα για το πρώτο εξάμηνο και 
κάθε εξάμηνο για τα επόμενα 5 χρόνια. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η απόλυτη πλειοψηφία των παιδιών που υποβλήθηκαν σε κλειστή ανάταξη και τοποθέτηση hip spica 
συνεπεία DDH στην κλινική μας την τελευταία δεκαετία αφορά παιδιά καθυστερημένα διαγνωσμένα που 
πληρούν κυρίως δευτερεύοντες παράγοντες κινδύνου όπως περιγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία. 
Παιδιά που διαγιγνώσκονται περί το 1ο έτος της ηλικίας έχουν αυξημένη πιθανότητα να υποβληθούν σε 
ανοιχτή ανάταξη.    
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ΕΑ087 

Η ΝΕΥΡΟΪΝΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ 
ΠΟΛΥΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ 
Δημήτριος Ταταράκης1, Άννα Κωνσταντοπούλου1, Αναστασία  Αμπαριώτου1, Παντελής Τσουμπός1, Γεώργιος 
Τάγαρης1 

1Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η Νευρωϊνωμάτωση τύπου 1 (NF1) είναι μια διαταραχή με εκφάνσεις δερματικές, μυοσκελετικές, 
νευρολογικές και οφθαλμολογικές. 
Η διάγνωση της NF1 μπορεί να τεθεί εάν ένα άτομο πληροί δυο ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια: 
Κριτήρια για τη διάγνωση της NF1: 
1) 6 ή περισσότερες κηλίδες cafe au lait  
2) Τουλάχιστον 2 οζίδια του Lisch 
3) Τουλάχιστον 2 νευρινώματα οποιουδήποτε τύπου  
4) Χαρακτηριστική οστική βλάβη: κύρτωση των μακρών οστών με ή χωρίς ψευδάρθρωση με ή χωρίς 
δυσπλασία του σφηνοειδους 
5) Εφηλίδες στη μασχαλιαία ή στη βουβωνική χώρα 
6) Γλοίωμα του οπτικού νεύρου 
7) Συγγενής πρώτου βαθμού με νευροϊνωμάτωση 
 
ΣΚΟΠΟΣ 
Η ανάδειξη της αναγκαιότητας  επαγρύπνησης για οντότητες άλλων ειδικοτήτων με εκφάνσεις από το 
μυοσκελετικό.  
ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ 
Μία ασθενής 3,5 ετών προσέρχεται συνοδευόμενη από του γονείς της στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 
της Ορθοπαιδικής ύστερα από χαμηλής βίας κάκωση δεξιού κάτω άκρου. Ασθενής σε καλή γενική κατάσταση 
που αδυνατεί να φορτίσει το σκέλος, άκρο ΝΑ ΚΦ. Ευαισθησία της ασθενούς στην περιοχή της διάφυσης της 
δεξιάς κνήμης, διάχυτη. Γίνεται ο απαραίτητος ακτινολογικός έλεγχος που απεικονίζει πλαστική 
παραμόρφωση της κνήμης, με πιθανό παθολογικό υπόβαθρο. Λαμβάνεται ιστορικό της ασθενούς από τους 
γονείς, το οποίο χαρακτηρίζεται ΕΛΕΥΘΕΡΟ, χωρίς νοσηλείες ή άλλη παρακολούθηση. Την επομένη η 
ασθενής οδηγείται στο χειρουργείο, όπου όμως εντοπίζονται στον κορμό κηλίδες ανοιχτού χρώματος (café 
au lait) σε αριθμό μεγαλύτερο του έξι.  Θεωρείται ότι πιθανόν η παραμόρφωση της κνήμης οφείλεται σε 
αδιάγνωστο ιστορικό Νευροϊνωμάτωσης τύπου 1, όμως λόγω του ιστορικού κάκωσης αποφασίζεται να γίνει 
ήπιος χειρισμός στην κνήμη με σκοπό να αποκατασταθεί η βλάβη χωρίς όμως αποτέλεσμα. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
Ενημερώθηκαν οι γονείς για την πιθανότητα να πάσχει το παιδί τους από την προαναφερθείσα νόσο και 
παραπέμφθηκε η ασθενής σε Νευρολόγους για περαιτέρω έλεγχο. Σήμερα η ασθενής βαδίζει ανώδυνα με 
χρήση κνημοποδικού κηδεμόνα.  
 Ο απεικονιστικός της έλεγχος δεν ανέδειξε άλλες εκδηλώσεις της νόσου απο το μυοσκελετικό.   
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Σε κακώσεις κάτω άκρου με πλαστική παραμόρφωση, πρέπει ο νους του θεράποντος ιατρού να πηγαίνει και 
σε οντότητες άλλων ειδικοτήτων με εκφάνσεις από το μυοσκελετικό. 
Εικόνα 1  
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Εικόνα 2 
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ΕΑ088 

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΝΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΜΕ 
ΠΛΑΚΑ ΚΑΙ ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ 
ΤΡΙΤΗΜΟΡΙΟΥ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ, Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ 
Δημήτριος Ταταράκης1, Άννα Κωνσταντοπούλου1, Θεόδωρος Σταυρόπουλος1, Γεώργιος Λιάπης1, Γεώργιος 
Τάγαρης1 

1Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα κατάγματα του ορίου διάφυσης / μετάφυσης της περιφερικής κερκίδας παρουσιάζουν ιδιαίτερες 
δυσκολίες και μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση με κλειστές μεθόδους είτε πρόκειται για 
διαδερμική οστεοσύνθεση είτε για εύκαμπτη ενδομυελική ήλωση. 
ΣΚΟΠΟΣ 
Η παρουσίαση της πρόσφατης εμπειρίας μας στην αντιμετώπιση των συγκεκριμένων κακώσεων με ανοιχτή 
ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση με πλάκα και βίδες. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
3 άρρενες έφηβοι ηλικίας  15,15,16 ετών με κακώσεις υψηλής ενέργειας  (η μία περίπτωση συνδυαστική 
κάκωση τύπου Galeazzi).  Ραχιαία ή παλαμιαία προσπέλαση (ανάλογα με την περιοχή βλάβης των μαλακών 
μορίων). Εσωτερική Οστεοσύνθεση με πλάκες LC-DCP 5  ή 6 οπών. Ανοιχτή ανάταξη και διαδερμική 
σταθεροποίηση της άπω κερκιδωλενικής στην κάκωση Galeazzi. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Ανατομική ανάταξη χωρίς αναπτυξιακή διαταραχή. Δυνατότητα πρώιμης κινητοποίησης. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Σε αυτές τις περιπτώσεις η διαδερμική οστεοσύνθεση είναι πρακτικά αδύνατη. Η εύκαμπτη ενδομυελική 
ήλωση αποτυγχάνει να αποκαταστήσει την φυσιολογική κύρτωση της κερκίδας. Αν και έξω από την συνήθη 
πρακτική της Ορθοπαδικής Παίδων, η τεχνική είναι χρήσιμο εργαλείο στις συγκεκριμένες κακώσεις. 
 
Εικόνα 1

 
Εικόνα 2 
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ΕΑ089 

RESTORATION OF WRIST EXTENSION IN CEREBRAL PALSY 
Nagy Ahmed Zak Sabet Sabet1 

1Faculty Of Medicine Misr University For Science and Technology, Cairo, Egypt 

Intoduction: Cerebral palsy is a nonprogressive disease of the central nervous system that results from a 
prenatal, neonatal, or postnatal injury to the brain from various causes. The cerebral lesion produces 
abnormalities of motor function that are manifested by movement disorders. The most common disorder is 
spasticity which is manifested by increase muscle tone and increase stretch reflexes. Flexion deformity and 
ulnar deviation of the wrist and pronation of the forearm is a common deformity of cerebral palsy due to 
increase muscle tone in the flexor carpi ulnaris and weakness of the wrist extensors. 
Purpose: The transfer of the flexor carpi ulnaris to the extensor carpi redialis longus or brevis was described 
by Green in 1942.This transfer removes the deforming force at the wrist, which pulls the hand into flexion 
and ulnar deviation; also, the rerouting of the tendon around the medial side of the ulna provides an active 
force that promotes supination of the forearm and dorsflexion of the wrist. 
Material and method: From Jun.2015 to Jun 2020 thirty two wrists were in twenty seven patient having spastic 
cerebral palsy with flexion and ulnar deviation were treated by flexor carpi ulnaris transfer to the extensor 
carpi redialis longus(17 cases), brevis(7 cases), both together(14 cases).Right hand was involved in 14 cases 
and left hand in 13 cases. Five cases were bilateral. Seventeen cases were males and ten were females. The 
age at surgery was ranged from five to thirteen years. 
Results: ten cases had active dorsiflexion of the wrist against the gravity, fifteen cases had dorsiflexion to the 
neutral position. In five cases the wrist became neutral but without active movement and two cases had no 
changes. 
As regard complication four cases had superficial wound infection, two cases had a painful lump on the dorsal 
aspect of the lower third of the forearm. 
Conclusion: the flexor carpi ulnaris transfer to extensor carpi redialis longus or brevis is a reliable procedure 
to restore dorsiflexion of the wrist and prevent ulnar deviation in cases of cerebral palsy 
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ΕΑ090 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΣΤΕΟΕΙΔΕΣ ΟΣΤΕΩΜΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΡΥΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ (CRYOABLATION) 
Γεώργιος Παναγιώτου1, Αθανάσιος Πάνος1, Ευάγγελος Πετσατώδης2, Παναγιώτης  Γκιβίσης1, Ευθύμιος  
Σαμολαδάς1 

1Α' Ορθοπαιδκή Κλινική ΑΠΘ,  2Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα ΓΝΘ "Γ. Παπανικολάου" 

Εισαγωγή: Το οστεοειδές οστέωμα είναι ένας καλοήθης όγκος με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το έντονο 
νυχτερινό άλγος. Η αντιμετώπιση του με την ελάχιστα παρεμβατική μέθοδο καυτηριασμού με 
ραδιοσυχνότητα αποτελεί τη μέθοδο εκλογής για τη θεραπεία του κατά την οποία είναι απαραίτητη η 
συμβολή των αναισθησιολόγων. Η θεραπεία του οστεοειδούς οστεώματος με κρυοκατάλυση (cryoablation) 
είναι μία ανερχόμενη μέθοδος που δίνει τη δυνατότητα αντιμετώπισης της πάθησης χωρίς την ανάγκη 
περεταίρω αναισθησιολογικής παρέμβασης με ικανοποιητικά αποτελέσματα. 
Σκοπός: Παρουσίαση σειράς περιπτώσεων με οστεοειδές οστέωμα που αντιμετωπίστηκαν με τη μέθοδο της 
κρυοκατάλυσης  και τα αποτελέσματά της. 
Υλικό και μέθοδος: 10 περιπτώσεις ασθενών με οστεοειδές οστέωμα, με ποικίλες εντοπίσεις, που 
αντιμετωπίστηκαν με τη μέθοδο της κρυοκατάλυσης  και περιγραφή της μεθόδου. 
Αποτελέσματα: Μετά το πέρας της παρέμβασης οι ασθενείς κινητοποιήθηκαν άμεσα χωρίς να χρειαστεί 
νοσηλεία, ενώ υπήρξε άμεση ύφεση του πόνου, πλην μίας περιπτώσεως κατά την οποία δεν ήταν δυνατή η 
κρυοκατάλυση του και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική εκτομή.  
Συμπέρασμα: Πρόκειται για μία ελάχιστα παρεμβατική μέθοδο, ασφαλή και με άμεση βελτίωση των 
ασθενών που έχει τη δυνατότητα να επικρατήσει μεταξύ των διαθέσιμων θεραπευτικών παρεμβάσεων του 
οστεοειδούς οστεώματος. 
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ΕΑ091 

TREATMENT OF PAROSTEAL OSTEOSARCOMA OF THE DISTAL FEMUR 
USING HEMOCORTICAL ALLOGRAFT 
Δήμητρα Μελισσαρίδου1, Όλγα Σαββίδου1, Ιωάννης  Τρικούπης1, Σταύρος  Γούμενος1, Παναγιώτης  Γαβριήλ1, 
Παναγιώτης  Κουλουβάρης1, Παναγιώτης  Παπαγγελόπουλος1 

11st Department of Orthopedics, Attikon University General Hospital 

Background: Parosteal osteosarcoma (PAOS), is a surface osteosarcoma of low or intermediate grade of 
malignancy. Treatment options include wide excision and endoprosthetic or allograft reconstruction. The 
purpose of this study was to evaluate the oncological and functional outcome of patients with parosteal 
osteosarcoma (PAOS) of the posterior cortex of the distal femur who underwent biological reconstruction 
after hemicortical wide resection and biological reconstruction with hemicortical allograft. 
Methods: Eleven patients who underwent wide tumor resection and reconstruction of the resected posterior 
surface of the distal femur using hemicortical allograft were retrospectively reviewed. Local recurrence, 
metastasis, complications and the functional outcome using the Musculoskeletal Tumor Society scoring 
system (MSTS Score) were evaluated. 
Results: The average postoperative follow-up period was 53.64 months (range: 30-84 months). In all cases 
the hemicortical allograft has been incorporated to the host bone. One patient developed local recurrence 
and underwent revision surgery with autologous fibula reconstruction. All patients were free of metastases. 
The mean MSTS score was 93.45 ± 3.56.  
Conclusions: Treatment of patients with PAOS of the posterior aspect of the distal femur with hemicortical 
resection and allograft reconstruction has satisfactory oncological and functional outcome and low 
complication rates, preserving the knee joint. 
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ΕΑ092 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ 
ΟΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΑΡΚΩΜΑΤΟΣ 
Απόστολος Σκούρας1, Δημητρούλα Γαλάνη2, Δημήτριος Αντωνάκης-Καραμίντζας1, Φωτεινή Σουκάκου1, 
Ιωάννης Ζαφείρης1, Χαρίλαος Τσολάκης1,3, Όλγα Σαββίδου1, Παναγιώτης Κουλουβάρης1, Παναγιώτης 
Παπαγγελόπουλος1 

1Α' Ορθοπαιδική Χειρουργική Κλινική, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ Αττικόν, Αθήνα, Ελλάδα, 2Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, 3Σχολή 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ΕΚΠΑ 

Εισαγωγή 
Το άπω πέρας του μηριαίου οστού αποτελεί την πιο συχνή ανατομική περιοχή εκδήλωσης 
οστεοσαρκώματος. Οι ασθενείς με σάρκωμα στα κάτω άκρα είναι ένας ιδιαίτερος πληθυσμός με υψηλό 
κίνδυνο σωματικής δυσλειτουργίας και χρόνιων καρδιακών παθήσεων. Η άσκηση έχει τη δυνατότητα να 
επηρεάσει θετικά τους ασθενείς με σάρκωμα μέσω της βελτίωσης της λειτουργικότητας, της άβλυνσης της 
αναπηρίας και της διατήρησης της ανεξαρτησίας και της ποιότητας ζωής. 
Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση του επιπέδου φυσικής και αθλητικής δραστηριότητας σε άτομα τα 
οποία έχουν υποβληθεί σε εκτομή και αντικατάσταση του άπω πέρατος του μηριαίου οστού για την 
αντιμετώπιση σαρκώματος.  
Υλικό και Μέθοδος 
Πραγματοποιήθηκε μια ποιοτική μελέτη σε 16 ασθενείς (4 γυναίκες) ηλικίας 18-47 ετών με πρωτοπαθή όγκο, 
οι οποίοι είχαν υποβληθεί το ελάχιστο προ τριετίας σε χειρουργική εκτομή και αντικατάσταση του άπω 
πέρατος του μηριαίου οστού για την αντιμετώπιση σαρκώματος. Για τη συλλογή των απαραίτητων 
δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν δύο ερωτηματολόγια καταγραφής της φυσικής δραστηριότητας (UCLA 
activity score και IPAQ) και μια ημιδομημένη συνέντευξη. 
Αποτελέσματα 
Οι επιζώντες φαίνεται ότι συμμετέχουν σε φυσικές δραστηριότητες, ενώ οι περισσότεροι από αυτούς 
(62,5%) συμμετέχουν και σε αθλητικές δραστηριότητες, ακολουθώντας κυρίως τις συστάσεις των γιατρών 
τους. Αν και το 80% όσων αθλούνται ασχολείται με την κολύμβηση, το 60% συμμετέχει σε πρόγραμμα 
λιγότερο από 2 φορές/εβδομάδα και η χρονική διάρκεια δεν ξεπερνάει τα 30 λεπτά. Η συμμετοχή στην 
καθημερινότητα μέσω της κίνησης αυξάνει την αυτοπεποίθηση τους και την ικανότητα τους να 
αντιμετωπίσουν τη νέα πραγματικότητα. Οι επιζώντες πιστεύουν ότι η συμμετοχή σε αθλητικές 
δραστηριότητες είναι σημαντικός παράγοντας για την αυτοεικόνα και την ποιότητα ζωής τους. 
Συμπεράσματα 
Η εργασία καταδεικνύει ότι η φυσική δραστηριότητα είναι σε μεγάλο βαθμό τρόπος ζωής για τους 
επιβιώσαντες από σάρκωμα άπω μηριαίου. Φαίνεται καθαρά η σημασία και ο ρόλος του γιατρού σε σχέση 
με την αποκατάσταση αυτών των ασθενών, αλλά και η συμβολή της κίνησης στην ποιότητα ζωής τους.
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ΕΑ093 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΥΧΟΥΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΓΚΩΝΑ. ΚΛΙΝΙΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕΙΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 
Χρηστος Μπαλτας1, Ευστράτιος Αθανασέλης1, Ευστάθιος  Κωνσταντίνου1, Βασίλειος  Ακρίβος1, Νικόλαος  
Μεταξιώτης1, Ζωή  Νταϊλιάνα1, Θεόφιλος  Καραχάλιος1, Σωκράτης  Βαρυτιμίδης1 

1Πανεπιστημιακο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 

Εισαγωγή : Η ατυχής τριάδα του αγκώνος αποτελεί μία σύνθετη και σοβαρή κάκωση του άνω άκρου. Η 
χειρουργική αντιμετώπιση της είναι τεχνικά πολυδιάστατη και απαιτητική.  
Σκοπός: Η παρουσίαση της λειτουργικότητας του αγκώνος μετά τη χειρουργική αποκατάσταση της ατυχούς 
τριάδος. 
Υλικό & Μέθοδος : Σε χρονικό διάστημα 14 ετών η κλινική μας αντιμετώπισε χειρουργικά 24 ασθενείς με 
ατυχή τριάδα αγκώνος. Από αυτούς 14 ήταν άντρες και οι 10 γυναίκες με Μ.Ο. ηλικίας τα 50 έτη (26-74 έτη). 
14 ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν με ORIF της κεφαλής κερκίδος και 10 με αντικατάστασή της. Καθήλωση της 
κορωνοειδούς με διοστικό ράμμα έγινε σε 20 ασθενείς, ενώ οστεοσύνθεση αυτής με πλάκα σε 2 ασθενείς 
και με διακαταγματική βίδα σε άλλους 2. Σε 15 ασθενείς έγινε αποκατάσταση του έξω πλαγίου συνδέσμου 
και σε 3 του έσω πλαγίου. Σε 5 ασθενείς με ταυτόχρονο κάταγμα ωλεκράνου έγινε οστεοσύνθεση αυτού. Σε 
έναν ασθενή τοποθετήθηκε σύστημα εξωτερικής οστεοσύνθεσης λόγω εμμένουσας αστάθειας. 
Αποτελέσματα: Ο μέσος χρόνος follow up είναι 8 έτη (1-11.5 έτη). Η κάμψη και έκταση μετρήθηκαν στις 19ο 
και 135ο κ.μ.ο αντίστοιχα, ο δε πρηνισμός και υπτιασμός αντίστοιχα στις 70ο και 62ο κ.μ.ο. Το MEP score 
μετρήθηκε στο 89.8 κ.μ.ο. Ένας ασθενής εμφάνισε λειτουργικά ενοχλήματα λόγω over-stuffing της κεφαλής 
και 2 παρουσίασαν αρθρίτιδα στη 2ετία. 
Συμπεράσματα: Η χειρουργική αντιμετώπιση της ατυχούς τριάδος του αγκώνα είναι επιβεβλημένη. Η 
αποκατάσταση όλων των τραυματισθέντων δομών απαιτεί χειρουργική ικανότητα και εξειδίκευση και υπό 
αυτές τις προϋποθέσεις, τα λειτουργικά αποτελέσματα δε δημιουργούν προβλήματα στις καθημερινές 
δραστηριότητες των ασθενών ως επί το πλείστον. 
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ΕΑ094 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 
ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΕΡΚΙΔΟΣ 
Χρήστος Μπαλτάς1, Ευστράτιος  Αθανασέλης1, Βασίλειος  Ακρίβος1, Φίλιππος  Ζήγρας1, Νήφων  Γκέκας1, 
Μιχαήλ  Χαντές1, Κωνσταντίνος  Μαλίζος1, Σωκράτης  Βαρυτιμίδης1 

1Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 

Εισαγωγή: Τα κατάγματα κεφαλής κερκίδος αποτελούν μια σχετική συχνή κάκωση του αγκώνα. Τα πιο 
σύνθετα από αυτά (Mason II-IV) αντιμετωπίζονται χειρουργικά με διάφορες μεθόδους όπως: ανοιχτή 
ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση, αντικατάσταση κεφαλής με τεχνητή πρόθεση και  εξαίρεσή της 
(σπανιότερα). 
Σκοπός: Η μελέτη των λειτουργικών αποτελεσμάτων της χειρουργικής αντιμετώπισης των καταγμάτων 
κεφαλής κερκίδος. 
Υλικό & Μέθοδος: Σε διάστημα 13 ετών η κλινική μας αντιμετώπισε χειρουργικά 142 περιστατικά 
καταγμάτων κεφαλής κερκίδος (82 τύπου ΙΙ, 36 τύπου ΙΙΙ  και 24 τύπου IV). Οι 70 ήταν άντρες και οι 72 
γυναίκες με μ.ο. ηλικίας τα 40 έτη. Εσωτερική οστεοσύνθεση εφαρμόστηκε σε 65 ασθενείς με 
διακαταγματικές βίδες και σε 38 με πλάκα. Σε 37 ασθενείς έγινε αντικατάσταση της κεφαλής με τεχνητή 
πρόθεση και σε 2 εξαίρεση της (λόγω ηλικίας και ιστορικού). 24 από τα 142 περιστατικά αντιμετωπίσθηκαν 
στα πλαίσια ατυχούς τριάδας ενώ σε 8 ασθενείς υπήρχε συνοδό κάταγμα ωλεκράνου που αντιμετωπίσθηκε 
με οστεοσύνθεση. 
Αποτελέσματα: Το μέσο follow-up των ασθενών ήταν 7.5 έτη (1-11 έτη) (δεν περιελήφθησαν οι ασθενείς με 
εξαίρεση της κεφαλής). Στους ασθενείς με οστεοσύνθεση η κάμψη-έκταση ήταν 13ο-133ο κ.μ.ο. αντίστοιχα 
και ο πρηνισμός-υπτιασμός 76ο-75ο κ.μ.ο αντίστοιχα. Στους ασθενείς με αντικατάσταση κεφαλής οι 
αντίστοιχες τιμές ήταν 15ο-130ο και 73ο-70ο. Το MEP score μετρήθηκε στο 92 κ.μ.ο. Σε 3 ασθενείς υπήρξε 
over-stuffing με επίδραση στο λειτουργικό αποτέλεσμα. 
Συμπεράσματα: Η οστεοσύνθεση και η αντικατάσταση της κεφαλής κερκίδος τηρουμένων των ενδείξεων, 
είναι οι χειρουργικές μέθοδοι εκλογής για τα κατάγματα της και εξασφαλίζουν συγκρίσιμα, αποδεκτά 
λειτουργικά αποτελέσματα. 
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ΕΑ095 

ΣΤΑΤΙΚΗ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΑΘΩΝ 
ΠΕΡΙΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ; ΜΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  
Γεώργιος Κυριακόπουλος1, Δημήτρης Αμπελάς1, Οδυσσέας Γκίκας1, Ηλίας Κωτούλας1, Βασίλειος 
Παπαθανασίου1 

1Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς 

Εισαγωγή/Σκοπός 
Στην αντιμετώπιση των ασταθών περιτροχαντηρίων καταγμάτων (ΑΟ  Α2) τα τελευταία χρόνια φαίνεται να 
επικρατεί η χρήση ενδομυελικών ήλων εγγύς μηριαίου (Cefalomedullary Nails). Παρά την πληθώρα 
δεδομένων αναφορικά με τη θέση και τον τύπο του διαυχενικού κοχλία, υπάρχουν πολύ λίγα δεδομένα 
σχετικά με την περιφερική ασφάλιση σε δυναμική ή στατική θέση. 
Υλικό και Μέθοδος  
Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 30 ασθενείς με ασταθή περιτροχαντήρια κατάγματα (Α2 κατά ΑΟ) που 
αντιμετωπίσθηκαν με ενδομυελική ήλωση και στατική και δυναμική περιφερική ασφάλιση κατά το διάστημα 
01/2020-04/2022. Μελετήθηκε η ποιότητα της ανάταξης , η άμεση μετεγχειρητική αυχενομηριαία γωνία και 
θέση του περιφερικού κοχλία καθώς και η εξέλιξη αυτών κατά τους 3 πρώτους μετεγχειρητικούς μήνες.  
Αποτελέσματα 
Στα κατάγματα με δυναμική ασφάλιση παρατηρήθηκε μικρότερη μείωση της μετεγχειρητικης 
αυχενομηριαίας γωνίας σε σχέση με τα σταθερά. Σε σημαντικό αριθμό (50%) των στατικά ασφαλισμένων 
καταγμάτων παρατηρήθηκε stress reaction πέριξ του περιφερικού κοχλία.  
Συμπέρασμα  
Η δυναμική περιφερική ασφάλιση ενδέχεται να έχει προστατευτικό ρόλο στη μετεγχειρητική ραιβοποίηση 
και μηχανική αστοχία στα ασταθή περιτροχαντήρια κατάγματα. Θα χρειαστεί ακόλουθη τυχαιοποιημένη 
μελέτη με μεγαλύτερο αριθμό ασθενών για τη διερεύνηση του ρόλου της δυναμικής ή στατικής περιφερικής 
ασφάλισης στα περιτροχαντήρια κατάγματα.  
 
 

 



78o Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. | 12 - 15 Οκτωβρίου 2022 | Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών 
Ελεύθερες Ανακοινώσεις 

ΕΑ096 

H ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΡΟΓΧΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΑΞΗ ΚΑΙ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 
ΥΠΟΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟ ΗΛΟ  
Ορέστης Παληαρούτας1, Γεώργιος Αλεξιάδης, Κυριάκος Αμοργινός, Νίκος Χάτζιου, Βασίλειος Μητρονάτσιος, 
Νεκτάριος Κορρές 
1Γ.Ν.Α. ΚΑΤ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Η ενδομυελική ήλωση είναι η μέθοδος εκλογής για την χειρουργική αντιμετώπιση των υποτροχαντηρίων 
καταγμάτων μηριαίου .Η ανάταξη και ήλωση αυτών των καταγμάτων αποτελεί πρόκληση.  
ΣΚΟΠΟΣ  
Να αναδείξουμε τον ρόλο της  χρήσης σύρματος  περιβρογχισμού στην ανάταξη και ενίσχυση της 
οστεοσύνθεσης των υποτροχαντηρίων καταγμάτων μηριαίου με μακρύ ενδομυελικό ήλο ισχίου.  
 
 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Μια 8ετής αναδρομική ανασκόπηση όλων των υποτροχαντηρικών καταγμάτων σε Κέντρο Τραύματος 
επιπεδου 1. Αντιμετωπίσαμε συνολικά 130 ασθενείς , εκ των οποίων οι 36 παρουσίασαν  λοξά, σπειροειδή, 
η συντριπτικά κατάγματα με οστική πεταλούδα, και αντιμετώπιστηκαν με σύρματα μέσω μικρής  
τομής.Τοποθετήθηκαν  ένα ή δύο σύρματα περιβρογχισμού για την προσωρινή ανάταξη των κύριων οστικων 
τεμαχίων πριν την ενδομυελική ήλωση. Αξιολογήσαμε τα ακτινολογικά αποτελέσματα (χρόνος πώρωσης, 
ανάταξη), τα λειτουργικά αποτελέσματα και επιπλοκές. 
 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης  ήταν  20,8 μήνες. Η μετεγχειρητική μέση διάρκεια της πώρωσης βρέθηκε 
να είναι 3,8 ± 1,6 μήνες. Ο μέσος χειρουργικός χρόνος ήταν 65 λεπτά (45–115). 34  περιπτώσεις(94,4%) 
έδειξαν αποδεκτή ανάταξη ραιβότητας / βλαισότητας και δεν σημειώθηκαν παραμορφώσεις σε οβελιαίο 
επίπεδο. Η χρήση σύρματος βελτίωσε σημαντικά την ποιότητα της ανάταξης όσον αφορά τη μέγιστη 
παρεκτόπιση του φλοιού και τη γωνίωση του κατάγματος. Τρεις ασθενείς είχαν διαφορά μήκους κάτω άκρων 
περι το 1 cm.  
 
Δεν παρατηρήθηκε επιπλοκή σε κανέναν ασθενή κατά την εφαρμογή σύρματος. Δεν σημειώθηκαν εν τω 
βαθει λοίμωξη ή οποιεσδήποτε άλλες επιπλοκές που σχετίζονται με το εμφύτευμα και τη χρήση του 
σύρματος. Τρεις ασθενείς παρουσίασαν καθυστερημένη πώρωση και αντιμετωπίστηκαν με δυναμοποίηση 
του ήλου. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Η εξασφάλιση ανάταξης κατά την ενδομυελική ήλωση των υποτροχαντηρίων καταγμάτων είναι ουσιαστικής 
σημασίας για την επίτευξη πώρωσης του κατάγματος. Η τεχνική με τα σύρματα περιβρογχισμού όταν 
πραγματοποιείται με σεβασμό στα μαλακά μόρια, σε συνδυασμό με την εκπαίδευση του χειρουργού  στις  
τεχνικές αυτές επιτυγχάνει άριστα κλινικά και ακτινολογικά αποτελέσματα χωρίς επιπλοκές. 
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ΕΑ097 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ OΠΙΣΘΙΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ-ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΩΝ 
ΕΓΓΥΣ ΩΛΕΝΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΜΕ ΟΠΙΣΘΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ 
Παρασκευή Λαγγουράνη-Κωστελέτου1, Γεώργιος Αλεξιάδης, Σπυρίδων  Αντωνόπουλος, Δημήτριος 
Σακκούδης, Ορέστης Παληαρούτας, Νεκτάριος Κορρές 
1Γ.Ν.Α. ΚΑΤ 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η αντιμετώπιση των οπίσθιων καταγμάτων-εξαρθρημάτων εγγύς ωλένης και κερκίδας αποτελεί μια 
πρόκληση για τον χειρουργό. Η επιλογή της κατάλληλης χειρουργικής προσπέλασης αποτελεί τη βάση κάθε 
επιτυχημένης χειρουργικής επέμβασης στον αγκώνα. 
 
 
ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα της χειρουργικής αντιμετώπισης 
αυτών των συνθέτων καταγμάτων αγκώνα με τη χρήση μεμονωμένης οπίσθιας προσπέλασης αγκώνα.  
 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Μελετήσαμε αναδρομικά 22 ασθενείς με μέση ηλικία 58,9 έτη(42 έως 77) με οπίσθια κατάγματα-
εξαρθρήματα εγγύς ωλένης και κερκίδας. Σε όλους τους ασθενείς διενεργήθηκε οπίσθια προσπέλαση με 
κύρτωση της τομής κερκιδικά. Η προσπέλαση της κερκίδας πραγματοποιήθηκε δια του κατάγματος του 
ωλεκράνου σε 10 περιπτώσεις και δια του διαστήματος Boyd σε 10 περιπτώσεις. Σε 6 περιπτώσεις 
κατάγματος έγινε οστεοσύνθεση με μίνι κοχλίες και σε 16 περιπτώσεις πραγματοποιήθηκε αρθροπλαστική 
κερκίδας. Η οστεοσύνθεση του κατάγματος της ωλένης έγινε με ανατομική πλάκα και κλειδούμενους 
κοχλίες. Σε 4 περιπτώσεις χρειάστηκε σταθεροποίηση της κορωνοειδούς με κοχλία δια της πλάκας. 
Χρησιμοποιήθηκε το Mayo Elbow Performance Score (MEPS) για την αξιολόγηση του κλινικού 
αποτελέσματος. Όλοι οι ασθενείς ελέγχθηκαν ακτινολογικά με απλές ακτινογραφίες κατά τη διάρκεια του 
follow-up(4-72 μήνες). 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
Κατά την τελευταία επανεξέταση το μέσο MEPS ήταν 75 (45-100) .Το μέσο εύρος κίνησης  ήταν 103° για 
κάμψη/έκταση και 125° για πρηνισμό/υπτιασμό. Δεν παρατηρήθηκε καμία νευραγγειακή επιπλοκή ή 
φλεγμονή. Κανένας ασθενής δε χρειάστηκε επανεπέμβαση. Μετατραυματική αρθρίτιδα διαπιστώθηκε 
ακτινολογικά σε 9 ασθενείς. Σε 5 ασθενείς παρουσιάστηκε έκτοπη οστεοποίηση.  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Η αναγνώριση του μοτίβου του τραυματισμού και η αντιμετώπιση όλων των συνιστωσών του τραυματισμού 
είναι καίριας σημασίας προκειμένου να επιτευχθεί σταθερότητα του αγκώνα και καλό λειτουργικό 
αποτέλεσμα. για την αντιμετώπιση των οπίσθιων καταγμάτων-εξαρθρημάτων εγγύς ωλένης και κερκίδας  
Η χρήση της οπίσθιας προσπέλασης αποτελεί μια ασφαλή επιλογή που παρουσιάζει ευελιξία καθώς μέσω 
μιας μόνο τομής, επιτρέπει την πρόσβαση τόσο των έξω όσο και των έσω δομών του αγκώνα με ασφάλεια. 
 
 
 
 
 



78o Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. | 12 - 15 Οκτωβρίου 2022 | Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών 
Ελεύθερες Ανακοινώσεις 

ΕΑ098 

Η ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ 
ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΓΓΥΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΥΟ 
ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 
Ευθύμιος Ηλιόπουλος1,2, Στυλιανός Τότας1, Ειρήνη Τατάνη3, Θεόδορος Τοσουνίδης4, Γεώργιος Δρόσος1, Ηλίας 
Παναγιωτόπουλος3, Antony Johansen5 

1Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2University College London Hospital, NHS Foundation Trust, 3Πανεπιστήμιο Πατρών, 
4Πανεπιστήμιο Κρήτης, 5University of Cardiff 

Εισαγωγή: Τα κατάγματα ευθραυστότητας ισχίου επιβαρύνουν σημαντικά τα εθνικά συστήματα υγείας 
παγκόσμια. Διαφορετικές χώρες έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση αυτών των ασθενών. 
Μια διαδεδομένη στρατηγική είναι η χρήση τοπικών μητρώων (registries), για τον εντοπισμό συστημικών 
αδυναμιών. Στην παρούσα πιλοτική μελέτη στα πλαίσια της ανάπτυξης του ελληνικού εθνικού μητρώου, 
παρουσιάζουμε την σύγκριση δεδομένων από πέντε νοσοκομεία δυο ευρωπαϊκών χωρών. 
Υλικά/Μέθοδος: Δεδομένα σχετικά με τα κατάγματα ισχίου συλλέχθηκαν προοπτικά στα πλαίσια της 
πρότερης διεθνούς εργασίας IMPACT, μεταξύ 01/03/2020 και 31/05/2020 από πέντε διαφορετικά δημόσια 
νοσοκομεία, δυο ευρωπαϊκών χωρών (Ηνωμένο Βασίλειο-δυο νοσοκομεία και Ελλάδα-τρία νοσοκομεία). 
Όλοι οι ασθενείς με κάταγμα ισχίου ευθραυστότητας συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. Ηλικία <60έτη, 
παθολογικά και περιπροθετικά κατάγματα εξαιρέθηκαν. 
Δημογραφικά στοιχεία, στοιχεία εισαγωγής, τύπου κατάγματος, θεραπείας, διάρκεια νοσηλείας και 
θνησιμότητας, συνδυάστηκαν και αναλύθηκαν αναδρομικά από ανεξάρτητους ερευνητές. 
Αποτελέσματα: Συνολικά 241 ασθενείς συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. Η μέση ηλικία ήταν 82,4έτη με μέσο 
βαθμό συννοσηρότητας (ASA) 2,64. Η μέση διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο ήταν 13,97ημέρες με 
συνολική θνησιμότητα 30-ημερών το 6,8%. 
Συνολικά συμπεριλήφθηκαν 156 ασθενείς από το Ηνωμένο Βασιλείο και 85 από την Ελλάδα. Δεν υπήρξε 
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ ηλικίας και φύλου των ασθενών στις δύο χώρες. Η συνολική 
συννοσηρότητα των ασθενών στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν σημαντικά χειρότερη(p=0,002). Ο τύπος των 
καταγμάτων ήταν διαφορετικός με περισσότερα υποκεφαλικά κατάγματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και 
περισσότερα διατροχαντήρια στην Ελλάδα(p<0,0001). Η πλειονότητα των ασθενών στο Ηνωμένο Βασίλειο 
υπεβλήθει σε χειρουργική επέμβαση εντός 36 ωρών, σε αντίθεση με την Ελλάδα(p<0,0001). Ο 
επικρατέστερος λόγος καθυστέρησης ήταν η έλλειψη χειρουργικού χρόνου. Η διάρκεια νοσηλείας ήταν 
σημαντικά μικρότερη στα ελληνικά νοσοκομεία σε σύγκριση με τα βρετανικά(p<0,0001) και η θνησιμότητα 
30-ημερών ήταν σημαντικά χαμηλότερη στην Ελλάδα(p=0,045). 
Συμπεράσματα: Και τα δύο συστήματα αντιμετωπίζουν τις δικές τους προκλήσεις σχετικά με τα κατάγματα 
ισχίου ευθραυστότητας. Η θνησιμότητα και η διάρκεια νοσηλείας είναι χαμηλότερες στην Ελλάδα, αλλά οι 
ασθενείς στη Βρετανία έχουν μεγαλύτερη συννοσηρότητα και χειρουργούνται νωρίτερα. Ωστόσο αυτές οι 
διαφορές θα μπορούσαν να είναι μικρότερες αν το δείγμα ήταν μεγαλύτερο. Η παρούσα πιλοτική μελέτη 
για την ανάπτυξη ενός εθνικού μητρώου στην Ελλάδα υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης του τρόπου 
συλλογής δεδομένων από πολύ μεγαλύτερο αριθμό νοσοκομείων. 
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ΕΑ099 

ΣΥΓΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗΣ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΛΕΙΔΟΥΜΕΝΗΣ 
ΠΛΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ 
Παρασκευή Λαγγουράνη-Κωστελέτου1, Γεώργιος Αλεξιάδης, Δημήτριος Σακκούδης, Σπυρίδων Αντωνόπουλος, 
Νίκος Χάτζιου, Νεκτάριος Κορρές  
1 Γ.Ν.Α. ΚΑΤ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα περιπροθετικά  κατάγματα άπω μηριαίου  επί ολικής αρθροπλαστικής γόνατος  παρουσιάζουν αύξηση 
στη συχνότητα τους και η αντιμετώπιση αυτών  είναι συχνά απαιτητική. Το περιπροθετικό  κάταγμα  γύρω 
από μια σταθερή πρόθεση μπορεί να αντιμετωπιστεί είτε με ανάστροφη ενδομυελικη ήλωση  είτε με 
κλειδούμενη πλάκα περιπροθετικών καταγμάτων.  
 
ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η σύγκριση  των μεσοπρόθεσμων κλινικών  και ακτινολογικών 
αποτελεσμάτων των δυο αυτών μεθόδων. 
 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Πραγματοποιήσαμε μια αναδρομική μελέτη με 45 περιπροθετικά κατάγματα άπω μηριαίου  τύπου Ι ή ΙΙ κατά 
την ταξινόμηση  Lewis and Rorabeck. 29 περιπτώσεις αντιμετωπίστηκαν με κλειδούμενη πλάκα και 16 με 
ανάστροφη ενδομυελική ήλωση. Η μέση ηλικία των ασθενών κατά την επέμβαση ήταν 79 έτη (64–98), 34  
ασθενείς ήταν γυναίκες και 11 άνδρες. Η μέση μετεγχειρητική  παρακολούθηση  ήταν 2,8 έτη (6 μήνες - 6,5 
έτη). 6 ασθενής απεβίωσαν κατά το follow up.  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
31 περιπτώσεις παρουσίασαν πώρωση του κατάγματος 6 μήνες μετά, και 13 περιπτώσεις 7 έως 12 μήνες 
μετά. Η ομάδα των ασθενών που αντιμετωπίστηκε με ενδομυελική ήλωση παρουσίασε μικρότερο ποσοστό 
καθυστερημένης πώρωσης, χωρίς όμως σημαντική διαφορά σε σχέση με την ομάδα των ασθενών με 
κλειδούμενη πλάκα. Δεν υπήρξε αξιόλογη στατιστική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων στον χρόνο που 
χρειάστηκε για την  πλήρη φόρτιση του σκέλους, στο μετεγχειρητικό πόνο και στο εύρος κίνησης. Το μέσο  
Oxford Knee Score δεν παρουσίασε διαφορά ανάμεσα στις 2 ομάδες. Σε τρεις περιπτώσεις χρειάστηκε 
επανεγχείρηση, δύο  για χειρουργικό καθαρισμό λόγω λοίμωξης και μία για θραύση υλικού. 
 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Από την παρούσα μελέτη συμπεραίνουμε  πως τα  αποτελέσματα για τη θεραπεία  περιπροσθετικών 
καταγμάτων άπω μηριαίου με χρήση είτε κλειδούμενης πλάκας είτε  ενδομυελικής ήλωσης δε παρουσιάζουν 
σημαντικές διαφορές. Η ενδομυελική ήλωση παρουσιάζει  πλεονέκτημα στην πώρωση του κατάγματος ενώ  
η χρήση κλειδούμενης πλάκας  μπορεί να προσφέρει καλύτερη ανατομική ανάταξη και πιο ακριβή 
ευθυγράμμιση της άρθρωσης.  
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ΕΑ100 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΥΕΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ (PELVIC BINDERS) ΣΤΗΝ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
Χαρίλαος Γαλάνης1, Δημήτριος Γιώτης1, Σωτήρης Πλακούτσης1, Βασίλειος Παναγιωτόπουλος1, Χρήστος 
Κώτσιας1, Κωνσταντίνος Κονιδάρης1, Δημήτριος Βαρδάκας1, Χρήστος Κωνσταντινίδης1 

1Ορθοπαιδικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» 

Εισαγωγή/Σκοπός: Τα κατάγματα του πυελικού δακτυλίου συνεπεία κακώσεων υψηλής ενέργειας είναι 
σχετικά σπάνια, αποτελώντας το 3-8% των σκελετικών κακώσεων. Σε πολυτραυματίες, το ποσοστό αυτό 
μπορεί να φτάσει μέχρι και 25% με θνητότητα ως και 47%. Πολλοί συγγραφείς προτείνουν ότι η πρώιμη 
σταθεροποίηση τέτοιων κακώσεων μέσω ενός εξωτερικού συστήματος όπως οι πυελικές ζώνες μπορεί να 
είναι ωφέλιμη για την ανάνηψη του ασθενούς. Υπάρχει όμως διχογνωμία σχετικά με τις πιθανές 
ανεπιθύμητες ενέργειές τους όπως η υπερστροφή της ημιπυέλου, τα ψευδή ακτινολογικά ευρήματα και τα 
έλκη εκ πιέσεως στο δέρμα. Σκοπός της μελέτης είναι η διενέργεια μιας συστηματικής βιβλιογραφικής 
ανασκόπησης όσον αφορά την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των συστημάτων αυτών στην 
προνοσοκομειακή φροντίδα. 
Υλικό και μέθοδος: Πάνω από 40 μελέτες μεταξύ των ετών 2000 και 2020 εξετάστηκαν αναλυτικά, με τη 
δέουσα προσοχή και σημασία στην απάντηση του αρχικού ερωτήματος. Οι μελέτες περιλάμβαναν 
τυχαιοποιημένες δοκιμές, μελέτες σειρών, αναφορές περιστατικών και αναδρομικές ανασκοπήσεις. Όλα τα 
άρθρα συστηματοποιήθηκαν με τη χρήση του εργαλείου «PRISMA». Η λίστα ελέγχου περιελάμβανε εργασίες 
με καίρια σχόλια και αποτελέσματα, επίπεδο αποδεικτικών στοιχείων, διάρκεια, αριθμό περιπτώσεων και 
κλινική εφαρμογή. 
Αποτελέσματα: Όλες οι μελέτες παρουσίασαν ένα επίπεδο ανεπάρκειας συνδυασμένης μεθοδολογίας. Δεν 
ανευρέθηκαν στοιχεία που να υποστηρίζουν ισχυρά ότι τα συστήματα αυτά είναι τόσο αποδοτικά όσο 
θεωρούνται στην πρώιμη σταθεροποίηση του ασθενούς. 
Συμπεράσματα: Λόγω της ευκολίας στη χρήση και του σχετικά χαμηλού κόστους, προτείνεται οι πάροχοι 
επείγουσας φροντίδας να χρησιμοποιούν τα συστήματα αυτά. Παρόλα αυτά, χρειάζονται περισσότερες 
δοκιμές τόσο στο πεδίο όσο και στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών για να υποστηριχθεί ισχυρά η εκ των 
προτέρων εφαρμογή των πυελικών σταθεροποιητών σε ασθενείς με υποψία κατάγματος πυέλου.  
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ΕΑ101 

MANAGEMENT OF SUBACROMIAL SHOULDER PAIN IN SECONDARY CARE 
FOLLOWING A PRIMARY CARE REFERRAL 
Pantelis Tsantanis1,2,3, Michael Dobson2 

1Queen Elizabeth University Hospital Birmingham, Birmingham, United Kingdom, 2Royal Wolverhampton NHS Trust, 
Wolverhampton, 3University of Wolverhampton  

Introduction:Subacromial shoulder pain is an extremely common musculoskeletal complaint in general 
practice.Our study aims to evaluate local compliance with the British Elbow and Shoulder Society (BESS)  
pathway between July and October 2021 and also to identify potential needs for improvement. Methods: 
Retrospective review of the management of 79 consecutive new patients with impingement syndrome who 
were initially treated in primary care and were subsequently referred to our shoulder clinic. 
Results: Mean age of 52.3 years old. Most of the patients were male (n=42).All the patients have been 
managed by their general practitioner for more than 3 months prior to a shoulder referral.There was clear 
documentation of a detailed history and relevant examination findings for all the new patients.88% of 
patients have received physiotherapy for more than 6 weeks prior to their referral but only 32.9% of them 
have been offered a corticosteroid injection.71% of the patients had a recent shoulder radiograph on their 
first consultation and 10.1% of them had an ultrasound scan of their shoulder arranged by their GP. 41.7% of 
the patients have been referred for further imaging and the clinical indication was clearly documented for all 
of them.31 patients were found to have associated rotator cuff tears of variable extent. 74.6% of patients 
have opted in imaging guided injections to enhance their ongoing physiotherapy and the remaining have 
chosen shoulder arthroscopy as the first management option following their secondary care review. 
Conclusion: Primary care management was suboptimal and secondary care review was delayed not only by 
inadequate physiotherapy protocols but also by unnecessary imaging in primary care.Our audit has showed 
high departmental compliance rates with national guidelines. This study has limitations including the 
retrospective character of the study and the fact that the data come from only one consultant’s clinical 
practice.  
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ΕΑ102 

QUALITY IMPROVEMENT PROJECT ON THE QUALITY OF THE CONSENT 
FORM COMPLETION FOR SHOULDER ARTHROSCOPY  
Pantelis Tsantanis1,2,3 

1Queen Elizabeth University Hospital Birmingham, 2Royal Wolverhampton NHS Trust, Wolverhampton,3University of 
Wolverhampton 

Introduction: High quality patient care and excellent clinical practice is strongly linked to a clear and detailed 
consent process, especially for elective procedures.The aim of our project was to assess the quality of consent 
form completion by a variety of orthopaedic surgeons and to improve our practice. Methods: We reviewed 
initially 45 shoulder arthroscopy consent forms, assessing the inclusion of risks and benefits as per the British 
Orthopaedic Association guidance. Following the first cycle of the study, a universally agreed pre-filled 
consent form was prepared for use in the shoulder clinic. The quality of the new consent forms completions 
was reassessed after the new changes. Not only we reviewed the relevant parts of the form but we also 
compared the required time for the informed consent process in a busy shoulder clinic before and after the 
implementations. 
Results: The first audit has showed us that there was a great variety of risks and some relevant risks were not 
included in the forms. After the changes which were discussed in the departmental meeting, all the forms 
were completed in less time and were including all the essential information as required by the General 
Medical Council. 
Conclusion:Our results suggest that targeted, specific, and low cost interventions could significantly improve 
consent processes. This has not only improved the patient care and safety but also provides better support 
to the healthcare professionals in medico-legal cases.
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ΕΑ103 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ 
ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ EDEN- HYBINETTE ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 
ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΩΜΟΥ 
Στεφανία Κοκκινέλη1, Ιωάννης  Παντεκίδης1, Γρηγόριος  Αβραμίδης1, Άγγελος Τρελλόπουλος1, Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος1, Απόστολος Σταθέλλης1, Ιωάννης Χιώτης1, Εμμανουήλ Μπριλάκης1, Εμμανουήλ  
Αντωνογιαννάκης1 

1Γ' Ορθοπαιδική Κλινική Νοσοκομείου Υγεία 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ ΣΚΟΠΟΣ  
 
 Οι οστικές επεμβάσεις έχουν ως στόχο την αποκατάσταση των οστικών ελλειμμάτων και της φυσιολογικής 
ανατομίας της ωμογλήνης σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα αστάθεια ώμου. Ο σκοπός αυτής της μελέτης 
είναι η αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων κλινικών αποτελεσμάτων της τροποποιημένης αρθροσκοπικής 
τεχνικής Eden- Hybinette για την αντιμετώπιση της υποτροπιάζουσας πρόσθιας αστάθειας ώμου.  
 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
 
 Από το Δεκέμβριο του 2015 έως τον Νοέμβριο του 2017, 30 ασθενείς, 25 άνδρες και 5 γυναίκες μέσης 
ηλικίας 37 ετών υπεβλήθησαν στην τροποποιημένη αρθροσκοπική τεχνική Eden- Hybinette με τη χρήση 
λαγόνιου αυτομοσχεύματος στην Κλινική μας λόγω υποτροπιάζουσας πρόσθιας αστάθειας ώμου. Η μέση 
χρονική περίδος παρακολούθησης των ασθενών ήταν 4.9 έτη. Μετεγχειρητικά έγινε αξιολόγηση του 
συνόλου των ασθενών για την παρουσία υποτροπής ή αισθήματος πρόσθιας αστάθειας του ώμου και 
καταγραφή του εύρους κίνησης και της λειτουργίας του ώμου με ειδικά score. Ακολούθησε η στατιστική 
ανάλυση των αποτελεσμάτων με βάση το σύστημα SPSS. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
 Στα 4.5 έτη μετεγχειρητικά παρατηρήθηκε μία μόνο υποτροπή (3.3%) ως αποτελέσμα τραυματισμού. Ο 
συγκεκριμένος ασθενής υπεβλήθη σε αναθεώρηση της επέμβασης με την ίδια τεχνική, με τη χρήση λαγόνιου 
αυτομοσχεύματος από το ετερόπλευρο κάτω άκρο. Δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά του εύρους 
κίνησης σε σχέση με το ετερόπλευρο άνω άκρο. Η λειτουργική βελτίωση που παρατηρήθηκε ήταν στατιστικά 
σημαντική για όλα τα score που μετρήθηκαν. Πιο συγκεκριμένα, το ASES score αυξήθηκε κατά 20.11 μονάδες 
(από 78.61 σε 98.72), το Oxford Instability Shoulder score κατά 21.03 μονάδες (από 25.87 σε 46.90), το Rowe 
Instability score κατά 55.17 μονάδες (από 42.50 σε 97.67) και το Walch- Duplay score κατά 42.67 μονάδες 
(από 55.33 σε 98). Το 97% των ασθενών ήταν πολύ ικανοποιημένοι και επέστρεψαν στο ίδιο επίπεδο 
αθλητικών δραστηριοτήτων. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 Η τροποποιημένη αρθροσκοπική τεχνική Eden- Hybinette είναι μία αποτελεσματική τεχνική για την 
αντιμετώπιση της υποτροπιάζουσας πρόσθιας αστάθειας ώμου, με ικανοποιητικά μακροπρόθεσμα κλινικά 
αποτελέσματα και μικρό ποσοστό υποτροπής.  
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ΕΑ104 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΝΟΝΤΙΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ ΜΕ ΤΗ 
ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ 
Στεφανία Κοκκινέλη1, Ιωάννης Παντεκίδης1, Γεώργιος Γεμόνας1, Γρηγόριος Αβραμίδης1, Άγγελος 
Τρελλόπουλος1, Παναγιώτης Παπαδόπουλος1, Γεώργιος Γάτος1, Εμμανουήλ Μπριλάκης1, Εμμανουήλ 
Αντωνογιαννάκης1 

1Γ' Ορθοπαιδική Κλινική Νοσοκομείου «ΥΓΕΙΑ»  

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ ΣΚΟΠΟΣ 
Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι η αξιολόγηση των βραχυπρόθεσμων κλινικών και απεικονιστικών 
αποτελεσμάτων της ενίσχυσης της αρθροσκοπικής αποκατάστασης του τενοντίου πετάλου με τη χρήση 
βιολογικού μοσχεύματος κολλαγόνου. 
 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Σε χρονικό διάστημα ενός έτους, 19 ασθενείς, 12 άνδρες και 7 γυναίκες μέσης ηλικίας 62 ετών υπεβλήθησαν 
σε αρθροσκοπική αποκατάσταση του τενοντίου πετάλου με τη χρήση βιολογικού μοσχεύματος κολλαγόνου 
στην Κλινική μας.  Η μέση χρονική περίoδος παρακολούθησης των ασθενών ήταν 6 μήνες. Σε 17 από τους 19 
ασθενείς έγινε τοποθέτηση του μοσχεύματος κολλαγόνου μετά από πλήρη αποκατάσταση και σε 2 από τους 
19 ασθενείς μετά από μερική αποκατάσταση του τενοντίου πετάλου. Μετεγχειρητικά έγινε αξιολόγηση του 
συνόλου των ασθενών για την παρουσία άλγους, καταγραφή του εύρους κίνησης και της λειτουργίας του 
ώμου με ειδικά score και εκτίμηση της επούλωσης του τενοντίου πετάλου με τη χρήση μαγνητικής 
τομογραφίας και αρθροσκοπίου μικρής διαμέτρου. 
  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Το σύνολο των ασθενών εμφάνισε στατιστικά σημαντική μείωση του πόνου, με διαφορά κατά μέσο όρο 3.7 
κατά την κίνηση και 4.2 κατά τη διάρκεια της νύχτας, με βάση το VAS score.  Το ASES score αυξήθηκε κατά 
μέσο όρο κατά 24 μονάδες (από 48 σε 72), το Oxford score κατά 10 μονάδες (από 28.6 σε 39.1) και το 
Constant score κατά 13 μονάδες (από 59 σε 72). To 97% των ασθενών ήταν πολύ ικανοποιημένοι με το 
αποτέλεσμα. Στους 6 μήνες μετεγχειρητικά ένας από τους 19 ασθενείς (5.2%) εμφάνισε λοίμωξη και 
υπεβλήθη σε αναθεώρηση της επέμβασης με αφαίρεση του μοσχεύματος. Πλήρης επούλωση του τενοντίου 
πετάλου παρατηρήθηκε σε ποσοστό 75%.  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η βιολογική ενίσχυση της αρθροσκοπικής συρραφής του τενοντίου πετάλου με τη χρήση μοσχεύματος 
κολλαγόνου εμφανίζει ικανοποιητικά βραχυπρόθεσμα κλινικά και απεικονιστικά αποτελέσματα για την 
αντιμετώπιση εκφυλιστικών ρήξεων του τενοντίου πετάλου, με μικρό ποσοστό υποπλοκών.  
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ΕΑ105 

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ASA ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ BANKART ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΩΜΟΥ 
Στεφανία Κοκκινέλη1, Ιωάννης Παντεκίδης1, Άγγελος Τρελλόπουλος1, Γρηγόριος Αβραμίδης1, Πρόδρομος 
Νατσαρίδης1, Εμμανουήλ Μπριλάκης1, Εμμανουήλ Αντωνογιαννάκης1 

1Γ' Ορθοπαιδική Κλινική Νοσοκομείου «ΥΓΕΙΑ» 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ ΣΚΟΠΟΣ 
Η αρθροσκοπική ενίσχυση του υποπλατίου (Arthroscopic Subscapularis Augmentation- ASA) περιγράφει την 
τενόδεση του άνω τριτημορίου του υποπλατίου στο πρόσθιο χείλος της ωμογλήνης. Ο σκοπός αυτής της 
μελέτης είναι η αξιολόγηση των μεσοπρόθεσμων κλινικών αποτελεσμάτων της ASA ως τεχνικής ενίσχυσης 
της κλασικής Bankart σε ασθενείς με  υποτροπιάζουσα πρόσθια αστάθεια ώμου. 
  
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Από το Νοέμβριο του 2017 έως το Σεπτέμβριο του 2020, 34 ασθενείς, 26 άνδρες και 8 γυναίκες μέσης ηλικίας 
28 ετών υπεβλήθησαν στην αρθροσκοπική τεχνική ASA σε συνδυασμό με την κλασική τεχνική Bankart στην 
Κλινική μας λόγω υποτροπιάζουσας πρόσθιας αστάθειας ώμου. Η μέση χρονική περίδος παρακολούθησης 
των ασθενών ήταν 2.4 έτη. Μετεγχειρητικά έγινε αξιολόγηση του συνόλου των ασθενών για την παρουσία 
υποτροπής ή αισθήματος αστάθειας του ώμου και έγινε καταγραφή του εύρους κίνησης και της λειτουργίας 
του ώμου με ειδικά score. Ακολούθησε η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων με το σύστημα SPSS. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Στα 2.4 έτη μετεγχειρητικά παρατηρήθηκαν τρεις υποτροπές (8.8%). Ο 1 από τους 3 ασθενείς υπεβλήθη σε 
αναθεώρηση της επέμβασης με την τροποποιημένη αρθροσκοπική τεχνική Eden- Hybinette. Στατιστικά 
σημαντική διαφορά σε σχέση με το ετερόπλευρο άνω άκρο παρατηρήθηκε μόνο ως προς την έξω στροφή, η 
οποία μειώθηκε μετεγχειρητικά κατά μέσο όρο 4.1 μοίρες στις 0 μοίρες απαγωγής και 8.2 μοίρες στις 90 
μοίρες απαγωγής. Το ASES score αυξήθηκε κατά μέσο όρο κατά 23.8 μονάδες (από 71.6 σε 95.4), το Oxford 
Instability Shoulder score κατά 21.9 μονάδες (από 25.3 σε 47.3), το Rowe score κατά 39.5 μονάδες (από 57 
σε 96.5) και  το Walch- Duplay score κατά 42.7 μονάδες (από 54.8 σε 97.5). Το 89% των ασθενών ήταν πολύ 
ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η αρθροσκοπική τεχνική ASA είναι μία αποτελεσματική τεχνική ενίσχυσης της κλασικής Bankart για την 
αντιμετώπιση της υποτροπιάζουσας πρόσθιας αστάθειας ώμου, με ικανοποιητικά μεσοπρόθεσμα κλινικά 
αποτελέσματα και μικρό ποσοστό υποτροπής.  
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ΕΑ106 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΡΟΧΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΤΑΙΝΙΑ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΚΩΝΑ. 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕΙΡΑΣ 
ΑΣΘΕΝΩΝ 
Νικόλαος Σαχίνης1, Γεώργιος Γιαντσίδης1, Αλέξανδρος Κωνσταντινόπουλος1, Χρήστος Γιαννακόπουλος2, 
Παναγιώτης Γκιβίσης1 

1Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Γεώργιος Παπανικολάου", 2Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η επίτευξη καλής κλινικής έκβασης σε περιπτώσεις ολικής αστάθειας (global instability) του 
αγκώνα παραμένει μία δύσκολη πρόκληση. Η ακινητοποίηση του αγκώνα για μακρύ χρονικό διάστημα φέρει 
φτωχά αποτελέσματα λόγω μετεγχειρητικής συνοδού δυσκαμψίας και ετερότοπης οστεοποίησης. 
ΣΚΟΠΟΣ: Περιγράφουμε μία νέα τεχνική ανακατασκευής του έσω και έξω συνδεσμικού συμπλέγματος του 
αγκώνα, που επιτρέπει πρώιμη κινητοποίηση και αναλύουμε τα πρώιμα αποτελέσματα αυτής της τεχνικής 
σε πέντε (5) ασθενείς. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Για τη συνδεσμοπλαστική χρησιμοποιείται αυτομόσχευμα ισχνού ή ημιτενοντώδους, 
το οποίο φέρεται κυκλοτερώς δια του βραχιονίου και της ωλένης, ανακατασκευάζοντας την πρόσθια και 
οπίσθια μπάντα του έσω πλαγίου ωλενίου συνδέσμου, όπως και του έξω πλαγίου ωλενίου συνδέσμου. Η 
σταθεροποίηση της άρθρωσης ενισχύεται από την έξω πλευρά με μη απορροφήσιμη συνθετική ταινία και 
άγκυρες (εσωτερική ναρθηκοποίηση). Τα τελευταία δύο έτη τρεις γυναίκες και δύο άντρες  υπεβλήθησαν 
στην ως άνω μέθοδο. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 64 έτη (εύρος 50 - 74 έτη). Ο μέσος όρος 
παρακολούθησης των ασθενών ήταν δώδεκα μήνες (εύρος 6 έως 24 μήνες. Η κλινική αξιολόγηση των 
ασθενών έγινε με βάση το Quick Dash και το Mayo Elbow Performance Score (MEPS).  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο μέσος όρος του προεγχειρητικού εύρους κίνησης ήταν 530 και αυξήθηκε στις 1150 
(p<0,01). Αντίστοιχα σημαντική στατιστική διαφορά υπήρξε και κατά τη μέτρηση των κλινικών scores (μέσος 
όρος προεγχειρητικού Quick Dash: 75, MEPS: 40 - μετεγχειρητικός μέσος όρος Quick Dash: 11,4, MEPS: 90, 
p<0,01). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ως άνω τεχνική σταθεροποιεί τον αγκώνα σε βαθμό που να επιτρέπει την πρώιμη 
κινητοποίηση αυτού, την αποφυγή δυσάρεστων επιπλοκών και την επίτευξη ενός πολύ καλού λειτουργικού 
αποτελέσματος για τον ασθενή. 
  



78o Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. | 12 - 15 Οκτωβρίου 2022 | Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών 
Ελεύθερες Ανακοινώσεις 

 

ΕΑ107 

ΤΕΝΟΝΤΟΔΕΣΗ ΜΑΚΡΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΓΚΥΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΚΟΜΒΟΥΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΥΛΗ 
Ζήνων Κοκκαλης1, Ευαγγελία Αργυροπούλου1, Αναστασία Αμπαριώτου1, Σπυρίδων Παπαγιάννης1, Παναγιώτης 
Αντζουλάς1, Γεώργιος  Σίνος1, Ανδρέας Παναγόπουλος1 

1Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών  

Εισαγωγή: Η μακρά κεφαλή του δικεφάλου είναι ένας σημαντικός παράγοντας πόνου στην άρθρωση του 
ώμου. Η αντιμετώπιση μιας φλεγμονώδους ή τραυματισμένης μακράς κεφαλής του δικεφάλου είτε με 
τενοτομή είτε με τενοντόδεση είναι συχνά υποχρεωτική κατά τη διάρκεια της αρθροσκόπησης ώμου για να 
αποφευχθεί ο επίμονος πόνος και πιθανή αναθεώρηση. Σε σύγκριση με την τενοτομή του τένοντα του 
δικεφάλου, η τενοντόδεση του δικεφάλου διατηρεί την τάση, την ανατομία και το κοσμητικό αποτέλεσμα.  
Σκοπός: Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να αξιολογήσει τα αποτελέσματα της αρθροσκοπικής 
τενοντόδεσης της μακράς κεφαλής του δικέφαλου πάνω από την αύλακα στο αρθρικό χείλος της κεφαλής 
του βραχιονίου με καθήλωση με μία άγκυρα χωρίς κόμπους (knotless anchor) από μία μόνο πύλη.  
Υλικό & Μέθοδος: Αναφέρουμε για 32 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αρθροσκοπική τενοντόδεση 
δικεφάλου ενδαρθρικά με καθήλωση με μία άγκυρα χωρίς κόμπους. Όλοι οι ασθενείς είχαν τουλάχιστον 9 
μήνες παρακολούθησης. Ελήφθησαν προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά δεδομένα ασθενών, 
συμπεριλαμβανομένων των βαθμολογιών αναλογικής κλίμακας του πονου (VAS score) και των 
αντικειμενικών βαθμολογιών ώμου (Simple Shoulder Test και Constant scores), και τα αποτελέσματα 
αναλύθηκαν αναδρομικά. 
Αποτελέσματα: Η μέση περίοδος παρακολούθησης ήταν 14 (9-36) μήνες. Οι βαθμολογίες πόνου 
βελτιώθηκαν από 6,3 προεγχειρητικά σε 1,2 μετεγχειρητικά (P < 0,0001). Το Constant score βελτιώθηκε από 
37 προεγχειρητικά σε 88 μετεγχειρητικά (P < 0,0001) και το Simple Shoulder Test βελτιώθηκε από 2,5 
προεγχειρητικά σε 9,8 μετεγχειρητικά (P < 0,0001). Αναθεώρηση για προβλήματα σχετικά με την 
τενοντόδεση του δικεφάλου δεν χρειάστηκε για κανέναν ασθενή.  
Συμπεράσματα: Η αρθροσκοπική τενοντόδεση του δικεφάλου που πραγματοποιείται στο άνω όριο της 
αύλακας του δικεφάλου με καθήλωση με μία άγκυρα χωρίς κόμπους, από μία μόνο πύλη, είναι μια σχετικά 
εύκολη και ασφαλής επέμβαση με χαμηλό ποσοστό υπολειπόμενου πόνου και σημαντική βελτίωση στα 
αντικειμενικά αποτελέσματα του ώμου.  
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ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΗΣ BANKART ΜΕ ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΥΠΟΠΛΑΤΙΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΙΑ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΩΜΟΥ 
Δημήτριος  Ρήγκος1, Ιωάννης  Σαββίδης1, Ευάγγελος Σολοβός1, Δημήτριος Κιτρίδης1, Σταύρος Πέλλιος1, Ηλίας  
Μπισμπινάς1 

1Α’ Ορθοπαιδική Κλινική, 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως  

Εισαγωγή: H επιλογή της ανοιχτής ή της αρθροσκοπικής αντιμετώπισης της πρόσθιας αστάθειας του ώμου 
αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα. Μία από τις πρόσφατες αρθροσκοπικές τεχνικές 
είναι η συρραφή του επιχείλιου χόνδρου (Bankart repair) με ενίσχυση - τενόδεση του υποπλατίου (ASA 
technique). 
 
Σκοπός: Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην πρώιμη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της 
αρθροσκοπικής αποκατάστασης της βλάβης Bankart σε συνδυασμό με τεχνική ASA του υποπλατίου σε σειρά 
ασθενών με πρόσθια αστάθεια ώμου. 
 
Υλικό και Μέθοδος: Συνολικά 17 ασθενείς με μέση ηλικία τα 24 έτη υπεβλήθησαν στη κλινική μας από το 
2018 έως το 2020 σε αρθροσκοπική αποκατάσταση της πρόσθιας αστάθειας του ώμου με τη τεχνική ASA. Ο 
μέσος χρόνος παρακολούθησης των ασθενών ήταν 14 μήνες. Πραγματοποιήθηκε προεγχειρητική και 
μετεγχειρητική αξιολόγηση των ασθενών με βάση τις κλίμακες Rowe και OSIS (Oxford shoulder instability 
score).  
 
Αποτέλεσμα: Στο διάστημα μετεγχειρητικής παρακολούθησης, κανένας δεν εμφάνισε αυτόματη υποτροπή 
της αστάθειας. Ένας ασθενής υπέστη μετατραυματικό υπεξάρθρημα σε πτώση από όχημα έξι  μήνες 
μετεγχειρητικά.  Συνολικά 15 στους 17 ασθενείς (88%) έχουν επιστρέψει σε ήπιες και μετρίου βαθμού 
αθλητικές δραστηριότητες.  Σε όλους τους ασθενείς παρατηρήθηκε αξιόλογη αύξηση της βαθμολογίας Rowe 
και OSIS στο τελευταίο follow up.  
 
Συμπεράσματα: Η αρθροσκοπική αποκατάσταση της βλάβης Bankart με ενίσχυση του υποπλατίου αποτελεί 
μια ασφαλή και αποτελεσματική μέθοδο αντιμετώπισης ασθενών με πρόσθια αστάθεια του ώμου, όταν 
τηρούνται οι κατάλληλες ενδείξεις. Στους ασθενείς μας υπήρξαν ικανοποιητικά πρώιμα και μεσοπρόθεσμα 
μετεγχειρητικά αποτελέσματα όσον αφορά τη σταθερότητα, λειτουργικότητα του ώμου και την επιστροφή 
σε αθλητικές δραστηριότητες.  
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ΠΡΩΙΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
ΓΟΝΑΤΟΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ NAV3I. 
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ 
Παναγιώτης Νταλαπέρας1, Καρολίνα Χατζηπαναγώτου1, Φιλίππου Κωνσταντίνος1, Ιωάννης Κουρνιώτης1, 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
1Α’ Ορθοπ. Τμήμα, Γ.Ν. Ασκληπιείου Βούλας 

 
ΣΚΟΠΟΣ 
Να εξετάσουμε την πρώιμη αποτελεσματικότητα ενός συστήματος πλοήγησης (λογισμικό NAV3i) 
υποβοηθούμενης ολικής αρθροπλαστικής επιφανείας γόνατος (TKA). 
 
ΜΈΘΟΔΟΙ 
Σε μία διετία, 15 ασθενείς (3 άνδρες) υποβλήθηκαν σε υποβοηθούμενη ΤΚΑ με λογισμικό NAV3i. Η μέση 
ηλικία ήταν 66,7 έτη (56-82 έτη). Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν 4-8 μήνες, με μέσο όρο 6,2 μήνες. 
Δεκαοκτώ ασθενείς διαγνώστηκαν με οστεοαρθρίτιδα και 1 ασθενής με ρευματοειδή αρθρίτιδα. 13 ασθενείς 
είχαν ραιβά γόνατα και 2 βλαισά. Διερευνήθηκαν το ποσοστό ικανοποίησης του ασθενούς, ο πόνος, η 
δυσκαμψία, η λειτουργία και οι συνολικές βαθμολογίες WOMAC (Western Ontario and McMaster 
Universities Arthritis Index), προ- και μετα. Διεγχειρητικά καταγράφηκαν τα έσω και τα πλάγια κενά στην 
έκταση του γόνατος και στις 90° κάμψης του γόνατος. Καταγράφηκε ο χρόνος επέμβασης, η απώλεια αίματος 
και οι επιπλοκές. Η γωνία ισχίου-γόνατου-αστραγάλου (HKA), η πλάγια περιφερική γωνία του μηριαίου και 
η έσω εγγύς κνημιαία γωνία μετρήθηκαν για να αξιολογηθεί η ευθυγράμμιση των κάτω άκρων και η 
ευθυγράμμιση των προθέσεων 6 εβδομάδες μετά την επέμβαση.  
 
ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ  
14 ασθενείς (93,33%) είχαν εξισορρόπηση έσω πλάγιου χάσματος στην έκταση του γόνατος, 14 ασθενείς 
(93,33%) είχαν εξισορρόπηση έσω-πλάγιου χάσματος στις 90° κάμψης του γόνατος, όλοι (100%) είχαν 
εξισορρόπηση έσω κενού μεταξύ της έκτασης γόνατος και 90° κάμψης γόνατος. Ο μέσος χρόνος επέμβασης 
ήταν 115 λεπτά (εύρος, 100-145 λεπτά). Η μέση απώλεια αίματος ήταν 205 mL (εύρος, 100-400 mL). Υπήρξε 
μια ήπια φλεβική θρόμβωση. Ο ακτινολογικός έλεγχος έδειξε ότι η μέση HKA ήταν 178°, η πλάγια άπω γωνία 
του μηριαίου 82,5°  και η μέση εγγύς κνημιαία γωνία 90°. Στην τελευταία παρακολούθηση: ο πόνος, η 
δυσκαμψία, η λειτουργικότητα και οι συνολικές βαθμολογίες WOMAC ήταν 3,5, 0 , 4  και 9, αντίστοιχα. 
Δεκατρείς ασθενείς έμειναν πολύ ικανοποιημένοι με την επέμβασηη και 2 ασθενείς ικανοποιημένοι. Το 
συνολικό ποσοστό ικανοποίησης ήταν 100%. 
Συμπέρασμα  
Το λογισμικό NAV3i μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη καλής εξισορρόπησης του χάσματος και βέλτιστης 
ευθυγράμμισης των κάτω άκρω κατά την ΤΚΑ, με υψηλή ικανοποίηση του ασθενούς και καλή 
βραχυπρόθεσμη αποτελεσματικότητα
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HIGH RATE OF RADIOLUCENT LINES FOLLOWING ATTUNE TOTAL KNEE 
ARTHROPLASTY. A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS 
Απόστολος Προδρομίδης1,2, Γεώργιος Χλωρός1, Γεώργιος Θηβαίος3, Paul Sutton4, Hemant Pandit5,6, Peter 
Giannoudis1,7, Charalambos Charalambous8,9 

1Academic Department of Trauma and Orthopaedics, School of Medicine, University of Leeds, 2Orthopaedic Department, 
York and Scarborough Teaching Hospitals NHS Trust, 3Orthopaedic Department, Laiko General Hospital, Athens, Greece, 
4Orthopaedic Department, Sheffield Teaching Hospitals NHS Trust, Sheffield, United Kingdom, 5Orthopaedic Department, 
Chapel Allerton Hospital, Leeds Teaching Hospitals NHS Trust, Leeds, United Kingdom, 6Leeds Institute of Rheumatic and 
Musculoskeletal Medicine, University of Leeds, Leeds, United Kingdom, 7NIHR Leeds Biomedical Research Center, Chapel 
Allerton Hospital, Leeds, United Kingdom, 8Orthopaedic Department, Blackpool Teaching Hospitals NHS Trust, Blackpool, 
United Kingdom, 9School of Medicine, University of Central Lancashire, Preston, United Kingdom 

INTRODUCTION/AIM: Component loosening can be associated with the development of radiolucency lines 
(RLL) and our study aim was to systematically assess the reported radiolucency rates of ATTUNE® total knee 
arthroplasties (TKAs) and determine any related factors. 
MATERIALS AND METHODS: A systematic literature search was undertaken using the Cochrane methodology 
in four online databases. Identified studies were screened against predetermined inclusion criteria. Data 
extraction included demographics, prosthesis type, rates, and definition of RLL reported. A meta-analysis was 
conducted using a random effects model.  
RESULTS: Eleven of 263 studies (n=3,119 TKAs) met the inclusion criteria: 1 Randomised Controlled Trial 
(n=74), 2 prospective cohort (n=392), 4 retrospective cohort (n=1,633), and 4 case-series (n=1,014). All used 
the 2013 ATTUNE® design. In meta-analysis: 10 studies (n=1,666) reported an overall prevalence of 9.1% 
(95%CI: 5.4-15.1%) for medial tibia RLL (AP view); 9 studies (n=1,236) a 11.3% (95%CI: 4.5-25.6%) rate of any 
tibia RLL. (AP view); 6 studies (n=936) a 8.9% (95%CI: 5.1-15%) rate of femoral RLL (lateral view), and 10 
studies (n=1,558) any RLL (Tibial or Femoral) in 21.4%% (95%CI: 12.7-33.7%). Meta-analysis of 5 studies 
(n=1,228) comparing the ATTUNE® with another implant showed a higher risk of any RLL (tibial or femoral) 
(OR: 2.841; 95%CI: 1.219-6.623, P=0.016, Figure 1) in the ATTUNE® group. 
CONCLUSIONS: The 2013 ATTUNE ® TKA system is associated with high rates of radiolucency around tibial and 
femoral components, and these may progress. The estimated rate is 2.8-fold higher than that of other TKA 
systems. As RLL may be a herald of component loosening, close surveillance of this implant is recommended. 
Further high-quality prospective studies with long-term follow-up are needed to determine the clinical 
relevance of these radiolucencies and any association with a specific component or feature of this implant. 

Εικόνα 1 
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ΕΑ111 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΗΘΗΣΗ  
Στέλλα Ευθυμίου1, Επαμεινώνδας Σακελλαρίδης1, Μαρία-Αγγελική Νταργαρά1, Αλέξανδρος Βασιλάκης1, 
Γιώργος Αλεξίου1, Γεωργιος Τριανταφυλλόπουλος1, Ιωάννης Κατραμπασάς1, Εμμανουήλ Δρακουλάκης1 

1Β' Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ: Η συμβατική περιεγχειρητική αναλγησία με βάση τα οπιοειδή μετά από πρωτογενή 
ολική αρθροπλαστική γόνατος (ΟΑΓ) σχετίζεται με ανεπιθύμητες ενέργειες όπως η καταστολή της αναπνοής, 
η ναυτία, ο έμετος, η επίσχεση ούρων κ.α. Η αναλγησία με τοπική διεγχειρητική διήθηση (local infiltration 
analgesia, LIA) αναφέρεται ότι μπορεί να μειώσει τη συνολική κατανάλωση οπιοειδών και να περιορίσει τις 
παραπάνω ανεπιθύμητες ενέργειες. Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα ενός 
συγκεκριμένου πρωτοκόλλου LIA όσον αφορά τον έλεγχο του μετεγχειρητικού πόνου μετά από πρωτογενή 
ΟΑΓ.  
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη μελέτη συμμετείχαν προοπτικά 22 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε πρωτογενή ΟΑΓ 
λόγω οστεοαρθρίτιδας τελικού σταδίου μεταξύ Οκτωβρίου 2021 και Απριλίου 2022. Καταγράφηκαν τα 
δημογραφικά στοιχεία, οι συννοσηρότητες και οι παράμετροι του χειρουργείου (διάρκεια, χρόνος ίσχαιμης 
περίδεσης, είδος πρόθεσης). Στην Ομάδα Α (n = 11), πριν από την τοποθέτηση των τελικών προθέσεων 
πραγματοποιήθηκε διήθηση σε συγκεκριμένες θέσεις περιαρθρικά με ένα μείγμα ροπιβακαΐνης, μορφίνης, 
αδρεναλίνης και βηταμεθαζόνης. Στην Ομάδα Β (n = 11) εφαρμόστηκε η συνήθης περιεγχειρητική αναλγησία 
(αποκλεισμός μηριαίου νεύρου και/ή αντλία PCA). Και στις δύο ομάδες καταγράφηκαν το VAS score στις 12, 
24, 36, 48, 72 και 96 ώρες, καθώς και οι συνολικές μετεγχειρητικές ανάγκες σε οπιοειδή (σε ισοδύναμα mg 
μορφίνης [ΜΜΕ]). Πραγματοποιήθηκε σύγκριση μεταξύ των δύο ομάδων με τη χρήση του student’s t-test. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς της Ομάδας Α παρουσίασαν σημαντικά μικρότερο VAS score συγκριτικά με 
εκείνους της Ομάδας Β στις 24 (4,2 vs 7,8), 36 (4,4 vs 8,2) και στις 48 ώρες (4,3 vs 7,0). Επίσης, παρατηρήθηκε 
σημαντικά μικρότερη συνολική κατανάλωση οπιοειδών στην Ομάδα Α (21,2 ΜΜΕ vs 38,4 MME). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου LIA μπορεί να περιορίσει τον πόνο και την ανάγκη για 
αποκλεισμό μηριαίου, χρήση αντλίας PCA και ενδοφλέβιων ή από του στόματος οπιοειδών άμεσα 
μετεγχειρητικά, συμβάλλοντας στην αμεσότερη και ευκολότερη κινητοποίηση των ασθενών μετά από 
πρωτογενή ΟΑΓ.
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ΕΑ112 

CLINICAL OUTCOMES AND REVIEW OF OUTCOMES OF HANDHELD ROBOTIC 
KNEE ARTHROPLASTY: MINIMUM OF 18 MONTHS FOLLOW-UP 
Demos Neophytou1, Constantinos Panayi1 

1Ygia Polyclinic Private Hospital, Limassol, Cyprus 

Introduction: Studies have showed that throughout robotic assisted TKR lower limb accuracy is improved, 
component position can be more precise and soft-tissue balancing is more acccurate. The purpose of this 
study was to determine short-term survivorship, complications, and satisfaction of robotic-assisted TKR. 
 
Study Design & Methods: A total of 150 consecutive patients (180 knees) underwent hand-held robotic-
assisted total knee replacement surgery by two orthopaedic surgeons between January 2020 and April 2021. 
All patients received Genesis II, PS knee prosthesis. Each patient was contacted at minimum 18-month follow-
up and answered a series of questions and scores to determine survival and satisfaction. Kaplan-Meier 
method was used to determine survivorship. 
 
Results: Data were collected for all 150 patients (180 knees) with a mean follow-up of 18.2 months (18-21.1). 
The follow-up rate was 97.5%. In total, 1 revision was performed, resulting in 99.5% survivorship. We had 3 
proximal periprosthetic ftactures at the pin insertion point. All happened between week 2-3 post op. Two 
were treated with IM nailing, one was healed the other ended in pseudarthrosis and exchanged to ORIF and 
the third with ORIF and healed. Of all uneventfull patients 94% was either very satisfied or satisfied with their 
knee function. 
 
Conclusions: Handheld Robotic assisted TKR showed high survivorship and satisfaction at short -term follow-
up in this prospective study. Comparative studies are necessary to confirm these findings and compare to 
conventiona ltotal knee arthroplasty. 
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ΕΑ113 

ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CORI: 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
Κωνσταντίνος Μακρίδης1, Σταματίνα - Εμμανουέλα Ζούρντου1, Ευαγγελία  Νέου1, Μαρία  Μπουλοβάνα1, 
Μιλτιάδης Γεωργούσης1 

1ΙΑΣΩ Θεσσαλίας 

Σκοπός: Η ανάλυση της ρομποτικής τεχνικής με το CORI και η αξιολόγηση των κλινικών και ακτινολογικών 
μετεγχειρητικών αποτελεσμάτων.  
Υλικά και Μέθοδος: 120 ασθενείς υπεβλήθησαν σε ολική αρθροπλαστική γόνατος με την χρήση του 
ρομποτικού συστήματος CORI. Το εύρος βελτίωσης του πόνου, η ακρίβεια της διόρθωσης του μηχανικού 
άξονα, το εύρος κινήσεως, ο χρόνος επιστροφής στις δραστηριότητες και οποιαδήποτε επιπλοκή 
αναλύθηκαν. Η κλινική αξιολόγηση διεξήχθη χρησιμοποιώντας το OXFORD KNEE σκορ, ο πόνος εκτιμήθηκε 
με την VAS scale και η ποιότητα ζωής αξιολογήθηκε με το SF-12. Η ακτινολογική αξιολόγηση συνίστατο σε 
απλές ακτινογραφίες. 
Αποτελέσματα: Υπήρχαν συνολικά 79 γυναίκες (65,8%) και 41 άνδρες (34,2%), με μέση ηλικία 71 έτη (εύρος 
59-83). Η κινητοποίηση των ασθενών έγινε σε μέσο όρο 6,5 ώρες (εύρος 5-10 ώρες) μετά από το χειρουργείο 
και ο μέσος χρόνος νοσηλείας ήταν 2 ημέρες (εύρος 1-3 ημέρες). Υπήρχε σημαντική βελτίωση του πόνου 
(VAS scale) και της λειτουργικότητας (OXFORD KNEE) άμεσα μετεγχειρητικά, ενώ η αποκατάσταση του 
μηχανικού άξονα ήταν πλήρης. Κανένας  ασθενής δεν μεταγγίστηκε. Η συνολική ποιότητα ζωής των ασθενών 
ήταν σημαντικά καλύτερη και για τις δύο παραμέτρους του SF-12. Όλοι οι ασθενείς επέστρεψαν άμεσα στην 
οικεία τους χωρίς την ανάγκη περαιτέρω φυσικοθεραπείας.   
Συμπεράσματα: Το ρομποτικό σύστημα CORI μπορεί να προσφέρει εξαιρετικά λειτουργικά και κλινικά 
αποτελέσματα ακόμη και άμεσα μετεγχειρητικά. Η αποκατάσταση του μηχανικού άξονα και της κινηματικής 
του γόνατος είναι απολύτως ακριβής, η απώλεια αίματος ελάχιστη, η εξισορρόπηση των μαλακών μορίων 
ιδανική και ο μετεγχειρητικός πόνος λιγότερος.  
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ΕΑ114 

ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CORI: ΤΕΧΝΙΚΗ 
BUR-ALL 
Κωνσταντίνος Μακρίδης1, Σταματίνα - Εμμανουέλα Ζούρντου1, Ευαγγελία Νέου1, Μαρία Μπουλοβάνα1, 
Μιλτιάδης Γεωργούσης1 

1ΙΑΣΩ Θεσσαλίας 

Σκοπός: Η ανάλυση της χειρουργικής τεχνικής bur-all με το ρομποτικό σύστημα CORI και η αξιολόγηση των 
κλινικών και ακτινολογικών μετεγχειρητικών αποτελεσμάτων.  
Υλικά και Μέθοδος: 50 ασθενείς υπεβλήθησαν σε ολική αρθροπλαστική γόνατος με την χρήση του 
ρομποτικού συστήματος CORI. H τεχνική οστεοτομιών που εφαρμόστηκε ήταν η bur-all τόσο για το μηραίο 
όσο και για την κνήμη. Το εύρος βελτίωσης του πόνου, η ακρίβεια της διόρθωσης του μηχανικού άξονα, το 
εύρος κινήσεως, ο χρόνος επιστροφής στις δραστηριότητες και οποιαδήποτε επιπλοκή αναλύθηκαν. Η 
κλινική αξιολόγηση διεξήχθη χρησιμοποιώντας το OXFORD KNEE σκορ, ο πόνος εκτιμήθηκε με την VAS scale 
και η ποιότητα ζωής αξιολογήθηκε με το SF-12. Η ακτινολογική αξιολόγηση συνίστατο σε απλές 
ακτινογραφίες. 
Αποτελέσματα: Υπήρχαν συνολικά 39 γυναίκες (78%) και 11 άνδρες (22%), με μέση ηλικία 72 έτη (εύρος 53-
85). Η κινητοποίηση των ασθενών έγινε σε μέσο όρο 6,5 ώρες (εύρος 5-10 ώρες) μετά από το χειρουργείο 
και ο μέσος χρόνος νοσηλείας ήταν 2 ημέρες (εύρος 1-3 ημέρες). Υπήρχε σημαντική βελτίωση του πόνου 
(VAS scale) και της λειτουργικότητας (OXFORD KNEE) άμεσα μετεγχειρητικά, ενώ η αποκατάσταση του 
μηχανικού άξονα ήταν πλήρης. Κανένας  ασθενής δεν μεταγγίστηκε. Η συνολική ποιότητα ζωής των ασθενών 
ήταν σημαντικά καλύτερη και για τις δύο παραμέτρους του SF-12. Όλοι οι ασθενείς επέστρεψαν άμεσα στην 
οικεία τους χωρίς την ανάγκη περαιτέρω φυσικοθεραπείας.   
Συμπεράσματα: Η τεχνική bur-all είναι μια επιλογή που προσφέρει το CORI δίνοντας στον χειρουργό την 
δυνατότητα να αφαιρέσει μόνο το ελάχιστο ποσοστό υποχονδρίου οστού που έχει υπολογιστεί με βάση το 
διεγχειρητικό σχεδιασμό. Με την εφαρμογή της τεχνικής αυτής ήταν δυνατό να επιτευχθεί η απόλυτη 
αποκατάσταση του μηχανικού άξονα και της κινηματικής του γόνατος, ενώ η απώλεια οστού και αίματος 
ήταν ελάχιστη και ο μετεγχειρητικός πόνος λιγότερος.  
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ΕΑ115 

ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ NAVIO 7: 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
Σταματίνα - Εμμανουέλα Ζούρντου1, Κωνσταντίνος Μακρίδης2, Μαρια Μπουλοβανα2, Ευαγγελία  Νέου2, 
Μιλτιάδης Γεωργούσης2 

1ΓN Λαρισας, 2ΙΑΣΩ Θεσσαλίας  

 
Σκοπός: Η ανάλυση της ρομποτικής τεχνικής με το NAVIO 7 και η αξιολόγηση των κλινικών και ακτινολογικών 
μετεγχειρητικών αποτελεσμάτων.  
Υλικά και Μέθοδος: Χειρουργήθηκαν 100 ασθενείς με ολική αρθροπλαστική γόνατος με την χρήση του 
ρομποτικού συστήματος NAVIO 7. Το εύρος βελτίωσης του πόνου, η ακρίβεια της διόρθωσης του μηχανικού 
άξονα, το εύρος κινήσεως, ο χρόνος επιστροφής στις δραστηριότητες και οποιαδήποτε επιπλοκή 
αναλύθηκαν. Η κλινική αξιολόγηση διεξήχθη χρησιμοποιώντας το OXFORD KNEE σκορ, ο πόνος εκτιμήθηκε 
με την VAS scale και η ποιότητα ζωής αξιολογήθηκε με το SF-12. Η ακτινολογική αξιολόγηση συνίστατο σε 
απλές ακτινογραφίες. 
Αποτελέσματα: Υπήρχαν συνολικά 67 γυναίκες (67%) και 33 άνδρες (33%), με μέση ηλικία 71 έτη (εύρος 59-
83). Η κινητοποίηση των ασθενών έγινε σε μέσο όρο 6,5 ώρες (εύρος 5-10 ώρες) μετά από το χειρουργείο 
και ο μέσος χρόνος νοσηλείας ήταν 2 ημέρες (εύρος 1-3 ημέρες). Υπήρχε σημαντική βελτίωση του πόνου 
(VAS scale) και της λειτουργικότητας (OXFORD KNEE) άμεσα μετεγχειρητικά, ενώ η αποκατάσταση του 
μηχανικού άξονα ήταν πλήρης. Οι ασθενείς που μεταγγίστηκαν ήταν μόνο 2 (0,08%) και αυτό έγινε λόγω της 
πάθησης τους από μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο. Η συνολική ποιότητα ζωής των ασθενών ήταν σημαντικά 
καλύτερη και για τις δύο παραμέτρους του SF-12. Όλοι οι ασθενείς επέστρεψαν άμεσα στην οικεία τους 
χωρίς την ανάγκη περαιτέρω φυσικοθεραπείας.   
Συμπεράσματα: Το ρομποτικό σύστημα NAVIO 7 μπορεί να προσφέρει εξαιρετικά λειτουργικά και κλινικά 
αποτελέσματα ακόμη και άμεσα μετεγχειρητικά. Η αποκατάσταση του μηχανικού άξονα είναι ακριβέστερη, 
η απώλεια αίματος μικρότερη, η εξισορρόπηση των μαλακών μορίων ιδανική και ο μετεγχειρητικός πόνος 
λιγότερος.  
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ΕΑ116 

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ NAVIO 7 ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ 
ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΛΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  
Σταματίνα - Εμμανουέλα Ζούρντου1, Κωνσταντίνος Μακρίδης2, Μαρία Μπουλοβάνα2, Ευαγγελία Νέου2, 
Μιλτιάδης Γεωργούσης2 

1Γνλαρισας, Λαρισα, Ελλάδα, 2ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 
Σκοπός: Η αξιολόγηση των κλινικών και ακτινολογικών αποτελεσμάτων συγκρίνοντας την ρομποτική με την 
ψηφιακά πλοηγούμενη ολική αρθροπλαστική γόνατος.  
Υλικά και Μέθοδος: Συγκρίθηκαν 70 ασθενείς με την ρομποτική και 70 με την ψηφιακά πλοηγούμενη 
τεχνική. Το εύρος βελτίωσης του πόνου, η ακρίβεια της διόρθωσης του μηχανικού άξονα, το εύρος κινήσεως, 
ο χρόνος επιστροφής στις δραστηριότητες και οποιαδήποτε επιπλοκή αναλύθηκαν. Η κλινική αξιολόγηση 
διεξήχθη χρησιμοποιώντας το OXFORD KNEE σκορ, ο πόνος εκτιμήθηκε με την VAS scale και η ποιότητα ζωής 
αξιολογήθηκε με το SF-12. Η ακτινολογική αξιολόγηση συνίστατο σε απλές ακτινογραφίες. 
Αποτελέσματα: Υπήρχαν συνολικά 91 γυναίκες (65%) και 49 άνδρες (35%), με μέση ηλικία 71 έτη (εύρος 55-
84). Οι ασθενείς με την ρομποτική αρθροπλαστική γόνατος παρουσίασαν υψηλότερα σκορ με βάση την 
κλίμακα OXFORD KNEE, ακριβέστερη αποκατάσταση του μηχανικού άξονα, λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο, 
μικρότερες ανάγκες για μετάγγιση και αμεσότερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες.  Οι μέσες 
προεγχειρητικές τιμές SF-12 των ψυχικών και φυσικών παραμέτρων ήταν σημαντικά χαμηλότερες από αυτές 
των μετεγχειρητικών τιμών και για τα δύο γκρουπ ασθενών, αλλά η συνολική ποιότητα ζωής των ασθενών 
ήταν σημαντικά καλύτερη στην ομάδα της ρομποτικής.  
Συμπεράσματα: Η χρήση της ρομποτικής μπορεί να προσφέρει ανώτερα λειτουργικά και κλινικά 
αποτελέσματα σε σχέση με την ψηφιακά πλοηγούμενη τεχνική. Η αποκατάσταση του μηχανικού άξονα είναι 
ακριβέστερη, η απώλεια αίματος μικρότερη, η εξισορρόπηση των μαλακών μορίων ακριβέστερη και ο 
μετεγχειρητικός πόνος λιγότερος.  
 
 
  



78o Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. | 12 - 15 Οκτωβρίου 2022 | Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών 
Ελεύθερες Ανακοινώσεις 

ΕΑ117 

OPEN REDUCTION AND INTERNAL FIXATION OF POSTERIOR MALLEOLUS 
FRACTURE IN COMPLEX ANKLE FRACTURE PATTERNS VIA POSTEROLATERAL 
APPROACH: A CASE SERIES STUDY 
Κωνσταντίνος Γιατρουδάκης1, Αριστείδης Γεωργούντζος1, Κωνσταντίνος  Βαμβακερός1, Λέων Οικονόμου1 

1Γ.Ν.Α. "Γ. Γεννηματάς", Αθήνα, Ελλάδα 
Introduction: Ankle fractures involving a posterior malleolus fragment are associated with inferior clinical 
outcomes and an increased risk of degenerative changes. A displaced fragment that involves more than 25% 
of the distal articular tibia or step-off >2mm constitute the standard indications for its fixation. The 
posterolateral approach of the ankle provides an adequate view of both posterior and lateral malleollus and 
permits fixation of these fractures through a single incision. The purpose of this study is to present a case 
series of posterior malleolus fracture fixation through a posterolateral approach. 
Material and Methods: Over a 2 year period, 5 patients with an ankle fracture involving a posterior malleolus 
fragment were admitted for surgical management. Open Reduction and Internal Fixation (ORIF) with 
posteroanterior orientated lag screws (n=2) or anatomic locking plate placement (n=3) through posterolateral 
approach was performed. The male:female ratio was 3:2, while the mean age was 46.6 (42-52) years old. 
Fixation of the lateral malleolus fracture was achieved though the same incision. Fixation of coexisting medial 
malleolus fracture was performed in 3 cases. All patients were clinically and radiologically followed with a 
mean follow-up of 12 (6-18) months. Range of Motion (ROM), the American Orthopaedic Foot and Ankle 
Society (AOFAS) hind foot-ankle score and Visual Analogue Scale (VAS) were recorded pre- and post- 
operative. 
Results: Clinical results were satisfactory in last FU; all patients had none or occasional pain and no significant 
limitations in daily activities. ROM was close to normal in comparison with the uninjured joint. Mean last VAS 
and AOFAS scores were 1.8 (1-4) and 84.6 (82-90), respectively. Satisfactory radiologic results were observed 
in post-operative  X-rays. 
Conclusion: Given that fractures of posterior malleolus are usually posterolateral, use of this approach allows 
adequate visualization of the fracture and anatomical reduction. Satisfactory outcomes resulted from this 
surgical technique. 
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ΕΑ118 

BEST PRACTICE TARIFF (BPT) FOR FRAGILITY HIP FRACTURE CARE IN THE 
UNITED KINGDOM. 
LESSONS FROM THE UK EXPERIENCE AND HOW CAN WE IMPROVE THE 
CARE OF PATIENTS IN GREECE 
Stamatios Tsamados1, Alexandros Maris2, Dimitrios Sarris1, Stefania Kanata3 

1Barts Health NHS Trust, London, UK, 2Royal Free London NHS Trust, London, UK, 3Royal National Orthopaedic Hospital 
NHS Trust, London, UK 

Introduction 
In the United Kingdom, a Best Practice Tariff (BPT) is a national price paid to providers and is designed to 
incentivize high quality and cost-effective care. The aim is to reduce unexplained variation in clinical quality 
and to encourage best practice. This was implemented in 2010-2011 for common conditions/diseases 
(fragility hip fracture, cataracts, cholecystectomy, stroke care). 
 
Aim 
To standardize and improve the care of patients with fragility hip fractures in Greece, in line with international 
guidelines (Fragility Fracture Network – CPG US – NICE UK etc). 
 
Material & Methods 
The 7 criteria described in the BPT for fragility hip fracture care in UK represent key features in the holistic 
approach of these patients via a multidisciplinary team management in the acute setting, the post-operative 
rehabilitation and the secondary prevention of falls and further fragility fractures.  
Similar approach can be utilised for the care of patients in Greece, taking into consideration the differences 
between National Health Services. 
 
Results 
In Greece, even though there have been significant efforts undertaken by the Fragility Fracture Network (FFN 
Gr) since 2018, there is no standardised care of patients who sustained a fragility hip fracture. Further support 
and actions required toward this direction, in a local (initially) and national (subsequently) level. 
 
Conclusions 
There is room for further improvement and standardization of fragility hip fracture care in Greece, with the 
education and training of all members of multidisciplinary team, under the auspices of the  Fragility Fracture 
Network Greece (FFN Gr), the Hellenic Association of Orthopaedics Surgery and Traumatology(HAOST) and 
the Ministry of Health. 
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ΕΑ119 

USE OF TRACTION TABLE FOR THE REDUCTION AND INTERNAL FIXATION OF 
DISTAL FEMUR FRACTURES 
Stamatios Tsamados1, Joshua Wong1, Alexandros Maris1, Akash Patel1, Parag Jaiswal1 

1Royal Free London NHS Trust, London, UK 

Introduction 
Distal femur fractures account for 3-6% of adult femur fractures and 0.4% of all fractures and are associated 
with significant morbidity and mortality rates. These are often treated surgically and posing challenges for 
their reduction and fixation, due to the comminution and/or intra-articular extension and/or porotic nature 
of bone in elderly patients. 
 
Aim 
There are different surgical options for the management of the aforementioned fractures. The most common 
is the osteosynthesis with locking plates (open or MIPO) in a supine position with a bolster or triangular wedge 
under the knee to allow for knee flexion and reduce the hyperextension deformity(recurvatum) at the 
fracture site. The use of the traction table for indirect reduction of the fracture represents an alternative 
option for positioning and preparation of the patient for the operation. This also allows less dependency on 
surgical assistance. 
 
Material & Methods 
Retrospective literature review showed that the use of traction table for the reduction and osteosynthesis of 
distal femur has been described in several case series and reviews and represents a safe and reproducible 
surgical preparation for the positioning of the patient in the operating theatre.  
 
Results 
Indirect reduction of the fracture of the distal femur can be achieved relatively easily by the traction table. 
Furthermore, this will facilitate the internal fixation of the fracture, either open or via minimally invasive plate 
osteosynthesis. This position on the traction table allows access to the anterior and medial aspect of the 
fracture site for additional percutaneous screws, if required. Furthermore, intra-operative imaging can be 
obtained easily with the Image Intensifier C-Arm machine. 
 
Conclusions 
The use of traction table represents a valuable adjunct to the orthopaedic surgeon’s armamentarium for the 
management of these challenging fractures of the distal femur. Moreover, its use can reduce dependency on 
surgical assistance. 
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ΕΑ120 

PREDICTING ARTICULAR INVOLVEMENT IN DISTAL THIRD TIBIAL SHAFT 
FRACTURES.  
IS COMPUTED TOMOGRAPHY ALWAYS NECESSARY? 
Λυδία-Βασιλική Στυλιανοπούλου1, Παναγιώτης Μασούρος1, Δημήτριος Βασιλάκος1, Ιωάννης Μουστακαλής1, 
Δημήτριος Μυργιώτης1, Χρήστος Γαρνάβος1 

1Ορθοπαιδική Κλινική ΓNA Ευαγγελισμός 

 
-Introduction:  
In 2017 a Radiographic Investigation of the Distal Extension of Fractures into the Articular Surface of the Tibia 
(The RIDEFAST Study) was conducted, concluding that the FTP or RIDEFAST ratio measured on AP and lateral 
radiographs may be used as an effective screening tool to rule out intra-articular involvement. FTP is the ratio 
of fracture length to the distance from the most inferior extent of the shaft fracture to the tibial plafond (DTP). 
- Objective:  
To validate the utility of the RIDEFAST ratio for identifying articular involvement in distal tibial shaft fractures 
and the need for a CT scan. 
- Material & Method 
We included 30 distal tibia fractures with no obvious articular extension that were presented at the 
emergency room of our hospital over the last year. Fracture length and the DTP were measured on initial X-
rays and the FTP ratio was calculated. A CT scan was performed for all cases before the operation to confirm 
the presence or not of intra-articular involvement. The data were processed in SPSS (statistical software) to 
create a ROC Curve (Receiver Operator Characteristic curve) and calculate the sensitivity and specificity of the 
RIDEFAST ratio for specific values. 
- Result 
The mean FTP ratio was 4.38 (0.1 - 42), while a statistically significant difference was observed between intra- 
and extra- articular fracture patterns (Mann& Whitney test, p=0.031). The AUC (area under the curve) is 
0.732, which can be characterized as moderate to good. An FTP value of 1.16 or smaller corresponds to a 
sensitivity of ≥ 93.8%, which indicates a very reliable threshold to rule-out intra-articular extension of the 
fracture and obliterates the need for a CT scan. On the other hand, FTP values  ≥ 4.11 achieve a specificity 
score of 93% or greater, thus suggesting a high likelihood of intra-articular involvement. 
- Conclusions 
RIDEFAST ratio is probably a reliable screening tool, but more studies need to be performed before it is used 
widely. 
 
  



78o Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. | 12 - 15 Οκτωβρίου 2022 | Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών 
Ελεύθερες Ανακοινώσεις 

Εικόνα 1 

 

 

  



78o Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. | 12 - 15 Οκτωβρίου 2022 | Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών 
Ελεύθερες Ανακοινώσεις 

Εικόνα 2 

 

  



78o Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. | 12 - 15 Οκτωβρίου 2022 | Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών 
Ελεύθερες Ανακοινώσεις 

ΕΑ121 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΙΣΧΙΟΥ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΥΛΟΦΟΡΟΥΣ ΔΙΑΥΧΕΝΙΚΟΥΣ 
ΚΟΧΛΙΕΣ 
Σαμπρία Γεωργία Φρεχάτ1, Πηνελόπη Φανουρία Μαργαρίτη1, Ευστάθιος Κενανίδης1, Ιωάννης Σαρρής1, 
Μιχαήλ Ποτούπνης1, Ελευθέριος Τσιρίδης1 

1Πανεπιτημιακή Ορθοπαιδική Κλινική-Γ.Ν. Παπαγεωργίου 

 
Εισαγωγή 
Η κοχλίωση με αυλοφόρους διαυχενικούς κοχλίες χρησιμοποιείται συχνά ως μέθοδος εσωτερικής 
οστεοσύνθεσης για τη διάσωση της μηριαίας κεφαλής σε νέους ασθενείς με υποκεφαλικό κάταγμα ισχίου. 
Ωστόσο τα μακροχρόνια αποτελέσματα και οι παράγοντες  επιτυχίας της μεθόδου δεν έχουν αποσαφηνιστεί. 
Σκοπός  
Σκοπός της αναδρομικής αυτής εργασίας ήταν να καθοριστούν τα μακροχρόνια αποτελέσματα νέων 
ασθενών με υποκεφαλικό κάταγμα ισχίου που αντιμετωπίστηκαν με εσωτερική οστεοσύνθεση με 
αυλοφόρους κοχλίες στην κλινική μας την τελευταία δεκαετία.  Δευτερεύοντες στόχοι ήταν η αξιολόγησητων 
παραγόντων κινδύνου ανάπτυξης επιπλοκών  της συγκεκριμένης μεθόδου. 
Υλικό και Μέθοδος 
Αναζητήθηκαν ασθενείς ηλικίας μικρότερης των 65 ετών με υποκεφαλικό κάταγμα ισχίου που 
αντιμετωπίστηκαν με κλειστή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση με παράλληλους αυλοφόρους κοχλίες, 
στην κλινική μας την τελευταία δεκαετία.  Καταγράφηκαν τα δημογραφικά στοιχεία των ασθενών, οι 
συνοσηρότητες, ο μηχανισμός κάκωσης και η μετεγχειρητική πορεία τους έως σήμερα. Οι ασθενείς 
κλήθηκαν για κλινική και ακτινολογική επανεξέταση ενώ εκτιμήθηκαν λειτουργικά με τη χρήση των VAS  και 
HOOS βαθμολογιών. 
Αποτέλεσμα  
Συμμετείχαν 52 ασθενείς, 23 άντρες και 29 γυναίκες με 52 έτη μέσο όρο ηλικίας. Στο 67% των ασθενών το 
κάταγμα ήταν συνέπεια πτώσης εξ ιδίου ύψους. Το follow-up κυμαίνονταν από 2-11 έτη. Εννέα ασθενείς 
υπεβλήθησαν σε ολική αρθροπλαστική ισχίου στους 6 μήνες με 3 χρόνια μετεγχειρητικά. Πέντε ασθενείς 
παρουσίασαν  έντονο άλγος με ακτινολογικά στοιχεία οστεονέκρωσης χωρίς ωστόσο να υποβληθούν σε 
αρθροπλαστική.  4 ασθενείς απεβίωσαν. 34 ασθενείς δεν παρουσίασαν ενοχλήματα και κανένα περιορισμό 
των δραστηριοτήτων τους. Η ηλικία των ασθενών (p=0.71), ο χρόνος χειρουργείου από την κάκωση και το 
είδος του τραυματισμού (p=0.29) δεν συσχετίστηκαν με την έκβαση της χειρουργικής μεθόδου.  
Συμπεράσματα  
Τα μακροχρόνια αποτελέσματα της μεθόδου κρίθηκαν ικανοποιητικά στο 65% των ασθενών. Η ηλικία των 
ασθενών , ο μηχανισμός κάκωσης και ο χρόνος από την κάκωση στο χειρουργείο δεν επηρέασαν την έκβαση. 
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ΕΑ122 

Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΥΠΕΡΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΩΝ ΙΕΡΟΛΑΓΩΝΙΩΝ ΒΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 
ΑΣΤΑΘΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ 
ΤΟΥ “DAMAGE CONTROL” 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΤΖΗΣ1, Κωνσταντίνος Αποστόλου1, Κωνσταντίνος Κουρτζής1, Χρήστος Παπαδάκης1, 
Ευάγγελος Μουρίκης1, Χρήστος Γαρνάβος 
1Γ.Ν.Α. "O Ευαγγελισμός" 

Σκοπός: Τα ασταθή πυελικά κατάγματα σχετίζονται με τραυματισμό υψηλής ενέργειας που μπορεί να 
οδηγήσει σε αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα εάν δεν αντιμετωπισθούν σωστά εγκαίρως. Με την 
παρούσα μελέτη παρουσιάζουμε την εμπειρία μας από την εφαρμογή της υπερ-κοτυλιαίας εξωτερικής 
οστεοσύνθεσης και διαδερμικών ιερολαγώνιων βιδών για την άμεση σταθεροποίηση των ασταθών 
καταγμάτων της πυέλου.  
 
Υλικό & Μέθοδος: Από τον Ιανουάριο του 2016 μέχρι τον Δεκέμβριο 2021 13 ασθενείς (11 άνδρες και 2 
γυναίκες με μέση ηλικία τα 51 έτη) με ασταθές κάταγμα του πυελικού δακτυλίου αντιμετωπίσθηκαν με την 
άμεση εφαρμογή υπερκοτυλιαίας εξωτερικής οστεοσύνθεσης και διαδερμικής εσωτερικής οστεοσύνθεση 
της μιας ή και των δύο ιερολαγωνίων αρθρώσεων υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση. Όλες οι επεμβάσεις 
έγιναν αμέσως μετά την προσαγωγή των ασθενών στο Τμήμα των Επειγόντων και είχαν διάρκεια, κατά μέσο 
όρο 95 λεπτά. 
 
Αποτέλεσμα: Σε όλες τις περιπτώσεις επετεύχθη ικανοποιητική ανάταξη της βλάβης του πυελικού δακτυλίου 
και αιμοδυναμική σταθερότητα, χωρίς επιπλοκές. Σε 9 ασθενείς έγινε οστεοσύνθεση μόνο μιας 
ιερολαγωνίου και σε τέσσερις ασθενείς και των δύο. Το σύστημα της εξωτερικής οστεοσύνθεσης έγινε καλά 
ανεκτό από τους ασθενείς και σε κάθε περίπτωση αντικαταστάθηκε με εσωτερική οστεοσύνθεση της ηβικής 
σύμφυσης μετά πάροδο 3-10 ημερών. 
 
Συμπεράσματα: Η άμεση υπερκοτυλιαία τοποθέτηση των βελονών εξωτερικής οστεοσύνθεσης σε  
συνδυασμό με την διαδερμική σταθεροποίηση των βλαβών της μιας ή και των δύο ιερολαγωνίων 
διαρθρώσεων συμβάλλουν στην άμεση και βέλτιστη αιμοδυναμική σταθεροποίηση των ασθενών με 
κακώσεις του πυελικού δακτυλίου κατά τις πρώτες κρίσιμες μετα-τραυματικές ημέρες. Η εφαρμογή της 
μεθόδου απαιτεί ιδιαίτερη εμπειρία σχετικά με την χρήση του ακτινοσκοπικού μηχανήματος και την 
χειρουργική αποκατάσταση των κακώσεων του πυελικού δακτυλίου. 
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ΕΑ123 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΩΛΕΚΡΑΝΟΥ 
Ευστάθιος Κωνσταντίνου1, Ευστράτιος Αθανασέλης1, Φίλιππος Ζήγρας1, Αλέξανδρος Κοσκινιώτης1, Θεοδώρος 
Μυλωνάς1, Νικόλαος Στεφάνου1, Ζωή Νταϊλιάνα1, Κωνσταντίνος Μαλίζος1, Σωκράτης Βαρυτιμίδης1 

1Ορθοπαιδική Κλινική Π.Γ.Ν. Λάρισας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Εισαγωγή: Τα κατάγματα ωλεκράνου είναι συνήθεις κακώσεις, οι οποίες αντιμετωπίζονται συχνά 
χειρουργικά, καθώς η συντηρητική αντιμετώπιση παρεκτοπισμένων καταγμάτων του ωλεκράνου είναι 
σπάνια και υφίσταται μόνο σε ασθενείς χαμηλών απαιτήσεων. Υπάρχουν διάφορες χειρουργικές τεχνικές 
χωρίς όμως συναίνεση στη βιβλιογραφία για τη βέλτιστη διαχείριση. 
 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των επιδημιολογικών δεδομένων, των 
χειρουργικών δυνατοτήτων και των μετεγχειρητικών αποτελεσμάτων σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο. 
  
Υλικό & Μέθοδος: Από τον Ιανουάριο του 2010 έως τον Ιανουάριο του 2022, έγινε αναδρομική καταγραφή 
133 ασθενών (65 άνδρες /68 γυναίκες) με μέση ηλικία τα 43.5 έτη με 134 χειρουργικά κατάγματα 
ωλεκράνου. Στο 47.4% (63) των ασθενών το κάταγμα αφορούσε στο δεξί άνω άκρο, στο 51.1% (68) στο 
αριστερό ενώ σε 2 ασθενείς (1.5%) ήταν αμφοτερόπλευρο. Το 43.6% (58) αφορούσε το επικρατές άκρο και 
13 κατάγματα ήταν συνοδά κατάγματος του περιφερικού βραχιονίου.       
 
Αποτελέσματα: 68 κατάγματα αντιμετωπίσθηκαν με πλάκα (46 εξ αυτών ήταν τύπου Β κατά Mayo), 61 με 
σύρμα ελκυσμού (41 τύπου Α κατά Mayo), 4 με κοχλίες συμπίεσης ενώ 1 υποβλήθηκε σε αρθροπλαστική 
αγκώνα λόγω συνοδού συντριπτικού κατάγματος του περιφερικού βραχιονίου. Η μέση διάρκεια του 
χειρουργείου ήταν 50 min και η μέση αναμονή έως το χειρουργείο 4 ημέρες. Το εύρος κίνησης του αγκώνα 
μετρήθηκε στις 128ο κ.μ.ο. (8-137ο) με φυσιολογικό πρηνισμό-υπτιασμό. Σε 36 περιπτώσεις 
παρουσιάστηκαν επιπλοκές: λοίμωξη (n=8), διάσπαση τραύματος (n=4), ωλένια νευρίτιδα (n=2), πώρωση σε 
πλημμελή θέση (n=2) και λειτουργικά ενοχλήματα (n=21). Οι ασθενείς αυτοί πέραν των άλλων θεραπειών 
υπεβλήθησαν και σε αφαίρεση των υλικών οστεοσύνθεσης (μέσος χρόνος αφαίρεσης 15.7 μήνες).  
 
Συμπεράσματα: Η χειρουργική αντιμετώπιση των καταγμάτων ωλεκράνου επιτυγχάνει υψηλά ποσοστά 
πώρωσης, απαιτεί όμως συχνά επανεπέμβαση αφαίρεσης των υλικών. Η επιλογή της μεθόδου 
οστεοσύνθεσης εξαρτάται από την μορφολογία του κατάγματος αλλά και την προτίμηση του χειρουργού. 
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ΕΑ124 

Η ΧΡΗΣΗ ΑΛΛΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ «FREEZE-DRIED» ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΥΤΟΛΟΓΟ ΜΥΕΛΟ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΕΥΟΔΩΝΕΙ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ 
ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ/ΕΜΠΙΕΣΜΕΝΑ 
ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΩΝ KΝΗΜΙΑΙΩΝ ΚΟΝΔΥΛΩΝ 
Γεώργιος Μητρογιάννης1, Δημήτριος Βασιλάκος1, Γεώργιος Χατζηπαναγιώτου1, Πέτρος Χριστακάκης1, 
Αναστάσιος Ρόζος1, Χρήστος Γαρνάβος1 

1Ευαγγελισμός Ορθοπαιδική Κλινική 
Εισαγωγή: Τα σύνθετα κατάγματα κνημιαίων κονδύλων, δηλαδή τα κατάγματα τύπου V και VI σύμφωνα με 
την κατάταξη του Schatzker ή κατάγματα τριών κολώνων σύμφωνα με την κατάταξη του Luo, στην 
πλειοψηφία τους συνδυάζονται με σημαντική καθίζηση της αρθρικής επιφάνειας. Διάφοροι τύποι 
αυτόλογων μοσχευμάτων και αλλομοσχευμάτων χρησιμοποιούνται για την κάλυψη του οστικού κενού που 
δημιουργείται μετά την ανύψωση της αρθρικής επιφάνειας κατά την χειρουργική αντιμετώπιση αυτών των 
σύνθετων κακώσεων. 
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η κλινική μελέτη και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της χρήσης 
αλλομοσχευμάτων τύπου «freeze-dried» εμποτισμένων σε συμπυκνωμένο μυελό των οστών για την 
αντιμετώπιση σύνθετων καταγμάτων κνημιαίων κονδύλων με σημαντική καθίζηση της αρθρικής επιφάνειας. 
Υλικό και Μέθοδος: Πρόκειται για αναδρομική μελέτη 32 ασθενών (22-75 ετών) που, μεταξύ του 2012 και 
του 2020, υπέστησαν σύνθετο κάταγμα (Shatzker V,VI) των κνημιαίων κονδύλων με σημαντική καθίζηση της 
αρθρικής επιφάνειας και αντιμετωπίστηκαν με την συνδυασμένη χρήση ενδομυελικής ήλωσης και 
συσφιγκτικού κοχλία. Για την πλήρωση του οστικού ελλείμματος μετά την ανακατασκευή της αρθρικής 
επιφάνειας χρησιμοποιήθηκαν αλλομοσχεύματα "freeze dried" εμποτισμένα σε συμπυκνωμένο αυτόλογο 
μυελό των οστών. Οι ασθενείς παρακολουθούνταν τακτικά στο Εξωτερικό Ιατρείο και τα αποτελέσματά τους 
εκτιμήθηκαν με κλινικό και ακτινολογικό έλεγχο, μέχρι πλήρους ίασης. 
Αποτελέσματα: Ο χρόνος παρακολούθησης των ασθενών κυμάνθηκε από 1,5 έως 8 έτη.  (μ.ό. 4.3 έτη). Όλα 
τα κατάγματα πωρώθηκαν κλινικά και ακτινολογικά μεταξύ 12 και 22 εβδομάδων (μ.ό 15.1 εβδομάδες) και 
η ενδελεχής παρατήρηση των τελικών ακτινογραφιών των ασθενών ανέδειξε ότι τα αλλομοσχεύματα είχαν 
ενσωματωθεί πλήρως, χωρίς να διαφέρουν από το περιβάλλον οστό και χωρίς να έχει καταγραφεί κάποια 
επιπλοκή σχετιζόμενη με αυτά. 
Συμπεράσματα: Η κλινική μελέτη ανέδειξε ταχεία και πλήρη ενσωμάτωση στο οστικό περιβάλλον των 
εμποτισμένων σε συμπυκνωμένο μυελό των οστών αλλομοσχευμάτων ("freeze dried"). Πληρέστερη 
αξιολόγηση είναι σε εξέλιξη με την οργάνωση στοχευμένης μελέτης της εξέλιξης των οστικών 
αλλομοσχευμάτων με αξονικές τομογραφίες της πάσχουσας περιοχής. 
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IS THE BALLOON SUBACROMIAL SPACER A PROMISING NEW DEVICE THAT 
CAN BE USED FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH MASSIVE, 
IRREPARABLE ROTATOR CUFF TEARS? 
Στέφανος Παπαγεωργίου1, Τηλέμαχος  Παπαγεωργίου1, Βασίλειος Γαβριελάτος1, Χαλέντ  Καμπάνι1, Χρήστος 
Παπαγεωργίου1 
1Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων 

 
INTRODUCTION 
Symptomatic irreparable rotator cuff tears can be very troublesome. It is often a source of significant pain 
and disability. Fortunately, there are treatment options as Arthroscopic Debridement, partial rotator cuff 
repair, Superior Capsular Reconstruction, Tendon Transfer, Reverse Total Shoulder Replacement. Subacromial 
Balloon Spacer, is a newer procedure that recently has been developed. 
 
AIM 
The objective of this case series study was to establish the role of biodegradable subacromial spacer in the 
management of patients with massive irreparable rotator cuff tear by reporting beneficial effects on the pain 
relief and functional outcomes in these patients. 
 
MATERIAL AND NETHODS 
Eighteen patients during a period between March 2021 and April 2022 with symptomatic massive irreparable 
rotator cuff tears were managed with arthroscopic debridement or partial rotator cuff repair and 
implantation of a biodegradable subacromial spacer and were followed up for a mean 7.6 months (6–9 m). 
Inclusion criteria were patients with full thickness MRCT, measuring ≥ 5 cm in diameter, involving ≥ 2 tendons 
except subscapularis tendon, VAS score >30, 4 months failed conservative and functional deltoid muscle with 
preserved passive ROM.  Patients with osteoarthritis grade 3 in the Hamada classification, glenohumeral 
instability and prior shoulder surgery were excluded from our study. Outcome measures included pre and 
postoperative, the range of motion, Constant and Oxford shoulder scores. 
 
RESULTS 
Eighteen shoulders (18 patients, 12 male 6 female) met the inclusion criteria. The mean age of patients was 
62.3 years. During the last follow-up (6–9 months mean 7.6 months), the range of motion was significantly 
increased in all patients with elevation through flexion (from 70 to 115), abduction (from 65 to 120), and 
external rotation (from 20 to 40 °). The mean Constant score was also significantly (P < 0.001) improved from 
33.8 preoperatively to 69.4 (range from 0 to 100 at the last follow-up). The Oxford shoulder new score 
improved from 14.3 preoperatively to 38.9 postoperatively (ranged from 0 to 48). No spacer migration and 
no significant perioperative complications were found. 
 
CONCLUSIONS 
Arthroscopic implantation of a subacromial spacer for irreparable rotator cuff tear resulted in a noteworthy 
improvement in pain relief and shoulder function at a mean 7.6 months follow up. It is a quick, safe and a 
minimally invasive procedure that is suitable for elderly patients with irreparable cuff tears and medical co-
morbidities. More information is still needed to determine if this will be an option and, if so, for which 
patients. 
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ΕΑ126 

ARTHROSCOPIC BONY AUGMENTED DYNAMIC ANTERIOR STABILIZATION 
FOR THE TREATMENT OF RECURRENT ANTERIOR SHOULDER INSTABILITY. 
TECHNIQUE AND PRELIMINARY RESULTS 
Αχιλλέας Μπουτσιάδης1,2, Αλέξανδρος  Σταματόπουλος2, Κυριάκος Μπέκας3, Ιωάννης Λαχανάς2, Δημήτριος 
Παπαδοπουλος2, Ιωάννης Μπάμπης1 

1Βιοκλινική Αθηνών, 2401 ΓΣΝΑ,  3Γ.Ν. Γεννηματάς  

Background 
There are many surgical techniques for the treatment of shoulder instability.All of them have pros and 
cons.The DAS is not recommended for large glenoid defects while arthroscopic Latarjet requires high surgical 
skills, accompanied by various complications while sometimes the size of coracoid is not enough.The Eden-
Hybinette surgery allows a better glenoid anatomy restoration, without the risks related to the coracoid 
osteotomy.However, it lacks the sling effect.This operation could combine the advantages of the arthroscopic 
bone-block procedure with those of DAS, leading to a Latarjet type procedure. 
 
Aim 
To present a new operative technique for glenohumeral joint instability (GHI) combining the bone block 
procedure with the long head of biceps tendon (LHBT) transfer according to the dynamic anterior stabilization 
(DAS) technique.  
 
Methods 
Through an anterior portal the labrum is mobilized and the anterior glenoid wall is decorticated.Two double-
loaded soft anchors 2,9mm (JuggerKnot, Zimmer-Biomet) are placed at the anterior rim of the 
glenoid.Through the posterior portal, the arthroscopic guide for the Eden-Hybinette procedure 
(Smith&Nephew Inc.,Andover, MA,USA) is inserted and two tunnels are established.Two Endobuttons are 
placed on the graft holes (iliac crest autograft or allograft) and with the shuttle sutures from the glenoid 
tunnels the graft is placed on the anterior wall of glenoid.The sutures are fixed with two round buttons at the 
posterior surface of the glenoid and compression is optimized with a tensioner device (Smith & Nephew Inc., 
Andover, MA, USA).Next the LHBT is mobilized and fully released from its pulley.Thereafter is tenomized from 
the glenoid.The shoulder is placed in external rotation and with a switching stick from the posterior portal 
the subscapularis muscle split is performed. The LHBT is passed through the subscapularis and is stabilized 
using the lasso loop technique at the anterior glenoid rim with the two double-loaded soft anchors creating 
the “sling” effect.The clinical and radiological efficacy of this procedure was prospectively evaluated in 6 
patients with an average follow-up of 9 months (range 6–11 months). 
 
Results 
During the latest follow-up, we had no recurrent anterior dislocations.The functional outcomes were as 
follows Walch- Duplay score 95; Rowe score 92; SSV 94, WOSI 138 and average loss of external rotation, 10°. 
The optimal graft positioning,was achieved in all cases. 
 
Conclusion 
Several investigations have presented the pros and cons of bone block and DAS techniques separately.The 
combination of these techniques seems to overcome these disadvantages, extending the indications of each 
one separately with great short term outcomes.  
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ΕΑ127 

Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΩΝ ΑΚΡΩΜΙΟΚΛΕΙΔΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΜΕ 
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΜΜΑΤΟΣ/ ΚΟΥΜΠΙΟΥ(ENDO-BUTTON). Η ΧΡΗΣΗ 
ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ? 
Ιωάννης Μουστακαλής1, Χριστίνα Χατζηδάκη1, Παναγιώτης Μασούρος1, Νικόλαος Παπαζώτος1, Ευάγγελος 
Μπουκόρος1, Παρασκευή Γεωργιάδου1, Χρήστος Γαρνάβος1 
1ΓΝΑ Ευαγγελισμός 

ΣΚΟΠΟΣ: Η αναδρομική σύγκριση αποτελεσμάτων της αρθροσκοπικά υποβοηθούμενης και ελάχιστα 
επεμβατικής ανοικτής χειρουργικής αποκατάστασης των εξαρθρημάτων ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης τύπου 
III, IV και V κατά Rockwood. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Σε διάστημα 3 ετών (2019- 2022) 35 ασθενείς με εύρος ηλικιών 18- 47,  
αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά σε διάστημα μικρότερο των 4 εβδομάδων από τον τραυματισμό τους. Οι 17 
υποβλήθηκαν σε αρθροσκοπικά υποβοηθούμενη αποκατάσταση και οι 18  σε ανοικτή ανάταξη ελάχιστα 
επεμβατικη, ενώ και στα δύο γκρουπ η ανάταξη επιτεύχθηκε με συσκευή ράμματος- κουμπιού. Οι ασθενείς 
και των δύο υποομάδων υποβλήθηκαν σε τακτικό κλινικό (Constant- Murley Score-CMS) και ακτινολογικό  
επανέλεγχο. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η μέση τιμή του CMS στην ομάδα των ασθενών που αντιμετωπίστηκαν με ελάχιστα 
επεμβατική τεχνική (EET) ήταν 93,2, ενώ στην ομάδα της αρθροσκοπικά υποβοηθούμενης τεχνικής (AYT) 
91,75. Στην ομάδα της ΕΕΤ παρατηρήθηκε μία περίπτωση μετεγχειρητικής φλεγμονής τραύματος καθώς και 
μία περίπτωση απώλειας ανάταξης.  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η αρθροσκοπικά υποβοηθούμενη  και η ανοικτή ελάχιστα επεμβατική μέθοδος παρέχουν 
καλά αποτελέσματα στην αποκατάσταση των εξαρθρημάτων ακρωμιοκλειδικής. Από την εμπειρία μας δεν 
προκύπτει στατιστικά σημαντική υπεροχή κάποιας μεθόδου. 
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ΕΑ128 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΛΙΟΥ 
ΧΟΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΩΝ ΩΜΟΥ ΣΕ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΩΜΟΥ 
Ηλίας Γαλανόπουλος1, Στυλιανός Καράλης, Απόλλων Παπαδημητρίου, Νικόλαος Γαρατζιώτης, Λωρέττα 
Καμπουρίδου, Νικόλαος Ζερβάκης 
1401 ΓΣΝΑ 

Σκοπός: Ο σκοπός της μελέτης είναι η εκτίμηση της σχέσης ανάμεσα στην έκταση της βλάβης του επιχειλίου 
χόνδρου και στη συχνότητα εξαρθρημάτων της γληνοβραχιονίου άρθρωσης σε ασθενείς με αστάθεια ώμου. 
Υλικό και Μέθοδος: 41 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αρθροσκοπική αποκατάσταση χρόνιας αστάθειας 
ώμου χωρίστηκαν σε 3 ομάδες: ομάδα Ι, 19 ασθενείς με βλάβη Bankart μόνο, ομάδα ΙΙ, 15 ασθενείς με βλάβη 
Bankart και SLAP, ομάδα ΙΙΙ, 7 ασθενείς με εκτεταμένη αποκόλληση επιχειλίου χόνδρου (triple labral lesions). 
Έγινε καταγραφή και ανάλυση της προεγχειρητικής συχνότητας εξαρθρημάτων, των διεγχειρητικών 
ευρημάτων, του χειρουργικού χρόνου, καθώς και των μετεγχειρητικών κλινικών scores και του εύρους 
κίνησης στους 6 μήνες, 1 χρόνο και 2 χρόνια μετά την επέμβαση. Επίσης έγινε σύγκριση των παραπάνω 
μεταξύ των ασθενών και των 3 ομάδων. 
Αποτελέσματα: Ο χρόνος από το αρχικό εξάρθρημα μέχρι τη χειρουργική επέμβαση ήταν μικρότερος στους 
ασθενείς της ομάδας ΙΙΙ σε σύγκριση με τις άλλες δύο ομάδες (p<0.05). Ο μέσος αριθμός εξαρθρημάτων ήταν 
επίσης σημαντικά μικρότερος στην ομάδα ΙΙΙ σε σύγκριση με τις άλλες δύο (p<0.05). Και στις 3 ομάδες τα 
κλινικά scores (Constant, Rowe, VAS score) παρουσίασαν στατιστικά σημαντική βελτίωση (p<0.05) χωρίς 
ουσιαστική διαφορά μεταξύ των 3 ομάδων. Όλοι οι ασθενείς επέστρεψαν στην εργασία τους και οι 
περισσότεροι επέστρεψαν στο ίδιο επίπεδο αθλητικών δραστηριοτήτων. 
Συμπεράσματα: Η έκταση της βλάβης του επιχειλίου χόνδρου δε σχετίζεται πάντοτε με τον αριθμό των 
εξαρθρημάτων και συνεπώς η θεραπεία δεν πρέπει να στηρίζεται σε αυτήν. 
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ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΗΞΕΩΝ ΤΕΝΟΝΤΑ ΥΠΟΠΛΑΤΙΟΥ ΣΕ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ 
ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΑΖΙΚΩΝ ΡΗΞΕΩΝ ΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ: ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 
Στυλιανός Καράλης1, Απόλλων Παπαδημητρίου1, Νικόλαος Γαρατζιώτης1, Λωρέττα Καμπουρίδου1, Δημήτριος 
Παπαδόπουλος1, Ηλίας Γαλανόπουλος1 

1401 ΓΣΝΑ 

Σκοπός: Οι ρήξεις του τένοντα του υποπλατίου είναι δύσκολο να διαγνωσθούν απεικονιστικά και συχνά 
υποεκτιμώνται. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και καταγραφή της συχνότητας ρήξεων του 
υποπλατίου σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αρθροσκοπική συρραφή ρήξεων στροφικού πετάλου και η 
σύγκριση των αρθροσκοπικών με τα απεικονιστικά ευρήματα. 
Υλικό και μέθοδος: Πρόκειται για μία αναδρομική μελέτη που περιλαμβάνει 42 ασθενείς ηλικίας από 51 έως 
76 ετών με μεγάλη και μαζική ρήξη στροφικού πετάλου οι οποίοι υποβλήθηκαν σε αρθροσκοπική συρραφή 
μεταξύ Απριλίου 2016 και Μαρτίου 2019. Έγινε καταγραφή των ευρημάτων στη μαγνητική τομογραφία, των 
διεγχειρητικών ευρημάτων καθώς και της χειρουργικής τεχνικής και του αριθμού των αγκυρών που 
χρησιμοποιήθηκαν. Η επανεξέταση των ασθενών έγινε στους 6 μήνες, 1 χρόνο και στη συνέχεια κάθε χρόνο 
με συμπλήρωση του VAS score όσον αφορά τον πόνο, καθώς και των ASES και UCLA scores και την 
καταγραφή του εύρους κίνησης (μέσος χρόνος παρακολούθησης 35 μήνες). 
Αποτελέσματα: Μετά από ανάλυση των ευρημάτων διαπιστώθηκε ότι όλοι οι ασθενείς είχαν ρήξη του 
υπερακανθίου, ενώ το ποσοστό ρήξεων του υποπλατίου ήταν 45% (19 ασθενείς). Προεγχειρητικά 
διαπιστώθηκε στη μαγνητική τομογραφία ρήξη υποπλατίου σε ποσοστό 21% (9 ασθενείς).  
Συμπεράσματα: Οι ρήξεις του υποπλατίου είναι αρκετά συχνές ιδίως σε συνδυασμό με ρήξη υπερακανθίου 
ή και υπακανθίου. Παρόλο που η μαγνητική τομογραφία είναι αρκετά αξιόπιστη εξέταση για τη διάγνωση 
των ρήξεων του υπερακανθίου, συχνά αποτυγχάνει να διαπιστώσει ρήξεις του υποπλατίου. 
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ΕΑ130 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΩΝ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΩΝ 
ΩΜΟΥ ΜΕ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ 
Γεώργιος Τέτσιος1, Χρυσούλα Αργυρού1, Ραφαέλα Κιβωτίδου1, Μυρσίνη Ρώσση1, Παναγιώτης Κανέλλος1, 
Εμμανουήλ Φανδρίδης1, Σαράντης Σπυρίδωνος1 

1Κλινική Χεριού, Άνω Άκρου και Μικροχειρουργικής 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το παραμελημένο πρόσθιο εξάρθρημα του ώμου είναι σπάνια και δύσκολη κατάσταση για τους ασθενείς. H 
αντιμετώπιση του αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση. Η ανάστροφη ολική αρθροπλαστική είναι μία επιλογή 
που φαίνεται να προσφέρει ικανοποιητικό κλινικό αποτέλεσμα. 
 
ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός της εργασίας είναι παρουσίαση των πρώιμων κλινικών αποτελεσμάτων ασθενών που διαγνώσθηκαν 
με παραμελημένο πρόσθιο εξάρθρημα του ώμου και αντιμετωπίσθηκαν στην κλινική μας με ανάστροφη 
ολική αρθροπλαστική. 
 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν αναδρομικά τα στοιχεία 8 ασθενών ( 2 άνδρες, 6 γυναίκες). H διάγνωση τέθηκε 
με προσθιοπίσθια και διαμασχαλιαία ακτινογραφία και ο προεγχειρητικός σχεδιασμός έγινε με αξονική και 
μαγνητική τομογραφία για τον έλεγχο του οστικού υποβάθρου και της κατάστασης του στροφικού πετάλου. 
Οι επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν υπό γενική αναισθησία σε θέση beach chair και η προσπέλαση που 
χρησιμοποιήθηκε ήταν η θωρακοδελτοειδής. Μετεγχειρητικά έγινε ακινητοποίηση με νάρθηκα απαγωγής 
για 15 ημέρες και στη συνέχεια ακολουθείται πρόγραμμα κινησιοθεραπείας και φυσικοθεραπείας. Ο μέσος 
όρος μετεγχειρητικής παρακολούθησης ήταν 6 μήνες με ακτινολογικό και κλινικό έλεγχο στον 1ο, 3ο και 6ο 
μήνα. Μετρήθηκαν το παθητικό και το ενεργητικό εύρος κίνησης , το μετεγχειρητικό άλγος και το Constant-
Murley Shoulder Outcome Score στους 3 και στους 6 μήνες. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 70 έτη (59-75). Ο μέσος χρόνος διάρκειας του εξαρθρήματος μέχρι την 
χειρουργική επέμβαση ήταν 10 εβδομάδες (5-16). Σε κανέναν ασθενή δεν παρουσιάστηκε νέο εξάρθρημα, 
πρόσκρουση και χαλάρωση κατά την παρακολούθηση με ακτινογραφίες .Το μέσο εύρος κίνησης ήταν κάμψη 
110ο , έξω στροφή 23ο ,έσω στροφή (το ύψος του Ο4) και απαγωγή 105ο. Το 100% των ασθενών χρειάστηκε 
αναλγητική κάλυψη για τις δύο πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες. Ο μέσος όρος του Constant-Murley shoulder 
outcoume score στους 6 μήνες ήταν 62(40-80). 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η ανάστροφη ολική αρθροπλαστική ώμου για την αντιμετώπιση χρόνιου εξαρθρήματος είναι μία αξιόπιστη 
μέθοδος με ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο, ικανοποιητικό εύρος κίνησης που επιτρέπει σχετικά προβλέψιμα 
αποτελέσματα. 
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ΤΕΝΟΝΤΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΜΟΙΡΑΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΟΥΣ ΜΥΟΣ ΣΕ 
ΜΑΖΙΚΕΣ ΜΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΙΜΕΣ ΡΗΞΕΙΣ ΤΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΙΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ 
ΤΟΥ ΩΜΟΥ  
Φραντζέσκα Ζαμπέλη1, Α.  Ευθυμίου1, Κ.  Χατζηπαναγιώτου1, Χ.  Μούσα1, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΑΝΔΡΙΔΗΣ1 

1Κλινική χεριού, Άνω άκρου και Μικροχειρουργικής,  Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ» 

Εισαγωγή 
Η τενοντομεταφορά της κάτω μοίρας του τραπεζοειδούς (ΚΜΤ) μυός έχει χρησιμοποιηθεί για τη 
αποκατάσταση της έξω στροφής σε παράλυση βραχιονίου πλέγματος ενώ πρόσφατα προτάθηκε για 
αντιμετώπιση ασθενών με μαζικές μη –επισκευάσιμες ρήξεις του οπίσθιου τενοντίου πετάλου (massive 
irreparable posterior rotator cuff tear, MIPRCT). 
 
Σκοπός: Να περιγράψουμε την τεχνική και τα αποτελέσματα της τενοντομεταφοράς ΚΜΤ με τη χρήση 
αυτόλογου ημιτενοντώδους μοσχεύματος σε ασθενείς με MIPRCT. 
 
Υλικό και μέθοδος: Επτά ασθενείς, άντρες, με διάμεση ηλικία 55,5 έτη (εύρος 48-63) χειρουργήθηκαν το 
διάστημα 1/1/2020 έως 31/12/2020 με τενοντομεταφορά ΚΜΤ και παρακολουθήθηκαν προοπτικά. Κριτήρια 
εκλογής ήταν ο πόνος, το έλλειμμα ενεργητικής έξω στροφής με θετικό lag sign, θετική δοκιμασία dropping 
sign και θετικό hornblower sign με πρόσθια ανύψωση>100ο. Ακτινολογικά κριτήρια ήταν η ατροφία 
υπερακανθίου, υπακανθίου με λιπώδη διήθηση >2, λειτουργικός υποπλάτιος και απουσία αρθριτικών 
αλλοιώσεων. Διεγχειρητικά, επιβεβαιώθηκε η μη- επισκευάσιμη ρήξη του οπίσθιου τενοντίου πετάλου. 
Πραγματοποιήθηκε μερική αποκατάσταση τμήματος του υπακανθίου με διοστική άγκυρα όταν ήταν εφικτό 
(ν=6). Ο τένοντας της ΚΜΤ επεκτάθηκε με αυτόλογο μόσχευμα ημιτενοντώδους. Η καθήλωση του 
ημιτενοντώδους έγινε υπό αρθροσκόπηση με τουλάχιστον δύο άγκυρες στο μείζον βραχιόνιο όγκωμα. Το 
κεντρικό κολόβωμα του μοσχεύματος φέρεται οπίσθια και κάτω από την ωμοπλατιαία άκανθα και 
συρράπτεται με ραφή τύπου pulvertaft στον τένοντα της ΚΜΤ με τον ώμο σε μέγιστη έξω στροφή. Όλοι οι 
ασθενείς έκαναν μακροχρόνια αποκατάσταση 4-6 μηνών μετά την αφαίρεση του κηδεμόνα απαγωγής (5 
εβδομάδες μετεγχειρητικά). Καταγράφηκαν ο πόνος (VAS), το εύρος κίνησης, και οι κλίμακες subjective 
shoulder value (SSV) και Constant score. 
 
Αποτελέσματα: Ο διάμεσος χρόνος μετεγχειρητικής παρακολούθησης ήταν 14 μήνες (εύρος 12-16). Ο πόνος 
βελτιώθηκε από VAS 7 (5-8) σε 2 (0-3), SSV από 30 (20-50) σε 70 (60-80), και Constant score από 40 (30-50) 
σε 68 (60-75). Η ενεργητική πρόσθια ανύψωση αυξήθηκε από 120° (100-145) σε 145° (105-160), η έξω 
στροφή 1° από -10° (-20 - 0°) σε 45° (30-60) και η έξω στροφή 2 από -10° (-30 - 10) σε 45° (35-60). Τα σημεία 
lag sign, hornblower sign, dropping sign ήταν αρνητικά σε τρεις ασθενείς και βελτιώθηκαν σε τέσσερις 
ασθενείς. Δεν υπήρξαν άμεσες ή απώτερες επιπλοκές ούτε παθολογία από την περιοχή λήψης του 
μοσχεύματος. 
 
Συμπεράσματα: Η τενοντομεταφορά της ΚΜΤ μυός είναι μια τενοντομεταφορά που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με καλά αποτελέσματα σε ασθενείς με MIPRCT με τα εξής χαρακτηριστικά: πόνος, έλλειμμα 
ενεργητικής έξω στροφής, ανύψωση άνω των 100ο, λειτουργικό υποπλάτιο και απουσία αρθριτικών 
αλλοιώσεων. Η υποβοηθουμένη αρθοσκοπική τεχνική περιλαμβάνει όλα τα πλεονεκτήματα της 
αρθροσκόπησης του ώμου.  
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ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ EDEN-HYBINETTE ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕTΩΠΙΣΗ 
ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΩΜΟΥ 
Φραντζέσκα Ζαμπέλη1, Ι.  Κολοβός1, Α.  Κουτσόπουλος1, Χ. Αργυρού1, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΑΝΔΡΙΔΗΣ1 

1Κλινική χεριού, Άνω άκρου και Μικροχειρουργικής,  Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ» 

Εισαγωγή: Η χειρουργική αντιμετώπιση της υποτροπιάζουσας τραυματικής πρόσθιας αστάθειας ώμου με 
κρίσιμο έλλειμμα ωμογλήνης απαιτεί χρήση οστικού μοσχεύματος για να αποκατασταθεί το πλάτος της 
ωμογλήνης. 
 
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι να περιγράψουμε τα αποτελέσματα της αρθροσκοπικής τεχνικής Eden-
Hybinette που χρησιμοποιείται σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα τραυματική πρόσθια αστάθεια ώμου και 
κρίσιμο έλλειμμα πρόσθιας-κάτω ωμογλήνης.  
 
Υλικό και μέθοδος: Είκοσι 23 ασθενείς (20 άρρενες) μέση ηλικία 25 ετών (εύρος 20-33) που υποβλήθηκαν σε 
αρθροσκοπική Eden-Hybinette το διάστημα 1-7-2019 έως 1-9-2021 παρακολουθήθηκαν προοπτικά. 
Κριτήρια εισαγωγής ήταν η υποτροπιάζουσα τραυματική πρόσθια αστάθεια ώμου με κρίσιμο έλλειμμα 
ωμογλήνης μεταξύ 10-20%, το πρώτο τραυματικό επεισόδιο εξάρθρημα/υπεξάρθρημα < 5 έτη και η 
παρουσία ικανοποιητικού για καθήλωση επιχειλιοθυλακικού συμπλέγματος.  Κριτήρια αποκλεισμού στη 
μελέτη ήταν ασθενείς με MDI, και οστικό έλλειμμα ωμογλήνης >20%. Το λαγόνιο μόσχευμα καθηλώθηκε με 
δύο κουμπιά καθήλωσης και συνδυάστηκε με επανακαθήλωση του πρόσθιου επιχειλιοθυλακικού 
συμπλέγματος, ώστε το μόσχευμα να παραμείνει εξωαρθρικό, εκτός από μια περίπτωση. Σε έναν ασθενή 
έγινε συμπληρωματικά, τεχνική remplissage για ευμέγεθες Hill Sachs. Καταγράφηκαν η σταθερότητα, το 
εύρος κίνησης, και οι κλίμακες αξιολόγησης Constant-Murley score (CMS), Rowe, Western Ontario Shoulder 
Instability Index (WOSII) και το Subjective Shoulder Value (SSV). Μετεγχειρητικά η επούλωση/πώρωση του 
οστικού μοσχεύματος αξιολογήθηκε με αξονική τομογραφία (CT). 
 
Αποτελέσματα: Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης ήταν 20 μήνες (εύρος 12-34). Μετεγχειρητικά κανένας 
από τους ασθενείς δεν εμφάνισε υποτροπή με νέο εξάρθρημα ή υπεξάρθρημα αν και ο χρόνος 
παρακολούθησης είναι πολύ σύντομος. Οκτώ ασθενείς εμφάνισαν μέσο έλλειμμα έξω στροφής 2 
(ωμοπλατιαίο επίπεδο) 7.5° (εύρος 5-10). Δύο ασθενείς είχαν θετική apprehension δοκιμασία (έξω στροφή 
2). Και οι δυο ασθενείς εμφάνισαν μερική απορρόφηση του μοσχεύματος στον έλεγχο με CT.  Η μέση τιμή 
της κλίμακας CMS ήταν 84 βαθμοί (εύρος 73-98), της κλίμακας Rowe 86 βαθμοί (65-100), της κλίμακας SSV 
80% (εύρος 50%-100%), και του δείκτη WOSI 75% (εύρος, 44%-92%). Όλες οι κλίμακες αξιολόγησης έδειξαν 
σημαντική βελτίωση (p<0.05). Μετεγχειρητική CT έγινε σε 18/23 ασθενείς. Σε 7 ασθενείς υπήρχε μικρή 
απορρόφηση του μοσχεύματος και σε 3 περιπτώσεις έσω τοποθέτηση του μοσχεύματος >2 χιλ. 
 
Συμπεράσματα: Η αρθροσκοπική τεχνική Eden-Hybinette δεν επηρεάζει τον τένοντα του υποπλατίου. Η 
καθήλωση του λαγονίου μοσχεύματος με δυο κουμπιά έχει καλά αποτελέσματα στην σταθερότητα και την 
πώρωση του. Η επανακαθήλωση του πρόσθιου κάτω επιχειλιοθυλακικού συμπλέγματος προσδίδει 
μεγαλύτερη συνδεσμική σταθερότητα στον μετεγχειρητικό ώμο, ενώ  μετατρέπει το λαγόνιο μόσχευμα  σε 
εξωαρθρικό ικρίωμα. 
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Trapeziectomy with a dorsal distally based capsular interposition flap 
arthroplasty: surgical technique and clinical outcomes. 
Georgios Mazis1, Lilanthi Wickramarachchi1, Amit Thakrar1, Karen Chui1, Eskarlett Pereira1 

1Queen's Hospital NHS BHRUT, London, UK, Romford, UK 

Introduction 
First carpometacarpal joint (1st CMCJ) arthritis is a common condition with a reported prevalence of 11%.  
When conservative measures fail, patients with ongoing symptoms regularly require surgical treatment. 
Current literature doesn’t favour one type of procedure over others based on patient outcome. 
We describe a procedure consisting of an excision of the trapezium while preserving a distally based capsular 
flap used as an interposition graft. We present a retrospective study assessing the outcomes of this technique.  
 
Methods 
We followed up 19 patients who had the same operation performed by a single surgeon over the course of 
31 months. We collected data including pincer grip measurement, DASH, Kapanji, VAS scores and Patient 
Satisfaction score. 
  
Results 
There were 15 female patients and four males patients.Post-operative mean Kapandji score was 9.6/10 (9-
10, SD 0.48); mean DASH score was 21.7/100 (20.75-22.5, SD 0.67); mean VAS pain score was 1.05/10 (0-3, 
SD 0.7).Post-operative mean grip strength in the operated hand was 14.7 Kg (8.0-25.8 Kg, SD 4.8). There was 
no significant difference between grip strengths in the operated and unoperated hands (P = 0.2660). Self-
reported patient satisfaction was either “Good” (63%) or “Excellent” (37%). 
 
Conclusion 
The current literature does not favour one form of surgical procedure over another for the treatment of 1st 
CMCJ arthritis. Our results show the procedure as described provides a satisfactory outcome, with low 
complication rates in the studied cohort of patients. 
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ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΥΠΟΠΛΑΣΙΑ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΟΔΑΚΤΥΛΙΑ ΑΛΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ 
ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΕΡΙ: ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 
Σοφία Συγγούνα1, Ροδάνθη Μαργαρίτη2, Δημήτρης Λειβαδίτης1, Γεώργιος Τέτσιος1, Χρύσα Αργυρού1, 
Εμμανουήλ Φανδρίδης1 

1Κλινική Χεριού, Άνω Άκρου & Μικροχειρουργικής, ΓΝΑ ΚΑΤ, 2Α Ορθοπαιδική Κλινική, ΓΝ Παίδων Αγλαΐα Κυριακού 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ 
Οι συγγενείς ανωμαλίες του παιδικού χεριού είναι είτε μεμονωμένες παθολογίες, είτε στα πλαίσια ενός 
συνδρόμου, πρέπει να χαρακτηριστούν επακριβώς και να ταξινομηθούν αναλόγως, με σκοπό την έγκαιρη 
και ορθή χειρουργική αποκατάσταση τους, ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο λειτουργικό και αισθητικό 
αποτέλεσμα.  
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Από το 2020 μέχρι το 2022 αντιμετωπίστηκαν 4 παιδιά (3 κορίτσια, 1 αγόρι) ηλικίας 12 εώς 18 μηνών 
(ΜΟ:15,5μηνών) με συγγενή υποπλασία αντίχειρα και κλινοδακτυλία άλλου δακτύλου στο ίδιο χέρι. 
Συγκεκριμένα τα 3 κορίτσια εμφανίζουν ώλενια κλινοδακτυλία δείκτη, ενώ το αγόρι κερκιδική απόκλιση 
μικρού δακτύλου. Τα 4 περιστατικά ταξινομούνται ως συγγενείς αξονικές δυσπλασίες χεριού σύμφωνα με 
την τροποποίηση JSSH της ταξινόμησης Swanson με βάση τον ακτινολογικό έλεγχο και την κλινική εξέταση. 
Και τα 4 παιδιά χρησιμοποιούσαν προεγχειρητικά τον αντίχειρα χωρίς δυσκολία, ωστόσο τα δάκτυλα με την 
απόκλιση, δείκτης και μικρός, τα αγνοούσαν εντελώς, και οι λειτουργίες τους είχαν αντικατασταθεί από το 
παρακείμενο δάκτυλο, τον μέσο και τον παράμεσο αντιστοίχως και το χέρι λειτουργούσε ως «χέρι τεσσάρων 
δακτύλων». Όλα τα παιδιά χειρουργήθηκαν υπό γενική αναισθησία, έγινε διατομή των συνδέσμων του 
δακτύλου από την πλευρά της απόκλισης, θυλακοπλαστική από την αντίθετη πλευρά και σταθεροποίηση με 
δυο Kirschner wire No 1 και γυψονάρθηκα. Έξι εβδομάδες μετεγχειρητικά ξεκίνησε η κινητοποίηση του 
δακτύλου και η προσπάθεια εντύπωσης στον παιδικό εγκέφαλο της παρουσίας του «νέου» δακτύλου το 
οποίο είχε απορριφθεί ως μη λειτουργικό.  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Όλα τα περιστατικά εμφανίζουν βελτιωμένο λειτουργικό και κοσμητικό αποτέλεσμα.  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Σημαντική είναι η σωστή ταξινόμηση της συγγενούς διαμαρτίας του παιδικού χεριού, καθώς και η έγκαιρη 
χειρουργική αντιμετώπιση μέχρι την ηλικία των 18 μηνών, ώστε να συμβαδίζει με την ανάπτυξη των 
εγκεφαλικών μονοπατιών για τον έλεγχο του δραγμού, για το βέλτιστο τελικό αποτέλεσμα και ως εκ τούτου 
ένα λειτουργικό ενήλικο χέρι. 
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ΟΡΙΣΜOΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 
ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ: ΜΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  
Σοφία Συγγούνα1, Δημήτρης Λειβαδίτης, Στεφανία Νικολάου, Νικόλαος Χατζίου, Παναγιώτης Κανέλλος, 
Εμμανουήλ Φανδρίδης 
1Κλινική Χεριού, Άνω Άκρου & Μικροχειρουργικής, ΓΝΑ ΚΑΤ 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ 
Οι μεικτές βλάβες του καρπού και του αντιβραχίου αποτελούν συχνές τραυματικές βλάβες του άνω άκρου, 
η αντιμετώπιση των οποίων προϋποθέτει απαιτητικές τεχνικές χειρουργικής χεριού καθώς και ειδική 
μετεγχειρητική παρακολούθηση και αποκατάσταση. Η μεικτές βλάβες συνοδεύονται από σοβαρά 
λειτουργικά ελλείμματα με ανάλογα κοινωνικά και οικονομικά αποτελέσματα. Δεν υπάρχει ομοφωνία στον 
σαφή ορισμό των τραυματισμών αυτών. Σκοπός της εργασίας είναι ο ορισμός της μεικτής βλάβης του 
καρπού και του αντιβραχίου, η αξιολόγηση της βαρύτητας τους, η μελέτη της επιδημιολογίας και της 
αντιμετώπισης τους. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Από το 2018 μέχρι το 2022 αντιμετωπίσθηκαν 179 ασθενείς (161 άνδρες, 18 γυναίκες), ηλικίας από 11 εώς 
91 ετών (ΜΟ 42,6 έτη), με τραυματισμό παλαμιαίας επιφάνειας του καρπού από ζώνη V εώς και VIII. Ως 
μεικτή βλάβη ορίζουμε τον τραυματισμό τουλάχιστον δυο διαφορετικών δομών των μαλακών μορίων της 
παλαμιαίας επιφάνειας καρπού: αγγείο, νεύρo, τένοντας.  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Αναφορικά με το πλήθος των τρυματισμένων δομών, αυτές ήταν κατά μέσο όρο 6,44 ανά ασθενή, κυρίως 
σε 1-3 τένοντες (42,5% των ασθενών), 1 νεύρο (73,1%) και 1 αρτηρία (53,2%). Ο συχνότερα τραυματισμένος 
τένοντας ήταν ο επιπολής καμπτήρας του παραμέσου (10,9% των ασθενών), από τα νεύρα το ωλένιο (52%) 
και το μέσο (50,8%) και από τις αρτηρίες η ωλένιος (46,9%). Η πλειοψηφία των βλαβών, 1132 διατομές 
(98,2%), αντιμετωπίστηκε με τελικοτελική συρραφή, σε 10 διατομές (0,9%) έγινε αποκατάσταση με τη χρήση 
μοσχευμάτων, 2 (0,2%) τενοντομεταφορές και 9 (0,8%) μη επιδιορθώσιμες βλάβες. 
Όλοι οι ασθενείς έφεραν άμεσα μετεγχειρητικά ραχιαίο γυψονάρθρηκα σε κάμψη δακτύλων και ήπια κάμψη 
καρπού για 30 ημέρες. Όλοι ασθενείς ξεκίνησαν πρώιμη παθητική κινητοποίηση δακτύλων.  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Συμπερασματικά, οι μεικτές βλάβες αφορούν κυρίως άντρες χειρώνακτες με βλάβη σε 1 έως 3 τένοντες, ένα 
νεύρο και μία αρτηρία. Η τακτική μετεγχειρητική παρακολούθηση και η συμμόρφωση του ασθενούς με τις 
μετεγχειρητικές οδηγίες συμβάλουν σημαντικά στο τελικό αποτέλεσμα. 
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ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΣΚΑΦΟΕΙΔΟΥΣ ΟΣΤΟΥ.  
ΜΕΛΕΤΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 
Χρυσούλα Αργυρού1, Γεώργιος Τέτσιος1, Αλέξανδρος Ευθυμίου1, Καρολίνα Χατζηπαναγιώτου1, Σοφία 
Συγγούνα1, Παναγιώτης Κανέλλος1, Σαράντης Σπυρίδωνος1 

1Κλνική Χεριού, Άνω Άκρου και Μικροχειρουργικής ΚΑΤ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η διαδερμική οστεοσύνθεση καταγμάτων σκαφοειδούς έχει συνδεθεί με μικρότερη διαταραχή της 
αιμάτωσης του σκαφοειδούς και με μικρότερο τραυματισμό των μαλακών μορίων διεγχειρητικά, με 
αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση και γρήγορη επιστροφή στην εργασία. 
 
ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός της εργασίας ήταν η αξιολόγηση των κλινικών αποτελεσμάτων ασθενών που υπεβλήθηκαν σε  
διαδερμική οστεοσύνθεση κατάγματος σκαφοειδούς. 
 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Αναλύθηκαν αναδρομικά τα στοιχεία 23 ασθενών (22 άνδρες-1 γυναίκα) με κάταγμα σκαφοειδούς χωρίς ή 
με ελάχιστη παρεκτόπιση  από το 2017 έως το 2021. H διάγνωση τέθηκε με ακτινολογικό έλεγχο 
σκαφοειδούς και αξονική τομογραφία (CT). Η επέμβαση έγινε 30 ημέρες (7-48) μετά τον τραυματισμό. Η 
πύλη εισόδου ήταν παλαμιαία και ραχιαία για τα κατάγματα εγγύς πόλου. Η επέμβαση έγινε υπό 
ακτινοσκοπικό έλεγχο (mini C-arm). Μετεγχειρητικά έγινε ακινητοποίηση με νάρθηκα για τρεις εβδομάδες 
και ακολούθησε κινησιοθεραπεία. Η ελάχιστη μετεγχειρητική παρακολούθηση ήταν 6 μήνες με μηνιαία 
επανεξέταση. Μετρήθηκαν ο χρόνος έως την πώρωση, το μετεγχειρητικό άλγος, το εύρος κίνησης και το 
QuickDASH score στους 3 και 6 μήνες. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 30 έτη (18-46), στο 65% των ασθενών το κάταγμα αφορούσε το επικρατές 
άκρο, το 71% χειρωνάκτες και το 41% καπνιστές. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανέδειξε πλήρη πώρωση 
του κατάγματος στο 96% των ασθενών με μέσο χρόνο πώρωσης τις 12 εβδομάδες (8-14). Σε 3 ασθενείς 
διενεργήθηκε CT για επιβεβαίωση της πώρωσης. Σε έναν ασθενή έγινε μετατροπή διαδερμικής 
οστεοσύνθεσης σε ανοιχτή στις 4 εβδομάδες λόγω τοποθέτησης μεγαλύτερου μεγέθους κοχλία. Το έλλειμμα 
κάμψης ήταν 11 μοίρες (±3.2) και έκτασης 18 μοίρες (±3.4) στους 3 μήνες. Το 94% των ασθενών χρειάστηκε 
αναλγητικά για δύο ημέρες μετεγχειρητικά. Το QuickDASH στους 6 μήνες ήταν 7.5 (±2.08). 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ   
Η διαδερμική οστεοσύνθεση κατάγματος σκαφοειδούς είναι αξιόπιστη και ασφαλής μέθοδος που επιτρέπει 
γρήγορη κινητοποίηση και επιστροφή στην εργασία, αν και είναι μια απαιτητική μέθοδος που χρειάζεται 
εμπειρία. 
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ΝΕΥΡΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΝΩ ΑΚΡΟ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Σοφία Συγγούνα1, Ροδάνθη Μαργαρίτη2, Χρύσα Αργυρού1, Ιωάννης Κολοβός1, Δημήτρης Λειβαδίτης1, 
Γεώργιος Πρελορέντζος1, Εμμανουήλ Φανδρίδης1 

1Κλινική Χεριού, Άνω Άκρου & Μικροχειρουργικής, ΓΝΑ ΚΑΤ, Κηφισιά, Ελλάδα, 2Α Ορθοπαιδική Κλινική, ΓΝ Παίδων Αγλαΐα 
Κυριακού 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ 
Οι νευρικοί όγκοι του παιδικού άνω άκρου αποτελούν σπάνιες παθολογίες, η διάγνωση των οποίων πολύ 
συχνά διαλάθει. Συγκεκριμένα, λόγω του ότι πρόκειται ως επί των πλείστων για ασυμπτωματικές μάζες, 
υποεκτιμώνται και συχνά χαρακτηρίζονται ως γάγγλια χωρίς περαιτέρω διερεύνηση. Στην πλειονότητα τους 
οι νευρικοί όγκοι του παιδικού άνω άκρου είναι σβαννώματα ή νευρινώματα στα πλαίσια συνδρόμου 
νευροϊνωμάτωσης (NF 1), οι οποίοι χωρίς την κατάλληλη αντιμετώπιση δημιουργούν νευρολογικά σημεία 
και συμπτώματα, ενώ σπανιότερα, παρά τον καλοήθη χαρακτήρα τους, μπορεί να εξαλλαχθούν σε κακοήθεις 
όγκους. Σκοπό της εργασίας αποτελεί η καταγραφή των σπάνιων αυτών περιστατικών και η μελέτη της 
αντιμετώπισης και της μετεγχειρητικής τους αποκατάστασης. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Από το 2018 μέχρι το 2022, αντιμετωπίστηκαν 3 παιδιά με νευρικούς όγκους άνω άκρου (2 κορίτσια, 1 αγόρι), 
ηλικίας 4, 6 και 10 ετών (ΜΟ:6,6 έτη). Και τα τρία παιδιά παρουσίασαν ψηλαφητό μόρφωμα στο αριστερό 
άνω άκρο (100%) διαμέτρου από 3cm εώς 7cm (MO:4,2cm). Στις 2 περιπτώσεις η μάζα βρισκόταν στη 
μεσότητα του αντιβραχίου, ενώ σε ένα περιστατικό καταλάμβανε το χέρι και την πηχεοκαρπική. Κατά την 
κλινική εξέταση όλα τα παιδιά παρουσίαζαν ήπια συμπτώματα, μια σχετικά ανώδυνη μάζα, ήπια 
παραισθησία κατανομής μέσου και ωλενίου νεύρου και αίσθημα βάρους στην κόπωση του πάσχοντος άνω 
άκρου. Στον προεγχειρητικό έλεγχο συμπεριλήφθηκαν ακτινογραφίες του άνω άκρου, μαγνητική 
τομογραφία και υπερηχογράφημα του όγκου.  Όλα τα παιδιά χειρουργήθηκαν με γενική αναισθησία, έγινε 
χειρουργική εκτομή του όγκου με διατήρηση της νευρικής συνέχειας με τεχνικές μικροχειρουργικής και 
αποστολή παθολογοανατομικής εξέτασης. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Όλα τα παιδιά μετεγχειρητικά παρουσίασαν βελτίωση της παραισθησίας, του αισθήματος βάρους καθώς 
και ένα βελτιωμένο αισθητικό αποτέλεσμα λόγω της αφαίρεσης της διόγκωσης. Η παθολογοανατομική 
έκθεση ανέδειξε 2 περιπτώσεις νευρινώματος και μια περίπτωση σβαννώματος. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Συμπερασματικά, η χαρτογράφηση του όγκου με βάση την κλινική εικόνα και τον απεικονιστικό έλεγχο είναι 
σημαντική για την ορθή χειρουργική εκτομή του όγκου. Ο σεβασμός στην νευρική συνέχεια διασφαλίζει το 
βέλτιστο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα, ενώ η διάγνωση που προκύπτει από την παθολογονατομική έκθεση 
προσδιορίζει την εξέλιξη και καθορίζει την τακτική παρακολούθηση του παιδιού για την διασφάλιση του 
άμεσου εντοπισμού υποτροπής. 
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ΝΕΥΡΙΛΕΙΜΜΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ 
Παρασκευή Γεωργιάδου1, Χριστίνα Χατζηδάκη1, Λάμπρος Μεταξάς1, Δημήτριος Μυργιώτης1, Χρήστος  
ΝΙκάκης1, Χρήστος  Γαρνάβος1 

1Γ.Ν.Α. Ευαγγελισμός 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ ΣΚΟΠΟΣ 
Το νευριλείμμωμα ή σβάννωμα είναι ένας καλοήθης, βραδέως εξελισσόμενος όγκος του νευρικού 
συστήματος που εξορμάται από τα κύτταρα του Schwann του ελύτρου των περιφερικών νεύρων. Στα άκρα 
εντοπίζεται συνήθως στις καμπτικές επιφάνειες και αφορά ηλικίες  30- 60 ετών. Η κακοήθης εξαλλαγή του 
είναι εξαιρετικά σπάνια. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση  των αποτελεσμάτων της  χειρουργικής 
αντιμετώπισης των νευριλειμμωμάτων των περιφερικών νεύρων. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Κατά το χρονικό διάστημα 2014-2020, 6 ασθενείς, 4 άντρες και 2 γυναίκες, μέσης ηλικίας 37 ετών(28-49) , 
αντιμετωπίστηκαν στο τμήμα μας και υπεβλήθησαν σε χειρουργική εκτομή νευριλειμμώματος περιφερικού 
νεύρου άνω ή κάτω άκρου. Σε 2 ασθενείς η εντόπιση αφορούσε το οπίσθιο κνημιαίο νεύρο, σε έναν το έσω 
πελματιαίο, σε δυο το ωλένιο και το μέσο νεύρο και σε ένα το έξω δερματικό νεύρο του βραχίονα.Κλινικά, 
τα κύρια συμπτώματα ήταν μια ψηλαφητή , ελαφρώς επώδυνη μάζα και παραισθησίες. Σε όλους τους 
ασθενείς διαπιστώθηκε θετικό σημείο Tinel. Κινητικά ελλείμματα δεν διαπιστώθηκαν. Η μέση διάρκεια από 
την έναρξη των συμπτωμάτων ήταν 23 μήνες. Όλοι οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε νευροφυσιολογικό έλεγχο, 
ο οποίος ήταν αρνητικός. Η MRI ανέδειξε έκκεντρη μάζα εκπορευόμενη από νεύρο.Ακολούθησε χειρουργική 
εξαίρεση του όγκου, με την χρήση μεγεθυντικών γυαλιών, με παρασκευή αυτού δια των νευρικών δεσμίδων, 
εκπυρήνιση και διατήρηση της ακεραιότητας του νεύρου.Η ιστολογική εξέταση έθεσε την διάγνωση του 
σβαννώματος. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Ύφεση του άλγους άμεσα μετεγχειρητικά. Σε 2 περιπτώσεις παρέμειναν οι παραισθησίες για διάστημα 2 
μηνών. Σε κανένα περιστατικό δεν παρατηρήθηκε επιδείνωση του νευρολογικού ελλείμματος. Δεν 
σημειώθηκε τοπική υποτροπή για διάστημα μέσης μετεγχειρητικής παρακολούθησης 20 μηνών.  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Παρ’ ότι  σπάνιοι, οι όγκοι των περιφερικών νεύρων πρέπει να περιλαμβάνονται στην διαφορική διάγνωση 
των μορφωμάτων των μαλακών μορίων των άκρων, ιδιαίτερα αν συνυπάρχουν αισθητικές διαταραχές και 
θετικό σημείο Tinel. Η θεραπεία εκλογής είναι η χειρουργική αφαίρεση, από χειρουργούς διαθέτοντες 
εμπειρία στη χειρουργική περιφερικών νεύρων. 
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ΙΑΤΡΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΤΟΥ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟ-
ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
Διονυσία Βασδέκη1, Σωκράτης Βαρυτιμίδης1, Χαράλαμπος Χρυσανθάκης2, Ζωή Νταϊλιάνα1,3 

1Ορθοπεδική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 2Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 3Κλινική Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου και Μικροχειρουργικής, ΙΑΣΩ   
Θεσσαλίας  

Εισαγωγή 
Μεταξύ των ιατρογενών επιπλοκών, οι κακώσεις των περιφερικών νεύρων είναι από τις συχνότερες και 
συνηθέστερα είναι το αποτέλεσμα άμεσου χειρουργικού τραύματος. Είναι κακώσεις με κοινωνικο-
οικονομικές και ιατρο-νομικές επιπτώσεις, που οδηγούν σε σημαντική νοσηρότητα,  παρότι η πλειονότητα 
αυτών είναι αποτρέψιμες. Μέχρι και σήμερα δεν υπάρχουν αναφορές στη βιβλιογραφία σχετικά με τις 
ιατρο-νομικές συνέπειες αυτών των κακώσεων στην Ελλάδα. 
Σκοπός 
Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή των περιστατικών ιατρογενών κακώσεων των περιφερικών νεύρων 
του άνω άκρου που κατέφυγαν στη δικαιοσύνη και το τελικό αποτέλεσμα της εκδίκασης αυτών. 
Υλικό και Μέθοδος 
Πρόκειται για αναδρομική μελέτη περιστατικών της χειρουργικής του άνω άκρου που κατέφυγαν στη 
δικαιοσύνη εντός των τελευταίων δύο δεκαετιών στην Ελλάδα. Τα περιστατικά αναλύθηκαν περαιτέρω, 
προκειμένου να ανευρεθούν όσα αφορούν ιατρογενείς κακώσεις των περιφερικών νεύρων του άνω άκρου. 
Αποτέλεσμα 
Συνολικά εκδικάστηκαν 10 αγωγές. Υπήρξαν 3 αγωγές για κάκωση του παραπληρωματικού νεύρου, κατά τη 
διάρκεια βιοψίας λεμφαδένα, 1 αγωγή για κάκωση του μέσου νεύρου, κατά τη διάρκεια διάνοιξης του 
καρπιαίου σωλήνα και 6 αγωγές για κάκωση του βραχιονίου πλέγματος, κατά τη διάρκεια του τοκετού 
(μαιευτική παράλυση).  
Από τις 3 υποθέσεις σχετικά με το παραπληρωματικό νεύρο, οριστική απόφαση υπήρξε μόνο σε μία, η οποία 
εκδικάστηκε σε ποινικό δικαστήριο, και περιλάμβανε φυλάκιση του χειρουργού για 8 μήνες με τριετή 
αναστολή. Η εκδίκαση της υπόθεσης σχετικά με την κάκωση του μέσου νεύρου έκλεισε υπέρ του ασθενή, 
με οριζόμενη αποζημίωση €20.000. Σχετικά με τις αγωγές που σχετίζονταν με κάκωση του βραχιονίου 
πλέγματος στον τοκετό, οριστική απόφαση υπήρξε για όλες, με 2 υποθέσεις να κλείνουν υπέρ των ιατρών 
και 4 υπέρ των ασθενών, ενώ οι οριζόμενες αποζημιώσεις κυμαίνονταν από €12.000 έως €201.697. 
Συμπεράσματα 
Αυτή είναι η πρώτη μελέτη σχετικά με τις ιατρο-νομικές επιπτώσεις των ιατρογενών κακώσεων των 
περιφερικών νεύρων του άνω άκρου στην Ελλάδα. Η κατανόηση των αιτίων που οδηγούν σε αγωγές, θα 
βοηθήσει τους χειρουργούς να αποφύγουν περαιτέρω δυσάρεστα αποτελέσματα και νομικές επιπτώσεις. 
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ΕΑ140 

ΡΑΧΙΑΙΟ ΜΙΣΧΩΤΟ ΑΓΓΕΙΟΥΜΕΝΟ ΟΣΤΙΚΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ 
ΑΡΤΗΡΙΑ ΤΟΥ 4ου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΝΕΚΡΩΣΗΣ ΜΗΝΟΕΙΔΟΥΣ (ΝΟΣΟΣ 
Kienböck) 
Φραντζέσκα Ζαμπέλη1, Παναγιώτης Κανέλλος1, Αλέξανδρος Ευθυμίου1, Ραφαέλα Κιβωτίδου1, Σαράντης 
Σπυρίδωνος1, Εμμανουήλ Φανδρίδης1 

1Κλινική χεριού, άνω άκρου, μικροχειρουργικής,  Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ»  

Εισαγωγή  
Η επαναγγείωση του μηνοειδούς με αγγειούμενο οστικό μόσχευμα (vascularised bone graft, VBG) είναι μία 
από τις προτεινόμενες θεραπευτικές επιλογές στη νόσο του Kienböck. Το ραχιαίο μισχωτό VBG που βασίζεται 
στην αρτηρία του 4ου διαμερίσματος των εκτεινόντων (4th ECA) λαμβάνει παλίνδρομη ροή απ’το ραχιαίο 
μεσοκαρπικό τόξο (4th ECA VBG). Εντούτοις, η χρήση του 4th ECA VBG είναι περιορισμένη κυρίως εξαιτίας 
της γειτνίασης της παλίνδρομης ροής με τη θέση της θυλακοτομής.  
 
Σκοπός  
Σκοπός της μελέτης είναι να περιγράψουμε την χειρουργική τεχνική και τα αποτελέσματα επαναγγείωσης 
με χρήση του 4th ECA VBG σε ασθενείς με νόσο Kienböck σταδίου Lichtman II-III. 
 
Υλικό και μέθοδος 
Πέντε ασθενείς (διάμεση ηλικία 31έτη, εύρος 27-37) με νόσο Kienböck (τρεις ασθενείς με νόσο σταδίου II, 
ένας ΙΙΑ και ένας IIIΒ), χειρουργήθηκαν με χρήση 4th ECA VBG. Όλοι οι ασθενείς είχαν ουδέτερη ωλένια 
απόκλιση. Έγινε ραχιαία θυλακοτομή με διατήρηση του ραχιαίου κερκιδοκαρπικού συνδέσμου. Το επίμηκες 
σκέλος της θυλακοτομής ήταν επικεντρωμένο πάνω στο μηνοειδές ώστε να αποφεύγεται η διατομή 
αναστομωτικών κλάδων. Το κέντρο του μοσχεύματος εντοπίζεται περίπου 1.1εκ κεντρικά της 
κερκιδοκαρπικής άρθρωσης. Αξιολογήθηκαν ο πόνος, το εύρος κίνησης του καρπού, και το Modified Mayo 
Wrist Score (MMWS). Έγινε ακτινολογική αξιολόγηση για εξέλιξη της νόσου και έλεγχος της επαναγγείωσης 
του μηνοειδούς με μαγνητική τομογραφία.  
 
Αποτελέσματα  
Σε διάμεσο χρόνο παρακολούθησης 42 μήνες (διακύμανση, 38-44) ο πόνος στην κλίμακα VAS βελτιώθηκε 
από 7.3 (7-8) σε 1.6 (1-3) μετεγχειρητικά. Το εύρος κίνησης κάμψης/έκτασης βελτιώθηκε από 63° (55-70) σε 
75° (70-80) και κερκιδικής/ωλένιας απόκλισης από  18° (10-27) σε 24° (12-35). Η κλίμακα MMWS βελτιώθηκε 
από 62 (60-65) σε 73 (70-75). Επαναγγείωση του μηνοειδούς αναδείχθηκε για όλους τους ασθενείς 6 μήνες 
μετεγχειρητικά. Ένας ασθενής εμφάνισε εξέλιξη της νόσου από στάδιο ΙΙ σε IIIB. Δεν παρατηρήθηκε 
νοσηρότητα απ’την δότρια περιοχή ούτε αστάθεια του καρπού.  
 
Συμπεράσματα 
Η αντιμετώπιση της νόσου του Kienbock σταδίου ΙΙ και ΙΙΙ με 4th ECA VBG είχε καλό λειτουργικό αποτέλεσμα 
και πιθανόν βοηθά στην επαναγγείωση του μηνοειδούς. Η θυλακοτομή θα πρέπει να διατηρεί τους 
αναστομωτικούς κλάδους ανάμεσα στο ραχιαίο μεσοκαρπικό τόξο και την 4th ECA καθώς και τον ραχιαίο 
κερκιδοκαρπικό σύνδεσμο. 
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ΕΑ141 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΙΜΩΝ ΡΗΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΥΟΤΕΝΟΝΤΙΟΥ 
ΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ ΜΕ ΤΕΝΟΝΤΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΕΝΟΝΤΑ ΙΣΧΝΟΥ – 
ΗΜΙΤΕΝΟΝΤΩΔΟΥΣ 
Μιχαήλ Κότσαπας1, Απόστολος Γκάντσος1, Νεραντζούλα Γούτσιου1, Παύλος Ενφιετζόγλου1, Γρηγόριος 
Αναγνώστου1, Κωνσταντίνος Μποσινάκης1, Ιωάννης Βασιάδης1, Αλέξανδρος Ελευθερόπουλος1 

1Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας 

 
Εισαγωγή/Σκοπός: Να παρουσιάσουμε τη χειρουργική τεχνική και τα λειτουργικά αποτελέσματα της 
τενοντομεταφοράς του κατώτερου τραπεζοειδούς ενισχυμένου με τένοντα ισχνού ημιτενοντώδους σε 8 
ασθενείς με μη επιδιορθώσιμες ρήξεις του στροφικού πετάλου. 
Υλικό και μέθοδος: Η λήψη του τενόντιου αυτομοσχεύματος πραγματοποιήθηκε σε όλους τους ασθενείς από 
το ετερόπλευρο σκέλος ακολουθούμενη από την διαγνωστική αρθροσκόπηση του ώμου. Το τενόντιο 
αυτομόσχευμα καθηλώθηκε με άγκυρες στην κεφαλή του βραχιονίου, αντίστοιχα της κατάφυσης του 
ρηχθέντος τένοντα του υπακανθίου. Πραγματοποιήθηκε παρασκευή του τένοντα του κατώτερου 
τραπεζοειδούς με εγκάρσια τομή κάτωθεν της ωμοπλατιαίας άκανθας. Στη συνέχεια, τα δύο τενόντια 
κολοβώματα υπεβλήθησαν σε συρραφή κατά Pulvertaft. Μετεγχειρητικά το άνω άκρο ακινητοποιήθηκε με 
νάρθηκα 30 μοιρών έξω στροφής για 6 εβδομάδες και ακολουθήθηκε κοινό φυσικοθεραπευτικό 
πρωτόκολλο αποκατάστασης. Με την ανωτέρω αναφερόμενη τεχνική αντιμετωπίστηκαν 7 άρρενες και 1 
θήλυ ασθενείς, μέσης ηλικίας 49 ετών με μη επιδιορθώσιμη ρήξη του μυοτενόντιου στροφικού πετάλου. 
Υπολογίστηκαν τα Constant Shoulder Score (CSS) και Simple Shoulder Test (SST) τόσο προεγχειρητικά όσο και 
μετεγχειρητικά. 
Αποτελέσματα: Προεγχειρητικά, οι ασθενείς παρουσίασαν μειωμένη ικανοποίηση και λειτουργικότητα του 
πάσχοντος ώμου, με μέση τιμή CSS 50% και SST 2/12. Η αξιολόγηση επαναλήφθηκε στους 6 μήνες 
μετεγχειρητικά, όπου οι ασθενείς παρουσίασαν σημαντική βελτίωση με μέση τιμή CSS 82% και SST 10/12.  
Συμπεράσματα: Η τενοντομεταφορά του κατώτερου τραπεζοειδούς ενισχυμένου με τένοντα ισχνού-
ημιτενοντώδους δύναται να αποκαταστήσει τη λειτουργικότητα του ώμου σε ικανοποιητικό βαθμό σε 
ασθενείς με μη επιδιορθώσιμες ρήξεις του μυοτενόντιου στροφικού πετάλου, ενώ βελτιώνει σημαντικά την 
ικανοποίηση τους και τους καθιστά ικανούς να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους.  
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ΕΑ142 

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ACL ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ INTERNAL BRACE 
Efstratios Papadelis1, Sam Yasen1, Mike Risebury1 

1BNHH, UK 

Σκοπός: 
Υψηλό ποσοστό αποτυχίας και επαναρήξεως, έως και 20%, περιγράφεται σε ασθενείς ηλικίας κάτω των 18 
ετών που υποβάλλονται σε ανακατασκευή του ACL. Η συντηρητική θεραπεία θα οδηγήσει σε εμμένουσα 
αστάθεια με αποτέλεσμα τραυματισμούς χόνδρων / μηνίσκων. Υπάρχουν αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά 
με τη διαταραχή της αυξητικής πλάκας με τεχνικές trans-physeal και ζητήματα με μοσχεύματα σχετικά μικρής 
διαμέτρου στους Tanner 1 και 2 ασθενείς, οι οποίοι αποδεικνύονται ανεπαρκείς. Με τα εξελιγμένα όργανα, 
όπως 3,5 mm tunnel drilling, η επισκευή και η επακόλουθη διατήρηση της φυσικού ACL αποτελεί πια μια 
πολύ καλή επιλογή. Η ελάχιστα επεμβατική προσέγγιση της αρθροσκοπικής πρωτογενούς επιδιόρθωσης ACL 
διατηρεί τον φυσικό σύνδεσμο. Παρουσιάζουμε τα πρώιμα αποτελέσματα τριών ετών. 
Μέθοδοι 
Είκοσι τεσσερις ασθενείς (ηλικίας 6 έως 16 ετών) με πλήρη εγγύς ρήξη ACL υποβλήθηκαν σε άμεση 
αρθροσκοπική επισκευή ACL ενισχυμένη με προσωρινή εσωτερική στήριξη (internal brace). Αποτελεσματα 
συλλέχθηκαν σε 6 μήνες, 1 έτος, 2 έτη, 3 έτη και 4 έτη μετά την επέμβαση. 
Αποτελέσματα 
7 ασθενείς ολοκλήρωσαν τα δεδομένα σε 1 χρόνο, 8 ασθενείς ολοκλήρωσαν τα δεδομένα σε 2 χρόνια, 5 σε 
3 χρόνια και 4 σε τέσσερα χρόνια  μετά την επέμβαση. Η κλινική εξέταση, η second-look αρθροσκόπηση και 
η απεικόνιση σε 3 μήνες επιβεβαίωσαν τη σταθερότητα του γόνατος και την πλήρη θεραπεία του ACL σε 
όλες τις περιπτώσεις. Δεν σημειώθηκαν αποτυχίες ούτε επιπλοκές και δεν παρατηρήθηκε διαταραχή 
ανάπτυξης πέραν των 4 ετών. Τα σκορ των αποτελεσμάτων (KOOS-Child, Lysholm και Tegner) έδειξαν προ- 
και μετεγχειρητικά στατιστικά σημαντικές βελτιώσεις μετά από χειρουργική επέμβαση με ρ <0.00001. 
Συμπέρασμα 
Η επισκευή του ACL σε μικρά παιδιά, χρησιμοποιώντας αυτή την τεχνική, αναιρεί την απαίτηση και την 
πιθανότητα νοσηρότητας της  λήψης μοσχεύματος και αποδεικνύει τη δυνατότητα για άριστο αποτέλεσμα 
ως ελκυστική εναλλακτική λύση στην ανακατασκευή του ACL όπου ένα επαρκές υπόλοιπο ACL επιτρέπει την 
άμεση επισκευή του. 
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ΤΑ TRENDS ΤΟΥ OKS ΜΕΤΑ ΑΠΟ HTO ΕΣΩ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΦΗΝΑΣ ΚΑΙ Η 
ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΤΟ K-L GRADE 
Efstratios Papadelis1, Sam Yasen1, Mike Risebury1, Adrian Wilson1 

1BNHH, UK 

Σκοπός 
Τα αποτελεσματα μετά από υψηλή οστεοτομία κνήμης έσω ανοιχτης σφήνας (MOWHTO) έχουν 
αποδεδειγμένα δείξει σημαντική βελτίωση μετεγχειρητικά. Η τάση των αλλαγών των outcome scores στο 
πέρασμα του χρόνου και η επίπτωση του προεγχειρητικού βαθμού αρθρίτιδας, όπως εχει καταγραφεί από 
το ακτινολογικό Kellgren- Lawrence (KL) grade, δεν εχει εξεταστεί στο παρελθόν. 
 
Mέθοδος 
Μεταξύ 2003 και 2019, μια σειρά 606 επεμβάσεων υψηλής οστεοτομίας κνήμης έσω ανοιχτής σφήνας 
εκτελέστηκαν στα τρία συμμετέχοντα κέντρα του Ηνωμένου Βασιλείου με παρακολούθηση από 6 μήνες 
μέχρι 14.2 χρόνια.  Μετεγχειρητικά outcome scores από την τοπική βάση δεδομένων οστεοτομιών 
εξάχθηκαν και συσχετίστηκαν προεγχειρητικά KL grades. Οι διαφορές στο Oxford Knee Score (OKS) σε έξι 
μήνες, ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια και τέσσερα χρόνια μετεγχειρητικά εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας 
στατιστική ανάλυση με one-way ANOVA. 
 
Αποτελέσματα 
Η υψηλή οστεοτομία κνήμης έσω ανοιχτής σφήνας (1) βελτιώνει μετεγχειρητικά στατιστικά σημαντικά το 
OKS (N=391, p=0.000) με ελάχιστο 11.5 points. (2) Μετεγχειρητικός έλεγχος στους έξι μήνες δεν έδειξε 
στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα. Στατιστικά σημαντική βελτίωση όμως παρατηρήθηκε μετά απο ένα 
χρόνο (N=248, p>0,05), δύο χρόνια (N=179, p>0,05), τρία χρόνια (N=151, p>0,05) και τέσσερα χρόνια (N=98, 
p>0,05). (3) Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ OKS και KL grade σε όλα τα χρονικά σημεία: 
έξι μήνες (N=229, p>0,05), ένα χρόνο (N=204, p>0,05), δύο χρόνια (N=151, p>0,05), τρία χρόνια (N=131, 
p>0,05) και τέσσερα χρόνια (N=82, p>0,05). 
 
Συμπεράσματα 
Η βελτίωση του OKS είναι αξιοσημείωτη σε όλα τα χρονικά σημεία μετά από υψηλή οστεοτομία κνήμης έσω 
ανοιχτής σφήνας εκτός του 6μήνου. Τα μετεγχειρητικά outcome scores βελτιώθηκαν ανεξάρτητα από τον 
προεγχειρητικό βαθμό αρθρίτιδας. 
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ΕΑ144 

‘MIDBUNDLE’ ΜΗΡΙΑΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΕ ΑΠΛΗΣ 
ΔΕΣΜΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ 
ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ‘FOOTPRINT ΤΗΣ ΑΜ 
ΔΕΣΜΗΣ’ 
Efstratios Papadelis1, Sam Yasen1, Mike Risebury1, Adrian Wilson1 

1BNHH, UK 

Σκοπός: 
Οι παραδοσιακές τεχνικές για ανακατασκευή του ACL συχνά επιφέρουν μη ανατομική τοποθέτηση του 
μοσχεύματος. Αυτή η τοποθέτηση αποτυγχάνει τον έλεγχο στροφικής χαλαρότητας που μπορεί να οδηγήσει 
σε στροφική ολίσθηση μετεγχειρητικά. Αυτό οδήγησε σε μια τάση προς ανατομική ανακατασκευή. 
Ορισμένοι συγγραφείς υποστηρίζουν την τοποθέτηση του μηριαίου τούνελ στην θέση του μεσαίου τμήματος 
(ΜΒ) ενώ άλλοι προτείνουν το σημείο στο αποτύπωμα των ινών της πρόσθιας έσω δέσμης (ΑΜ). Στο ίδρυμά 
μας χρησιμοποιήθηκαν και οι δύο τεχνικές που αντικατοπτρίζουν τις τάσεις της χειρουργικής πρακτικής στις 
μέρες μας.  
Υλικά και μέθοδοι: 
Η προοπτικά διατηρούμενη ερευνητική βάση δεδομένων διερευνήθηκε. Συμπεριλήφθησαν όλες οι 
πρωτογενείς ACLRs που πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας την τεχνική μονής δέσμης translateral all 
inside. Αυτό συνεπάγεται τετραπλό μόσχευμα που ασφαλίζεται με δύο διατάξεις σταθεροποίησης στήριξης 
ρυθμιζόμενου βρόγχου. Καθορίστηκε ελάχιστη παρακολούθηση 24 μηνών. Ο βαθμός αποτυχίας των ομάδων 
MB και ΑΜ συγκρίθηκε χρησιμοποιώντας one tailed Fishers exact test. 
Αποτελεσμάτα: 
272 ACLRs πληρούσαν τα κριτήρια συμμετοχής στην μελέτη μας. Η μέση παρακολούθηση ήταν 47.7 μηνες 
(24-72 μηνες). 110 γόνατα συμπεριλήφθησαν στην ομάδα ΜΒ και 162 στην ομάδα ΑΜ. Παρατηρήθηκαν 
8(7.3%) αποτυχίες στην ομάδα ΜΒ και 3(1.9%) στην ομάδα ΑΜ (p=0.0287). Η διαφορά παρέμεινε στατιστικά 
σημαντική ακόμα και όταν εκτελέστηκαν υποαναλύσεις αποκλείοντας ασθενείς που είχαν χρησιμοποιηθεί 
αλλομοσχεύματα (n=256, p=0.0355), καθώς και όταν συμπεριλήφθηκαν περιπτώσεις που είχε 
χρησιμοποιηθεί τετραπλό μόσχευμα ημιτενοντώδους (n=239, p=0.0355).  
Συμπεράσματα: 
Τα δεδομένα απο αυτή την σειρά περιστατικών αποδεικνύουν πως η τοποθέτηση του μηριαίου τούνελ στο 
αποτύπωμα της πρόσθιας έσω δέσμης μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ρήξεως σε σχέση με την τοποθέτηση 
στην θέση του μεσαίου τμήματος του μηρού κατα την ανατομική ανακατασκευή μονής δέσμης προσθίου 
χιαστού συνδέσμου. 
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ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΗΣΗ ΙΣΧΙΟΥ ΣΕ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥΣ 
ΑΘΛΗΤΕΣ: ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 
Δημήτριος Αντωνάκης-Καραμίντζας1, Απόστολος Σκούρας1, Ιωάννης Ζαφείρης1, Φωτεινή Σουκάκου1, Χαρίλαος 
Τσολάκης1,2, Όλγα Σαββίδου1, Παναγιώτης Κουλουβάρης1 

1Α' Ορθοπαιδική Χειρουργική Κλινική, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ Αττικόν, 2Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ΕΚΠΑ 

 
Εισαγωγή 
Ο ακρωτηριασμός άνωθεν ή κάτωθεν του γόνατος οδηγεί σε μια σειρά αλλαγών στη λειτουργική 
εμβιομηχανική του σώματος που μπορεί να επηρεάσει την καθημερινή ζωή του ακρωτηριασμένου 
δημιουργώντας νέα πρότυπα στάσης και βάδισης ως αντιστάθμιση της απώλειας του άκρου. Αν και η 
ισοκινητική δυναμομέτρηση θεωρείται η ακριβέστερη μέθοδος (gold standard) στην αξιολόγηση της μυϊκής 
δύναμης, μέχρι σήμερα υπάρχουν ελλιπή δεδομένα σε ακρωτηριασμένους αθλητές υψηλού επιπέδου. 
Σκοπός της εργασίας είναι να αξιολογήσει τις διαφορές στη ροπή των εκτεινόντων και των καμπτήρων του 
ισχίου κατά την ισοκινητική δυναμομέτρηση σε ενήλικες αθλητές με ακρωτηριασμό άνωθεν ή κάτωθεν του 
γόνατος. 
 
Υλικό και Μέθοδος 
Πραγματοποιήθηκε μια περιγραφική μελέτη περιπτώσεων σε 6 άντρες αθλητές υψηλού επιπέδου 
(32,68±4,13 έτη), εκ των οποίων οι 5 είχαν ακρωτηριασμό σκέλους κάτωθεν του γόνατος και ένας 
αμφοτερόπλευρο κολόβωμα. Αξιολογήθηκε η ροπή των καμπτήρων και των εκτεινόντων του ισχίου με 
ισοκινητικό δυναμόμετρο (Biodex System 4 Pro™, NY, USA) από ύπτια θέση, σε γωνιακές ταχύτητες 60°/s και 
180°/s. Τα κριτήρια εισόδου της μελέτης ήταν: (α) μονόπλευρο ή αμφοτερόπλευρο κολόβωμα άνωθεν ή 
κάτωθεν του γόνατος, (β) προπονητική εμπειρία με το κολόβωμα πάνω από 3 έτη, (γ) τρέχουσα συστηματική 
συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες ≥3 ημέρες/εβδομάδα, (δ) απουσία σοβαρού τραυματισμού στο 
ισχίο τους τελευταίους 6 μήνες. 
 
Αποτελέσματα 
Σε καμία μεταβλητή δεν σημειώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ ακρωτηριασμένου και υγιούς 
κάτω άκρου και για τις δύο γωνιακές ταχύτητες. Η κανονικοποιημένη ροπή (Nm/kg) κάμψης και έκτασης του 
ακρωτηριαμένου σκέλους ήταν υψηλή (κάμψη/έκταση: 60°/s: 1,77±0,381/2,17±0,338∙ 180°/s: 
1,52±0,234/1,75±0,553), με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία. Ο λόγος καμπτήρων/εκτεινόντων για το 
ακρωτηριασμένο άκρο ήταν 0,82 και 0,91 στις 60°/s και 180°/s, αντίστοιχα. 
 
Συμπεράσματα 
Αν και οι αθλητές με κολόβωμα άνωθεν και κάτωθεν του γόνατος παρουσιάζουν ικανοποιητικές ροπές 
κάμψης και έκτασης ισχίου στις 60°/s και στις 180°/s, ο λόγος καμπτήρων/εκτεινόντων και για τα δύο άκρα 
καταδεικνύει την ανάγκη για στοχευμένη ενδυνάμωση των εκτεινόντων για βελτίωση της συμμετρίας 
αγωνιστών/ανταγωνιστών και την πρόληψη μυοσκελετικών τραυματισμών. 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 1 
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ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΕ ΝΕΑΡΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 
ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
Απόστολος Σκούρας1, Δημήτριος Αντωνάκης-Καραμίντζας1, Φωτεινή Σουκάκου1, Ιωάννης Ζαφείρης1, Χαρίλαος 
Τσολάκης1,2, Όλγα Σαββίδου1, Παναγιώτης Κουλουβάρης1 

1Α' Ορθοπαιδική Χειρουργική Κλινική, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ Αττικόν, 2Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ΕΚΠΑ,  

Εισαγωγή 
Η ισοκινητική αξιολόγηση των εκτεινόντων και των καμπτήρων μυών του γόνατος χρησιμοποιείται ευρέως 
στην αθλητική αποκατάσταση. Τα επαναλαμβανόμενα εξειδικευμένα κινητικά χαρακτηριστικά και τα 
υπερβολικά φορτία σε διαφορετικά αθλήματα αναπτύσσουν εσωτερικές ασυμμετρίες, οι οποίες κατά τη 
διάρκεια της εφηβικής ηλικίας μπορεί να προκαλέσουν ασκησιογενείς τραυματισμούς. 
Σκοπός της εργασίας είναι να αξιολογήσει τις διαφορές στη ροπή των εκτεινόντων και των καμπτήρων του 
γόνατος κατά την ισοκινητική δυναμομέτρηση σε έφηβους αθλητές υψηλού επιπέδου μεταξύ διαφορετικών 
αθλημάτων. 
 
Υλικό και Μέθοδος 
Πραγματοποιήθηκε μια συγχρονική μελέτη παρατήρησης (01/01/2018-15/03/2022) σε εφηβικής ηλικίας 
αθλητές/ριες χειροσφαίρισης, καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης, όπου αξιολογήθηκε η ροπή της 
σύγκεντρης σύσπασης του τετρακεφάλου και των οπίσθιων μηριαίων με ισοκινητικό δυναμόμετρο (Biodex 
System 4 Pro™, NY, USA), σε γωνιακή ταχύτητα 60°/s. Κριτήρια εισόδου στη μελέτη αποτέλεσαν τα εξής: (α) 
προπονητική εμπειρία πάνω από 5 έτη, (β) τρέχουσα συμμετοχή σε κλιμάκια εθνικών ομάδων, (γ) απουσία 
σοβαρού τραυματισμού στο γόνατο τους τελευταίους 6 μήνες. 
 
Αποτελέσματα 
Αναλύθηκαν συνολικά 196 αθλητές (59 κορίτσια, 15,67±0,70 έτη∙ 137 αγόρια, 16,29±1,05 έτη). Για τον λόγο 
καμπτήρων/εκτεινόντων (Κ:Ε) δεν σημειώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αγοριών και 
κοριτσιών, ούτε μεταξύ 14-16 (n=102) και 16-18 ετών (n=94). Ωστόσο, παρατηρήθηκε διαφορά στον λόγο 
Κ:Ε μεταξύ αθλητών χειροσφαίρισης (n=122) και πετοσφαίρισης (n=41) (MD=4,32%, 95%CI: 0,80-7,84, 
p=0,01). Η μέση τιμή ασυμμετρίας μεταξύ επικρατούς και μη-επικρατούς άκρου και για τα τρία αθλήματα 
ήταν κάτω από 5%. Επίσης, αν και η γωνία επίτευξης της μέγιστης ροπής έκτασης και κάμψης δεν διέφερε 
σημαντικά μεταξύ των αθλημάτων (p>0,05), τα κορίτσια σημείωσαν μέγιστη παραγωγή ροπής έκτασης σε 
μικρότερη γωνία κάμψης με μέση διαφορά 5,42° (95%CI: 2,40-8,44, p=0,001). 
 
Συμπεράσματα 
Αν και οι αθλητές καλαθοσφαίρισης εφηβικής ηλικίας παρουσιάζουν ικανοποιητική συμμετρία μεταξύ Κ:Ε 
(55,25%), οι νεαροί αθλητές πετοσφαίρισης και χειροσφαίρισης παρουσιάζουν μεγαλύτερη ασυμμετρία, με 
έλλειμμα στην κάμψη, σε σχέση με τις διεθνείς φυσιολογικές τιμές αντίστοιχων αθλημάτων, έχοντας έτσι 
ενδεχομένως αυξημένο κίνδυνο τραυματισμού στην άρθρωση του γόνατος. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΩ ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 2 ΕΤΩΝ 
Γρηγόριος Αναγνώστου1, Απόστολος Γκάντσος1, Μιχαήλ Κότσαπας1, Νεραντζούλα Γούτσιου1, Βασιλική 
Τσακίρη1, Κωνσταντίνος Μποσινάκης1, Αλέξανδρος Ελευθερόπουλος1 

1Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας 

ΣΚΟΠΟΣ: Η παρουσίαση της τεχνικής της αρθροσκοπικής θεραπείας της έξω επικονδυλίτιδας και των 
αποτελεσμάτων αυτής σε διάστημα 2 ετών μετεγχειρητικής παρακολούθησης των ασθενών. 
ΥΛΙΚΑ-ΜΕΘΟΔΟΣ:  Στην χρονική περίοδο 2019-2021, 10 ασθενείς υποβλήθηκαν σε αρθροσκοπική 
αντιμετώπιση έξω επικονδυλίτιδας.  Προεγχειρητικά οι ασθενείς εκτιμήθηκαν κλινικά με τα VAS και  MAYO 
scores.  Όσον αφορά στην περιγραφή της τεχνικής ο ασθενής υπό γενική αναισθησία τοποθετείται σε πλάγια 
θέση με ίσχαιμο περίδεση στο ύψος του βραχίονα και το πάσχον σκέλος τοποθετείται σε απαγωγή με την 
άρθρωση του αγκώνος σε κάμψη 90 μοιρών. Πριν την έναρξη της αρθροσκόπησης διενεργείται διάταση της 
άρθρωσης με διάλυμα μείγματος φυσιολογικού ορού, αδρεναλίνης και ροπιβακαίνη. Η πρώτη πύλη 
δημιουργείται στην έσω επιφάνεια του αγκώνος 2-3εκ άνωθεν του έσω επικονδύλου και έμπροσθεν του έσω 
μεσομύιου διαφράγνατος  με φορά προς την κεφαλή της κερκίδος (viewing portal). Η δεύτερη πύλη 
πραγματοποιείται  2εκ κεντρικά  και  1εκ πρόσθια του έξω επικόνδυλου  με φορά προς την βλάβη υπό την 
καθοδήγηση της κάμερας. Στη συνέχεια με την χρήση shaver γίνεται καθαρισμός της άρθρωσης από τα 
φλεγμονώδη στοιχεία  τα οποία μονιμοποιούνται και με την βοήθεια της διαθερμίας.  Έπειτα διενεργείται 
(εφόσον υπάρχουν ακτινολογικές και απεικονιστικές ενδείξεις) ενδοσκόπηση του ωλεκρανικού βόθρου με 
μία αρθροσκοπική πύλη διά του τένοντα του τρικεφάλου και μία στο έξω χείλος του. Κατά την ενδοσκόπηση 
του ωλεκρανικού βόθρου αφαιρούνται ελεύθερα σωματια τα οποία τυχον υπάρχουν. Τέλος γίνεται 
συρραφή των τραυμάτων και ο ασθενής υποβάλλεται σε πρόγραμμα εντατικών φυσικοθεραπειών με 
διατάσεις των εκτεινόντων άμεσα με την λήξη της νοσηλείας του. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:   Όλοι οι ασθενείς παρουσίασαν άμεση βελτίωση όσον αφορά τόσο στο VAS SCORE  όσο 
και στο MAYO SCORE το οποίο σε όλους του ασθενείς  μετεγχειρητικά ήταν 100.  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:  Η αρθροσκοπική θεραπεία της έξω επικονδυλίτιδας αποτελεί μία αξιόλογη και ασφαλή 
εναλλακτική επιλογή με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα για τους ασθενείς στους οποίους η συντηρητική 
αντιμετώπιση δεν ήταν επιτυχής. 
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THE SAFE USE OF INTRAOPERATIVE TOURNIQUET AND COMPLICATIONS 
ASSOCIATED WITH ITS USE 
Stamatios Tsamados1, Alexandros Maris2, Stefania Kanata3, Dimitrios Sarris1 

1Barts Health NHS Trust, London, UK, 2Royal Free London NHS Trust, London, UK, 3Royal National Orthopaedic Hospital 
NHS Trust, London, UK 

 
Aim 
To present latest updates regarding intraoperative tourniquet use and raise awareness for complications from 
the use. In October 2021, the British Orthopaedic Association published a Standard for Trauma and 
Orthopaedics(BOAST) regarding the safe use of tourniquet intraoperatively.  It is an issue of paramount 
importance for patients safety and for medicolegal purposes. 
 
Material & Methods 
Retrospective review of the literature and current guidelines regarding the intraoperative use of tourniquet 
and the complications reported from its use. 
 
Results 
Local and/or general complications may occur rarely after the use of tourniquet. There is growing evidence 
that triggers us to reconsider the use of tourniquet even in operations that has been used traditionally, such 
as the total knee replacement. 
 
Conclusions 
Tourniquet can be very helpful intraoperatively to provide a bloodless operating field, however orthopaedic 
surgeons should counterbalance the risks of its use and follow a personalised patient's care plan. 
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ΕΑ149 

ΟΣΤΙΚΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΔΙΑΥΧΕΝΙΚΟΥ ΚΟΧΛΙΑ (CUT-OUT) ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΩΝ 
ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 
Χρυσούλα Αργυρού1, Χρήστος-Παναγιώτης Στραγάλης1, Ιάσων-Αντώνιος Παπασκαρλάτος1, Μαρία 
Γιαννακοπούλου1, Αριστείδης Κουτσόπουλος1, Αντωνία Μπαρμπιτσιώτη1, Βασίλειος Πολυζώης1, 
Κωνσταντίνος Τσιαμτσούρης1 

1Δ' Ορθοπαιδική Κλινική ΚΑΤ 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η οστική υποχώρηση του διαυχενικού κοχλία (cut-out) είναι από τις συχνότερες μηχανικές επιπλοκές της 
ενδομυελικής ήλωσης διατροχαντήριων καταγμάτων ισχίου. 
 
ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της απόστασης της κορυφής του κοχλία από το όριο της 
μηριαίας κεφαλής (Tip-Apex Distance-TAD) και η σημασία του στο cut-out μετά από ενδομυελική ήλωση του 
ισχίου. 
 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν αναδρομικά τα δεδομένα των ασθενών που υποβλήθηκαν σε ενδομυελική 
ήλωση ισχίου για την αντιμετώπιση διατροχαντήριου κατάγματος από τον Ιανουάριο 2019 έως και τον Ιούνιο 
2021 στην κλινική μας. Καταγράφηκαν δεδομένα σχετικά με το φύλο, τον τύπο του κατάγματος (ταξινόμηση 
κατά ΑΟ/ΟΤΑ) και το TAD. Η ελάχιστη μετεγχειρητική παρακολούθηση ορίστηκε στο ένα έτος. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Ελέγχηθκαν 256 ασθενείς (152 γυναίκες, 104 άνδρες) που υπεβλήθησαν σε ενδομυελική ήλωση για την 
αντιμετώπιση διατροχαντήριου κατάγματος στην κλινική μας. Η ΑΟ/ΟΤΑ ταξινόμηση των ανωτέρω 
καταγμάτων ήταν 38%-Α1, 42%-Α2 και 20%-Α3. Ο μέσος όρος του TAD ήταν 2.23 (±0.8). Σε 7 από αυτούς τους 
ασθενείς (2.7%) παρατηρήθηκε cut-out εντός 2 μηνών από την αρχική αντιμετώπιση του κατάγματος. Ένας 
από αυτούς παρουσίασε λοίμωξη που οδήγησε στο cut-out και ένας εμφάνισε θραύση του ήλου μετά από 
πτώση, επομένως το ποσοστό μηχανικής υποχώρησης υπολογίστηκε στο 1.95% (5 ασθενείς).  Από το σύνολο 
των 5 cut-outs, τα 3 ταξινομήθηκαν ως Α3 και τα 2 ως Α2. Όλοι οι ασθενείς ήταν γυναίκες. Σε όλους τους 
ασθενείς με cut-out το TAD ήταν >3mm. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η παρούσα εργασία επισημαίνει τη σημασία της σωστής τοποθέτησης του διαυχενικού κοχλία κατά την 
ενδομυελική ήλωση των διατροχαντήριων καταγμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στα ασταθή κατάγματα του 
έσω φλοιού και τα ανάστροφα κατάγματα. 
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ΕΑ150 

ΕΝΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗ 
ΑΝΑΤΑΧΘΕΝΤΟΣ  ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΙΣΧΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΞΕΩΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ. ΤHE 
¨MOUZOPOULOS HIP ¨SIGN 
Γεώργιος Μουζόπουλος1, Παναγιώτης Σουρίλας1, Δημήτριος Σκαρμπούνης1, Ιωάννης  Παλαβός1, Ζαχαρίας 
Αλεξανδράκης1, Κων/νος Βλάχος1 

1Ορθοπαιδική Κλινική ΓΝ Λακωνίας - ΝΜ Σπάρτης 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα μη ανατασσόμενα διατροχαντήρια κατάγματα αποτελούν μια πρόκληση για τον άπειρο 
χειρουργό. 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Ανάδειξη της αξίας του ακτινολογικού σημείου ¨THE MOUZOPOULOS HIP SIGN¨ στην πρώιμη  
διάγνωση των διατροχαντήριων καταγμάτων που δεν ανατάσσονται με την τράπεζα έλξεως και εμφανίζουν 
παρεκτόπιση του αυχένα σε σχέση με την διατροχαντήρια γραμμή (εμφανές στην πλάγια ακτινογραφική 
λήψη του κατεαγότος ισχίου). 
 
ΥΛΙΚΟ - ΜΕΘΟΔΟΣ: Το ακτινολογικό σημείο ¨ THE MOUZOPOULOS HIP SIGN ¨ παρατηρείται στην εκτέλεση 
προσθιοπίσθιας ακτινογραφίας λεκάνης ισχίων. Σκιαγραφείται από το τριγωνικό κάτω και έσω όριο του 
αυχένα της κεφαλής του μηριαίου και από τα όρια του έσω και έξω φλοιό του εγγύς μηριαίου, σχηματίζοντας 
το κεφαλαίο Ελληνικό γράμμα ¨Μ¨, όταν επικαλύπτονται επαρκώς. Το σημείο υποδηλώνει ότι ο αυχένας της 
κεφαλής και ο φλοιός της εγγύς διάφυσης βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα. 
Στην προοπτιική μελέτη μας κατά τη διάρκεια ΙΑΝ 2019 – ΙΑΝ 2022 εξετάστηκαν 258 απλές προσθιοπίσθιες 
ακτινογραφίες λεκάνης ισχίων εισόδου ασθενών με διατροχαντήριο κάταγμα ισχίου. 
Μεταξύ αυτών υπήρχαν και οι ακτινογραφίες 27  ασθενών που είχαν  μη ανατασσόμενο κάταγμα ισχίου 
μετά από εφαρμογή έλξης και έσω στροφής στην τράπεζα έλξεως. Στις απλές ακτινογραφίες λεκάνης ισχίων 
αναζητήθηκαν από 3 Ορθοπαιδικούς ιατρούς το ΤHE ¨MOUZOPOULOS HIP ¨ SIGN σημείο. Οι εξεταστές δεν 
γνώριζαν ποιοι ασθενείς είχαν μη ανατασσόμενο διατροχαντήριο κάταγμα ισχίου. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το ΤHE ¨MOUZOPOULOS HIP ¨ SIGN ήταν θετικό στις 21 από τις 27 περιπτώσεις μη 
ανατασσόμενου διατροχαντήριου κατάγματος και παρουσίασε ευαισθησία 77.77%. Σε 6 περιπτώσεις το 
σημείο ήταν αρνητικό παρόλο που το κάταγμα ήταν μη ανατασσόμενο. Η ειδικότητα του σημείου ήταν 
98.7%. Η θετική προγνωστική αξία ήταν 87.5%. Η αρνητική προγνωστική αξία ήταν 97.4%. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Το σημείο THE MOUZOPOULOS HIP SIGN¨ είναι ένα νέο ακτινολογικό σημείο ενδεικτικό του 
μη ανατασσόμενου διατροχαντήριου κατάγματος ισχίου κατά την έλξη στην τράπεζα έλξεως, γεγονός που 
προϋποθέτει την ανάταξη του κατάγματος διεγχειρητικά π.χ.  με άγκιστρο Hohmann και αυτό μπορούμε να 
το αντιληφθούμε αρκετά πρώιμα με την ακτινογραφία εισόδου. 
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ΕΑ151 

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΓΓΥΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΥ 
ΤΡΙΤΗΜΟΡΙΟΥ ΔΙΑΦΥΣΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ  
ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΙ  MINI ΠΛΑΚΩΝ 
Νικόλαος Σταυρόπουλος1, Εμμανουήλ  Δασκαλάκης1, Δημήτριος  Κλαψάκης1, Μάρκος Ποσάντζης1, 
Κωνσταντίνος Παντελάκης1, Νικόλαος  Γραββάνης1, Παναγιώτης Γώγουλος1, Κυριάκος Μουλαζίμης1, 
Παναγιώτης Ιωαννίδης1, Σάββας Μάρκου1, Χαράλαμπος Κυραντζόγλου1, Χαράλαμπος  Ανδρέου1, Αθανάσιος 
Κώνστας1 

1Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας - Πειραιά 

 
Εισαγωγή:  Τα συνδυσμένα κατάγματα εγγύς και μέσου τριτημορίου διάφυσης βραχιονίου παρουσιάζουν 
ιδιαιτερότητες και δυσκολίες στην αντιμετώπισή τους. Ο βαθμός συντριβής και η οστεοπόρωση αυξάνουν 
τον βαθμό δυσκολίας. Η  χρήση ενός συστήματος οστεοσύνθεσης ενδομυελικού ήλου ή μεταφυσιακής 
πλάκας παρουσιάζουν είτε τεχνικές δυσκολίες είτε ασυμβατότητα με τη μορφολογία του κατάγματος.  
Σκοπός:  Η περιγραφή της αντιμετώπισης των σύνθετων καταγμάτων εγγύς και μέσου τριτημορίου διάφυσης 
βραχιονίου με συνδυασμό ελικοειδούς πλάκας και mini πλακών. 
Υλικό & Μέθοδος : Την τελευταία τριετία αντιμετωπίσαμε επτά  συνδυσμένα κατάγματα εγγύς και  μέσου 
τριτημορίου διάφυσης βραχιονίου με  μέση ηλικία τα 65 έτη. Η αντιμετώπιση περιλάμβανε ανοικτή 
ανατομική ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση του κατάγματος αρχικά με την εφαρμογή των mini 
πλακών, ακολουθούμενη απο την ουδετεροποίηση του κατάγματος με ελικοειδή πλάκα βραχιονίου η οποία 
λόγω της μορφολογίας της με την χρήση κλειδούμενων κοχλίων αυξάνει την στροφική σταθερότητα της 
οστεοσύνθεσης. Επίσης   αποφεύγεται η αποκόλληση του δελτοειδούς και η πορεία του κερκιδικού νεύρου 
με αποτέλεσμα την ταχύτερη αποκατάσταση.   
Αποτελέσματα: Το σύνολο των ασθενών παρακολουθήθηκε στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία της Κλινικής 
βάσει προκαθορισμένου προγράμματος follow up. Σε όλες τις περιπτώσεις επιτεύχθηκε ανατομική ανάταξη 
των κατεαγόντων. Στο σύνολο των ασθενών διαπιστώθηκε ακτινολογική και κλινική πώρωση σε 6 μήνες.  
Βασικό πλεονέκτημα είναι η ελάχιστη αποκόλληση των μαλακών μορίων που απαιτείται διαφυλάτοντας με 
τον τρόπο αυτό το βιολογικό περιβάλλον που θα συμβάλει στην διαδικασία της πώρωσης.  
Συμπεράσματα: Ο συνδυασμός εφαρμογής αρχικά mini πλακών και ελικοειδούς πλάκας σε συνδυασμένα 
καταγμάτα εγγύς και μέσου τριτημορίου διάφυσης βραχιονίου  εξασφαλίζει την αναγκαία σταθερότητα με 
μικρή βιολογική επίπτωση και μειώνει σημαντικά τη χρονική διάρκεια της αποκατάστασης. 
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ΣΤΑΔΙΑΚΗ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΝΗΜΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Νικόλαος Σταυρόπουλος1, Δημήτριος Κλαψάκης1, Εμμανουήλ  Δασκαλάκης1, Κωνσταντίνος Παντελάκης1, 
Νικόλαος Γραββάνης1, Παναγιώτης Γώγουλος1, Μάρκος Ποσάντζης1, Παναγιώτης  Ιωαννίδης1, Χαράλαμπος 
Κυραντζόγλου1, Κυριάκος Μουλαζίμης1, Χαράλαμπος Ανδρέου1, Αναστάσιος Σμυρνής1, Σάββας Μάρκου1, 
Αθανάσιος Κώνστας1 

1Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας - Πειραιά  

Εισαγωγή:  Τα κατάγματα κνήμης υψηλής ενέργειας συνοδεύονται με βλαβες μαλακών μορίων (βαθμού 2 
και 3 κατά Tscherne ) που επηρεάζουν τον τρόπο τελικής αντιμετώπισης. Η σταδιακή αντιμετώπιση αρχικά 
με συνδυασμό εξωτεριής οστεοσύνθεσης και mini πλακών οστεοσύνθεσης και σε δευτέρο χρόνο με την 
βελτίωση της κατάστασης των μαλακών μορίων με ενδομυελική ήλωση κνήμης με υπερεπιγονατιδική πύλη 
εισόδου αποφεύγοντας τις ζώνες των μαλακών μορίων που έχουν τραυματιστεί.   
Σκοπός :  Η χρησιμότητα της περιγραφής της σταδιακής αντιμετώπισης των καταγμάτων κνήμης υψηλής 
ενέργειας.  
Υλικό & Μέθοδος : Την τελευταία τριετία αντιμετωπίσαμε δώδεκα  κατάγματα κνήμης σε δώδεκα ασθενείς 
με  μέση ηλικία τα 60 έτη. Απο αυτά τα 6 ήταν κλειστά κατάγματα και 6 ανοικτά (Tscherne 1 και 2). Η 
αντιμετώπιση περιλάμβανε έκπλυση του τραύματος, διερέυνηση και καθαρισμό ακολουθουμενο με 
ανατομική ανάταξη των κατεαγόντων με mini πλάκες και μονοφλοιακούς κοχλίες και ουδετεροποίηση του 
κατάγματος με εξωτερική οστεοσύνθεση. Σε δεύτερο χρόνο και με την βελτίωση της κατάστασης των 
μαλακών μορίων ακολουθούσε η αφαίρεση της συσκευής εξωτερικής οστεοσύνθεσης και έλαβε χώρα η 
οριστική σοτεοσύνθεση με ασφαλιζόμενη ενδομυελική ήλωση κνήμη με υπερεπιγονατιδική πύλη ειδόδου.  
Αποτελέσματα: Το σύνολο των ασθενών παρακολουθήθηκε στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία της Κλινικής 
βάσει προκαθορισμένου προγράμματος follow up. Σε όλες τις περιπτώσεις επιτεύχθηκε ανατομική ανάταξη 
των κατεαγόντων. Στο σύνολο των ασθενών διαπιστώθηκε ακτινολογική και κλινική πώρωση σε 6 με 9 μήνες.  
Βασικό πλεονέκτημα είναι η ελάχιστη αποκόλληση των μαλακών μορίων που απαιτείται διαφυλάτοντας με 
τον τρόπο αυτό το βιολογικό περιβάλλον που θα συμβάλει στην διαδικασία της πώρωσης. Επιπρόσθετα 
παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μείωση της χρονικής διάρκειας της οστεοσύνθεσης (p< 0.05).   
Συμπεράσματα: Ο συνδυασμός εφαρμογής αρχικά mini πλακών και εξωτερικής οστεοσύνθεσης  σε 
κατάγματα  της διάφυσης κνήμης υψηλής ενέργειας, εξασφαλίζει την αναγκαία σταθερότητα με μικρή 
βιολογική επίπτωση και μειώνει σημαντικά τη χρονική διάρκεια της οριστικής αντιμετώπισης.  
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ΕΑ153 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
Δημήτριος  Κλαψάκης1, Νικόλαος Σταυρόπουλος1, Εμμανουήλ  Δασκαλάκης1, Νικόλαος  Γραββάνης1, Μάρκος 
Ποσάντζης1, Κωνσταντίνος Παντελάκης1, Παναγιώτης Γώγουλος1, Σάββας Μάρκου1, Κυριάκος Μουλαζίμης1, 
Παναγιώτης Ιωαννίδης1, Χαράλαμπος Κυραντζόγλου1, Χαράλαμπος Ανδρέου1, Αναστάσιος Σμυρνής1, 
Αριστοτέλης Στεφούδης1, Γεώργιος Γκαργκάσουλας1, Αθανάσιος Κώνστας1 

1Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας - Πειραιά 

Εισαγωγή : Τα κατάγματα υψηλής ενέργειας του πυελικού δακτυλίου περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα, 
ποικίλης σταθερότητας, κακώσεων οργάνων της πυέλου, συνοδών κακώσεων σε ευγενή ανατομικά στοιχεία 
(αγγεία), καθώς και δέρματος – υποδορίου (βλάβες Morel Lavallee). Συνεπώς είναι αδιαμφισβήτητη η σωστή 
διάγνωση για την κατάλληλη χειρουργική αντιμετώπιση τέτοιου είδους κακώσεων. 
Σκοπός :  Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η παρουσίαση της εμπειρίας μας επισημαίνοντας ιδιαίτερα 
την αναγκαιότητα αναγνώρισης και αντιμετώπισης των συνοδών βλαβών. 
Υλικό και Μέθοδος : Αντιμετωπίσαμε  6 κατάγματα-εξαρθρήματα  ιερολαγονίου (τύπου crescent), 2. tilt 
κάταγμα του ηβικού κλάδου και 7 κατάγματα του πυελικού δακτυλίου με οσφυοπυελικό διαχωρισμό 
(spinopelvic disassociation). Οι συνοδές κακώσεις περιελάμβαναν διάτρηση της ουροδόχου κύστεως, 
διάτρηση τελικού τμήματος του σιγμοειδούς, ρήξη αγγείου (corona mortis) και βλάβες  Morel Lavallee. Οι 
προσπελάσεις που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η Stoppa, η οπίσθια προσπέλαση ιερολαγονίου αρθρώσεως και 
η μέση οπίσθια οσφυοϊερά προσπέλαση. Στα κατάγματα εξαρθρήματα τύπου Cresent έγινε οστεοσύνθεση 
με πλάκες βίδες με ή χωρίς ιερολάγονιες βίδες. Στις περιπτώσεις οσφυοπυελικού διαχωρισμού έγινε 
οσφυοπυελική σπονδυλοδεσία με delta- frame. Για την οστεοσύνθεση του  πρόσθιου πυελικού δακτυλίου 
χρησιμοποιήθηκε pelvic brim πλάκα ή infix. Για την αντιμετώπιση της βλάβης των μαλακών μορίων 
χρησιμοποιήθηκε συσκευή αρνητική πίεσης (VAC).  
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς αξιολογήθηκαν με το ερωτηματολόγιο SF-36 που μετρά την ποιότητα ζωής σε 
σχέση με την κατάσταση της υγείας. Αν εξαιρέσουμε την φυσική κινητοποίηση (που έφτασε το 85% στο έτος), 
οι υπόλοιπες παράμετροι είχαν ξεπεράσει το 90% ήδη από το πρώτο 6μηνο. 
Συμπέρασμα: Η σωστή διάγνωση ιδιαίτερα των συνοδών κακώσεων στα κατάγματα του πυελικού δακτυλίου 
υψηλής ενέργειας είναι σημαντική για την επιβίωση και την αποφυγή σοβαρών επιπλοκών. Η χειρουργική 
αποκατάσταση καθορίζεται από την κατάσταση των μαλακών μορίων και τον τύπο του κατάγματος. 
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ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΣΥΣΤΟΙΧΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΕΛΙΚΟΥ 
ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ-ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟ ΙΣΧΙΟ (FLOATING HIP). Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ 
Νικόλαος Σταυρόπουλος1, Δημήτριος Κλαψάκης1, Εμμανουήλ  Δασκαλάκης1, Παναγιώτης Γώγουλος1, Μάρκος 
Ποσάντζης1, Κωνσταντίνος Παντελάκης1, Νικόλαος Γραββάνης1, Αναστάσιος Σμυρνής1, Κυριάκος 
Μουλαζίμης1, Παναγιώτης Ιωαννίδης1, Σάββας Μάρκου1, Χαράλαμπος Κυραντζόγλου1, Χαράλαμπος 
Ανδρέου1, Γεώργιος  Γκαργκάσουλας1, Αριστοτέλης Στεφούδης1, Αθανάσιος Κώνστας1 

1Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας - Πειραιά 

Εισαγωγή:  Τα συνδυασμένα σύστοιχα κατάγματα μηριαίου και πυέλου είτε πυελικής ζώνης είτε κοτύλης 
είτε συνδυασμός αυτών είναι απότοκα κακώσεων υψηλής ενέργειας που συναντώνται κυρίως σε 
πολυτραυματίες. Τέτοιες κακώσεις είναι σπάνιες ενώ δεν υπάρχει  συναίνεση στη βιβλιογραφία  για την 
αντιμετώπισή τους πιθανότατα λόγω του σχετικά μικρού αριθμού τους αλλά και επιπροσθέτως λόγω της 
ιδιαιτερότητας τους που απαιτούν εξατομικευμένη αντιμετώπιση.  
Σκοπός :  Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η παρουσίαση των περιστατικών που αντιμετωπίσθηκαν στην 
Κλινική μας ξεκινώντας από τα αρχικά στάδια  μέχρι και την λειτουργική τους αποκατάσταση.  
Υλικό  & Μέθοδος :. Επτά ασθενείς τα τελευταία  τρία έτη με μέση ηλικία τα 45 έτη διεκομίσθησαν και 
αντιμετωπίσθηκαν από την κλινική μας . Οι κακώσεις περιελάμβαναν τρεις ασθενείς με κατάγματα κοτύλης 
και σύστοιχου μηριαίου, δυο ασθενείς με κατάγματα πυελικού δακτυλίου και σύστοιχου μηριαίου και ένα 
περιστατικό με συνδυασμό κατάγματος κοτύλης, πυελικού δακτυλίου και σύστοιχου μηριαίου. Οι συνοδές 
κακώσεις περιελάμβαναν κλειστές κακώσεις μαλακών μορίων Morel-Lavallée, ρήξη ουροδόχου κύστεως (1 
περιστατικό), διατομή μηριαίας αρτηρίας (1 περιστατικό), πάρεση ισχιακού νεύρου(1 περιστατικό).   Σε όλες 
τις περιπτώσεις η αντιμετώπιση περιλαμβανε τις αρχές του ATLS ακολουθούμενη από τις αρχές του Damage 
Control Orthopaedics (DCO). Οι κακώσεις των μαλακών μορίων, Morel-Lavallée αντιμετωπίσθηκαν σε πρώτο 
χρόνο με εφαρμογή συσκευής αρνητικής πίεσης (VAC). Η μεθοδολογία αντιμετώπισης των καταγμάτων 
αφορούσε την εσωτερική οστεοσύνθεση του καταγμάτος του μηριαίου ακολουθούμενη απο την εσωτερική 
οστεοσύνθεση των καταγμάτων κοτύλης ή πυελικού δακτυλίου σε ένα ή δυο χρόνους.  
Αποτελέσματα: Η μέση διάρκεια παρακολούθησης (follow up) των ασθενών ήταν 2 έτη ενώ κανένας ασθενής 
δεν χάθηκε κατα την διάρκεια αυτού. Στο σύνολο των ασθενών που αντιμετωπίσθηκαν η ακτινολογική 
πώρωση των καταγμάτων διαπιστώθηκε στις 12 εβδομάδες ( μέση διάρκεια, εύρος 11-16 εβδομάδες). Η 
λειτουργική αποκατάσταση όπως αυτή διαπιστώθηκε απο το Harris Hip Score διαπιστώθηκε βελτιούμενη σε 
κάθε επανεξέταση στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία.  
Συμπεράσματα : Η αντιμετώπιση των συνδυασμένων σύστοιχων καταγμάτων μηριαίου και πυελικού 
δακτυλίου απαιτεί ορθή εκτίμηση του περιστατικού αρχικά και σταδιακή αντιμετώπιση.  
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ΟΠΙΣΘΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ ΠΛΑΤΩ 
Ιωάννης Κότσαλης, Εμμανουήλ Σκοτίδης, Όλγα Θεοδωρολέα, Κυριάκος Μπέκας, Λέων  Οικονόμου 
1Γ.Ν.Α Γ. Γεννηματάς  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα κατάγματα του κνημιαίου πλατώ συνήθως είναι κατάγματα υψηλής ενέργειας και χρήζουν χειρουργικής 
αντιμετώπισης. Η ποικιλομορφία των καταγμάτων και των συνδεσμικών κακώσεων στην περιοχή του 
γόνατος κάνει την χειρουργική αντιμετώπιση δύσκολη και απαιτητική. Συγκεκριμένα τα κατάγματα που 
αφορούν την οπίσθια αρθρική επιφάνεια του κνημιαίου πλατώ αρκετές φορές δεν μπορούν να αναταχθούν 
με τις κλασσικές προσθιοπλάγιες προσπελάσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις η διενέργεια προσπέλασης που 
προσφέρει πρόσβαση στην οπίσθια επιφάνεια κρίνεται αναγκαία για την αντιμετώπιση τους. 
 
ΜΕΘΟΔΟΙ 
Αυτή η παρουσίαση αφορά  πέντε περιστατικά  με κάταγμα στο κνημιαίο πλατώ που επεκτείνεται στην 
οπίσθια επιφάνεια του. Σε όλα τα περιστατικά πραγματοποιήθηκε αξονική τομογραφία προεγχειρητικά για 
αξιολόγηση των οστικών τεμαχίων  και για προεγχειρητικό σχεδιασμό.Τα κατάγματα ταξινομήθηκαν κατά 
Luo με την θεωρία των τριών κολονών.Σκοπός ήταν να αντιμετωπισθούν τα κατάγματα έσω και έξω 
κνημιαίου κονδύλου με δύο προσπελάσεις ,η μία εκ των οποίων θα παρείχε την δυνατότητα επισκόπησης 
και ανάταξης των καταγματικών τεμαχίων της οπίσθιας επιφάνειας του κνημιαίου 
πλατώ.Πραγματοποιήθηκε λοιπόν προσθιοπλάγια προσπέλαση(lateral) σε συνδυασμό με  οπίσθια έσω 
προσπέλαση στις τρεις από τις πέντε περιπτώσεις ,  οπίσθια έξω προσπέλαση στη  μία και σε μία μόνο 
οπίσθια. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Η ανάταξη και στα πέντε περιστατικά ήταν σχεδόν ανατομική.Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν κλινικά και 
ακτινολογικά τον 1ο ,3ο και 6ο μήνα καθώς και μετά το πέρας ενός έτους και αξιολογήθηκαν με βάση το SF-
36 score με τα ικανοποιητικά αποτελέσματα.Στο ένα έτος οι ασθενείς είχαν πλήρη έκταση γόνατος και 
κάμψη περί τις 100 μοίρες.Μετεγχειρητικά ένα περιστατικό παρουσίασε διάσπαση τραύματος,στο οποίο 
χρειάστηκε να γίνει αφαίρεση των υλικών  λόγω επιμόλυνσης του τραύματος τρεις μήνες μετά το 
χειρουργείο και εφόσον είχε επέλθει πώρωση του κατάγματος και δεν υπήρχε συνδεσμική αστάθεια.Ένας 
ασθενής λόγω κακής συνεργασίας κινητοποιήθηκε και φόρτισε το πάσχον σκέλος άμεσα μετεγχειρητικά με 
αποτέλεσμα εξάρθρημα του γόνατος για το οποίο υπεβλήθει σε δεύτερη επέμβαση με αποκατάσταση του 
πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και της οπίσθιας έξω γωνίας του κνημιαίου πλατώ. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Στα κατάγματα του κνημιαίου πλατώ τα οποία έχουν και οστική συμμετοχή της οπίσθιας αρθρικής 
επιφάνειας η διενέργεια προσπέλασης που επιτρέπει την άμεση επισκόπηση,ανάταξη και οστεοσύνθεση 
του οπισθίου πλατώ είναι απαραίτητη και καθιστά την  οπίσθια προσπέλαση στην χειρουργική αντιμετώπιση 
τους πολύ χρήσιμη προσέγγιση με ικανοποιητικά μετεγχειρητικά αποτελέσματα. 
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ΧΡΟΝΙΑ ΡΗΞΗ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΙΚΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΙΚΗ 
ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ: ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΥΤΟΛΟΓΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ 
Γεώργιος Χατζηπαναγιώτου1, Παναγιώτης Μασούρος1, Νικόλαος Παπαζώτος1, Δημήτριος-Νικόλαος 
Κουρτζής1, Ματθαίος-Ιωάννης Τζουρμπάκης1 

1Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός» 

Εισαγωγή 
Η αντιμετώπιση των ασθενών με ρήξη του εκτατικού μηχανισμού μετά από ολική αρθροπλαστική γόνατος 
σχετίζεται με μεγάλο αριθμό επιπλοκών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για χρόνιες ρήξεις (>3 μήνες). Η συρραφή 
σε πρώτο χρόνο έχει συσχετιστεί ιστορικά με φτωχά αποτελέσματα ακόμα και σε οξείες ρήξεις. Σε χρονιές 
περιπτώσεις εξαιτίας της ρίκνωσης του τετρακεφάλου και της υψηλής θέσης της επιγονατίδας η 
αποκατάσταση γίνεται περισσότερο προβληματική. 
 
Σκοπός 
Περιγράφεται η διαδικασία δύο σταδίων η οποία αποτελείται από βαθμιαία μετατόπιση της επιγονατίδας 
στην αρχική της θέση και στη συνέχεια η συνδεσμοπλαστική του επιγονατιδικού τένοντα με 
αυτομοσχεύματα. 
 
Υλικό και μέθοδος 
Την περίοδο 2019-2022, αντιμετωπίστηκαν στην κλινική μας τέσσερις ασθενείς με χρόνια ρήξη του 
επιγονατιδικού τένοντα σε έδαφος ολικής αρθροπλαστικής γόνατος με αποτυχία αντιμετώπισης αυτής σε 
πρώτο χρόνο.  
 
Πρώτο στάδιο: 2 k-w με ελαία τοποθετούνται διαδερμικά δια της επιγονατίδας με φορά από το εγγύς στο 
περιφερικό τμήμα παράλληλα μεταξύ τους. Το περιφερικό άκρο τους συνδέεται με το πλαίσιο, και αυτό με 
τη διάφυση της κνήμης στην οποία έχουν τοποθετηθεί 2 καρφίδες εξωτερικής οστεοσύνθεσης. Η σταδιακή 
επιμήκυνση ξεκινά με ρυθμό 1mm την ημέρα σύμφωνα με τις αρχές της τεχνικής illizarov έως ότου 
επιτευχθεί η επιθυμητή θέση της επιγονατίδας. 
Δεύτερο στάδιο: Μετά από 2 εβδομάδες αφαιρείται το πλαίσιο και πραγματοποιείται συνδεσμοπλαστική 
του επιγονατιδικού τένοντα με αυτομοσχευματα. 
 
Αποτελέσματα 
Μετά από ένα χρόνο παρακολούθησης σε κανένα περιστατικό δεν υπήρξε αποτυχία του μοσχεύματος. Το 
έλλειμμα έκτασης μειώθηκε κατά μέσο όρο 38° και όλοι οι ασθενείς ανέκτησαν το ενεργητικό εύρος κάμψης 
σχεδόν στα προ-ρήξεως επίπεδα. Το KSS αυξήθηκε κατά μ.ο. 35.5 μονάδες. Όλοι οι ασθενείς ανέκτησαν το 
επίπεδο δραστηριοτήτων που είχαν προ της ρήξεως και στις ακτινογραφίες το ύψος της επιγονατίδας ήταν 
φυσιολογικό (Insall-Salvati κατά μ.ο. 1.06). 
 
Συμπεράσματα 
Σύμφωνα με τα ευρήματα μας ακόμα και οι χρονιές περιπτώσεις ρήξεων του επιγονατιδικού τένοντα 
μπορούν να αντιμετωπισθούν με την περιγραφόμενη τεχνική 2-σταδίων, η οποία εξασφαλίζει ένα 
περιβάλλον χωρίς τάσεις για το μόσχευμα.  
 
  



78o Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. | 12 - 15 Οκτωβρίου 2022 | Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών 
Ελεύθερες Ανακοινώσεις 

Βιβλιογραφία 
 
1. Bates MD, Springer BD. Extensor mechanism disruption after total knee arthroplasty. J Am Acad Orthop 
Surg. 2015;23(2):95-106. doi:10.5435/JAAOS-D-13-00205 
 
2. Assiotis A, To K, Morgan-Jones R, Pengas IP, Khan W. Patellar complications following total knee 
arthroplasty: a review of the current literature. Eur J Orthop Surg Traumatol Orthop Traumatol. 
2019;29(8):1605-1615. doi:10.1007/s00590-019-02499-z 
 
3. Schoderbek RJ, Brown TE, Mulhall KJ, et al. Extensor mechanism disruption after total knee arthroplasty. 
Clin Orthop. 2006;446:176-185. doi:10.1097/01.blo.0000218726.06473.26 
 
Εικόνα 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



78o Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. | 12 - 15 Οκτωβρίου 2022 | Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών 
Ελεύθερες Ανακοινώσεις 
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΟΡΤΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ 
ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΟΛΙΚΗ 
ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ (ΣΥΣΤΗΜΑ ROSA): Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΜΑΣ 
Γεώργιος Παπαροϊδάμης1,2,3, Ευστάθιος  Κενανίδης1,2,3, Νικόλαος Μυλωνάκης1,2,3, Σαμπρία Φρεχάτ1,2,3, 
Βασίλειος Πέγιος1,2,3, Μιχαήλ Ποτούπνης1,2,3, Ελευθέριος Τσιρίδης1,2,3 

1Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2Ομάδα C.O.RE- 
ΚΕΔΕΚ- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 3Icaros Clinic - Tsiridis Orthopaedic Institute, Thessaloniki  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η βιβλιογραφία σχετικά με τα κλινικά αποτελέσματα, την ικανοποίηση και την πρώιμη και 
ενδιάμεση παρακολούθηση των ασθενών μετά από ρομποτικά υποβοηθούμενη αρθροπλαστική γόνατος 
(rTKA) με το ρομποτικό σύστημα ROSA (Robotic Surgical Assistant) είναι περιορισμένη. 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Παρουσίαση της διεγχειρητικής και άμεσα μετεγχειρητικής πορείας των πρώτων 100 περιστατικών 
που υποβλήθηκαν σε rTKA από τον ίδιο εξιδεικευμένο ορθοπαιδικό χειρουργό χρησιμοποιώντας το 
ρομποτικό σύστημα γόνατος ROSA. 
 
ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ: Η έρευνα περιλάμβανε 100 διαδοχικούς ενήλικες ασθενείς με συμπτωματική 
πρωτοπαθή ετερόπλευρη οστεοαρθρίτιδα γόνατος τελικού σταδίου (ΟΑ), οι οποίοι υποβλήθηκαν σε 
πρωτογενή rTKA την χρονική περίοδο Οκτώβριος 2020 και Μάϊος  2022. Οι ασθενείς έλαβαν λεπτομερή 
διεγχειρητική και μετεγχειρητική κλινική αξιολόγηση (KOOS, FJS-12, SF-12) για τουλάχιστον τρεις μήνες 
μετεγχειρητικά.  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η μέση προεγχειρητική βαθμολογία VAS ήταν 7.1,  ενώ τον τρίτο και έκτο μετεγχειρητικό 
μήνα ήταν 3.0 και 1.1, αντίστοιχα, ενώ η μέση μετεγχειρητική βαθμολογία OKS ήταν 27,4 και 37,6 τον τρίτο 
και έκτο μήνα μετεγχειρητικά, αντίστοιχα. Οι ασθενείς παρουσίασαν μετεγχειρητικά μια στατιστικά 
σημαντική βελτίωση (p< 0.0001) στη λειτουργία και τον πόνο του γόνατος (βαθμολογία KOOS). Δεν υπήρχαν 
σημαντικές διεγχειρητικές και μετεγχειρητικές επιπλοκές.  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ρομποτικά υποβοηθούμενη ολική αρθροπλαστική του γόνατος με το σύστημα ROSA 
φαίνεται πως είναι ασφαλής, έχει μικρό χρόνο νοσηλείας, παρέχοντας ικανοποιητικά και αξιόπιστα κλινικά 
αποτελέσματα στους ασθενείς.
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ΕΑ158 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ (mTKA) ΚΑΙ ΜΙΑΣ 
ΝΕΑΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΙΚΗΣ 
ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ (raTKA) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ: 
ΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΟΡΤΗΣ 
Γεώργιος Παπαροϊδάμης1,2,3, Ευστάθιος  Κενανίδης1,2,3, Νικόλαος Μυλωνάκης1,2,3, Βασίλειος Πέγιος1,2,3, 
Σαμπρία Φρεχάτ1,2,3, Μιχαήλ Ποτούπνης1,2,3, Ελευθέριος Τσιρίδης1,2,3 

1Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2Ομάδα C.O.RE- 
ΚΕΔΕΚ- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 3Icaros Clinic - Tsiridis Orthopaedic Institute, Thessaloniki 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μελέτες που συγκρίνουν κλινικά αποτελέσματα μεταξύ συμβατικής (mTKA) και ρομποτικής 
ολικής αρθροπλαστικής γόνατος (raTKA) είναι περιορισμένες. 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Η προοπτική συγκριτική αυτή μελέτη κοόρτης είχε ως στόχο τη σύγκριση των πρώιμων 
μετεγχειρητικών αποτελεσμάτων, της ικανοποίησης και της ποιότητας ζωής (PROMS) ασθενών που 
υποβλήθηκαν σε mTKA και raTKA από τον ίδιο χειρουργό. 
 
ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ: Τριάντα raTKAs και τριάντα mTKAs που πραγματοποιήθηκαν από τον ίδιο χειρουργό 
κατά την περίοδο 2020-2021 αξιολογήθηκαν προοπτικά. Οι ομάδες κοόρτης αντιστοιχίστηκαν με  βάση την 
ηλικία, το φύλο και τον δείκτη μάζας σώματος. Όλες οι επεμβάσεις ήταν ετερόπλευρες πρωτογενείς ολικές 
αρθροπλαστικές γόνατος, ενώ σε όλες χρησιμοποιήθηκε η ίδια πρόθεση. Καταγράφηκε η διάρκεια 
παραμονής των ασθενών στο νοσοκομείο (LOS), καθώς και ο ρυθμός μετάγγισης αίματος. Οι επιπλοκές, η 
βαθμολογία της οπτικής αναλογικής κλίμακας (VAS) και το Oxford Knee Score (OKS) αξιολογήθηκαν τόσο 
προεγχειρητικά όσο και για τους πρώτους έξι μήνες μετεγχειρητικά. Το Forgotten Joint Score (FJS) και η 
ικανοποίηση του ασθενούς αξιολογήθηκαν έξι μήνες μετεγχειρητικά. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Δεν καταγράφηκαν επιπλοκές, ενώ καταγράφηκε παρόμοιος ρυθμός μετάγγισης αίματος 
μεταξύ των ομάδων (p= 0,228). Το LOS ήταν μη σημαντικά μικρότερο στην ομάδα raTKA από ότι στην ομάδα 
mTKA (p = 0,120). Οι μέσοι όροι του OKS και του VAS, τόσο προεγχειρητικά όσο και στον τρίτο μήνα 
μετεγχειρητικά ήταν συγκρίσιμοι μεταξύ των ομάδων. Ωστόσο, η μέση βαθμολογία OKS στους έξι μήνες (p= 
0,006) και η βαθμολογία VAS (p= 0,025) ήταν στατιστικά σημαντικά καλύτερες για την ομάδα raTKA. Το FJS 
στους έξι μήνες ήταν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερο για την raTKA ομάδα (p<0,001). Ένας μόνο ασθενής 
ήταν δυσαρεστημένος στην ομάδα raTKA, ενώ τρεις στην mTKA (p = 0,301). Σημαντικά περισσότεροι 
ασθενείς με raTKA δήλωσαν ότι θα υποβάλλονταν ξανά σε χειρουργική επέμβαση (p=0,038). 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η raTKA συσχετίστηκε με τον ίδιο κίνδυνο επιπλοκών, μικρότερο επίπεδο πόνου, καλύτερη 
ικανοποίηση και PROMs του ασθενούς σε εξάμηνη παρακολούθηση. 
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ΕΑ159 

A MODIFIED KINEMATIC ALIGNMENT KNEE ARTHROPLASTY TECHNIQUE: 
AXIAL RECONSTITUTION AND OTHER USEFUL CONCLUSIONS  
Κωνσταντίνος Ζήσης1, Βασιλική Μπάτσου1, Γεώργιος  Δημητρίου1, Γεώργιος   Τσαλίμας1, Χρήστος Λούκας1, 
Ευάγγελος Χριστοδούλου1, Γεώργιος Κοτζαμπάσης1, Κωνσταντίνος Κοκορόγιαννης1 

1Ε' Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.N.A."KAT" 

 
Introduction: The kinematic alignment technique described by Howel aims at resurfacing the native joint 
during total knee arthroplasty. This is achieved by a measured resection technique on the distal femur, 
followed by gap balancing in extension to set the tibial cut inclination.   
 
Aim: To present a modified kinematic alignment TKR technique based on the principles described by Howell 
and Vendittoli.    
 
Materials & Methods: Since January 2021, 46 total knee replacements were performed according to a 
modified kinematic alignment technique. All patients had pre-operative long leg films and axial alignment 
corrections were planned according to the restricted kinematic alignment (rKA) protocol of Vendittoli, when 
necessary. The distal femoral cut was performed first without proceeding to the rest of the femoral cuts. 
Subsequently, the tibial cut was performed according to a measured resection technique. The tibia was recut 
only when the extension gap needed balancing. Femoral rotation was initially set to 0 degrees relative tothe 
posterior condylar axis and corrected to external rotation when the potential flexion gap was judged too tight 
medially.   
 
Results: Postoperative long leg films were performed in 28 patients. The parameters measured were MPTA (-
14°, +2°), mLDFA (-5°, +8°) and HKA (MPTA+mLDFA). There were 20 knees that had “normal” anatomy, ie 
MPTA and/or mLDFA within 5 degrees of varus/valgus and an HKA within 3 degrees of varus/valgus, and 8 
that lay without these limits and were operated according to the rKA principles. In 4 patients out of 20 with 
“normal” anatomy the preoperative parameters remained identical in the post -op xrays. In 11 the HKA was 
more in valgus (by 1 to 2 degrees), while in 5 knees the HKA was more varus (by 1 to 9 degrees). A tibial recut 
was necessary in 5/28 knees. The femoral component was corrected to a more externally rotated position in 
9/28 knees.    
 
Conclusion: The modified KA technique described reliably reconstitutes axial alignment in the majority of 
cases. Using a measured resection initial tibial cut can reduce the frequency of recuts. Gap balancing in flexion 
may dictate a more externally rotated femoral component, helping patellofemoral kinematics. Developing an 
alternative workflow that better approximates the fit of the components and reconstitutes patellofemoral 
kinematics would be our next goal. 
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ΕΑ160 

ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ 
Παναγιώτης Αντζουλάς1, Ιωάννης Βραχνής1, Ανδρέας Παναγόπουλος1, Αντώνιος  Κουζέλης1, Γεώργιος Σίνος1, 
Σπυρίδων Παπαγίαννης1, Ευαγγελία Αργυροπούλου1, Ιωάννης  Γκλιάτης1 

1Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών 

ΣΚΟΠΟΣ: Ως τραυματικό εξάρθρημα του γόνατος ορίζεται μια σπάνια συνδεσμική βλάβη που αφορά τους 
δύο χιαστούς και τουλάχιστον ένα πλάγιο συνδεσμικό σύστημα. Επιπλέον η ταυτόχρονη αρτηριακή βλάβη 
διαφοροποιεί την έκβαση της πρόγνωσης.  Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να μελετήσει το 
μακροπρόθεσμο λειτουργικό αποτέλεσμα ασθενών μετά από τραυματικό εξάρθρημα γόνατος με συνοδό 
αρτηριακή βλάβη που έχρηζε επαναγγείωσης. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Πρόκειται για αναδρομική μελέτη. Αναζητήθηκαν ασθενείς από το 1991 μέχρι το 2021 
όπου από τους 29 οι 12 πληρούσαν τα κριτήρια (7 άνδρες; 5 γυναίκες; με μέσο όρο ηλικίας τα 40,6 ; εύρος 
17 έως 66 έτη; τραυματικό εξάρθρημα δεξιού γόνατος 66,7%). Υπεβλήθησαν σε  προσωρινή αποκατάσταση 
του εξαρθρήματος με εξωτερική οστεοσύνθεση, ενώ η αγγειακή βλάβη στην ιγνυακή αρτηρία 
αντιμετωπίστηκε με μηροιγνυακή παράκαμψη με ανάστροφο φλεβικό μόσχευμα. Η κλινική αξιολόγηση της 
μετεγχειρητικής έκβασης πραγματοποιήθηκε με βάση τις κλίμακες βαθμολόγησης κατά Lysholm, IKDC και 
Tegner  ενώ η προσθιοπίσθια σταθερότητα του γόνατος ελέγχθηκε με τη χρήση του συστήματος 
υποκειμενικής εκτίμησης της λειτουργικότητας του γόνατος ΚΤ -  1000.  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης ήταν 4.9 έτη (2.5 – 8.5 έτη). Οι 9 ασθενείς είχαν οπίσθιο 
εξάρθρημα κατά Kennedy και οι υπόλοιποι στροφικό, αναταγμένο. Η προσθιοπίσθια παρεκτόπιση με τη 
χρήση του ΚΤ 1000, σε σύγκριση με το υγιές γόνατο κυμαινόταν από 3 έως 7 mm ( means 3,4± 2,98). Οι 
λειτουργικές κλίμακες έδειξαν επιδείνωση ενώ οι ασθενείς είχαν μέτρια ικανοποίηση από το λειτουργικό 
αποτέλεσμα όπως καταγράφηκε από τις λειτουργικές κλίμακες  Lysons, IKDC και Tegner  με 58.32±9.47,  
56,42±7.56 και 3,68±1,63  αντίστοιχα. Σε έναν ασθενή υπήρξε μετεγχειρητική λοίμωξη κατά τη διάρκεια της 
παρακολούθησης και ο οποίος υπεβλήθη σε ακρωτηριασμό του μέλους. Δύο ασθενείς στη συνέχεια 
υπεβλήθησαν σε ολική αρθροπλαστική γόνατος.   
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το τραυματικό εξάρθρημα γόνατος με αγγειακή βλάβη που χρήζει επαναγγείωσης είναι 
σπάνιο 0,001 – 0,013 % ενώ η αντιμετώπιση του αποτελεί πρόκληση για τον ορθοπαιδικό. Το λειτουργικό 
αποτέλεσμα είναι συνήθως μέτριο επηρεάζοντας τη ποιότητα ζωής των ασθενών. Η αποκατάσταση είναι 
απαιτητική, διότι συνυπάρχουν ταυτόχρονα εκτεταμένες βλάβες μαλακών μορίων καθώς δεν μπορεί να γίνει 
συνδεσμική αποκατάσταση σε πρώτο χρόνο με αποτέλεσμα εμφάνιση δυσκαμψιών και εκτεταμένης 
ουλοποίησης. Οι ασθενείς με εξάρθρημα του γόνατος πρέπει να παρακολουθούνται στενά καθώς η βλάβη 
στην ιγνυακή αρτηρία μπορεί να διαλάθει της διάγνωσης.  
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ΕΑ161 

Improvement of outcome measures following total joint replacement 
surgery in severe hemophilic arthropathy of the knee 
Dimitrios Kalatzis1, Konstantinos Zygogiannis1, GC Thivaios1, Styliani Christidi1, Anna Kourampa2 

1Laiko General Hospital of Athens - Orthopaedic Departement, 2Laiko General Hospital of Athens -Blood Transfusion Centre 
and National Reference center for Congenital Bleeding Disorders 

Background  
Haemophilic arthropathy (HA) is a debilitating complication of haemophilia characterized by pain, stiffness 
and deformity which severely affect the patient's quality of life and knees are a common target joint. Total 
knee arthroplasty (TKA) for haemophilia patients with end-stage HA is considered to be a successful 
procedure with satisfying mid - to long-term results. 
 
Aim 
The aim of this study was to assess the Health-Related Quality of Life (HRQoL) and knee function in 
haemophilia patients who underwent TKA 
 
Methods  
Between 2015 and 2021, a total of 27 haemophilia patients with severe HA underwent total knee arthroplasty 
(TKA) at our institution. In 19 patients SF-36 (health-related quality of life) and WOMAC knee score (Western 
Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index) questionnaires were administered pre-surgery and 
6-12 months post-surgery. 
 
Results  
By means of SF-36, quality of life in our patients was found impaired in all of SF-36 domains and demonstrated 
remarkable lower scores pre-operatively compared to post-operative scores and these differences were 
statistically significant. More specifically ,SF36 -PCS (Physical Component Score) was 29.2 ±5.1   compared to 
48,4 ± 5.8 (p< 0,001) and SF36-MCS (Mental Component Score ) was 37.6 ± 10.8 compared to 53.3 ± 9.4 
(p<0.001) .Knee function in all dimensions (pain,stiffness and physical function) as measured by WOMAC 
questionnaire significantly improved from pre - to post -operatively.More precisely, pain improved from 11.3 
±  4.4 to1.0 ± 1.4(p<0.001) ,stiffness 6.0 ± 1.5 to1.0 ± 1.3 (p<0.001),physical function from 39.7  ± 14.5 to 6.6 
± 7.9 (p<0.001) and total WOMAC score from 56.9 ± 19.2 to 8.5 ± 10.2 (p< 0.001). Moreover, pre-operative 
pain, stiiffness and function were strongly and negatively correlated with SF36 PCS (pain: -0.780 , p<0.001 , 
stiffness : -0.499 p= 0.03 , function : -0.814,p<0.001) and SF36 MCS (pain: -0.661,p<0.001,stiffnes: -0.509 
,p=0.26,function :-0.546,p<0.016) 
 
Conclusion 
TKA in haemophilia patients with severe end-stage haemophilic arthropathy of the knee is capable of making 
an overall improvement in patients' quality of life and knee function. Pain, stiffness and function are proved 
important predictors of improvement in quality of life. 
 
 

 

 

 



78o Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. | 12 - 15 Οκτωβρίου 2022 | Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών 
Ελεύθερες Ανακοινώσεις 

ΕΑ162 

IMPACT OF STEM PROFILE ON THE REVISABILITY AND THE NEED FOR 
OSTEOTOMY IN WELL-FIXED CEMENTED REVISION TOTAL KNEE 
ARTHROPLASTY IMPLANTS.  SINGE CENTER STUDY ON 55 COMPONENT 
REMOVALS 
Alexander Maslaris1,2, Georgios Spyrou1, Alexandros Maris3, Carsten Schoeneberg1, Bjoern Hussmann1, Georg  
Matziolis2 

1Arthroplasty Center of Maximum Care (EPZmax), Department of Orthopedics & Trauma Surgery, Alfried-Krupp Hospital, 
2Friedrich-Schiller University Hospital Jena, Department of Orthopaedics, Campus Eisenberg, 3Department of Orthopaedics, 
Great Ormond Street Hospital NHS Foundation Trust, London, UK 

Introduction (ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ) 
While re-revision total knee arthroplasty (ReRTKA) steadily increases, the ease and bone-sparing removal of 
RTKA-implants is gaining more and more in importance. Biomechanical data suggest that cemented conical 
stems can be removed significantly easier than cylindrical stems. However, no clinical evidence exists 
supporting this observation. Aim of this study was to compare the revisability and need for osteotomy (OT) 
between removals of well-fixed cemented conical vs. cylindrical RTKA-stems. 
 
Materials & Methods (ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ) 
55 removals of well-fixed full-cemented RTKA-stems (29 knees) performed between 2016-2018 were 
retrospectively analyzed. Main outcome variables were: Bone loss, fractures, osteotomy incidence, surgery 
duration, early postoperative complications (EPC), hemoglobin drop and blood transfusion. SPSS was used for 
the statistical analysis. 
 
Results (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ) 
44.8% were conical, 48.3% cylindrical, and 6.9% combined stem-designs. Causes for re-revision were PJI 
(75.9%), malposition (17.2%) and persistent pain (6.9%). 10 stem-removals (18.2%) required an OT (4 femoral, 
6 tibial): 8 stems (14.5%) had cylindrical and 2 (3.6%) conical designs (P=0.041). Fractures were noted solely 
in removals without OT (11.1% vs. 0%,). There was a tendency to more bone loss in cylindrical stem-revisions 
(53.8% vs. 32%, P=0.24). A longer overall surgery-time was observed in revisions of cylindrical stems (+37 
minutes, P=0.05). There was higher hemoglobin-drop and need for blood-transfusion in revisions of cylindrical 
stems or after OT but without reaching statistical significance. The EPC-rates were slightly higher in ReRTKA 
on cylindrical stems (P=0.28). 
 
Conclusion (ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ) 
Well-fixed cemented conical stems may be revision-friendlier with less demands on OT and shorter overall 
surgery-time than cemented cylindrical stems.  
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Εικόνα 1 
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Εικόνα 2 
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ΕΑ164 

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΩΣ ΠΡΩΤΗ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΙΑΣ – ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ 25(OH)VITD 
ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 
Γεώργιος Ναγόρνης1, Χρήστος Βαλκάνης2, Δημήτριος Λύτρας1, Γιουσούφ Σαλή1, Μουράτ Μεμέτ1, Αϊλίν 
Γιουσούφογλου1, Σταμάτης Κώτσιος1, Δημήτριος Ζεμαδάνης2, Ουρανία Κούκου1, Παναγιώτης Τουζόπουλος, 
Νικόλαος Ναλμπάντης1, Χρήστος Μπογιατζής1 

1Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα, 2Κ. Υ. Αλεξανδρούπολης 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ Η παρουσίαση στατιστικών δεδομένων για ασθενείς με κάταγμα ευθραυστότητας 
(κάταγμα ισχίου, περιφερικού αντιβραχίου, εγγύς βραχιονίου ή Θ-ΟΜΣΣ) που αντιμετωπίστηκαν 
χειρουργικά ή συντηρητικά. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Στην κλινική μας εφαρμόζεται πρωτόκολλο δευτερογενούς πρόληψης οστεοπορωτικών 
καταγμάτων. Στα πλαίσια αυτού, μελετήθηκαν για το χρονικό διάστημα 9/2019-3/2022  457 ασθενείς, 151 
(33%) άνδρες και 306 (67%)  γυναίκες. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 77,3 έτη. 166 ασθενείς (33,6%) είχαν 
κάταγμα ισχίου, 151 (33%) κάταγμα κάτω πέρατος κερκίδας, 83 (18,2%) κάταγμα εγγύς βραχιονίου και 57 
ασθενείς (12,5%) κάταγμα θωρακικού ή οσφυϊκού σπονδύλου. Καταγράφηκε εάν πρόκειται για το πρώτο 
οστεοπορωτικό κάταγμα ή αν είχαν προηγηθεί κι άλλα καθώς και το είδος των καταγμάτων αυτών.  Τέλος 
καταγράφηκε αν οι ασθενείς λάμβαναν ή όχι αντιοστεοπορωτική αγωγή και μετρήθηκαν τα επίπεδα της 
25(OH)VITD στον ορό του αίματος. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σε 351 ασθενείς (76.8%) το κάταγμα αποτελούσε πρώτη εκδήλωση οστεοπορωτικού 
κατάγματος, ενώ σε 106 (23.2%) είχε προηγηθεί κάποιο άλλο. Από το σύνολο των ασθενών μόνο 19 (4,2%) 
ελάμβαναν αντιοστεοπορωτική αγωγή την τελευταία πενταετία. Σε 40 ασθενείς (8,8%) τα επίπεδα της 
25(OH)VITD ήταν σε επάρκεια (20-50 ng/ml), σε 271 (59.3%) σε ανεπάρκεια (10-20 ng/ml) και σε 146 (31,9%) 
σε έλλειψη (<10ng/ml). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα επίπεδα της 25(OH)VITD ήταν χαμηλά. Το ποσοστό των ασθενών με οστεοπορωτικό 
κάταγμα (σαν πρώτη ή επόμενη εμφάνιση κατάγματος χαμηλής βίας), οι οποίοι έχουν κάνει έλεγχο 
οστεοπόρωσης και λαμβάνουν κατάλληλη αγωγή, είναι εξαιρετικά χαμηλό. Επομένως η ανάγκη 
πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης οστεοπορωτικών καταγμάτων καθίσταται επιτακτική. 
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ΔΙΑΧΥΤΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΣΤΩΣΗ (ΔΙΣΥ) – ΠΟΣΟ ΣΠΑΝΙΑ ΕΙΝΑΙ 
ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΧΕΙ ΠΑΝΤΑ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ Ο ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ;  
Δημοσθένης Τσιτούρας1, Ηρακλής Ιτσιόπουλος1, Ιωάννης Μπισχινιώτης1 

1Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ 

 
Εισαγωγή: Η Διάχυτη Ιδιοπαθής Σκελετική Υπερόστωση αναγνωρίσθηκε προ 72ετίας ως οντότητα αφορώσα 
ηλικιωμένους άνδρες. Ωστόσο, φαίνεται ότι εμπλέκει και νεότερες ηλικίες με πλειάδα εκδηλώσεων και 
κυριότερο πρόβλημα την αστάθεια φαινομενικά σταθερών σπονδυλικών κακώσεων. Συχνά συγχέεται με 
δισκική νόσο, παρά  το ότι δεν θίγει τον μεσοσπονδύλιο δίσκο και δεν προκαλεί οστεοαρθρίτιδα μεγάλων 
αρθρώσεων, αφού δεν προσβάλλει τον αρθρικό χόνδρο αρχικά. 
Σκοπός:  Αναδρομική μελέτη με στόχο την αποκάλυψη του επιπολασμού και της κλινικής σημασίας της ΔΙΣΥ 
στην Ορθοπαιδική.  
Υλικό – Μέθοδος: Από 60 περιπτώσεις ασθενών που απομονώθηκαν προερχόμενες από υλικό της 
εικοσαετίας 1992- 2012 (20.000 καταγραφές) επιλέξαμε 43 περιπτώσεις ασθενών (30 άνδρες και 13 
γυναίκες) ηλικίας άνω των 49 ετών που πληρούσαν τα κριτήρια Resnick-Julkunen – Utsinger, τα μόνα ακόμη 
αποδεκτά. Ελάχιστος χρόνος παρακολούθησης 10 έτη. Οι περιπτώσεις αναζητήθηκαν σε υλικό ασθενών με 
προβλήματα της σπονδυλικής στήλης και συννοσηρότητες. Αναγνωρίστηκαν και περιφερικές εκδηλώσεις της 
νόσου από αγκώνες, γόνατα και πτέρνη (κυρίως σε γυναίκες), ενώ αποκλείστηκαν ασθενείς με περιφερικές 
εκδηλώσεις μόνον. Τα συμπτώματα εμφάνιζαν ποικιλία κυμαινόμενα από ήπια (αυχενικό ή οσφυϊκό άλγος) 
έως επιδείνωση νευρολογικής σημειολογίας σε φαινομενικά σταθερά κατάγματα της αυχενικής και 
θωρακικής μοίρας της Σ.Σ. (6 ασθενείς), καθώς και σε μία περίπτωση δισκεκτομής.  
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία με μελοξικάμη, διφωσφονικά και τεριπαρατίδη. 
Τα σπονδυλικά κατάγματα που εμφάνισαν επιδείνωση αντιμετωπίσθηκαν με οπίσθια σπονδυλοδεσία. 
Επιχειρήθηκε αφαίρεση νεόπλαστου οστίτη ιστού από λαγόνιο, αγκώνα και ώμο, όχι όμως και από  την 
πτέρνη. Τα προβλήματα μετά δισκεκτομή αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά.  
Συμπέρασμα: Η ΔΙΣΥ αποτελεί μία συχνή κλινική οντότητα που αφορά κυρίως σε οστεοποιήσεις και 
επασβεστώσεις της Σ.Σ. σε ηλικιωμένους άνδρες και όχι μόνο. Η μικτή μορφή είναι συχνότερη σε γυναίκες. 
Δεν καθορίσαμε αμιγή εξωσπονδυλική μορφή. Δεδομένης της επιλεκτικής προσβολής ενθέσεων, η γνώση 
της φυσικής εξέλιξής της θα μπορούσε να συμβάλλει στον περιορισμό αρθροπλαστικών και δισκεκτομών.  
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ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ 
ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 
Χρήστος Κώτσιας1, Παναγιώτης Καρράς1, Δημήτριος Γιώτης1, Σωτήρης Πλακούτσης1, Βασίλειος 
Παναγιωτόπουλος1, Κωνσταντίνος Κονιδάρης1, Χαρίλαος Γαλάνης1, Δημήτριος Βαρδάκας1, Χρήστος 
Κωνσταντινίδης1 

1Ορθοπαιδικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» 

Εισαγωγή/Σκοπός: Η έλλειψη της βιταμίνης D αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες πτωχής ποιότητας των 
οστών. Νεότερες μελέτες αναφέρουν ότι μπορεί επίσης να οδηγήσει και σε σημαντική μυϊκή αδυναμία με 
αποτέλεσμα τις συχνές πτώσεις στους ηλικιωμένους. Με βάση τα ως άνω η έλλειψη της βιταμίνης D μπορεί 
να ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τα κατάγματα ευθραυστότητας της σπονδυλικής στήλης και του ισχίου 
σε ηλικιωμένους ασθενείς. Σκοπός μας ήταν η παρουσίαση μιας προοπτικής μελέτης των επιπέδων της 
βιταμίνης D σε ηλικιωμένους ασθενείς με κατάγματα του ισχίου και η αξιολόγηση του ρόλου της στον 
επιπολασμό αυτών των καταγμάτων, καθώς και στην πρόληψη για την αποφυγή τους. 
Υλικό και μέθοδος: Μεταξύ Ιανουαρίου και Δεκεμβρίου του 2021, 140 ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών 
νοσηλεύτηκαν στην κλινική μας με κάταγμα πέριξ της άρθρωσης του ισχίου. Σε κάθε ασθενή έγινε μέτρηση 
των επιπέδων του ασβεστίου και της βιταμίνης D κατά την εισαγωγή καθώς και καταγραφή της λήψης ή μη 
αντιοστεοπορωτικής αγωγής. Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν μόνο οι κακώσεις χαμηλής ενέργειας ενώ 
αποκλείστηκαν ογκολογικοί ασθενείς και ασθενείς με κακώσεις υψηλής ενέργειας. 
Αποτελέσματα: 38 άνδρες και 102 γυναίκες με μέση ηλικία τα 83 και 85 έτη αντίστοιχα, έλαβαν μέρος στην 
έρευνά μας. Τα διατροχαντήρια κατάγματα ήταν τα συχνότερα σε ποσοστό 50,7%. Ο συνηθέστερος 
μηχανισμός κάκωσης ήταν η πτώση εντός της οικίας (62%). Ο μέσος όρος νοσηλείας ήταν 6,8 ημέρες. Χαμηλά 
επίπεδα βιταμίνης D παρατηρήθηκαν στο 94% των ασθενών. Μέτρηση οστικής πυκνότητας εντός του 
τρέχοντος έτους ανέφερε το 5%, ενώ το 97% των ασθενών δεν ελάμβανε κανενός είδους αντιοστεοπορωτική 
αγωγή.  
Συμπεράσματα: Σχεδόν όλοι οι ηλικιωμένοι ασθενείς με κατάγματα του ισχίου εμφανίζουν μεγάλη έλλειψη 
της βιταμίνης D, παρά τον αυξημένο αριθμό ημερών ηλιοφάνειας που παρουσιάζει η Ελλάδα. Φαίνεται ότι 
στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι περισσότεροι από αυτούς δεν προβαίνουν σε τακτικό έλεγχο της 
οστικής πυκνότητας, ούτε λαμβάνουν κανενός είδους προληπτική φαρμακευτική αγωγή. 
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ΕΑ167 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ 
Ανδριάνα Βασιλάκου1, Ευάγγελος Ζαφείρης1, Ηλίας Ευδόκιμος Μυστίδης1, Νικόλαος Σταμούλης1, Ανδρέας 
Ευσταθίου1, Εμμανουήλ Αβραμίδης1, Γεώργιος Μπάμπης1 

1Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η οστεοαρθρίτιδα γόνατος αποτελεί μία από τις πιο συχνές χρόνιες εκφυλιστικές παθήσεις του 
μυοσκελετικού συστήματος που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κατά την μετεμμηνοπαυσιακή περίοδο. Η 
επίπτωση της οστεοαρθρίτιδας αυξάνεται μετά την εμμηνόπαυση, καθώς σχετίζεται με ορμονικές αλλαγές 
όπως ο περιορισμός παραγωγής των οιστρογόνων και η επακόλουθη μείωση της οστικής πυκνότητας. Ο 
γυναικείος πληθυσμός είναι επίσης πιο επιρρεπής στην εμφάνιση οστεοαρθρίτιδας από τον ανδρικό καθώς 
πέρα από της ορμονικές επιδράσεις υπάρχει και η διαφορά στην εμβιομηχανική των δύο φύλων.  
 
ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός της έρευνας είναι η συσχέτιση της κινητικότητας του γόνατος με την βαρύτητα της οστεοαρθρίτιδας 
γόνατος σε γυναίκες που βρίσκονται στην μετεμμηνοπαυσιακή περίοδο. 
 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Στην έρευνα συμμετείχαν 240 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 66 έτη και μέσο όρο 
έναρξης εμμηνόπαυσης στα 50 έτη. Οι ασθενείς προσήλθαν στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία με αναφερόμενη 
γοναλγία και οστεοαρθρίτιδα γόνατος επιβεβαιωμένη με ακτινολογικό έλεγχο. Συμπεριλήφθηκαν στα 
στοιχεία ο δείκτης μάζας σώματος των ασθενών, ο αριθμός των τέκνων, το βάρος και το ύψος. Για την 
αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκαν οι κλινικές δοκιμασίες με Timed Up and Go test (TUG Test), 30 second Sit to 
Stand Test, ο δείκτης Lequesne και η ακτινολογική κατηγοριοποίηση οστεοαρθρίτιδας γόνατος κατά Kellgren 
και Lawrence. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Από τη συγκεκριμένη βάση των 240 ασθενών, η οποία αξιολογήθηκε με το σύστημα SPSS Statistics 22.0, 
κρίθηκε στατιστικά σημαντική (p-value < 0.005) η συσχέτιση των κλινικών δοκιμασιών με TUG Test, 30 
Second Sit To Stand Test και Lequesne index με την βαρύτητα της οστεοαρθρίτιδας γόνατος. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Όσο βαρύτερη η οστεοαρθρίτιδα του γόνατος, τόσο περισσότερο επηρεάζεται η λειτουργική ικανότητα του 
γόνατος.  Η οστεοαρθρίτιδα είναι μη αναστρέψιμη πάθηση, αλλά μπορεί να ελεγχθεί τροποποιώντας τις 
δραστηριότητας και με έλεγχο του σωματικού βάρους. Περαιτέρω έρευνα στις μετεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες μπορεί να βοηθήσει στην έγκαιρη κατηγοριοποίηση της ασθενούς  και προσανατολισμό της ίδιας 
ως προς την αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας. 
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ΕΑ168 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙ-ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ 
ΝΟΣΟΥ HIT,  ΣΕ 100 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΓΜΑ  ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 
Μarkos Psifis1, Vasiliki Danilatou3, Chisostomos Tsatsoulas1, Samartzidhs Kosmas1, Tsioupros Alexandros1, 
Koutseribas Christos2, Kapsetakis Petros1, Alpantaki Kalliopi1 

1 Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, 2ΓΝΑ , 3Ευρωπαϊκο Πανεπιστήμιο Κύπρου 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι ηπαρίνες LMWH’s αποτελούν την πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη αντιπηκτική αγωγή  στις ορθοπαιδικές 
χειρουργικές επεμβάσεις.. Μια σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια των ηπαρινών είναι η θρομβοπενία από 
ηπαρίνη, γνωστή ως HIT. Στην κλινική πράξη χρησιμοποιούνται διαφορετικές LMWH’s οι οποίες έχουν 
διαφορετικό μοριακό βάρος και χαρακτηριστικά, αλλά παρόμοια αποτελεσματικότητα και ασφάλεια, και η 
επιλογή τους βασίζεται κυρίως στην προτίμηση του θεράποντος γιατρού.  Είναι όμως ασαφές εάν τα 
διάφορα σκευάσματα χορηγούμενης LMWH’s έχουν διαφορετική επίπτωση στην ανοσολογική απόκριση 
έναντι των  PF4 / LMWH’s αντισωμάτων  και η κλινική σημασία αυτού στους ορθοπαιδικούς  ασθενείς. 
ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός αυτής της ερευνητικής εργασίας είναι να μελετήσουμε την ανοσολογική απόκριση έναντι των  PF4 / 
LMWH’s αντισωμάτων και την επίπτωση της νόσου HIT, σε 100 συνεχόμενους ορθοπαιδικούς  ασθενείς που  
υποβλήθηκαν σε  επείγουσα επέμβαση στα κάτω άκρα και που έλαβαν 3 διαφορετικές LMWH’s . 
ΥΛΙΚΑ-ΜΕΘΟΔΟΣ 
Μεταξύ Δεκεμβρίου του 2020 και Απριλίου του 2022  100 ασθενείς  (31 άνδρες και  69 γυναίκες )ηλικίας  62-
89 ετών με διατροχαντήριο κάταγμα  του ισχίου που αντιμετωπίστηκαν με την ίδια χειρουργική μέθοδο  
έλαβαν  3 διαφορετικές LMWH’s (29 enoxaparin (CLEXANE),40 bemiparin (IVOR) και 31tinzaparin (INNOHEP), 
και εξετάστηκε αν το είδος του χορηγούμενου φαρμάκου επηρεάζει την ανοσολογική απάντηση έναντι του 
PF4.  
Τηρήθηκαν αυστηρά τα  κριτήρια αποκλεισμού  ενώ συλλογή δείγματος  την πρώτη  ημέρα και την 5η ημέρα 
νοσηλείας αποτελεί ένα BIAS σε αυτή την μελέτη. Η λήψη της αντιπηκτικής αγωγής των ασθενών ήταν 
τυχαιοποιημένη. 
 Τα δείγματα αναλύθηκαν  με δύο μεθόδους: 
 a) στον αναλυτή HemosIL AcuStar με τη μέθοδο της χημειοφωταύγειας HIT-IgG(PF4-H)Assay για την 
ανίχνευση ΙgG αντισωμάτων έναντι του PF4, 
b) στον αναλυτή ACL TOP 750 με ποσοτική ανοσομέθοδο Hemosil HIT-ab.  
Τα προσωπικά δεδομένα θα διαχειρίστηκαν και προστατεύονται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό 
Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Από τα 100 δείγματα που μελετήθηκαν  με τις 3 διαφορετικού ΜΒ  LMWH’s , μόνο 4 άτομα ανέπτυξαν αντί- 
αιμοπεταλιακά αντισώματα ,ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι δυο ακόμα βρέθηκαν οριακά θετικά(1.1  u/ml)  με 
αρνητικά όμως αντισώματα (HIT iGg= 0.05) 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 Το πρωτόκολλο αντιμετώπισε προβλήματα εφαρμογής λόγω μη εξοικείωσης του προσωπικού. Τα διάφορα 
σκευάσματα χορηγούμενης LMWH με διαφορετικά ΜΒ φαίνεται πως δεν έχουν  έχουν διαφορετική 
επίπτωση στην ανοσολογική απόκριση έναντι των  PF4 / LMWHs αντισωμάτων  αλλά σίγουρα απαιτείται 
περαιτέρω έρευνα για να καθοριστεί η κλινική του σημασία  τους ορθοπαιδικούς  ασθενείς. 
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ΕΑ169 

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΑΘΩΝ 
ΠΕΡΙΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ DHS Η ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΥ 
ΗΛΟΥ (GAMMA 3): ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
Γεώργιος Κυριακόπουλος1, Ανδρέας Παναγόπουλος2, Ιωάννης Διαμαντάκος4, Σταύρος Κουρκουλής3, Ερμιόνη 
Πάσιου3, Γεώργιος Αναστόπουλος5, Παναγιώτης Μέγας2 

1Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, 2Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών, 3Εργαστήριο Εμβιομηχανικής, Σχολή 
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών , Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, 4Τμήμα Μηχανολόγων 
Μηχανικών, Σχολή Μηχανολογίας , Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,  5ΓΝΑ Γ.Γεννηματάς , Α'ΟΡΘ.  

Εισαγωγή: Παρά την πρόοδο στη χειρουργική τεχνική και τα υλικά των τελευταίων ετών, οι καταστροφικές 
και κλινικές μηχανικές αποτυχίες στη θεραπεία των περιτροχαντηρίων καταγμάτων αποτελούν σημαντικό 
παράγοντα νοσηρότητας και θνησιμότητας σε μια ιδιαίτερα ευπαθή ομάδα ασθενών.  
Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η εκτίμηση της επίδρασης των παραγόντων που μπορούν να 
ελεγχθούν από το χειρουργό, δηλαδή της ανάταξης του κατάγματος και της επιλογής του υλικού που θα 
χρησιμοποιηθεί , στην εμβιομηχανική συμπεριφορά της οστεοσύνθεσης των περιτροχαντηρίων 
καταγμάτων. 
Υλικά/Μέθοδος: Αρχικά διενεργήθηκε πειραματική μελέτη με χρήση οστικών δοκιμίων για τη βαθμονόμηση 
των μοντέλων πεπερασμένων στοιχείων. Στη συνέχεια εξετάσθηκαν παραμετρικά μία σειρά από σενάρια με 
διαφορετικούς συνδυασμούς γωνίας ανάταξης και υλικών οστεοσύνθεσης. Συγκεντρώθηκαν δεδομένα που 
αφορούν τις μέγιστες τάσεις του σπογγώδους οστού γύρω από τον διαυχενικό κοχλία , τον όγκο σπογγώδους 
οστού που φορτίστηκε με κρίσιμες τάσεις στην κεφαλή καθώς και τις τάσεις στα υλικά οστεοσύνθεσης και 
το περιφερικό κατεαγόν άκρο.  
Αποτελέσματα: Σε όλα τα μοντέλα με σταθερά κατάγματα παρατηρήθηκαν σημαντικά μικρότερες τάσεις 
από τα αντίστοιχα ασταθή.Η αύξηση της γωνίας του υλικού είχε ευεργετική επίδραση στις μέγιστες τάσεις 
των υλικών σε όλα τα μοντέλα , αλλά οδήγησε σε μείωση των τάσεων στο σπογγώδες οστό της κεφαλής στις 
υποομάδες των σταθερών καταγμάτων και των ασταθών καταγμάτων με χρήση ενδομυελικού ήλου. Στα 
ασταθή κατάγματα με ανατομική ανάταξη η χρήση του Gamma3 οδήγησε σε σημαντικά μικρότερες τάσεις 
στο σπογγώδες οστό σε σχέση με τα αντίστοιχα με DHS. Η ανάταξη σε ραιβότητα οδήγησε σε άυξηση των 
τάσεων στο σπογγώδες οστό και στα υλικά οστεοσύνθεσης ανεξαρτήρως υλικού. Η ανάταξη σε βλαισσότητα 
οδήγησε σε μείωση των τάσεων του σπογγώδους οστού σε όλα τα μοντέλα αλλά ήταν σημαντική σε αυτά 
που χρησιμοποιήθηκε DHS.   
Συμπερασματα: Στα σταθερά κατάγματα η χρήση του DHS είναι ισοδύναμη αν όχι προτιμότερη του Gamma3. 
Στα ασταθή κατάγματα με ανατομική ανάταξη το Gamma3 φαίνεται να είναι εμβιομηχανικά προτιμότερο 
του DHS. Η ανάταξη σε ραιβότητα πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Η γωνία του υλικού 
οστεοσύνθεσης πρέπει να είναι η μεγαλύτερη που επιτρέπει σωστή πορεία και θέση του διαυχενικού κοχλία.  
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ΕΑ170 

ΤΟΠΟΛΟΓΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ 
Διονύσιος Μπεκυράς1, Παναγιώτης Κουλουβάρης1, Παναγιώτης Παπαγγελόπουλος1, Όλγα Σαββίδου1 

1Α' Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Εισαγωγή: Η πώρωση ενός κατάγματος αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία που εξαρτάται τόσο από 
βιολογικούς όσο και από εμβιομηχανικούς παράγοντες. Η αστοχία των ορθοπαιδικών υλικών είναι ένα 
σύνηθες πρόβλημα που προκαλεί στους ασθενείς πόνο, αυξημένο χρόνο νοσηλείας και επαναληπτικές 
χειρουργικές επεμβάσεις.  
Σκοπός: Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η τοπολογική βελτιστοποίηση μιας συμπαγούς πλάκας 
οστεοσύνθεσης. Σκοπός των αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν ήταν να προσομοιώσουν την 
οστεοσύνθεση εγκάρσιου κατάγματος στη μεσότητα της κνήμης με χρήση πλάκας αποτελούμενη από 
λειτουργικά διαβαθμισμένη πλεγματική δομή υπό αξονική και στρεπτική φόρτιση.  
Υλικό και Μέθοδος: Η πλάκα οστεοσύνθεσης και οι βίδες που προσομοιώθηκαν θεωρήθηκε πως είχαν 
μηχανικές ιδιότητες κράματος τιτανίου και για το οστό χρησιμοποιήθηκαν ιδιότητες σύμφωνα με τη 
βιβλιογραφία. Ο σχεδιασμός της νέας τοπολογίας της πλάκας πραγματοποιήθηκε σε πρόγραμμα 
τρισδιάστατης σχεδίασης και τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων εξήχθησαν με χρήση της μεθόδου 
πεπερασμένων στοιχείων.  
Αποτελέσματα: Η τοπολογικά βελτιστοποιημένη πλάκα οστεοσύνθεσης επέδειξε μειωμένη επιφάνεια 
επαφής με το οστό και πορώδες 54.01% με διασυνδεδεμένους πόρους διαμέτρου 300-600 μm, εντός των 
ορίων του ανθρώπινου οστού. Παράλληλα αυξήθηκε η μέση ισοδύναμη τάση στο υγιές (2.7%) και ακόμη 
παραπάνω στο υπό πώρωση τμήμα του οστού (8.3%), ενώ η μέγιστη τάση σημείωσε μείωση 4.9%. Για τη νέα 
πλάκα οστεοσύνθεσης, η μέγιστη ισοδύναμη τάση παρέμεινε αρκετά μικρότερη από το όριο διαρροής του 
συμπαγούς κράματος τιτανίου ακόμη και υπό τριπλάσια αξονική συμπιεστική φόρτιση.  
Συμπεράσματα: Τα παραπάνω αποτελέσματα επέδειξαν πως η νέα τοπολογία κατέχει ιδιότητες ικανές να 
δημιουργήσουν καταλληλότερο περιβάλλον προς αποτελεσματικότερη οστεοενσωμάτωση και βιωσιμότητα 
του οστού σε σχέση με την αντίστοιχη συμπαγή. Επίσης, η αύξηση στη μέση ισοδύναμη τάση στο οστό 
μπορεί να επιφέρει μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων του φαινομένου της «θωράκισης των τάσεων», 
ενώ η μείωση των μέγιστων τάσεων πιθανότατα είναι ικανή να βοηθήσει στην αποφυγή τυχόν βλαβών που 
δύνανται να προκληθούν από την υπερβολική άσκηση πιέσεως. Ωστόσο, η πραγματική αντοχή αντίστοιχων 
δομών χρήζει περαιτέρω πειραματικής διερεύνησης.  

Εικόνα 1 

 

 

Εικόνα 2 
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Εικόνα 3 
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Η ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ 
ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΩΝ 
Δημοσσθένης Χρυσικός1, Αλεξάνδρα-Ρεγγίνα Τσαντίλη1, Γεώργιος  Τσικούρης1, Γεώργιος  Τσακωτός1, Ιωάννης  
Αντωνόπουλος1, Αλέξανδρος Σαμόλης1, Θεόδωρος Τρουπής1 

1Εργαστήριο Ανατομίας - "Ανατομείο", Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ 

Εισαγωγή: Η ανατομική περιοχή του τραχήλου είναι δύσκολα προσπελάσιμη και αποτελεί πρόκληση για τους 
χειρουργούς (όπως ορθοπαιδικούς και νευροχειρουργούς), λόγω της παρουσίας πολλαπλών και ευαίσθητων 
ανατομικών δομών (νεύρα, αγγεία, λεμφαγγεία, μύες, οστά). Η αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης 
συγκρατεί και περιστρέφει την κεφαλή, και προστατεύει την αυχενική μοίρα του νωτιαίου μυελού. Η 
χειρουργική προσπέλαση στην αυχενική μοίρα είναι επισφαλής πολλές φορές διότι ο ανθρώπινος τράχηλος 
μπορεί να βρίθει πολλών ανατομικών παραλλαγών και συγγενών ανωμαλιών. Ο ιατρός θα πρέπει να είναι 
σε θέση να αναγνωρίζει και να διαφοροποιεί αυτές τις παραλλαγές από παθολογικές καταστάσεις όπως το 
σύνδρομο υποκλοπής της υποκλειδίου αρτηρίας, το σύνδρομο αυχενικής πλευράς, εκφυλιστικές 
αρθροπάθειες, οστεόφυτα και άλλα.  
Σκοπός: Η αναγνώριση της ανατομίας του τραχήλου και των ανατομικών παραλλαγών του με απεικονιστικές 
μεθόδους είναι υψίστου σημασίας, γιατί αποτελούν παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη παθολογικών 
καταστάσεων.  
Υλικό – Μέθοδος: Περιγραφή ανατομικών παραλλαγών που παρατηρήθηκαν κατά την ανατομική 
παρασκευή πτωματικού υλικού στην Αίθουσα Ανατομών του Εργαστηρίου Ανατομίας – «Ανατομείο», όσον 
αφορά το μυοσκελετικό και αγγειακό σύστημα της περιοχής. 
Αποτελέσματα: Όσον αφορά στο αγγειακό σύστημα του τραχήλου, παρατηρήθηκαν παραλλαγές της 
σπονδυλικής αρτηρίας (ανώμαλη έκφυση από το αορτικό τόξο ή το θυρεοαυχενικό στέλεχος, παραλλαγή 
επιπέδου εισόδου στον εγκάρσιο σωλήνα, διπλασιασμός, θυριδοποίηση, παραλλαγές κλάδων της) και 
παραλλαγές στην έκφυση, πορεία και διακλάδωση των καρωτίδων. Όσον αφορά στο μυοσκελετικό σύστημα, 
παρατηρήθηκαν παραλλαγές των ινιοαυχενικών και προσθίων τραχηλικών μυών, καθώς και των αυχενικών 
σπονδύλων (αυχενική πλευρά, συνοστέωση Α1 με Α2).  
Συμπεράσματα: Οι ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων καλούνται να επιλέγουν την ενδεδειγμένη επεμβατική ή 
συντηρητική θεραπεία των ασθενών, έχοντας γνώση την ανατομία της περιοχής, καθώς και των ανατομικών 
παραλλαγών που ενδεχομένως να συναντήσουν διεγχειρητικά.  
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ΕΑ172 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΟΝΔΡΙΟΥ ΟΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΣΤΙΚΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ 
ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 
Χρήστος Ζαχαριάδης1, Ευάγγελος  Μαγνήσαλης2, Σταύρος  Κουρκουλής2, Νικόλαος  Παπαϊωάννου1, Δημήτριος  
Μαστρόκαλος1, Παναγιώτης  Παπαγγελόπουλος1, Όλγα  Σαββίδου1 

1Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, ΕΚΠΑ, Αθήνα, Ελλάδα, 2Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, ΕΜΠ  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Μια εναλλακτική προσέγγιση του μείζονος προβλήματος της οστεοαρθρίτιδας εστιάζει στην 
παθογένεια του υποχόνδριου οστού και στην αλληλεπίδρασή του με τον αρθρικό χόνδρο. Η παρουσία 
υποχόνδριων βλαβών του μυελού των οστών, ανιχνεύσιμων στη μαγνητική τομογραφία, φαίνεται ότι 
αποτελεί προγνωστικό δείκτη της νόσου. Μια σχετικά καινούρια τεχνική αντιμετώπισης αυτών των 
εκφυλιστικών βλαβών είναι η πλαστική του υποχόνδριου οστού, κατά την οποία ενέσιμο οστικό τσιμέντο 
φωσφορικού ασβεστίου εγχέεται διαδερμικά, υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο, στην πάσχουσα περιοχή. 
ΣΚΟΠΟΣ: Εξετάστηκε η μηχανική συμπεριφορά του οστικού τσιμέντου φωσφορικού ασβεστίου, ενός 
ιδιαίτερα ελκυστικού βιοϋλικού, που χαρακτηρίζεται από οστεοεπαγωγικότητα, βιοαπορροφησιμότητα και 
χαμηλή τοξικότητα.   
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Πραγματοποιήθηκε in vitro δοκιμασία στατικής μονοαξονικής θλίψης πέντε 
κυλινδρικών δοκιμίων φωσφορικού ασβεστίου και πέντε δοκιμίων ακριλικού οστικού τσιμέντου. Οι 
συνθήκες διεξαγωγής του πειράματος καθορίστηκαν με βάση τις προδιαγραφές του προτύπου ISO 8533, οι 
οποίες αφορούν τα εμπορικά διαθέσιμα σκευάσματα ακρυλικού ορθοπαιδικού τσιμέντου. Υπολογίστηκε το 
όριο θραύσης και το μέτρο ελαστικότητας κάθε υλικού, με τη βοήθεια της καμπύλης αξονικών τάσεων – 
αξονικών παραμορφώσεων. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Διαπιστώθηκε ότι το εξεταζόμενο υλικό παρουσιάζει ψαθυρή συμπεριφορά και υστερεί 
σημαντικά σε θλιπτική αντοχή έναντι του ακρυλικού οστικού τσιμέντου. Εντούτοις οι φυσικές και μηχανικές 
του ιδιότητες παρουσιάζουν αντιστοιχία με αυτές του σπογγώδους υποχόνδριου οστού.  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το οστικό τσιμέντο φωσφορικού ασβεστίου δεν είναι αρκετά αξιόπιστο βιοϋλικό για 
εφαρμογή σε άμεσα φορτιζόμενες επιφάνειες, μπορεί όμως να αποδειχθεί ιδανικό υλικό πλήρωσης για 
περιοχές στις οποίες είναι επιθυμητή η επαγωγή οστικής ανακατασκευής, όπως στην περίπτωση της 
πλαστικής του υποχόνδριου οστού. 



 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
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ΑΑ001  

ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RECONSTRUCTION IN URBAN 
POPULATION-PRELIMINARY RESULTS  
Theodoros Bouras1, Dimitrios Douradonis1, Stamatia Chatziperi1, Thomas Repantis1 

1Orthopeadic Department, General Hospital of Patras "O Agios Andreas" 

Introduction 
Reconstruction of the Anterior Cruciate Ligament (ACL) is a cost effective and highly successful operation for 
the reestablishment of knee stability. However, the decision whether to treat conservatively or surgically ACL 
injuries in the non-athletic population is an ongoing subject of debate. 
 
Aim 
The aim of this study is to follow -up and document the results of ACL reconstruction in an urban non-athletic 
population. 
 
Materials & Methods 
The occupation, concomitant injuries, age, BMI, time from injury to surgery, laxity of the Knee, Range of 
Motion (ROM) and objective scores were obtained preoperatively, 6 weeks, 3 months, 6 months and 1 year 
postoperatively. The Rolimeter devise was used to obtain the laxity. Objective scores included Tegner and 
Lysholm, KOOS and EQ-5D for assessing the Quality of Life.  
 
Results 
Twelve males and two females were included in the study. The mean values for age, BMI and time from injury 
to surgery were 30.8 +/- 7.8 years , 27.3 +/- 4.2 kgs , 78.3 +/- 59 days respectively. Eight patients had a 
concomitant meniscal injury. At the 3 months mark all patients had returned to their working duties. Mean 
Tegner score improved from 2 to 6 at the 6 months mark. The mean Lysholm score was 62 +/-22 
preoperatively and 96 +/- 3 at 6 months. Al modules of the KOOS improved significantly 6 months following 
surgery. Rolimeter measurements at 25 and 90 degrees improved from 6.8 +/- 2.5 mm and 7.1 +/- 2.6  to 1.3 
+/- 1 mm at 6 months. The EQ5D VAS improved from 57.1 +/- 26.5 to 93.3 +/- 7.5 within 6 months from 
surgery. 
 
Conclusions 
ACL reconstruction in urban non-athletic population can provide excellent results offering to these patients 
improved quality of life and quick return to their work and daily activities. 
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ΑΑ002 

CLINICAL AND FUNCTIONAL RESULTS AFTER POSTERIOR CRUCIATE 
LIGAMENT RECONSTRUCTION 
Χαράλαμπος Πιτσιλός1, Θεοφύλακτος Κυριακίδης1,2, Πολυχρόνης Παπαδόπουλος1, Χριστόφορος 
Καμπουρίδης1, Ιωάννης Γιγής1, Περικλής Παπαδόπουλος1 

1Aristotle University of Thessaloniki, 2Erasme University Hospital, Brussels 

 

Introduction: Posterior cruciate ligament injuries are uncommon and their management is still controversial. 
Acute or chronic symptomatic lesions necessitate surgical reconstruction. The present study aimed to analyze 
patients reported outcomes after posterior cruciate ligament reconstruction with or without simultaneous 
meniscal repair. 
Materials and Methods: The present study included seven patients with posterior cruciate ligament rupture. 
Four patients presented isolated injury and three patients had concomitant meniscal tears. All patients were 
treated arthroscopically using single-bundle hamstring autograft ligament reconstruction. Meniscal injuries 
were repaired using all-inside technique. The primary outcome was the IKDC score and secondary outcomes 
included the Lysholm score and stability assessment. 
Results: At the time of the surgery the mean age was 30 years (range, 20-46) and the mean time from injury 
was 5 months (range, 1-8). The mean follow-up was 24 months (range, 19-27). The mean IKDC score was 
significantly increased from B-C to A-B. The Lysholm score was also increased from 68.3 to 98.4. Knee stability 
was classified as normal or nearly normal in all patients after surgery. 
Conclusion: The results of this study indicate that posterior cruciate ligament reconstruction in symptomatic 
patients provides good functional results at two years of follow-up.  
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ΑΑ003 

OP32 ΜΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΣΕ MΑΓΝΗΤΙΚΌ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ): ΤΟ 
ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΟΣΤΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΓΩΝΙΕΣ R ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ MPFL 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΑΟΥΛΗΣ1,2, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΖΙΜΠΗΣ2, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΥΛΛΟΣ2, ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΛΩΝΤΖΑΣ3, ΓΙΩΡΓΟΣ  ΚΑΛΙΦΗΣ4, 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΚΑΡΑΝΤΑΝΑΣ3, ΜΙΧΑΛΗΣ  ΧΑΝΤΕΣ4 

1Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, Λάρισα, 2Εργαστήριο Ανατομίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, Λάρισα,, 3Τμήμα Ακτινολογίας Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, Ηράκλειο, 4Ορθοπαιδική Κλινική 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, Λάρισα  

 
Σκοπός: Η μέτρηση του ασφαλούς εύρους γωνιών (γωνία R) κατά τη διάνοιξη σήραγγας και η χαρτογράφηση 
της ιδανικής τοποθέτησης της σήραγγας της επιγονατίδας με τη χρήση μαγνητικής τομογραφίας (MRI) 
προεγχειρητικά  στην ανακατασκευή του έσω επιγονατιδομηριαίου συνδέσμου (MPFL) χρησιμοποιώντας 
τεχνική καθήλωσης του μοσχεύματος στην  επιγονατίδα χωρίς υλικό με την βοήθεια δύο τυφλών 
παράλληλων οστικών σηράγγων. 
Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε μαγνητική τομογραφία γόνατος σε 180 ασθενείς (94 γυναίκες, 86 άνδρες 
ασθενείς) με μέση ηλικία 26,85 (εύρος 14-45 ετών). Μετρήσεις επιγονατίδας: Το L1 ήταν το μέγιστο μήκος 
της επιγονατίδας. Το L2 ήταν η ελάχιστη δυνατή απόσταση τοποθέτησης για το εγγύς τούνελ από τον άνω 
πόλο της επιγονατίδας. Η μέγιστη οστική γέφυρα μεταξύ των σηράγγων υπολογίστηκε ως το ήμισυ του L1 
μείον την απόσταση L2 (L1/2-L2). Μετρήσαμε επίσης τις γωνίες R1 και R2 στο εγγύς και περιφερικό τούνελ 
που αντιπροσωπεύουν ασφαλείς γωνίες στο σημείο εισόδου κατά τη διάνοιξη της σήραγγας (χωρίς 
παραβίαση του πρόσθιου φλοιού ή του αρθρικού χόνδρου). 
Αποτελέσματα: Προεγχειρητικά, η μέση τιμή L1 ήταν 4,04 cm (εύρος 2,42-5,08). Το μέσο L2 ήταν 0,57 cm 
(εύρος 0,46-0,89). Η μέση μέγιστη δυνατή οστική γέφυρα μεταξύ των σηράγγων (L1/2-L2) ήταν 1,44 cm 
(εύρος 0,81-1,79). Ο συντελεστής συσχέτισης για τα L1 και L1/2-L1 ήταν r = 0,82. Κατά συνέπεια, η οστική 
γέφυρα μεταξύ των σηράγγων σε επιγονατίδες μικρότερες από 3,46 cm, ήταν μικρότερη από 1 cm. Το R1 
ήταν 5,380 (εύρος 3,2-9,5), το R2 ήταν 6,850 (εύρος 3,8-10,7) και η διαφορά τους έφτασε σε στατιστική 
σημασία (p = 0,03). 
Συμπέρασμα: Οι μικρού μεγέθους επιγονατίδες συσχετίζονται με μικρή (κάτω του 1 εκατοστού)  οστική 
γέφυρα μεταξύ των σηράγγων, γεγονός που καθιστά την ανατομική, διπλής δέσμης, καθήλωση του 
μοσχεύματος στην επιγονατίδα , με δύο τυφλών παράλληλων οστικών σηράγγων κατά την ανακατασκευή 
MPFL, δύσκολη. Επιπλέον, οι γωνίες R οι οποίες περιγράφονται για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία 
δημιουργούν ένα στενό παράθυρο για την αποφυγή διεγχειρητικής διακόρευσης του πρόσθιου φλοιού ή της 
αρθρικής επιφάνειας, καθιστώντας τη χρήση της συσκευής κνήμης ACL ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο. 
Αυτό έχει κλινικές εφαρμογές για οποιαδήποτε χειρουργική τεχνική που χρησιμοποιεί οστικές σήραγγες 
στην επιγονατίδα. 
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Εικόνα 1 
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ΑΑ004 

THE EFFECT OF EXERCISE ON AEROBIC CAPACITY (VO2max) OF ATHLETES 
AFTER ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RUPTURE 
Mr Georgios Nikolaou1, Mr. Stavros Kokkoris1, Mr. Fotios Kakridonis2, Dr. Elias Vasiliadis2 

1Physio Rules Company, 2KAT Attica General Hospital 

Purpose: The purpose of this systematic review is to highlight the effects of exercise on aerobic capacity 
(VO2max) of athletes after anterior cruciate ligament rupture. 
Methodology: The relevant studies were reviewed regarding the effect of exercise on aerobic capacity 
(VO2max) of athletes with anterior cruciate ligament rupture. The search was carried out in the online 
database of scientific studies PubMed. The combined use of the terms "Exercise", "Anterior Cruciate Ligament 
Rupture", "Aerobic Capacity (VO2max)" and "Athletes", revealed 800 studies, of which six that met all the 
inclusion criteria were finally selected to be included in this systematic review.  
Results: The six studies included in this systematic review were published between 2009 and 2020, with a 
total sample of 237 athletes with anterior cruciate ligament rupture, specifically 133 women (56.12%) and 
104 men (43.88%), aged 21.67 (± 2.83) years. All athletes participated in exercise programs (aerobic, 
anaerobic, muscle strengthening and stretching exercise), with an average duration of 16 weeks, an average 
of 2.67 sessions per week and an average duration of 50.83 min per session. The outcome parameter 
(VO2max) increased after exercise programs by 1.21 ± 1.17 ml / kg / min (i.e., from 34.00 ± 6.64 ml / kg / min 
to 35.21 ± 7, 81 ml / kg / min) and a percentage improvement of 3.54%. 
Conclusions: The findings of the present study suggest that exercise protocols have a positive effect on the 
aerobic capacity of athletes after anterior cruciate ligament rupture.  
 
Keywords: Anterior Cruciate Ligament Rupture, Aerobic Capacity (VO2max), Athlete, Exercise, Aerobic, 
Anaerobic, Muscle Strengthening. 
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ΑΑ005 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΑΣ ΡΗΞΗΣ ΤΗΣ ΕΣΩ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΟΚΝΗΜΙΟΥ 
ΜΥΟΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΜΥΟΤΕΝΟΝΤΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ (TENNIS LEG) ΜΕ 
ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΚΡΗΜΝΟ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΜΟΣΧΕΥΜΑ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
Εμμανουήλ Παντελίδης1, Ιωάννης Δέντσας1, Γεώργιος Γιαντσίδης1, Νικόλαος Σαχίνης1, Παναγιώτης Γκιβίσης1 

1Α Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ Γ. Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη 

 
Εισαγωγή: Οι χρόνιες ρήξεις της έσω κεφαλής του γαστροκνήµιου µυός στη µυοτενόντια συµβολή, είναι 
σπάνιες. Η κλινική εικόνα δείχνει ψηλαφητό κενό της περιοχής, ενώ ο ασθενής κατά τη φόρτιση του σκέλους 
στη βάδιση και το τρέξιµο αναφέρει αδυναµία και πόνο. Στις οξείες ρήξεις ακολουθείται συνήθως 
συντηρητική θεραπεία, ενώ στις χρόνιες, δεν υπάρχει σαφές πρωτόκολλο χειρουργικής αντιµετώπισης ούτε 
κάποια καθιερωµένη τεχνική. 
 
Σκοπός: Σκοπός της παρουσίασης του ασθενούς µε χρόνια ρήξη της έσω κεφαλής του γαστροκνήµιου µυός 
στη µυοτενόντια συµβολή του δεξιού σκέλους είναι η περιγραφή νέας χειρουργικής τεχνικής αντιµετώπισης 
του τραυµατισµού. 
 
Υλικό & Μέθοδος: Άρρεν ασθενής 37 ετών έπασχε από χρόνια ρήξη της έσω κεφαλής του γαστροκνήµιου 
µυός στη µυοτενόντια συµβολή του δεξιού κάτω άκρου που συνέβη προ ενός έτους κατά τη διάρκεια αγώνα 
ποδοσφαίρου. Η διάγνωση επιβεβαιώθηκε κλινικά και απεικονιστικά µε τη χρήση υπερήχου και µαγνητικής 
τοµογραφίας. Πραγµατοποιήθηκε χειρουργική αποκατάσταση µε παρασκευή και κινητοποίηση της έσω 
κεφαλής του γαστροκνηµίου η οποία είχε συµπτυχθεί κεντρικά, αφαίρεση µέρους του ουλώδους ιστού, 
δηµιουργία ανεστραµµένου κρηµνού από την περιτονία της συµβολής και συρραφή της ανεστραµµένης 
περιτονίας, στην έσω κεφαλή του γαστροκνηµίου. Η συρραφή ενισχύθηκε µε τοποθέτηση αλλοµοσχεύµατος 
πλατείας περιτονίας. Μετεγχειρητικά, το άκρο ακινητοποιήθηκε σε ραχιαίο κνηµοποδικό νάρθηκα µε 
πελµατιαία κάµψη για τρεις εβδοµάδες και σε ουδέτερη θέση για άλλες τρεις. 
 
Αποτελέσµατα: Ο ασθενής βρίσκεται στην µετεγχειρητική περίοδο των 5 εβδοµάδων. Προεγχειρητικά, το 
Achilles tendon Total Rupture Score (ATRS) ήταν 28. Στους 6 µήνες, µετά τις καινούργιες µετρήσεις θα 
εκτιµηθεί το χειρουργικό αποτέλεσµα και η επάνοδος του αθλητή στο άθληµα του ποδοσφαίρου. 
 
Συµπεράσµατα: Η τεχνική ανεστραµµένου κρηµνού από την περιτονία της συµβολής µε συνοδό ενίσχυση µε 
αλλοµόσχευµα πλατείας περιτονίας, σε ρήξεις της έσω κεφαλής του γαστροκνήµιου μυός προσφέρει µια 
νέα µέθοδο αποκατάστασης της λειτουργικότητας του µυός, ειδικά σε χρόνιες περιπτώσεις και αποτυχία της 
συντηρητικής αγωγής.
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AA006 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΡΗΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΤΙΚΟΥ 
ΤΕΝΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΜΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ENDOBUTTON 
Βάια Γρηγορίου, Κούρτης Ευστάθιος  Κατσαμούνδης Κωνσταντίνος, Αναστάσιος Μουρίκης, Παναγάκης 
Παναγιώτης, Βόσσος Αλκιβιάδης 
Γ.Ν.Α. "ΚΑΤ"  

Εισαγωγή: 
Η ρήξη του καταφυτικού τένοντα του δικεφάλου βραχιονίου μυός συνήθως συμβαίνει κατά τη διαδικασία 
άρσης βάρους με τον αγκώνα σε 90ο κάμψη ή κατά τη διαδικασία έκκεντρης σύσπασης του μυός. Οι τρόποι 
χειρουργικής αντιμετώπισης ποικίλουν, με τους επικρατέστερους να είναι η επανακαθήλωση  του τένοντα 
με άγκυρες ή η αποκατάσταση με τη χρήση Endobutton. 
Σκοπός & Σημασία: 
Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της αποκατάστασης της ρήξης του καταφυτικού τένοντα του δικεφάλου 
βραχιονίου  μυός με τη χρήση endobutton και η επανένταξη στις αθλητικές δραστηριότητες. 
Υλικό & Μέθοδος: 
Κατά το διάστημα 2019-2022, 10 Άνδρες με μέσο όρο ηλικίας τα 42 έτη (34-49) προσήλθαν με πλήρη ρήξη 
του καταφυτικού τένοντα του δικέφαλου  βραχιονίου μυός και υπεβλήθησαν σε χειρουργική αποκατάσταση 
της ρήξης με καθήλωση του τένοντα στο κερκιδικό όγκωμα με τη χρήση endobutton δια μέσου οστικού 
tunnel. Χρησιμοποιήθηκε μία τομή παλαμιαία στο ύψος του κερκιδικού ογκώματος. Αξιολογήθηκαν οι εξής 
παράμετροι: Mayo Elbow Performance Score (MEPS), ROM, δύναμη πρηνισμού-υπτιασμού και το επίπεδο 
επανένταξης στις αθλητικές δραστηριότητες. 
Αποτελέσματα: 
Οι ασθενείς ακολούθησαν πρόγραμμα ελεγχόμενης ενδυνάμωσης και ανάκτησης της κινητικότητας για 
διάστημα τριών μηνών. Αποκτήθηκε πλήρης εύρος κίνησης , σταδιακά αυξήθηκε η δύναμη και η αντοχή στην 
αντίσταση. Δύο από τους 10 αθλητές ήταν επαγγελματίες αθλητές , ο ένας στην άρση βαρών και ο άλλος 
στην ενόργανη γυμναστική, όπου επέστρεψαν αμφότεροι πλήρως στις αγωνιστικές τους δραστηριότητες. 
Δεν είχαμε καμία πάρεση του οπίσθιου μεσόστεου νεύρου. 
Συμπεράσματα: 
Η αποκατάσταση της ρήξης του καταφυτικού τένοντα του δικέφαλου βραχιονίου με μία προσπέλαση και 
καθήλωση αυτού στο κερκιδικό όγκωμα με τη χρήση endobutton, αποτελεί μια αξιόπιστη και ασφαλής 
μέθοδος με καλά αποτελέσματα. Η μέθοδος αυτή ,όπως προκύπτει και από τη βιβλιογραφία, προτείνεται σε 
αθλητές υψηλών απαιτήσεων δεδομένου ότι προσδίδει την εμβιομηχανική σταθερότητα που απαιτείται για 
την αποκατάσταση του καταφυτικού τένοντα του δικέφαλού βραχιονίου.
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ΑΑ008 

ΔΥΣΚΙΝΗΤΗ ΩΜΟΠΛΑΤΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ  
Δημήτριος Αμπελάς1 

1Γ.Ν. Λιβαδειάς 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο όρος  ''δυσκίνητη ωμοπλάτη'' αφορά την μη φυσιολογική θέση της ωμοπλάτης επί του οπίσθιου 
θωρακικού τοιχώματος τόσο στατικά όσο και δυναμικά. Διακρίνεται σε 3 τύπους και τα αίτια της μπορεί να 
οφείλονται σε προϋπάρχουσα παθολογία του ώμου ή σε πάρεση κάποιου από τα νεύρα που νευρώνουν 
τους μυς της ωμοπλάτης. Εκτός από αιτιατό, η δυσκίνητη ωμοπλάτη μπορεί να αποτελεί και αίτιο για άλλες 
γνωστές παθήσεις του ώμου. 
Έχει επισημανθεί σε αθλητές που εκτελούν επαναλαμβανόμενη μέγιστη απαγωγή κι έξω στροφή του ώμου 
πάνω από το ύψος της κεφαλής (overhead athletes). Η πυγμαχία είναι ένα άθλημα στο οποίο μπορεί να 
απουσιάζει η μηχανική της ρίψης, όμως ο κύριος μυς που εμπλέκεται είναι ο πρόσθιος οδοντωτός που 
καταφύεται στην πρόσθια έσω επιφάνεια της ωμοπλάτης. 
ΣΚΟΠΟΣ 
Να βρεθεί συσχέτιση ή μη, δυσκίνητης ωμοπλάτης με την πυγμαχία . 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
3 άρθρα δημοσιευμένα μεταξύ 2015-2021. Μια απλή τυφλή μελέτη διατομής με 72 επαγγελματίες 
πυγμάχους από την Κορέα όπου εκτός από την πιθανη ύπαρξη δυσκίνητης ωμοπλάτης αξιολογούνται και 
άλλες παράμετροι. Η δεύτερη μελέτη διατομής, επίσης από την Κορέα, περιλαμβάνει 18 επαγγελματίες 
πυγμάχους χωρισμένους σε 2 γκρουπ ανάλογα με την θέση των ωμοπλατών σε ηρεμία όπου έπειτα 
εξετάζεται η εμβιομηχανική τους και η ισοκινητική λειτουργικότητα τους σε διάφορες θέσεις. Η τρίτη μελέτη 
συγκρίνει 18 αθλητές πυγμαχίας με control group 20 ατόμων. Άλλες 7 εργασίες από την τελευταία δεκαετία 
επικεντρώνονται στην δυσκίνητη ωμοπλάτη σε non overhead athletes γενικότερα. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Στη μονή τυφλή μελέτη διατομής το 52,7% των επαγγελματιών πυγμάχων παρουσιάζει δυσκινησία 
ωμοπλάτης ενώ στην συγκριτική μελέτη με το control group ο λόγος κινδύνου για δυσκινησία ωμοπλάτης 
είναι υψηλότερος στους πυγμάχους (2,73/3,37). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Φαίνεται ότι υπάρχει συσχέτιση δυσκίνητης ωμοπλάτης και πυγμαχίας, μικρότερη από την συσχέτιση με 
overhead athletes αλλά μεγαλύτερη από την αντίστοιχη σε non-overhead athletes. Απαιτούνται 
περισσότερες εξειδικευμένες μελέτες στο μέλλον για να εξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα.
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ΑΑ009 

ΕΛΙΤ ΕΦΗΒΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ 
ΚΥΡΤΩΜΑΤΟΣ OSGOOD-SCHLATTER: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 
Ιωάννης Ζαφείρης1,  Φωτεινή Σουκάκου1, Δήμητρα Μελισσαρίδου1, Παναγιώτης  Κουλουβάρης1, Χρήστος 
Θέος2 

1Π.Γ.Ν «Αττικόν», 2Metropolitan Hospital 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η νόσος Osgood-Schlatter αποτελεί το συχνότερο τύπο αποφυσίτιδας και το συνηθέστερο αίτιο 
άλγους στην περιοχή του κνημιαίου κυρτώματος σε άτομα προεφηβικής ή πρώιμης εφηβικής ηλικίας 
ασχολούμενα με τον αθλητισμό. Με μεγαλύτερη συχνότητα στα αγόρια, η νόσος αυτή παρατηρείται σε 
ηλικίες 12-14 και πιο πρώιμα 10-12 ετών σε αγόρια και κορίτσια αθλητές αντίστοιχα. Η καταπόνηση του 
κνημιαίου κυρτώματος προκαλείται από επαναλαμβανόμενες συσπάσεις του τετρακεφάλου μυός, οι οποίες 
μεταδίδονται διαμέσου του επιγονατιδικού τένοντα στην κατάφυση του, το κνημιαίο κύρτωμα. Οι αθλητές 
με OSD εμφανίζουν διαλείπον άλγος στην πρόσθια επιφάνεια του γόνατος, κυρίως μετά την άσκηση. Στο 
30% των περιπτώσεων είναι αμφοτερόπλευρη και ενίοτε συνδυάζεται με επιφυσιολίσθηση. Πρόκειται για 
μια σταδιακά εξελισσόμενη νόσο, η οποία επιτείνεται κυρίως σε αθλητικές δραστηριότητες με τρέξιμο και 
αναπήδηση, και εφόσον αντιμετωπισθεί συντηρητικά σε εύλογο χρονικό διάστημα από την έναρξη της 
υπάρχει πλήρης ανακούφιση των συμπτωμάτων. Ωστόσο, η πιο συχνή επιπλοκή σε παραμελημένες 
περιπτώσεις ή σε τραυματισμό είναι η απόσπαση του κνημιαίου κυρτώματος.  
 
ΣΚΟΠΟΣ: Η ανάδειξη της αντιμετώπισης των αποσπαστικών καταγμάτων του κνημιαίου κυρτώματος 
Osgood-Schlatter 3ου βαθμού σε ανώριμο σκελετό εφήβων ελίτ αθλητών. 
 
ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ: Ελίτ αθλητής 13 ετών, με γνωστό ιστορικό νόσου Osgood-Schlatter και προηγηθείσα 
επιτυχή συντηρητική αντιμετώπιση, προσήλθε στα επείγοντα Ορθοπαιδικής Κλινικής μετά από τραυματισμό 
κατά τη διάρκεια της προπόνησης, με αιφνίδιο άλγος στην πρόσθια επιφάνεια της εγγύς αριστερής κνήμης. 
Κατά την κλινική εξέταση, ο ασθενής παρουσίαζε έντονη τοπική ευαισθησία και οίδημα στην περιοχή του 
κνημιαίου κυρτώματος, αδυναμία έκτασης του γόνατος, καθώς και μία ψηλαφητή τοπική παραμόρφωση με 
συνοδό ανάσπαση της επιγονατίδας. Κατά τον απεικονιστικό έλεγχο με προσθιοπίσθιες και πλάγιες 
ακτινογραφίες διαπιστώθηκε αποσπαστικό κάταγμα του κνημιαίου κυρτώματος.  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο ασθενής υπεβλήθη σε εσωτερική οστεοσύνθεση του κνημιαίου κυρτώματος της 
αριστερής κνήμης με διαδερμική τοποθέτηση τριών αυλοφόρων κοχλίων  3,5mm. Η σκελετική ανάπτυξη του 
ασθενούς προχώρησε ομαλά, χωρίς διαταραχές από την χειρουργική παρέμβαση, και κατόπιν επιμελούς 
αποθεραπείας, ο ελίτ αθλητής επέστρεψε πλήρως στις αθλητικές δραστηριότητες και υποχρεώσεις του στην 
Ά Εθνική. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η αντιμετώπιση των αποσπαστικών καταγμάτων του κνημιαίου κυρτώματος Osgood - 
Schlatter είναι χειρουργική και δεν παρεμβαίνει στην σκελετική ωρίμανση του εφήβου, ο οποίος μπορεί να 
επιστρέψει πλήρως στις αθλητικές του δραστηριότητες. 
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AA010 

ΜΙΑ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΤΙΔΑΣ 
ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟ ΑΣΘΕΝΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΚΑΘΗΛΩΣΗ ΤΟΥ 
ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ. 
Ιγγλέζος Νικόλαος , Τσούτση Νίκη , Μουρίκης Αναστάσιος , Κατσαμούνδης Κωνσταντίνος , Καντωνίδης 
Κυριάκος , Αλκιβιάδης Βόσσος 
Γ.Ν.Α. "ΚΑΤ" 

Εισαγωγή: 

Η διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα είναι μια ύπουλη νόσος με συμπτώματα που πολλές φορές διαλάθουν της 
προσοχής μας. Η αντιμετώπιση και παραμελημένων ακόμη περιπτώσεων , μπορεί να δώσει πολύ καλά 
αποτελέσματα εάν τηρηθούν οι βασικές αρχές. 

Σκοπός & Σημασία: 

Η παρουσίαση μιας περίπτωσης παραμελημένης οστεοχονδρίτιδας του έσω μηριαίου κονδύλου σε έφηβο 
όπου αντιμετωπίστηκε τρία χρόνια μετά τον αρχικό τραυματισμό. 

Υλικό & Μέθοδος: 

Ασθενής 17 ετών προσήλθε με άλγος στο δεξιό γόνατο μετά από τραυματισμό που κατά δήλωση 
χρονολογείται προ τριετίας. Έκτοτε ο ασθενής αναφέρει εξάρσεις και υφέσεις, με περιορισμό των 
δραστηριοτήτων. Η μαγνητική τομογραφία έδειξε ευμεγέθη οστεοχόνδρινο έλλειμα με ελεύθερο τεμάχιο. 
Έγινε αρθροσκοπική προσπέλαση στο γόνατο όπου διαπιστώθηκε οστεοχόνδρινο έλλειμμα διαστάσεων 
5χ7mm με ελεύθερο τεμάχιο. Παρότι παρακινδυνευμένα , αποφασίστηκε να καθηλωθεί το τεμάχιο στο 
σημείο του ελλείματος και να σταθεροποιηθεί με βιο-απορροφίσιμες βελόνες. Ακολουθήθηκε πρόγραμμα 
αποφόρτισης για 6 εβδομάδες και μερικής φόρτισης για δύο μήνες και ενδυνάμωσης. 

Αποτελέσματα: 

Ο ασθενής ήταν ελεύθερος συμπτωμάτων μετά από 12 μήνες. Η μαγνητική τομογραφία που έγινε στον 
ενάμιση χρόνο έδειξε πλήρη ενσωμάτωση του οστεοχόνδρινου ελλείμματος. Δύο έτη μετά την χειρουργική 
επέμβαση ο ασθενής παραμένει ελεύθερος συμπτωμάτων , με πλήρες εύρος κίνησης και μετέχει και σε 
αθλητικές δραστηριότητες. 

Συμπεράσματα: 

Η διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα ακόμα και σε παραμελημένες περιπτώσεις μπορεί να αντιμετωπιστεί με 
επιτυχία. Σε εφήβους, παρόλο που η βιβλιογραφία δεν λαμβάνει σαφή θέση, αξίζει να επιχειρηθεί 
καθήλωση του οστεοχόνδρινου τμήματος ακόμη και σε παραμελημένες  περιπτώσεις.  
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ΑΑ011 

ΟΞΕΙΑ, ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΙΑΣ ΡΗΞΗ ΚΑΤΑΦΥΤΙΚΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΤΡΙΚΕΦΑΛΟΥ ΣΕ 
ΑΘΛΗΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΤΕΙ ΜΕ ΤΗ 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΝΟΖΟΛΟΛΗΣ; 
Δημήτριος  Ντουραντώνης1, Ιωάννα Λιανού2, Σταματία Χατζηπέρη3, Ανδρέας  Φιλιππόπουλος3, Ιωάννης  
Φραγκάκης3 

1Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών  2Ορθοπαιδική Κλινική, Πανεπιστημιακό 
Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, 3Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας» 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Η πλήρης ρήξη του τρικεφάλου αποτελεί σπάνια κάκωση, κυρίως αθλητών μεταξύ 30 και 50 ετών, με 
αναλογία ανδρών προς γυναικών 3:2. Η χρήση αναβολικών στεροειδών έχει συσχετιστεί μεταξύ των 
προδιαθεσικών παραγόντων. Η οξεία ρήξη προκύπτει από άμεση πλήξη ή αιφνίδια, βίαιη κάμψη του αγκώνα 
που βρίσκεται σε έκταση. Η διάγνωση, η θεραπεία μπορεί να διαλάθει, ειδικά στις μερικές ρήξεις.  
ΣΚΟΠΟΣ  
Η παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού ρήξης καταφυτικού τένοντα τρικεφάλου σε αθλητή σωματικής 
διάπλασης με τακτική χρήση στεροειδών και μακροχρόνια χρήση χωρίς διακοπή, στανοζολόλης.   
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ  
Άνδρας 32 ετών, επαγγελματίας αθλητής σωματικής διάπλασης προσέρχεται λόγω αιφνιδίου άλγους, 
διόγκωσης οπίσθιας επιφάνειας αριστερού αγκώνα μετά από ελιγμό με την μοτοσυκλέτα στην προσπάθεια 
αποφυγής σύγκρουσης με όχημα. Εμφανίζεται περιπατητικός, αρνείται πτώσης, άλλης επαφής του σώματος 
ή σύγκρουσης κατά το συμβάν.  Από το ατομικό ιστορικό προκύπτει τακτική λήψη πολλών σκευασμάτων 
στεροειδών αναβολικών, κυρίως στανοζολόλης χωρίς τα απαραίτητα κατά τον ίδιο διαστήματα διακοπών.  
Αναφέρει στεφανιαία νόσο και αγγειοπλαστική προ εξαμήνου, βρίσκεται υπό διπλή αντιπηκτική αγωγή. Από 
τη φυσική εξέταση διαπιστώθηκε ευμεγέθης διόγκωση, αιμάτωμα στην κατάφυση του τρικεφάλου και 
μειωμένη μυϊκή ισχύς έκτασης του αγκώνα. Ακολούθησε ακτινολογικός έλεγχος χωρίς αποσπαστικό 
κάταγμα, η διάγνωση επιβεβαιώθηκε με υπερηχογραφικό έλεγχο και μαγνητική τομογραφία. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
Διεγχειρητικά διαπιστώθηκε υφολική ρήξη τένοντα τρικεφάλου (συνέχεια λίγων τενόντιων ινών στην έξω 
επιφάνεια). Έγινε καθαρισμός,  νεαροποίηση των επιφανειών και  επανακαθήλωση στην  κατάφυση με 
τεχνική double row. Ακολούθησε ακινητοποίηση σε έκταση και προοδευτική αύξηση της κάμψης για χρονικό 
διάστημα 6 εβδομάδων. Εμφανίζει πολύ καλά λειτουργικά αποτελέσματα στο εξάμηνο. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η χρήση αναβολικών στεροειδών, ιδιαίτερα στανοζολόλης σχετίζεται με ρήξεις τενόντων 
συμπεριλαμβανομένου του τρικεφάλου και σε κακώσεις χαμηλής βίας. Το ιστορικό , η φυσική εξέταση, η 
κλινική υποψία είναι σημαντικά για την αντιμετώπιση ειδικά των πλήρων ρήξεων και την αποκατάστασή.  
Κλειδί στην αποκατάσταση είναι η αποφυγή χρήσης τέτοιων ουσιών καθώς ο κίνδυνος αποτυχίας ή  
επαναρρήξης είναι υψηλός. 
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AA012 

ΡΗΞΗ ΚΑΤΑΦΥΤΙΚΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΜΥΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 
Μαργαρίτα-Μιχαέλα Αμπαδιωτάκη1, Δημήτριος Πάλλης1, Κωνσταντίνος Τσιβελέκας1, Ζωή Φρυδά1, Αναστασία 
Τιλεντζόγλου1, Σταμάτιος Α. Παπαδάκης1 

1Β’ Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» 

Εισαγωγή/ Σκοπός 
Οι ρήξεις του καταφυτικού τένοντα του δικέφαλου μηριαίου μυός είναι σπάνιες και βιβλιογραφικά 
υπάρχουν μόνο λίγες αναφορές περιστατικών που αφορούν κυρίως νεαρούς αθλητές. Σκοπός είναι η 
παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού ρήξης δικεφάλου μυός και του θεραπευτικού πρωτοκόλλου που 
ακολουθήθηκε.  
Υλικά και μέθοδος 
Άνδρας ηλικίας 18 ετών προσέρχεται στα ΤΕΠ του νοσοκομείου μας λόγω άλγους στην οπίσθια έξω 
επιφάνεια του γόνατος μετά από αναφερόμενο τροχαίο ατύχημα. Κατά την κλινικη εξέταση παρουσίαζε  
οίδημα και ευαισθησία κατά την ψηλάφηση. Οι δοκιμασίες γόνατος ήταν αρνητικές και το γόνατο ήταν 
σταθερό με έκπτωση μυϊκής ισχύος στην κάμψη 3/5. Ο απεικονιστικός έλεγχος ανέδειξε ρήξη στη 
μυοτενόντια συμβολή του δικεφάλου μηριαίου μυός.  
Αποτέλεσμα 
Το περιστατικό αντιμετωπίστηκε με χειρουργική διερεύνηση τραύματος και συρραφή και ακολουθήθηκε 
πρωτόκολλο αποκατάστασης και παρακολούθησης με ομαλή μετεγχειρητική πορεία. Ο ασθενής  επέστρεψε 
σε επαγγελματικό επίπεδο αθλητικών δραστηριοτήτων στους 6 μήνες. 
Συμπεράσματα 
Η ρήξη του καταφυτικού τένοντα του δικεφάλου μηριαίου μυός αποτελεί σπάνια κάκωση. Ωστόσο απαιτεί 
χειρουργική αντιμετώπιση και αυστηρό πρωτόκολλο αποκατάστασης ειδικά σε νέους επαγγελματίες 
αθλητές.  
 

Εικόνα 1 
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Εικόνα 2 
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ΑΑ013 

ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΚΦΥΣΗ ΤΩΝ ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΜΗΡΙΑΙΩΝ ΩΣ ΑΣΥΝΗΘΕΣ 
ΑΙΤΙΟ ΕΠΩΔΥΝΟΥ ΙΣΧΙΟΥ  
Δάφνη Θεοδώρου1, Σταυρούλα Θεοδώρου, Ευάγγελος Παπαναστασίου, Αναστάσιος Κορομπίλιας 
1Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Από το ισχιακό κύρτωμα εκφύονται ο μεγάλος προσαγωγός και ο μείζων ισχιοϊερός σύνδεσμος, ο 
ημιϋμενώδης, η μακρά κεφαλή του δικεφάλου μηριαίου και ο ημιτενοντώδης μυς (οπίσθιοι μηριαίοι).  
Τενοντίτιδα ή ρήξη σε κάποιον από τους ανωτέρω τένοντες εκδηλώνεται με περιοχικό άλγος, άλγος στην έξω 
επιφάνεια του ισχίου ή τη βουβωνική χώρα και πιθανόν να αντιμετωπιστεί ως θυλακίτιδα του μείζονα 
τροχαντήρα (τροχαντηρίτιδα), αρθρίτιδα του ισχίου ή οσφυαλγία.  Το περιοχικό άλγος που προκαλείται από 
την τενόντια παθολογία, ιδίως όταν εμμένει, μπορεί να εκληφθεί ως οστεονέκρωση του ισχίου ή και κάταγμα 
stress.     
ΣΚΟΠΟΣ: Η περιγραφή της παθολογίας των τενόντων των οπισθίων μηριαίων μυών που εκφύονται από το 
ισχιακό κύρτωμα ως ασυνήθιστου αιτίου επώδυνου ισχίου.    
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ:  54-ετών γυναίκα δρομέας μικρών αποστάσεων προσήλθε με επίμονο άλγος στην έξω 
επιφάνεια των ισχίων και οσφυαλγία που περιόριζαν τη φυσική δραστηριότητά της.  Τα συμπτώματα 
διαρκούσαν 6 μήνες χωρίς να υφίενται με τη συνήθη αναλγητική/αντιφλεγμονώδη αγωγή.  Προηγηθείσα 
MRI ΟΜΣΣ ήταν φυσιολογική. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στην εξέταση, το άλγος εκλυόταν στην έκταση και προσαγωγή του μηρού και την κάμψη 
του γόνατος.  Η ακτινογραφία λεκάνης-ισχίων ήταν φυσιολογική.  Στην MRI λεκάνης-ισχίων, τα οστά της 
λεκάνης και οι αρθρώσεις των ισχίων ήταν φυσιολογικά, δεν υπήρχαν ευρήματα θυλακίτιδας του 
τροχαντήρα και οι τένοντες των γλουτιαίων μυών όπως και οι οπίσθιοι μηριαίοι μύες δεν εμφάνιζαν 
παθολογία.  Προσεκτική ανάλυση του ισχιακού κυρτώματος αποκάλυψε τενοντίτιδα της μακράς κεφαλής 
του δικεφάλου μηριαίου άμφω και μεγάλη ρήξη στις εκφύσεις των οπισθίων μηριαίων (ημιτενοντώδους και 
ημιϋμενώδους μυός) –grade II & III.  Ήπια οιδηματώδης απεικονίστηκε ο μεγάλος προσαγωγός.  Τα ευρήματα 
αποδόθηκαν στο χρόνιο τραύμα της ερασιτεχνικής αθλητικής δραστηριότητας.  Αποφυγή δραστηριότητας 
για 6 εβδομάδες, εφαρμογή πάγου, πιεστική περίδεση και ανάρροπη θέση βελτίωσαν την κλινική εικόνα. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:  Η παθολογία στην έκφυση των τενόντων των οπισθίων μηριαίων από το ισχιακό κύρτωμα 
μπορεί να είναι ασύνηθες, αλλά σημαντικό αίτιο επώδυνου ισχίου που μιμείται την εικόνα τροχαντηρίτιδας.            
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ΑΑ014 

ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΡΗΞΗ ΚΑΤΑΦΥΤΙΚΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΡΙΚΕΦΑΛΟΥ ΣΕ ΑΘΛΗΤΗ 
ΤΟΥ CROSS - FIT 
Ιωάννης Τζέλλιος1, Κωνσταντίνος Δήμος1, Απόστολος Κόλκας1, Βασίλειος Γαβριελάτος1, Στέφανος 
Παπαγεωργίου1, Αναστάσιος Κορομπίλιας1 

1Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων  

Εισαγωγή: Η ρήξη του καταφυτικού τένοντα του τρικεφάλου είναι ένας σχετικά σπάνιος τραυματισμός, που 
αντιπροσωπεύει περίπου το 1% όλων των τενόντιων τραυματισμών. Ο τυπικός μηχανισμός κάκωσης είναι η 
πτώση πάνω στο μέλος με τον αγκώνα σε πλήρη έκταση ή άμεση πλήξη. Στον αθλητικό πληθυσμό είναι 
δυνατόν να προκληθεί από βίαιη έκκεντρη σύσπαση του τρικεφάλου. 
Σκοπός: Διάγνωση κι αντιμετώπιση περιστατικού πλήρους ρήξης του καταφυτικού τένοντα του τρικεφάλου 
σε αθλητή κατά τη διάρκεια αγώνων Cross Fit. 
Υλικό/Μέθοδος: Ασθενής άρρεν 37 ετών προσήλθε στο Τ.Ε.Π. Ορθοπαιδικής του νοσοκομείου μας με οξύ 
άλγος στον ΑΡ αγκώνα έπειτα από άρση μεγάλου βάρους σε κίνηση αρασέ κατά τη διάρκεια αγώνων Cross 
Fit. Από την κλινική εξέταση προέκυψαν μεγάλη ευαισθησία στην ψηλάφηση του ΑΡ αγκώνα, ευμέγεθες 
οίδημα με συνοδό εκχύμωση κι αδυναμία ενεργητικής έκτασης του αγκώνα υπό αντίσταση. Οι απλές 
ακτινογραφίες, ο υπέρηχος και η μαγνητική τομογραφία δεν ανέδειξαν οστική βλάβη, αλλά πλήρη ρήξη του 
καταφυτικού τένοντα του τρικεφάλου, με το κεντρικό κολόβωμα να βρίσκεται περί τα 3εκ. από την 
κατάφυση του τένοντα στο ωλέκρανο. Η χειρουργική επέμβαση πραγματοποιήθηκε 1 εβδομάδα μετά την 
αρχική κάκωση. Η επανακαθήλωση του τένοντα στο ωλέκρανο έγινε μέσω 2 διοστικών οπών, από όπου 
προωθήθηκαν 2 μη-απορροφήσιμα ράμματα σε διαμόρφωση box-and-x και σταθεροποιήθηκαν περαιτέρω 
με χρήση άγκυρας Knotless SwiveLock. Μετεγχειρητικά, ο αγκώνας του ασθενή ακινητοποιήθηκε με ΒΠΚ 
οπίσθιο νάρθηκα σε κάμψη 30ο για 2 εβδομάδες κι έπειτα ετέθη λειτουργικός νάρθηκας για άλλες 4 
εβδομάδες, όπου ακολουθήθηκε πρόγραμμα αποκατάστασης με σταδιακή ενδυνάμωση κι αύξηση του 
εύρους κίνησης του αγκώνα, το οποίο μετρήθηκε στις 6 και στις 12 εβδομάδες. 
Αποτελέσματα: Δεν υπήρξαν άμεσες ή απώτερες επιπλοκές κατά την διάρκεια του follow – up. Υπήρξε 
έλλειμμα 40 μοιρών στην κάμψη του αγκώνα στις 6 εβδομάδες, το οποίο αποκαταστάθηκε πλήρως στις 12 
εβδομάδες. Ο ασθενής επέστρεψε σε πλήρη αθλητική δραστηριότητα στις 12 εβδομάδες. 
Συμπεράσματα: Η ρήξη του καταφυτικού τένοντα του τρικεφάλου αποτελεί έναν σπάνιο τραυματισμό που 
συχνά μπορεί να διαλάθει της διάγνωσης. Η χειρουργική αποκατάσταση είναι η θεραπεία εκλογής σε 
αθλητές. Η καθήλωση του τένοντα μέσω διοστικών οπών στο ωλέκρανο αποτελεί μία τεχνική, η οποία ,σε 
συνδυασμό με καλό και προσεκτικό πρόγραμμα αποκατάστασης, οδηγεί σε άριστο λειτουργικό αποτέλεσμα.
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ΑΑ015 

PLATELET-RICH PLASMA (PRP) INTRAARTICULAR INJECTION FOR 
OSTEOARTHRITIS OF THE KNEE - DOES IT AFFECT ARTICULAR CARTILAGE 
CONTENT? A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS 
Apostolos Prodromidis1, Charalambos Charalambous2,3, Emma Moran1, Ram Venkatesh1, Hemant Pandit1,4 

1Orthopaedic Department, Chapel Allerton Hospital, 2Orthopaedic Department, Blackpool Teaching Hospitals NHS Trust, 
3School of Medicine, University of Central Lancashire, 4Leeds Institute of Rheumatic and Musculoskeletal Medicine 

INTRODUCTION/AIM: Platelet Rich Plasma (PRP) is increasingly used in management of knee osteoarthritis. 
This study aimed to assess the effect of PRP on knee articular cartilage content (thickness and/or volume) and 
establish if there is a correlation between changes in cartilage and clinical outcomes in patients with knee 
osteoarthritis.  
MATERIALS AND METHODS: A systematic review was performed following the Cochrane methodology in four 
online databases. Studies were included if they reported on cartilage content with MRI or Ultrasound before 
and after the injection. A random-effects model meta-analysis was performed. Correlation between the 
articular cartilage change and clinical outcomes was evaluated. 
RESULTS: 11 studies (n=786) from 1,453 records met the inclusion criteria (Figure 1): five RCTs (n=444), one 
prospective (n=50), one retrospective cohort (n=68), and four case-series (n=224). The PRP treatment 
protocol varied widely. Follow-up ranged from 6-12 months. Eight studies reported increase in cartilage 
content in the PRP group as compared to control (four showing significant difference). In meta-analysis: PRP 
treatment was not associated with a significant increase in cartilage thickness in either femoral condyle in 
isolation (Figures 2 and 3), or in the overall cartilage content (4 studies, n=187, Hedges’ g: 0.079; 95%CI: 0.358-
0.516; p=0.723). Meta-analysis of 3 RCTs (n=112) showed no significant difference in the change of overall 
cartilage content with PRP injections compared with no PRP (Hedges’ g: 0.217; 95%CI: -0.177 – 0.611; 
P=0.281). There was no correlation between changes in cartilage and clinical outcomes following PRP 
treatment. 
CONCLUSIONS: Treatment of knee osteoarthritis with PRP is not associated with a significant increase in 
cartilage content and any effect on cartilage post-PRP treatment is not associated with better clinical 
outcomes. A multi-centre, adequately powered RCT, with a standardised preparation/administration protocol 
assessing the long-term effect of PRP in knee osteoarthritis with high-resolution MRIs is needed to guide 
clinical care. 
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ΑΑ016 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΓΟΝΑΤΟΣ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 
ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΕΓΧΥΣΗ ΑΥΤΟΛΟΓΩΝ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ 
ΟΣΤΩΝ 
Δημήτριος Μπέγκας1, Κος Αλέξανδρος Παστρούδης1, Σταμάτιος Θεόδωρος Χατζόπουλος1, Αριστέα Μπίνα2, 
Γεώργιος Γεωργιάδης3, Αλεξία Μπαλανίκα4 

1ΣΤ΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, 2Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο 
Ασκληπιείο Βούλας, 3Δ΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, 4Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας και 
Υπερηχογραφίας Μυοσκελετικού Συστήματος, Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας 

Εισαγωγή: Η οστεοαρθρίτιδα γόνατος (ΟΑΓ) αποτελεί σοβαρό ζήτημα υγείας που ταλαιπωρεί μεγάλο 
ποσοστό του πληθυσμού παγκοσμίως. Ποικίλες θεραπευτικές προσεγγίσεις έχουν αναπτυχθεί, με οριστική 
λύση στα τελικά της στάδια την ολική αρθροπλαστική. Παρόλα αυτά, υπάρχει ένα σημαντικό κενό στη 
θεραπεία, που αφορά τα μεσαίας βαρύτητας στάδια της νόσου, όπου το άλγος και ο περιορισμός 
κινητικότητας δεν βελτιώνονται με συντηρητικά μέσα, αλλά δεν είναι ακόμα για ολική αρθροπλαστική.  
Σκοπός: Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας ασθενών με μεσαίας βαρύτητας στάδια ΟΑΓ 
χρησιμοποιώντας την τεχνική αρθροσκοπικών μικροκαταγμάτων (ΑΜ) σε συνδυασμό με έγχυση αυτόλογων 
βλαστοκυττάρων μυελού των οστών (ΑΒΜΟ). 
Υλικό & Μέθοδος: Η μελέτη διεξήχθη από την κλινική μας κατά το χρονικό διάστημα 2015-2019. 
Περιελάμβανε 26 ασθενείς (ηλικίας 48 έως 68 ετών) με πρωτοπαθή ΟΑΓ βαθμού ΙΙ και ΙΙΙ (ταξινόμηση 
Kellgren-Lawrence). Σε όλους εφαρμόστηκε η τεχνική ΑΜ και στη συνέχεια έγχυση ΑΒΜΟ που ελήφθησαν 
από το σύστοιχο κνημιαίο κύρτωμα. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων βασίστηκε σε κλινικά [Visual 
Analogue Scale of Pain (VAS) και Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)] και απεικονιστικά 
[μαγνητική τομογραφία (MRI): Noyes score και υπολογισμός όγκου χόνδρων] κριτήρια, σε χρονικό διάστημα 
12-24 μήνες μετεγχειρητικά (ΜΤΧ). 
Αποτελέσματα: Είκοσι τέσσερις μήνες ΜΤΧ, η μέση βαθμολογία VAS μειώθηκε από 6,62 πριν από την 
επέμβαση σε 1,6, ενώ η μέση βαθμολογία KOOS αυξήθηκε από 35,88 σε 76,43. Στο ίδιο διάστημα στις ΜRI, 
η μέση βαθμολογία Noyes μειώθηκε από 12 σε 6, ενώ ο όγκος του χόνδρου αυξήθηκε κατά μέσο όρο από 
0,4512 cm³ σε 0,5463 cm³. Κανένας ασθενής δεν παρουσίασε μετεγχειρητικές επιπλοκές. 
Συμπεράσματα: Η θεραπεία ασθενών μεσαίας βαρύτητας σταδίων ΟΑΓ με συνδυασμό ΑΜ και έγχυσης 
ΑΒΜΟ, αποτελεί μια ασφαλή μέθοδο, με πολύ καλά κλινικά και απεικονιστικά αποτελέσματα από το πάσχον 
γόνατο. 
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ΑΑ017 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ 
ΟΣΤΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 
ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ.  
Ιωάννης Παντεκίδης1, Στεφανία Κοκκινέλη1, Γεώργιος Γεμόνας1, Πρόδρομος Νατσαρίδης1, Αναστάσιος 
Δεληγεώργης1, Εμμανουήλ Μπριλάκης1, Εμμανουήλ Αντωνογιαννάκης1 

1Γ΄ Oρθοπαιδική Κλινική, Νοσοκομείο «Υγεία» 

 
ΣΚΟΠΟΣ 
Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι η σύγκριση τριών διαφορετικών ανατομικών σημείων στα οποία 
χρησιμοποιήθηκε η ίδια μέθοδος παρακέντησης για τη συλλογή αυτόλογων μεσεγχυματικών κυττάρων. Η 
σύγκριση αφορά στην ποσότητα των λαμβανόμενων κυττάρων και την ποιότητα των τελικών δειγμάτων. 
 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Σε χρονικό διάστημα 2 ετών (2020, 2021), 103 ασθενείς, 54 άνδρες και  49 γυναίκες μέσης ηλικίας 55 ετών 
(από 46 έως 57) υπεβλήθησαν σε αρθροσκοπική αποκατάσταση του τενοντίου πετάλου στην Κλινική μας. 
Με σκοπό τη βιολογική ενίσχυση της συρραφής, υπό γενική αναισθησία έγινε παρακέντηση σε 3 
διαφορετικά ανατομικά σημεία για τη συλλογή αυτόλογων μεσεγχυματικών κυττάρων.  Η παρακέντηση 
έγινε από την πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα σε 51 ασθενείς, την κνήμη σε 26 ασθενείς και την οπίσθια άνω 
λαγόνια άκανθα σε 26 ασθενείς. Για το σκοπό αυτό έγινε χρήση ειδικού τροκάρ και συριγγών των 30ml για 
τη συλλογή από 1 σημείο 5ml, κατόπιν περιστροφής της σύριγγας κατά 90 μοίρες επιπλέον 5ml και μετά από 
διείσδυση της βελόνης κατά 1 με 2 εκατοστά ακολούθησε αναρρόφηση επιπλέον 10ml με τον ίδιο τρόπο. Το 
δείγμα μυελού των οστών υπεβλήθη σε εργαστηριακή ανάλυση για την ποσότητα των κυττάρων και την 
ποιότητα των δειγμάτων συμπυκνωμένου και μη μυελού των οστών.  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τον αριθμό των κυττάρων και την ποιότητα των 
δειγμάτων συμπυκνωμένου μυελού των οστών ανάμεσα στα 3 διαφορετικά ανατομικά σημεία 
παρακέντησης. Ωστόσο, στα δείγματα μη συμπυκνωμένου μυελού των οστών, ο συνολικός αριθμός των 
εμπύρηνων κυττάρων ως θετικός δείκτης ήταν υψηλότερος κατά 31.23% στα δείγματα που προέρχονται από 
την οπίσθια άνω λαγόνια άκανθα σε σχέση με την πρόσθια. Αντίθετα, ο αριθμός των αιμοπεταλίων ως 
αρνητικός δείκτης ήταν 4 φορές υψηλότερος στα δείγματα που προέρχονται από την κνήμη σε σχέση με την 
οπίσθια άνω λαγόνια άκανθα, ενώ δεν παρατηρήθηκε διαφορά ανάμεσα στην πρόσθια και οπίσθια άνω 
λαγόνια άκανθα. Επιπλέον, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (28.84%) ως προς τη 
δυναμικότητα των κυττάρων που προέρχονται από την οπίσθια άνω λαγόνια άκανθα σε σχέση με την 
πρόσθια.  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η κλινική σημασία της εργασίας αυτής είναι ότι είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται συμπυκνωμένο 
δείγμα μυελού των οστών. Σε αυτή την περίπτωση, τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του 
λαμβανόμενου δείγματος είναι ισότιμα ανεξάρτητα από το αν το δείγμα λαμβάνεται από την πρόσθια ή 
οπίσθια άνω λαγόνια άκανθα ή τη μετάφυση της κνήμης. Στην περίπτση που χρησιμοποιείται μη 
συμπυκνωμένο δείγμα, η λήψη είναι προτιμότερο να γίνεται από την οπίσθια άνω λαγόνια άκανθα.  
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Α018 

COMPARISON BETWEEN CONVENTIONAL AND ROBOTIC-ASSISTED TKA IN 
FAST-TRACK RECOVERY REGARDING THE SHORT-TERM POSTOPERATIVE 
PERIOD 
Αντώνιος Κατσάρας1, Lars Rackwitz1, Ulrich Nöth1 

1Evangelisches Waldkrankenhaus Spandau 

Introduction 
Worldwide, the introduction of fast-track recovery concepts in arthroplasty has risen in the last years. 
Advanced techniques, like robotic-assisted surgery are increasingly being implemented. Potential 
contribution of robotics is being investigated by newer studies.  
 
Aim 
In this single-center retrospective study, we compared two groups of primary TKA patients (n = 100 per group) 
with and without use of robotic-assisted surgery to investigate the short-term effects on the quality of care. 
 
Material & Methods 
Postoperative Hb drop (g/dl), pain score (VAS) at rest and on exertion, oral morphine equivalent dose, 
inpatient length of stay, surgery time data were collected. Mechanical axis measurements postoperatively 
were analyzed in an outliers’ diagram. 
 
Results 
Postoperative blood loss was identical in both groups with 2.2 g/dL (95% CI; 2.0-2.4) in the robotics group 
compared to 2.2 g/dL (2.0-2.3) of the control group, as well as length of stay (6,54 days with 95% CI 6,33-6,74 
control vs 6,78 with 95% CI 6,54-7,02). There was no difference in postoperative pain score (VAS) between 
the groups at any point. Oral morphine equivalent dose was lower in robotics at 42.99 mg (29.11-56.87) vs 
58.46 mg (47.47-69.45) in control group, but also not statistically significant. Operative duration in robotics 
group was longer, 83.65 min (95% CI 79.18 -88.12) compared to 71.59 min (95% CI 68.87-74.31). The 
postoperative measurements of the mechanical leg axis showed a higher consistency of the results with less 
outliers in the robotics group (8vs24 with IQR 2,15 vs 3,375). 
 
Conclusions 
Prolonged surgery time was found, which can be attributed to the additional steps of the robotic procedure. 
Robotics could reproduce more consistent results regarding postoperative mechanical alignment. Larger 
prospective studies investigating more parameters and long-term results need to be conducted in order to 
reach solid conclusions about the benefits of robotics in TKA. 
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ΑΑ019 

DEEP LEARNING AUTOMATION OF REVISION TOTAL KNEE ARTHROPLASTY 
FIXATION ZONES 
Seong Jang1,2, Δημήτριος Φλέβας1, Kyle Kunze3, Chris Anderson1, Melissa Henson1, Mark Fontana4, Friedrich 
Boettner1, Thomas Sculco1, Andrea Baldini5, Peter Sculco1 

1SNF Complex Joint Reconstruction Center, Hospital For Special Surgery, 2Weill Cornell College of Medicine, 3Department 
of Orthopaedic Surgery, Hospital for Special Surgery, 4Center for Analytics, Modeling, and Performance, Hospital for Special 
Surgery,5Institute for Complex Arthroplasty and Revisions (ICAR), Villa Ulivella Clinic 

INTRODUCTION:  
As the revision total knee arthroplasty (rTKA) rate increases, achieving adequate fixation of the implant is a 
critical goal to ensure implant survival and improved post-operative outcomes. To assess fixation with 
challenges such as bone defects and compromised bone stock, three zones based on the long bone epiphysis, 
metaphysis, and diaphysis have been proposed. The purpose of this study was to develop a deep learning 
algorithm to delineate fixation zones automatically and accurately on postoperative radiographs.  
 
METHODS:  
Anteroposterior radiographs from patients who underwent rTKA were retrospectively included. The images 
were split into a 6:2:2 ratio (141:47:47 images) for algorithm training, validation, and independent testing. A 
U-Net model was trained using transfer learning and data augmentation for landmark identification related 
to rTKA fixation zones (femoral component, tibial component, fibula, femur, tibia), and optimized on the 
multi-class dice segmentation coefficient (DSC). Model predictions were further processed to automate 
epiphyseal, metaphyseal, and diaphyseal revision zones on postoperative images. Zone spatial agreement 
produced by the algorithm and a fellowship-trained surgeon was assessed using the DSC (0.0 = no agreement, 
1.0 = perfect agreement). 
 
RESULTS:  
The U-Net had a DSC of 0.95–0.98 for landmark segmentation relevant to revision zones. The algorithm failed 
to find landmarks necessary for zone automation in only 1 image (2%). On the testing cohort, the model was 
able to delineate all zones at a rate of 8 seconds per image (6.4 minutes for 46 patients). The DSC between 
the model and surgeon was 0.89±0.08 (IQR: 0.88–0.94) for femoral revision zones, 0.91±0.08 (IQR: 0.91–0.95) 
for tibial revision zones, and 0.90±0.05 (IQR: 0.88–0.94) for all revision zones.  
 
CONCLUSION:  
We report the development of an objective, accurate, and automated deep learning tool to delineate fixation 
zones on postoperative rTKA radiographs for fixation assessment. This will be the first step in the process of 
creating a deep learning tool that can holistically assess a postoperative rTKA radiographs to evaluate implant 
fixation. 
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ΑΑ020 

PATELLA BAJA OCCURRENCE AFTER PRIMARY AND REVISION TKA 
Dimitrios Flevas1, Marco Brenneis1, Peter Sculco1 

1SNF Complex Joint Reconstruction Center, Hospital For Special Surgery 

Introduction: The incidence of patella baja (PB) and pseudo PB (PPB) in revision total knee arthroplasties (TKA) 
is not well defined. The purpose of this study was to retrospectively investigate the occurrence of PB and PPB 
after primary and revision TKAs in patients with stiffness. PPB was defined as a patella baja due to elevation 
of the joint line with absence of patellar tendon shortening due to elevation of the joint line. 
 
Methods: This is a retrospective case series of 127 patients (38 males, 89 females) with a mean age of 67.21 
years. All these patients presented to our institution with symptoms of stiffness and decreased ROM and 
required revision TKA. 78 X-rays before TKA, 127 X-rays after TKA and 115 X-rays after revision TKA were 
available. The Blackburne-Peel (BP) and the Insall-Salvati (IS) indexes were measured before TKA, after 
primary TKA and after revision TKA. 
 
Results:  In total, 69 patients had all the X-rays available. In these 69 patients, there was noticed a significant 
decrease of the BP and the IS indexes after each surgical intervention (p<0.05). In addition, we found a 
significant increase in the amount of PB noticed after each surgical intervention (p<0.01). 1 PB was noticed 
preoperatively, 14 PB were noticed after primary TKA and 29 PB were noticed after revision TKA using the 
Blackburne-Peel index. The Insall-Salvati index revealed 3 PB, 10 PB and 15 PB, respectively.  
 
Conclusions: Primary TKA and revision TKA seem to increase the total amount of PB. Compared to IS index 
the BP index seems to be more affected. This might imply that the patella is distally displaced in this cases 
due to an elevation of the joint line. The joint line seems to be affected after surgical intervention with most 
being after revision TKA surgery. 
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ΑΑ021 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ Η ΕΚΤΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΙΚΟΥ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΣΩΜΑΤΙΟΥ; 
Παρασκευάς Ασημάκης Βελιτσικάκης1, Αριστείδης Τσαλκιτζής1, Νικόλαος Περισυνάκης1, Αικατερίνη Μαντά1, 
Γεώργιος Γιοβανίδης1 

1Ορθοπαιδική Κλινική ΓΝ Χαλκίδας 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η διατήρηση ή μη του υποεπιγονατιδικού λιπώδους σωματίου κατά την ολική αρθροπλαστική της 
άρθρωσης του γόνατος αποτελεί ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα μέχρι και σήμερα. Ο σκοπός αυτής της 
ανασκόπησης είναι να δείξει αν η εκτομή του επηρεάζει κλινικά τη μετεγχειρητική πορεία των ασθενών.  
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Σε αυτήν την επιστημονική εργασία ανασκοπήθηκε η σύγχρονη βιβλιογραφία 
χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες αναζήτησης PubMed, Cochrane Library, SCOPUS και 
Πέργαμος.  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι μελέτες που ανασκοπήθηκαν θέτουν ως ποσοτικές κλινικές παραμέτρους σύγκρισης τη 
μείωση στο μήκος του επιγονατιδικού τένοντα, το μετεγχειρητικό πόνο και το KSS (Knee Society Scores). 
Έρευνες που μελέτησαν τον μετεγχειρητικό πόνο, έδειξαν πως η εκτομή του λιπώδους σωματίου του Hoffa 
είχε καλά αποτελέσματα τις πρώτες μετεγχειρητικές μέρες. Αντιθέτως, υπάρχουν έρευνες που δείχνουν 
αυξημένα επίπεδα πόνου μακροπρόθεσμα.  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η διαχείριση του υποεπιγονατιδικού λιπώδους σωματίου στην ολική αρθροπλαστική του 
γόνατος είναι ένα ερώτημα χωρίς σαφή απάντηση στη σύγχρονη βιβλιογραφία. Το συγκεκριμένο ζήτημα 
χρειάζεται περαιτέρω έρευνα, ειδικά για τα μακροπρόθεσμα οφέλη της διατήρησης και της εκτομής του 
λιπώδους σωματίου του Hoffa.  
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ΑΑ022 

ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΗΡΙΑΙΩΝ ΚΟΝΔΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
Επαμεινώνδας Σακελλαρίδης1, Στέλλα Ευθυμίου1, Δημήτρης  Καραχανίδης1, Γρηγόρης Τσακούμης1, Γεώργιος 
Τριανταφυλλόπουλος1, Εμμανουήλ  Δρακουλάκης1 

1Β' Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ: Τα διεγχειρητικά κατάγματα των μηριαίων κονδύλων αποτελούν σπάνια (0,39%) 
επιπλοκή της πρωτογενούς ολικής αρθροπλαστικής γόνατος (ΟΑΓ), συνήθως όταν χρησιμοποιούνται 
προθέσεις αντικατάστασης του οπίσθιου χιαστού συνδέσμου (PS) λόγω υπερβολικής εκτομής οστού στη 
θέση του box ή οστεοπορωτικού οστού. Σκοπός μας είναι η παρουσίαση μίας περίπτωσης διεγχειρητικού 
κατάγματος του έξω μηριαίου κονδύλου κατά τη διάρκεια πρωτογενούς ΟΑΓ σε μία ασθενή με φλεγμονώδη 
αρθρίτιδα και η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας.  
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Γυναίκα 59 ετών με ιστορικό ψωρίασης κατά πλάκας και σακχαρώδους διαβήτη, 
προγραμματίστηκε για ΟΑΓ του ΔΕ γόνατος λόγω ψωριασικής αρθρίτιδας. Ακτινολογικά υπήρχε νόσος και 
των τριών διαμερισμάτων του ΔΕ γόνατος. Η ασθενής υποβλήθηκε σε ΟΑΓ με πρόθεση τύπου PS. Μετά τις 
οστεοτομίες του μηριαίου και την τοποθέτηση της δοκιμαστικής πρόθεσης, διαπιστώθηκε ρωγμώδες 
κάταγμα του έξω μηριαίου κονδύλου στο μετωπιαίο επίπεδο. Το κάταγμα κρίθηκε σταθερό και 
αποφασίστηκε η τοποθέτηση της πρόθεσης χωρίς τη διενέργεια οστεοσύνθεσης. Η μετεγχειρητική 
ακτινογραφία ήταν ικανοποιητική και αποφασίστηκε η μη τροποποίηση του τυπικού πρωτοκόλλου 
αποκατάστασης. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η μετεγχειρητική πορεία της ασθενούς ήταν ομαλή, με άμεση κινητοποίηση, βελτίωση του 
εύρους κίνησης και χωρίς επιπλοκές από το τραύμα. Η ασθενής παρακολουθήθηκε στις 2, 4, 6, 8, 12 και 16 
εβδομάδες. Στην τελευταία επανεξέταση βάδιζε χωρίς τη χρήση βοηθήματος και χωρίς πόνο, με 
ικανοποιητικό εύρος κίνησης. Επίσης, κατά την τελευταία επανεξέταση παρουσίαζε βελτίωση του εύρους 
κίνησης από 20°-110° προεγχειρητικά σε 0°-120° και του HSS Knee Score από 55 σε 90. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στη βιβλιογραφία δεν υπάρχει σαφώς καθορισμένο πρωτόκολλο των ιατρογενών 
καταγμάτων των μηριαίων κονδύλων κατά τη διάρκεια ΟΑΓ. Περιγράφονται διάφορες θεραπευτικές 
επιλογές, που περιλαμβάνουν την παρακολούθηση, την οστεοσύνθεση, τη χρήση στειλεών και augments, 
την αύξηση του περιορισμού της πρόθεσης και την τροποποίηση της μετεγχειρητικής αποκατάστασης. Κάθε 
περίπτωση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται εξατομικευμένα, με βάση τα χαρακτηριστικά του κατάγματος και 
του ασθενούς, καθώς και την εμπειρία του χειρουργού. 
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ΑΑ023 

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΑΘΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΝΔΑΡΘΡΙΚΗ ΕΓΧΥΣΗ ΤΡΑΝΕΞΑΜΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ 
ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ 
Δημήτριος Φλέβας1,2,3, Γεώργιος Τσακωτός1,2,4, Λεονάρδος Μπενάκης1,2, Γρηγόριος  Σάσαλος1,2, Αναστάσιος 
Τόκης1,2 

1Arthroscopy Center,  2Arthroscopy and Orthopaedic Surgery Department, Metropolitan Hospital, 3SNF Complex Joint 
Reconstruction Center, Hospital for Special Surgery,  4Εργαστήριο Ανατομίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Εισαγωγή: Υπάρχουν διάφορες στρατηγικές για τη μείωση της μετεγχειρητικής απώλειας αίματος σε ολικές 
αρθροπλαστικές γόνατος (ΟΑΓ), όπως η χρήση τρανεξαμικού οξέος (ΤΟ). Το ΤΟ χρησιμοποιείται συνήθως 
ενδοφλεβίως και η μείωση της απώλειας αίματος κυμαίνεται από 10% έως 70 % σε σύγκριση με τις ομάδες 
ελέγχου. Η ενδαρθρική έγχυση ΤΟ είναι αποτελεσματική στον έλεγχο της απώλειας αίματος μετά από ΟΑΓ. 
Μειονέκτημα της μεθόδου είναι οι απώλειες ΤΟ λόγω διαρροών διαμέσω των μαλακών ιστών. Υπάρχουν 
μελέτες που έχουν δείξει ελπιδοφόρα αρχικά αποτελέσματα σχετικά με την περιαρθρική έγχυση ΤΟ και 
αναφέρουν παρόμοια αποτελεσματικότητα με την ενδαρθρική ή ακόμα και ανώτερα. 
Υλικό και Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε αναδρομική ανάλυση 83 ασθενών που υποβλήθηκαν σε ΟΑΓ από 
τον Ιανουάριο του 2019 έως τον Δεκέμβριο του 2020. Όλοι οι ασθενείς έλαβαν ΤΟ ενδοφλέβια και με τοπική 
έγχυση. 44 ασθενείς (30 γυναίκες 14 άνδρες) έλαβαν ενδοαρθρική έγχυση μετά τη σύγκλειση του θυλάκου 
και 39 ασθενείς (25 γυναίκες 14 άνδρες) έλαβαν περιαρθρική έγχυση ΤΟ πριν τη συρραφή του θυλάκου. Η 
ίδια χειρουργική τεχνική χρησιμοποιήθηκε σε όλους τους ασθενείς με τη χρήση ισχαίμου περίδεσης και τη 
χρήση του συστήματος Evolution® σε όλες τις περιπτώσεις, ενώ δεν χρησιμοποιήθηκε παροχετευση. 
Πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση Chi-square με P < 0,05 στατιστικά σημαντικό. 
Αποτελέσματα: Η μέση διάρκεια παραμονής ήταν 2,5 ημέρες και για τις δύο ομάδες ασθενών. Από τους 
ασθενείς που έλαβαν ενδοαρθρική έγχυση TΟ, 6 χρειάστηκαν μετεγχειρητική μετάγγιση (13,6%) ενώ από 
τους ασθενείς που έλαβαν περιαρθρική έγχυση 3 (7,7%). Ο ρυθμός μετάγγισης ήταν συγκρίσιμος για τις δύο 
ομάδες (P = 0,38). Δεν παρατηρήθηκαν λοίμωξη ή επιπλοκές τραύματος σε κανέναν ασθενή. 
Συζήτηση: Το ΤΟ έχει αποδειχθεί ότι είναι ένας αποτελεσματικός αντιινωδολυτικός παράγοντας για τη 
μείωση της απώλειας αίματος μετά από ΟΑΓ και η τοπική έγχυση TΟ σχετίζεται με λιγότερες συστηματικές 
παρενέργειες συγκριτικά με την ενδοφλέβια. Η ενδαρθρική έγχυση ΤΟ έχει μόνο επιφανειακή επαφή με την 
αιμορραγούσα επιφάνεια και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ενώ οι περιαρθρικές εγχύσεις ΤΟ δρουν 
απευθείας στον τραυματισμένο ιστό και για μεγαλύτερη διάρκεια. Το κύριο εύρημα της τρέχουσας μελέτης 
ήταν ότι η περιαρθρική έγχυση ΤΟ είναι εξίσου αποτελεσματική με την ενδοαρθρική στη μείωση της 
μετεγχειρητικής απώλειας αίματος μετά από ΟΑΓ και της ανάγκης για μετάγγιση αίματος. Παρατηρήθηκε 
μια πτωτική τάση στην ανάγκη μετάγγισης με την περιαρθρική έγχυση ΤΟ τόσο σε απόλυτους αριθμούς (3/39 
έναντι 6/44) όσο και σε ποσοστό (7,7,% έναντι 13,6%). Ωστόσο, το μικρό μέγεθος του δείγματος δεν παρέχει 
στατιστική σημασία σε αυτό το εύρημα που φαίνεται να είναι πολλά υποσχόμενο.  
  



78o Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. | 12 - 15 Οκτωβρίου 2022 | Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών 
Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις 

ΑΑ024 

ΜΠΟΡΕΙ Η ΧΡΗΣΗ ΊΣΧΑΙΜΟΥ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ 
ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΡΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΙΚΗ 
ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ; Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ 
Δημήτριος Μπέγκας1, Αλέξανδρος Παστρούδης1, Αλεξία Μπαλανίκα2, Γεώργιος Γεωργιάδης3, Σταμάτιος 
Θεόδωρος Χατζόπουλος1, Αριστέα Μπίνα4 

1Στ΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρείο Οστεοπόρωσης, Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, Αθήνα, Ελλάδα, 2Τμήμα 
Αξονικής Τομογραφίας και Υπερηχογραφίας Μυοσκελετικού Συστήματος, Ιατρείο Οστεοπόρωσης, Γενικό Νοσοκομείο 
Ασκληπιείο Βούλας, Αθήνα, Ελλάδα, 3Δ΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρείο Οστεοπόρωσης, Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο 
Βούλας, Αθήνα, Ελλάδα, 4Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, Αθήνα, Ελλάδα 

Δημήτριος Μπέγκας1, Αλέξανδρος Παστρούδης1, Αλεξία Μπαλανίκα2, Γεώργιος Γεωργιάδης3, Σταμάτιος 
Θεόδωρος Χατζόπουλος1, Αριστέα Μπίνα4 

1Στ΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρείο Οστεοπόρωσης, Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, Αθήνα, Ελλάδα, 2Τμήμα 
Αξονικής Τομογραφίας και Υπερηχογραφίας Μυοσκελετικού Συστήματος, Ιατρείο Οστεοπόρωσης, Γενικό Νοσοκομείο 
Ασκληπιείο Βούλας, Αθήνα, Ελλάδα, 3Δ΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρείο Οστεοπόρωσης, Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο 
Βούλας, Αθήνα, Ελλάδα, 4Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, Αθήνα, Ελλάδα 

Εισαγωγή: Η ολική αρθροπλαστική γόνατος (TKR) είναι μια από τις πιο δημοφιλείς ορθοπαιδικές επεμβάσεις. 
Παρόλο που νεότερες επιστημονικές μελέτες δεν υποστηρίζουν τη χρήση ίσχαιμου περίδεσης (ΙΠ) 
διεγχειρητικά και παροχέτευσης μετεγχειρητικά, πολλοί ορθοπαιδικοί εξακολουθούν να τις χρησιμοποιούν. 
Σκοπός: Η αξιολόγηση της επίδρασης της χρήση ΙΠ και παροχέτευσης στην περιεγχειρητική αιμορραγία και 
τη λειτουργική αποκατάσταση ασθενών μετά από TKR. 
Υλικό & Μέθοδος: Εκατόν τριάντα επτά ασθενείς, που υποβλήθηκαν σε TKR μεταξύ 2014-2019, 
αξιολογήθηκαν και χωρίστηκαν σε 3 ομάδες: ομάδα Α(n=46) όπου εφαρμόστηκαν αμφότερες ΙΠ και 
παροχέτευση (η ΙΠ απελευθερώθηκε πριν τη συρραφή του τραύματος), ομάδα Β(n=46) όπου δε 
χρησιμοποιήθηκε ούτε ΙΠ, ούτε παροχέτευση και ομάδα Γ(n=45) όπου χρησιμοποιήθηκε μόνο ΙΠ. Σε όλους 
τους ασθενείς χορηγήθηκαν περιεγχειρητικά τρανεξαμικό οξύ και μετεγχειρητικά ηπαρίνη χαμηλού 
μοριακού βάρους. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων κάθε ομάδας βασίστηκε σε κριτήρια όπως οι απώλειες 
αίματος/τιμές αιμοσφαιρίνης, ο ρυθμός μεταγγίσεων, η ένταση του πόνου, η ικανότητα απόκτησης κάμψης 
γόνατος 90º και η διάρκεια παραμονής των ασθενών στο νοσοκομείο.  
Αποτελέσματα: Η μέση διεγχειρητική απώλεια αίματος ήταν στατιστικά υψηλότερη στην ομάδα Β σε 
σύγκριση με τις άλλες δύο ομάδες. Οι τιμές αιμοσφαιρίνης ήταν χαμηλότερες στην ομάδα Α σε σύγκριση με 
την ομάδα C, την τρίτη και πέμπτη μετεγχειρητική ημέρα. Οι ασθενείς στην ομάδα Α παρουσίασαν 
υψηλότερο ρυθμό μεταγγίσεων, εντονότερο πόνο και μεγαλύτερη δυσκολία επίτευξης κάμψης 90º του 
γόνατος. Εμφανίστηκε μια περίπτωση επιφανειακής μόλυνσης στην ομάδα Α και αντιμετωπίστηκε με 
αντιβιοτικά. Δεν υπήρξαν διαφορές στη διάρκεια παραμονής των ασθενών στο νοσοκομείο. 
Συμπεράσματα: Η χρήση παροχέτευσης μετά από TKR, φαίνεται να σχετίζεται με χαμηλότερες τιμές 
αιμοσφαιρίνης, υψηλότερο ρυθμό μετάγγισης, εντονότερο πόνο και βραδύτερη λειτουργική αποκατάσταση, 
ενώ η διεγχειρητική χρήση ΙΠ δεν φαίνεται να επηρεάζει τη μετεγχειρητική αιμορραγία και τη λειτουργική 
αποκατάσταση του γόνατος. 
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ΑΑ025 

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΠΑΣΧΟΥΣΑ ΑΠΟ KTS 
ΣΥΝΔΡΟΜΟ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ1,2, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΑ1,2, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ1,2, ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΜΠΙΣΔΑΣ3,4, 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ2,5 

1Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, 2Osteon Clinic, 3Γ΄ Αγγειοχειρουργική Κλινική,4Universitatsklinikum Munster, 5Τμήμα Ισχίου Και 
Γόνατος Ιατρικού Κέντρου Αθηνών 

Εισαγωγή: Το σύνδρομο Klippel-Trenaunay (KTS) είναι μια σπάνια συγγενής δυσπλασία, αγνώστου 
αιτιολογίας. Επηρεάζει τα  αιμοφόρα αγγεία (φλεβικές δυσπλασίες) και λεμφαγγεία. Χαρακτηρίζεται από μη 
φυσιολογική υπερανάπτυξη μαλακού και οστικού ιστού η οποία ξεκινά από τη βρεφική ηλικία και μπορεί να 
περιορίζεται στο ένα σκέλος, αλλά μπορεί να συμβεί σε ένα άνω άκρο ή, σπάνια, στον κορμό ή στο πρόσωπο. 
Αυτή η υπερανάπτυξη των οστών και των ιστών δημιουργεί ένα μεγαλύτερο και μακρύτερο άκρο. Σπάνια, 
μπορεί να υπάρξει συνοστέωση των δακτύλων των χεριών ή των ποδιών ή επιπλέον δάχτυλα των χεριών ή 
των ποδιών.  
Σκοπός: Αναφέρουμε ένα περιστατικό ασθενούς πάσχουσα από KTS σύνδρομο, η οποία υποβλήθηκε σε 
ολική αρθροπλαστική γόνατος, προκειμένου να διευκρινιστεί αν μια τέτοια επέμβαση είναι επικίνδυνη ή όχι 
για αυτούς τους ασθενείς.  
Υλικό και μέθοδος: Γυναίκα ασθενής 26 ετών, προσήλθε με χρόνιο άλγος στο αριστερό της γόνατο. Το 
βάδισμα της ήταν εξαιρετικά δύσκολο, λόγω και σκελετικής ανωμαλίας με έντονη δυσμορφία του μηρού 
της. Η συντηρητική αντιμετώπιση δεν ανακούφιζε πλέον τον πόνο. Κατά την κλινική εξέταση, είχε ένα 
διογκωμένο αριστερό κάτω άκρο. Υπήρχε πληθώρα αιμαγγειωμάτων και κιρσών σε όλο το προσβεβλημένο 
άκρο. Υπήρχε παραμόρφωση σε ραιβότητα με έλλειμμα έκτασης και κάμψης, πολύ μικρό μέγεθος μηρού, 
μεγάλη δυσαναλογία AP και ML διαστάσεων. Οι πραγματικές αποκλίσεις στο μήκος του ποδιού ήταν 
δύσκολο να μετρηθούν λόγω της σύγκαμψης. Τα νευρολογικά ευρήματα ήταν φυσιολογικά.  Οι 
ακτινογραφίες αποκάλυψαν σοβαρή εκφυλιστική αρθρίτιδα στο αριστερό γόνατο. Η ασθενής προ του 
χειρουργείου υποβλήθηκε σε μαγνητική αγγειογραφία. 
Αποτέλεσμα: Μετά την ολική αρθροπλαστική γόνατος η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία 
αγγειοχειρουργού, τόσο το Knee Society Score όσο και τα functional scores αυξήθηκαν σημαντικά μεταξύ 
της προεγχειρητικής και της μετεγχειρητικής περιόδου. Επίσης το μέσο εύρος κίνησης του γόνατος αυξήθηκε 
σημαντικά και η βάδιση πλέον πραγματοποιείται χωρίς αλγος. 
Συμπέρασμα: Η ολική αρθροπλαστική γόνατος μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική κλινική βελτίωση για 
ασθενείς με KTS. Οι σύγχρονες τεχνικές διαχείρισης του αίματος και η προσεκτική διεπιστημονική 
προσέγγιση καθιστούν την ολική αρθροπλαστική μια ασφαλή επιλογή για επιλεγμένους ασθενείς με KTS 
σύνδρομο. 
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ΑΑ026 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΕ 
ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΑ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΚΤΟΜΗ 
Νικολαος Σιάτος1, Βασίλειος Κοσμάς1, Χαράλαμπος Τσακιρόπουλος1, Χαγίγια Μούσα1, Παναγιώτης 
Κουτσούκος1, Αντώνιος Αναστασιάδης1 

1Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» 

Εισαγωγή 
Η ολική αφαίρεσης της επιγονατίδος λόγω συντριπτικού κατάγματος αποτελεί μια χειρουργική τεχνική που 
εφαρμόζεται πολύ σπάνια στην σύγχρονη εποχή. Η ολική αρθροπλαστική γόνατος σε αυτούς τους ασθενείς 
αποτελεί μια επέμβαση με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αυξημένη χειρουργική δυσκολία.  
Σκοπός 
Η παρουσίαση περιπτώσεως ασθενούς που υπεβλήθη σε ολική αρθροπλαστική του γόνατος σε έδαφος 
παλαιάς επιγονατιδεκτομής.  
Υλικό & Μέθοδος 
Η παρουσιάση αφορά σε γυναίκα 58 ετών με δευτεροπαθή αρθρίτιδα δεξιού γόνατος λόγω παραμελημένου 
κατάγματος έξω μηριαίου κονδύλου με εκσεσημασμένη βλαισογoνία και συνδεσμική αστάθεια. Η ασθενής 
είχε υποβληθεί σε ολική επιγονατιδεκτομή σε νεαρή ηλικία για την αντιμετώπιση συντριπτικού κατάγματος 
επιγονατίδος. Στο ατομικό αναμνηστικό περιλαμβάνονται ιστορικό επιληψίας και λήψη ψυχοφαρμάκων. 
Υπεβλήθη σε ολική αρθροπλαστική δεξιού γόνατος με τη χρήση μέσης επιμήκους τομής του εναπομείναντα 
εκτατικού μηχανισμού στο όριο μέσου και έσω τριτημορίου αυτού. Επιλέχθηκε η χρήση περιοριστικού τύπου 
ολικής αρθροπλαστικής γόνατος με σκοπό την διασφάλιση της σταθερότητας του γόνατος και την 
αντιμετώπιση του οστικού ελλείμματος στον έξω μηριαίο κόνδυλο.  
Αποτελέσματα 
Η πορεία αποκατάστασης της ασθενούς εξελίχθηκε ομαλά. Ένα χρόνο μετεγχειρητικά η ασθενής βαδίζει 
αυτόνομα χωρίς χωλότητα, δεν παρουσιάζει διαταραχή του εκτατικού μηχανισμού, έχει πλήρη έκταση και 
πλήρη κάμψη ενώ έχει αποκατασταθεί και η ευθυγράμμιση του γόνατος.  
Συμπεράσματα 
Η ολική αρθροπλαστική μετά από επιγονατιδεκτομή είναι τεχνικά απαιτητική επέμβαση. Ωστόσο μπορεί να 
έχει καλά αποτελέσματα με την χρήση κατάλληλων υλικών και προσεκτικού σχεδιασμού. Ανακουφίζει από 
το έντονο άλγος και αποκαθιστά την λειτουργικότητα της άρθρωσης αν και βιβλιογραφικά αναφέρεται ότι 
τα επίπεδα λειτουργικότητας σε αυτούς τους ασθενείς είναι κατώτερα σε σχέση με τους ασθενείς που 
χειρουργούνται με ακέραια επιγονατίδα. 
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ΑΑ027 

ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΟ ΥΠΕΡ-ΔΙΑΚΟΝΔΥΛΙΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΜΗΡΙΑΙΟΥ 
ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ FAST-TRACK ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ 
Ιωάννης Ζαφείρης1, Φωτεινή Σουκάκου1, Δήμητρα Μελισσαρίδου1, Παναγιώτης Κουλουβάρης1, Χρήστος 
Θέος2 

1Π.Γ.Ν ΑΤΤΙΚΟΝ, ΑΘΗΝΑ, 2Metropolitan Hospital 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μεγαπροθέσεις χρησιμοποιούνται κυρίως για την αντιμετώπιση ογκολογικών ασθενών, οι 
οποίοι υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις διάσωσης μέλους συνοδευόμενες από σημαντική οστική 
και ιστική απώλεια. Τα τελευταία χρόνια, οι μεγαπροθέσεις έχουν βρει θέση και στην αντιμετώπιση μη 
ογκολογικών ασθενών. 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Η ανάδειξη της μετεγχειρητικής επιπλοκής του περιπροθετικού κατάγματος σε ασθενείς με fast-
track ολική αρθροπλαστική γόνατος και η χειρουργική αντιμετώπιση με τοποθέτηση μεγαπρόθεσης. 
 
ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ: Γυναίκα 76 ετών, με BMI > 30, υπεβλήθη σε fast-track ολική αρθροπλαστική αριστερού 
γόνατος, λόγω πρωτοπαθούς οστεοαρθρίτιδας. Η ασθενής κινητοποιήθηκε άμεσα μετεγχειρητικά με πλήρη 
φόρτιση του κάτω αριστερού άκρου. Την 4η μετεγχειρητική ημέρα, και ενώ η ασθενής είχε εξέλθει από το 
νοσοκομείο, ανέφερε έναρξη αιφνίδιου άλγους στο χειρουργηθέν άκρο και αδυναμία κινητοποίησης χωρίς 
ιστορικό κάκωσης. Κατά την κλινική εξέταση, η ασθενής παρουσίαζε παραμόρφωση και οίδημα του 
αριστερού γόνατος, με συνοδό αδυναμία βάδισης και φόρτισης του σκέλους. Κατά τον νέο απεικονιστικό 
έλεγχο, διαπιστώθηκε συντριπτικό περιπροθετικό υπερ-διακονδύλιο κάταγμα αριστερού μηριαίου, με 
πλήρη αποδιοργάνωση της ανατομίας του γόνατος και εξάρθρημα της ολικής αρθροπλαστικής. Η ασθενής 
αντιμετωπίσθηκε σε πρώτο χρόνο με τοποθέτηση μηροκνημοποδικού νάρθηκα - πλήρους έκτασης γόνατος 
και έλαβε οδηγίες για αυστηρό κλινοστατισμό μέχρι τη λήψη της απόφασης για την κατάλληλη επέμβαση 
αναθεώρησης. 
  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ασθενής υπεβλήθη σε αναθεώρηση της ολικής αρθροπλαστικής του αριστερού γόνατος 
με μεγαπρόθεση την 50η μετεγχειρητική ημέρα. Ένα μήνα μετεγχειρητικά, η ασθενής βαδίζει ελεύθερα, με 
ικανοποιητικό εύρος κίνησης του αριστερού γόνατος (0-105ο έκταση-κάμψη), και στους δύο μήνες 
παρακολούθησης, έχει ικανοποιητικό απεικονιστικό έλεγχο, χωρίς παθολογικά κλινικά ευρήματα.   
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η παθολογία της ασθενούς μπορεί να οφείλεται τόσο στη μηχανική κόπωση του οστού 
όσο και σε διεγχειρητικό κάταγμα, το οποίο δεν έγινε αντιληπτό στο μετεγχειρητικό απεικονιστικό έλεγχο 
της πρώτης επέμβασης. Η περίπτωση της ασθενούς μας αναδεικνύει τη χρησιμότητα της μεγαπρόθεσης ως 
αποτελεσματική λύση σε επεμβάσεις αναθεώρησης ολικών αρθροπλαστικών σε μη ογκολογικούς ασθενείς.  
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AA028 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΧΙΑΣΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΜΕ 
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ 
Συμεών Ναούμ1, Χρήστος Κουτσερίμπας1,2, Μιχαήλ Κότσαπας3, Κωνσταντίνος Ράπτης1,2, Απόστολος 
Γκάντσος3,4 

1251 ΓΝΑ, 2 Β’ Ορθοπαιδική Κλινική, «Υγεία» Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών,  3 Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας, 
4Πανεπιστημιακο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 

Εισαγωγή: Η οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) είναι η κύρια αιτία αναπηρίας στους ηλικιωμένους. Η πλειοψηφία των 
τραυματισμών των χιαστών συνδέσμων εξελίσσεται σε ΟΑ μέσω πολλών μηχανισμών.  
Σκοπός: Εντοπισμός των ιστολογικών αλλαγών των χιαστών συνδέσμων σε ασθενείς με ΟΑ γόνατος που 
υποβλήθηκαν σε ολική αρθροπλαστική γόνατος (PS), καθώς και συσχέτιση με τις παραμορφώσεις του 
στεφανιαίου επιπέδου (ραιβότητα/βλαισότητα) και με τα χαρακτηριστικά των ασθενών. 
Υλικό & Μέθοδος: Συμπεριλήφθηκαν 50 ασθενείς. Καταγράφηκαν τα δημογραφικά στοιχεία, το 
προεγχειρητικό εύρος κάμψης, η σύγκαμψη, η βαθμολογία κλίμακα VAS, η παραμόρφωση σε στεφανιαίο 
επίπέδο, ο ακτινολογικός βαθμός ΟΑ Kellgren&Lawrence και ο διεγχειρητικός βαθμός ΟΑ Beguin-Locker. Οι 
ιστοπαθολογικές αλλαγές που αξιολογήθηκαν σε δείγματα και από τους δύο χιαστούς ήταν η μυξοειδής και 
βλεννώδης εκφύλιση, η χόνδρινη μεταπλασία και ο προσανατολισμός των ινών κολλαγόνου. 
Αποτέλεσμα: Συμμετείχαν 24 άνδρες (48%) και 26 γυναίκες (52%) με μέση ηλικία=71 έτη (SD)=5,93. Η μέση 
προεγχειρητική διάρκεια πόνου ήταν 3,62 έτη (SD=2,2). Η μέση βαθμολογία κλίμακας K-L ήταν 2,60 
(SD=0,64), ενώ η μέση βαθμολογία VAS 6,38 (SD=1,1). Η μέση παραμόρφωση ραιβότητας ήταν 10,14° 
(SD=3,7), ενώ η μέση κάμψη και σύγκαμψη γόνατος ήταν 95,76°±6,183 και 16,14±4,914°, αντίστοιχα. 
Διεγχειρητικά, η μέση βαθμολογία της κλίμακας B-L ήταν 2,02 (SD=0,77). Η βλεννώδης εκφύλιση του ΠΧΣ 
ήταν το συχνότερο ιστοπαθολογικό εύρημα (15,7%) (SD=12,9), ακολουθούμενο από τη χόνδρινη μεταπλασία 
τόσο στον ΠΧΣ όσο και στον ΟΠΧ [14,3% (SD=12,5) και 14,3% (SD=13,2) αντίστοιχα]. Βρέθηκε αρνητική 
συσχέτιση μεταξύ του δείκτη μάζας σώματος και της μυξοειδούς εκφύλισης του ΠΧΣ (p=0,01), ραιβότητας 
και της βλεννώδους εκφύλισης του ΠΧΣ (p=0,05) και μεταξύ ύψους και μυξοειδούς εκφύλισης του ΠΧΣ 
(p=0,05). 
Συμπεράσματα: Η εκφύλιση των χιαστών συσχετίζεται με την ανάπτυξη ΟΑ. Η ΟΑ θα πρέπει να θεωρείται 
νόσος που αφορά ολόκληρη την άρθρωση συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων, μηνίσκων, του αρθρικού 
υμένα και θύλακος. Ωστόσο, η συσχέτιση μεταξύ της εκφύλισης των χιαστών συνδέσμων και της ΟΑ δεν 
είναι ακόμη πλήρως κατανοητή και χρειάζεται περισσότερη έρευνα. 
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ΑΑ029 

"BROH" FEMORAL OFFSET INDEX – AN ANCILLARY MEASURE OF ADULT 
DYSPLASIA OF THE HIP (ADH) 
Rajesh Botchu1, John Fitzpatrick1, Karthik Iyengar2, Michail Michalos1, Callum McBryde1, Angelos Politis1, Peter 
Wall1 

1Royal Orthopaedic Hospital NHS Trust, 2Southport & Ormskirk Hospital NHS Trust 

Introduction: Adult Dysplasia of the Hip (ADH) is a disorder of abnormal development of the hip joint resulting 
in a shallow acetabulum and uncovering of the femoral head. Several radiological measurements such as 
Tönnis  angle (Acetabular Index), Lateral Center Edge Angle (LCEA) of Wiberg and cross-sectional imaging 
parameters exist to calculate hip dysplasia. Aims: To describe a new ancillary linear measure of ADH on cross-
sectional imaging,  the BROH Femoral offset index.  
 
Patients and Methods: Anteroposterior radiographs of the pelvis and Computed Tomography (CT) imaging of 
100 consecutive patients with suspected hip dysplasia were reviewed. Demographic details and clinical 
indication was recorded. Tönnis angle was utilized to measure hip slope on radiographs and the BROH 
Femoral offset index was calculated for each patient. Student ‘t’ test and one-way analysis of variance 
(ANOVA) was performed. Intraclass Correlation Coefficient (ICC) analysis was evaluated to assess reliability 
between observers.   
 
Results: There were total of 100 patients (128 hips) included in the study (60 with normal Tönnis angle, 53 
had dysplasia and 15 had decreased Tönnis angle). The average BROH Femoral Offset Index in the dysplastic 
cohort was increased in comparison to normal cohort with a statistically significant  p value of 0.0001. The p 
value was 0.00031 on ANOVA. The BROH Femoral offset index calculation revealed good intra- and inter-
observer reliability of 0.9 and 0.9 respectively. 
 
Conclusion: The BROH Femoral offset index can be an additional index of measuring ADH. In contrary to the 
traditional angular measurements, the linear BROH Femoral offset index is easier to calculate, reproducible 
with good intra- and inter-observer reliability on cross-sectional imaging. The BROH Femoral offset index can 
complement traditional radiological indices used to measure and monitor ADH.  
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ΑΑ030 

FUNCTIONΑLITY AND PAIN ACCORDING TO KELLGREN – LAWRENCE 
CLASSIFICATION SYSTEM: RESULTS FROM 303 HIP OSTEOARTHRITIC 
PATIENTS 
Sophia Stasi1, George Evaggelou-Sossidis1, Emmanouil Kanavas1, Michael Sarantis2, Dimitrios Tzefronis3,4, 
George Papathanasiou1, George Macheras4 

1Laboratory Of Neuromuscular And Cardiovascular Study Of Motion – Lanecasm, University Of West Attica, 24th 
Orthopaedic Department, G.H.A. “KAT”, 3Department of Minimal Invasive Orthopaedic Surgery, Athens Medical Center, 
47th Orthopaedic Department, Henry Dunant Hospital Center 

Introduction: Hip osteoarthritis (OA) is among the most prevalent and disabling conditions affecting the 
elderly [1]. Worldwide, there is an estimated 25% lifetime risk of symptomatic hip OA in people who live to 
age 85 [2]. In the Greek population, hip OA has a prevalence of 0.9/1000: 1.5/1000 in women and 0.3/1000 
in men [3]. Furthermore, the symptomatic manifestations of OA contribute substantially to functional 
disability, significantly decreasing the patient's quality of life [4].  
Purpose:  Comparison of pain and functionality levels in hip OA patients according to the Kellgren – Lawrence 
osteoarthritis classification system [5]. 
Material & Method: 303 patients with symptomatic OA hip participated in the present study. Patients were 
divided into three groups according to the Kellgren – Lawrence classification system (Grade 2, Grade 3, and 
Grade 4). Pain intensity was measured with the Face Pain Scale-Revised (FPS-R) [6], while patients' functional 
status was evaluated with the Lower Extremity Functional Scale - Greek version (LEFS-Greek) [7,8]. 
Demographic and clinical characteristics were also recorded. All analyses were carried out using the statistical 
package SPSS vr 21.00 (IBM Corporation, Somers, NY, USA). A p-value of <0.05 was set as a level of statistical 
significance. 
Result:  Pairwise comparisons indicated that Grade 2 presented lower nocturnal pain, morning stiffness, and 
percent use of assistive devices compared with Grade 3 and Grade 4 (all p-values <0.05). There is a statistically 
significant difference between groups concerning pain intensity; patients of Grade 2 presented lower FPS- R 
scores compared with Grade 3 and Grade 4 (all p-values <0.005). Regarding functionality, Grade 2 presented 
a higher LEFS-Greek total score compared with Grade 3 (p<0.005) and Grade 4 (p<0.005), respectively.  
Conclusions: As expected, the higher the Kellgren – Lawrence grade of hip OA, the higher the pain levels and 
the degree of difficulty a person experiences in daily-life activities. 
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ΑΑ031 

STAR (Superior Transverse Atraumatic Replacement) - ΜΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ 
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TISSUE - PRESERVING ΜΙΝΙ - ΟΠΙΣΘΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ 
ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ 
Νικόλαος Μυλωνάκης1,2,3, Ευστάθιος Κενανίδης1,2,3, Γεώργιος Παπαροϊδάμης1,2,3, Βασίλειος Πέγιος1,2,3, 
Σαμπρία Φρεχάτ1,2,3, Μιχαήλ Ποτούπνης1,2,3, Ελευθέριος Τσιρίδης1,2,3 

1Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2Ομάδα C.O.RE- 
ΚΕΔΕΚ- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,  3Icaros Clinic - Tsiridis Orthopaedic Institute, Thessaloniki  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα κύρια αναφερόμενα πλεονεκτήματα των ελάχιστα επεμβατικών χειρουργικών προσπελάσεων 
(MIS) είναι το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, η πρώιμη λειτουργική αποκατάσταση και η ελάχιστη 
νοσηλεία των ασθενών. Ωστόσο, η δύσκολη προσπέλαση και η διεγχειρητική οπτική της κοτύλης και του 
εγγύς μηριαίου απαιτεί συχνά ειδικά εργαλεία και αυξάνει τον κίνδυνο διεγχειρητικών επιπλοκών, που 
μπορεί να οδηγήσουν σε ασυνεπή χειρουργικά αποτελέσματα. 

 
ΣΚΟΠΟΣ: Η παρούσα μελέτη αποτελεί μία αναδρομική μελέτη κοόρτης ασθενών με οστεοαρθρίτιδα ισχίου, 
οι οποίοι υποβλήθηκαν σε Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου (THA) με την προσπέλαση STAR από τον ίδιο 
εξειδικευμένο χειρουργό ισχίου την περίοδο (Σεπτέμβριος 2020 – Μάρτιος 2021).  
 
ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ: Παρακολουθήσαμε και καταγράψαμε, τόσο την προεγχειρητική εικόνα, όσο και τη 
μετεγχειρητική πορεία 100 ασθενών που υποβλήθηκαν σε ΤΗΑ με μια νέα χειρουργική προσπέλαση του 
ισχίου με την ονομασία STAR (Superior Transverse Atraumatic Replacement). Όλοι οι ασθενείς έλαβαν την 
ίδια μετεγχειρητική αντιβίωση, φυσιοθεραπεία και αναλγητική θεραπεία. Δύο διαφορετικοί χειρουργοί 
αξιολόγησαν το μήκος της τομής, τον χρόνο επέμβασης, την απώλεια αίματος, την παραμονή στο 
νοσοκομείο και τις επιπλοκές μετά από την αρθροπλαστική του ισχίου. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το μέσο μήκος της τομής ήταν 7,52 εκ., η μέση διάρκεια της επέμβασης 48,24 λεπτά, ενώ 
η μέση παραμονή στο νοσοκομείο ήταν 2,34 ημέρες. Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές μετεγχειρητικές 
επιπλοκές στην ανασκόπηση των 100 αυτών ασθενών. Αυτή η προσπέλαση αποτελεί μία οπίσθια MIS 
τεχνική, όπου προστατεύονται οι μαλακοί ιστοί, διατηρείται η λαγονοκνημιαία ταινία και ο τένοντας του 
απιοειδούς μυός, παρέχοντας μια άριστη διεγχειρητική εικόνα της κοτύλης και του εγγύς μηριαίου. 
Επιπλέον, εκτελείται με την τυπική εργαλειοσειρά. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η προσπέλαση STAR προσφέρει εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα, καθώς και βελτιωμένα 
λειτουργικά αποτελέσματα στους ασθενείς.
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ΑΑ032 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΘΕΜΑΤΟΣ 
ΔΙΠΛΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΕ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΟΤΥΛΗ 
ΤΑΝΤΑΛΙΟΥ 
Χρήστος Κωνσταντινίδης1, Σωτήρης Πλακούτσης1, Βασίλειος  Παναγιωτόπουλος1, Χρήστος Κώτσιας1, 
Παναγιώτης Καρράς1, Κωνσταντίνος Κονιδάρης1, Χαρίλαος Γαλάνης1, Δημήτριος Βαρδάκας1, Δημήτριος 
Γιώτης1 

1Ορθοπαιδικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» 

Εισαγωγή/Σκοπός: Η αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής ισχίου με τη χρήση πολυαιθυλενίου και 
ακρυλικού πολυμερούς σε ήδη υπάρχουσα κοτυλιαία πρόθεση είναι μια δοκιμασμένη και αποδοτική 
μέθοδος. Ο κίνδυνος μετεγχειρητικού εξαρθρήματος σε αυτούς τους ασθενείς είναι αρκετά υψηλός, 
φτάνοντας ως και το 30%. Οι προθέσεις διπλής κινητικότητας φαίνεται ότι μειώνουν τον κίνδυνο μιας τέτοιας 
επιπλοκής. Σκοπός μας ήταν η παρουσίαση μιας περίπτωσης ασθενούς που έχρηζε αναθεώρησης 
αρθροπλαστικής του ισχίου λόγω φθοράς του πολυαιθυλενίου και αντιμετωπίστηκε με χρήση ενθέματος 
διπλής κινητικότητας το οποίο στερεώθηκε με ακρυλικό πολυμερές στην ήδη υπάρχουσα πρόθεση της 
κοτύλης. 
Υλικό και μέθοδος: Γυναίκα 65 ετών με ολική αρθροπλαστική του αριστερού ισχίου προσήλθε αιτιώμενη 
άλγος και περιορισμό της κίνησης της άρθρωσης. Ο απεικονιστικός έλεγχος ανέδειξε σημαντική φθορά του 
πολυαιθυλενίου με κεντρική μετακίνηση της κεφαλής της πρόθεσης, χωρίς ωστόσο σημαντική οστεόλυση 
τόσο στην κοτυλιαία όσο και στη μηριαία πρόθεση. Η ασθενής είχε χειρουργηθεί πρώτη φορά το 1994 και 
δεύτερη το 2006 με αναθεώρηση της αρθροπλαστικής. Έφερε κοτυλιαία πρόθεση πορώδους τανταλίου 
monoblock με ενσωματωμένο πολυαιθυλένιο. Λόγω της υψηλής υποψίας για μετεγχειρητικό εξάρθρημα (2η 
αναθεώρηση) αλλά και της αδυναμίας αλλαγής μόνο του πολυαιθυλενίου, αντιμετωπίστηκε χειρουργικά με 
αφαίρεση αυτού μέσω γλυφανισμού και τοποθέτηση μεταλλικού ενθέματος διπλής κινητικότητας το οποίο 
στερεώθηκε στην ήδη υπάρχουσα κοτύλη με παρεμβολή ακρυλικού πολυμερούς. 
Αποτελέσματα: 1 χρόνο μετά η ασθενής δεν παρουσίασε πόνο ή άλλη σημαντική επιπλοκή ενώ το Harris Hip 
Score ήταν 90.  
Συμπεράσματα: Η αναθεώρηση της ολικής αρθροπλαστικής του ισχίου με χρήση ενθέματος διπλής 
κινητικότητας με τσιμέντο, είναι μια βιώσιμη επιλογή για ασθενείς που φέρουν σταθερές κοτυλιαίες 
προθέσεις και μπορεί να παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο μετεγχειρητικού εξαρθρήματος, επιτρέποντας 
ικανοποιητικό βαθμό ελευθερίας κίνησης της άρθρωσης. 
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ΑΑ033 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΙΣΧΙΟΥ (DDH) ΜΕ 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΤΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΟΥ  
Γεώργιος Παπαδημητρίου1, Νικόλαος Παπουλίδης1, Νικόλαος  Ανουά1, Γεώργιος  Μιμίδης1, Βασίλειος 
Σακελλαρίου1 

1Ιατρικό Κέντρο Αθηνών 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η αναπτυξιακή δυσπλασία του ισχίου (DDH) χαρακτηρίζεται από μορφολογικές ανωμαλίες τόσο 
της κοτύλης όσο και του μηριαίου οστού.  
ΣΚΟΠΟΣ: Παρουσίαση περιστατικού με DDH, που  κατά την προεγχειρητική μελέτη διαπιστώθηκαν ακραία 
μικρά μεγέθη κοτύλης και μηριαίου και αναλόγως προσαρμόστηκε η χειρουργική τεχνική.  
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Ασθενής 62 ετών, με ελεύθερο ατομικό ιστορικό παρουσιάζεται λόγω άλγους ισχίων 
άμφω από ετών. Από τον κλινικό και απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκε DDH αμφοτερόπλευρα, με τύπο C 
σύμφωνα με την ταξινόμηση Χαρτοφυλακίδη. Ο έλεγχος κατέδειξε εξαιρετικά μικρό μέγεθος κοτύλης και 
μηριαίου αυλού. Έγινε προσπάθεια σχεδιασμού και κατασκευής custom made προθέσεων χωρίς να είναι 
εφικτό λόγω ιδιαίτερης ανατομίας. Διενεργήθηκε ολική αρθροπλαστική ισχίου άμφω, σε δύο χρόνους, με 
χρήση τσιμέντου και του μικρότερου διαθέσιμου liner, αντί κοτύλης τσιμέντου, για την κοτύλη και με χρήση 
του μικρότερου διαθέσιμου stem για το μηριαίο.  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η μετεγχειρητική παρακολούθηση του ασθενούς ήταν καθόλα ομαλή. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σε ασθενείς με αναπτυξιακή δυσπλασία ισχίων επιβάλλεται ο επιμελής προεγχειρητικός 
σχεδιασμός και η αναζήτηση των απαραίτητων υλικών και τεχνικών ώστε να επιτευχθέι το βέλτιστο 
αποτέλεσμα. 
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ΑΑ034 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΓΓΥΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ 
Δημήτριος Μπέγκας1, Γεώργιος Γεωργιάδης2, Σταμάτιος Θεόδωρος Χατζόπουλος1, Αλεξία Μπαλανίκα3, 
Αριστέα Μπίνα4, Αλέξανδρος Παστρούδης1 

1ΣΤ΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρείο Οστεοπόρωσης, Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας,  2Δ΄ Ορθοπαιδική Κλινική, 
Ιατρείο Οστεοπόρωσης, Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας,  3Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας και Υπερηχογραφίας 
Μυοσκελετικού Συστήματος, Ιατρείο Οστεοπόρωσης, Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, 4Αναισθησιολογικό Τμήμα, 
Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας 

Εισαγωγή: Η ολική αρθροπλαστική ισχίου (THA) αποτελεί καλή επιλογή ως διαδικασία διάσωσης μετά από 
αποτυχημένη αντιμετώπιση καταγμάτων του εγγύς μηριαίου οστού (ΚΕΜΟ). Ωστόσο, η ανατομία της 
περιοχής, καθιστά αυτή τη χειρουργική επέμβαση περίπλοκη και προκλητική. 
Σκοπός: Η αξιολόγηση των κλινικών-λειτουργικών αποτελεσμάτων και της εμφάνισης ή μη μετεγχειρητικών 
επιπλοκών σε THA μετά από αποτυχημένη θεραπεία ΚΕΜΟ. 
Υλικό & Μέθοδος: Αναλύσαμε αναδρομικά 18 φακέλους ασθενών (16 γυναίκες/2 άνδρες) που υποβλήθηκαν 
σε THΑ μετά από αποτυχημένη θεραπεία ΚΕΜΟ, κατά το διάστημα 2019-2019. Οι προεγχειρητικές 
διαγνώσεις ήταν: διατροχαντήριο κάταγμα (Ομάδα Α, n=10) και κάταγμα μηριαίου αυχένα (Ομάδα Β, n=8), 
ενώ αιτία αποτυχίας της αρχικής αντιμετώπισης τους ήταν: το cutout (8 ασθενείς) και η ψευδάρθρωση (2 
ασθενείς) για την ομάδα Α και η οστεονέκρωση μηριαίας κεφαλής (8 ασθενείς) για την ομάδα Β. Η 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ΤΗΑ βασίστηκε σε κλινικά-λειτουργικά [Visual Analogue Scale of Pain 
(VAS), Harris Hip Score (HHS)] κριτήρια και στην εμφάνιση ή μη μετεγχειρητικών επιπλοκών.  
Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 76,8 (62-94) έτη. Η μέση διάρκεια follow-up ήταν 36,4 (24-
60) μήνες. Αν και κατά την τελευταία επανεξέταση δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
ομάδων στις τιμές των VAS και HHS (p=0,36 και p=0,09, αντίστοιχα), οι τιμές αυτές ήταν σαφώς βελτιωμένες 
και στις 2 ομάδες σε σχέση με τις προεγχειρητικές (p<0,0001 και για τις δύο). Το ποσοστό επιπλοκών ήταν 
σημαντικά υψηλότερο στην ομάδα Α από ό,τι στην ομάδα Β (30% έναντι 0%, p<0,0001), όπου υπήρξαν δύο 
εξαρθρήματα αρθροπλαστικής (20%) και 1 περιπροθετικό κάταγμα (10%). 
Συμπεράσματα: Η διενέργεια THA μετά από αποτυχημένη χειρουργική αντιμετώπιση ΚΕΜΟ, παρουσιάζει 
καλά κλινικά και λειτουργικά αποτελέσματα, ενώ στις περιπτώσεις διατροχαντηρίων καταγμάτων υπάρχει 
μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης μετεγχειρητικών επιπλοκών. 
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ΑΑ036 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΗΜΙΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 
BIPOLAR ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΥΧΕΝΑ ΤΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ, 
ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΛΓΟΥΣ ΚΑΙ ΦΘΟΡΑΣ ΤΗΣ ΚΟΤΥΛΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ UNIPOLAR. ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ. 
Κυριάκος Παπαβασιλείου1, Νήφων Γκέκας1, Δημήτριος Σταμίρης1, Ιωάννης Παντεκίδης2, Ιωάννης Σαρρής1, 
Μιχαήλ Ποτούπνης1, Ελευθέριος Τσιρίδης1 

1Γ' Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝ Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη, 23η Ορθοπαιδική Κλινική, Νοσοκομείο 
ΥΓΕΙΑ 

Εισαγωγή/Σκοπός. Η επιλογή της αντιμετώπισης των ασθενών με παρεκτοπισμένα κατάγματα αυχένα 
μηριαίου (ΠΚΑΜ) με ημιαρθροπλαστική Bipolar ή Unipolar, παραμένει αμφιλεγόμενη. Σκοπός της μελέτης 
είναι η σύγκριση της φθοράς της κοτύλης και των λειτουργικών αποτελεσμάτων σε διαφορετικά 
μετεγχειρητικά χρονικά διαστήματα, ασθενών με ΠΚΑΜ που αντιμετωπίστηκαν με Bipolar ή Unipolar. 
Υλικό & Μέθοδος. Η συγκεκριμένη ανασκόπηση και μετα-ανάλυση πραγματοποιήθηκε ακολουθώντας τις 
οδηγίες PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Αναζητήθηκαν 
(Medline, Cochrane Central, Scopus) τυχαιοποιημένες μελέτες με ομάδα ελέγχου, δημοσιευμένες μέχρι 
31.08.2021. Για την ποιότητα των μετρήσεων των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ο Λόγος Αναλογιών (Odds 
Ratio - OR) και για την ποσότητα η Τυχαιοποιημένη Μέση Διαφορά (Standardized Mean Difference - SMD), 
με 95% Διάστημα Εμπιστοσύνης (Confidence Intervals - CI). Το I2 χρησιμοποιήθηκε ως Δείκτης Ετερογένειας. 
Αποτέλεσμα. Η βιβλιογραφική αναζήτηση εντόπισε 120 μελέτες. Δεκαέξι τελικά πληρούσαν τα κριτήρια 
συμμετοχής, παρέχοντας για στατιστική ανάλυση 1813 ασθενείς (1814 ισχία). Η φθορά της κοτύλης ήταν 
μεγαλύτερη για την ομάδα Unipolar στους 6 (OR:3,84, 95% CI:1,21-12,19, p=0,02, I2:0,0%) και 12 μήνες 
(OR:3,67, 95% CI:1,40-9,62, p=0,01, I2:0,0%). Ο μετεγχειρητικός πόνος ήταν λιγότερος στην ομάδα Bipolar 
στους 12 (OR:2,30, 95% CI:1,18-4,48, p=0,01), 24 (OR:4,54, 95% CI:1,54-13,43, p=0,01) και 48 μήνες (OR 4,54, 
95% CI:1,54-13,43, p=0,01). Οι ασθενείς με Bipolar είχαν καλύτερη λειτουργικότητα του ισχίου στους 12 
(SMD:0,95±0,40, 95% CI:0,17-1,74, p=0,02) και 24 μήνες (SMD:0,96±0,46, 95% CI:0,06-1,86, p=0,04). Δεν 
βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα ποσοστά εν τω βάθει λοιμώξεων, θνησιμότητας, 
επανεπεμβάσεων και εξαρθρημάτων. 
Συμπεράσματα. Η συγκεκριμένη μετα-ανάλυση αποδεικνύει ότι ασθενείς με ΠΚΑΜ που αντιμετωπίζονται με 
ημιαρθροπλαστική Bipolar, έχουν χαμηλότερα ποσοστά φθοράς της κοτύλης στους 6 και 12 μήνες 
μετεγχειρητικά, καλύτερη λειτουργικότητα του ισχίου στους 12 και 24 μήνες και λιγότερο άλγος, σε σύγκριση 
με ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ημιαρθροπλαστική Unipolar. Δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές 
διαφορές στα ποσοστά εν τω βάθει λοιμώξεων, θνησιμότητας, επανεπεμβάσεων και εξαρθρημάτων μεταξύ 
Unipolar και Bipolar.
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ΑΑ037 

ΕΚΤΟΠΗ ΟΣΤΕΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ 
ΙΣΧΙΟΥ (ΟΑΙ) ΣΥΓΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΙΣ 
Στυλιανός Τόττας1, Ιωάννης  Κουγιουμτζής2, Ευθύμιος  Ηλιόπουλος2, Ρειχάν  Μολλά Μουσταφά2, Αθανάσιος 
Βερβερίδης2, Κωνσταντίνος Τιλκερίδης2, Γεώργιος Δρόσος2 

1Γ.Ν. Μεσολογγίου, 2Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 

Εισαγωγή/Σκοπός: Η περιαρθρική έκτοπη οστεοποίηση αποτελεί μία πιθανή μεσοπρόθεσμη μετεγχειρητική 
επιπλοκή μετά από την πρωτογενή ΟΑΙ που ενδεχομένως μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένο εύρος κίνησης 
και πόνο. Η πιο διαδεδομένη ταξινόμηση (Brooker et al 1973) κατηγοριοποιεί την έκτοπη οστεοποίηση σε 4 
στάδια αναλόγως του εύρους της ακτινολογικής απεικόνισης. Δεν υπάρχει συμφωνία για την επίπτωση της 
έκτοπης οστεοποίησης στις διάφορες προσπελάσεις του ισχίου, αν και έχει καταγραφεί θετική συσχέτιση 
της εμφάνισής της με μεγαλύτερες προσπελάσεις. Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η επίπτωση και ο βαθμός 
της έκτοπης οστεοποίησης στον 1 χρόνο μετεγχειρητικά συγκρίνοντας την κλασική πλάγια προσπέλαση 
(τροποποιημένη Hardinge), την μικρής παρεμβατικότητας οπίσθια προσπέλαση και την SuperPATH 
προσπέλαση στην πρωτογενή ΟΑΙ.  
 
Υλικό & Μέθοδος: Σαράντα τρεις (43) ασθενείς που υποβλήθηκαν σε πρωτογενή ΟΑΙ εντάχθηκαν στη μελέτη. 
Σε δεκαπέντε (15) ασθενείς εφαρμόστηκε η κλασική πλάγια προσπέλαση (τροποποιημένη Hardinge), σε 
άλλους δεκαπέντε (15) ασθενείς η μικρής παρεμβατικότητας SuperPATH προσπέλαση και σε δεκατρείς (13) 
ασθενείς η μικρής παρεμβατικότητας οπίσθια προσπέλαση. Συλλέχτηκαν τα δημογραφικά δεδομένα των 
ασθενών καθώς και περιεγχειρητικά δεδομένα (οι ημέρες νοσηλείας, ο χειρουργικός χρόνος, οι απώλειες 
αίματος, το μήκος της τομής κ.ά.). Η λειτουργική κατάσταση των ασθενών μελετήθηκε προεγχειρητικά και 
στον ένα χρόνο μετεγχειρητικά με το Harris Hip Score (HHS), Charnley’s Score και το EuroQol (EQ-5D)-(EQ-
100). Τέλος μελετήθηκαν οι ακτινογραφίες στον ένα χρόνο μετεγχειρητικά ώστε να διερευνηθεί η επίπτωση 
της έκτοπης οστεοποίησης σε όλους τους ασθενείς. 
 
Αποτελέσματα: Οι τρεις ομάδες ασθενών καταγράφηκαν με παρόμοια δημογραφικά δεδομένα 
προεγχειρητικά, με εξαίρεση τον Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) που ήταν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερος 
στην ομάδα Hardinge (p=0.028). Από τα περιεγχειρητικά δεδομένα σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε στον 
απαιτούμενο χειρουργικό χρόνο που μετρήθηκε περισσότερος για την προσπέλαση SuperPATH και 
λιγότερος για την προσπέλαση Hardinge (p<0.0001). Επιπλέον το μήκος της τομής μετρήθηκε σαφώς 
μεγαλύτερο στην προσπέλαση Hardinge. (p<0.0001). Η λειτουργική αποκατάσταση των ασθενών 1 χρόνο 
μετεγχειρητικά κρίθηκε ιδιαίτερα ικανοποιητική για όλους τους ασθενείς. Τέλος, δεν παρατηρήθηκαν 
στατιστικά σημαντικές διαφορές στην έκτοπη οστεοποίηση μεταξύ των τριών ομάδων ασθενών. 
 
Συμπεράσματα: 
Στη μελέτη αυτή δεν καταγράφηκαν διαφορές στην έκτοπη οστεοποίηση μεταξύ των προσπελάσεων που 
μελετήθηκαν. Η διενέργεια κλινικών μελετών με μεγαλύτερο αριθμό ασθενών κρίνεται σκόπιμη για την 
καλύτερη τεκμηρίωση της επίπτωσης της έκτοπης οστεοποίησης μεταξύ διαφορετικών προσπελάσεων στην 
πρωτογενή ΟΑΙ. 
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ΑΑ038 

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΘΙΑ 
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ 
Δημήτριος Κανελλόπουλος1, Φώτιος Παναγόπουλος, Ελένη Δημητριάδη 
1Γ.N. Ανατολικής Αχαΐας, Αίγιο 

Εισαγωγή 
Η ολική αρθροπλαστική του ισχίου έχει δεχθεί μεγάλη εξέλιξη μέσω της πρόσθιας ελάχιστα τραυματικής 
προσπέλασης ( ΠΕΤΠ ). Σαφώς όμως οποιαδήποτε τραυματική επέμβαση στο ανθρώπινο σώμα έχει δυνητικά 
επιπλοκές. 
Σκοπός 
Στόχος της μελέτης μας ήταν να εκτιμήσουμε και να αντιμετωπίσουμε επιπλοκές μετά από ολική 
αρθροπλαστική  ισχίου με ΠΕΤΠ. 
Υλικό – μέθοδος 
104 ασθενείς υπεβλήθησαν σε ολική αρθροπλαστική ισχίου με ΠΕΤΠ από τον Δεκέμβριο 2017 έως τον Ιούνιο 
2022. Τα δεδομένα των ανωτέρω ασθενών περιελάμβαναν την ηλικία του ασθενούς, απώλεια αίματος, 
παραμονή στην κλινική, χειρουργικό χρόνο, μετεγχειρητικό πόνο, χρόνο κινητοποίησης, καθώς 
διεγχειρητικές και μετεγχειρητικές επιπλοκές. 
Αποτελέσματα 
Οι πιο συνηθισμένες επιπλοκές ήταν : Νευρική βλάβη ( 3/104, 2.88% ), κάταγμα μείζονα τροχαντήρα ( 3/104, 
2.88% ), διεγχειρητικά κατάγματα ( 2/104, 1.92% ) που αντιμετωπίσθηκαν με περιβρογχισμό και μία εν τω 
βάθει φλεγμονή ( 1/104, 0,96% ) που αντιμετωπίσθηκε με χειρουργικό καθαρισμό και στοχευμένη 
αντιβίωση. 
Συμπεράσματα 
Ως συμπέρασμα της μελέτης μας θεωρούμε ότι η ολική αρθροπλαστική στο ισχίο με ΠΕΤΠ αποτελεί μία 
ασφαλή και εξελιγμένη μέθοδο, όμως απαιτεί μεγάλη καμπύλη εκμάθυνσης. 
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AA039 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ  ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΓΛΥΦΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΤΥΛΗΣ ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ 
ΙΣΧΙΟΥ 
Παναγάκης Παναγιώτης , Φελλούρη Γρηγορία, Αναστάσιος Μουρίκης, Εμμανουήλ Ζερβός, Κωνσταντίνος 
Σάββας, Βόσσος Αλκιβιάδης  
1Γ.Ν.Α. "ΚΑΤ" 

 Εισαγωγή 
Η επιτυχής αναπαραγωγή του κέντρου περιστροφής του ισχίου σε συνδυασμό με την σταθερότητα της 
τοποθέτησης των υλικών είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την ολική αρθροπλαστική του ισχίου. Οι τρόποι 
γλυφανισμού της κοτύλης, ο κλασικός και ο ανατομικός, επιδρούν στις παραμέτρους της σταθερότητας , της 
αναπαραγωγής του κέντρου περιστροφής και στον προσανατολισμό του κοτυλιαίου προθέματος χωρίς όμως 
να αποδεικνύεται σαφή υπεροχή της μίας μεθόδου έναντι της άλλης.  
Σκοπός 
Η αξιολόγηση ενός τρόπου γλυφανισμού της κοτύλης που περιλαμβάνει στοιχεία από τον κλασικό και τον 
ανατομικό τρόπο γλυφανισμού της κοτύλης αναφορικά με την αναπαραγωγή του κέντρου περιστροφής , σε 
συνδυασμό με την σταθερότητα και τον προσανατολισμό . 
Υλικό & Μέθοδος 
Σε διάστημα τριών ετών (2019-2022) αξιολογήθηκαν 100 ασθενείς (50 άνδρες & 50 γυναίκες) με ολική 
αρθροπλαστική του ισχίου. Σε όλους τους ασθενείς έγινε προεγχειρητικός σχεδιασμός (templating), 
διεγχειρητικός έλεγχος σταθερότητας του προθέματος και μετεγχειρητική αξιολόγηση και παρακολούθηση 
κατά το πόσον επιτεύχθηκε η αναπαραγωγή του κέντρου περιστροφής. Δείκτης σταθερότητας ήταν η 
εφαρμογή κυκλικής κίνησης (torque force) στην περιστροφή της λεκάνης χωρίς την τοποθέτηση κοχλίων. Η 
απόσταση της κορυφής του κοτυλιαίου προθέματος από το έσω χείλος της δακρυικής σταγόνας (tear drop) 
αξιολογήθηκε αναλόγως. 
 Αποτελέσματα 
Στο 90% των ανδρών και στο 85% των γυναικών επιτεύχθηκε σταθερότητα(δεν ήταν αναγκαία η τοποθέτηση 
βιδών) και αναπαραγωγή του κέντρου περιστροφής ( 2mm απόσταση από το έσω χείλος του tear drop). 
Μεμονωμένα, η αναπαραγωγή του κέντρου περιστροφής επιτεύχθηκε στο 95 % των ανδρών και στο 94% 
των γυναικών και η σταθερότητα στο 98% των ανδρών και στο 92% των γυναικών. Στις γυναίκες, καλύτερα 
αποτελέσματα είχαν τα νούμερα 52-54, ενώ στους άνδρες 54-56. 
 
Συμπεράσματα 
Η διαδικασία γλυφανισμού της κοτύλης είναι δυναμική δεδομένου ότι το προηγούμενο βήμα καθορίζει το 
επόμενο. Η εναλλαγή του τρόπου απαιτεί την συνεχή αξιολόγηση από τον χειρουργό με σκοπό την επιτυχή 
προετοιμασία της κοτύλης έτσι, ώστε να επιτευχθεί η σταθερότητα και το κέντρο περιστροφής. Η τεχνική 
που παρουσιάζεται είναι πρακτική και στηρίζεται στην αρχή της δημιουργίας ομόκεντρων κύκλων σε 
ελλειπτική κυλότητα. 
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ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΣΗΣ ΠΡΟΚΑΛΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 
ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΦΘΟΡΑΣ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΖΙΡΚΟΝΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ 
ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
Βάια Γρηγορίου , Ζερβός Εμμανουήλ , Κούρτης Ευστάθιος, Φελλούρη Γρηγορία ,Ιγγλέζος Νικόλαος, Βόσσος 
Αλκιβιάδης 
1Γ.Ν.Α. "ΚΑΤ" 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η εσωτερική μηριαία κεφαλή κατασκευασμένη από το Οξείδιο του Ζιρκονίου (Oxinium)  ελαττώνει 
σημαντικά τους συντελεστές τριβής , αυξάνοντας την αντοχή και την επιβίωση της αρθροπλαστικής, 
περιορίζοντας τα προϊόντα φθοράς (Debris).Παρουσιάζεται μια μοναδική περίπτωση καταστροφικής 
μετάλλωσης μετά από ολική αρθροπλαστική ισχίου σε νέα ασθενή. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Γυναίκα 36 ετών αναθεωρήθηκε 11 μήνες μετά από μια αποτυχημένη ολική αρθροπλαστική του ισχίου.  Η 
κίνηση του ισχίου από τον πρώτο μήνα μετεγχειρητικά από την πρωτογενή επέμβαση ,ήταν επώδυνη με 
κρυγμό  και αίσθημα αστάθειας . Η ακτινολογική εικόνα προσομοίαζε με αρθρογράφημα κάτι που σε 
συνδυασμό με τους φυσιολογικούς δείκτες φλεγμονής και βασιζόμενοι και σε δημοσιευμένες αντίστοιχες 
μελέτες, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για καταστροφική αντίδραση από το Oxinium. Η 
επέμβαση αναθεώρησης έδειξε έντονο μαύρο χρωματισμό των ιστών με εικόνα λάσπης στους γύρω ιστούς. 
Η εσωτερική κεφαλή είχε αποπλατυνθεί και πλήρως αποχρωματιστεί. Το πολυαιθυλένιο είχε καταστραφεί 
όπως και η μεταλλική κοτύλη. Ο μηριαίος στυλεός ήταν σταθερός. Αφαιρέθηκαν κατά το δυνατό οι 
αποχρωματισμένοι ιστοί και τα υλικά και τοποθετήθηκαν νέα υλικά , κοτύλη multihole με πολυαιθυλένιο με 
ανύψωση και μακρύς στυλεός με εσωτερική κεφαλή ζιρκονίου 36mm. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Η ασθενής ,τρείς μήνες μετεγχειρητικά έχει βελτιωθεί, η κίνηση του ισχίου είναι ανώδυνη και περπατά χωρίς 
βοήθημα. Ακτινολογικά  παραμένουν κάποιες ασυμπτωματικές εστίες μετάλλωσης στην έσω μηριαία 
επιφάνεια. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η επιβίωση της αρθροπλαστικής με oxinium είναι ικανοποιητική, αλλά η κύρια αιτία αποτυχίας 
αρθροπλαστικής με Oxinium είναι η πλημμελή χειρουργική τεχνική. Η τοποθέτηση του υλικού απαιτεί 
λεπτούς χειρισμούς δεδομένου ότι τα προϊόντα φθοράς του oxinium σε συνδυασμό με τα προϊόντα φθοράς 
του πολυαιθυλενίου επιφέρουν καταστροφικά αποτελέσματα. 
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ΑΑ041 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ 
ΜΙΚΡΟΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ 
Νικόλαος Σταμούλης1, Ευάγγελος  Ζαφείρης1, Ηλίας Ευδόκιμος Μυστίδης1, Ανδριάνα Βασιλάκου1, Μαρία 
Ρεμούνδου1, Εμμανουήλ Αβραμίδης1, Γεώργιος Μπάμπης1 

1Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία είναι μία κληρονομική αιμοσφαιρινοπάθεια η οποία παρατηρείται 
συχνότερα στους πληθυσμούς γύρω από την Μεσόγειο. Συχνή επιπλοκή της νόσου είναι η οστεονέκρωση 
της μηριαίας κεφαλής, η οποία προκαλείται από τη δημιουργία μικροεμβόλων στα αγγεία. 
 
ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός είναι η ανάδειξη της διαχείρισης και  της χειρουργικής αντιμετώπισης ενός περίπλοκου περιστατικού 
με οστεονέκρωση της μηριαίας κεφαλής λόγω μικροδρεπανοκυτταρικής αναιμίας. 
 
ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΣ 
Ασθενής θήλυ, 43 ετών, με ιστορικό σπληνεκτομής και χολοκυστεκτομής σε ηλικία 15 ετών και τοποθέτησης 
αγγειούμενου μοσχεύματος περόνης στο αριστερό ισχίο προ 20ετίας λόγω επακόλουθης οστεονέκρωσης 
μηριαίας κεφαλής, προσήλθε στην κλινική προ 3μήνου λόγω εμμένοντος άλγους του πάσχοντος ισχίου. Κατά 
τον απεικονιστικό έλεγχο με μαγνητική τομογραφία, ανεδείχθη οστεονέκρωση μηριαίας κεφαλής δεξιού 
μηριαίου τύπου 6 κατά Ficat. Προεγχειρητικά η ασθενής υποβλήθηκε σε ειδικές εξετάσεις (HbS) και 
αιματολογική εκτίμηση, για πιθανή αφαιμαξομετάγγιση προ χειρουργείου. Η ασθενής υποβλήθηκε σε ολική 
αρθροπλαστική ισχίου δεξιά με οπισθοπλάγια προσπέλαση και προθέσεις κοτύλης από ταντάλιο και 
μηριαίου στειλεού (Wagner cone) από τιτάνιο. Λόγω των μικροέμβολων ο αυλός του μηριαίου παρουσίαζε 
σκλήρυνση και για αυτό το λόγο, ο γλυφανισμός του μηριαίου αυλού έγινε με ενδομυελικό οδηγό, ειδικά 
γλύφανα και υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο. Περιεγχειρητικά εξασφαλίστηκαν συνθήκες αποφυγής δρεπάνωσης 
με: ελεγχόμενη θερμοκρασία χειρουργικής αίθουσας, θερμαινόμενο υπόστρωμα, χορήγηση θερμών 
ενδοφλέβιων υγρών, αποφυγή μετάγγισης με αιμοσφαιρίνη > 8mg/dL, διατήρηση επισκληρίδιου καθετήρα 
για μετεγχειρητική αναλγησία. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Στους 3 μήνες μετεγχειρητικά η ασθενής βαδίζει αυτόνομα χωρίς άλγος με πλήρες εύρος κίνησης στην δεξιά 
κατ’ ισχίον άρθρωση και ο ακτινολογικός έλεγχος επιβεβαιώνει τη βέλτιστη οστεοενσωμάτωση των υλικών 
που χρησιμοποιήθηκαν. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η χειρουργική αντιμετώπιση οστεονέκρωσης μηριαίας κεφαλής λόγω μικροδρεπανοκυτταρικής αναιμίας 
είναι μία πολυσύνθετη διαδικασία.η οποία απαιτεί σωστό σχεδιασμό και συνεργασία πολλών ειδικοτήτων.



78o Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. | 12 - 15 Οκτωβρίου 2022 | Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών 
Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις 

ΑΑ042 

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟΕΡΓΟΜΕΤΡΟ ΆΝΩ ΆΚΡΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΤΗΝ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ 
ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΤΑΓΜΑ ΙΣΧΙΟΥ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΓΙΑ ΜΙΑ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΟΚΙΜΗ 
Απόστολος Σκούρας1, Δημήτριος Αντωνάκης-Καραμίντζας1, Ιωάννης Ζαφείρης1, Φωτεινή Σουκάκου1, Χαρίλαος 
Τσολάκης1,2, Όλγα Σαββίδου1, Παναγιώτης Κουλουβάρης1, Παναγιώτης Παπαγγελόπουλος1 

1Α' Ορθοπαιδική Χειρουργική Κλινική, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ Αττικόν,  2Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ΕΚΠΑ 

Εισαγωγή 
Το κάταγμα ισχίου αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας σε άτομα ηλικίας 65 
ετών και άνω. Προκειμένου να προληφθεί η θνητότητα και η νοσηρότητα, έχουν εφαρμοστεί προεγχειρητικά 
προγράμματα φυσικοθεραπείας σε καρδιακές επεμβάσεις, μείζονα χειρουργεία κοιλίας, καθώς και σε 
διάφορα ορθοπαιδικά χειρουργεία, όπως αρθροπλαστική γόνατος και ισχίου. Σκοπός της μελέτης είναι να 
διερευνηθούν τα οφέλη ενός προεγχειρητικού και ενός μετεγχειρητικού προγράμματος αερόβιας άσκησης 
με φορητό κυκλοεργόμετρο άνω άκρων. 
Υλικό και Μέθοδος 
Θα πραγματοποιηθεί μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη με δύο ομάδες συνολικά 116 ασθενών με 
κάταγμα ισχίου. Το πρόγραμμα άσκησης θα είναι μέτριας έντασης διαλειμματική άσκηση (προεγχειρητικό: 
καθημερινά, 2φ/ημ, 20’/συνεδρία∙ μετεγχειρητικό: 3φ/εβδ, 30’/συνεδρία, 8 εβδομάδες). Η ομάδα ελέγχου 
δεν θα λάβει καμία παρέμβαση. Οι μετρήσεις έκβασης είναι η άμεση μετεγχειρητική κινητικότητα, το 
χειρουργικό στρες (συγκέντρωση γαλακτικού στο αίμα) και το αιμοστατικό προφίλ μετά το χειρουργείο, ως 
αποτέλεσμα του προεγχειρητικού προγράμματος. Για το μετεγχειρητικό πρόγραμμα θα αξιολογηθούν η 6-
λεπτη δοκιμασία βάδισης, η λειτουργικότητα του κάτω άκρου, επιλεγμένοι παράγοντες αιμόστασης, η 
θνητότητα, η επανανοσηλεία και επιπλοκές σχετιζόμενες με το χειρουργείο και τη νοσηλεία 
(θρομβωτικά/θρομβοεμβολικά συμβάματα). Η παρακολούθηση των ασθενών θα γίνει κατά την 
περιεγχειρητική περίοδο και στις 4, 8, 12, 26 και 52 εβδομάδες μετεγχειρητικά. Το πρωτόκολλο έχει λάβει 
έγκριση από το Επιστημονικό Συμβούλιο του νοσοκομείου (ΕΒΔ402/26-7-2021) και έχει προ-αρχειοθετηθεί 
στη βάση δεδομένων κλινικών μελετών ClinicalTrials.gov (NCT05389800). 
Συζήτηση 
Το προεγχειρητικό πρόγραμμα άσκησης υποθέτουμε ότι θα μειώσει το χειρουργικό στρες μέσω της 
καλύτερης απάντησης του οργανισμού στη συσσώρευση γαλακτικού και των οξέων φυσιολογικών 
επιδράσεων στην αιμοποιητική δραστηριότητα. Η άσκηση θα μειώσει την υπερδραστηριότητα των 
αιμοπεταλίων, θα αυξήσει τη δράση του ινωδολυτικού συστήματος και θα ελαττώσει τους προπηκτικούς 
παράγοντες. Σε αυτό το ευνοϊκότερο περιβάλλον θα μπορέσει ίσως να επιταχυνθεί η άμεση μετεγχειρητική 
αποκατάσταση της βασικής κινητικότητας. Το μετεγχειρητικό πρόγραμμα άσκησης υποθέτουμε ότι θα 
βελτιώσει την ανεξαρτησία και τη λειτουργικότητα του κάτω άκρου μέσω της αύξησης της 
καρδιοπνευμονικής ικανότητας. 
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Εικόνα 1 
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ΑΑ043 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘΙΟΠΛΑΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 
ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ (ALMIS) 
Δημήτριος Κοτζιάς1, Χρήστος Κουτσερίμπας1,2, Συμεών  Ναούμ1, Κωνσταντίνος Ράπτης1,2, Καλλιόπη 
Αλπαντάκη3, Ηλίας Καραίσκος1, Κωνσταντίνος Κουρέλης1 

1Τμήμα Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, «251» Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, 2Β’ Ορθοπαιδική Κλινική, «Υγεία», 
3Τμήμα Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, «Βενιζέλειο» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου 

Εισαγωγή/Σκοπός: Η εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα (ΕΟ) του ισχίου αποτελεί μια από τις πιο κοινές 
μυοσκελετικές παθήσεις που επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών. Η ολική 
αρθροπλαστική του ισχίου (ΟΑΙ) θεωρείται η θεραπεία εκλογής της τελικού σταδίου ΕΟ της άρθρωσης 
αυτής. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δυο δεκαετιών έχουν περιγραφεί πολλαπλές ελάχιστα επεμβατικές 
προσπελάσεις με σκοπό την ελαχιστοποίηση της κάκωσης των μαλακών μορίων. Σκοπός είναι η αναφορά 
των επιπλοκών και των διεγχειρητικών κινδύνων, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα από την 
τροποποιημένη πρόσθιο-πλάγια ελάχιστα επεμβατικής προσπέλασης (ALMIS) για την ΟΑΙ.  
Υλικό και Μέθοδος: Όλοι οι ασθενείς, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε ΟΑΙ με την ALMIS στην διάρκεια μιας 
περιόδου πέντε ετών, αξιολογήθηκαν αναδρομικά. 
Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν 108 ασθενείς με μέση περίοδο παρακολούθησης 4.6 έτη. Το μέσο 
Harrishipscoreήταν 91.1 στο τελικό follow-up. μια περίπτωση (0.9%) απόσπασης του μείζονα τροχαντήρα, 
διεγχειρητικά, μια  περίπτωση (0.9%) κατάγματος μηριαίου οστού, οκτώ περιπτώσεις (7.4%) σημείου 
Tredelenburg και οκτώ περιπτώσεις (7.4%) έκτοπης οστεοποίησης. 
Συμπεράσματα: Η ALMIS προσφέρει καλή ορατότητα κατά την προετοιμασία της κοτύλης και του μηρού και 
άριστα κλινικά αποτελέσματα κατά την μεσοπρόθεσμη μετεγχειρητική περίοδο. 
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ΑΑ044 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 
ΕΚΤΟΠΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΧΙΩΝ ΑΜΦΩ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΒΑΡΙΑ 
ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΚΑΚΩΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΗΝΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΕ 
ΜΕΘ 
Ηλίας Ευδόκιμος Μυστίδης1, Ανδριάνα Βασιλάκου1, Ευάγγελος Ζαφείρης1, Νικόλαος Σταμούλης1, Ανδρέας 
Ευσταθίου1, Εμμανουήλ Αβραμίδης1, Γεώργιος Μπάμπης1 

1Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο,  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η νευρογενής έκτοπη οστεοποίηση ορίζεται ως καλοήθης διαδικασία σχηματισμού οστού εκτός 
του μυοσκελετικού συστήματος, μετά από τραυματική κάκωση εγκεφάλου που προκαλεί πόνο και μειώνει 
το εύρος κίνησης και συχνά οδηγεί σε σημαντική μείωση ποιότητας ζωής. Οι παθογενετικοί παράγοντες που 
προκαλούν τον σχηματισμό της έκτοπης οστεοποίησης δεν είναι πλήρως κατανοητοί. Από την ήδη 
υπάρχουσα βιβλιογραφία, εικάζεται ότι τα οστεο-προγονικά κύτταρα είναι μεσεγχυματικής προέλευσης ,  
ωστόσο πρόσφατη έρευνα προτείνει  αιτιολογία πιθανής νευρικής προέλευσης. 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός είναι η ανάδειξη της διαχείρισης και  της αντιμετώπισης ενός περίπλοκου περιστατικού με 
κρανιοεγκεφαλική κάκωση (ΚΕΚ) από τροχαίο ατύχημα το οποίο είχε πολύμηνη παραμονή σε ΜΕΘ με 
αποτέλεσμα νευρογενή έκτοπη οστεοποίηση ισχίων άμφω. 
 
ΥΛΙΚΟ –ΜΕΘΟΔΟΣ: Άνδρας ασθενής 33 ετών με ΚΕΚ μετά από τροχαίο ατύχημα με δίκυκλο από 5ετίας 
υπεβλήθη σε πολλαπλές νευροχειρουργικές επεμβάσεις με αποτέλεσμα ο ασθενής να οδηγηθεί σε ΑΡ 
ημιπληγία και έκτοπη οστεοποίηση ισχίων άμφω. Προσήλθε στην κλινική μας προ 2ετίας για την 
αντιμετώπιση της έκτοπης οστεοποίησης.  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο ασθενής μετά το ατύχημα είχε περιορισμό κινητικότητας με έλλειμμα εύρους κίνησης 
στα ισχία κάμψη  35ο αριστερά και 40ο δεξιά, ακινητοποίηση σε απαγωγή, προσαγωγή 0ο , έξω στροφή 10ο  
και έσω στροφή 0ομε αποτέλεσμα αναπηρική δυσκαμψία αμφοτερόπλευρα . Υπεβλήθη προ 2ετίας σε 
χειρουργική αντιμετώπιση έκτοπης οστεοποίησης με πρόσθια και προσθιοπλάγια προσπέλαση και εντός 
24ώρου σε  μονήρη ακτινοβόληση 700 cGy του αριστερού ισχίου. Ακολούθησε εντατική φυσικοθεραπεία και 
ο ασθενής προσέρχεται εκ νέου για χειρουργική αντιμετώπιση και ακτινοβόληση  του δεξιού ισχίου  με 
πρόσθια προσπέλαση. Κατά την μετεγχειρητική περίοδο του 2ου χειρουργείου παρουσίασε διάσπαση 
τραύματος που αντιμετωπίστηκε με χειρουργικό καθαρισμό, λήψη ιστοτεμαχίων και χορήγηση αντιβιοτικής 
αγωγής βάση αντιβιογράμματος (proteus mirabilis-πολυευαίσθητος). Εν συνεχεία έγινε σύγκλειση κατά 
δεύτερο σκοπό μέσω συστήματος θεραπείας Vacuum Assisted Closure (VAC). Μετεγχειρητικό εύρος κίνησης 
κάμψη 75ο αριστερά και 95ο δεξιά, απαγωγή 15ο , προσαγωγή 15ο , έξω στροφή 40ο  και έσω στροφή 10ο. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η χειρουργική αποκατάσταση σε  συνδυασμό με την ακτινοβόληση εντός 24ώρου και την 
εντατική φυσικοθεραπεία είχε ως αποτέλεσμα την σημαντική βελτίωση του εύρους κίνησης των ισχίων 
άμφω και της ποιότητας ζωής του ασθενούς. Σημαντικό είναι να αναφερθεί  ότι ο εκτεταμένος 
προεγχειρητικός σχεδιασμός (CT αγγειογραφία, CT λεκάνης-ισχίων και αξονομέτρηση) συνέβαλε 
καθοριστικά στην ασφάλεια του ασθενούς και στην ορθή αντιμετώπιση.
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ΑΑ045 

ΤΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΥΠΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 
Φίλων Αγαθαγγελίδης1, Ευάγγελος Πετσατώδης2, Χρήστος Γιανκούλωφ2, Γεώργιος Χατζηλιάδης1, Παναγιώτης 
Γκιβίσης1 

1Α Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ Γ. Παπανικολάου, 2Ακτινολογικό Εργαστήριο, ΓΝΘ Γ. Παπανικολάου 

Σκοπός: Η παρουσίαση της τεχνικής και των αποτελεσμάτων της έκπλυσης των βλαβών της ασβεστοποιού 
τενοντίτιδας του ώμου υπό υπερηχογραφικό έλεγχο. 
Υλικό – Μέθοδος: Δύο ασθενείς με ευμεγέθεις επασβεστώσεις υπερακανθίου στα πλαίσια ασβεστοποιού 
τενοντίτιδας, υποβλήθηκαν σε συντηρητική αντιμετώπιση με φαρμακευτική αγωγή, φυσικοθεραπεία και 
εγχύσεις κορτικοστεροειδών. Μετά την πάροδο εξαμήνου και λόγω της επιμονής των συμπτωμάτων, 
αποφασίστηκε η εφαρμογή της τεχνικής barbotage με έκπλυση της βλάβης υπό υπερηχογραφικό έλεγχο. Η 
έκπλυση πραγματοποιήθηκε με ένα διάλυμα φυσιολογικού ορού και λιδοκαίνης συνολικού όγκου 20 κ.εκ. 
κατά την οποία μικρές ποσότητες εγχύθηκαν στον κέντρο της βλάβης και στη συνέχεια αναρροφήθηκαν.  
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε επανεξέταση με κλινικό και ακτινολογικό έλεγχο οπότε και 
διαπιστώθηκε η σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων καθώς και η σχεδόν ολοκληρωτική εξάλειψη της 
βλάβης. 
Συμπεράσματα: Σε περιπτώσεις ασθενών με ασβεστοποιό τενοντίτιδα του ώμου στους οποίους αποτυγχάνει 
η συντηρητική αντιμετώπιση, η στοχευμένη έκπλυση της βλάβης με ακτινολογικό έλεγχο είναι μια τεχνική 
με εντυπωσιακά κλινικά και ακτινολογικά αποτελέσματα. 
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ΑΑ046 

H ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΜΕ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ EΝΟΣ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ 
ΔΙΕΓΕΡΤΗ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΛΕΝΙΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΤΟΝ 
ΑΓΚΩΝΑ 
Κωνσταντίνος Φιλίππου1, Ιωάννης Κουρνιώτης1, Καρολίνα Χατζηπαναγώτου1, Θεοδώρα Χρήστου1, 
Χαράλαμπος Ντινόπουλος1 

1Α’ Ορθοπαιδικό Τμήμα, Γ.Ν. Ασκληπιείου Βούλας 

ΣΚΟΠΟΣ: 
 Ο διεγέρτης νεύρων Checkpoint (Checkpoint Surgical, Cleveland, OH) είναι μια εγκεκριμένη συσκευή από 
τον FDA για εντοπισμό και παρακολούθηση νεύρων κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. 
Χρησιμοποιήσαμε τον συγκεκριμένο διεγέρτη, σε περιπτώσεις επανεπέμβασης στον αγκώνα με ένδειξη 
μετατραυματικού/μετεγχειρητικού ελέγχου και αποσυμπίεσης του ωλενίου νεύρου (ΩΝ). Η ασφάλεια, 
αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία του για την παρακολούθηση των νεύρων ήταν το ζητούμενο. 
 
ΜΈΘΟΔΟΙ:  
Σε μία διετία, υπήρξε ανάγκη επανεπέμβασης στην περιοχή του αγκώνα για διερεύνηση και αποσυμπίεση 
του ΩΝ. Συνολικά 5 χειρουργημένοι αγκώνες (5 ασθενείς) συμπεριλήφθηκαν για ανάλυση. Ο μ.ο. ηλικίας 
ήταν 49 χρ. (41-63), ο μέσος χρόνος επανεπέμβασης και παρακολούθησης, ήταν 3 μήνες (1 – 6) και 4 (3-7) 
αντίστοιχα. Με βάση την McQowan κατάταξη, 3 ΩΝ ήταν δευτέρου βαθμού και 2 νεύρα ήταν επηρεασμένα 
σε  τρίτο βαθμό. Όλοι οι αγκώνες ήταν  μετατραυματικοί, μετά από οστεοσύνθεση καταγμάτων του 
περιφερικού βραχιονίου (2 κατάγματα τύπου ΑΟ-Β, και 3 τύπου ΑΟ-C). Μέσω της προηγουμένης οπίσθιας 
προσπέλασης, έγινε διερεύνηση και παρακολούθηση του ΩΝ, χρησιμοποιώντας τον διεγέρτη κατά τη 
διάρκεια χειρουργικής επανεπέμβασης. Το νεύρο διερευνήθηκε έως την είσοδό του στον ωλένιο καμπτήρα 
τον καρπό και την αναγνώριση κινητικού κλάδου του. Όλα τα ΩΝ βρέθηκαν μέσα σε ουλώδη ιστό. Ο 
νευροδιεγέρτης τέθηκε στο εύρος των 2mA, με προοδευτική μείωση του παλμού έως την ανεύρεσή του 
νεύρου. Η φυσιολογική ή όχι λειτουργικότητα του ΩΝ κινητικά, ελέγχθηκε στο εύρος των 0,5mA, και ο 
παλμός στα 25-50 msec, για επαρκή μυϊκή σύσπαση. Τέσσερα νεύρα υποβλήθηκαν σε υπομυική 
νευρομεταφορά, και ένα σε υποδόρια. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  
Μετεγχειρητικά στον χρόνο παρακολούθησης, η λειτουργικότητα όλων των νεύρων βελτιώθηκε. Δεν 
σημειώθηκαν νευρικές βλάβες κατά τη διάρκεια της μελέτης. 
 
ΣΥΜΠΈΡΑΣΜΑ:  
Ο διεγέρτης Checkpoint είναι μια ασφαλής και αξιόπιστη συσκευή για την διεγχειρητική ανεύρεση και 
παρακολούθηση νεύρων ιδιαίτερα σε μετατραυματικές και μετεγχειρητικές καταστάσεις. Αποδείχθηκε «εκ 
των ων ουκ άνευ» στα περιστατικά που χρησιμοποιήθηκε.
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ΑΑ047 

ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ CORONAL 
SHEAR ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ IV Bryan & Morrey, 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ McKee. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕΙΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 
Dr Νικόλαος Πλάτων Σαχίνης1, Γεώργιος Γιαντσίδης1, Εμμανουήλ Παντελίδης1, Αλέξανδρος 
Κωνσταντινόπουλος1, Καθ. Παναγιώτης  Γκιβίσης1 

1Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Γεώργιος Παπανικολάου" 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα κατάγματα κονδύλου και τροχιλίας (κατάγματα τύπου coronal shear, τυπός IV Bryan & Morrey, 
τροποποίηση McKee) περιφερικού βραχιονίου, είναι σπάνια. Η μη ανατομική ανάταξη φέρει αυξημένες 
πιθανότητες δυσκαμψίας και μετατραυματικής αρθρίτιδας. 
ΣΚΟΠΟΣ: Η αξιολόγηση της οστεοσύνθεσης αυτών των καταγμάτων και της πρώιμης κινητοποίησης τους 
μετεγχειρητικά. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Την τελευταία τριετία 5 ασθενείς (3 γυναίκες και 2 άντρες) αντιμετωπίστηκαν 
χειρουργικά από έναν Ορθοπαιδικό Χειρουργό. Η εσωτερική οστεοσύνθεση των καταγμάτων αυτών έγινε 
με βίδες τύπου Herbert. Η κλινική αξιολόγηση των ασθενών έγινε με βάση το Quick Dash και το Mayo Elbow 
Performance Score (MEPS). Ο μέσος όρος παρακολούθησης των ασθενών ήταν 16 μήνες. (εύρος 6 έως 30 
μήνες). 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο μέσος όρος του προεγχειρητικού εύρους κίνησης ήταν 450 και αυξήθηκε στις 1400 
(p<0,01). Αντίστοιχα σημαντική στατιστική διαφορά υπήρξε και κατά τη μέτρηση των κλινικών scores (μέσος 
όρος προεγχειρητικού Quick Dash: 75, MEPS: 25 - μετεγχειρητικός μέσος όρος Quick Dash: 1,25, MEPS: 100, 
p<0,001). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η αντιμετώπιση των καταγμάτων αυτών με βίδες Herbert, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
σταθερότητα της οστεοσύνθεσης, οδηγεί σε δυνατότητα για πρώιμη κινητοποίηση και επίτευξη ενός καλού 
λειτουργικού αποτελέσματος. 
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ΑΑ048 

ΣΠΑΝΙΑ ΑΙΤΙΑ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΩΜΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ 43 ΕΤΩΝ. ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
ΑΛΚΑΠΤΟΝΟΥΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 
ΩΜΟΥ 
Στεφανία Κοκκινέλη1, Δημήτριος Μαντάκος1, Εμμανουήλ Μπριλάκης1, Εμμανουήλ Αντωνογιαννάκης1 

1Γ' Ορθοπαιδική Κλινική Νοσοκομείου Υγεία 

 
ΣΚΟΠΟΣ 
Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι η παρουσίαση ενός περιστατικού, όπου η διάγνωση της αλκαπτονουρίας 
τέθηκε μετά από σειρά επεμβάσεων στις οποίες υπεβλήθη ο ασθενής, καθώς η παρουσία οχρόνωσης στις 
καρδιακές βαλβίδες, στους τένοντες και στα οστά ανέδειξε την νόσο.  
 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Σε χρονικό διάστημα 6 μηνών, ένας άνδρας ηλικίας 43 ετών υπεβλήθη σε ανάστροφη ολική αρθροπλαστική 
ώμων άμφω στην Κλινική μας. Διεγχειρητικά, παρατηρήθηκε η παρουσία ωχρόνωσης στη βραχιόνια κεφαλή 
και στον τένοντα της μακράς κεφαλής του δικεφάλου. Ακολούθησε παθολογοανατομική εξέταση της 
βραχιόνιας κεφαλής.  Τα ευρήματα αυτά σε συνδυασμό με την παρουσία οχρόνωσης στις καρδιακές 
βαλβίδες από προηγούμενη επέμβαση του ασθενούς στο ίδιο ίδρυμα (αορτοστεφανιαία παράκαμψη, 2019) 
οδήγησαν στη διάγνωση της αλκαπτονουρίας. Ακολούθησαν εργαστηριακές εξετάσεις για την επιβεβαίωση 
της διάγνωσης, ενώ η λεπτομερής φυσική εξέταση ανέδειξε ωχρονοτικές αλλοιώσεις οφθαλμών και ώτων 
του ασθενούς. Δύο έτη μετά, ακολούθησε η ολική αρθροπλαστική γονάτων άμφω του ασθενούς σε άλλο 
νοσοκομείο, η οποία ανέδειξε επίσης ωχρονοτική αρθροπάθεια.  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Δύο έτη μετεγχειρητικά, ο κλινικός έλεγχος του ασθενούς ανέδειξε πλήρες και ανώδυνο εύρος κίνησης 
απουσία άλγους. Το εύρος κίνησης των ώμων άμφω και τα λειτουργικά σκορ για τον ώμο εμφάνισαν 
στατιστικά σημαντική αύξηση. Πιο συγκεκριμένα, η πρόσθια κάμψη αυξήθηκε από 60ο σε 180ο άμφω, η 
απαγωγή από 45ο αριστερά και 65ο δεξιά σε 180ο άμφω, η έξω στροφή στις 0ο απαγωγής από 10ο αριστερά 
και 30ο δεξιά σε 80ο άμφω, η έξω στροφή στις 90ο απαγωγής από 20ο σε 70ο άμφω και η έσω στροφή από 
τον Θ12 αριστερά και τον Ο3 δεξιά στον Θ7 αριστερά και στον Θ10 δεξιά. Το ASES score αυξήθηκε κατά 69.99 
μονάδες (από 28.34 σε 98.33) αριστερά και κατά 63.31 μονάδες (από 35.02 σε 98.33) δεξιά, το Constant 
score κατά 73 μονάδες (από 13 σε 86) αριστερά και κατά 44 μονάδες (από 42 σε 86) δεξιά και το Oxford 
score κατά 31 μονάδες (από 17 σε 48) αριστερά και κατά 22 μονάδες (από 22 σε 48) δεξιά. Ο πόνος μειώθηκε 
σημαντικά από 7/ 10 στην κίνηση σε 0/ 10 μετεγχειρητικά.  Ο ασθενής ήταν πλήρως ικανοποιημένος με το 
αποτέλεσμα και επέστρεψε στις καθημερινές του δραστηριότητες.  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η εικόνα του μαύρου χρώματος του αρθρικού χόνδρου ασθενών με αλκαπτονουρία είναι εντυπωσιακά 
χαρακτηριστική. Η ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου προσφέρει άριστα κλινικά αποτελέσματα με εξάλειψη 
του πόνου και βελτίωση του εύρους κίνησης και της λειτουργικότητας του ώμου, ήδη από την άμεση 
μετεγχειρητική περίοδο. Τα αποτελέσματα αυτά διατηρούνται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 ετών.  

 

 
 

ΑΑ049 
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ΥΠΕΡΔΙΑΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ. ΠΡΩΙΜΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕΙΡΑΣ 
ΑΣΘΕΝΩΝ 
Γεώργιος Γιαντσίδης1, Νικόλαος Πλάτων Σαχίνης1, Αθανάσιος Πατούσης1, Γεώργιος Παναγιώτου1, Παναγιώτης 
Γκιβίσης1 

1Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Γεώργιος Παπανικολάου"  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η μετεγχειρητική ακινητοποίηση των υπερδιακονδύλιων καταγμάτων κάτω πέρατος βραχιονίου, 
φέρει αυξημένες πιθανότητες δυσκαμψίας και φτωχού λειτουργικού αποτελέσματος.  
 
ΣΚΟΠΟΣ: Η αξιολόγηση της πρώιμης κινητοποίησης των ως άνω καταγμάτων, μετεγχειρητικά σε ασθενείς. 
 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Την τελευταία τριετία 15 ασθενείς (9 γυναίκες και 6 άντρες) αντιμετωπίστηκαν 
χειρουργικά από έναν Ορθοπαιδικό Χειρουργό. Η εσωτερική οστεοσύνθεση των καταγμάτων αυτών, έγινε 
με ανατομικές κλειδούμενες πλάκες, σε παράλληλη ή κάθετη μεταξύ τους διάταξη. Η κλινική αξιολόγηση 
των ασθενών έγινε με βάση το Quick Dash και το Mayo Elbow Performance Score (MEPS). Ο μέσος όρος 
παρακολούθησης των ασθενών ήταν 16 μήνες. (εύρος 6 έως 30 μήνες). 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το μετεγχειρητικό εύρος κίνησης αυξήθηκε στις 115 μοίρες (p<0,001). Αντίστοιχα 
σημαντική στατιστική διαφορά υπήρξε και κατά τη μέτρηση των κλινικών scores (μέσος όρος 
προεγχειρητικού Quick Dash: 86.4, MEPS: 5 - μετεγχειρητικός μέσος όρος Quick Dash: 10,91, MEPS: 91,25, 
p<0,001). 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η επίτευξη κατά το δυνατόν ανατομικής ανάταξης και σταθερής οστεοσύνθεσης μπορεί 
να επιτρέψει την πρώιμη κινητοποίηση του αγκώνα, η οποία παίζει πρωταρχικό ρόλο στην αποκατάσταση 
της λειτουργικότητας του αγκώνα. 
  



78o Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. | 12 - 15 Οκτωβρίου 2022 | Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών 
Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις 

ΑΑ050 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΡΙΤΗΜΟΡΙΟΥ 
ΩΛΕΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕΙΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ. 
Γεώργιος Γιαντσίδης1, Νικόλαος Πλάτων Σαχίνης1, Κώστας Δαμιανού1, Αλέξανδρος Κωνσταντινόπουλος1, 
Παναγιώτης Γκιβίσης1 

1Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Γεώργιος Παπανικολάου" 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα κατάγματα κεντρικού τριτημορίου ωλένης προκαλούν πιθανότητα δυνητικής αστάθειας του 
αγκώνα. Σε περιπτώσεις συνοδού δυσκαμψίας σε άλλο επίπεδο τα μετεγχειρητικά αποτελέσματα είναι 
ιδιαίτερα πτωχά. 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Η αξιολόγηση της πρώιμης κινητοποίησης των ως άνω καταγμάτων, μετεγχειρητικά σε ασθενείς. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Την τελευταία τριετία 10 ασθενείς (7 γυναίκες και 3 άντρες) αντιμετωπίστηκαν 
χειρουργικά από έναν Ορθοπαιδικό Χειρουργό. Η εσωτερική οστεοσύνθεση των καταγμάτων αυτών έγινε 
με ανατομικές κλειδούμενες πλάκες, σε παράλληλη ή κάθετη μεταξύ τους διάταξη. Η κλινική αξιολόγηση 
των ασθενών έγινε με βάση το Quick Dash και το Mayo Elbow Performance Score (MEPS). Ο μέσος όρος 
παρακολούθησης των ασθενών είναι 16 μήνες. (εύρος 6 έως 30 μήνες). 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το εύρος κίνησης αυξήθηκε στις 125 μοίρες μετεγχειρητικά (p<0,001). Αντίστοιχα 
σημαντική στατιστική διαφορά υπήρξε και κατά τη μέτρηση των κλινικών scores (μέσος όρος 
προεγχειρητικού Quick Dash: 86.4, MEPS: 25 - μετεγχειρητικός μέσος όρος Quick Dash: 8,94, MEPS: 93, 
p<0,001). 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η επίτευξη κατά το δυνατόν ανατομικής ανάταξης και σταθερής οστεοσύνθεσης μπορεί 
να επιτρέψει την πρώιμη κινητοποίηση του αγκώνα, η οποία παίζει πρωταρχικό ρόλο στην αποκατάσταση 
της λειτουργικότητας του αγκώνα. 
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ΑΑ051 

ΏΜΟΣ: ΕΠΙΠΛΕΓΜΕΝΗ ΡΗΞΗ ΤΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΠΛΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΔΑΚΤΥΛΙΟΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (PULLEY) ΤΟΥ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ 
ΜΥΟΣ 
Δάφνη Θεοδώρου1, Σταυρούλα Θεοδώρου, Ευάγγελος Παπαναστασίου, Ιωάννης Γελαλής 
1Γεν. Νοσοκομείο Ιωαννίνων 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο υποπλάτιος είναι o μεγαλύτερος και ισχυρότερος μυς του ώμου και συμμετέχει στο μυοτενόντιο 
στροφικό πέταλο.  Ο υποπλάτιος είναι έσω στροφέας του βραχίονα, πρόσθιος σταθεροποιητής του ώμου 
και οριοθετεί τον τρίγωνο χώρο (rotator interval-RI).  Ο RI είναι πολύπλοκη ανατομική περιοχή, η εκτίμησή 
του είναι δύσκολη και πρέπει να διερευνάται σε περιπτώσεις γληνοβραχιόνιας αστάθειας, αστάθειας του 
δικεφάλου βραχιονίου και συμφυτικής θυλακίτιδας.  Η μεμονωμένη ρήξη του τένοντα του υποπλατίου είναι 
ασυνήθης συγκριτικά με τις ρήξεις των λοιπών τενόντων του στροφικού πετάλου και αντιμετωπίζεται ώστε 
να αποκαθίσταται η εμβιομηχανική του ώμου.          
ΣΚΟΠΟΣ: Περιγράφουμε τραυματική ρήξη του τένοντα του υποπλατίου μυός και του δακτυλιοειδούς 
συνδέσμου (pulley) του δικεφάλου βραχιονίου.          
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ:  25-ετών κωπηλάτης προσήλθε με άλγος στην πρόσθια επιφάνεια του βραχίονα, ήχο 
"κλικ", αδυναμία ανύψωσης του βραχίονα και αίσθηση "παγωμένου ώμου".  1,5 μήνα νωρίτερα είχε 
υποβληθεί σε MRI, όπου η κάκωση δεν είχε διαγνωστεί από τον προηγούμενο εξεταστή και τα συμπτώματα 
επιδεινώθηκαν.   
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στις κλινικές δοκιμασίες διαπιστώθηκε δυσκινησία της άρθρωσης σε συνδυασμό με 
αστάθεια της μακράς κεφαλής του δικεφάλου βραχιονίου.  Η MRI ανέδειξε επιπλεγμένη κάκωση στο RI με 
ρήξη του pulley του δικεφάλου βραχιονίου.  Διαπιστώθηκε η ρήξη του ανατομικού συμπλέγματος του έσω 
κορακοβραχιονίου και του άνω γληνοβραχιονίου συνδέσμου (medial sheath) και ενδαρθρική ρήξη του 
τένοντα του υποπλατίου μυός.  Η κάκωση-αστάθεια του δικεφάλου βραχιονίου, ταξινομήθηκε ως Bennett 
type-III και αιτιολόγησε το έσω (υπ)-εξάρθρημα της μακράς κεφαλής του δικεφάλου.  Συνυπήρχε έκδηλη 
πάχυνση του κάτω γληνοβραχιονίου συνδέσμου.  Τέλος, απεικονίστηκε συμφυτική θυλακίτιδα με πάχυνση 
του θυλάκου του RI και του προσθίου αρθρικού θυλάκου.  Ο ασθενής υπεβλήθη σε ανοιχτή αποκατάσταση 
του υποπλατίου, τενόδεση του δικεφάλου και συρραφή των συνδεσμικών στοιχείων.   
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:  Οι κακώσεις του RI περιλαμβανομένων και αυτών του pulley του δικεφάλου βραχονίου 
είναι "κρυφές" βλάβες και ανιχνεύονται δύσκολα.  Η MRI μπορεί να αναδείξει παθολογία στις μεμονωμένες 
ανατομικές δομές του pulley που συχνά συνυπάρχουν με τενόντιες κακώσεις του υποπλατίου.  
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ΑΑ052 

ΓΑΓΓΡΑΙΝΩΔΕΣ ΠΥΟΔΕΡΜΑ ΚΝΗΜΗΣ – ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΟΚΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ 
Δημήτριος Γιώτης1, Σωτήρης Πλακούτσης1, Βασίλειος  Παναγιωτόπουλος1, Ουρανία Ψωμά2, Άννα  Λώλη2, 
Χρήστος  Κώτσιας1, Κωνσταντίνος Κονιδάρης1, Χαρίλαος Γαλάνης1, Δημήτριος Βαρδάκας1, Χρήστος 
Κωνσταντινίδης1 

1Ορθοπαιδικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», 2Παθολογικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου 
Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» 

Εισαγωγή/Σκοπός: Το γαγγραινώδες πυόδερμα θεωρείται ως μια αντιδραστική φλεγμονώδης δερματική 
εκδήλωση. Τόσο η αιτιολογία όσο και η παθοφυσιολογία της νόσου παραμένουν υπό διερεύνηση. Η 
επίπτωσή του είναι 3/1.000.000 ανά έτος. Συνήθως συνυπάρχουν υποκείμενα  φλεγμονώδη νοσήματα του 
εντέρου. Σκοπός μας ήταν η παρουσίαση μιας περίπτωσης ασθενούς με γαγγραινώδες πυόδερμα που 
εκδηλώθηκε κλινικά ως εντοπισμένη φλεγμονή της κνήμης αλλά και ο αλγόριθμος της διάγνωσης και 
αντιμετώπισής της.  
Υλικό και μέθοδος: Γυναίκα 67 ετών προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου μας 
με άλγος στο αριστερό γόνατο και εμπύρετο. Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε ευμεγέθης 
αποστηματική βλάβη διαμέτρου 5 εκατοστών στο ύψος του κνημιαίου κυρτώματος. Έγινε διάνοιξη και 
παροχέτευση του αποστήματος και λήψη καλλιεργειών. Ο εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε: Hb: 7,8 – WBC: 
16.890 – CRP: 31 – TKE: 112. Από το ιστορικό της η ασθενής ανέφερε ότι είχε προσφάτως διαγνωσθεί ότι 
έπασχε από ελκώδη κολίτιδα. Κατά τη νοσηλεία της ελήφθησαν ιστοτεμάχια δέρματος από τα όρια της 
βλάβης. Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε νεκρωτικές εστίες με πολυάριθμα πολυμορφοπύρηνα συμβατές με 
γαγγραινώδες πυόδερμα. Τα αποτελέσματα των καλλιεργειών δεν ανέδειξαν παρουσία μικροοργανισμών. 
Η ασθενής ετέθη σε συστηματική αγωγή με ενδοφλέβια κορτικοστεροειδή και καθημερινές αλλαγές του 
τραύματος. 
Αποτελέσματα: 2 εβδομάδες μετά η ασθενής παρουσίασε σημαντική βελτίωση με ύφεση των συμπτωμάτων 
και περιορισμό της δερματικής βλάβης. Έγινε νεαροποίηση των νεκρωτικών εσχαρών και μερική σύγκλειση 
του τραύματος. Η ασθενής εξήλθε του Νοσοκομείου με από του στόματος αγωγή με κορτικοστεροειδή. 4 
εβδομάδες μετά η δερματική βλάβη είχε αποκατασταθεί πλήρως. 
Συμπεράσματα: Το γαγγραινώδες πυόδερμα είναι μια σπάνια δερματική βλάβη που μπορεί να παρουσιαστεί 
ως μονήρες εντοπισμένο απόστημα. Το συστηματικό υποκείμενο νόσημα συνήθως διαλάθει της διάγνωσης 
από τον ορθοπεδικό χειρουργό. Η σωστή λήψη ιστορικού και η διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών 
εξετάσεων καθώς και η αντιμετώπιση της πρωτοπαθούς νόσου είναι κομβικής σημασίας για ένα 
ικανοποιητικό αποτέλεσμα. 
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ΑΑ053 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥΜΕΝΟΣ ΚΡΗΜΝΟΣ ΠΕΡΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΣΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΚΝΗΜΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΜΕ 
ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ MASQUELET 
Φώτιος Παπαγεωργίου1, Νικόλαος Στεφάνου1, Γεώργιος Βαρσάνης1, Αθανάσιος Κουτής1, Γεώργιος Καλίφης1, 
Άννα Ζιώγκου1, Ευστράτιος Αθανασέλης1, Χριστίνα Αρναούτογλου1, Κωνσταντίνος Μαλίζος1 

1Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ: Η παρουσίαση της περίπτωσης ασθενούς με χρόνια οστεομυελίτιδα κεντρικής κνήμης, 
που αντιμετωπίστηκε με πολλαπλές επεμβάσεις και διαφορετικές χειρουργικές τεχνικές μέχρι την επίτευξη 
της επούλωσης. 
ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ: Ασθενής 25 ετών, θήλυ, εισήχθη στην Κλινική με διάγνωση χρόνιας οστεομυελίτιδας 
(ΔΕ) κνήμης, 15 χρόνια από την αρχική διάγνωση και τέσσερις υποτροπές μετά από χειρουργική 
αντιμετώπιση. Παθογόνος μικροοργανισμός (Staphylococcushaemoliticus) απομονώθηκε την τρίτη φορά 
που ελήφθη οστική βιοψία. Η ασθενής παρουσιάστηκε με πόνο στο (ΔΕ) σκέλος και πυρετό, με αποτυχία της 
αρχικής θεραπείας (ναρθηκοποίηση, ενδοφλέβια αντιβιοτικά, χειρουργικό καθαρισμό). Επτά ημέρες μετά, 
υπεβλήθη σε εκτομή του συνόλου του παθολογικού και μη βιώσιμου ιστού, με τοποθέτηση τσιμέντου 
εμποτισμένου με αντιβιοτικά και σταθεροποίηση με TaylorSpatialFrame (TSF). Τέσσερις μήνες αργότερα, το 
κενό της επαγόμενης μεμβράνης πληρώθηκε με αυτομόσχευμα λαμβανόμενο με την τεχνική RIA σε ίση 
ποσότητα με αλλομόσχευμα. Σε επιπλέον 3 μήνες τοποθετήθηκε εκ νέου αυτομόσχευμα στην περιοχή του 
οστικού ελλείμματος. Κατά τον 7ο μήνα μετά την εφαρμογή της μεθόδου Masquelet, το περιφερικό σημείο 
σύνδεσης απέτυχε να πωρωθεί. Έτσι, 9 μήνες από την αρχική επέμβαση αντιμετώπισης οστικού ελλείμματος, 
πραγματοποιήθηκε μεταφορά Ελεύθερου Αγγειούμενου Κρημνού Περόνης που σταθεροποιήθηκε με πλάκα 
και βίδες.  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ακτινολογικά σημεία πώρωσης ήταν παρόντα 3,5 μήνες μετεγχειρητικά. Παρά τον αριθμό 
των χειρουργικών επεμβάσεων και το χρονικό διάστημα από την αρχική διάγνωση, η ασθενής 1,5 έτος από 
την προσέλευσή της είναι ελεύθερη λοίμωξης, κινητοποιείται με πλήρη φόρτιση, χωρίς πόνο – σημαντικά 
λειτουργικά ενοχλήματα σε καθημερινή δραστηριότητα. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Tα προκύπτοντα οστικά ελλείμματα μετά από χρόνια οστεομυελίτιδα αποτελούν 
πρόκληση για την Ορθοπαιδική Χειρουργική. Ο Ελεύθερος Αγγειούμενος Κρημνός Περόνης αποτελεί 
αξιόπιστη επιλογή, ειδικά μετά από αποτυχία προηγούμενης τεχνικής επαγόμενης μεμβράνης. 
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ΑΑ054 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ 
Ιωάννης  Σαββίδης1, Δημήτριος Ρήγκος1, Γεώργιος Παπαροϊδάμης1, Γεώργιος Μαρκόπουλος1, Δημήτριος 
Γεωργιάννος1, Ηλίας  Μπισμπινάς1 

1Α’ Ορθοπαιδική Κλινική, 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως  

 
Εισαγωγή: Η αντιμετώπιση λοίμωξης μίας ολικής αρθροπλαστικής γόνατος αποτελεί μεγάλη πρόκληση τόσο 
για τον Ορθοπαιδικό όσο και για τον ίδιο τον ασθενή. Πόσο μάλλον όταν η λοίμωξη χρονίσει και ο ασθενής 
οδηγηθεί σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις. 
 
Σκοπός: Παρουσίαση ασθενούς με δευτεροπαθή οστεοαρθρίτιδα και αντιμετώπιση με ολική αρθροπλαστική 
γόνατος η οποία επιμολύνθηκε. O ασθενής αντιμετωπίσθηκε με πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις και 
τελικό αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό άνωθεν του γόνατος. 
 
Υλικό-Μέθοδος: Ασθενή 52 ετών χειρώνακτας και βαρύς καπνιστής με δευτεροπαθή ΟΑ γόνατος (παλαιό 
συντριπτικό κάταγμα έσω/έξω κνημιαίου plateau, οστεοσύνθεση, αφαίρεση υλικών αντιμετωπίσθηκε προ 
2ετίας με ολική αρθροπλαστική γόνατος. Λίγες μέρες μετά το εξιτήριο, ο ασθενής σε πτώση στο μπαλκόνι 
του σπιτιού του υπέστη ρήξη του τένοντα τετρακεφάλου στο γόνατο της αρθροπλαστικής. Έγινε συρραφή 
του τένοντα και δευτεροπαθώς επιμόλυνση της ολικής αρθροπλαστικής. Έπειτα από πολυάριθμες 
χειρουργικές επεμβάσεις συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, δύο αναθεωρήσεις ολικής αρθροπλαστικής 
δύο σταδίων, ο ασθενής οδηγήθηκε τελικά σε ακρωτηριασμό άνωθεν του γόνατος, κατόπιν δικής του 
επιθυμίας, ως έσχατη λύση προκειμένου να απαλλαχθεί από την λοίμωξη.  
 
Αποτέλεσμα:  Έξι μήνες μετεγχειρητικά του ακρωτηριασμού ο ασθενής βρίσκεται σε διαδικασία εκμάθησης 
βάδισης με τεχνητή πρόθεση, έχοντας καλύτερη κινητοποίηση και σαφώς βελτιωμένη ψυχολογική 
κατάσταση. 
 
Συμπεράσματα: Η λοίμωξη μίας ολικής αρθροπλαστικής γόνατος είναι από τις σοβαρότερες επιπλοκές που 
μπορούν να συμβούν σε έναν ασθενή. Ακολουθούν πολλαπλές επεμβάσεις αμφιβόλου αποτελέσματος, 
μακρόχρονη ταλαιπωρία και πιθανή ψυχολογική επιβάρυνση για τον ίδιο και την οικογένειά του. Οι πιθανές 
επιλογές αντιμετώπισης συμπεριλαμβάνουν και τον ακρωτηριασμό άνωθεν του γόνατος. Πριν ωστόσο 
συζητηθεί αυτή η επιλογή θα πρέπει να γίνει ψυχολογική εκτίμηση και λεπτομερής συζήτηση με τον ίδιο για 
την καλύτερη δυνατή μετεγχειρητική αποδοχή και αποκατάστασή του. 
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ΑΑ055 

Η ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΥ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ ΟΘΟΝΙΟΥ 
(STERILE DRAPE)  ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΔΕΝ 
ΕΛΑΤΤΩΣΕ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. 
ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ 
Αθανάσιος Φόρτης1, Μιχαήλ Λαλουδάκης1,, Βασίλειος Δέδες1, Ιωάννης Παναγιωτάκης1, Νικόλαος Βέργαδος1, 
1Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, 2Εργαστήριο Βιοχημείας, Εργοφυσιολογίας, Φυσιολογίας, Φαρμακολογίας, 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  

  
Εισαγωγή 
Η μικροβιακή φλεγμονή των ενδοπροθέσεων είναι μία καταστροφική επιπλοκή. Το αποστειρωμένο 
κολλητικό οθόνιο (sterile drape) χρησιμοποιείται ως μέσον πρόληψης της επιμόλυνσης του τραύματος, αν 
και ο ρόλος του δεν έχει ξεκαθαριστεί. 
Σκοπός 
 Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει  αν  η χρήση   του sterile drape επηρεάζει τον μικροβιακό 
επιπολασμό του χειρουργικού τραύματος στις επεμβάσεις αρθροπλαστικής του ισχίου.  
Υλικό μέθοδος 
Η μελέτη αυτή είναι προοπτική τυχαιοποιημένη. Ασθενείς με υποκεφαλικό κάταγμα ισχίου τυχαιοποιήθηκαν 
σε δύο ομάδες. Στην ομάδα 1 είχε τοποθετηθεί sterile drape. Έγινε οπίσθια προσπέλαση του ισχίου, διατομή 
των στροφέων και συγκράτηση με οδηγά ράμματα. Με την τοποθέτηση των οδηγών ραμμάτων στους 
στροφείς, ένα ίδιο ράμμα τοποθετούνταν σε μία γάζα για όλη την διάρκεια του χειρουργείου, ώστε να 
χρησιμεύσει ως ράμμα ελέγχου. Στο τέλος του χειρουργείου τα οδηγά ράμματα και το ράμμα ελέγχου 
στέλνονταν  ξεχωριστά για καλλιέργεια.  Τα οδηγά ράμματα επιλέχθηκαν γιατί ένα τμήμα τους ήταν μέσα 
στο χειρουργικό τραύμα και το άλλο ήταν σε επαφή με το δέρμα του ασθενούς ή στο sterile drape. Κριτήριο 
αποκλεισμού ήταν ταυτόχρονη μικροβιακή ανάπτυξη με τον ίδιο μικροοργανισμό στο ράμμα ελέγχου και 
στα οδηγά ράμματα. Καταγράφηκε επίσης φύλο, ηλικία και ο χρόνος χειρουργείου. Στατιστική ανάλυση 
έγινε με την δοκιμασία T-tests ανεξάρτητων δειγμάτων     και ανάλυση Cross Tabs    για προσδιορισμό των 
συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών.  
Αποτελέσματα 
Από τους τριάντα εννέα ασθενείς (11 άντρες και 28 γυναίκες), σε μία  περίπτωση υπήρξε ανάπτυξη στο 
ράμμα ελέγχου, αλλά όχι στα οδηγά ράμματα, οπότε δεν εξαιρέθηκε της μελέτης.  Ανάπτυξη μικροβιακή 
βρέθηκε σε 11 περιπτώσεις.  Δεν προέκυψε σημαντική επιρροή στην μικροβιακή ανάπτυξη από την χρήση ή 
όχι του sterile drape  (p=0.805). Επίσης δεν βρέθηκε συσχέτιση με το φύλο (p=0.46), ηλικία (p=0.44) και 
διάρκεια επέμβασης (p=0.925). Οι παρακολούθηση των ασθενών με τους φλεγμονώδεις δείκτες, έγινε για 
ένα έτος. Τρεις υπερήλικες ασθενείς απεβίωσαν στην διάρκεια του έτους από παθολογικά αίτια. Οι 
υπόλοιποι ακόμα και αυτοί που η καλλιέργεια έδειξε μικροβιακή ανάπτυξη, δεν εμφάνισαν κλινικά και 
εργαστηριακά σημεία φλεγμονής.  
Συμπέρασμα 
 Η χρήση sterile drape δεν έδειξε κάποια σημαντική προστασία από τον μικροβιακό επιπολασμό του 
τραύματος. Η επανακαθήλωση των στροφέων καλό είναι να γίνεται με καινούργια ράμματα. Η επιρροή του 
μικροβιακού επιπολασμού του χειρουργικού τραύματος στην μετέπειτα φλεγμονή της ενδοπρόθεσης μένει 
να διερευνηθεί. 
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ΑΑ056 

Η ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΗΣ ΓΕΛΗΣ ΣΟΥΚΡΑΛΦΑΤΗΣ 25% ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ 
ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ 
ΚΝΗΜΗΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ 
Σπυρίδων Σιούτης1, Ιωάννης  Ζαφείρης1, Φωτεινή  Σουκάκου1, Βασίλειος Καραμπίκας1, Δημήτριος  Κούλαλης1, 
Ανδρέας Φ. Μαυρογένης1 

1Π.Γ.Ν. «Αττικόν»  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ 
Η μόλυνση του σημείου εισόδου των βελονών είναι μια κοινή επιπλοκή των συστημάτων εξωτερικής 
οστεοσύνθεσης. Οι παράγοντες κινδύνου για αυτές τις λοιμώξεις είναι η γήρανση, οι χρόνιες 
συννοσηρότητες, η ανοσολογική κατάσταση του ασθενούς, οι ανθυγιεινές συνήθειες (παχυσαρκία, 
κάπνισμα και αλκοόλ) και η χρήση στεροειδών ορμονικών παραγόντων. Τα πιο κοινά παθογόνα είναι ο 
Staphylococcus epidermidis και ο Staphylococcus aureus. Η συχνότητα λοίμωξης του σημείου εισόδου των 
βελονών κυμαίνεται από 2-30% και μέχρι τώρα δεν υπάρχει ικανοποιητική στρατηγική πρόληψης. Ως εκ 
τούτου, πραγματοποιήσαμε αυτή τη μελέτη για να αξιολογήσουμε την επίδραση της χρήσης υγρής γέλης 
σουκραλφάτης 25% που εφαρμόζεται στο δέρμα γύρω από τις βελόνες της εξωτερικής οστεοσύνθεσης σε 
ασθενείς με ανοικτά κατάγματα της κνήμης. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Κατανείμαμε τυχαία όλους τους ασθενείς μας με ανοικτά κατάγματα κνήμης που έλαβαν θεραπεία με 
εξωτερική οστεοσύνθεση σε μια ομάδα με εφαρμογή υγρής γέλης σουκραλφάτης 25% (ομάδα Α) και σε μια 
δεύτερη ομάδα χωρίς χρήση υγρής γέλης σουκραλφάτης 25% (ομάδα Β). Στους ασθενείς της Ομάδας Α, 
πραγματοποιήθηκε φροντίδα στο σημείο εισόδου των βελονών με τη χρήση υγρής γέλης σουκραλφάτης 
25%. Στους ασθενείς της Ομάδας Β, η φροντίδα του σημείου εισόδου των βελονών πραγματοποιήθηκε με 
τη χρήση φυσιολογικού ορού και αλλαγής του τραύματος μία φορά την ημέρα για όλο το διάστημα που οι 
ασθενείς έφεραν το σύστημα εξωτερικής οστεοσύνθεσης. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Η επίπτωση των λοιμώξεων του σημείου εισόδου των βελονών ήταν 16,67% για τους ασθενείς της Ομάδας 
Α και 33,33% για τους ασθενείς της Ομάδας Β. Οι ασθενείς της Ομάδας Α εμφάνισαν σημαντικά χαμηλότερο 
ποσοστό λοιμώξεων του σημείου εισόδου των βελονών σε σύγκριση με τους ασθενείς της Ομάδας Β (p-
value= 0,032). Κανένας ασθενής δεν παρουσίασε καμία επιπλοκή με τη χρήση του υγρής γέλης 
σουκραλφάτης 25%. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η υγρή γέλη σουκραλφάτης 25% μειώνει σημαντικά τις λοιμώξεις στο σημείο εισόδου των βελονών στις 
συσκευές  εξωτερικής οστεοσύνθεσης σε ανοιχτά κατάγματα κνήμης. Ως εκ τούτου, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως προληπτικός αντιμικροβιακός παράγοντας σε ασθενείς με ανοικτά κατάγματα κνήμης 
όταν τοποθετείται συσκευή εξωτερικής οστεοσύνθεσης 
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ΑΑ057 

Η ΧΡΥΣΗ ΥΓΡΗΣ ΓΕΛΗΣ ΣΟΥΚΡΑΛΦΑΤΗΣ 25% ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ 
ΠΟΔΙΟΥ 
Σπυρίδων Σιούτης1, Ιωάννης  Ζαφείρης1, Φωτεινή  Σουκάκου1, Βασίλειος Καραμπίκας1, Ανδρέας Φ.  
Μαυρογένης1, Δημήτριος  Κούλαλης1 

1ΠΓΝ «Αττικόν»  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ 
Ο σακχαρώδης διαβήτης συχνά προκαλεί τοπικό τραυματισμό στο δέρμα και στον υποκείμενο μαλακό ιστό 
του ποδιού. Αυτά τα τραύματα περιγράφονται ως διαβητικά έλκη ποδιού και διακρίνονται σε 
νευροπαθητικά, ισχαιμικά και νευρο-ισχαιμικά. Η αισθητηριοκινητική και η συμπαθητική διαβητική 
νευροπάθεια είναι κύριοι παράγοντες κινδύνου για αυτούς τους τραυματισμούς. Ο κίνδυνος δια βίου για 
διαβητικούς ασθενείς να αναπτύξουν διαβητικό έλκος ποδιού είναι 25% και η εμφάνιση προβλημάτων στα 
πόδια σε αυτούς τους ασθενείς αυξάνει τον κίνδυνο ακρωτηριασμού και θανάτου. Η λοίμωξη του διαβητικού 
ποδιού είναι μια σοβαρή κατάσταση που ορίζεται κλινικά με την παρουσία ευρημάτων φλεγμονής και 
ταξινομείται ως ήπια, μέτρια ή σοβαρή. Παράγοντες κινδύνου για λοιμώξεις του διαβητικού ποδιού 
περιλαμβάνουν χρονιότητα του τραύματος, νόσο της περιφερικής αρτηρίας, νευροπάθεια με απώλεια 
προστατευτικής αίσθησης και νεφρική ανεπάρκεια. Τα πιο κοινά παθογόνα στις λοιμώξεις του διαβητικού 
ποδιού είναι Gram θετικοί κόκκοι, όπως Staphylococcus aureus ή Staphylococcus epidermidis 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Κατανείμαμε τυχαία όλους τους ασθενείς μας με λοιμώξεις του διαβητικού ποδιού σε δύο ομάδες 
θεραπείας. Η πρώτη ομάδα ασθενών υποβλήθηκε σε θεραπεία με έλεγχο γλυκόζης, έλεγχο λοιμώξεων με 
αντιβιοτικά, συνεχή έκπλυση (υγρό προς στέγνωμα), επιμελή χειρουργική απομάκρυνση και απλούς 
επιδέσμους. Η δεύτερη ομάδα υποβλήθηκε σε επιπλέον θεραπεία με υγρή γέλησουκραλφάτης 25% στην 
περιοχή της μόλυνσης προκειμένου να διατηρηθεί το τραύμα καθαρό και να βοηθήσει στην επούλωση του. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης παρατηρήσαμε ότι οι ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με υγρή γέλη 
σουκραλφάτης 25% είχαν καλύτερη και σχετικά ταχύτερη επούλωση με υγιή ιστό που αναπτύχθηκε σχεδόν 
σε κάθε περίπτωση. Οι ασθενείς της πρώτης ομάδας είχαν παρατεταμένη περίοδο θεραπείας και σε 
ορισμένες περιπτώσεις το τραύμα δεν επουλώθηκε πλήρως απαιτώντας πιο επεμβατικές θεραπείες και 
επαναλαμβανόμενους καθαρισμούς. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η διαχείριση της λοίμωξης του διαβητικού ποδιού απαιτεί άμεση έναρξη κατάλληλης θεραπείας με 
αντιβιοτικά, χειρουργική απομάκρυνση και συνεχείς αλλαγές του τραύματος. Από την εμπειρία μας, 
συνιστούμε τη υγρή γέλη σουκραλφάτης 25% για να βοηθήσει στην επούλωση της μολυσμένης πληγής.
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ΑΑ058 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΜΕ ΕΝΔΟΣΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΜΕ 
ΜΥΕΛΟΣΚΟΠΗΣΗ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 
Σπυρίδων Σιούτης1, Ιωάννης Ζαφείρης1, Φωτεινή  Σουκάκου1, Βασίλειος Καραμπίκας1, Ανδρέας Φ. 
Μαυρογένης1, Δημήτριος  Κούλαλης1 

1Π.Γ.Ν. «Αττικόν»  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ 
Η μυελοσκόπηση αναφέρεται στην ενδοσκόπηση του ενδομυελικού πόρου των μακρών οστών. Επιτρέπει 
την οπτικοποίηση του ενδομυελικού πόρου του οστού με αρθροσκόπιο, παρέχοντας πρόσβαση στο σημείο 
της λοίμωξης χωρίς την ανάγκη εκτεταμένης προσέγγισης και περαιτέρω βλάβης των μαλακών ιστών. 
Παρέχει πληροφορίες σχετικά με την έκταση της μολυσμένης ενδοστενικής επιφάνειας σε ιδιαίτερα 
δυσδιάκριτες και δύσκολες περιοχές και επιτρέπει τον ενδελεχή καθαρισμό του ενδομυελικού πόρου με 
ελεγχόμενο τρόπο. Ως εκ τούτου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπλήρωμα στις παραδοσιακές ανοιχτές 
χειρουργικές τεχνικές. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Παρουσιάζουμε 2 ασθενείς με χρόνια οστεομυελίτιδα που αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς με ενδομυελικό 
καθαρισμό με μυελοσκόπηση. Ο πρρώτος ασθενής διαγνώστηκε με χρόνια οστεομυελίτιδα στην περιφερική 
μετάφυση του μηριαίου οστού και ο άλλος στη διάφυση της κνήμης. Σχηματίστηκε ένα φλοιώδες παράθυρο 
μέσω του οποίου εισήχθη το αρθροσκόπιο και έγινε ενδελεχής άρδευση του ενδομυελικού πόρου και εκτομή 
νεκρωτικού και μολυσμένου οστού. Η διεγχειρητική απώλεια αίματος ήταν ελάχιστη και στους δύο ασθενείς, 
και οι δύο ασθενείς ήταν σε θέση να περπατούν κανονικά με πατερίτσες μετεγχειρητικά. Μια δεύτερη 
διαδικασία μυελοσκόπησης μέσω της ίδιας προσέγγισης ήταν απαραίτητη 3 μήνες αργότερα σε έναν από 
τους δύο ασθενείς λόγω επίμονης λοίμωξης. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μετά από 3 χρόνια παρακολούθησης, η λοίμωξη δεν έχει υποτροπιάσει σε κανέναν από τους 2 ασθενείς, οι 
οποίοι είναι καλά, χωρίς κλινικά συμπτώματα ή ακτινολογικές ενδείξεις λοίμωξης. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η μυελοσκόπηση μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη σε περιπτώσης οστεομυελίτιδας στα μακρά οστά, ως 
εναλλακτική των ανοικτών χειρουργικών τεχνικών, Επιτρέπει τον ολοκληρωτικό καθαρισμό της 
ενδομυελικής λοίμωξης με ελάχιστα επεμβατική τεχνική, χωρίς τον τραυματισμό των μαλακών ιστών.
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ΑΑ059 

ΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
Δημήτριος Κοτζιάς1, Χρήστος Κουτσερίμπας1,2, Συμεών  Ναούμ1, Κωνσταντίνος Ράπτης1,2, Καλλιόπη 
Αλπαντάκη3, Κωνσταντίνος Δρετάκης2 

1Τμήμα Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, «251» Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθηνών,  2Β’ Ορθοπαιδική Κλινική, 
«Υγεία» Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, 3Τμήμα Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, «Βενιζέλειο» Γενικό Νοσοκομείο 
Ηρακλείου 
Εισαγωγή/Σκοπός: Οι μετεγχειρητικές λοιμώξεις σε έδαφος αρθροσκοπικής αποκατάστασης πρόσθιου 
χιαστού συνδέσμου (ΠΧΣ) αποτελούν μια σπάνια αλλά σημαντική επιπλοκή, της οποίας η αντιμετώπιση 
μπορεί να αποδειχθεί πρόκληση. Σκοπός είναι η παρουσίαση μιας εξαιρετικά σπάνιας περίπτωσης 
μυκητιασικής σηπτικής αρθρίτιδας γόνατος από Aspergillus fumigatus σε έδαφος χειρουργικής 
αποκατάστασης ΠΧΣ. 
Υλικό και Μέθοδος: Ένας 24 ετών υγιής ασθενής παρουσιάσθηκε με σημεία φλεγμονής του γόνατος 20 
ημέρες μετά από αρθροσκοπική αποκατάσταση ΠΧΣ. Πραγματοποιήθηκαν δύο διαδοχικοί αρθροσκοπικοί 
χειρουργικοί καθαρισμοί και αφού αφαιρέθηκε το μόσχευμα (2ος καθαρισμός), εστάλησαν ιστοπαθολογική 
εξέταση, καλλιέργειες και δοκιμασία PCR. 
Αποτελέσματα: Από την ιστοπαθολογική εξέταση απομονώθηκε Aspergilus, ο οποίος από τις καλλιέργειες 
και την PCR αναγνωρίσθηκε ως A.fumigatus και ο ασθενής έλαβε μακράς διάρκειας αντί-μικροβιακή 
θεραπεία με βορικοναζόλη. 
Συμπεράσματα: Οι μυκητιασικής αιτιολογίας αρθρίτιδες και οστεομυελίτιδες σε έδαφος χειρουργικής 
αποκατάστασης ΠΧΣ εμφανίζουν ήπια τοπική και γενικευμένη φλεγμονώδη αντίδραση σε σχέση με εκείνες 
που οφείλονται σε βακτήρια.  Ωστόσο, οι λοιμώξεις αυτές μπορούν να οδηγήσουν γρήγορα σε οστική 
καταστροφή και νέκρωση. Ο υψηλός δείκτης υποψίας είναι μεγάλης σημασίας για την έγκαιρη αναγνώριση, 
ενώ η μικροσκοπική και ιστολογική εξέταση και η δοκιμασία PCR πιθανόν να φανούν πιο χρήσιμες για 
διάγνωση από τις καλλιέργειες, αφού αυτές είναι περισσότερο χρονοβόρες και μπορεί να ποικίλουν. 
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AA060 

ΝΕΚΡΩΤΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΥΚΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ GUSTILO 
ANDERSON 3B ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΚΝΗΜΗΣ 
Χρήστος Κουτσερίμπας1,2, Συμεών Ναούμ1, Δημήτριος Κοτζιάς1, Κωνσταντίνος Ράπτης1,2, Κωνσταντίνος 
Δρετάκης2, Καλλιόπη Αλμπαντάκη3 

1251 Γ.Ν.Α., 2β Ορθοπαιδική Κλινική «ΥΓΕΙΑ», 3Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου 

 
Εισαγωγή: Η νεκρωτική μυκητιασική λοίμωξη του δέρματος και των μαλακών μορίων (ΝΜΛΔΜ) 
αντιπροσωπεύει μια σπάνια κλινική οντότητα. 
Σκοπός: Παρουσιάζεται μια εξαιρετικά σπάνια περίπτωση ΝΜΛΔΜ, μετά από ανοιχτό κάταγμα κνήμης σε 
άνδρα 36 ετών που προκλήθηκε και από το σύμπλεγμα Syncephalastrum και Fusarium solani. 
Υλικό & Μέθοδος: Ο ασθενής υπέφερε από κάταγμα ανοιχτής κνήμης τύπου ΙΙΙΒ Gustilo-Anderson. 
Πραγματοποιήθηκε χειρουργικός καθαρισμός, τοποθετήθηκε εξωτερική οστεοσύνθεση, ενώ ο ασθενής 
έλαβε εμπειρική αντιμικροβιακή θεραπεία ευρέος φάσματος. Την 10η μετεγχειρητική ημέρα, αναπτύχθηκε 
νεκρωτική βλάβη δέρματος και μαλακών ιστών στην κνήμη, η οποία προήλθε από το χειρουργικό τραύμα. 
Πραγματοποιήθηκε εκ νέου εκτεταμένος χειρουργικός καθαρισμός. Πολλαπλά δείγματα ιστών από δέρμα 
και υποδόριους ιστούς εξετάστηκαν μικροσκοπικά, ιστολογικά, καθώς και με καλλιέργειες και 
απομονώθηκαν Syncephalastrum και Fusarium solani. Χορηγήθηκε άμεσα ενδοφλέβια αντιμυκητιασική 
θεραπεία (συνδυασμός λιποσωματικής αμφοτερικίνης Β και βορικοναζόλης). 
Αποτέλεσμα: Ο ασθενής υποβλήθηκε σε συνολικά 7 χειρουργικούς καθαρισμούς. Σταδιακά ο ασθενής 
ανάρρωσε και 4 χρόνια μετά είναι απόλυτα λειτουργικός και υγιής. Οι διεισδυτικές μυκητιάσεις είναι καλά 
τεκμηριωμένα αιτία υψηλής νοσηρότητας και θνησιμότητας σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα, ενώ σε 
ανοσοεπαρκείς ξενιστές έχουν επίσης αναφερθεί μυκητιασικές λοιμώξεις που σχετίζονται με τραύματα.  
Συμπεράσματα: Ο υψηλός δείκτης υποψίας, ειδικά σε νεκρωτικές βλάβες σε ασθενείς με τραυματισμό, είναι 
καθοριστικός για την έγκαιρη διάγνωση που μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερη θνησιμότητα, καθώς και σε 
χαμηλότερα ποσοστά ακρωτηριασμού. Η διάγνωση μέσω ιστολογίας και/ή καλλιεργειών είναι υψίστης 
σημασίας, ενώ η εξέταση PCR μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμη. 
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ΑΑ061 

ΝΕΚΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΤΟΝΙΤΙΣ ΣΕ ΝΕΟ, ΜΗ ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΟ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ 
ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ, ΕΞΑΙΤΙΑΣ AEROMONAS HYDROPHILA ΚΑΙ 
PSEUDOMONAS AERUGINOSA 
Κωνσταντίνος Αγγούρης1, Νικόλαος  Γκανταΐφης1, Βασίλειος  Μπίτας1, Γεώργιος  Κοντορίνης1, Δημήτριος  
Μυλωνάς1, Ζήνων  Κόκκαλης2 

1Γ. Ν. Ηλείας - Ν.Μ. Πύργου,  2Π.Γ.Ν.Π. Ρίο Πατρών   

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι η αναφορά ενός περιστατικού με απρόσμενα αρνητική 
εξέλιξη, εξαιτίας λοίμωξης από ένα σπάνιο Gram (-) βακτήριο. 
 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Ένας νέος άνδρας 24 ετών εισήχθη  στην Ορθοπαιδική κλινική με κλειστό κάταγμα του 
αριστερού βραχιονίου 12 – Β1 κατά ΑΟ, έπειτα από τροχαίο ατύχημα με δίκυκλο και πτώση σε αρδευτικό 
κανάλι με στάσιμα νερά. Το άκρο ήταν νευραγγειακά άθικτο και από το ατομικό αναμνηστικό δεν υπήρχαν 
συνοδές παθήσεις. Αντιμετωπίστηκε με ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση μέσω 
προσθιοπλάγιας προσπέλασης και παρασκευής του κερκιδικού νεύρου. Την τρίτη ημέρα μετά το χειρουργείο 
παρουσίασε οξεία λοίμωξη  με πυρετό, εκροή πύου από την έξοδο της παροχέτευσης και νευραπραξία του 
κερκιδικού νεύρου. Ακολούθησε διάνοιξη, χειρουργικός καθαρισμός και έκλπυση του τραύματος όπου 
αναγνωρίστηκε νεκρωτική μυοπεριτονίτιδα με εκτεταμένη καταστροφή μυών, περιτονιών και υποδόριων 
ιστών δυσανάλογη με την εξωτερική όψη του τραύματος και τη γενική κατάσταση του ασθενούς. Οι 
καλλιέργειες του τραύματος αποκάλυψαν δύο παθογόνους μικροοργανισμούς Aeromonas Hydrophila και 
Pseudomonas Aeruginosa με τον πρώτο να ευθύνεται για την εκτεταμένη καταστροφή των μαλακών μορίων. 
Η νευραπραξία του κερκιδικού νεύρου αποδόθηκε σε σύνδρομο διαμερίσματος. Ακολούθησε και δεύτερος 
χειρουργικός καθαρισμός τρείς ημέρες αργότερα, έναρξη αντιβίωσης αιτιολογικά βάσει αντιβιογράμματος 
σε συνεννόηση με ειδικό Λοιμωξιολόγο. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο ασθενής παρακολουθήθηκε τακτικά με γνώμονα τους δείκτες φλεγμονής και 
Ηλεκτρομυογράφημα τρείς μήνες μετά το χειρουργείο. Το κερκιδικό νεύρο είχε σαφή βελτίωση στους τρείς 
μήνες, ενώ ανένηψε περίπου έξι μήνες μετά τη βλάβη. Ακτινολογικά είχαμε ψευδάρθρωση με θραύση του 
υλικού οστεοσύνθεσης. Περαιτέρω αντιμετωπίστηκε σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο με νέα συμπιεστική 
οστεοσύνθεση και τοποθέτηση αυτομοσχεύματος. Το κάταγμα πωρώθηκε κλινικά έξι μήνες και ακτινολογικά 
εννιά μήνες μετά το τελευταίο χειρουργείο.   
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στην αντιμετώπιση ενός κλειστού κατάγματος βραχιονίου οστού χειρουργικά μπορούν να 
παρουσιαστούν διάφορες επιπλοκές όπως λοίμωξη, ψευδάρθρωση ή και πάρεση του κερκιδικού νεύρου. Ο 
συνδυασμός όλων των ανωτέρω με αρχική αιτία έναν σπάνιο μικροοργανισμό αποτελεί σίγουρα μια σπάνια 
περίπτωση που απαιτεί εγρήγορση και μεγάλη κλινική υποψία από τον κλινικό ιατρό θέτοντάς τον 
αντιμέτωπο με μια κατάσταση απειλητική για τη ζωή του ασθενούς.     
 
 
  



78o Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. | 12 - 15 Οκτωβρίου 2022 | Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών 
Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις 

ΑΑ062 

ΟΞΕΙΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΣΗΠΤΙΚΗ ΠΑΝΔΙΑΦΥΣΙΤΙΔΑ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ 
ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΠΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΜΕ ΑΤΥΧΗ ΚΑΤΑΛΗΞΗ 
Ιωάννα  Λιανού1, Δημήτριος  Ντουραντώνης2, Ηλίας  Ηλιόπουλος3, Αναστασία  Αμπαριώτου1, Γεώργιος  
Διαμαντάκης1 

1Ορθοπαιδική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, 2Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Πανεπιστημιακό 
Γενικό Νοσοκομείο Πατρών 3Consultant in Othopaedics and Trauma, Aimis Healthcare Group, Larnaca  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι περιπροθετικές λοιμώξεις, συνδέονται με το 25 % των περιπτώσεων αναθεώρησης, ενδέχεται να είναι 
καταστροφικές και εμφανίζονται στα πλαίσια των μετεγχειρητικών επιπλοκών μετά από αρθροπλαστικές, 
ΣΚΟΠΟΣ 
Δεδομένης της απρόβλεπτης πορείας, παρουσιάζουμε σπάνια περίπτωση σηπτικής πανδιαφυσίτιδας σε 
έδαφος ολικής αρθροπλαστικής ισχίου με ταχεία επιδείνωση κλινικής εικόνας και εργαστηριακών δεικτών 
χωρίς παράγοντες κινδύνου. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Ασθενής 63 ετών με ιστορικό υπέρτασης και ολική αρθροπλαστική ισχίου προ 10ετίας προσήλθε στο Τμήμα 
Επειγόντων Περιστατικών, λόγω οιδήματος και έντονου άλγους σε ολόκληρο το σύστοιχο άκρο. Κατά την 
άφιξη εμφάνιζε  επηρεασμένα ζωτικά σημεία, αρτηριακή πίεση 75/40 mmHg, σφύξεις 122bpm και 
θερμοκρασία 35,2˚C. Από τον εργαστηριακό έλεγχο ανεδείχθη λευκοπενία (2,16 K/μl), αυξημένη CRP (42,82 
mg/dl), αυξημένα ηπατικά ένζυμα και κρεατινίνη. Σύμφωνα,  με τους οικείους, εμφάνιζε πόνο από μηνός, 
είχε γίνει ο απαραίτητος έλεγχος, προγραμματισμός επέμβασης αναθεώρησης λόγω άσηπτης χαλάρωσης. 
Έφερε σπινθηρογράφημα οστών, πλήρη αιματολογικό έλεγχο, δείκτες φλεγμονής εντός φυσιολογικών ορίων 
5 ημέρες προ της άφιξης. Από τον απεικονιστικό έλεγχο με απλές ακτινογραφίες δεν ανεδείχθησαν 
ευρήματα πέραν των οστεοδιαυγαστικών περιοχών στα σημεία διεπαφής των υλικών που θα μπορούσαν 
μάλιστα να αποδοθούν σε άσηπτη χαλάρωση.  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
Κατόπιν επιθετικής αναζωογόνησης με ενδοφλέβια κρυσταλλοειδή, έναρξη ενδοφλεβίων αντιβιοτικών 
ευρέος φάσματος, και μετά την αποκατάσταση ικανοποιητικής διούρησης έγινε περαιτέρω απεικονιστικός 
έλεγχος με αξονική τομογραφία όπου ανεδείχθησαν ύποπτες εστίες εντός του μηριαίου και μικρή ποσότητα 
υγρού πέριξ της άρθρωσης. Η ασθενής εισήχθη στο χειρουργείου με διάγνωση προχωρημένης σήψης, έγινε 
αφαίρεση των υλικών αρθροπλαστικής εκτεταμένος χειρουργικός καθαρισμός, τοποθέτηση spacer 
τσιμέντου, λήψη πολλαπλών καλλιεργειών ιστού και οστού που ανέδειξαν πολυμικροβιακή λοίμωξη. Η 
ασθενής παρέμεινε διασωληνωμένη στη Μ.Ε.θ και μετά από πολλαπλούς χειρουργικούς καθαρισμούς 
κατέληξε μετά από 2 μήνες.  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Αν και η διάγνωση της άσηπτης χαλάρωσης σε επώδυνη αρθροπλαστική είναι παραπάνω από εμφανής, ο 
ενδελεχής έλεγχος και ο επανέλεγχος του ασθενούς , των εργαστηριακών ευρημάτων, είναι απαραίτητος για 
να μην διαλάθουν τέτοιες σπάνιες περιπτώσεις.  
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AA063 

ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ GRAM ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ 
Συμεών Ναούμ,1, Δημήτριος Κοτζιάς1, Κωνσταντίνος Ράπτης1,2, Καλλιόπη Αλμπαντάκη3, Κωνσταντίνος 
Δρετάκης2 

1251 ΓΝΑ, 2Β Ορθοπαιδική Κλινική «ΥΓΕΙΑ», 3Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου  

 
Εισαγωγή: Η οστεομυελίτιδα είναι μια λοίμωξη των οστών που προκαλείται συνήθως από πυογόνα βακτήρια 
και σπανιότερα από μυκοβακτήρια ή μύκητες. Στους ενήλικες η λοίμωξη οφείλεται κυρίως σε τραύμα ή 
χειρουργική επέμβαση.  
Σκοπός: Υπάρχουν λίγες σειρές οστεομυελίτιδας από πολυανθεκτικά μικρόβια (ΟΠΜ) ή οστεομυελίτιδας 
από εκτενώς ανθεκτικά (ΟΕΑΜ) gram αρνητικών μικροβίων. Πραγματοποιήθηκε αναδρομική μελέτη gram-
αρνητικών περιπτώσεων οστεομυελίτιδας ΟΠΜ και ΟΕΑΜ, με στόχο τη διερεύνηση των υπεύθυνων 
οργανισμών, τη σωστή χειρουργική και συντηρητική αντιμετώπιση, καθώς και την έκβαση. 
Υλικό & Μέθοδος: Αξιολογήθηκαν όλοι οι ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στο «Βενιζέλειο» Γενικό Νοσοκομείο 
Κρήτης και του 251 ΓΝΑ σε μία περίοδο 5 ετίας για οξεία οστεομυελίτιδα, λόγω ΟΠΜ  ή ΟΕΑΜ Gram 
αρνητικών παθογόνων. 
Αποτέλεσματα: Eντοπίστηκαν 11 ασθενείς [7(63,6%) άνδρες] με μέση ηλικία τα 49 έτη. Σε 3(27,3%) 
περιστατικά απομονώθηκε Acinetobacter baumanii-2(18,2%) ΟΕΑΜ και 1(9,1%) ΟΠΜ. Επιπλέον, 
ταυτοποιήθηκαν 3(27,3%) απομονώσεις ΟΠΜ Klebsiella pneumoniae και 3(27,3%) ΟΠΦ Enterobacter 
cloacae. Επιπρόσθετα απομονώθηκαν 2(18,2%) Pseudomonas aeruginosa-1(9,1%) ΟΕΑΜ και 1(9,1%) ΟΠΜ. 
Σε 4(36,4%) περιπτώσεις το ίδιο παθογόνο απομονώθηκε και στο αίμα. Αναφορικά με την εντόπιση, 
προσβλήθηκαν σε 2(18,2%) περιστατικά η εγγύς κνήμη, σε 2(18,2%) η μηριαία διάφυση, σε 2(18,2%) το εγγύς 
μηριαίο, σε 2(18,2%) η σπονδυλική στήλη, σε 1(9,1%) η πύελος, σε 1(9,1%) το περιφερικό μηριαίο και σε 
1(9,1%) ο άκρος πόδας. Τέσσερις ασθενείς ήταν καπνιστές(36,4%), 5(45,5%) υπέστησαν σοβαρό 
τραυματισμό, 3(27,3%) είχαν σακχαρώδη διαβήτη, 2(18,2%) χρόνια νεφρική νόσο και 2(18,2%) παχύσαρκοι. 
Όλοι οι ασθενείς έλαβαν εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή, με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα σε 
4(36,4%). Δέκα (91%) ασθενείς υποβλήθηκαν σε χειρουργική αντιμετώπιση.  
Συμπεράσματα: Τα αντιμικροβιακά σχήματα είναι σημαντικά συμπληρώματα στη χειρουργική θεραπεία της 
οξείας οστεομυελίτιδας. Ωστόσο, λόγω της εμφάνισης ανθεκτικών μικροοργανισμών, η συμμόρφωση με 
τους αυστηρούς κανόνες της αντιμικροβιακής στρατηγικής είναι υψίστης σημασίας. 
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ΑΑ064 

ΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ ΑΠΟ DIROFILARIA REPENS, ΜΙΜΟΥΜΕΝΗ ΟΓΚΟΜΟΡΦΗ 
ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΡΑ ΧΕΙΡΑ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 
Μελέτης Ρόζης1, Δημήτρης  Ζαχαρίου1, Μιχάλης Βαβουράκης1, Ιορδάνης Βαρσάμος1, Μωυσής Λελέκης1, 
Σπυρίδων  Πνευματικός1 

1Γ’ Πανεπιστημιακή Ορθοπεδική Κλινική, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»  
,  
Εισαγωγή: Η προσβολή του μυοσκελετικού συστήματος από παράσιτα δεν είναι ιδιαιτέρως συνηθισμένη στη 
χώρα μας, ενώ από τις αναμενόμενες εντοπίσεις, η προσβολή της άκρας χείρας είναι εξαιρετικά σπάνια. 
Παρουσιάζουμε το πρώτο περιστατικό απομόνωσης του παρασίτου Dirofilaria Repens στη βιβλιογραφία, 
απομονωθέν από ογκόμορφη αλλοίωση της παλάμης. 
 
Περιγραφή περιστατικού: Ασθενής 17 ετών προσήλθε λόγω εντοπισμένης διόγκωσης στο υποθέναρ της 
δεξιάς της άκρας χειρός μετά από παρατεταμένη χρήση. Η περιοχή ήταν κνησμώδης αλλά χωρίς 
μακροσκοπικά σημεία φλεγμονής. Η νευραγγειακή εξέταση ήταν φυσιολογική όπως και ο εργαστηριακός 
έλεγχος. Ο έλεγχος με μαγνητική τομογραφία ανέδειξε σαφώς περιγεγραμμένο όγκο του υποδορίου με 
στοιχεία φλεγμονώδους αντίδρασης των πέριξ επιφανειακών ιστών. Η ασθενής υπεβλήθη σε αφαίρεση με 
τοπική αναισθησία. Διεγχειρητικά, ο όγκος κινητοποιούνταν ευχερώς και αφαιρέθηκε εντός υγιών Ορίων 
μαζί με την περιτονία του υποθέναρος. Η μετεγχειρητική πορεία ήταν φυσιολογική και η ασθενής ετέθη σε 
τακτική παρακολούθηση εν αναμονή των ιστολογικών εξετάσεων. 
 
Αποτελέσματα: Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε εικόνα περιχαρακωμένου παρασίτου εντός κάψας, με μαζική 
συλλογή ηωσινοφίλων και παρουσία των φυσιολογικών ιδρωτοποιών αδένων της περιοχής. Η ταυτοποίηση 
έγινε μέσω βιβλιογραφικών αντιστοίχων και ανέδειξε το παράσιτο Dirofilaria repens. Κατόπιν 
λοιμωξιολογικής εκτίμησης, δε συνεστήθη η περαιτέρω χορήγηση ανθελμινθικών φαρμάκων. Η ασθενής 
είχε ύφεση των συμπτωμάτων χωρίς την επανεμφάνιση της αλλοίωσης μέχρι και τους 12 μήνες 
μετεγχειρητικής παρακολούθησης, αναφέροντας ωστόσο σπάνιο περιστασιακό κνησμό. 
 
Συμπεράσματα: Η προσβολή της άκρας χείρας αποτελεί σπάνια εντόπιση παρασίτωσης ιδιαίτερα στη χώρα 
μας. Βασικό διαφοροδιαγνωστικό στοιχείο αποτελέι η προσβολή ή μη του μυός, με τη Dirofilaria Repens να 
προσβάλει αποκλειστκά το υποδόριο. Πρέπει να υπάρχει υψηλός δείκτης υποψίας ιδίως όταν τα 
απεικονιστικά ευρήματα συνηγορούν υπέρ ατυπίας του όγκου. Η χρήση περαιτέρω στοχευμένης αγωγής δε 
φαίνεται να είναι απαραίτητη όταν η αλλοίωση αφαιρείται en block.  
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ΑΑ065 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΟΔΙΟΥ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ 
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 
Γεώργιος Παναγιωτακόπουλος1, Άλκηστη Κωνσταντίνου1, Σπυρίδων Γκόγκος2, Γεώργιος Γεωργιάδης1, 
Βασίλειος Δασκαλόπουλος1, Βασίλειος Τζίμας3, Χρήστος Νούτσος2 

1Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, 2Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών , 3Ορθοπαιδική 
Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»  

Εισαγωγή-Σκοπός: Η οστεομυελίτιδα σε έδαφος διαβητικού ποδιού συχνά διαφεύγει και όταν εντοπιστεί 
είναι αρκετά δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Συνοδεύεται από μεγάλα ποσοστά υποτροπών και 
ακρωτηριασμών και τελευταία υπάρχει μία τάση για μία πιο συντηρητική προσέγγιση των περιστατικών 
αυτών.  
Υλικό-Μέθοδος: Ασθενής, θήλυ, 31 ετών, με ατομικό ιστορικό σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 επισκέφθηκε το 
ΤΕΠ του νοσοκομείου μας λόγω φλεγμονής στο δεξιό κάτω άκρο εκτεινόμενο από το πόδι μέχρι και την 
κνήμη, συνοδευόμενη από μικρή εκροή υγρού στην πελματιαία επιφάνεια του μεγάλου δακτύλου. Η 
ασθενής ανέφερε την εμφάνιση φυσαλίδος στην δερματική επιφάνεια του μέγα δακτύλου προ δύο 
εβδομάδων για την οποία και ελάμβανε σε τακτική βάση per os αντιβιωτική αγωγή (σιπροφλοξασίνη – 
κλινδαμυκίνη). Δεν ανέφερε ιστορικό τραυματισμού. Η ασθενής υπεβλήθη σε TRIPLEX  αγγείων του δεξιού 
κάτω άκρου χωρίς παθολογικά ευρήματα. Κατά τον ακτινολογικό έλεγχο αναδείχθηκε οστεολυτική βλάβη 
στην άπω και την εγγύς φάλαγγα του μεγάλου δακτύλου. Ακολούθησε διάνοιξη, χειρουργικός καθαρισμός 
και λήψη καλλιεργειών ιστού στις οποίες απομονώθηκε πολυανθεκτικός εντερόκοκκος (gram+) για τον οποίο 
και έλαβε ενδοφλέβια αντιβιωτική αγωγή με δαπτομυκίνη βάση αντιβιογράμματος για 6 εβδομάδες. Παρά 
τη σαφή βελτίωση των δεικτών φλεγμονής, συνέχισε να υπάρχει μικρή εκροή υγρού από το τραύμα, η οποία 
σε συνδυασμό με τον επηρεασμό της νεφρικής λειτουργίας, όπως εκφράστηκε με σημαντική άνοδο στην 
τιμή της κρεατινίνης αίματος, οδήγησαν στην διακοπή της δαπτομυκίνης και τη χορήγηση βάση 
πρωτοκόλλου δύο δόσεων 1000mg υδροχλωρικού dalbavacin με διαφορά δέκα ημερών.  
Αποτελέσματα: Η φλεγμονή υποχώρησε πλήρως τόσο κλινικά, όσο και εργαστηριακά και απεικονιστικά. 
Πραγματοποιήθηκε νεαροποίηση και σύγκλιση του τραύματος σε πρώτο σκοπό και επιτεύχθηκε πλήρης 
ίαση σε χρονικό διάστημα δέκα εβδομάδων από την έναρξη της νοσηλείας της. 
Συμπεράσματα: Η αντιμετώπιση της οστεομυελίτιδας σε διαβητικό πόδι πρέπει να είναι εξατομικευμένη. Η 
απουσία περιφερικής αγγειοπάθειας δίνει την επιλογή της συντηρητικής θεραπείας με ενδοφλέβια 
αντιβιωτική αγωγή και χειρουργικό καθαρισμό προς αποφυγή του ακρωτηριασμού , τουλάχιστον σε πρώτη 
φάση. 
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ΑΑ066 

ΣΗΠΤΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ ΑΠΟ PANTOE AGGLOMERANS 
Δημήτριος Κοτζιάς1, Πέτρος Μπουντογιάννης1, Συμεών  Ναούμ1, Χρήστος Κουτσερίμπας1,2 

1Τμήμα Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, «251» Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, 2Β’ Ορθοπαιδική Κλινική  
«ΥΓΕΙΑ 
 
Εισαγωγή/Σκοπός: Η σηπτική αρθρίτιδα (ΣΑ) οφείλεται σε διείσδυση της αρθρικής κοιλότητας από ποικίλους 
παθογόνους μικροοργανισμούς, κυρίως βακτήρια. Η ΣΑ χρήζει άμεσης χειρουργικής και φαρμακευτικής 
αντιμετώπισης, διότι μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή των αρθρικών επιφανειών και να έχει σοβαρές 
συνέπειες στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία είναι ύψιστης σημασίας για 
τον περιορισμό της λοίμωξης. Σκοπός είναι η παρουσίαση μιας εξαιρετικά σπάνιας περίπτωσης σηπτικής 
αρθρίτιδας γόνατος από Pantoea agglomerans. 
Υλικό και Μέθοδος: Άνδρας υγιής, 59 ετών προσήλθε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με επώδυνο δεξί 
γόνατο και εμπύρετο, έχοντας ιστορικό πρόσφατων αγροτικών δραστηριοτήτων. Το γόνατο ήταν 
οιδηματώδες και ζεστό με περιορισμένο εύρος κίνησης, ενώ διακρίνονταν εμφανείς αμυχές στην περιοχή 
της άρθρωσης. Ο εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε συστηματική φλεγμονώδη αντίδραση και ακολούθησε 
παρακέντηση της άρθρωσης με άφθονο κίτρινο θολερό αρθριτικό υγρό, το οποίο στάλθηκε για 
κυτταρολογική εξέταση και Gram χρώση. Aκολούθησε αρθροσκοπικός χειρουργικός καθαρισμός και λήψη 
υλικού για καλλιέργεια, ενώ ο ασθενής τέθηκε σε ενδοφλέβια εμπειρική αντί-μικροβιακή αγωγή με 
βανκομυκίνη και σίπροφλοξασίνη. Τέσσερεις ημέρες μετά και λόγω επιμονής της συμπτωματολογίας 
πραγματοποιήθηκε ανοικτός χειρουργικός καθαρισμός, ο οποίος οδήγησε σε εμφανή βελτίωση της κλινικής 
εικόνας του ασθενούς. 
Αποτελέσματα: Οι καλλιέργειες ανέδειξαν λοίμωξη από P. agglomerans. Χορηγήθηκε αιτιολογική αντί-
μικροβιακή αγωγή συμπεριλαμβανόμενης ενδοφλέβιας λινεζολίδης, σιπροφλοξασίνης και κλινδαμυκίνης.. 
Ο ασθενής έλαβε εξιτήριο δέκα πέντε ημέρες αργότερα με οδηγίες για συνέχιση της αγωγής από το στόμα 
για τρείς ακόμη μήνες. 
Συμπεράσματα: Η καθυστερημένη διάγνωση και ανεπαρκής αντιμετώπιση στις περιπτώσεις σηπτικής 
αρθρίτιδας μπορεί να έχουν καταστροφικές συνέπειες για τον ασθενή. Η θεραπεία περιλαμβάνει 
χειρουργικό καθαρισμό και κατάλληλη αντί-μικροβιακή αγωγή. Οι καλλιέργειες θα καθορίσουν την 
κατάλληλη θεραπεία. Ως εκ’ τούτου είναι μεγάλης σημασίας, αφού μπορούν να αναδείξουν ασυνήθιστα 
παθογόνα για τα οποία η εμπειρική αντί-μικροβιακή αγωγή είναι ανεπαρκής. 
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ΑΑ067 

ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΙΜΟΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΣΕ 
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΚΩΣΗ ΛΕΚΑΝΗΣ 
Φωτεινή Σουκάκου1, Ιωάννης Ζαφείρης1, Παύλος Αλτσιτζιόγλου1, Βασίλειος Καραμπίκας1, Σπυρίδων Σιούτης1, 
Τζίμης Γεωργουλης1, Ανδρέας Μαυρογένης1 

1Π.Γ.Ν. «Αττικόν» 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο είναι μία σπάνια παθολογική υπεράνοση αντίδραση, με κλινικά 
σημεία και συμπτώματα ως επί σοβαρής φλεγμονώδους αντίδρασης, και υψηλά ποσοστά θνητότητας. Το 
σύνδρομο αυτό χαρακτηρίζεται από δύο τύπους, τον πρωτογενή ή κληρονομικό που συναντάται συχνότερα 
στον παιδιατρικό πληθυσμό, και το δευτερογενή ή επίκτητο που σχετίζεται με υποκείμενα νοσήματα, όπως 
η λοίμωξη, τα αυτοάνοσα, μεταβολικά, ή κακοήθη νοσήματα, και εξαιρετικά σπάνια, όπως στην παρούσα 
περίπτωση, με μυοσκελετικές κακώσεις σε ορθοπαιδικούς τραυματίες ασθενείς. 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Η ανάδειξη της σπάνιας επιπλοκής του αιμοφαγοκυτταρικού συνδρόμου σε 
ορθοπαιδικούς τραυματίες ασθενείς. 
 
ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ: Γυναίκα 42 ετών, με ψυχιατρικό ατομικό αναμνηστικό, εισήχθη στα επείγοντα της 
Ορθοπαιδικής Κλινικής με κάκωση του πυελικού δακτυλίου και διάσταση ηβικής σύμφυσης, συνοδό κάκωση 
των τοιχωμάτων του κόλπου και ρήξη ουρήθρας. Η ασθενής, αρχικά αντιμετωπίστηκε με εξωτερική 
οστεοσύνθεση προς σταθεροποίηση της λεκάνης, την οποία ακολούθησε ένα δεύτερο στάδιο χειρουργικής 
αντιμετώπισης με ανοιχτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση της ηβικής σύμφυσης για περαιτέρω 
σταθεροποίηση και αντιμετώπιση. Κατά τη μετεγχειρητική περίοδο, και ενώ η ασθενής παρουσίαζε 
κλινικοεργαστηριακή βελτίωση, ξαφνικά η κλινική της κατάσταση επιδεινώθηκε με οξέα και άτυπα 
συμπτώματα φλεγμονώδους αντίδρασης. Η διάγνωση τέθηκε ύστερα από οστεομυελική βιοψία δια του 
στέρνου και αξιολόγησης των κλινικοεργαστηριακών ευρημάτων. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ασθενής ανέκαμψε πλήρως, κατόπιν θεραπείας με ενδοφλέβια χορήγηση γ-σφαιρίνης, 
κορτικοστεροειδών, και προφυλακτικής αντιβιοτικής αγωγής, παρουσιάζοντας εξαιρετικά γρήγορη 
βελτίωση σε 10 μόλις μέρες. Τελικά, αφαιρέθηκε η εξωτερική οστεοσύνθεση και η ασθενής ξεκίνησε 
φυσικοθεραπεία. Δύο μήνες μετεγχειρητικά, η ασθενής είναι πλήρως λειτουργική και κινητοποιημένη, χωρίς 
ιατρικά προβλήματα. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Είναι εξαιρετικά σημαντικό να προσθέσουμε στην διαφορική διάγνωση των κλινικών 
σημείων και συμπτωμάτων συμβατών με μετεγχειρητική λοίμωξη σε ορθοπαιδικούς τραυματίες ασθενείς 
το αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο, ώστε να τίθεται εγκαίρως η διάγνωση χωρίς περαιτέρω επιπλοκές. 
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ΑΑ068 

ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΟΣ BRODIE ΤΟΥ 
ΚΥΒΟΕΙΔΟΥΣ ΟΣΤΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΡΣΟΥ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
Ιωάννης Τζέλλιος1, Απόστολος Κόλκας1, Κωνσταντίνος Δήμος1, Δημήτριος Τσουμάνης1, Βασίλειος 
Γαβριελάτος1, Ιωάννης Γελαλής1 

1Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων  
Εισαγωγή: Το απόστημα του Brodie είναι μία σχετικά σπάνια μορφή χρόνιας υποξείας οστεομυελίτιδας που 
προσβάλλει συχνότερα τις επιφύσεις και διαφύσεις των μακρών οστών των κάτω άκρων. Η κλινική του 
εικόνα είναι ύπουλη, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη διάγνωσή του.  
Σκοπός: Παρουσίαση ενός σπάνιου περιστατικού μετατραυματικού αποστήματος Brodie του κυβοειδούς, 
του οποίου διαγνώσθηκε κι αντιμετωπίστηκε 3 έτη μετά τον αρχικό τραυματισμό. 
Υλικό/Μέθοδος: Ασθενής άρρεν 20 ετών προσήλθε στο Ε.Ι. Ορθοπαιδικής του νοσοκομείου μας με χρόνιο 
άλγος στην πλάγια επιφάνεια του ΔΕ πέλματος. Ανέφερε επεισόδιο τραυματισμού από ξύλινο αιχμηρό 
αντικείμενο προ 3ετίας στην εν λόγω περιοχή, το οποίο αντιμετωπίστηκε αλλαχού με χειρουργικό καθαρισμό 
του τραύματος, σύγκλειση αυτού και χορήγηση αντιβιοτικών. Η κλινική εξέταση ανέδειξε ευαισθησία στην 
ψηλάφηση της πλάγιας επιφάνειας του ΔΕ άκρου πόδα, χωρίς στοιχεία φλεγμονής. Στις ακτινογραφίες 
άκρου ποδός παρατηρήθηκε ωοειδής λυτική εστία με σκληρυντικά χείλη στο κυβοειδές, ενώ η μαγνητική 
τομογραφία ανέδειξε κοιλότητα με πλούσιο εμπλουτισμό εντός του κυβοειδούς. Η χειρουργική 
αντιμετώπιση περιέλαβε διάνοιξη οστικού παραθύρου στην άνω επιφάνεια του κυβοειδούς, παροχέτευση 
της πυώδους συλλογής, από την οποία ελήφθησαν καλλιέργειες, αφαίρεση εναπομείναντος ξένου σώματος, 
απόξεση της κοιλότητας κι αφαίρεση φλεγμονωδών στοιχείων των μαλακών μορίων. Ο μικροοργανισμός 
που απομονώθηκε από τις καλλιέργειες ήταν η E. Coli. Μετεγχειρητικά, χορηγήθηκε ενδοφλέβια αντιβιοτική 
αγωγή για 2 εβδομάδες και p. os για άλλες 4 εβδομάδες, σύμφωνα με το αντιβιόγραμμα. 
Αποτελέσματα: Μετά από 1 περίοδο 4 εβδομάδων αποφόρτισης και φυσιοθεραπείας προς διατήρηση της 
τροφίας των μυϊκών ομάδων του σκέλους, ο ασθενής επέστρεψε στις καθημερινές δραστηριότητές του. Δεν 
υπήρξαν επιπλοκές από το χειρουργικό τραύμα. Στις ακτινογραφίες στα 2 έτη του follow up παρατηρήθηκε 
σταδιακή πλήρωση της κοιλότητας. 
Συμπεράσματα: Το απόστημα Brodie του κυβοειδούς οσταρίου του ταρσού είναι σχετικά σπάνιο. Η κλινική 
του εικόνα δεν είναι σαφής. Το πλήρες ιστορικό, η υψηλή κλινική υποψία και ο σωστός απεικονιστικός 
έλεγχος είναι στοιχεία που οδηγούν στη σωστή αντιμετώπιση της πάθησης.  
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ΑΑ069 

ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΞΕΙΑΣ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΛΑΓΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΗΣ 
ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ β 
ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ  
Πέτρος Καψετάκης1, Γεώργιος Κλώνος1, Εμμανουήλ Κρουσταλάκης1, Ιωάννης Σταυρακάκης1, Γρηγόριος  
Καστάνης1, Καλλιόπη  Αλπαντάκη1 

1Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο 

Εισαγωγή - Σκοπός 
Η οστεομυελίτιδα με αιματογενή διασπορά στην περιοχή της πυέλου αποτελεί σπάνια οντότητα και 
απαντάται συνήθως σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς ή σε ασθενείς με δρεπανοκυτταρική αναιμία. 
Παρουσιάζουμε ασθενή με β θαλασσαιμία, ο οποίος ανέπτυξε οστεομυελίτιδα λαγονίου και κεφαλής 
μηριαίου. Ο ασθενής αντιμετωπίστηκε με διαδερμικούς τρυπανισμούς και ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή, 
με καλή έκβαση. 
 
Υλικό - μέθοδος:   
 Ασθενής 35 χρ προσήλθε στα ΤΕΠ με άλγος δεξιού ισχίου, χωλότητα βάδισης, κακουχία  και εμπύρετο έως 
38,5. Από την κλινική εξέταση ο ασθενής παρουσίαζε ευαισθησία στο δεξιό λαγόνιο και επώδυνο περιορισμό 
στην έσω στροφή του σύστοιχου ισχίου. Ο ασθενής αντιμετωπιζόταν αρχικά ως οξεία οσφυαλγία με μη 
στεροειδή αντιφλεγμονώδη, χωρίς βελτίωση της κλινικής εικόνας. Ο απεικονιστικός έλεγχος με μαγνητική 
τομογραφία ανέδειξε οστικό οίδημα δεξιού λαγονίου και κεφαλής μηριαίου, εικόνα συμβατή με 
οστεομυελίτιδα. Με την εισαγωγή του ασθενούς στην κλινική, χορηγήθηκε ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή, 
λόγω του εμπυρέτου και της συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης. Ο ασθενής υπεβλήθη σε διαδερμική 
λήψη υλικού από το δεξιό λαγόνιο υπό καθοδήγηση αξονικού τομογράφου. Η κυτταρολογική εξέταση 
ανέδειξε άφθονα φλεγμονώδη κύτταρα, ενώ στις καλλιέργειες δεν απομονώθηκε κάποιος παθογόνος 
μικροοργανισμός. Συνεχίστηκε εμπειρικό σχήμα ενδοφλέβιας αντιβίωσης ευρέος φάσματος. Λόγω της 
κλινικής και εργαστηριακής επιδείνωσης, αποφασίστηκε χειρουργική παρέμβαση. Ο ασθενής τοποθετήθηκε 
σε τραπέζι έλξεως. Με τη βοήθεια ακτινοσκόπησης διενεργήθηκαν τρυπανισμοί με παροχέτευση του πύου 
και λήψη υλικού για νέες καλλιέργειες στην δεξιά πτέρυγα του λαγονίου και στην κεφαλή του μηριαίου στις 
αντίστοιχες περιοχές στις οποίες  εντοπίστηκε οστικό οίδημα από την μαγνητική τομογραφία. Οι 
καλλιέργειες, οι οποίες πάρθηκαν από το χειρουργείο ήταν επίσης στείρες. 
 
Αποτελέσματα 
Μετά τη χειρουργική επέμβαση, ο ασθενής εμφάνισε βελτίωση της κλινικής και εργαστηριακής του εικόνας. 
Συνέχισε την ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή για 4 εβδομάδες ακόμα, με προοδευτική βελτίωση. 
Ακολούθησε από του στόματος αντιβιοτική αγωγή και μία ενδοφλέβια δόση dalbavancin εβδομαδιαία για 6 
εβδομάδες ακόμα. 3 μήνες μετά ο ασθενής παραμένει ελεύθερος συμπτωματολογίας.  
 
Συμπεράσματα 
Η θαλασαιμια είναι μια από τις πιο συχνές γενετικές διαταραχές στο κόσμο. Οι λοιμώξεις σε αυτούς τους 
ασθενείς  αποτελούν τη δεύτερη συχνότερη αιτία θνησιμότητας και την κύρια αιτία νοσηρότητας. Υψηλός 
δείκτης υποψίας από τον κλινικό ιατρό, καθώς και καλή συνεργασία μεταξύ των σχετικών ιατρικών 
ειδικοτήτων απαιτείται προκειμένου να διαγνωσθούν και αντιμετωπισθούν έγκαιρα αυτές οι απειλητικές 
για τη ζωή καταστάσεις.  
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ΑΑ070 

ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ 
ΜΙΚΡΟΒΙΟ, Peptoniphilus Asaccharolyticus 
Βασίλειος Μαρουγκλιάνης1, Μιχαήλ Βαβουράκης1, Χρήστος Πατήλας1, Μελέτης Ροζης1, Δημήτριος Ζαχαρίου1, 
Ιωάννης Βλάμης1, Σπυρίδων Πνευματικός1 

1Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ: Οι περιπροσθετικές λοιμώξεις των αρθρώσεων (PJIs) είναι σοβαρές επιπλοκές που 
εμφανίζονται στο 1% έως 2% των ολικών αρθροπλαστικών. Οι πιο συνηθισμένοι αιτιολογικοί παράγοντες 
που οδηγούν σε PJI είναι οι αρνητικοί στην κοαγουλάση σταφυλόκοκκοι (30%-43%), ο Staphylococcus aureus 
(12%-23%) και οι στρεπτόκοκκοι (9%-10%). Τα αναερόβια βακτήρια παρουσιάζονται στο 3-6% των PJI και 
μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές, όπως σημαντική νοσηρότητα, ανεπαρκή αποτελέσματα και 
υψηλό κόστος υγειονομικής περίθαλψης. Έχουν αναφερθεί βακτήρια όπως Peptoniphilus sp., Bacteroides 
sp., Fusobacterium sp., Peptostreptococcus sp., Clostridium sp., Prevotella sp., Corynebacterium 
diphtheroides, Veillonella dispar, Finegoldia magna και Parvimonas micra. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Ένας 79χρονος άνδρας προσήλθε στο τμήμα εξωτερικών ιατρείων με πυρετό (37,80 
C), πόνο στο δεξί ισχίο και αδυναμία βάδισης. Πριν από δεκαπέντε μέρες χειρουργήθηκε για 
ημιαρθροπλαστική ισχίου. Ανέφερε έντονο πόνο στο δεξί ισχίο. Σε εργαστηριακό έλεγχο, τα λευκά 
αιμοσφαίρια ήταν 7,83*103/μL, η ΤΚΕ ήταν 49 mm/h και η CRP ήταν 0,41 mg/dL (φυσιολογική τιμή: <0,31). 
Οι ακτινογραφίες της λεκάνης έδειξαν μετατόπιση της διπολικής κεφαλής και χαλάρωση του μηριαίου 
στελέχους. Υγρό που παρακεντήθηκε από το δεξί ισχίο στάλθηκε για εργαστηριακή ανάλυση, καλλιέργεια 
και δοκιμή άλφα-ντιφενσίνης. Η δοκιμή άλφα-ντιφενσίνης βρέθηκε θετική. Ο ασθενής οδηγήθηκε στο 
χειρουργείο, όπου αφαιρέθηκαν τα υλικά και αντικαταστάθηκαν με ένα spacer.  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα αφαιρεθέντα υλικά στάλθηκαν στο εργαστήριο για sonication. Μετεγχειρητικά, έγινε 
έναρξη σιπροφλοξασίνης και κλινδαμυκίνης. Μετά την επέμβαση, τα λευκά αιμοσφαίρια ήταν φυσιολογικά 
(9,46*103/μL), ωστόσο, τόσο η ΤΚΕ όσο και η CRP αυξήθηκαν στα 98 mm/h και στα 12,1 mg/dL, αντίστοιχα. 
Τη δέκατη μετεγχειρητική ημέρα, το sonication ανέδειξε Peptoniphilus asaccharolyticus. Η αντιβίωση άλλαξε 
σε moxifloxacin και piperacillin/tazobactam και χορηγήθηκε για 2 εβδομάδες. Στη συνέχεια, η αντιβίωση  
άλλαξε σε σιπροφλοξασίνη και κλινδαμυκίνη per os και συνεχίστηκε για 6 εβδομάδες μετά το εξιτήριο. 
Τέσσερις μήνες μετεγχειρητικά ο ασθενής χειρουργήθηκε για δεύτερη φορά. Το spacer αφαιρέθηκε και έγινε 
ολική αρθροπλαστική ισχίου, ενώ νέες καλλιέργειες εστάλλησαν. Οι καλλιέργειες που ελήφθησαν από αυτό 
το χειρουργείο ήταν αρνητικές. Η μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς ήταν ομαλή και πήρε εξιτήριο την 
πέμπτη μετεγχειρητική ημέρα. Έξι μήνες μετεγχειρητικά, ο ασθενής είναι ελεύθερος συμπτωμάτων. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Αυτή η περίπτωση παρουσιάζει περιπροθετική λοίμωξη ισχίου που προκαλείται από 
Peptoniphilus asaccharolyticus και την επακόλουθη αντιμετώπισή της. Αυτή είναι η πρώτη φορά στην 
πρόσφατη βιβλιογραφία που το P. asaccharolyticus καλλιεργείται σε PJI. Στόχος αυτής της αναφοράς 
περιστατικού ήταν η κατανόηση του ρόλου των αναερόβιων βακτηρίων στις περιπροθετικές λοιμώξεις των 
αρθρώσεων, προκειμένου να καθοδηγηθούν άλλοι γιατροί στη διαχείριση τέτοιων λοιμώξεων που 
προκαλούνται από αυτό το είδος βακτηρίων. 
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ΑΑ071 

ΣΠΑΝΙΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ 55 
ΑΠΟ STREPTOCOCCUS SANGUINIS 
Γεώργιος Τουνισσίδης1, Περικλής Πελαντής1, Βασίλης Βασιλειάδης1, Γεώργιος Νομικός1, Ιωάννης 
Καραμιχαλέλης1, Αριστόδημος Μαράτσος, Ευαγγελία Μικέδη1 

1Γ.Ν Χίου 

Σκοπός: Παρουσίαση σπάνιου περιστατικού αποστήματος μαλακών μορίων σε ασθενή 55 ετών από 
Streptococcus Sanguinis με ασαφή κλινική εικόνα. 
 
Μέθοδος: Παρακέντηση συλλογής, καλλιέργεια πύου, διεγχειρητική διάνοιξη συλλογής, παροχέτευση, 
καλλιέργεια υλικού, αντιβιοτική αγωγή 
 
Ασθενής 55 ετών προσήλθε περιπατητική στα ΤΕΙ Ορθοπεδικής τον Δεκέμβριο του 2021 αιτιώμενη 
επιδεινούμενη μηραλγία-ισχιαλγία δεξιά από μηνός. Κατά την κλινική εξέταση δεν προέκυψαν παθολογικά 
ευρήματα. Ακτινογραφικός έλεγχος ΟΜΣΣ, λεκάνης ισχίων και συγκριτικής γονάτων χωρίς παθολογικά 
ευρήματα. Μαγνητική τομογραφία ΟΜΣΣ χωρίς παθολογικά ευρήματα, ως επί άλγους ριζιτικής προέλευσης. 
Επανέλεγχος στα ΤΕΙ Ορθοπεδικής τον Φλεβάρη του 2022 λόγω επιδεινούμενου άλγους δεξιού μηρού και 
ισχίου με συνοδό εμπύρετο. Έγινε παθολογική συνεκτίμηση και από τον ακτινολογικό έλεγχο υπήρξε εικόνα 
οστικού ελλείμματος στην έξω επιφάνεια του άνω τριτημορίου του δεξιού μηριαίου οστού.  
 
Εργαστηριακός έλεγχος 4/3/22 και στις 9/3/22 ως επί επιδεινούμενης λοίμωξης με συνοδό αναιμία. 
Εισαγωγή στην Ορθοπαιδική Κλινική του ΓΝ Χίου στις 14/3/22. Εργαστηριακός έλεγχος 14/7/22 και 15/7/22, 
εμμονή δεικτών φλεγμονής παρά την ενδοφλέβια αγωγή της ασθενούς. Διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας 
μηριαίου οστού στις 17/3/22 με γνωμάτευση ως επί πιθανού σαρκώματος λόγω λύσης του περιοστέου. Στις 
17/3/22 παρακέντηση συλλογής υπο υπερηχογραφικό έλεγχο και αφαίρεσης 150ml πυοαιματηρού υγρού. 
Καλλιέργεια πύου θετική για Streptococcus Sanguinis. Από το ιστορικό αναφέρει οδοντιατρική επέμβαση 
προ 5 μηνών. 
 
Στις 18/3/22 διάνοιξη συλλογής στα περιφερικά 2/3 της έξω επιφάνειας του μηρού υπό ραχιαία αναισθησία. 
Διάνοιξη πλατείας περιτονίας, παροχέτευση ενδομυϊκής και περιοστικής συλλογής. Έκπλυση διανοιχθείσας 
κύστης και λήψη βιοψίας από θύλακο κύστης. Διεγχειρητική ανεύρεση περιοστικής αντίδρασης - 
κατάγματος με επικοινωνία μυελικής κοιλότητας και κύστης. Στις 18/3/22 2η καλλιέργεια αίματος αρνητική. 
Εργαστηριακός έλεγχος και αλλαγή τραύματος κάθε δύο μέρες. Κατά την διάρκεια της νοσηλείας της η 
ασθενής έλαβε συστηματική αντιβιοτική αγωγή ενδοφλεβίως Flagyl 500mg 1X3 από 17/3/22 έως 20/3/22, 
Penicillin 4.000.000 1X4 από 20/3/22 έως 7/4/22, Amoxicillin sodium 1 gr και Clavulanate potassium 0,2 gr 
1Χ2 από 31/3/22 έως 7/4/22.  
 
Αποτελέσματα: Στις 7/4/22 η ασθενής έλαβε εξιτήριο από την Ορθοπαιδική Κλινική και συνταγογραφηθηκε 
αντιβιοτική αγωγή με Augmentin (875 + 125) mg p.o για διάστημα τριών εβδομάδων ακόμα. Επανέλεγχο στα 
ΤΕΙ Ορθοπεδικής στις 14/4/22 με νέο εργαστηριακό έλεγχο, αύξηση CRP, χωρίς συνοδό λευκοκυττάρωση και 
τύπο λευκοκυττάρωσης. Νέος βελτιούμενος εργαστηριακός έλεγχος στα ΤΕΙ Ορθοπεδικής στις 17/6/22. 
Κλινική εξέταση ασθενούς στις 12/7/22, πλήρες εύρος κίνησης, πλήρης μυική ισχύς, χωρίς άλγος ή 
ευαισθησία. 
 
Συμπεράσματα: Σαν ορθοπεδικοί καλούμαστε καθημερινά να αντιμετωπίσουμε περιστατικά οσφυο-
ισχιαλγίας. Η σωστή λήψη ατομικού αναμνηστικού και συχνή κλινική εξέταση συμβάλουν στην διαφορική 
διάγνωση και αντιμετώπιση ακόμα και των πιο σπάνιων αιτιών οσφυο-ισχιαλγίας. 
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ΑΑ072 

ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΑΠΟ ΛΙΣΤΕΡΙΑ Η 
ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΟΓΟΝΟΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ 
Παναγιώτης Αντζουλάς1, Παναγιώτης Τσιπλάκος1, Αναστασία Αμπαριώτου1, Νικόλαος Πάρχας1, Βασίλης  
Παπαθανίδης1, Βασίλειος Αθανασίου1 

1Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών  
ΣΚΟΠΟΣ: 
Όπως αναφέρεται στη σύγχρονη βιβλιογραφία, η λοίμωξη των προθετικών αρθρώσεων που προκαλείται 
από λιστέρια η μονοκυτταρογόνος (Listeria monocytogenes) είναι σπάνια, επηρεάζοντας κυρίως 
ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Θεωρείται μια όψιμη επιπλοκή που εμφανίζεται μήνες ή χρόνια μετά την 
αρθροπλαστική, σε χειρουργικές επεμβάσεις ενός ή δύο σταδίων (με τη διατήρηση ή όχι των εμφυτευμάτων) 
και μακροχρόνιας χορήγησης αντιβιοτικών. 
 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: 
 
Γυναίκα ηλικίας 82 ετών, εισήχθη στο νοσοκομείο μας με πρόσφατο ιστορικό προοδευτικού πόνου στο δεξιό 
ισχίο. Ανέφερε σταδιακά αυξανόμενο πόνο στο ισχίο 4 μήνες πριν την εισαγωγή της. Η ασθενής ήταν 
απύρετη, περιπατητική αλλά με πόνο που εντοπίστηκε στη βουβωνική χώρα και αντανακλούσε σε όλο το 
μηρό. Στην ασθενή είχε προηγηθεί ολική αρθροπλαστική ισχίου από 9 έτη λόγω εκφυλιστικής 
οστεοαρθρίτιδας ισχίου. Οι τυπικές ακτινογραφίες ισχίου δεν ανέδειξαν εμφανή σημάδια χαλάρωσης του 
εμφυτεύματος. Ανέφερε παροδικό πυρετό, διάρροια και ότι είχε καταναλώσει μαλακό τυρί που παράγεται 
από μη παστεριωμένο γάλα που προέρχεται από τα ζώα της. Η παρακέντηση του ισχίου απομόνωσε την 
Listeria monocytogenes ευαίσθητη σε αμινοπενικιλλίνες, μεροπενέμη, σουλφαμεθοξαζόλη/τριμεθοπρίμη 
(SXM/TMP). 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ασθενής προγραμματίστηκε για χειρουργική θεραπεία με αναθεώρηση δύο σταδίων της 
ΟΑΙ. Στο πρώτο στάδιο, εντοπίστηκε πυώδης συλλογή και έγινε αφαίρεση του στυλεού. Η ασθενής έλαβε 
ενδοφλέβια μεροπενέμη και βανκομυκίνη για 2 εβδομάδες και έγινε αποκλιμάκωση με ενδοφλέβια 
αμπικιλλίνη για 3 εβδομάδες. Έλαβε εξιτήριο με συνδυαστικό σχήμα από του στόματος αμπικιλλίνη και 
TMP/SMX. Παρακολουθήθηκε έως ότου υποβλήθηκε σε αναθεώρηση δεύτερου σταδίου 3 μήνες αργότερα. 
Στο δεύτερο στάδιο αφαιρέθηκε η κοτύλη και τοποθετήθηκε νέα τανταλίου με στυλεό Wagner. Στα 2 χρόνια 
μετεγχειρητικά η ασθενής ήταν ασυμπτωματική. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 
 
Τα ποσοστά επιτυχίας της συντηρητικής θεραπείας και των διαδικασιών ενός σταδίου ή δύο σταδίων 
εξαρτώνται από την κατάλληλη επιλογή ασθενών και τη χρονιότητα της λοίμωξης. Οι ανοσοκατεσταλμένοι 
ασθενείς είναι ευαίσθητοι σε λοιμώξεις από λιστέρια και θα πρέπει να ενημερώνονται ότι η κατανάλωση μη 
παστεριωμένων γαλακτοκομικών προϊόντων αυξάνει τον κίνδυνο αυτής της άτυπης λοίμωξης. Η αμπικιλλίνη 
προτείνεται σε συνδυασμό με γενταμικίνη. Μεροπενέμη ή SMX-TMP έχουν προταθεί για ασθενείς 
αλλεργικούς στην πενικιλίνη. Η χορήγηση της αντιβίωσης χορήγηση, συντηρητική ή χειρουργική θεραπεία 
και η αναθεώρηση της αρθροπλαστικής σε ένα ή δύο σταδίων παραμένουν αμφιλεγόμενα.
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ΑΑ073 

ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY AND CARBON FIBER 
REINFORCED FILAMENT POTENTIAL USE FOR TRANSTIBIAL AMPUTEE 
SOCKET FABRICATION 
Constantina Matsika - Klossa1, Dimitrios Karalekas1, Stavros Kourkoulis2, Olga Savvidou3, Panagiotis 
Papaggelopoulos3 

1Laboratory of Advanced Manufacturing Technologies and Testing, University of Piraeus, 2School of Applied Mathematical 
and Physical Sciences, National Technical University of Athens, 3First Department of Orthopaedic Surgery, National 
Kapodistrian University of Athens 

Introduction 
This study examines the potential of additive manufacturing technology to be used in the fabrication of 
transtibial prosthetic sockets; initially by looking at the material properties, then by simulating the prosthetic 
socket under load and finally by constructing a prototype socket.  
 
Materials and Methods 
It is explored how tensile material properties (ultimate strength, Young’s modulus) of printed specimens were 
affected by the following two parameters, the chopped CF reinforcement percentage (Nylon filaments with 
reinforcement percentage of 0%, 10%, 15% and 20%) and the raster angle relative to the loading axis (0°, 45°, 
90°). 
A thin walled (2mm) transtibial socket model was then created after obtaining the stump geometry using a 
scanner, the experimental data were fed to a FEA program and a basic computational analysis was carried 
out that considered only the maximum ground reaction force observed during walking (900N). Then the 
model was printed to evaluate the printability of the design. 
 
Results 
The experimental tensile test results showed increase in the ultimate tensile strength at 0° angle. The material 
with 10% reinforcement outperformed the rest. At 0° the ultimate tensile strength was 67.75MPa and the 
elasticity modulus 4.02 GPa. The average stress of all 3 raster angles was found to be 49.37 MPa showing that 
only a 10% reinforcement presents a 104.6% increase to the ultimate tensile strength of the unreinforced 
Nylon filament. The average elasticity modulus was 2.28 GPa, 5.26 times greater than the values observed in 
the unreinforced Nylon.  
The simulation for the socket model resulted into 15 MPa max stress that could easily be rectified by 
increasing the wall thickness considering the thickness of the plastic socket wall is about 10mm. 
 
Conclusions 
The results indicate that printing a prosthetic socket is indeed feasible and the commercial materials available 
are more than sufficient for this application. 
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ΑΑ074 

Η ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΙΝΑΙ 
ΕΦΙΚΤΗ ΣΕ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΕΣΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
Μιχαήλ Λαλουδάκης1, Παναγιώτης Φόρτης2, Ιωάννης  Παναγιωτάκης1, Αντιόπη Λυμπεροπούλου1, Ανδρέας  
Τεντόμας1, Ανδρέας Μάγειρος1 

1Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης,, 2Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πανεπιστήμιο 
Πατρών, Πάτρα 

ΣΚΟΠΟΣ 
Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει την βιωσιμότητα και χρησιμότητα της τρισδιάστατης 
εκτύπωσης στην Ορθ/κή χειρουργική. 
ΥΛΙΚΟ ΜΕΘΟΔΟΣ  
Χρησιμοποιήθηκε ο αξονικός τομογράφος του νοσοκομείου. Έγινε τρισδιάστατη απεικόνιση του πάσχοντος 
μέλους. Μετά τα DICOM αρχεία με το κατάλληλο λογισμικό μετατράπηκαν σε STL αρχεία και σχεδιάστηκε το 
τμήμα του μέλους, που εστιαζόταν το ενδιαφέρον. Κατόπιν έγινε η τρισδιάστατη εκτύπωση και η δημιουργία 
του rapid prototype (RP).   
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
Το υλικό μας αφορά κατάγματα, ψευδαρθρώσεις και  ολική αρθροπλαστική γόνατος. Σε έναν ασθενή 
χρησιμοποιήθηκε για την αποφυγή στροφικού λάθους στην συντηρητική αντιμετώπιση κατάγματος  
κερκίδος. Σε δύο για επιλογή προσπέλασης οστεοσύνθεσης σε ψευδάρθρωση (εικ. 1) και σε έναν ασθενή με 
Schatzker IV  (εικ 2) για διαδερμική εισαγωγή και οστεοσύνθεση. Τέλος σε ολική αρθροπλαστική γόνατος 
τόσο για έλεγχο του ακριβούς σημείου με την λιγότερη φθορά, όσο και για την επιλογή της κατάλληλης 
κνημιαίας ενδοπρόθεσης.  Διεγχειρητικά γινόταν η προσαρμογή και προκύρτωση της πλάκας πάνω στο 
αποστειρωμένο RP υπολογίζοντας και την επιθυμητή διόρθωση. Το κόστος του τρισδιάστατου εκτυπωτή και 
του υλικού που χρησιμοποιείται για την εκτύπωση του πρωτοτύπου δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό. Υπολογίζεται 
ότι για κάθε RP το κόστος δεν υπερέβαινε τα 10-12 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος του RP.  Επίσης το RP 
μπορεί να αποστειρωθεί σε κλίβανο και να χρησιμοποιηθεί διεγχειρητικά. Το λογισμικό προς το παρόν 
υπάρχει δωρεάν στο διαδίκτυο.  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η τρισδιάστατη εκτύπωση είναι εφικτή σε νοσοκομεία του ΕΣΥ, για προεγχειρητικό σχεδιασμό, αλλά και 
διεγχειρητικά  και σε επιλεγμένες περιπτώσεις μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τον χειρουργό. 
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ΑΑ075 

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΜΑ 
ΙΣΧΙΟΥ 
Αθανάσιος Κούκος1, Γεώργιος Αζίδης1, Χρήστος Παπαγεωργίου1, Ιωάννης Κουτρούμπας2, Σαφά Σερήφ2, Κοράι 
Αχμέτ2 

1Γ.Ν. Ξάνθης, Ξάνθη, Ελλάδα, 2Γ.Ν. Κομοτηνής 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ:Στη μελέτη επταετούς καταγραφής (2015-2021) των χειρουργημένων υπερήλικων 
ασθενών με κάταγμα ισχίου στα νοσοκομεία μας,παρακολουθήσαμε την μετεγχειρητική τους πορεία σε 
τακτά χρονικά διαστήματα,για ένα έτος μετά τη χειρουργική επέμβαση 
                                                                                                      
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ:Συμπεριελήφθησαν 550 ασθενείς,ηλικίας 75-98 ετών,κατηγορίας ASA ΙΙΙ-
ΙV,υπεβλήθησαν σε ημιαρθροπλαστική ισχίου(249) ή ενδομυελική ήλωση μηριαίου(301),υπο γενική ή 
περιοχική αναισθησία.Παρακολουθήθηκαν μετεγχειρητικά  κατά τη νοσηλεία τους,ακολούθησε τηλεφωνική 
συνέντευξη στον 1ο ,στον 3ο ,στον 6ο,στον 9ο,στον 12ο,μήνα μετεγχειρητικά.Καταγράφηκαν οι ημέρες 
νοσηλείας,οι ενδονοσοκομειακοί θάνατοι,οι θάνατοι στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα,η ικανότητα ή μη 
της βάδισης μετεγχειρητικά.             
                                                                           
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:Ο μέσος χρόνος νοσηλείας στην Ορθοπαιδική κλινική για ασθενείς με ενδομυελική ήλωση 
ηταν 5 ημέρες και για ημιαρθροπλαστική του ισχίου 6 ημέρες.Παρατεταμένη νοσηλεία 15-20 ημέρες υπήρξε 
σε 49 ασθενείς(9%),20-30 ημέρες σε 22 ασθενείς(4%),ανω των 60 ημερών σε 6 (1%) ασθενείς λόγω 
επιβάρυνσης κυρίως της καρδιολογικής και νεφρολογικής τους κατάστασης.Υπήρξαν 28(5%) 
ενδονοσοκομειακοί θάνατοι( εκ των οποίων οι 10 στις 3 πρώτες ημέρες μετεγχειρητικά και οι 18 στις πρώτες 
10 ημέρες μετεγχειρητικά.Στο follow up που ακολούθησε υπήρξαν 17 θάνατοι στον 1ο μήνα(3%),22 θάνατοι 
στον 3ο μήνα(4%),6 θάνατοι στον 6ο μήνα(1%),2 θάνατοι στον 9ο μήνα(0,4%),11 θάνατοι στον 12ο 
μήνα(2%).Δεν μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε με 46 ασθενείς.Όσον αφορά την λειτουργικότητα των 
ασθενών κατά την αποκατάσταση μετά το χειρουργείο,77 ασθενείς(14%) παρέμειναν κατακεκλιμένοι χωρίς 
καμία ικανότητα βάδισης και αυτοεξυπηρέτησης όλο το έτος μετά το χειρουργείο,401 ασθενείς(73%) 
βάδισαν υποβασταζόμενοι αρχικά με βακτηρίες ή περιπατητήρα τύπου <Π> από τον 1ο μήνα της 
παρακολούθησης,εκ των οποίων 55(10%) δεν χρησιμοποίησαν κανένα βοηθητικό μέσον στους επόμενους 
μήνες,325(59%) συνέχισαν να χρησιμοποιούν βακτηρίες και <Π>και μετά τον 3ο μήνα,22(4%) υπέστησαν 
επανακάταγμα ή νέο κάταγμα ισχίου μετά από πτώση μέχρι τον 12ο μήνα της παρακολούθησης. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:Η βαρύτητα της γενικής κατάστασης προεγχειρητικά και η προχωρημένη ηλικία των 
ασθενών συνάδουν με την κακή μετεγχειρητική έκβαση και τη λειτουργική ανικανότητα των ασθενών μετά 
από τη χειρουργική αποκατάσταση του κατάγματος του ισχίου. 
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ΑΑ076 

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗN ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ : ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ SCOLIOSIS  
Ευστάθιος Σιδηρόπουλος1, Θεόδωρος  Βαγενάς2, Θεόδωρος  Οικονομόπουλος3, Γεώργιος  Ματσόπουλος3, 
Ευστάθιος  Κενανίδης4,5, Μιχάλης  Ποτούπνης4,5, Ελευθέριος Τσιρίδης4,5, Παναγιώτης  Μπαμίδης2 

1Αναπτυξιακή Μελετητική Βορείου Ελλάδος, 2Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας, Ιατρική Σχολή, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 3Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και 
Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), 4Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, 55Ομάδα C.O.RE- ΚΕΔΕΚ- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Εισαγωγή 
Η σκολίωση επηρεάζει το 2-3% του παγκόσμιου πληθυσμού, δηλαδή περίπου 12 εκατομμύρια άτομα στην 
ΕΕ. 20.000 περιπτώσεις σοβαρής σκολίωσης αναφέρονται κάθε χρόνο στην ΕΕ. Κάθε χρόνο στις Η.Π.Α, οι 
ασθενείς με σκολίωση πραγματοποιούν περισσότερες από 600.000 επισκέψεις σε ιδιωτικά ιατρεία, περίπου 
30.000 παιδιά τοποθετούνται με νάρθηκα και 38.000 ασθενείς υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση 
σπονδυλοδεσίας. 
 
Σκοπός 
Ο σκοπός του έργου SCOLIOSIS αφορά στην υλοποίηση ενός αυτοματοποιημένου, μη επεμβατικού 
συστήματος εκτίμησης της παρουσίας ή μη σκολίωσης καθώς και του μεγέθους των γωνιών κλήσης της 
σπονδυλικής στήλης με βάση την επεξεργασία δεδομένων εικόνων του κορμού του ανθρώπου. Παράλληλα 
το σύστημα  υποστηρίζει αποφάσεις εκτίμησης της επικινδυνότητας των μετρήσεων καθώς και σχετικές 
ποσοτικές μετρήσεις  (βαθμό της σκολίωσης, γωνίες Cobb). 
 
Υλικό & Μέθοδος 
Στα πλαίσια του έργου θα δημιουργηθεί κατάλληλο λογισμικό για την υποστήριξη των παραπάνω 
συστημάτων και των απαραίτητων γραφικών τους διεπαφών και η κατάλληλη υποδομή για την αποθήκευση 
και μετάδοση των δεδομένων. Επίσης θα γίνει χρήση κοινών συσκευών (π.χ. κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές 
ταμπλέτες) για τα απαιτούμενα στοιχεία υλικού του συστήματος, με σκοπό την ευκολότερη εξοικείωση του 
χρήστη με το σύστημα. Η μελέτη αποτελεί ένα συνδυασμό μιας μελέτης αποτελεσματικότητας (effectiveness 
study) και μιας δοκιμής σκοπιμότητας (feasibility study) ακολουθώντας το πρότυπο των μεικτών μεθόδων 
(mixed-methods design), το οποίο θα αποτελείται τόσο από ποιοτικούς (qualitative), όσο και από ποσοτικούς 
(quantitative) δείκτες παρακολούθησης. 
 
Αποτέλεσμα 
Στην πρώτη αυτή φάση του έργου ολοκληρώθηκε το κλινικό πρωτόκολλο των πιλοτικών δοκιμών καθώς και 
η σχεδίαση της εφαρμογής όπου ορίστηκε η αρχιτεκτονική του συστήματος καθώς και το περιβάλλον της 
εφαρμογής. Το περιβάλλον της εφαρμογής είναι εύχρηστο προς το χρήστη και για τον ασθενή και το γιατρό. 
 
Συμπεράσματα 
Τα πρώτα αποτελέσματα από τη συλλογή δεδομένων κατά τις προσημειώσεις θα αναδείξουν τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης της συσκευής.
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ΑΑ077 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΓΓΕΙΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ 
ΗΜΙΤΕΝΟΝΤΩΔΗ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΝΙΚΛΩΝ 
Νικόλαος Βέργαδος1, Ανδρέας Μαυρογένης2, Γεώργιος Μπάμπης3, Ερμιόνη Πάσιου4, Σταύρος Κουρκουλής4, 
Απόστολος Παπαλόης5, Βασίλειος Νικολάου3 

1Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης,  2Ά Ορθοπαιδική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ,  3΄Β Ορθοπαιδική Κλινική 
Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, 4Εργαστήριο Εμβιομηχανικής και Βιοϊατρικής Φυσικής Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και 
Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ,  5Ερευνητικό Εκπαιδευτικό και Πειραματικό Κέντρο ELPEN 

Εισαγωγή: Η διατήρηση της κατάφυσης του ημιτενοντώδη τένοντα σε επεμβάσεις ανακατασκευής Πρόσθιου 
Χιαστού Συνδέσμου (ΠΧΣ) παρακάμπτει το στάδιο της νέκρωσης επιταχύνοντας  τη διαδικασία ωρίμανσής 
του. Υποθέσαμε ότι η διατήρηση της αγγείωσης του τένοντα ενισχύει την εμβιομηχανική αντοχή του.  
Υλικό / Μέθοδος: Τριάντα έξι (36) αρσενικοί νεαροί κόνικλοι Νέας Ζηλανδίας υποβλήθηκαν σε 
συνδεσμοπλαστική ΠΧΣ με αυτομόσχευμα ημιτενοντώδη και τυχαιοποιημένα κατανεμήθηκαν σε δύο (2) 
ισάριθμες ομάδες (ομάδα μελέτης με τένοντα που διατηρούσε την κατάφυση στην κνήμη και ομάδα ελέγχου 
με ελεύθερο τένοντα). Τις εβδομάδες 2, 6, 12 μετεγχειρητικώς θυσιάστηκαν 6 πειραματόζωα από κάθε 
ομάδα και υποβλήθηκαν σε εμβιομηχανική μελέτη ελκυσμού όπου μετρήθηκε η δύναμη μέχρι αστοχίας του 
μοσχεύματος και η στιβαρότητά του.  
Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε μία απώλεια πειραματόζωου και εξαιρέθηκε από τη μελέτη.  
Εμβιομηχανική μελέτη:  Η δύναμη μέχρι την αστοχία του μοσχεύματος στην ομάδα ελέγχου υπερτερεί κατά 
μέσο όρο σε όλες τις περιόδους (21,96Ν, 39,35Ν, 56Ν αντίστοιχα έναντι 14,6N, 29,14N, 35,04N). Η δύναμη 
ελκυσμού στην ομάδα ελέγχου υπερέχει κατά 66,53%, 74%, 62,57% σε κάθε χρονική περίοδο αντιστοίχως 
έναντι της ομάδας μελέτης.  
Η στιβαρότητα  του μοσχεύματος στην ομάδα ελέγχου αξιολογείται μεγαλύτερη τις 2 πρώτες περιόδους 
(10,99N/mm, 11,24N/mm έναντι 6,54N/mm, 9,32N/mm), ενώ τη τρίτη περίοδο είναι εφάμιλλη (21,18N/mm 
έναντι 21,77N/mm).   
Όσο αφορά το τρόπο αστοχίας του μοσχεύματος, την πρώτη περίοδο και στις δύο ομάδες παρατηρείται 
απόσυρση του μοσχεύματος από οστικό τούνελ, ενώ τη δεύτερη περίοδο μερικά μοσχεύματα αποτυγχάνουν 
ενδοαρθρικά και μερικά με απόσυρση από τούνελ σε κάθε ομάδα. Στις 12 εβδομάδες στην ομάδα μελέτης 
όλα τα μοσχεύματα αστοχούν ενδοαρθρικά, ενώ στην ομάδα ελέγχου παρατηρείται μόνο μία ενδοαρθρική 
αστοχία και στα υπόλοιπα απόσυρση από την οστική σήραγγα. 
Συμπεράσματα: Η διατήρηση της κατάφυσης του ημιτενοντώδη τένοντα δεν φαίνεται να παρέχει 
εμβιομηχανικό πλεονέκτημα στην αντοχή του μοσχεύματος. 
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ΑΑ078 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΓΓΕΙΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ 
ΗΜΙΤΕΝΟΝΤΩΔΗ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΝΙΚΛΩΝ 
Νικόλαος Βέργαδος1, Μιχάλης Λενός2, Ανδρέας Μαυρογένης3, Γεώργιος Μπάμπης4, Απόστολος Παπαλόης5, 
Βασίλειος Νικολάου4 

1Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης,  2Παθολογική Ανατομική ΓΝΑ-Γεννηματάς, 3Ά Ορθοπαιδική Κλινική Ιατρικής 
Σχολής ΕΚΠΑ,  4Β Ορθοπαιδική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Αθήνα, 5Ερευνητικό Εκπαιδευτικό και Πειραματικό Κέντρο 
ELPEN 

Εισαγωγή: Η διατήρηση της κατάφυσης του ημιτενοντώδη τένοντα σε επεμβάσεις ανακατασκευής Πρόσθιου 
Χιαστού Συνδέσμου (ΠΧΣ) παρακάμπτει το στάδιο της νέκρωσης επιταχύνοντας  τη διαδικασία ωρίμανσής 
του. Υποθέσαμε ότι η διατήρηση της αγγείωσης του τένοντα, προάγει την ενσωμάτωση του στο οστό. 
Υλικό / Μέθοδος: Τριάντα έξι (36) αρσενικοί νεαροί κόνικλοι Νέας Ζηλανδίας υποβλήθηκαν σε 
συνδεσμοπλαστική ΠΧΣ με αυτομόσχευμα ημιτενοντώδη και τυχαιοποιημένα κατανεμήθηκαν σε δύο (2) 
ισάριθμες ομάδες (ομάδα μελέτης με τένοντα που διατηρούσε την κατάφυση στην κνήμη και ομάδα ελέγχου 
με ελεύθερο τένοντα). Τις εβδομάδες 2, 6, 12 μετεγχειρητικώς θυσιάστηκαν 6 πειραματόζωα από κάθε 
ομάδα και υποβλήθηκαν σε ιστολογική μελέτη της διεπιφάνειας οστού – τένοντα, όπου βαθμολογήθηκε η 
διαδικασία ενσωμάτωσης βάσει ιστολογικού προτύπου. 
Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε μία απώλεια πειραματόζωου και εξαιρέθηκε από τη μελέτη.  
Ιστολογική εκτίμηση: Στις 2 εβδομάδες, στη διεπιφάνεια τένοντα οστού παρατηρείται ανάπτυξη 
αγγειοβριθούς κοκκιώδους και πρώιμου ινώδους ιστού, με την ομάδα μελέτης να υπερτερεί στη 
βαθμονόμηση (Μέσος Όρος 2.00 έναντι 1.30, με τη μεταξύ τους διαφορά να ανέρχεται στο 35%) 
εμφανίζοντας πιο ώριμη εικόνα με παρουσία αρκετών ινών τύπου Sharpey. Στις 6 εβδομάδες αμφότερα στις 
ομάδες, ο διάμεσος ιστός  ωριμάζει εντονότερα  με ίνες Sharpey οργανωμένες σε παχιές κάθετες δεσμίδες. 
Τμηματικώς αναδεικνύονται στοιχεία ενσωμάτωσης του μοσχεύματος στο οστό. Ο Μέσος Όρος αξιολόγησης 
στην ομάδα ελέγχου πλέον είναι μεγαλύτερος (8.30) έναντι της ομάδας μελέτης (7.17).  Στις 12 εβδομάδες 
παρατηρείται εικόνα γενικευμένης ενσωμάτωσης του μοσχεύματος και τα ιστολογικά σκορ ελέγχονται 
εφάμιλλα (9.50 έναντι 9.59).   
Συμπεράσματα: Η διατήρηση της κατάφυσης του ημιτενοντώδη προάγει τη βιολογική διαδικασία 
ενσωμάτωσής του στο οστό μόνο την άμεσα πρώιμη μετεγχειρητική περίοδο, ενώ με την  πάροδο του χρόνου 
ο βαθμός ενσωμάτωσης του αγγειούμενου και ελεύθερου μοσχεύματος ελέγχεται σχεδόν ισότιμα 
συγκρίσιμος.  
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ΑΑ079 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ  ΕΓΓΥΣ ΜΕΤΑΦΥΣΗΣ  ΚΝΗΜΗΣ  ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ 
ΜΗ ΟΣΤΕΟΠΟΙΟΥ ΙΝΩΜΑΤΟΣ  ΣΕ 14 ΧΡΟΝΟ ΑΣΘΕΝΗ   
Παναγιώτης Κολοβός1, Ροδάνθη  Μαργαρίτη1, Αλέξανδρος Χατζηκυριάκος1, Νίκος  Παρασκεύοπουλος1, 
Δημήτρης  Καλαβρυτινός1, Σεμέλη Καλτσά, Ορέστης  Κωσταντάς1 

1Νοσοκομειο «Παναγιώτης Και Αγλαΐα Κυριακού»  
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ  
To μη οστεοποιό ίνωμα έιναι ένας αρκετά συχνός καλοήθης όγκος σε παιδική ηλικία με καλή πρόγνωση. 
Είναι πολλές φορές η αιτία εντόπισης παθολογικών καταγμάτων σε μακρά οστά των κάτω μελών και όχι 
απαραίτητα υπό καθεστώς  τραυματισμού υψηλής ενέργειας.  Τα κατάγματα αυτά κρίνεται απαραίτητο 
συχνά να αποκατασταθούν χειρουργικά. 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ  
Ασθενής ετών 14 άρρεν προσήλθε στο νοσκομείο μας κατόπιν αιφνίδιου άλγους κατά την βάδιση που 
ακολούθησε με πτώση και αδυναμίας φόρτισης αρ κάτω μέλους  . Από τον  απεικονιστικό  έλεγχο διεπιστώθη 
παθολογικό κάταγμα  εγγύς μετάφυσης κνήμης  σε έδαφος κυστικής αλλοίωσηςμε σαφή και σκληρυντικά 
όρια και εικόνα χαρακτηριστική μη οστεοποιού ινώματος. Ακολούθησε ανοική ανάταξη εσωτερική  του 
παθολογικού κατάγματος με πλάκα -βίδες και πραγματοποιήθηκε  απόξεση  . Τοποθετήθηκε 
μηροκνημοποδικός νάρθηκας  με οδηγίες βαδισης με βακτηρίες. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Παράλληλα με τη πόρωση του κατάγματος αποκαταστάθηκε και το μη οστεοποιό ίνωμα. Ο ασθενής κατέστη 
ικανός πλήρους φόρτισης χωρίς βακτηρίες χωρίς κανένα περιοριορισμό στην κίνηση της αρθρώσης του 
πάσχοντος γόνατος. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Στις περισσότερες των περιπτώσεων  το μη οστεοποιό ίνωμα δε χρειάζεται χειρουργική αποκατάσταση . 
Μάλιστα επειδή δεν προκαλεί άλγος εντοπίζεται τυχαία στον απεικονιστικό έλεγχο. Σε ασθενείς όπου το 
ίνωμα εντοπίζεται ως αρκετά εκτεταμένη βλάβη και  δύναται να προκαλέσει ή έχει ήδη προκαλέσει 
παθολογικό κάταγμα η χειρουργική αποκατάσταση με απόξεση με ή χωρίς οστικά μοσχεύμτα είναι η 
ενδεδειγμένη λύση. 
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Εικόνα 2 
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ΑΑ080 

GLOMUS TUMOR, AN UNUSUAL LOCATION AT THE 5TH DIGIT’S PULP. CASE 
REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE 
Georgios Magarakis1, Manolis Spirantis1, Petros Kapsetakis2, Ioannis Stavrakakis2 

1Creta Interclinic,  2Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου 

 
Introduction  
Glomus tumor is a benign neoplasm, which is located mainly at the subungual region of the digits due to high 
numbers of glomus apparatus at those regions of the body.  
In several other regions of the body a glomus tumor has been described. 
Glomus apparatus is a shunt mechanism responsible for controlling blood pressure and temperature. 
 
Purpose 
To investigate the efficacy of the MRI scan to identify the tumor, to describe the clinical image and symptoms 
which should raise suspicion of this lesion and to report the epidemiology of the tumor through a case report 
and a review of the literature. 
 
Case report 
A 43 years old male presented to our patient clinic seeking for advice concerning a pain that he had for over 
eight years at the pulp of the 5th finger. 
The patient noticed that the pain could be initiated when a specific spot of the pulp was compressed by the 
tip of a pencil, by cold water and while consuming spirits. 
An MRI was performed the previous year but no findings were noticeable. 
A surgical exploration was performed and a spherical mass was identified at the volar side of the fifth digit 
distal phalanx. An excisional biopsy was performed and a glomus tumor was confirmed. Six months post 
operation no recurrence is present and the patient is free of symptoms. 
 
Methods and Materials 
A PubMed search was performed under the term "Glomus tumor". In total 4489 articles were identified. Of 
those, glomus tumor hand was reported in 531 papers. 
A more specified search was performed under the term of "digital glomus tumor" and 66 papers were found. 
22 papers written in English language were retrieved regarding glomus tumor of the finger pulp.  
 
Results - Conclusion 
For the imaging of the glomus tumor concerning the pulp we advocate gadolinium enhanced MRI scan. The 
frequency of glomus tumor in the pulp of the 5th finger is approximately 3% and the recurrence rate is 15%, 
in contrast with the nail bed location, where it is present in 5.7%.  Love’s sign and Hildrert sign are the only 
clinical signs that physicians should use for the diagnosis.  
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ΑΑ081 

OSSIFYING FIBROMYXOID TUMOR (OFMT). A CASE REPORT OF A RARE 
ATYPICAL OFMT PRESENTED ΙΝ A 56-YEAR-OLD FEMALE PATIENT 
Απόστολος Κόλκας1, Βασίλειος  Γαβριελάτος1, Μαριάννα Σταυράκη1, Κωνσταντίνος Δήμος1, Δημήτριος 
Κοσμάς1, Ιωάννης  Γκιάτας1, Διονύσιος Παπαχρήστου2, Απόστολος Καραντάνας3, Ιωάννης Γελαλής1 

1Oρθοπαιδική Κλινική, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2Εργαστήριο Ανατομίας, 
Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών, 3Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης, Σχολή Επιστημών 
Υγείας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης 

 
Introduction 
Ossifying fibromyxoid tumor (OFMT) is a rare soft tissue tumor originating from mesenchyme tissue. We 
report a case of an atypical OFMT presented in a female patient at her left cubital fossa, originating from the 
deep layers of the left brachialis muscle.  
 
Case presentation 
A 56yo female patient presented to our clinic with a  slow-growing mass located at ht cubital fossa of her left 
arm . Physical examination and imaging(CT, CTAngio,MRI) revealed an intramuscular tumor originating from 
the brachialis muscle and expanding to the anterior articular capsule over the tendon of the brachialis muscle 
and into the anterior upper part of the antibrachii growing circumferential at the bifurcation of the brachial 
artery and expanding to the median nerve.  
The patient underwent a clear-margin resection of the tumor. A well-defined, lobulated, grayish mass was 
identified in the cubital fossa. It arose from the deep layers of the cubital fossa, under the peripheral muscle 
mass of the brachialis muscle, penetrating the distal part of the brachialis tendon. The mass surrounded the 
anterior interosseous nerve and expanded on the medial nerve, under the radial artery bifurcation continuing 
circumferential to the radial and ulnar arteries. The deeper part of the tumor arose from the anterior joint 
capsule of the elbow. The mass was excised en-bloc along with the anterior interosseous nerve and sent for 
histopathology. Histopathology combined with clinical and imaging studies gave the diagnosis of Atypical 
OFMT.  Postoperatively the patient underwent radiation therapy and was in total remission without any 
recurrence of the tumor till 12m post-op. At 1y  screening, lung CT revealed a small metastatic nodule at her 
left lung which was surgically excised and identified histopathologically as an AOFMT. 16m postoperatively 
the patient had a recurrence of the tumor at the initial surgical site with wider margins expanding to the ulnar 
part of her cubital fossa, shown in a new MRI.  
 
Conclusion 
OFMT of soft tissue is a rare neoplasm with intermediate differentiation and not yet fully known origin. Newer 
data suggest that the atypical and malignant subtypes proposed by Folpe and Weiss, are more likely the 
progression of typical OFMT. Complete excision of the tumor and long-term follow-up are needed for all 
patients with OFMT regardless of the “subtype”. More studies are needed in order to better understand the 
pathogenesis of OFMT and their progression and determine treatment protocols.
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ΑΑ082 

TREATMENT OF PATHOLOGICAL FRACTURE OF RADIUS DUE TO MULTIPLE 
MYELOMA WITH ELASTIC INTRAMEDULLARY NAIL AND CEMENT 
AUGMENTATION: EXPANDING THE INDICATIONS OF ELASTIC NAILS 
Zisis Ntontis1, Constantinos Chaniotakis1, Christos Koutserimpas2, Ioannis Stavrakakis1, Panagiotis Bitados1, 
Alexandros Tsioupros1, Georgios Klonos1, Kalliopi Alpantaki1 

1Venizeleio General Hospital, Heraklion, Greece, 2251 Air Force General Hospital 

Introduction/Objective:Pathological fractures of the proximal radius due to multiple myeloma are exceedingly 
rare.We present a case of an 81-year-old multiple myeloma female patient with a pathological fracture on 
her left proximal radius which was treated with a novel surgical approach using a flexible intramedullary nail 
technique with cementation. 
Materials and Methods:An 81-year-old lady with multiple myeloma,diagnosed 15 years previously,presented 
to our fracture clinic complaining of pain in her left forearm.Radiographs revealed a displaced pathological 
fracture of the left proximal radius with severe cortical destruction.Due to fracture’s proximity and lack of 
adjacent healthy bone tissue,we decided to stabilize the fracture with an unreamed radial nail, typically 
utilized in pediatric cases, and cement augmentation.The nail was bended manually into the curvature of the 
bone with a special bending instrument and was inserted through a 15-20 mm incision from distal to proximal 
metaphysis under fluoroscopy.A percutaneous kyphoplasty cement delivery device was bent and inserted 
through an anterior approach to the proximal radius in order to facilitate the cement insertion(Polymethyl 
methacrylate) into the medullary canal. 
Results:Tenderness over the nail insertion site troubled the patient for the first week post-op.However,on 
review at 4 weeks post-operatively, she was much improved with pain free forearm rotation. Forearm flexion, 
extension, pronation and supination were full and unrestricted.Radiographically,the fracture showed 
evidence of callus formation 6 weeks post-op and the patient was referred for adjuvant external beam 
radiotherapy to the lesion. 
Conclusion:Our study represents the first time a pediatric flexible nail is used for the treatment of upper 
extremity long bone metastasis hinting at a possible future application in the treatment of long bone 
metastases of the most commonly affected lower limbs as well.
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ΑΑ083 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΙΑΦΥΣΗΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΜΕ 
ΑΠΟΞΕΣΗ ΛΥΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ, ΕΓΧΥΣΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΗ 
ΑΝΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ 
Παρασκευάς Ασημάκης Βελιτσικάκης1, Αριστείδης Τσαλκιτζής1, Νικηφόρος Στάικος1, Νικόλαος Περισυνάκης1, 
Αικατερίνη Μαντά1, Γεώργιος Γιοβανίδης1, Αγγελική Γιώτα1 

1Ορθοπαιδική Κλινική ΓΝ Χαλκίδας 
 
ΣΚΟΠΟΣ:  Τα παθολογικά κατάγματα αποτελούν μια αναπτυσσόμενη ανησυχία στο πεδίο της μυοσκελετικής 
ογκολογίας. Η επίπτωσή τους αυξάνεται, πρωτίστως λόγω των βελτιωμένων διαγνωστικών και 
θεραπευτικών μεθόδων που οδηγούν σε αυξημένη επιβίωση. Η κατάλληλη θεραπεία δεν έχει ακόμα 
τυποποιηθεί, ωστόσο η βιβλιογραφία περιγράφει τη χειρουργική αντιμετώπιση ικανή για τη σταθεροποίηση 
του αναμενόμενου προσδόκιμου ζωής. Η έγχυση ορθοπαιδικού τσιμέντου  σε συνδυασμό με την ευρεία 
απόξεση της οστικής μετάστασης έχει περιγραφεί ως μέθοδος αντιμετώπισης, χρήζουσα ωστόσο περαιτέρω 
έρευνας. 
 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Γυναίκα 77 ετών διακομίσθηκε στα επείγοντα, ύστερα από αναφερόμενη πτώση εξ 
ιδίου ύψους, χωρίς επεισόδιο ζάλης. Η έναρξη του πόνου ήταν αιφνίδια, υπήρχε αδυναμία ορθοστάτισης 
και βάδισης. Έγινε απεικονιστικός και εργαστηριακός έλεγχος, στον οποίο παρουσιάστηκε κάταγμα στη 
διάφυση του μηριαίου με οστεόλυση του αυλού και συνυπάρχουσα πύκνωση στον αριστερό πνεύμονα.  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ασθενής αντιμετωπίστηκε με απόξεση της οστεολυτικής βλάβης, έγχυση ορθοπαιδικού 
τσιμέντου, ανοιχτή ανάταξη του κατάγματος, εσωτερική οστεοσύνθεση με κλειδούμενη πλάκα και 
τοποθέτηση οστικών μοσχευμάτων. Στόχος της έγχυσης του τσιμέντου ενδοαυλικά ήταν, εκτός από την 
περαιτέρω σταθεροποίηση της ανάταξης, η μείωση της πιθανότητας διασποράς των καρκινικών κυττάρων 
και η πλήρωση του οστικού ελλείματος λόγω της λυτικής βλάβης. Κατά την επέμβαση λήφθηκαν βιοψίες για 
ιστοπαθολογοανατομική εξέταση υλικού. Η ασθενής κινητοποιήθηκε την επόμενη μέρα, βάδισε χωρίς 
φόρτιση του σκέλους και δεν έχει εμφανίσει τοπική υποτροπή δύο μήνες μετά τη χειρουργική επέμβαση. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα παθολογικά κατάγματα των μακρών οστών είναι μία συνήθης επιπλοκή των οστικών 
μεταστάσεων. Το προσδόκιμο ζωής ασθενών με οστικές μεταστάσεις έχει αυξηθεί λόγω της εξέλιξης στη 
χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία και άλλων ογκολογικών θεραπειών. Σε παθολογικά κατάγματα διάφυσης 
μηριαίου οστού, η απόξεση της οστεολυτικής μεταστατικής βλάβης και η πλήρωση του ελλείματος με 
πολυμεθυλμεθακρυλικό οξύ, θεωρούμε ότι προσδίδει μεγαλύτερη σταθερότητα στην ανάταξη και 
περιορίζει τον κίνδυνο διασποράς των καρκινικών κυττάρων. 
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ΑΑ084 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΧΟΝΔΡΟΒΛΑΣΤΩΜΑΤΟΣ 
ΜΕΙΖΟΝΑ ΤΡΟΧΑΝΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΕΞΙ ΕΤΗ FOLLOW-UP 
Στυλιανή Ηλιοπούλου-Κοσμαδάκη1, 'Άγγελος Κασπίρης4, Μαρίνα Καλογριδάκη5, Δήμητρα Μελισσαρίδη2, 
Παναγιώτης Κουλουβάρης2, Εμμανουήλ Βεληβασάκης3, Γεώργιος  Κοντάκης3, Όλγα Σαββίδου2, Παναγιώτης 
Παπαγγελόπουλος2 

1Ιδιωτικό Ιατρείο, Πάτρα, 2Α΄ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Χειρουργική Κλινική Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», 3Πανεπιστημιακή 
Ορθοπαιδική Χειρουργική Κλινική Π.Γ.Ν.Η. Ηρακλείου, 4Ομάδα Ορθοπαιδικής, Έρευνας Εργαστήριο Μοριακής 
Φαρμακολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστήμιο Πατρών,, 5Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Γ.Ν. Αττικής ΚΑΤ 

Εισαγωγή 
Το χονδροβλάστωμα αποτελεί έναν  σπάνιο καρκινικό όγκο οστών στα παιδιά και στους νεαρούς ενήλικες 
(<1% των οστικών όγκων) με αυξημένη επίπτωση στους άρρενες. Αναπτύσσεται πιο συχνά  στις επιφύσεις 
των μακρών οστών, εμφανίζοντας υψηλά ποσοστά υποτροπών, όταν εντοπίζεται στις επιφύσεις. Η 
ακολουθούμενη θεραπεία είναι η χειρουργική εκτομή με ευρεία όρια με τοποθέτηση οστικών μοσχευμάτων 
και η κρυοχειρουργική για την αποφυγή των υποτροπών.  
 
Σκοπός  
Σκοπός της εργασία είναι η ανάδειξη της διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισης του 
χονδροβλαστώματος σε ασθενή μικρής ηλικίας  
 
Υλικά - Μέθοδοι 
Ασθενής 13 ετών με σύνδρομο Asperger, προσήλθε λόγω χωλότητας βάδισης  από διμήνου, συνοδευόμενη  
από αδυναμία στήριξης αριστερά και αδυναμία στους γλουτιαίους μύες. Κατά την φυσική εξέταση 
διαπιστώθηκε μειωμένη απαγωγή, έσω και έξω στροφή των ισχίων και ευαισθησία κατά την ψηλάφηση του 
μείζονα τροχαντήρα.  Κατά την νευρολογική εξέταση δεν αναδείχθηκε παθολογική σημειολογία, ενώ κατά 
τον εργαστηριακό έλεγχο οι δείκτες φλεγμονώδους διεργασίας (αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων, ΤΚΕ, CRP) 
ήταν εντός  φυσιολογικών ορίων. Κατά τον απεικονιστικό έλεγχο με απλή ακτινογραφία ανεδείχθη 
υποτροχαντήρια λυτική εξεργασία αριστερού μηριαίου με σαφώς περιεγραμμένα σκληρυντικά όρια, που 
επιβεβαιώθηκε μετά από μαγνητική τομογραφία (MRI).  
 
Αποτελέσματα 
Αποφασίστηκε χειρουργικός καθαρισμός με ευρεία όρια εκτομής. Διεγχειρητικά  ο όγκος περιοριζόταν στον 
οστικό φλοιό, ενώ διηθούσε τα παρακείμενα μαλακά μόρια. Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε κυτταροβριθές 
νεοσχηματιζόμενο χονδροφόμορο νεόπλασμα χωρίς ατυπία και νεκρώσεις, συμβατό με χονδροβλάστωμα. 
Η μετεχγειρητική πορεία ήταν ομαλή, ενώ ο ακτινολογικός έλεγχος του follow-up τριμήνου κατέδειξε τον 
οστικό φλοιό χωρίς εντύπωμα και την παρουσία απασβεστώσεων γύρω από τον τροχαντήρα. Έξι έτη μετά 
την επέμβαση ο ασθενής δεν παρουσιάζει κλινικά ή ακτινολογικά ευρήματα υποτροπής του όγκου. 
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ΑΑ085 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ 
ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΒΙΟΨΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ 
ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ. ΜΙΑ 
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕΙΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΗΚΑΝ ΣΕ 
ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟ. 
Κυριάκος Παπαβασιλείου1, Σουζάνα Παναγιωτίδου1, Παναγιώτης Κακουλίδης;1, Αντωνία Μπιντούδη2, Ιωάννης 
Σαρρής1, Μιχαήλ Ποτούπνης1, Ελευθέριος Τσιρίδης1 

1Γ' Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝ Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου,  2Ακτινολογικό Εργαστήριο, ΓΝ Θεσσαλονίκης 
Παπαγεωργίου 

Εισαγωγή/Σκοπός. Η βιοψία, δικαιολογημένα θεωρείται παρέμβαση εξαιρετικής σημασίας κατά τη 
διερεύνηση ασθενών με ογκόμορφες βλάβες μυοσκελετικού. Η επιλογή της ανοικτής (ΑΒ) ή της κλειστής 
κατευθυνόμενης βιοψίας (ΚΚΒ) είναι συζητήσιμη, καθώς κάθε τύπος παρέμβασης έχει θετικά και αρνητικά 
στοιχεία. Σκοπός της εργασίας μας είναι η εκτίμηση της διαγνωστικής ακρίβειας των ΚΚΒ έναντι των ΑΒ. Η 
καταγραφή της ανάγκης επανάληψης της ΚΚΒ ή μιας ΑΒ και η σύγκριση των αποτελεσμάτων των αρχικών 
βιοψιών με την οριστική βιοψία των παρασκευασμάτων, σε όσους/ες ασθενείς υποβλήθηκαν σε 
χειρουργική παρέμβαση. Η καταγραφή των επιπλοκών και της νοσηρότητας που συνόδευε τις ΑΒ και τις ΚΚΒ. 
 
Υλικό & Μέθοδος. Αναδρομική μελέτη σειράς ασθενών που υποβλήθηκαν σε ΚΚΒ ή/και ΑΒ σε ένα 
εξειδικευμένο κέντρο αντιμετώπισης όγκων μυοσκελετικού. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων βάσει των 
ιατρικών φακέλων νοσηλείας και των σημειώσεων των εξωτερικών ιατρείων. 
 
Αποτέλεσμα. Μεταξύ Δεκεμβρίου 2003 και Αυγούστου 2021, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1549 βιοψίες 
σε 1418 ασθενείς (γυναίκες:742, άνδρες:676) οι οποίοι/ες έπασχαν από 372 καλοήθεις και 1014 κακοήθεις 
βλάβες (πρωτοπαθείς:459, μεταστατικές:554). Είκοσι ασθενείς διαγνώστηκαν με γιγαντοκυτταρικούς 
όγκους οστών. Ανευρέθηκαν έξι χρόνια αιματώματα και έξι άλλες μη-νεοπλασματικές βλάβες. Και στους 
1418 ασθενείς, αρχικά πραγματοποιήθηκε μια ΚΚΒ (καθοδήγηση στον αξονικό τομογράφο:1024, 
υπερηχογραφικά:394). Σε 131 περιπτώσεις (9,2%) η ΚΚΒ ήταν μη-διαγνωστική και απαιτήθηκε μια ΑΒ. Σε 
1084 περιπτώσεις, ο όγκος αντιμετωπίσθηκε χειρουργικά. Η τελική παθολογοανατομική έκθεση δεν 
συμφωνούσε με αυτή της αρχικής βιοψίας σε 46 περιπτώσεις (4,2%). Σε 44 από αυτές είχε πραγματοποιηθεί 
μόνο ΚΚΒ. Τρείς ασθενείς ανέπτυξαν αιματώματα μετά από ΚΚΒ και ένας επώδυνο νεύρωμα, το οποίο 
αντιμετωπίσθηκε χειρουργικά. Σε μια περίπτωση μετά ΚΚΒ, αναπτύχθηκε εξω-οστικά μια ανευρυσματική 
κύστη, η οποία αντιμετωπίσθηκε με R0 εκτομή.  
 
Συμπεράσματα. Επιβεβαιώνεται ότι η ΚΚΒ για τη διάγνωση ασθενών με ογκόμορφες βλάβες μυοσκελετικού, 
αποτελεί μια εξαιρετική μέθοδο, με υψηλά ποσοστά διαγνωστικής επιτυχίας και χαμηλή συχνότητα 
επιπλοκών. Απαραίτητη προϋπόθεση η πραγματοποίησή της από έμπειρο/η επεμβατικό/ή ακτινολόγο και η 
εκτίμηση της από εξειδικευμένο/η παθολογοανατόμο. 
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ΑΑ086 

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ 
ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΟΛΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 
Απόστολος Σκούρας1, Δημήτριος Αντωνάκης-Καραμίντζας1, Φωτεινή Σουκάκου1, Ιωάννης Ζαφείρης1, Χαρίλαος 
Τσολάκης1,2, Όλγα Σαββίδου1, Παναγιώτης Κουλουβάρης1, Παναγιώτης Παπαγγελόπουλος1 

1Α' Ορθοπαιδική Χειρουργική Κλινική, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ Αττικόν, 2Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ΕΚΠΑ, 
Εισαγωγή 
Η φυσική δραστηριότητα συνιστάται για την αντιμετώπιση κοινών χρόνιων παθήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών παθήσεων, των αναπνευστικών προβλημάτων, της οστεοπόρωσης 
και των κακοήθη νεοπλασιών. Η συνύπαρξη ωστόσο δύο ή και περισσότερων χρόνιων νοσημάτων θέτει 
φραγμούς στον σχεδιασμό ενός κατάλληλου προγράμματος άσκησης. 
Σκοπός της μελέτης είναι να παρουσιαστεί η αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος θεραπευτικής 
άσκησης σε ασθενή με ιστορικό μεταστατικού μυξοειδούς λιποσαρκώματος μηρού, παρασπονδυλική 
μετάσταση Θ4, ηπατικές μεταστάσεις και αυτόματο κάταγμα εγγύς αριστερού βραχιονίου. 
 
Υλικό και Μέθοδος 
Ασθενής Σ.Ν. (γυναίκα 46 ετών, BMI 46,2kg/m2) με ιστορικό εν τω βάθει φλεβοθρομβώσεων σε έδαφος 
θρομβοφιλίας Leyden, σύνδρομο Cushing, αρτηριακής υπέρτασης, ινσουλινοεξαρτώμενου σακχαρώδους 
διαβήτη, ΧΑΠ και υπνική άπνοια, εντάχθηκε σε πρόγραμμα εποπτευόμενης άσκησης, συνολικά 6 
εβδομάδων. Πριν την έναρξη και στις 6 εβδομάδες άσκησης αξιολογήθηκε το σωματικό βάρος, η αερόβια 
ικανότητα με υπομέγιστη δοκιμασία (6-λεπτη δοκιμασία βαδίσεως-6MWT), η ισχύς των κάτω άκρων με τη 
δοκιμασία 30 δευτερολέπτων sit-to-stand, η κινητικότητα των κάτω άκρων με τη δοκιμασία timed-up and go 
(TUG), καθώς επίσης καταγράφηκε το επίπεδο εβδομαδιαίας φυσικής δραστηριότητας και της ποιότητας 
ζωής μέσω σταθμισμένων αυτό-αναφερόμενων ερωτηματολογίων (IPAQ και EORTC QLQ-C30, αντίστοιχα). 
Υπολογίστηκε επίσης και ο δείκτης ενεργειακής δαπάνης (PCI/EEI). Η ασθενής συμμετείχε σε πρόγραμμα 
μέτριας έντασης αερόβια άσκηση, 3 φορές/εβδομάδα, 45’/συνεδρία. Υπήρχε συνεχής καταγραφή καρδιακής 
συχνότητας και υποκειμενικής αίσθησης της κόπωσης, ενώ ανά τακτά διαστήματα ελεγχόταν ο κορεσμός 
οξυγόνου και η αρτηριακή πίεση. 
 
Αποτελέσματα 
Παρουσιάστηκε σημαντική βελτίωση 6-λεπτη δοκιμασία βαδίσεως κατά 25,7% (από 358m σε 450m), αν και 
το PCI/EEI παρέμεινε σταθερό (0,55). Ελάχιστη βελτίωση υπήρξε στη δοκιμασία sit-to-stand (από 13 
επαναλήψεις σε 14), ωστόσο με χαμηλότερη καρδιακή συχνότητα υποκειμενική αίσθηση της δύσπνοιας και 
κόπωση. Ο χρόνος στο TUG μειώθηκε από 8,51’’ σε 6,87’’. Σημαντική αύξηση σημειώθηκε επίσης στο 
επίπεδο εβδομαδιαίας φυσικής δραστηριότητας. 
 
Συμπεράσματα 
Η συμμετοχή σε πρόγραμμα εποπτευόμενης άσκησης για ογκολογικούς ασθενείς με πολυνοσηρότητα και 
πολυεστιακές μεταστάσεις είναι κάτι εφικτό και ωφέλιμο για πολλαπλές φυσιολογικές και λειτουργικές 
παραμέτρους. 
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ΑΑ087 

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΟΝΔΡΟΣΑΡΚΩΜΑΤΟΣ ΚΟΡΑΚΟΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΦΥΣΗΣ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΩΜΟΓΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 
Δημήτριος Αντωνάκης-Καραμίντζας1, Απόστολος Σκούρας1, Ιωάννης Ζαφείρης1, Φωτεινή Σουκάκου1, Χαρίλαος 
Τσολάκης1,2, Όλγα Σαββίδου1, Παναγιώτης Κουλουβάρης1, Παναγιώτης Παπαγγελόπουλος1 

1Α' Ορθοπαιδική Χειρουργική Κλινική, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ Αττικόν, 2Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ΕΚΠΑ,  

 
Εισαγωγή 
Αν και η συμμετοχή ογκολογικών ασθενών σε προγράμματα άσκησης συστήνεται στις κατευθυντήριες 
οδηγίες διαφόρων επιστημονικών εταιρειών, οι ασθενείς με σαρκώματα αποτελούν μια ιδιαίτερη κλινική 
ομάδα με ασαφή κριτήρια εφαρμογής της άσκησης. 
Σκοπός της μελέτης είναι να παρουσιαστούν τα οφέλη ενός εξ αποστάσεως προγράμματος άσκησης σε 
ασθενή με ιστορικό υποτροπιάζοντος χονδροσαρκώματος κορακοειδούς απόφυσης grade 2 που 
υποβλήθηκε σε μερική εκτομή της ωμοπλάτης και αφαίρεση του όγκου και ακολούθως αντιμετωπίστηκε με 
ειδική ογκολογική πρόθεση αντικατάστασης της ωμογλήνης και ανάστροφη αρθροπλαστική δεξιού ώμου. 
 
Υλικό και Μέθοδος 
Η ασθενής Α.Γ. (57 ετών) προσήλθε με ιατρική γνωμάτευση αδυναμίας λειτουργικής χρήσης δεξιού ώμου 
και περιορισμένο εύρος κίνησης. Η ασθενής εντάχθηκε σε εξ αποστάσεως πρόγραμμα άσκησης, συνολικά 6 
εβδομάδων. Στην αρχή και στο τέλος της περιόδου πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της σύστασης σώματος, 
της αερόβιας ικανότητας με υπομέγιστη δοκιμασία (6-λεπτη δοκιμασία βαδίσεως-6MWT), της δύναμης των 
μυών της ωμικής ζώνης (ισομετρική απαγωγή/κάμψη ώμου), του εύρους κίνησης του ώμου, καθώς επίσης 
καταγράφηκε το επίπεδο εβδομαδιαίας φυσικής δραστηριότητας και της ποιότητας ζωής μέσω 
σταθμισμένων αυτό-αναφερόμενων ερωτηματολογίων (IPAQ και EORTC QLQ-C30, αντίστοιχα). 
Υπολογίστηκε επίσης και ο δείκτης ενεργειακής δαπάνης (PCI/EEI). Δόθηκαν οδηγίες για φυσική 
δραστηριότητα, βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών για επιβιώσαντες από καρκίνο από το Αμερικανικό 
Κολλέγιο Αθλητιατρικής. Δόθηκε επίσης ειδικό ασκησιολόγιο για ενδυνάμωση των μυών της ωμικής ζώνης. 
 
Αποτελέσματα 
Σημειώθηκε βελτίωση στη διανυόμενη απόσταση κατά την 6MWT κατά 7,3%, ενώ το PCI/EEI μειώθηκε από 
0,54 σε 0,44. Η απαγωγή βελτιώθηκε κατά 10° και η κάμψη κατά 23°. Η δύναμη απαγωγής παρουσίασε 
σημαντική βελτίωση, κατά 49% (από 55kg σε 82kg), ωστόσο η δύναμη κάμψης μειώθηκε από 72kg στα 64kg. 
Αξιοσημείωτη αύξηση παρατηρήθηκε επίσης στο επίπεδο εβδομαδιαίας φυσικής δραστηριότητας 
(+35,28%). 
 
Συμπεράσματα 
Η εφαρμογή εξ αποστάσεως προγράμματος άσκησης σε συνδυασμό με συστάσεις μπορεί να προσφέρει 
σημαντικά κλινικά οφέλη σε ογκολογικούς ασθενείς με κακοήθη νεοπλασία του μυοσκελετικού συστήματος. 

Εικόνα 1 
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ΑΑ088 

ΙΓΝΥΑΚΗ ΚΥΣΤΗ ΩΣ ΑΣΥΝΗΘΗΣ ΑΙΤΙΑ ΠΑΡΕΣΗΣ ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ ΝΕΥΡΟΥ. 
Νικόλαος Στεφάνου1, Φώτιος Παπαγεωργίου1, Γεώργιος Καλίφης2, Αντώνιος Κουτάλος1, Βασίλειος Ακρίβος1, 
Ζωή Νταϊλιάνα1,3, Σωκράτης Βαρυτιμίδης1 

1Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,  2Department of Trauma and Orthopaedics, Hull Royal 
Infirmary, Hull, UK, 3Κλινική Χειρουργικής Χεριού, Άνω άκρου – Μικροχειρουργικής, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι ιγνυακές κύστεις αποτελούν τις συνηθέστερες κυστικές βλάβες του γόνατος σε ενήλικες, 
συμβαίνουν πρωτογενώς ή δευτερογενώς σε ενδοαρθρική παθολογία και αντιμετωπίζονται  συντηρητικά ή 
χειρουργικά αναλόγως μεγέθους και κλινικών εκδηλώσεων. 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Η παρουσίας περίπτωσης ασθενούς με ευμεγέθη ιγνυακή κύστη και συμπτωματολογία πίεσης 
κνημιαίου νεύρου, σε έδαφος ρήξης μηνίσκου, που αντιμετωπίστηκε με συνδυασμό ανοικτής και 
αρθροσκοπικής παρέμβασης.    
 
ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ: Ασθενής 46 ετών, άρρεν, προσήλθε με επίμονο, ατραυματικό, υποτροπιάζοντος 
χαρακτήρα άλγος (ΔΕ) γόνατος και ψηλαφητό μόρφωμα ιγνυακής κοιλότητας από 6 μήνου, με αιμωδίες 
σκέλους και ατροφία μυών γαστροκνημίας αναφερόμενα από μηνός. Συνοδά αναφερόμενα επεισόδια 
εμπλοκής γόνατος με αυτόματη ανάταξη. Κλινικά διαπιστώθηκε περιορισμός εύρους κίνησης (ενεργητικά 
15-120ο – παθητικά 0-135ο), ευαισθησία έσω μεσαρθρίου διαστήματος με θετικές δοκιμασίες Apley – 
McMurray, υπαισθησία κατανομής κνημιαίου νεύρου, με φυσιολογική μυϊκή ισχύ παρά τη συγκριτική >2 εκ. 
μείωση περιμέτρου γαστροκνημίας. Ο απεικονιστικός έλεγχος κατέδειξε κυστικό μόρφωμα με εντόπιση -
χαρακτήρες κύστης Baker, 3.1x5.1x2.5 cm και εκφυλιστική οριζόντια ρήξη οπισθίου κέρατος έσω μηνίσκου. 
Δεδομένων των ευρημάτων και της αποτυχίας συντηρητικής αντιμετώπισης, ετέθη ένδειξη για χειρουργείο. 
Αρχικά, σε πρηνή θέση, πραγματοποιήθηκε ανοικτή εκτομή της κύστης, μέσω οπισθίας – έσω προσπέλασης 
του γόνατος, με απολίνωση της βάσης της και ενίσχυση του οπισθίου θυλάκου με τμήμα του 
ημιτενοντώδους τένοντα, δεδομένης της επικοινωνίας με την άρθρωση. Ακολούθησε τυπική αρθροσκοπική 
μερική έσω μηνισκεκτομή, με τον ασθενή σε ύπτια θέση. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μετεγχειρητικά, ετέθη νάρθηκας γόνατος σε έκταση για 1 εβδομάδα και ο ασθενής 
ακολούθησε σταδιακή προστατευμένη φόρτιση στα όρια του πόνου, μαζί με πρόγραμμα ασκήσεων 
ενδυνάμωσης – εύρους κίνησης. Τα συμπτώματα προεγχειρητικής υπαισθησίας δεν ήταν παρόντα 1 
εβδομάδα από το χειρουργείο. Πλήρες, ανώδυνο ROMεπετεύχθη 4 εβδομάδες, επάνοδος στην εργασία σε 
2 μήνες και σε αθλητική δραστηριότητα 3 μήνες μετεγχειρητικά.   
 
 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι ιγνυακές κύστεις αποτελούν πιθανές αιτίες πίεσης νευραγγειακών δομών, με 
σημαντική λειτουργική έκπτωση. Η χειρουργική παρέμβαση επί ενδείξεων και αποτυχίας συντηρητικής 
προσέγγισης, προσφέρει ικανοποιητικό αποτέλεσμα. 
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ΑΑ089 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΞΟΣΤΩΣΕΙΣ 
Ροδίων Μαυρόπουλος1, Κυρία Θεοδώρα Τασίου, Κύριος Δημοσθένης  Κοκοβίδης 
1Κέντρο Υγείας Καβάλας 

Εισαγωγή/Σκοπός: Χαρακτηρίζονται από την ανάπτυξη πολυοστωτικών οστεοχονδρωμάτων, τα οποία 
εντοπίζονται κυρίως στις μεταφύσεις των μακρών οστών, ιστολογικά είναι παρόμοια με τις φυσιολογικές 
επιφύσεις και συνοδεύονται από αναστολή της σκελετικής ανάπτυξης, σκελετικές ανωμαλίες, περιορισμό 
της κινητικότητας των αρθρώσεων, βραχυσωμία και πρόωρη οστεοαρθρίτιδα και συμπιέζουν περιφερικά 
νεύρα και αγγεία. Ο σκοπός είναι η παρουσίαση μιας σπάνιας και ενδιαφέρουσας περίπτωσης. 
 
Υλικό και μέθοδος: Παρουσιάζεται ο ασθενής 52 ετών στα τακτικά Ε.Ι του Κ.Υ. Καβάλας με παραμορφώσεις 
των άνω και κάτω άκρων. Οι παραμορφώσεις των άνω άκρων παρουσίαζαν: γωνίωση και κωνοειδής 
διαμόρφωση της κάτω επίφυσης της κερκίδας με βράχυνση της ωλένης και ωλένια απόκλιση του καρπού. 
Επίσης εμφάνιζε παρεκτόπιση της βραχιονοκερκιδικής άρθρωσης στον αγκώνα, διαπλάτυνση και βράχυνση 
των χεριών και βράχυνση των μετακαρπίων και των φαλάγγων. Οι παραμορφώσεις των κάτω άκρων 
παρουσίαζαν: βλαισότητα ισχίου με περιορισμό στην κάμψη, ανισοσκελία και παραμόρφωση γόνατος σε 
βλαισότητα. Ζητήθηκε ακτινολογικός έλεγχος. 
 
Αποτελέσματα. Από τον ακτινολογικό έλεγχο προέκυψαν σύστοιχες πολλαπλές εξοστώσεις αγκώνων, ισχίων, 
γονάτων (κάτω 1/3 του μηριαίου και άνω 1/3 της κνήμης). Επίσης παρουσίασε αλλοιώσεις στην ΟΜΣΣ. Ο 
ασθενής δεν αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα από την ύπαρξη των εξοστώσεων. 
 
Συμπεράσματα: Η σωστή λήψη ιστορικού και κλινικής εξέτασης σε συνδυασμό με ακτινολογικό έλεγχο, ο 
οποίος πρέπει να πραγματοποιείται αμφοτερόπλευρα, θέτει τη διάγνωση της νόσου. Σύμφωνα με την 
βιβλιογραφία η έγκυρη αφαίρεση των εξοστώσεων, μειώνει την πιθανότητα εξαλλαγής τους σε κακοήθεις 
όγκους. 
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ΑΑ090 

ΜΕΛΑΓΧΡΩΣΤΙΚΗ ΛΑΧΝΟΟΖΩΔΗΣ ΥΜΕΝΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΩΜΟΥ : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 
Νικόλαος Παρχας1, Ζήνων  Κόκκαλης1, Δημήτριος  Αβραμίδης1, Παναγιώτης  Τσιπλάκος1, Γεώργιος  Σίνος1 

1Π.Γ.Ν.Π.,  Πάτρα 

ΣΚΟΠΟΣ: Η μελαγχρωστική λαχνοοζώδης υμενίτιδα (pigmented villonodular synovitis, PVNS) είναι μία 
καλοήθης νεοπλασμάτική νόσος που προσβάλλει τους υμένες και θυλάκους αρθρώσεων καθώς και έλυτρα 
τενόντων. Συνηθέστερα εντοπίζεται στο γόνατο και στα τενόντια έλυτρα των δακτύλων με την άρθρωση του 
ώμου να προσβάλλεται σπάνια. Η κλινική εικόνα είναι θορυβώδης με παρουσία οιδληματος, άλγους και 
περιορισμό στο εύρος κίνησης της προσβαλλόμενης περιοχής. Η αντιμετώπιση της είναι ως επί το πλείστον 
χειρουργική. Όσον αφορά τις αρθρώσεις, ο αρθροσκοπικός καθαρισμός αποτελεί τη μέθοδο εκλογής.  
 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Παρουσιάζουμε ένα περιστατικο μελαγχρωστικής λαχνοοζώδους υμενίτιδας  
αριστερού ώμου. Ο ασθενής προσήλθε με επιδεινούμενο άλγος και οίδημα της άρθρωσης από διετίας με 
συνοδό περιορισμό της κίνησης λόγω του άλγους. Αρχικά αντιμετωπίστηκε από ρευματολόγο με διενέργεια 
ενδαρθρικών παρακεντήσεων και αγωγή με κορτικοστεροειδή, χωρίς ανταπόκριση και σταδιακή επιδείνωση 
της κλινικής εικόνας. Στα πλαίσια της διαγνωστικής διερεύνησης, η ασθενής υπεβλήθη σε MRI που έθεσε ως 
διαφορική διάγνωση την λαχνοοζώδη υμενίτιδα  και εν συνεχεία σε αρθροσκοπικό καθαρισμό της άρθρωσης 
με ταυτόχρονη λήψη βιοψίας που επιβεβαίωσε την διάγνωση.  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ασθενής 24  μήνες μετεγχειρητικά παραμένει ελεύθερη συμπτωμάτων, χωρίς υποτροπή 
της νόσου με πλήρες εύρος κίνησης της άρθρωσης.  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μελαγχρωστική λαχνοοζώδης υμενίτιδα του ώμου αποτελεί μία σπάνια κλινική οντότητα 
που απαιτεί κλινική εγρήγορση, απεικονιστικό έλεγχο και λήψη ιστολικού υλικού για την επιβεβαίωση της 
διάγνωσης.  Παρόλαυτα δύναται να αντιμετωπιστει αποτελεσματικά με ενδελεχή αρθροσκοπικό καθαρισμό. 
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ΑΑ091 

ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ TUMORAL CALCINOSIS ΤΟΥ ΩΜΟΥ 
Νικόλαος Παπουλίδης1,2, Γεώργιος Παπαδημητρίου1,2, Νικόλαος Ανουα1,2, Παναγιώτης Πάντος2,3 

1ιατρικό Κέντρο Αθηνών, 2osteon Clinic,, 3Τμημα Άνω Άκρου Ιατρικού Κέντρου Αθηνών 

 
Εισαγωγή: Τo Tumoral Calcinosis (TC)είναι ένα σπάνιο κλινικό και ιστοπαθολογικό σύνδρομο που προκαλεί 
το σχηματισμό και την εναπόθεση κρυστάλλων άλατος ασβεστίου στον περιαρθρικό μαλακό ιστό. Αυτή η 
ασβεστοποίηση μαλακών ιστών συνήθως συμπεριφέρεται ως όγκος μεγάλου μεγέθους. Ωστόσο, ο 
μηχανισμός είναι άγνωστος για τη μαζική αυτή περιαρθρική ασβεστοποίηση.  
Σκοπός: Αναφέρουμε ένα περιστατικό ασθενούς πάσχουσα από Tumoral Calcinosis στην πρόσθια μοίρα του 
υποπλατίου, η οποία υποβλήθηκε σε ολική χειρουργική εκτομή του όγκου σε υγιή όρια. 
Υλικό και μέθοδος: Γυναίκα ασθενής 60 ετών, προσήλθε με χρόνιο άλγος στον αριστερό της ώμο. Η έναρξη 
του εντοπίζεται χρονικά 3 μήνες πριν την κλινική της εξέταση με ραγδαία επιδείνωση τις τελευταίες 6 
εβδομάδες. Κατά την κλινική εξέταση παρατηρήθηκε κατάργηση των στροφών του ώμου, πρόσθια κάμψη 
30 μοιρών και απαγωγή 20 μοιρών. Επιπλέον ο ώμος ήταν οιδηματώδης, επώδυνος και ήπια εξέρυθρος. 
Κατά την εν τω βάθει ψηλάφηση του ώμου εντοπίστηκε ψηλαφητό, επώδυνο ογκίδιο. Νευρολογικά και 
αγγειακά δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε παθολογία.  Συνεστήθη μαγνητική τομογραφία του αριστερου 
ώμου, η οποία ανέδειξε όγκο με επασβεστώσεις στην πρόσθια μοίρα του υποπλατίου. 
Αποτέλεσμα: Η ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουργείο όπου αφαιρέθηκε πλήρως ο όγκος και σε υγιή όρια. Η 
ιστοπαθολογική εξέταση επιβεβαίωσε την διάγνωση του συνδρόμου Tumoral Calcinosis. Τόσο το Dash Score 
όσο και το VAS score αυξήθηκαν σημαντικά μεταξύ της προεγχειρητικής και της μετεγχειρητικής περιόδου. 
Επίσης το μέσο εύρος κίνησης του ώμου αυξήθηκε σημαντικά και η κίνηση του πλέον πραγματοποιείται 
χωρίς άλγος. 
Συμπέρασμα: Η Tumoral Calcinosis είναι μια σπάνια ασθένεια που χαρακτηρίζεται από εναποθέσεις 
φωσφορικού ασβεστίου σε υποδόριους μαλακούς ιστούς κοντά σε μεγάλες αρθρώσεις, ιδιαίτερα στον 
τροχαντήρα, τον ώμο και τον αγκώνα. Παρόλα αυτά δεν θα πρέπει να λησμονείται από την διαφορική 
διάγνωση σε ασθενείς με επώδυνο ψηλαφητό ογκίδιο στην περιοχή του ώμου. 
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ΑΑ092 

ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΜΕΓΕΘΟΥΣ ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΩΜΑΤΟΣ ΑΝΩΘΕΝ ΤΗΣ 
ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ NORA’S LESION ΣΤΟ 2ο ΚΑΙ 5ο 
ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟ 
Αθανάσιος Πατούσης1, Φίλων Αγαθαγγελίδης1, Γεώργιος Γιαντσίδης1, Παναγιώτης Γιαμπολδάκης1, Γεώργιος 
Γραικός1, Παναγιώτης Γκιβίσης1 

1Γ.Ν.Θ.Γ.Παπανικολάου 

Σκοπός: Η παρουσίαση σπάνιας περίπτωσης ευμεγέθους οστεοχονδρώματος άνωθεν της επιγονατίδος σε 
ασθενή με ιστορικό Nora’s lesion.  
Υλικό – Μέθοδος: Ασθενής 21 ετών προσήλθε αρχικά στα Τ.Ε.Ι λόγω ψηλαφητής, ανώδυνης διόγκωσης στην 
ραχιαία επιφάνεια του 2ου και 5ου μεταταρσίου ΔΕ. 
Αποτελέσματα: Η ασθενής υποβλήθηκε σε κλινική εξέταση και ακτινολογικό έλεγχο όπου διαπιστώθηκε η 
ύπαρξη δύο επασβεστωμένων μορφωμάτων στην ραχιαία επιφάνεια του 2ου και 5ου μεταταρσίου. 
Ακολούθησε μαγνητική τομογραφία προς διερεύνηση του μορφώματος τα ευρήματα της οποίας ήταν 
συμβατά με οστεοχόνδρωμα. Πραγματοποιήθηκε χειρουργική εκτομή των οστεοχονδρωμάτων και 
ιστολογική εξέταση η οποία ανέδειξε παραοστικούς οστεοχονδρωματώδεις σχηματισμούς (Nora lesion). Δύο 
χρόνια αργότερα η ασθενής προσήλθε αιτιώμενη εκ νέου διόγκωση στα εν λόγω σημεία. 
Πραγματοποιήθηκαν πλήρης εργαστηριακός έλεγχος, ακτινογραφικός έλεγχος, μαγνητική τομογραφία και 
σπινθηρογράφημα οστών τα οποία οδήγησαν στην διάγνωση της τοπικής υποτροπής της νόσου αλλά και 
στην ανεύρεση καινούργιας βλάβης στην επιγονατίδα. Ακολούθησε εκ νέου χειρουργική εκτομή της 
οστεοχόνδρινης βλάβης του 2ου και 5ου μεταταρσίου, αποστολή ιστολογικής εξέτασης και λήψη βιοπτικού 
υλικού από την βλάβη της επιγονατίδος δια λεπτής βελόνης καθοδηγούμενη από αξονικό τομογράφο. Τα 
αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων επιβεβαίωσαν την υποτροπή της Nora lesion στα μετατάρσια ενώ 
τα ευρήματα από το μόρφωμα της επιγονατίδος ήταν συμβατά με εξόστωση – οστεοχόνδρωμα.  Λόγω του 
μικρού μεγέθους και την απουσία συμπτωμάτων και λειτουργικών ελλειμμάτων της ασθενούς (πλήρες 
εύρος κίνησης), συστάθηκε παρακολούθηση της βλάβης της επιγονατίδος με MRI ανά έτος. Τρία χρόνια 
αργότερα η ασθενής προσήλθε στα Τ.Ε.Ι με προοδευτικά αυξανόμενη διόγκωση της βλάβης της επιγονατίδος 
και άλγος στην πρόσθια επιφάνεια του γόνατος κατά την κάμψη πέραν των 90ο.  Διενεργήθηκε έλεγχος με 
απλές ακτινογραφίες, αξονική και μαγνητική τομογραφία και κατόπιν των αποτελεσμάτων 
προγραμματίστηκε χειρουργική εκτομή του μορφώματος  με έσω παραεπιγονατιδική προσπέλαση του 
γόνατος με ανάσπαση της επιγονατίδος. Η ιστολογική εξέταση επιβεβαίωσε την διάγνωση του 
οστεοχονδρώματος. 
Συμπεράσματα: Παρουσιάζεται μία σπάνια περίπτωση Nora’s lesion των μεταταρσίων με τοπική υποτροπή 
της νόσου καθώς και η σπάνια εντόπιση οστεοχονδρώματος επί της επιγονατίδος.  Απαιτείται λεπτομερής 
προεγχειρητικός σχεδιασμός τόσο για την ταυτοποίηση- καθορισμό του τύπου της βλάβης αλλά και για την 
σωστή-θεραπευτική εκτομή του. Ο τακτικός κλινικοαπεικονιστικός έλεγχος κρίνεται απαραίτητος. 
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ΑΑ093 

ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΜΕΓΕΘΟΥΣ ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΠΙΣΘΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ 
Αθανάσιος Πατούσης1, Φίλων  Αγαθαγγελίδης1, Γεώργιος Χρηστίδης1, Παναγιώτης Γιαμπολδάκης1, Ευθύμιος 
Σαμολαδάς1, Παναγιώτης Γκιβίσης1 

1Γ.Ν.Θ.Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ 

Σκοπός: Η παρουσίαση σπάνιας περίπτωσης ευμεγέθους οστεοχονδρώματος στην οπίσθια επιφάνεια του 
γόνατος  και η αντιμετώπισή του.  
Υλικό – Μέθοδος: Ασθενής 70 ετών προσήλθε στα Τ.Ε.Ι αιτιώμενος άλγος δεξιού γόνατος.  
Αποτελέσματα: Ο ασθενής υποβλήθηκε σε κλινική εξέταση και ακτινολογικό έλεγχο όπου διαπιστώθηκε 
οστεοαρθρίτιδα γόνατος grade 4 κατά Kellgren & Lawrence  με επηρεασμένο κυρίως το έξω μεσάρθριο 
διάστημα (βλαισό γόνατο) και μικρού βαθμού συνδεσμική αστάθεια. Από τον έλεγχο με απλές 
ακτινογραφίες διαπιστώθηκε η παρουσία επασβεστωμένου μορφώματος στον ιγνυακό βόθρο στο ύψος της 
κεφαλής της περόνης. Προγραμματίστηκε αξονική και μαγνητική τομογραφία προς διερεύνηση του 
μορφώματος οι οποίες ανέδειξαν ευρήματα συμβατά με οστεοχόνδρωμα. Λόγω του μεγέθους διενεργήθηκε 
βιοψία δια βελόνης κατευθυνόμενη με αξονικό τομογράφο και η ιστολογική εξέταση επιβεβαίωσε την 
διάγνωση του οστεοχονδρώματος. Προγραμματίστηκε χειρουργική εκτομή του μορφώματος με οπίσθια 
προσπέλαση του γόνατος κατά την οποία η βλάβη, αφού παρασκευάστηκε, αφαιρέθηκε en-block και  
στάλθηκε εκ νέου για ιστολογική εξέταση. Συνολικά αφαιρέθηκαν τέσσερα τεμάχια με διαμέτρους από ένα 
έως τρία εκατοστά. Σε δεύτερο χρόνο πραγματοποιήθηκε ολική αρθροπλαστική γόνατος τύπου LCCK (legacy 
constrained condylar knee), λόγω της σημαντικής βλαισότητας. Η μετεγχειρητική πορεία ήταν ανεπίπλεκτη 
με άριστα λειτουργικά αποτελέσματα. 
 
Συμπεράσματα: Παρουσιάζεται μία σπάνια περίπτωση ευμεγέθους οστεοχονδρώματος στην οπίσθια 
επιφάνεια του γόνατος σε συνδυασμό με βαριά οστεοαρθρίτιδα. Απαιτείται λεπτομερής προεγχειρητικός 
σχεδιασμός τόσο για την ταυτοποίηση- καθορισμό του τύπου της βλάβης αλλά και για την σωστή-
θεραπευτική εκτομή του. Η ολική αρθροπλαστική τύπου CCK προσφέρει άριστα λειτουργικά αποτελέσματα 
σε περιπτώσεις πρωτογενών ολικών αρθροπλαστικών με συνδεσμική αστάθεια και βλαισογονία. 
  



78o Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. | 12 - 15 Οκτωβρίου 2022 | Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών 
Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις 

ΑΑ094 

ΥΜΕΝΙΚΗ ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 
Παρασκευή  Γεωργιάδου1, Βασιλική  Μαρκοπούλου1, Γεώργιος  Xατζηπαναγιώτου1, Μαργαρίτα  Ντούρου1, 
Χριστίνα  Χατζηδάκη1, Χρήστος Γαρνάβος1 
1ΓΝΑ "Ο Ευαγγελισμός" 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η  υμενική χονδρομάτωση είναι μία σπάνια καλοήθης νόσος αγνώστου αιτιολογίας, που χαρακτηρίζεται από 
μεταπλασία του αρθρικού υμένα σε χόνδρινο ιστό, με επακόλουθο την δημιουργία χόνδρινων οζιδίων, τα 
οποία εξελίσσονται σε οστεοχόνδρινα μετά την ασβεστοποίηση τους, με κάποια από αυτά να αποσπώνται 
και να μετακινούνται εντός της άρθρωσης ως ελεύθερα σωμάτια. Συνήθης εντόπιση είναι το γόνατο, 
ακολουθεί το ισχίο, ο ώμος, ο αγκώνας και σπανιότερα η ποδοκνημική, ο καρπός, το χέρι. Η κακοήθης 
εξαλλαγή σε χονδροσάρκωμα είναι σπανιότατη και έχει παρατηρηθεί σε μεγάλες αρθρώσεις . 
 
ΣΚΟΠΟΣ 
Παρουσίαση σπάνιας περίπτωσης υμενικής χονδρομάτωσης , με πολλαπλές εντοπίσεις στην περιοχή του 
καρπού. 
 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Άνδρας 37 ετών προσήλθε στα ΤΕΙ της ορθοπεδικής  αιτιώμενος άλγος και περιορισμό κινητικότητάς δεξιού 
καρπού από έτους, χωρίς προηγηθείσα κάκωση. Ανέφερε επιδείνωση των συμπτωμάτων  τους τελευταίους 
μήνες και εμφάνιση πολλαπλών διογκώσεων στην περιοχή του καρπού. Κλινικά διαπιστώθηκαν ψηλαφητά 
μορφώματα στην κερκιδική και ραχιαία  πλευρά του καρπού. Εκ του ακτινολογικού ελέγχου διαπιστώθηκαν 
πολλαπλά ανομοιογενή ακτινοσκιερά οζίδια. Η μαγνητική τομογραφία ανέδειξε πολλαπλά ελεύθερα 
σωμάτια με εσωτερικές αποτιτανώσεις  στην πηχεοκαρπική, μεσοκάρπιες και καρπομετακάρπιες αρθρώσεις  
και έθεσε στην διαφοροδιάγνωση την υμενική χονδρομάτωση. Ο ασθενής  οδηγήθηκε στο χειρουργείο , υπό 
μασχαλιαίο αποκλεισμό του βραχιονίου πλέγματος  και δια τριών προσπελάσεων (2 επιμήκεις ραχιαίες στο 
ύψος των καρπομετακαρπίων  και μία εκτεταμένη συνδυασμένη ραχιαία και παλαμιαία  στην κερκιδική  
πλευρά του καρπού), αφαιρέθηκαν  16 οστεοχόνδρινα σωμάτια  και πραγματοποιήθηκε μερική υμενεκτομή. 
Ελήφθησαν βιοψίες  και η ιστολογική εικόνα επιβεβαίωσε την διάγνωση. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
Δυο εβδομάδες μετεγχειρητικά ο ασθενής ήταν ελεύθερος πόνου. Έξι εβδομάδες μετά υπήρξε πλήρης 
ύφεση των συμπτωμάτων  και ο ασθενής επέστρεψε  στην βαριά χειρωνακτική εργασία του. Στους οκτώ 
μήνες μετεγχειρητικής παρακολούθησης δεν υπήρξε υποτροπή νόσου. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η υμενική χονδρομάτωση,παρά την σπανιότητα της εντόπισης της στην περιοχή του καρπού, θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται στην διαφοροδιάγνωση επίμονου  άλγους και δυσκαμψίας καρπού.Η θεραπεία είναι η 
αφαίρεση των οζιδίων και η υμενεκτομή. 
 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Fajardo M. Recurrent Synovial Chondromatosis of the Finger. Orthopedics. 2021 May-Jun;44(3):e454-
e457. doi: 10.3928/01477447-20210201-05.  
• Ho YY, Choueka J. Synovial chondromatosis of the upper extremity. J Hand Surg Am. 2013 
Apr;38(4):804-10. doi: 10.1016/j.jhsa.2013.01.041.  
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• Reverté Vinaixa MM, Singh R, Monyart JM, Llado GD, Dominguez MP, Feliu EC, Nardi Vilardaga J, Palou 
EC. Wrist synovial chondromatosis: case report and literature review. Hand Surg. 2012;17(2):233-8. doi: 
10.1142/S0218810412720239.  
• Roulot E, Le Viet D. Primary synovial osteochondromatosis of the hand and wrist. Report of a series 
of 21 cases and literature review. Rev Rhum Engl Ed. 1999 May;66(5):256-66. PMID: 10380257. 
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ΑΑ095 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΓΙΓΑΝΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΟΓΚΟ 
ΕΓΓΥΣ ΜΕΤΑΦΥΣΗΣ ΚΝΗΜΗΣ ΜΕ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ. 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 
Ευάγγελος Σολοβός1, Γεώργιος  Παπαροϊδάμης1, Δημήτριος Ρήγκος1, Γεώργιος Μαρκόπουλος1, Δημήτριος 
Γεωργιάννος1, Ηλίας  Μπισμπινάς1 

1Α’ Ορθοπαιδική Κλινική, 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως ,  

 
Εισαγωγή: Ο γιγαντοκυτταρικός όγκος είναι ένας καλοήθης όγκος με δυνητική κακοήθη εξαλλαγή και 
μεταστάσεις στους πνεύμονες έως και 2-4%. Υποτροπή και εξαλλαγή είναι συχνότερα σε ατελή απόξεση-
καθαρισμό της κυστικής βλάβης και χρήση οστικού αλλομοσχεύματος για την κάλυψη του οστικού κενού.  
 
Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού ασθενούς με γιγαντοκυτταρικό όγκο εγγύς μετάφυσης κνήμης που 
αντιμετωπίσθηκε χειρουργικά με απόξεση και καθαρισμό της κυστικής βλάβης (υποβοήθηση αρθροσκοπίου 
για ενδοσκοπική υποβοήθηση στον καθαρισμό) και τοποθέτηση συνδυασμού αυτομοσχευμάτων και 
εμφυτεύματος οστικού υποκατάστατου με υδροξυαπατίτη για την κάλυψη του οστικού κενού.  
 
Υλικό και μέθοδος : Άντρας, 43 ετών με γιγαντοκυτταρικό όγκο έξω κνημιαίου κονδύλου 4,55 Χ 5,13 εκ. 
αντιμετωπίσθηκε χειρουργικά. Λόγω μεγέθους και σχήματος, χρησιμοποιήθηκε οστικό παράθυρο, 
αρθροσκοπική / λεπτομερής επισκόπηση, καθαρισμός, τρυπανισμοί της κύστης. Για την ικανοποιητική 
κάλυψη του αξιόλογου οστικού κενού χρησιμοποιήθηκαν αυτομοσχεύματα και από τα δύο λαγόνια μαζί με 
εμφύτευμα συνθετικού κολλαγόνου και υδροξυαπατίτη. Για την επαρκή υποστήριξη του κνημιαίου 
κονδύλου τοποθετήθηκε ανατομική πλάκα και βίδες.  
 
Αποτέλεσμα : Ο ασθενής ανένηψε χωρίς επιπλοκές και κινητοποιήθηκε άμεσα. Μετεγχειρητικά, σε follow 
up τετραμήνου, τα πρώιμα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά κλινικά και απεικονιστικά, με τα 
αυτομοσχεύματα αλλά και τον υδροξυαπατίτη να οστεοποιούνται σταδιακά.  
 
Συμπεράσματα : Σε οστικές βλάβες με ευμεγέθη κοιλότητα ακανόνιστου σχήματος όπως αυτές του 
γιγαντοκυτταρικού όγκου, το αρθροσκόπιο μπορεί να προσφέρει ικανοποιητική βοήθεια για την λεπτομερή 
απόξεση της κύστης και ο συνδυασμός αυτομοσχευμάτων με συνθετικά οστικά υποκατάστατα δίνουν λύση 
για την επαρκή κάλυψη του οστικού κενού.  
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ΑΑ096 

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΑΚΡΩΝ, ΠΥΕΛΟΥ ΚΑΙ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ 
ΣΤΗΛΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ: ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΑΝΑ ΚΑΙ 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΒΑΣΗΣ 
Σοφία Μπαρμπαγαδάκη2, Ροζαλία Δημητρίου1,2, Γεώργιος Μπριασούλης1, Μαρία Ραϊσάκη1,2, Σταυρούλα 
Ηλία1,2 

1Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης,  2ΠαΓΝΗ 

Εισαγωγή: Οι κακώσεις του σκελετού αποτελούν το 10%-15% όλων των τραυμάτων στα παιδιά.  
Σκοπός: Κύριος σκοπός της μελέτης είναι να μελετηθούν οι παιδιατρικοί και έφηβοι ασθενείς που 
νοσηλεύτηκαν την τελευταία 7ετία στο ΠαΓΝΗ λόγω κάκωσης σπονδυλικής στήλης, τραυματισμού άκρων ή 
και πυέλου και να αξιολογηθούν σύμφωνα με επιδημιολογικά δεδομένα, μηχανισμό κάκωσης, κλινικούς και 
απεικονιστικούς δείκτες, καθώς και δείκτες έκβασης. Επίσης, σκοπός είναι να διερευνηθεί η εκτίμηση των 
κριτηρίων (A.P.L.S.,N.E.X.U.S. και Canadian C-spine Rules/Ν.I.C.E.) για την αναγκαιότητα διενέργειας 
απεικόνισης και παρέμβασης, και να γίνει συσχέτιση με δείκτες έκβασης. 
Μεθοδολογία: Πρόκειται για αναδρομική, μονοκεντρική μελέτη. Μελετήθηκαν παιδιά ηλικίας έως 18 ετών 
με κακώσεις σπονδυλικής στήλης, πυέλου και άκρων, που νοσηλεύτηκαν από 1/1/2014 έως και 31/12/2020. 
Καταγράφηκαν επιδημιολογικά δεδομένα, διάρκεια νοσηλείας, έκβαση, συνοδές κακώσεις και έγινε  
συσχέτιση των κριτηρίων A.P.L.S., N.E.X.U.S. και CanadianC-spine Rules /N.I.C.E. για την απεικόνιση της 
ΑΜΣΣ. 
Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν 823 ασθενείς (70.7% αγόρια,  μέση ηλικία 8±3.8 έτη). Το 4.3% νοσηλεύθηκε 
στη ΜΕΘΠαίδων. Συχνότεροι μηχανισμοί κάκωσης ήταν οι πτώσεις (55.9%) και τα τροχαία ατυχήματα 
(28.7%). Συνοδός κρανιοεγκεφαλική κάκωση διαπιστώθηκε στο 40.9%. Η μέση διάρκεια νοσηλείας στην 
Κλινική ήταν 2 ημέρες, ενώ στη ΜΕΘΠ ήταν 8 ημέρες. Δύο (0.2%) παιδιά απεβίωσαν, 12 (1.5%) είχαν άμεσα 
νευρολογικό έλλειμμα, ενώ 98.3% εμφάνισε πλήρη ίαση ή βελτίωση. Κάκωση του πυελικού δακτυλίου 
ανευρέθηκε στο 5.2%, κακώσεις άνω άκρων στο 56.5%, κάτω άκρων στο 40,1%, και κακώσεις ΑΜΣΣ στο 
31.6%. Οι απεικονιστικές εξετάσεις ΣΣ που διενεργήθηκαν συμφωνούσαν με τα κριτήρια κατά APLS στο 
80.1%, με τα κριτήρια NICE στο 63.6%. και με τα κριτήρια N.E.X.U.S. στο 66.5%.  
Συμπεράσματα: Η πλειοψηφία των παιδιών με τραυματικές κακώσεις σκελετού ήταν αγόρια, με κατάγματα 
άνω και κάτω άκρων. Οι κακώσεις της σπονδυλικής στήλης ήταν σχετικά σπάνιες και μικρής βαρύτητας. Τα 
κριτήρια απεικόνισης της ΑΜΣΣ κατά APLS εμφάνισαν καλύτερη συμφωνία και δείκτη συμμόρφωση έναντι 
των κριτηρίων κατά NICE και NEXUS αντίστοιχα. 
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ΑΑ097 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ 
ΤΡΙΤΗΜΟΡΙΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ 
Δημήτριος Μεταξιώτης1, Πασχάλης Τσιούλας1, Ιπποκράτης Αγγελίδης1, Μάχντι Αμπουχαμδάν1, Θεοχάρης 
Αβραμίδης1, Αναστάσιος Μπελετσιώτης1 

1Β' Ορθοπαιδική Κλινική, ΓΝ Παπαγεωργίου  

 

Εισαγωγή 
Η συχνότητα των καταγμάτων του κεντρικού βραχιονίου είναι περίπου 2% ενώ των καταγμάτων της 
διαφυσιακής/μεταφυσιακής συμβολής (Δ/Μ) περίπου 1%. Ενώ τα πρώτα αντιμετιπίζονται κατά κανόνα 
συντηρητικά τα δεύτερα απαιτούν συνήθως χειρουργική αντιμετώπιση. 
Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της αντιμετώπισης των καταγμάταων του 
κεντρικού βραχιονίου και του περιφερικού τμήματος στην διαφυσιακή-μεταφυσιακή συμβολή. 
 
Υλικό μέθοδοι 
Συνολικά αντιμετωπίσθηκαν 47 παιδιά με μέσο όρο ηλικίας 10.2 έτη. Σε 39/47 περιπτώσεις είχαμε 
κατάγματα κεντρικού βραχιονίου και σε 8/47 περιπτώσεις κατάγματα στην Μ/Δ συμβολή. Τα κατάγματα του 
κεντρικού βραχιονίου αντιμετωπίσθηκαν στην πλειονότητα των περιπτώσεων 31/39 συντηρητικά και 
χειρουργικά σε 8/39 με εύκαμπτους ενδομυελικούς ήλους (μεγαλύτερες ηλικίες, παθολογικά κατάγματα). 
Όλα τα κατάγματα της Μ/Δ συμβολής αντιμετωπίσθηκαν χειρουργικά με KW. Ο μέσος χρόνος 
παρακολούθησης ήταν 13 μήνες. 
 
Αποτελέσματα 
Σε όλες τις περιπτώσεις είχαμε πώρωση των καταγμάτων χωρίς επιπλοκές. Τα κατάγματα του κεντρικού 
βραχιονίου που αντιμετωπίσθηκαν συντηρητικά είχαν φτωχό ακτινολογικό αποτέλεσμα ενώ τα 
αντιμετωπισθέντα με εύκαμπτους ήλους είχαν καλύτερο λειτουργικό αποτέλεσμα πιθανότατα λόγω 
πρωιμότερης κινητοποίησης. Τα κατάγματα της Δ/Μ συμβολής ήταν όλα εγκάρσια και σταθεροπιήθηκαν 
επαρκώς μετά απο κλειστή ανάταξη. 
 
Συμπεράσματα 
Η αντιμετώπιση των καταγμάτων του κεντρικού βραχιονίου με εύκαμπτους ήλους πλεονεκτεί σχετικά με το 
λειτουργικό αποτέλεσμα και στη διόρθωση της ανάταξης. Η συγκράτηση με KW των περιφερικών 
καταγμάτων αποτελεί μια δόκιμη και αξιόπιστη μέθοδο. 
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ΑΑ098 

ΔΕΝΤΡΟΕΙΔΕΣ ΛΙΠΩΜΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ 13 ΕΤΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 
Ροδάνθη Μαργαρίτη1, Παναγιώτης Κολοβός1, Νικόλαος Παρασκευόπουλος1, Σεμέλη  Καλτσά1, Αλέξανδρος  
Χατζηκυριάκος1, Ορέστης  Κωνσταντάς1, Αγγελική  Τζώρτζη1, Δημήτριος  Καλαβρυτινός1, Ευμορφία 
Πεχλιβανίδου1, Αικατερίνη  Κατσούλη1, Χρήστος Ζαμπακιδης1 

1Γ.Ν.Π.Α."Π. & Α. Κυριακού" 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ 
Το δεντροειδές λίπωμα είναι μία ενδαρθρική καλοήθης αλλοίωση που χαρακτηρίζεται από υπερτροφική, 
λαχνοειδή λιπώδη διήθηση του αρθρικού υμένα, η οποία μπορεί να προκαλέσει χρόνια ενδαρθρική συλλογή 
και άλγος. Εμφανίζεται σπάνια στους ενήλικες και εξαιρετικά σπάνια στα παιδιά.  
 
Παρουσιάζουμε την περίπτωση ενός υγιούς 13χρονου κοριτσιού με χρόνιο άλγος και ύδραρθρο στην 
αριστερή κάτα γόνυ άρθρωση. 
 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Κορίτσι 13 ετών παραπέμφθηκε στην κλινική μας από επαρχιακό νοσοκομείο λόγω επώδυνου περιορισμού 
εύρους κίνησης του αριστερού γόνατος από διετίας χωρίς αναφερόμενο τραυματισμό . Κατά την κλινική 
εξέταση η ασθενής εμφάνιζε ήπια χωλότητα αριστερά, ύδραρθρο στο αριστερό γόνατο χωρίς σημεία 
σηπτικής αρθρίτιδος και περιορισμό κίνησης κατά την κάμψη/έκταση. Δεν παρατηρήθηκαν σημεία 
αστάθειας του αριστερού γόνατος.  
 
Πραγματοποιήθηκαν ακτινογραφίες αριστερού γόνατος f/p χωρίς κατάδειξη οστικής παθολογίας, ενώ στις 
αιματολογικές εξετάσεις παρουσιάστηκε μία αύξηση της ΤΚΕ στα 25 mm/h, χωρίς άλλα σημεία φλεγμονής 
(φυσιολογικά λευκά και CRP).  
 
Η μαγνητική τομογραφία με σκιαγραφικό κατέδειξε ενδαρθρική συλλογή με φυλλοειδή υπερτροφία του 
αρθρικού υμένα, η οποία εμφάνιζε παρόμοια ένταση σήματος με το λίπος και σκιαγραφική ενίσχυση. Οι 
λοιπές δομές του γόνατος δεν παρουσίαζαν παθολογικά ευρήματα.  
Ετέθη η ένδειξη για αρθροσκόπηση αριστερού γόνατος, κατά την οποία αναδείχθηκε λαχνοειδής 
υπερτροφία του αρθρικού υμένα με λιπώδη στοιχεία κυρίως στον υπερεπιγονατιδικό θύλακο και στο lateral 
gutter. Πραγματοποιήθηκε υφολική αρθροσκοπική υμενεκτομή, τμήματα του οποίου εστάλησαν για βιοψία.  
Η παθολογοανατομική εξέταση αποκάλυψε τμήματα αρθρικού υμένα με λιπώδη διήθηση, χρόνια φλεγμονή, 
ίνωση και νεοαγγείωση με τελική διάγνωση εκείνη του δεντροειδούς λιπώματος.  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μετεγχειρητικά η ασθενής κινητοποιήθηκε με πλήρη φόρτιση και έλαβε εντατική φυσιοθεραπεία για την 
ανάκτηση του εύρους κίνησης του αριστερού γόνατος. Κατά το follow up 6 μήνες μετά η ασθενής ήταν 
ασυμπτωματική, με πλήρη κάμψη/έκταση γόνατος, ενώ είχε ήδη επιστρέψει στις αθλητικές της 
δραστηριότητες. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Το δεντροειδές λίπωμα είναι ένας εξαιρετικά σπάνιος ενδαρθρικός όγκος που θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψην στην διαφορική διάγνωση της χρόνιας, επώδυνης ενδαρθρικής συλλογής. Η μαγνητική τομογραφία 
είναι η εξέταση εκλογής καθώς το δεντροειδές λίπωμα έχει μία χαρακτηριστική και διαγνωστική μορφολογία 
σε αυτήν. H αρθροσκοπική υμενεκτομή αποτελεί ασφαλή και αποτελεσματική θεραπευτική προσέγγιση, 
γεγονός που ενισχύεται από το χαμηλό ποσοστό υποτροπών που παρουσιάζει το συγκεκριμένο είδος 
λιπώματος.       
    



78o Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. | 12 - 15 Οκτωβρίου 2022 | Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών 
Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις 

ΑΑ099 

ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Η ΤΗΝ ΈΛΛΕΙΨΗ / ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η / ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
Δημήτριος Ταταράκης1, Άννα Κωνσταντοπούλου1, Παναγιώτης Αντζουλάς2, Βασίλειος Μουσαφείρης1, 
Γεώργιος Τάγαρης1 

1Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών,  2Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η διενέργεια των χειρουργικών πράξεων πολλές φορές δεν προχωρά βάσει σχεδιασμού και πρέπει να 
τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της επέμβασης. 
 
ΣΚΟΠΟΣ 
Παρουσιάζουμε την πρόσφατη εμπειρία μας που χρειάστηκε η μετάβαση σε 2ο χειρουργικό πλάνο για 
λόγους που είτε είχαν προβλεφθεί είτε όχι και αναλύουμε τους παράγοντες που επηρέασαν την απόφαση. 
 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Ασθενής 1:  
Κορίτσι 10 ετών, ασταθές κάταγμα αυχένα κερκίδας που ανατάχθηκε ανοιχτά. Απόφαση για καθήλωση με 
τεχνική Metaizeau χωρίς προηγούμενη εμπειρία. Στην λήψη της απόφασης συνέβαλαν τα εξής: 1. Η εκτέλεση 
της επέμβασης γινόταν σε κανονικό εργάσιμο χρόνο με το χειρουργείο σε πλήρη ανάπτυξη. 2. Παρουσία 
έμπειρης εργαλειοδοσίας. 3. Παρουσία δύο χειρουργών με εμπειρία στις εύκαμπτες ενδομυελικές ηλώσεις. 
Ασθενής 2: 
Άρρεν 13 ετών με διακονδύλιο κάταγμα περιφερικού βραχιονίου (13Β1.1 κατά ΑΟ). Αρχικός σχεδιασμός για 
κλειστή ανάταξη και διαδερμική οστεοσύνθεση με κοχλίες. Λόγω ανυπέρβλητης βλάβης του ακτινοσκοπικού 
μηχανήματος που διαπιστώθηκε ενώ ο ασθενής βρισκόταν ήδη σε γενική αναισθησία,  λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η επέμβαση γινόταν σε ημέρα αργίας με ελλιπή υποστήριξη, ελήφθη η απόφαση για διενέργεια ανοιχτής 
ανάταξης και εσωτερικής οστεοσύνθεσης με κοχλίες. Η διεγχειρητική απεικόνιση έγινε με φορητό κλασικό 
ακτινολογικό μηχάνημα. Η επέμβαση εξελίχθηκε κατά τα άλλα απρόσκοπτα. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Ο προεγχειρητικός σχεδιασμός πρέπει να  περιλαμβάνει εναλλακτικές χειρουργικές τεχνικές για να 
εξασφαλίζεται καλύτερο αποτέλεσμα και να υπερνικώνται απρόοπτες δυσκολίες.  
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Εικόνα 1 

 

Εικόνα 2 
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ΑΑ100 

ΕΥΘΕΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΗΛΟΥ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΥΠΟ ΝΑΡΚΩΣΗ 
ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΤΕΛΗ ΟΣΤΕΟΓΕΝΕΣΗ  
Σπυρίδων Κολιατζάκης1, Δημήτριος Παφύλας1, Χαράλαμπος Ρώσσας1, Κυριακή Βέτσα1, Ιωάννης Παναγιώτης 
Παπακαμμένος1, Αθανάσιος Παπαπάνος1 

1Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ : Η ατελής οστεογένεση είναι μια γενετική διαταραχή χαρακτηριζόμενη από μειωμένη 
παραγωγή φυσιολογικού κολλαγόνου τύπου I με αποτέλεσμα τα οστά να σπάζουν εύκολα. Μέχρι σήμερα 
δεν έχει βρεθεί γονιδιακή θεραπεία και οι θεραπευτικές επιλογές περιορίζονται κατά βάση στην 
αντιμετώπιση των καταγμάτων που προκαλεί η νόσος. Η χειρουργική θεραπεία των καταγμάτων πολλές 
φορές επιτυγχάνεται με τη χρήση τηλεσκοπικών ενδομυελικών ήλων που σκοπό έχουν να ενισχύσουν τα 
μακρά οστά, να αποτρέψουν μελλοντικά κατάγματα και να περιορίσουν τις αξονικές παραμορφώσεις τους. 
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση μιας μάλλον ασυνήθιστης προσέγγισης σε ένα περιστατικό 
κατάγματος σε ασθενή με ατελή οστεογένεση. 
 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Παιδί 12 ετών προσήλθε στα επείγοντα λόγω πτώσης από ποδήλατο και τραυματισμό 
του δεξιού μηρού. Το παιδί έπασχε από ατελή οστεογένεση και στο παρελθόν είχε υποβληθεί σε τοποθέτηση 
τηλεσκοπικών ενδομυελικών ήλων μηριαίων άμφω (FASSIER-DUVAL TELESCOPIC IM SYSTEM™). Ο 
ακτινολογικός έλεγχος ανέδειξε κάταγμα διάφυσης μηριαίου δεξιά με γωνίωση και συνοδό στρέβλωση του 
ενδομυελικού ήλου που κατέστρεψε τον τηλεσκοπικό μηχανισμό του και γι’ αυτό προτάθηκε στους γονείς 
να γίνει χειρουργείο για αντιμετώπιση του κατάγματος με αντικατάσταση του τηλεσκοπικού ήλου, κάτι που 
αρνήθηκαν. Προχωρήσαμε σε αναισθησιολογική νάρκωση του παιδιού με μέθη και προσπάθεια ανάταξης 
του κατάγματος κλειστά σε συνδυασμό με ευθειασμό κατά το δυνατόν του τηλεσκοπικού ήλου με τη 
βοήθεια ακτινοσκόπησης, προκειμένου να αποκατασταθεί ο άξονας του μηρού, να σταθεροποιηθεί με γύψο 
και να δοθεί ο χρόνος στους γονείς να αποφασίσουν για την οριστική αντιμετώπιση.  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το ακτινολογικό αποτέλεσμα μετά από κλειστούς χειρισμούς ήταν ικανοποιητικό και οι 
γονείς αποφάσισαν να αντιμετωπιστεί το κάταγμα συντηρητικά με γύψο, παρόλο που ενημερώθηκαν ότι 
πλέον ο ενδομυελικός τηλεσκοπικός ήλος δε θα λειτουργούσε και δε θα προσέφερε πλήρη προστασία. 
Τελικά, το κάταγμα πωρώθηκε σε ήπια βλαισότητα και δεν προκαλούσε λειτουργικά ενοχλήματα στο παιδί. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο ευθειασμός ενός γωνιωμένου τηλεσκοπικού ήλου κλειστά με ταυτόχρονη ανάταξη του 
κατάγματος μπορεί να αποτελέσει μια συμβιβαστική θεραπευτική επιλογή, εφόσον φυσικά το ακτινολογικό 
αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό και δεν προκαλεί μελλοντικά προβλήματα στο παιδί.  
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ΑΑ101 

ΚΛΙΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ 
ΑΓΚΥΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΠΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 
Ελευθέριος Μανδραγός1, Δημήτριος Κουρεμένος1, Μυρτώ Σκουτέλη1, Νικόλαος  Στατύρης1, Χρήστος 
Μανουσάκης1, Υβόννη-Μαρία Παπαμερκουρίου1, Ιωάννης Μιχελαράκης,1 

1Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη Και Αγλαΐας Κυριακού» 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η νεανική αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (JoAS) αποτελεί μια σπάνια οροαρνητική 
σπονδυλοαρθροπάθεια που προσβάλει ασθενείς νεότερους των 16 ετών και χαρακτηρίζεται από 
ιερολαγονίτιδα, ενθεσίτιδα, σχηματισμό συνδοσμοφύτων σπονδυλικής στήλης και ραγοειδίτιδα. Σκοπός της 
ανακοίνωσης  είναι η παρουσίαση ενός σπάνιου περιστατικού JoAS σε ασθενή 12 ετών. 
 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Ο ασθενής προσήλθε αιτιώμενος ατραυματικό άλγος δεξιάς ποδοκνημικής. Ιστορικό: 
ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόσου του εντέρου από δεκαετίας, υπό αγωγή μεθοτρεξάτης και αδαλιμουμάμπης. 
Κλινική εξέταση: οίδημα και επώδυνος περιορισμός εύρου κίνησης δεξιάς ποδοκνημικής, δυσκαμψία ΑΜΣΣ 
και ΟΜΣΣ. Ακτινολογικός έλεγχος: οστεοπενία δεξιάς ποδοκνημικής, οστεοπενία, καθίζηση μεσοσπονδύλιων 
διστημάτων και συνοστέωση οπίσθιων τμημάτων ΑΜΣΣ. 
CT ΑΜΣΣ: συνοστέωση των οπίσθιων τμημάτων αυχενικών σπονδύλων και κυρίως των ακανθωδών 
αποφύσεων, υπεξάρθρημα ατλαντοαξονικής άρθρωσης, ασαφής κρανιοαυχενική μετάπτωση με υψηλή 
θέση της οδοντοειδούς απόφυσης, οστεοπενία. 
MRI ΑΜΣΣ: υπερτροφία του οδόντα, υπαρθρικές αλλοιώσεις ατλαντοαξονικής άρθωσης, Α2 σε 
υπεξαρθρηματική θέση, υψηλή θέση της οδοντοειδούς αποφύσεως. 
MRI ΘΜΣΣ-ΟΜΣΣ: ήπιες φλεγμωνώδεις αλλοιώσεις επιφυσιακών πλακών και τα σωμάτων πολλαπλών 
σπονδύλων. 
MRI δεξιάς ποδοκνημικής: ενδοαρθρικό υγρό, εξοίδηση οπίσθιου κνημοπερονιαίου συνδέσμου, οστεοπενία 
Μέτρηση οστικής πυκνότητας z-score = -3.5(ολόσωμη), z-score = -4.5 (ΟΜΣΣ): 
Εργαστηριακές εξετάσεις: ανεπάρκεια 25-OH-VitD, HLA-B27 θετικός. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η έλλειψη νευρολογικής σημειολογίας και έντονων παραμορφώσεων, παρουσία 
προχωρημένων αλλοιώσεων συνοστέωσης της ΑΜΣΣ υπαγόρευσαν την απόφαση για συντηρητική 
αντιμετώπιση. Τα πολλαπλά επίπεδα συνοστέωσης καθιστούν τα αθλήματα επαφής απαγορευτικά. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η σπανιότητα της νόσου σε συνδυασμό με την πολυετή απόσταση μεταξύ εγκατάστασης 
των αλλοιώσεων και της έναρξης των συμπτωμάτων αποτελούν μια διαγνωστική πρόκληση και καθιστούν 
αναγκαία την υψηλή κλινική υποψία. 
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ΑΑ102 

ΜΥΞΟΕΙΔΕΣ ΛΙΠΟΣΑΡΚΩΜΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ 
ΗΛΙΚΙΑΣ 15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
Παύλος Παναγιώτου1, Παντελεήμων Ζωγάκης1, Θεοδώρα-Ευφροσύνη Φραντζή1, Γεώργιος Μποζονέλος1, 
Παύλος Μουρατίδης1, Κωνσταντίνος Αντωνής1, Πέτρος Παπαδάκης1 

1'Α Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών " Η Αγία Σοφία" 

 
Εισαγωγή/Σκοπός:  
Το μυξοειδές λιποσάρκωμα ανήκει στα κακοήθη νεοπλάσματα  του λιπώδους ιστού. Αποτελεί τo δεύτερο σε 
συχνότητα λιποσάρκωμα με ποσοστό 30-40% σε ασθενείς 20-40 ετών, ωστόσο σε παιδιά και εφήβους 
αποτελεί λιγότερο από το 3% των σαρκωμάτων. Συνήθως εντοπίζεται στα άνω και κάτω άκρα, κυρίως στον 
μηρό, ως ανώδυνη σταδιακά αυξανόμενη μάζα. Στην παρακάτω εργασία παρουσιάζουμε την αντιμετώπιση 
ενός παιδιατρικού ασθενή που εμφάνισε μυξοειδές λιποσάρκωμα στο δεξιό μηρό.   
 
Υλικό & Μέθοδος:  
Ασθενής 15 ετών προσήλθε λόγω  ανώδυνης ψηλαφητής μάζας στο δεξιό μηρό. Πραγματοποιήθηκε 
μαγνητική τομογραφία που ανέδειξε σαφώς οριζόμενη λοβωτή μάζα άνωθεν του ορθού μηριαίου με 
χαρακτήρες λιπώματος. Σε βάθος 3 μηνών πραγματοποιήθηκε νέα απεικόνιση με την μάζα να εμφανίζει 
αυξημένα όρια.  
 
Αποτελέσματα:   
Πραγματοποιήθηκε υπό γενική αναισθησία χειρουργική εκτομή της μάζας και η ιστολογική εξέταση του 
παρασκευάσματος ανέδειξε μυξοειδές λιποσάρκωμα. Ακολούθησε ευρεία εκτομή σε υγιή όρια με αφαίρεση 
υποδόριου ιστού και  του περιμυίου του ραπτικού και του ορθού μηριαίου. Στη συνέχεια ο ασθενής 
υποβλήθηκε σε 6 κύκλους ακτινοθεραπείας. Στον απεικονιστικό έλεγχο που ακολούθησε ο ασθενής ήταν 
ελεύθερος νόσου.  
 
Συμπεράσματα:  
Το μυξοειδές λιποσάρκωμα, αν και σπάνια οντότητα, αποτελεί το 30% των λιποσαρκωμάτων. Εμφανίζεται 
ως μια ψηλαφητή ανώδυνη μάζα, η οποία σταδιακά αυξάνεται, ενώ μπορεί να συνοδεύεται από αίσθημα 
κόπωσης και απώλεια βάρους. Σε βαθιά εντοπισμένες βλάβες μπορεί να φτάσει έως και τα 15εκ. Θεραπεία 
εκλογής  θεωρείται η ευρεία εκτομή σε υγιή όρια σε συνδυασμό με μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Η 5ετής 
επιβίωση σε ασθενή χωρίς μετάσταση  είναι 80%.  
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ΑΑ103 

ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗ ΩΣ ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗΣ 
ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΥΣ 
ΕΝΗΛΙΚΕΣ: 15 ΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ 
Ευαγγελία Μανδελένη1, Μαρία Ραϊσάκη1,2, Ροζαλία Δημητρίου1,2, Ιορδάνης Πελαγιάδης2, Ευτυχία  Στειακάκη1,2 

1Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2ΠαΓΝΗ 

Εισαγωγή: Η οστεονέκρωση (ΟΝ) αποτελεί μία από τις απώτερες επιπλοκές της θεραπείας ασθενών με Οξεία 
Λεμφοβλαστική Λευχαιμία (ΟΛΛ) ή  λέμφωμα. 
 
Σκοπός: Η καταγραφή των περιστατικών οστεονέκρωσης  σε παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες έως 21 
ετών με ΟΛΛ ή λέμφωμα καθώς και η μελέτη της επίπτωσης της οστεονέκρωσης ανά ηλικιακή ομάδα, η 
συσχέτιση με γνωστούς παράγοντες κινδύνου και η καταγραφή της αντιμετώπισης και της έκβασής τους. 
 
Μεθοδολογία: Πρόκειται για συγκεκριμένη αναδρομική μελέτη. Αξιολογήθηκαν οι φάκελοι 130 ασθενών με  
ΟΛΛ ή λέμφωμα στην Κλινική Αιματολογίας-Ογκολογίας παίδων του ΠαΓΝΗ από 1/1/2006 έως 31/12/2020. 
Καταγράφηκαν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, τα συμπτώματα, η εντόπιση των βλαβών, τα απεικονιστικά 
ευρήματα, στοιχεία σχετικά με τη νόσο και τη θεραπεία και το BMI κάθε ασθενή.  
 
Αποτελέσματα: Από τους ασθενείς που μελετήθηκαν 7,69% εμφάνισαν σοβαρή επιπλοκή από το 
μυοσκελετικό σύστημα. 6,15% είχαν επιβεβαιωμένη οστεονέκρωση με μαγνητική τομογραφία, ενώ 4,61% 
είχαν συμπτωματική νόσο. Το ποσοστό ασυμπτωματικής οστεονέκρωσης δεν ήταν δυνατό να αξιολογηθεί 
λόγω μη διενέργειας τακτικού ελέγχου σε ασθενείς χωρίς συμπτωματολογία. Η αναλογία φύλου ήταν 1:1. 
Όλα τα άτομα ήταν πάνω από 10 ετών, ενώ η πλειοψηφία (62,5%) ήταν πάνω από 16 ετών. Δεν ανευρέθη 
συσχετισμός του αυξημένου σωματικού βάρους με τον κίνδυνο για οστεονέκρωση. Όλοι οι ασθενείς έλαβαν 
υψηλές δόσεις κορτικοστεροειδών, ενώ 80% όσων έκαναν σοβαρή επιπλοκή από το μυοσκελετικό έλαβαν 
ασπαραγινάση, 90% βινκριστίνη, ενώ 40% υψηλές δόσεις μεθοτρεξάτης. Το 83% των ασθενών με 
συμπτωματική οστεονέκρωση,  εμφάνισαν συμπτώματα στη φάση διατήρησης της ύφεσης, ενώ 17% μετά 
το τέλος της θεραπείας. Στο 75% η ΟΝ  αφορούσε σε πάνω από μία άρθρωση, με συχνότερη εντόπιση το 
ισχίο. Τέλος, 25% των ασθενών χρειάστηκαν μόνο παρακολούθηση, 12,5% συντηρητική αντιμετώπιση, 37,5% 
χειρουργική αποκατάσταση ενώ στους υπόλοιπους δεν είναι ακόμα σίγουρη η τελική έκβαση. 
 
Συμπέρασμα: Η συμπτωματική ΟΝ αποτελεί σημαντική επιπλοκή της θεραπείας ασθενών με ΟΛΛ ή  
λέμφωμα με επίπτωση στη δική μας σειρά 4,61%. 
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ΑΑ104 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ: H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ 
REMODELLING ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΕΞΩ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ 
ΚΟΝΔΥΛΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ  
Παντελεήμων Ζωγάκης1, Θεοδώρα - Ευφροσύνη Φραντζή1, Παύλος Παναγιώτου1, Παύλος Μουρατίδης1, 
Γεώργιος  Μποζονέλος1, Κωνσταντίνος  Αντωνής1, Πέτρος  Παπαδάκης1 

1Α' Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν.Α.Παίδων "Αγία Σοφία" 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ 
Τα κατάγματα του έξω βραχιονιου κονδύλου είναι από τα πιο συχνά κατάγματα σε παιδιατρικούς ασθενείς, 
αποτελώντας τα δεύτερα σε συχνότητα ενδαρθρικά κατάγματα  αγκώνα. Χαρακτηρίζονται από υψηλό 
ποσοστό εμφάνισης επιπλοκών, όπως περιορισμός έκτασης ή/και κάμψης, οστική υπερανάπτυξη, 
παραμόρφωση σε βλαισότητα ή ραιβότητα, οστεονέκρωση, πλημμελή πώρωση κατάγματος και 
νευρολογικά προβλήματα.  
Στην παρακάτω εργασία παρουσιάζουμε ένα περιστατικό παραμελημένου κατάγματος έξω βραχιονίου 
κονδύλου με πώρωση σε πλημμελή θέση και οστική υπερανάπτυξη  σε παιδιατρικό ασθενή.  
 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Ασθενής 5 ετών προσήλθε στα επείγοντα περιστατικά του νοσοκομείου μας λόγω παρεκτοπισμένου 
κατάγματος έξω βραχιονίου κονδύλου από μηνός το οποίο είχε αντιμετωπιστεί με απλή ακινητοποίηση με 
γύψινο επίδεσμο. Στον ακτινολογικό έλεγχο διαπιστώθηκε πώρωση σε πλημμελή θέση με έντονη οστική 
υπερανάπτυξη. Το εύρος κίνησης της άρθρωσης ήταν εξαιρετικά περιορισμένο, περί τις 30° (60° έκταση - 90° 
κάμψη) καθιστώντας την άρθρωση μη λειτουργική. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Αντί της άμεσης χειρουργικής διόρθωσης (οστεοτομία βραχιονίου) προτιμήθηκε η συντηρητική 
αντιμετώπιση με άμεση έναρξη κινησιοθεραπείας για βελτίωση του εύρους κίνησης και συστηματική 
παρακολούθηση. Στους 4 μήνες από την αφαίρεση του γύψινου επιδεσμου ο ασθενής εμφάνιζε ήδη 
βελτίωση με εύρος κίνησης 40°-110° χωρίς κάποια γωνιώδη παραμόρφωση ενώ στους 6 μήνες είχε επιτύχει 
σχεδόν πλήρη έκταση 10° και περίπου 130°  μοίρες κάμψη. Ο ακτινολογικός έλεγχος εμφάνιζε επίσης 
εντυπωσιακή βελτίωση με έντονο remodelling στην πάσχουσα περιοχή και διόρθωση της οστικής ανατομίας. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Σε αντίθεση με τους ενήλικες, το οστικό remodelling παίζει πρωτεύοντα ρόλο στον αναπτυσσόμενο σκελετό 
και δύναται να διορθώσει σε μεγάλο βαθμό παραμορφώσεις προερχόμενες από πλημμελή πώρωση 
καταγμάτων. Η κατανόηση και σωστή εκμετάλλευση των ιδιοτήτων του έχει ιδιαίτερη σημασία και μπορεί 
να βοηθήσει ουσιαστικά τον ορθοπαιδικό χειρουργό στην αντιμετώπιση του παιδιατρικού τραύματος  



78o Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. | 12 - 15 Οκτωβρίου 2022 | Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών 
Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις 

 

ΑΑ105 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ 
ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΒΡΑΧΥ ΜΕΤΑΚΑΡΠΙΟ 
Θεοδώρα - Ευφροσύνη Φραντζή1, Γεώργιος Μποζονέλος1, Παύλος Μουρατίδης1, Παύλος Παναγιώτου1, 
Παντελεήμων Ζωγάκης1, Κωνσταντίνος Αντωνής1, Ιωάννης  Φλίγγερ1 

1Α' Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν.Α.Παίδων "Αγία Σοφία" 

Εισαγωγή/Σκοπός:  
Το βραχύ μετακάρπιο είναι μια σπάνια ανατομική  ανωμαλία της άκρας χειρός που εμφανίζεται συχνότερα 
σε γυναίκες  παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Οφείλεται κυρίως στην πρόωρη σύγκλειση της επιφυσιακής 
πλάκας, η οποία μπορεί να είναι  είτε συγγενής είτε να εμφανιστεί δευτερογενώς μετά από τραυματισμό ή 
λοίμωξη στην περιοχή. Στην παρακάτω εργασία παρουσιάζουμε ένα περιστατικό επιμήκυνσης βραχέως 
τρίτου μετακαρπίου σε παιδιατρικό ασθενή. 
 
Υλικό & Μέθοδος:  
Κορίτσι 16 ετών προσήλθε στην Κλινική μας  με συγγενές  βραχύ τρίτο μετακάρπιο αριστερής άκρας χειρός. 
Υποβλήθηκε σε επιμήκυνση του μετακαρπίου με την μέθοδο της  διατατικής οστεογένεσης με την χρήση 
εξωτερικής οστεοσύνθεσης.  Ο αρχικός ρυθμός επιμήκυνσης ήταν 1mm και στην συνέχεια 0,5mm την ημέρα. 
 
Αποτελέσματα:   
Η συνολική επιμήκυνση ήταν 2.2 cm και διήρκησε δυο μήνες. Η ασθενής δεν παρουσίασε μετεγχειρητικές 
επιπλοκές. Έξι μήνες μετά το χειρουργείο, η ασθενής εμφανίζει ένα ικανοποιητικό λειτουργικό και αισθητικό 
αποτέλεσμα. 
 
Συμπεράσματα:  
Το βραχύ μετακάρπιο είναι μια σπάνια ανατομική ανωμαλία, η οποία μπορεί να προκαλέσει περιορισμό της 
κάμψης της μετακαρπιοφαλαγγικής άρθρωσης. Η χειρουργική διόρθωση πραγματοποιείται για 
λειτουργικούς και αισθητικούς λόγους. Έχουν περιγραφεί διάφορες τεχνικές για την αποκατάσταση, όπως η 
διατατική οστεογένεση και η χρήση οστικών μοσχευμάτων. Η διατατική οστεογενεση αποτελεί μια ασφαλή 
και εύκολη μέθοδο επιμήκυνσης, ωστόσο είναι  απαραίτητο να δοθεί προσοχή στην σταθερότητα της 
επιμήκυνσης, την φροντίδα των βελόνων εξωτερικής οστεοσύνθεσης καθώς και στην συμμόρφωση των 
ασθενών στις οδηγίες. 
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ΑΑ106 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ: ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΡΑΙΒΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΩΝΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΩΡΩΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 
ΕΞΩ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΟΥ ΣΕ ΠΛΗΜΜΕΛΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 8 
ΕΤΩΝ 
Γεώργιος Μποζονέλος1, Θεοδώρα-Ευφροσύνη Φραντζή1, Παύλος Παναγιώτου1, Παύλος Μουρατίδης1, 
Παντελεήμων Ζωγάκης1, Ελευθέριος-Λέων Σταυρίδης1, Πέτρος Παπαδάκης1 

1'Α Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών " Η Αγία Σοφία" 

Εισαγωγή/Σκοπός:  
Τα κατάγματα του έξω βραχιονίου κονδύλου είναι τα δεύτερα σε συχνότητα ενδαρθρικά κατάγματα του 
αγκώνα στον παιδιατρικό πληθυσμό. Οι συχνότερες επιπλοκές είναι ο προέχων έξω βραχιόνιος κόνδυλος,  
το έλλειμμα κάμψης  ή/και  έκτασης του αγκώνα ,η παραμόρφωση σε ραιβότητα ή βλαισότητα ,η  πρώιμη 
σύγκλειση των επιφύσεων  ,η οστεονέκρωση και τα νευρολογικά ελλείμματα. Στην παρακάτω εργασία 
παρουσιάζουμε την αντιμετώπιση ενός παιδιατρικού ασθενή, η οποία εμφάνισε παραμόρφωση  δεξιού 
αγκώνα σε ραιβότητα , μετά από πώρωση κατάγματος έξω βραχιονίου κονδύλου σε πλημμελή θέση. 
 
Υλικό & Μέθοδος:  
Κορίτσι, 8 ετών, υποβλήθηκε σε ανοιχτή ανάταξη και διαδερμική οστεοσύνθεση κατάγματος έξω βραχιονίου 
κονδύλου δεξιού αγκώνα.  Ένα έτος μετά το χειρουργείο εμφάνισε παραμόρφωση του δεξιού αγκώνα σε 27ο  
ραιβότητα και έλλειμμα κάμψης συνέπεια πώρωσης του κατάγματος του έξω βραχιονίου κονδύλου σε 
πλημμελή θέση. Υποβλήθηκε σε διορθωτική υπερκονδύλιο οστεοτομία βραχιονίου για την αποκατάσταση 
του φυσιολογικού άξονα του άκρου.  
 
Αποτελέσματα:  
 Η διορθωτική υπερκονδύλιος οστεοτομία οδήγησε σε λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση του δεξιού 
αγκώνα.  Η ασθενής , 6 μήνες μετά το χειρουργείο, εμφανίζει φυσιολογικό άξονα, με πλήρες και ανώδυνο 
εύρος κίνησης , χωρίς εικόνα αστάθειας.   
 
Συμπεράσματα: 
 Η ραιβότητα του αγκώνα ως επιπλοκή μετά από κατάγματα βραχιονίου κονδύλου είναι αρκετά συχνή και 
μπορεί να προκαλέσει έλλειμμα κίνησης και αστάθεια της  άρθρωσης του αγκώνα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, 
η διορθωτική υπερκονδύλιος οστεοτομία βραχιονίου φαίνεται να οδηγεί σε καλά λειτουργικά και αισθητικά 
αποτελέσματα, αποκαθιστώντας τον φυσιολογικό άξονα και το εύρος κίνησης. 
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ΑΑ107 

ΣΠΑΝΙΑ ΑΙΤΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΥ ΡΑΙΒΟΚΡΑΝΟΥ ΣΕ ΕΦΗΒΟ 13 ΕΤΩΝ: ΚΑΤΑΓΜΑ 
CLAY-SHOVELER 
Δημήτριος Ταταράκης1, Παναγιώτης Αντζουλάς2, Σάββας Γιακουμάκης1, Άννα Κωνσταντοπούλου1, Γεώργιος 
Τάγαρης1 

1Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, Πάτρα, Ελλάδα, 2Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα, 
Ελλάδα 

Εισαγωγή 
Το κάταγμα Clay-Shovelerστο παιδιατρικό πληθυσμό είναι εξαιρετικά σπάνιο. Πρόκειται για σταθερό 
κάταγμα της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης συνηθέστερα χωρίς νευρολογική σημειολογία. 
Εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα που ασχολούνται με υπαίθριες χειρωνακτικές εργασίες με μηχανισμό 
απόσπασης του οπισθίου τμήματος της ακανθώδους απόφυσης του Α6 ή Α7, ο οποίος υπόκειται στο νόμο 
της έλξης-ανθέλξης της Νευτώνειας Μηχανικής. Η συμβολή των οπίσθιων επιμήκων συνδέσμων της 
σπονδυλικής στήλης στην παθομηχανική του κατάγματος είναι καθοριστική. 
Σκοπός 
Η ευαισθητοποίηση του γενικού παιδιάτρου, που χειρίζεται πρωτογενώς έναν ασθενή με ραιβόκρανο, της 
υποψίας αυτού του κατάγματος όταν από το ιστορικό αναδύεται πρόσφατη υπαίθρια χειρωνακτική εργασία 
όπως γεωργική, οικοδομική κ υπηρεσία καθαριότητας. 
Υλικό 
Άρρεν 13 ετών κατά την διάρκεια γεωργικών εργασιών και ενώ χρησιμοποιούσε χειρονακτικά φτυάρι για 
εκσκαφή χώρου καλλιέργειας αντιλαμβάνεται κριγμό μέσω της οστικής αγωγιμότητας του κρανίου, 
ενοχλητική αυχεναλγία κ σημαντικό περιορισμό του εύρους κίνησης της ΑΜΣΣ. Περιπατητικός κ 
τετρακινητικός προσέρχεται στο ΤΕΠ του εφημερεύοντος νοσοκομείου με εικόνα ραιβόκρανου κ μυόσπασμο 
των στερνοκλειδομαστοειδών μυών άμφω. 
Μέθοδος 
Σύντομη λήψη ιστορικού, εκτενής φυσική εξέταση και πλήρης ακτινολογικός έλεγχος με δυναμικές 
ακτινογραφίες ΑΜΣΣ σε υπερέκταση-υπερκάμψη κ διαστοματική λήψη αναδεικνύουν αποσπαστικό 
κάταγμα της ακανθώδους απόφυσης του Α7. Ακολουθεί ακινητοποίηση με κολλάρο Philadelphiaγια 5 
εβδομάδες, αναλγητική καιμυοχαραλωτική αγωγή. Followup ολοκληρώθηκε 7 μήνες μετατραυματικά. 
Αποτελέσματα 
Πριν κ μετά την ακινητοποίηση  
 
*εικόνα 1 
*εικονα 2 
 
Συμπεράσματα 
Το κάταγμα Clay-Shovelerπαρατηρείται σπανίως, όμως διαλάθει συχνά. Προϋποθέτει κλινική υποψία,λήψη 
ενός στοχευμένου ιστορικού πιθανού τραύματος και απεικονιστικό έλεγχο που περιλαμβάνει δυναμικές 
ακτινογραφίες ΑΜΣΣ σε υπερκάμψη και υπερέκταση. Η για 5-6 εβδομάδες ακινητοποίηση της ΑΜΣΣ με 
σκληρό κολάρο Philadelelfia,ή Θωρακοαυχενικό κηδεμόνα τριών σημείων συνιστά την θεραπεία επιλογής. 
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Εικόνα 1 
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ΑΑ108 

ΣΠΑΝΙΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΕ ΠΑΙΔΙ  14 ΕΤΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΓΜΑ CAPITELLUM KAI 
ΠΑΡΑΤΡΟΧΙΛΙΟΥ  ΔΕ ΑΓΚΩΝΟΣ  
Παναγιώτης Κολοβος1, Ροδάνθη  Μαργαρίτη1, Αλέξανδρος Χατζηκυριάκος1, Νίκος  Παρασκευόπουλος1, 
Δημήτρης  Καλαβρυτινός1, Ορέστης  Κωσταντάς1, Χρήστος  Ζαμπακιδης1 

1Νοσοκομείο Παναγιώτης Και Αγλαΐα Κυριακού 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ /ΣΚΟΠΟΣ  
Τα κατάγματα capitelum αντιπροσωπεύουν το λιγότερο απο 1% των καταγμάτων των αγκώνων και 
πραγματοποιούνται συνήθως σε παιδιά >12 ετών .Λόγω της σπανιότητας του τύπου αυτών των καταγμάτων 
είναι και έυκολο να μη διαγνωστούν και  ακόμη πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν . Στην περιπτωσή μας θα 
σας παρουσιάσουμε ένα περιστατικό κατάγματος capitelum δε αγκώνος με συνοδό κάταγμα παρατροχιλίου 
απόφυσης.  
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΔΟΔΟΣ  
Ασθενής 14 ετών άρρεν προσήλθε στο νοσοκομείο μας κατόπιν αναφερόμενης κάκωσης δε αγκώνος κατόπιν 
πτώσεως εξ ιδίου ύψους. Κατόπιν κλινικής εξέτασης και απεικονιστικού ελέγχου (ακτινολογικός έλεγχος 
προσθιοπίσθια και πλάγια προβολή  , αξονική τομογραφία ) διεπιστώθη κάταγμα capitellum 4 κατά McKee 
και συνοδό κάταγμα παρατροχιλίου αποφύσεως. Πραματοποιήθηκε ανοικτή ανάταξη εσωτερική 
οστεοσύνθεση των καταγμάτων υπό ακτινολογικό έλεγχο. Χρησιμοποιήθηκαν  μια αυλοφόρα βίδα για το 
κάταγμα παρατροχιλίου ( με έσω πλάγια προσπέλαση αγκώνος) και 2 αυλοφόρες βίδες τύπου herbert (με 
εκτεταμένη έξω πλάγια προσπέλαση) . Τοποθετήθηκε βραχεοπηχαιοκαρπικός νάρθηκας για 3 εβδομάδες . 
Ακολούθησε  σταδιακή κινητοποίηση του αγκώνος  με τη βοήθεια φυσικοθεραπευτή.  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Η έγκαιρη διάγνωση και αποκατάσταση του σύνθετου αυτού κατάγματος  οδήγησε σε πολύ καλά 
αποτελέσματα. Σε διάστημα πρακολούθησης 6 μηνών  απο το χειρουργείο ο ασθενής έχει αποκαταστήσει 
πλήρες εύρος κίνησης χωρίς νευρολογική σημειολογία και   κάποια άλλη επιπλοκή. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η  σωστή αποκάσταση των καταγμάτων capitelum  τύπου 4 προυπόθετει άριστη ανατομική ανάταξη τους 
.Στην περίτωση μας η τοποθέτηση 2 αυλοφόρων βιδών τύπου herbert  με προσθιοπίσθια κατεύθυνση μας 
όδηγησε στο επιθυμητό αυτό αποτέλεσμα και την γρήγορη και ομαλή κινητοποίηση του ασθενούς . Αξιζει 
να σημειωθεί οτι η αφάιρεση των βιδών τύπου herbert δε κρίνεται απαραίτητη.  
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Εικόνα 1 
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Εικόνα 2 
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ΑΑ109 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΛΗΝΙΟΥ ΕΠΑΡΜΑΤΟΣ 
ΚΝΗΜΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ 15 ΕΤΩΝ 
Γεώργιος Ναγορνης1, Κύριος Νικόλαος Ναλμπάντης1, Κύριος Δημήτριος Ζεμαδάνης2, Κύριος Δημήτριος 
Λύτρας1, Κύριος Χρήστος Βαλκάνης2, Κύριος Σταμάτιος Κώτσιος1, Κύριος Γιουσούφ Σαλή1, Κύριος Μουράτ 
Μεμέτ1, Κύριος Χρήστος Μπογιατζής1 

1Πανεπιστημιακο Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης,  2Κ. Υ. Αλεξανδρούπολης  

Σκοπός: Η παρουσίαση περιστατικού ασθενή 15 ετών με κάταγμα μεσογλήνιου επάρματος ΑΡ κνήμης που 
αντιμετωπίστηκε χειρουργικά με ανοιχτή ανάταξη και καθήλωση με ράμματα/άγκυρες.  
Υλικό & Μέθοδος: Άρρεν 15 ετών, προσεκομίσθει στο τμήμα επειγόντων περιστατικών λόγω άλγους 
αριστερού γόνατος με αδυναμία φόρτισης μετά από πτώση με δίκυκλο. Κλινικά διαπιστώθηκε επώδυνος 
περιορισμός του εύρους κίνησης της άρθρωσης με έντονο αίμαρθρο καθώς και απώλεια εκτατικού 
μηχανισμού λόγω άλγους. Η νευραγγειακή εξέταση ήταν κατά φύση. Ακολούθησε απεικονιστικός έλεγχος 
(αρχικά απλή ακτινογραφια γόνατος F/P και έπειτα αξονική τομογραφία σε επείγουσα βάση) που 
αποκάλυψε καταγματικά οστεοτεμάχια στο μεσογλήνιου έπαρμα της ΑΡ κνήμης, πλήρως παρεκτοπισμένα, 
τύπου 4 κατά Meyers and McKeever. Ακολούθησε παρακέντηση του γόνατος και αναρρόφηση του αίματος 
και η χειρουργική αντιμετώπιση πραγματοποιήθηκε με ανοιχτή ανάταξη των τεμαχίων και καθήλωση τους 
με 2 απορροφήσιμες άγκυρες οι οποίες τοποθετήθηκαν προς τα έξω και πίσω και με απορροφήσιμο ράμμα 
μέσω ενός κνημιαίου τούνελ 1,5mm. Το τεμάχιο από το έσω πλατώ καθηλώθηκε με άγκυρα. Οι μηνίσκοι και 
οι χιαστοί ελέγχθηκαν ακέραιοι. Τέλος διεγχειρητικά έγινε έλεγχος της σταθερότητας (από πλήρη έκταση 
έως  κάμψη σε 110ο). Τέλος τέθηκε κλειδούμενος νάρθηκας με γωνιόμετρο σε πλήρη έκταση για 6 
εβδομάδες και έπειτα για 4 εβδομάδες αυξήθηκε η κάμψη για ελεγχόμενη κινητοποίηση. 
Αποτελέσματα: Στους 2 μήνες παρακολούθησης, ο ασθενής βαδίζει ανώδυνα χωρίς χωλότητα. Κλινικά, η 
κάμψη του γόνατος φτάνει τις 100ο ενώ ακτινολογικά έχουμε πλήρη πώρωση του κατάγματος. Ο ασθενής 
παραμένει σε πρόγραμμα φυσιοθεραπειών για επίτευξη περαιτέρω κάμψης. 
Συμπεράσματα: Τα κατάγματα του μεσογλήνιου επάρματος αποτελούν σπάνια οντότητα (3/10000) με 
εμφάνιση σε ηλικίες από 8 έως 14. Τέτοια κατάγματα είναι δυνατόν να διαφύγουν της προσοχής καθώς δεν 
είναι πάντα ορατά στις ακτινογραφίες. Επί υποψίας, απαιτείται έλεγχος με αξονική τομογραφία και 
αντιμετώπιση είτε συντηρητικά (σε πρώτου βαθμού), είτε χειρουργικά για αποφυγή αστάθειας του γόνατος, 
περιορισμό κίνησης (block γόνατος), χρόνιο πόνο και αρθρίτιδα. 
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ΑΑ110 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΗΣ ΡΗΞΗΣ ΠΑΛΑΜΙΑΙΟΥ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ ΣΕ ΕΝΤΕΚΑΧΡΟΝΟ ΑΣΘΕΝΗ 
Θεόδωρος Σταυρόπουλος1, Δημήτριος Ταταράκης1, Ζήνων Κόκκαλης2, Άννα Κωνσταντοπούλου1, Γεώργιος 
Τάγαρης1 

1Καραμανδάνειο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, Πάτρα, Ελλάδα, 2Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών 

 
Εισαγωγή: Ο παλαμιαίος σύνδεσμος (volar plate) που υπέστη ρήξη στην ασθενή μας βρίσκεται στη 
μετακαρποφαλαγγική άρθρωση του αντίχειρα και σταθεροποιεί την παλαμιαία επιφάνεια της άρθρωσης. Οι 
παλαμιαίοι σύνδεσμοι αποτελούνται από παχύ ινοχόνδρινο τμήμα περιφερικά και χαλαρό μεμβρανώδες 
τμήμα κεντρικά. Εμποδίζουν την υπερέκταση των αρθρώσεων, η οποία όταν γίνεται μπορεί να οδηγήσει σε 
ρήξη του παλαμιαίου συνδέσμου. Η ρήξη συμβαίνει πάντα στην έκφυση του συνδέσμου, δηλαδή στην 
προκειμένη περίπτωση στην κεφαλή του μετακαρπίου. 
Σκοπός: Ο σκοπός της παρουσίασης είναι να αναδειχθεί μια σπάνια κάκωση, οι δυσκολίες στη διάγνωσή της 
καθώς και η χειρουργική της αντιμετώπιση. 
Υλικό και μέθοδος: Ασθενής έντεκα ετών θήλυ με παραμελημένη ρήξη του παλαμιαίου συνδέσμου του 
αντίχειρα από τριμήνου, προσέρχεται για χειρουργική αποκατάσταση. Μέσω παλαμιαίας προσπέλασης 
παρασκευάστηκε το νευραγγειακό δεμάτιο και ο μακρός καμπτήρας του αντίχειρα  και αποκαλύφθηκε ο 
παλαμιαίος σύνδεσμος. Η ρήξη αποκαταστάθηκε με διοστικά ράμματα. Η μετακαρποφαλαγγική άρθρωση 
σταθεροποιήθηκε με ένα Kirschner wire σε κάμψη 20 μοιρών για να προστατευθεί η αποκατάσταση του 
συνδέσμου που πραγματοποιήθηκε. Ακολούθησε συρραφή κατά στρώματα και τοποθέτηση γυψονάρθηκα. 
Αποτελέσματα: Ο αντίχειρας της ασθενούς είναι πλήρως λειτουργικός 6 εβδομάδες μετά το χειρουργείο. 
Συμπέρασμα: Η διάγνωση της ρήξης είχε καθυστερήσει σημαντικά, καθώς η μαγνητική τομογραφία δεν είναι 
εξέταση εκλογής. Η διάγνωση είναι κλινική με την μετακαρποφαλαγγική άρθρωση να βρίσκεται σε 
υπερέκταση και τη μεσοφαλαγγική σε κάμψη. Το ιστορικό της κάκωσης και οι ακτινογραφίες συμπληρώνουν 
τον διαγνωστικό έλεγχο και βοηθούν να αποκλεισθεί ή να επιβεβαιωθεί συνοδό κάταγμα ή εξάρθρημα. Η 
παλαμιαία προσπέλαση είναι προτιμότερη στο συγκεκριμένο περιστατικό της παραμελημένης ρήξης, καθώς 
προσφέρει καλύτερη πρόσβαση στον παλαμιαίο σύνδεσμο και στους υπόλοιπους συνδέσμους και τένοντες 
της περιοχής σε σχέση με την ραχιαία προσπέλαση. Ωστόσο χρειάζεται προσοχή ώστε να αναγνωρισθεί και 
να προστατευθεί το νευραγγειακό δεμάτιο. 
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ΑΑ111 

A REVIEW OF INCIDENCE AND INJURY PATTERNS OF EQUESTRIAN-RELATED 
ACCIDENTS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS 
Georgios Angoules1, Nikolaos Angoules1, Antonios Angoules2 

1Physical Therapist, Athens, 2Orthopaedic Surgeon, Athens  

Introduction: Horse riding represents a globally popular activity for people of all ages for recreational, sport 
or professional purposes. Among these individuals an increasing number of young people, children and 
adolescents has been recorded. Unfortunately, horseback riding is though a common source of injury. 
Aim: In this study an article review was conducted with the purpose to analyze the existing scientific data on 
the incidence and injury patterns of equestrian-related accidents in children and adolescents. 
Material-Method: An article review was conducted with the purpose to analyze the existing scientific data on 
the incidence and injury patterns of equestrian-related accidents in children and adolescents. Publications 
relating to the epidemiology and mechanisms of injury, in English and French language were identified from 
a Medline, database search between January 1970 and December 2016 with ‘‘equestrian injuries’’, 
‘‘children’’, “adolescents”, ‘‘epidemiology’’, ‘‘injury pattern”, ‘‘prevention’’ and “injury severity” keywords 
and with MeSH (Medline/PubMed’s article indexing terminology) subject headings. 
Results: Horse riding is an activity associated with a significant frequency of accidents mainly due to falls off 
the horses, accompanied by a large number of accidents, mainly head and upper limbs injuries. These horse 
riding injuries can range from minor and relatively harmless injuries to serious ones requiring admission to 
the hospital, which may have significant long-term consequences on the health of the rider or can even 
endanger his life.  
Conclusion: These injuries impose considerable socio-economic costs, with unbearable consequences for the 
life and health of young riders. For these reasons, prevention strategies as well as the appropriate equipment 
and particularly the use of a special helmet is of particular importance. 
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BILATERAL PERI-IMPLANT FEMORAL FRACTURES IN A COVID-19 POSITIVE 
PATIENT: CASE PRESENTATION 
Σεβαστή-Αθηνά Γιαννάκου1, Μαρία Βλάχου1, Λέων Οικονόμου1, Νικόλαος Πατσιογιάννης1 

1ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς  

Introduction: Hip fractures are a major public health problem and a main cause of disability, reduced quality 
of life and increased mortality in the elderly population. Nowadays hip fractures in combination with infection 
of COVID-19 can lead to worse clinical outcomes.  
Purpose: We present a rare case of an 86-year-old female infected with COVID-19 who sustained bilateral 
peri-implant femoral fractures around proximal femoral nails.  
Case study and Methods: An 86-female patient with SARS-CoV-2 virus infection has presented to our 
emergency department due to a low energy fall from her nursing home bed. 
Her past medical history included diabetes mellitus type 2 and a previous episode of pulmonary embolism. 
She had been operated bilaterally in the past for neck of femur fractures (extracapsular) with short 
intramedullary nails. Her ASA (American Society of Anaesthesiology) score was 3. She had bilateral femoral 
pain, deformity and inability to straight leg raise.   
Xrays revealed bilateral short femoral nails in situ with the previous extracapsular fractures healed and 
evidence of bilateral peri-implant fractures close to the tip of the nails. The fracture according to the Vergilius 
classification system were classified as BS2 and BO2.  
The patient was operated in a single stage. She was placed in supine position on the fracture table under 
image intensifier. The short intramedullary nail was removed and exchanged with a long interlocking nail 
locked statically. The same steps were repeated for the opposite side. The total duration of the operation was 
120 minutes, and the patient was transfused intraoperatively with one unit of blood  
Results: Postoperatively, the patient’s respiratory function was supported, and she required another blood 
transfusion. She was allowed to mobilize as tolerated straight away and she was able to walk with an assistive 
device on the seventh day. She was discharged from the hospital to to a rehabilitation center on the eighth 
post-op day.   
Conclusions: Bilateral peri-implant femoral fractures fixation required alertness from doctors due to the 
multiple patient comorbidities the technical challenges of the procedure and the presence of COVID-19 
infection which required pulmonary monitoring support.
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DISTAL HUMERAL PSEUDARTHROSIS ΑFTER REPEATED FAILURE OF 
INTERNAL OSTEOSYNTHESIS AND THE USE OF PLASMA-RICH PLATELETS: 
CASE REPORT- REVIEW STUDY 
Khaled Kabbani1, Vasilios Gavrielatos1, Ioannis Theodosis1, Ilias Sotiriadis1, Stefanos Papageorgiou1, Christos 
Papageorgiou1 

1University General Hospital of Ioannina  

Introduction 
Even though most humeral fractures do well after treatment, still have a non-union rate of about 10%. We 
present a challenging case of distal humeral pseudarthrosis treated surgically and with plasma-rich platelets. 
Purpose 
Present our case. Review the literature for the efficacy of using autologous conditioned plasma (PRP )in the 
treatment of the humeral non-union. 
Materials and Methods  
Α 57 years old heavy worker smoker has been operated on by us for a high-velocity distal humeral fracture. 
Six months later presented with failure of the osteosynthetic materials and non-union. Reoperated and by 
the end of the third month showed signs of loosening of the plate. We injected autogenous  PRP at the site 
of the pseudarthrosis. X-Rays done monthly showed union by the end of the 4th month. 
We used PubMed and  Google Schouler and looked in the English literature for clinical studies on using PRP 
to treat humeral pseudarthrosis from June 2012 -June 2022. Keywords were (platelet-rich plasma OR 
autologous conditioned plasma AND distal humeral fractures OR distal humeral pseudarthrosis). 
Results: 
From156 clinical studies we excluded studies with patients aged less than 18 years, and case reports, with 
less than 10 patients. A 31 remained, after reviewing the full text of each. Five were eligible. Four 
retrospectives and one prospective study.   All but 15 out of the 168 achieved union. Most by the end of the 
4th month. 
Conclusion: 
Injecting platelet-rich plasma at the sight of the fracture is an effective way of treating none union of long 
bones including the humerus. However more clinical double-blinded randomised and in vitro studies need to 
be done to gain better evidence supporting the efficacy of PRP  in inducting distal humeral union 
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ΑΑ114 

FEMORAL LOCKING PLATE AS PROVISIONAL TIBIAL EXTERNAL FIXATOR. 
FOCUS ON THE INDICATIONS AND PRESENTATION OF A SINGLE 
DEPARTMENT EXPERIENCE  
Αριστείδης Κουτσόπουλος1, Ιάσονας Παπασκαρλάτος1, Χρύσα Αργυρού1, Μαρία Γιαννακοπούλου1, Χρήστος 
Στραγάλης1, Δημήτριος Πολυζώης1, Δημήτριος Γεωργίου1, Βασίλειος Πολυζώης1 

1Δ΄ Ορθοπαιδική κλινική ΚΑΤ 

Introduction 
The use of locking compression plates (LCP) as external fixation is a known solution both in upper and lower 
limb trauma. The leg is the main area of application  due to the subcutaneous position of the tibia. LCP’s can 
be used as definitive fixation in tibia fractures with compromised soft tissue envelope as well as for 
stabilization during bone transport with the addition of an ex-fix. As temporary fixation they can be used in 
the acute setting until soft tissues settle and then be replaced by internal fixation as part of a staged protocol. 
 
Materials and methods 
Case series; Application of 3 femoral plates in 2 patients. The first was a case of temporary bridging of a 
chronic septic proximal tibia non-union. The patient underwent subsequent bone debridement, application 
of autograft and stabilization with a mono-lateral rail external fixator (LRS). The second patient had bilateral 
proximal tibia lengthening via LRS, with loss of distal fixation on the left side and pin track infection. On the 
left side the patient had removal of LRS and temporary maintenance of reduction with a femoral LCP used as 
ex-fix until soft tissues settled. Then the patient underwent bilateral suprapatellar tibial nailing, with use of a 
femoral LCP on the right side as temporary bridging between proximal and distal fragments. The LCP’s were 
removed after passing the nail’s guide wire.  
 
Results & Conclutions 
Femoral LCP’s in our experience have provided adequate temporary stability as part of a staged management 
of proximal tibia complications or as an intraoperative reduction tool. The principles of regular ex fix 
application must be born in mind. 
Namely, application of a rigid plate (femoral in our case series) as close to the skin as possible, with adequate 
spacing of the screws in the two fragments (near - near,  far - far principle), and leaving a clear path for further 
fixation in the case we use it as an intraoperative reduction tool. 
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ΑΑ115 

FRACTURE OF THE CORACOID PROCESS ASSOCIATED WITH FRACTURES OF 
THE ACROMION AND THE DISTAL CLAVICLE: A CASE REPORT 
Matthieu Jaen1, Stavros Georgopoulos3, Paolo Fornaciari2 

1Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois (eHnv), Yverdon-les-Bains, 2Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe), 
Neuchatel, 3Hirslanden Clinique la Colline 

Introduction  
Fractures of the coracoid process and the acromion are very rare and represent 3 to 7% of scapula fractures, 
themselves representing 1 to 3% of all fractures. 
The association of a coracoid process fracture with acromion fracture and fracture of the distal third of the 
clavicle is very rare. 
We report a particular case of fracture of the coracoid process associated with a fracture of the lateral third 
of the clavicle and acromion in a 54-year-old patient. 
 
Methods 
We received a 54-year-old patient in the emergency room whose radio-clinical assessment showed a fracture 
of the coracoid process, the acromion and the distal clavicle. The patient was operated with Aptus hand 
(Medartis) plate and Aptus elbow (Medartis) plate for the acromion, 3 Aptus elbow (Medartis) plates on the 
clavicle, one canulated 4.0mm screw and one 2.8mm cortical screw in the coracoid process and a transglenoid 
endobutton as a lacing of the distal clavicle.  
The patient has been followed up with radio-clinical controls at 6 weeks, 3 months and 6 months. 
 
Results 
The patient regained almost complete mobility 6 weeks after surgery and no pain was reported. Return to 
work has been possible at 3 months. 
 
Conclusion & outlook 
Gauss showed in 1997 that damage to the shoulder suspensory complex in two places represents instability. 
The surgical technique that we propose seems to give good clinical results and could be useful in the 
management of these rare and complex lesions.
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ΑΑ116 

RECURRENT ANTERIOR SHOULDER INSTABILITY ASSOCIATED WITH 
CORACOID FRACTURE – AN UNUSUAL PRESENTATION 
Σπυρίδων Παπαγιάννης1, Ευαγγελία  Αργυροπούλου1, Γεώργιος Σίνος1, Αργύρης Ρουμελιώτης1, Βασίλειος 
Παπαθανίδης1, Ζήνων Κόκκαλης1 

1Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών  

Εισαγωγή-Σκοπός 
We report a case of displaced coracoid fracture associated with recurrent anterior instability in a patient with 
a history of seizure disorder. Its’ implications in causation as well as management are discussed.  
 
Υλικά-Μέθοδος  
A 33-year-old male, with a history of seizure disorder presented with complaints of two episodes of 
dislocation of his left shoulder within the last two weeks. Patient had a fall from standing two weeks back 
resulting in injury of his left shoulder, with presentation suggestive of anterior shoulder dislocation. He 
underwent closed reduction followed by immobilization at another institution. A second dislocation occurred 
the same day after abduction and external rotation of his shoulder, again managed with closed reduction. 
Ten years before the index injury, he sustained another episode of traumatic dislocation which relocated 
spontaneously. Apprehension test, anterior drawer test and relocation test were positive. Radiographic 
evaluation revealed the presence of Hill–Sach’s lesion. MR imaging revealed the Bankart’s lesion and 
confirmed the presence of Hill-Sach’s lesion, while pre-operative CT scan showed Hill-Sach’s lesion associated 
with coracoid process fracture. A Bristow procedure was performed and the fractured coracoid tip was 
transferred to the anteroinferior glenoid neck and fixed using a 4.5 mm cannulated cancellous screw. 
 
Αποτελέσματα 
Passive range of motion exercises started after 1 week. Six weeks post-operatively, active assisted range of 
motion exercises were started followed by standard rehabilitation protocol. At 3-month follow up, the patient 
had no further episodes of shoulder dislocation and returned to his pre-injury activity level with full range of 
motion, with a Constant score of 85 and an Oxford Shoulder Instability Score of 50.  
 
Συμπεράσματα 
This case highlights a rare injury pattern and emphasizes on good clinico-radiological examination 
supplemented by high index of suspicion needed to diagnose this unusual presentation. 



78o Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. | 12 - 15 Οκτωβρίου 2022 | Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών 
Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις 

ΑΑ117 

RETROGRADE FLOW CEMENT LEAKAGE DURING PERCUTANEOUS BALLOON 
KYPHOPLASTY 
Constantinos Chaniotakis1, Petros Kapsetakis1, Ioannis Stavrakakis1, Christos Koutserimpas2, Chrysostomos 
Tsatsoulas1, Kosmas Samartzidis1, Zisis Ntontis1, Kalliopi Alpantaki1 

1Venizeleio General Hospital, Heraklion, 2251 Air Force General Hospital 

Introduction/ Objective: During the last decades percutaneous vertebroplasty (PVP) and percutaneous 
balloon kyphoplasty (PKP) have been increasingly used for the management of painful osteoporotic vertebral 
compression fractures (OVCFs) and osteolytic spinal tumors. Cement leakage is a frequent and well described 
complication of these procedures that may cause pulmonary and neurological complications. The purpose of 
this article is to report a rare event of a retrograde flow of cement leakage during PKP and discuss the possible 
mechanism. 
 
Materials and methods: We present a 55- year- old male patient, who underwent a 4- level PKP for Langerhans 
histiocytosis that had spread to the spine (T12- L3). With the patient prone under general anesthesia, 
intrathoracic pressure was raised as a precaution measure to prevent cement embolic complications as a 
protocol reported elsewhere. 
 
Results: During the last vertebral body procedure (L1), cement leakage was noticed to flow downward in a 
retrograde fashion into the segmental vertebral vein. Cement leak did not follow the predictable upward 
blood flow through the anterior or lateral segmental vein into the vena cava, but instead, the cement followed 
a retrograde downward path into the Batson’s vein. No adverse cardiopulmonary effect was observed. 
Evidence of pulmonary cement embolism was detected in a routine thoracic computed tomography six week 
later. 
 
Conclusion: The implementation of proper surgical and anesthetic techniques may reduce, but not eliminate, 
the risk of cement leakage. The significance of manipulating intrathoracic and intra- abdominal pressure 
during balloon inflation and cement insertion is the only practical measure to minimize intraoperative 
cardiorespiratory events. To our knowledge this is the first case in the English- speaking literature to highlight 
a retrograde cement intravascular flow most likely as a result of increased intrathoracic pressure.  
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ΑΑ118 

SALVAGE OF FAILED RETROGRADE NAIL ANKLE FUSION WITH ILIZAROV 
TRAUMA FRAME IN A PATIENT WITH MYELODYSPLASIA 
Αριστείδης Κουτσόπουλος1, Χρυσούλα Αργυρού1, Κωνσταντίνος Καναβός1, Κωνσταντίνος Λαθύρης1, 
Δημήτριος Κωνσταντίνου1, Δημήτριος Πολυζώης1, Δημήτριος Γεωργίου1, Βασίλειος Πολυζώης1 

1 Δ' Ορθοπαιδική Κλινική ΚΑΤ  

 

INTRODUCTION  
Failed retrograde intramedullary nailing for ankle fusion presents several challenges, starting with presence 
of metalwork and difficulty  of its removal due to implant migration with progressive deformity and cut out, 
or nail breakage. Additional difficulties are lack of bone stock and leg length discrepancy, presence of chronic 
infection and soft tissue compromise  . Patients  usually have undergone several operations. The Ilizarov 
trauma frame represents a safe and minimaly invasive solution to the above challenges. 
 
MATERIALS AND METHODS 
Case presentation of a 42 year old male with a history of L5 level meningomyelocele, with bilateral valgus 
ankle deformity. The patient had undergone several procedures in both lower limbs, his last operation being 
a tibiotalar and subtalar fusion with retrograde nail 3 years ago. Initially he had right ankle non-union  and 
progression of valgus deformity and was ambulating on his medial malleolus. No signs of infection were 
found. Decision was made for removal of metalwork, joint preparation and revision fixation with an Ilizarov 
trauma frame with the addition of a retrograde calcaneo-tibio-talar pin and iliac crest autograft. The Ilizarov 
trauma frame consists of a proximal ring and a foot plate interconnected by three trauma struts, proximal 
and distal fixation following the usual ilizarov principle. The retrograde Steinman augments stability by 
cancelling shear forces. Adequate compression can be achieved through the trauma struts.  
 
RESULTS 
Post-operative protocol is, non weightbearing for the first 8 weeks, after which the retrograde Steiman pin is 
removed, followed by progressively increasing protected weight bearing up to 12 weeks. Good progression 
of fusion can be seen at 6 weeks post-procedure,  without  mechanical or soft tissue complications. 
 
CONCLUSION 
The Ilizarov frame with trauma struts can be used as a method for salvage of the failed ankle arthrodesis due 
to its ease of application and stable fixation. 
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ΑΑ119 

SUBSTANTIAL ATROPHY OF THE PSOAS MUSCLE AS LATE SEQUELA OF L2 
OSTEOPOROTIC FRACTURE: A CASE REPORT 
Zisis Ntontis1, Constantinos Chaniotakis1, Christos Koutserimpas2, Nikolaos-Achilleas Arkoudis3, Petros 
Kapsetakis1, Eirini Pappa1, Adamantios Alvanos1, Kalliopi Alpantaki1 

1Venizeleio General Hospital, Heraklion, Greece, 2251 Air Force General Hospital, Athens, Greece, 3General University 
Hospital of Athens «Attikon»  

Introduction/Objective: Osteoporotic vertebral fractures are considered benign and heal after 8-12 weeks. 
Nevertheless, up to one third of patients will have persistent back pain, which may be complicated with 
neurological deficit or paraplegia. In this context, we present an extremely rare case of delayed onset of 
unilateral hip flexor weakness due to substantial atrophy of psoas muscle,12 months after an osteoporotic 
fracture of the L2 vertebral body. 
 
Materials and Methods: A 76-year-old female suffered an osteoporotic burst fracture of the L2 vertebra body, 
with compression of the anterior column, involvement of the middle spinal column and retropulsion of bone 
fragments into the spinal canal, following minor injury.Initially,the patient was neurologically intact and was 
treated conservatively with thoracolumbar orthosis and pain medication.During  the first 3 months,her 
rehabilitation was satisfactory.However,9 months later,she complained of gait disturbance.Neurological 
examination showed profound weakness of the left hip flexors and lumbar spine MRI detected central spinal 
canal stenosis and considerable stenosis of the L2-L3 foramina bilaterally due to collapse and retropulsion of 
the lower end plate of the L2 vertebral body along with the L2-L3 disc bulge.Significant atrophy of the left 
psoas muscle was displayed, calculated with cross-sectional area measurements ,while no activity of the 
muscle was detected by further needle electromyography. 
 
Results: Spinal stenosis at the L2-L3 level was considered to be the main cause of psoas denervation and the 
subsequent atrophy.The patient declined surgery and preferred physiotherapy,remaining pain free and 
managing her daily activities satisfyingly at the latest follow-up. 
 
Conclusion: Osteoporotic vertebral fractures can cause late neurological sequelae with substantial disability 
and significant deterioration in the quality of life.We suggest that psoas muscle atrophy can be determinant 
clinical sign to diagnose neurological compromise resulting from these fractures,even if there is no other 
clinical indicators of spinal pathology. 
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ΑΑ120 

ΑΜΙΓΕΣ ΤΕΛΕΙΟ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ 
Λάζαρος Ταγκαλίδης1, Σωτήριος Ορφανιδης1, Αθανάσιος Πατούσης1, Ηρακλής Γιάνναρος1, Παναγιώτης 
Γκιβίσης1 

1Α Ορθοπαιδική ΑΠΘ  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το εξάρθρημα αστραγάλου αποτελεί μια σπάνια νοσολογική οντότητα, η οποία όταν εμφανίζεται 
συνήθως συνοδεύεται από κάταγμα στον άστραγαλο, κάτι το οποίο δεν παρατηρείται στην δική μας 
περίπτωση. Το τέλειο εξάρθρημα αστραγάλου αποτελεί  ένα  εξάρθρημα που αφορά τρεις αρθρώσεις την 
κνημαστραγαλική, την υπαστραγαλική και την αστραγαλοσκαφοειδή άρθρωση οι οποίες διαταράσσονται. 
Οφείλεται σε υψηλής ενέργειας κάκωση συνήθως  πτώση από ύψος, τροχαία ατυχήματα καθώς και 
αθλητικές δραστηριότητες . Λόγω του ισχυρού μηχανισμού κάκωσης στην πλειονότητα τους  είναι ανοικτά. 
Συνήθως το εξάρθρημα είναι προς τα έξω με συνήθη μηχανισμό κάκωσης την ακραία πελματιαία κάμψη και 
υπτιασμό του ποδιού. Ο αστράγαλος έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τον καθιστούν ευάλωτο σε 
εξαρθρήματα όπως το ότι αποτελείται κατά 60% από αρθρικό χόνδρο και δεν έχει μυϊκές και τενόντιες  
προσφύσεις. 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Είναι η παρουσίαση ενός σπάνιου περιστατικού που βιβλιογραφικά υπάρχουν ελάχιστες αναφορές 
 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η περίπτωση που θα αναλυθεί  παρακάτω είναι ένα αμιγές κλειστό έξω εξάρθρημα 
αστραγάλου συνέπεια τροχαίου ατυχήματος  με δίκυκλο. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σε τέτοιες περιπτώσεις οι θεραπευτικές επιλογές ποικίλουν και μπορεί να γίνει αφαίρεση 
αστραγάλου και αρθρόδεση κνήμης- πτέρνας σε πρώτο χρόνο ή χειρουργικός καθαρισμός και ανάταξη 
αστραγάλου με ταυτόχρονη σταθεροποίηση στη ανατομική του θέση με κάποια μορφή οστεοσύνθεσης.  
Στην περίπτωση μας ακολουθήσαμε τη δεύτερη επιλογή. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Είναι σημαντικό να αναγνωριστούν οι πιθανές  επιπλοκές που θα μπορούσαν να 
προκύψουν ειδικά ακολουθώντας την επανεμφύτευση του αστραγάλου, όπως  λοίμωξη,  μετατραυματική 
αρθρίτιδα και άσηπτη νέκρωση  αστραγάλου. Η τελευταία θα μας απασχολήσει , καθώς όπως αποδεικνύεται 
και από τη δική μας περίπτωση υπάρχει   αυξημένη  συσχέτιση των εξαρθρημάτων με την άσηπτη νέκρωση 
του αστραγάλου λογω διαταραχής της αιμάτωσης του. Επίσης όπως θα συζητηθεί παρακάτω ο ασθενής 
παρά τη βαρύτητα της κάκωσης εμφανίζει εξαιρετική λειτουργικότητα με καλό εύρος κίνησης και ανώδυνη 
ποδοκνημική άρθρωση. 
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ΑΑ121 

ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΤΕΡΝΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ 
ΟΣΤΕΟΠΟΙΚΙΛΩΣΗ  
Ιωάννης Παπαϊωάννου1, Γεωργία Πανταζίδου2, Θωμάς  Ρεπαντής1, Ανδρέας Μπαϊκούσης1 

1Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, 2Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημόσια Υγεία», Πανεπιστήμιο Πατρών  

 
Εισαγωγή: Η Οστεοποικίλωση είναι σπάνια, γενετικά µεταβιβαζόµενη δυσπλασία, που χαρακτηρίζεται από 
την ανεύρεση πολλαπλών νησίδων συµπαγούς οστού στις µεταφύσεις και στις επιφύσεις των µακρών 
οστών.  
 
Σκοπός: της εργασίας είναι να παρουσιάσουμε ένα ιδιαίτερα σπάνιο περιστατικό που αφορά ασθενή με 
αμφοτερόπλευρα κατάγματα πτέρνας μετά από πτώση από ύψος, ενώ κατά τον τυχαίο έλεγχο προέκυψε ότι 
πάσχει από οστεοποικίλωση.  
 
Υλικό & Μέθοδος: Το περιστατικό αφορά άνδρα 38 ετών, οποίος μετά από πτώση από ύψος προσήλθε στα 
τμήμα επειγόντων αιτιώμενος άλγος και στα δύο άκρα. Η κλινική εξέταση και ο απεικονιστικός έλεγχος 
ανέδειξαν κατάγματα πτερνών άμφω, ενώ τυχαία διαγνώσαμε και την οστεοποικίλωση.  
 
Αποτελέσματα: Το κάταγμα της δεξιάς πτέρνας ήταν ένα μικρό αποσπαστικό κάταγμα της πελματιαίας 
απονεύρωσης, ενώ στα αριστερά ήταν δίκην ράμφους παπαγάλου αλλά χωρίς καθόλου παρεκτόπιση. 
Τοποθετήθηκε νάρθηκας σε πελματιαία κάμψη στα αριστερά για τρεις εβδομάδες ακολουθούμενος από 
νάρθηκα σε ουδέτερη θέση και σταδιακή φόρτιση. Τα κατάγματα επουλώθηκαν χωρίς πρόβλημα και ο 
ασθενής επέστρεψε στην καθημερινότητά του δύο μήνες μετά τον τραυματισμό του. 
 
Συμπεράσματα: Η οστεοποικίλωση είναι μια σπάνια  αυτοσωματική επικρατούσα κληρονομική νόσος που 
χαρακτηρίζεται από σκληρυντική δυσπλασία των οστών και η διάγνωση τίθεται συνήθως τυχαία σε 
ακτινογραφίες που δείχνουν την παρουσία συμμετρικών, πολλαπλών, καλά καθορισμένων, μικρών ωοειδών 
περιοχών αυξημένης ραδιοπυκνότητας συγκεντρωμένες σε περιαρθρικές οστικές περιοχές με τάση για 
επιφυσιακή και μεταφυσιακή προσβολή. Δεν συσχετίζεται όμως με αυξημένο κίνδυνο παθολογικού 
κατάγματος, ενώ η οστική επούλωση είναι παρόμοια με το κάταγμα που εμφανίζεται σε άλλους 
φυσιολογικούς ασθενείς. Απαιτείται αυξημένος δείκτης υποψίας των κλινικών ιατρών για τη διαφορική 
διάγνωση της οστεοποικίλωσης από άλλες δυνητικά θανατηφόρες καταστάσεις. 
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ΑΑ122 

ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΟ LUXATIO ERECTA, ΩΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΚΑΚΩΣΗ, ΧΩΡΙΣ 
ΣΥΝΟΔΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Δημήτριος  Ντουραντώνης1, Θεόδωρος Μπούρας2, Ιωάννα  Λιανού3, Χριστίνα  Αραχωβίτη2 

1Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, 2Γενικό Νοσοκομείο Πατρών "Άγιος 
Ανδρέας", Ορθοπαιδική κλινική, Πάτρα, Ελλάδα, 3Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Ορθοπαιδική κλινική   

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το luxatio erecta (έσω εξάρθρημα της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης) εμφανίζεται με  συχνότητα 0,5% των 
εξαρθρημάτων του ώμου, με τις αμφοτερόπλευρες περιπτώσεις να είναι ακόμη πιο σπάνιες και να 
απαριθμούν ένα μικρό σχετικά αριθμό. Μεταξύ των μηχανισμών κάκωσης περιγράφονται τα τροχαία 
ατυχήματα, ενώ το 60 % των αμφοτερόπλευρων κακώσεων παρουσιάζει κάποιου είδους νευραγγειακή 
βλάβη.  
 
ΣΚΟΠΟΣ 
Η παρουσίαση ενός σπάνιου περιστατικού αμφοτερόπλευρου έσω  εξαρθρήματος της γληνοβραχίονιας 
συνέπεια τροχαίου ατυχήματος υψηλής βίας χωρίς άλλες συνοδές κακώσεις.  
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ  
Άνδρας 31 ετών, οδηγός δικύκλου μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών μετά από σύγκρουση 
του με αυτοκίνητο και την εκτίναξη και πρόσκρουσή του στην οροφή του αυτοκινήτου. Από την αξιολόγηση 
του ασθενούς από την Ομάδα Τραύματος, σύμφωνα με τις αρχές του ΑTLS προέκυψαν μόνο κακώσεις στους 
δυο ώμους, οι οποίοι ήταν σε απαγωγή, με τα χέρια πίσω από το κεφάλι του ασθενούς και αδύνατη κάθε 
προσπάθεια προσαγωγής λόγου του έντονου άλγους. Η κλινική εξέταση δεν ανέδειξε νευραγγειακή 
συμμετοχή στα άνω άκρα και από την θέση του ασθενούς ετέθη κλινικά  η υποψία της σπάνιας αυτής 
κάκωσης.  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Από τον ακτινολογικό έλεγχο έγινε επιβεβαίωση της διάγνωσης, ενώ δεν ανεδείχθη περαιτέρω οστική 
βλάβη. Ακολούθησε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών υπό ικανοποιητική ενδοφλέβια αναισθησία 
κλειστή ανάταξη κάθε άκρου, με χειρισμούς traction – countertraction σύμφωνα με τις γνωστές μεθόδους 
και επαναληπτικός ακτινολογικός έλεγχος, όπου επιβεβαιώθηκε η ανάταξη και η απουσία κατάγματος. Δεν 
διαπιστώθηκε μεταβολή της νευραγγειακής κατάστασης μετά την ανάταξη.  Ακολούθησε τοποθέτηση 
αναρτήσεων και ο ασθενής εισήχθη στην κλινική για παρακολούθηση. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Αυτού του είδους οι κακώσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες και συνοδεύονται σε μεγάλο ποσοστό από 
νευραγγειακές βλάβες. Η πρόληψη και η αποκατάσταση αυτού του είδους των βλαβών σχετίζεται σε μεγάλο 
βαθμό με την έγκαιρη αναγνώριση, την επαρκή 
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ΑΑ123 

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 
Χρήστος Κωνσταντινίδης1, Δημήτριος Γιώτης1, Σωτήρης Πλακούτσης1, Βασίλειος Παναγιωτόπουλος1, Χρήστος 
Κώτσιας1, Κωνσταντίνος Κονιδάρης1, Χαρίλαος Γαλάνης1, Παναγιώτης Καρράς1 

1Ορθοπαιδικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»  

 
Εισαγωγή/Σκοπός: Οι ασθενείς με κατάγματα που πρόκειται να υποβληθούν σε επέμβαση είναι συχνά 
ηλικιωμένοι με συννοσηρότητες που λαμβάνουν πολλά φάρμακα. Πολύ σημαντικό είναι το χρονικό 
διάστημα από την εισαγωγή μέχρι το χειρουργείο, καθώς έχει βρεθεί ότι υπάρχει συσχέτιση του 
διαστήματος αυτού με τη θνητότητα και τις θρομβοεμβολικές επιπλοκές. Η διαχείριση της αντιπηκτικής 
αγωγής είναι ένα εξίσου σημαντικό κομμάτι της συνολικής αντιμετώπισης, καθώς αποτελεί αίτιο 
καθυστέρησης της χειρουργικής επέμβασης. Σκοπός της μελέτης ήταν να εκτιμήσει τις διαφορές αναφορικά 
με την ημέρα της χειρουργικής επέμβασης, τη θεραπεία γεφύρωσης, την ανάγκη για μετάγγιση, τις 
θρομβοεμβολικές επιπλοκές και τη διάρκεια νοσηλείας, μεταξύ ασθενών υπό αντιπηκτικά και ασθενών που 
δεν έπαιρναν κάποια αντιπηκτική/αντιαιμοπεταλιακή αγωγή προεγχειρητικά.  
 
Υλικό και μέθοδος: 125 ασθενείς που υπέστησαν κάταγμα το οποίο έχρηζε χειρουργικής αντιμετώπισης από 
τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2020, και οι οποίοι ελάμβαναν αντιπηκτική αγωγή κατά την εισαγωγή 
στο νοσοκομείο συμμετείχαν στη μελέτη. Την ομάδα ελέγχου αποτέλεσαν 195 ασθενείς που δεν έπαιρναν 
παρόμοια αγωγή.  
 
Αποτελέσματα: Βρέθηκε ότι ο χρόνος για το χειρουργείο ήταν σημαντικά μεγαλύτερος για τους ασθενείς που 
ελάμβαναν αντιπηκτικά φάρμακα σε σχέση με την ομάδα αναφοράς όπως και οι ημέρες νοσηλείας. Σχεδόν 
όλοι οι ασθενείς έλαβαν θεραπεία γεφύρωσης. Αντίθετα δεν υπήρχαν διαφορές ως προς την κατανάλωση 
προϊόντων αίματος ή τις θρομβοεμβολικές επιπλοκές μεταξύ των δύο εξεταζόμενων ομάδων.  
 
Συμπεράσματα: Θα πρέπει να γίνεται ορθή διαχείριση της αντιθρομβωτικής αγωγής σε ασθενείς με κάταγμα 
που χρήζει χειρουργικής αντιμετώπισης, σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, ώστε να 
επιτευχθεί μείωση του συνολικού χρόνου αλλά και του κόστους νοσηλείας. Ειδικότερα για τα κατάγματα 
ισχίου, θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια ώστε να χειρουργούνται εντός 36 ωρών. 
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ΑΑ124 

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ VANCOUVER B1 KAI C ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΠΛΑΚΑ LCP KAI ΜΕ ΄Η ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΛΟΙΩΔΟΥΣ 
ΑΛΛΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ STRUT 
Δημήτριος Μπέγκας1, Αριστέα Μπίνα2, Αλέξανδρος Παστρούδης1, Σταμάτιος Θεόδωρος Χατζόπουλος1, 
Γεώργιος Γεωργιάδης3, Αλεξία Μπαλανίκα 
1ΣΤ΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρείο Οστεοπόρωσης, Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, 2Αναισθησιολογικό Τμήμα, 
Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας,, 3Δ΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρείο Οστεοπόρωσης, Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο 
Βούλας, 4Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας και Υπερηχογραφίας Μυοσκελετικού Συστήματος, Ιατρείο Οστεοπόρωσης, Γενικό 
Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας 

Εισαγωγή: Όσο αυξάνει ο αριθμός αρθροπλαστικών ισχίου, τόσο αυξάνει και η συχνότητα περιπροθετικών 
καταγμάτων (ΠΚ). Η αντιμετώπιση ΠΚ Vancouver B1 και C με ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση 
(ORIF) με πλάκες LCP θεωρείται η μέθοδος εκλογής. Παρόλα αυτά υπάρχουν μελέτες που συνιστούν τη 
χρήση φλοιωδών αλλομοσχευμάτων (ΦΑ) STRUT. 
Σκοπός: Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ORIF ΠΚ Vancouver B1 και C με πλάκες LCP, με ή χωρίς τη 
χρήση ΦΑ STRUT. 
 
Υλικό & Μέθοδος: Αξιολογήσαμε αναδρομικά τους φακέλους 28 ασθενών (άνδρες/γυνάικες:24/4) με 
κατάγματα Vancouver Β1 ή C, αντιμετωπισθέντων στην κλινική μας στο διάστημα 2010-2018. Δεκαπέντε 
ασθενείς (Ομάδα Α, κατάγματα Β1/C:10/5) υποβλήθηκαν σε ORIF μόνο με πλάκες LCP. Στους υπόλοιπους 13 
ασθενείς (Ομάδα Β, κατάγματα Β1/C:9/4) χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον ΦΑ STRUT. Η αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων των 2 μεθόδων βασίστηκε σε κλινικά-λειτουργικά [Harris Hip Score (HHS)] και ακτινολογικά 
[προσθιοπίσθιες-πλάγιες ακτινογραφίες (προσδιορισμός ρυθμού και χρόνου πώρωσης κατάγματος)] 
κριτήρια και την εμφάνιση ή μη επιπλοκών. 
 
Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 66,8(49-86) ετών. Ο μέσος χρόνος μετεγχειρητικής 
παρακολούθησης ήταν 30,2(12 έως 48) μήνες. Ο μέσος ρυθμός καταγματικής πώρωσης ήταν 97,1%, με την 
ομάδα Β να παρουσιάζει υψηλότερο αλλά όχι στατιστικά σημαντικό ποσοστό ρυθμού πώρωσης από την Α. 
Ο μέσος χρόνος πώρωσης των καταγμάτων μεταξύ των ομάδων Α/Β ήταν 5,4(3-9) μήνες /5,2 (3-7) μήνες 
αντίστοιχα. Η μέσες τιμές του HHS μεταξύ Α/Β ήταν 79.1/81.4 αντίστοιχα (p=0,81). Καμία ομάδα δεν 
παρουσίασε μετεγχειρητικές επιπλοκές.  
 
Συμπεράσματα: Στην παρούσα μελέτη η αντιμετώπιση ΠΚ Vancouver B1 και C με πλάκες LCP, με ή χωρίς τη 
χρήση ΦΑ STRUT οδήγησε σε παρόμοια ποσοστά πώρωσης και κλινικά-λειτουργικά αποτελέσματα, 
υποδηλώνοντας ότι η χρήση ΦΑ δεν είναι απαραίτητη και πρέπει να αποφασίζεται με προσοχή. 
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ΑΑ125 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΝΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΑ-ΥΠΕΡΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 
ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 
Αθανάσιος Κούκος1, Γεώργιος Αζίδης1, Χρήστος Παπαγεωργίου1, Σαφά  Σερήφ2, Ιωάννης Κουτρούμπας2 

1Γ.Ν Ξάνθης, Ξάνθη, Ελλάδα, 2Γ.Ν.Κομοτηνής 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ: Τα κατάγματα του κάτω πέρατος βραχιονίου είναι σύμπλοκα κατάγματα που στις 
περισσότερες περιπτώσεις είναι συντριπτικά και συνοδεύονται από εκτεταμένο αιμάτωμα και οίδημα.Τα 
κατάγματα αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια της κίνησης του αγκώνα ενίοτε δε μόνιμη. Διάφορες 
μέθοδοι χειρουργικής τεχνικής έχουν περιγραφεί.Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι η αξιολόγηση της 
πώρωσης του κατάγματος, του λειτουργικού αποτελέσματος και του βαθμού ικανοποίησης των ασθενών με 
τη μέθοδο της ανοικτής ανάταξης και σταθερής οστεοσύνθεσης με τη χρήση προκυρτωμένων ανατομικών  
κλειδούμενων πλάκών  κάτω πέρατος βραχιονίου.                                                                                          
 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ:28 ασθενείς, 13 άνδρες και 15 γυναίκες ηλικίας από 16 έως 70 ετών με μέσο όρο τα 36 
έτη με διαυπερκονδύλιο κάταγμα βραχιονίου αντιμετωπίστηκαν με ανοικτή ανάταξη κατά τα έτη 2014 – 
2021.Οι 20 ασθενείς αντιμετωπίστηκαν άμεσα την πρώτη εβδομάδα ενώ οι υπόλοιποι 8 με καθυστέρηση 2 
ή 3 εβδομάδων για διάφορους λόγους. Σε όλους έγινε οστεοτομία του ωλεκράνου και η σταθεροποίηση 
έγινε με 2 πλάκες ενώ χρησιμοποιήθηκαν οστικά μοσχεύματα σε 6 περιπτώσεις. Μετεγχειρητικά 
τοποθετήθηκε νάρθηκας ΒΠΚ για 2 εβδομάδες και ακολούθησε εντατικό πρόγραμμα φυσικοθεραπείας. Η 
κλινική και ακτινολογική αξιολόγηση έγινε στους 1,6 και 12 μήνες μετεγχειρητικά. Μέσος όρος 
παρακολούθησης ήταν 12 μήνες.                                                               
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Πλήρη πώρωση είχαμε στους 26 ασθενείς ενώ σε 2 ασθενείς είχαμε μερική απορρόφηση 
των οστικών τεμαχίων.Dash Score:Ο μέσος όρος κάμψης ήταν 122ο ± 19  ενώ έλλειμμα έκτασης κατά μέσο 
όρο 17,9ο ± 9,7ο. Η μέση δυναμική κάμψη ήταν 75,3% ± 3,5 σε σύγκριση με το υγιές χέρι και η δυναμική 
έκταση ήταν 70,7 ± 20 του φυσιολογικού.Η κλινική και ακτινολογική αξιολόγηση με την μέθοδο M.E.P.S. 
(Mayo Elbow Performance Score) έδειξε καλά ως άριστα αποτελέσματα με μέσο όρο 91% ± 12.Σε έναν 
ασθενή είχαμε την εμφάνιση φλεγμονής που αντιμετωπίσθηκε με ενδοφλέβια χορήγηση αντιβιοτικών, αλλά 
καθυστέρησε σημαντικά το πρόγραμμα της φυσικοθεραπείας, ενώ σε 2 περιπτώσεις είχαμε απορρόφηση 
των οστικών τεμαχίων και αστοχία των υλικών οστεοσύνθεσης.                                     
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:Η αντιμετώπιση των διαυπερκονδύλιων καταγμάτων του βραχιονίου αποτελούν 
πραγματική πρόκληση. Η χρήση των ανατομικών προκυρτωμένων πλακών προσφέρουν ανατομική ανάταξη 
και σταθερή συγκράτηση που επιτρέπουν πρώιμη κινητοποίηση, υπόσχονται καλό λειτουργικό εύρος 
κίνησης ενώ ελαχιστοποιούν τις επιπλοκές.
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ΑΑ126 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΝΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΜΕ ΠΑΡΕΣΗ 
ΤΟΥ ΚΕΡΚΙΔΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΕΛΤΟΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ 
Χρήστος Κωνσταντινίδης1, Σωτήρης Πλακούτσης1, Βασίλειος  Παναγιωτόπουλος1, Χρήστος Κώτσιας1, 
Κωνσταντίνος Κονιδάρης1, Χαρίλαος Γαλάνης1, Δημήτριος Βαρδάκας1, Δημήτριος Γιώτης1 

1Ορθοπαιδικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»  

Εισαγωγή/Σκοπός: Η αποτυχία κλειστής ανάταξης του προσθίου εξαρθρήματος του ώμου είναι σπάνια και 
οφείλεται συνήθως σε παρεμβολή της μακράς κεφαλής του δικεφάλου, οστικά τεμάχια από το μείζον 
βραχιόνιο όγκωμα ή την ωμογλήνη, ή μεγάλη βλάβη Hill-Sachs. Ακόμα σπανιότερη είναι η εμφάνιση 
νευρολογικής συμπτωματολογίας από το πάσχον άκρο. Σκοπός μας ήταν η παρουσίαση μιας σπάνιας 
περίπτωσης ασθενούς που προσήλθε καθυστερημένα με μη ανατάξιμο πρόσθιο εξάρθρημα του ώμου και 
πάρεση του κερκιδικού νεύρου, χωρίς την παρεμβολή οστικής ή τενόντιας δομής. 
 
Υλικό και μέθοδος: Άνδρας 91 ετών προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου μας 
με έντονο άλγος στον αριστερό ώμο και εικόνα υψηλής βλάβης του σύστοιχου κερκιδικού νεύρου. Ανέφερε 
ότι 10 ημέρες πριν παρουσίασε πτώση εξ ιδίου ύψους και κάκωση του αριστερού ώμου. Ο απεικονιστικός 
έλεγχος ανέδειξε πρόσθιο εξάρθρημα του ώμου χωρίς εικόνα κατάγματος. Ο ασθενής ελάμβανε χρόνια 
αντιπηκτική αγωγή (acenocoumarol) λόγω μεταλλικής βαλβίδας. Η προσπάθεια κλειστής ανάταξης υπό μέθη 
ήταν ανεπιτυχής και για αυτό έγινε ανοικτή ανάταξη του εξαρθρήματος. Αυτή πραγματοποιήθηκε μέσω mini 
open διαδελτοειδούς προσπέλασης λόγω των σημαντικών προβλημάτων υγείας που εμφάνιζε ο ασθενής. 
Κατά τη διάνοιξη της άρθρωσης παροχετεύτηκε ευμεγέθης θρόμβος αίματος ο οποίος καθιστούσε αδύνατη 
την κλειστή ανάταξη, ενώ η κεφαλή του βραχιονίου καθηλώθηκε στην ωμογλήνη με 2 βελόνες Kirschner.  
 
Αποτελέσματα: Η αφαίρεση των βελονών έγινε 1 μήνα μετεγχειρητικά και διενεργήθηκε 
ηλεκτρομυογραφικός έλεγχος που ανέδειξε δυναμικά επανανεύρωσης. 6 μήνες μετά ο ασθενής απέκτησε 
ικανοποιητική κινητικότητα του ώμου και σημαντική βελτίωση στη λειτουργία του κερκιδικού νεύρου. 
 
Συμπεράσματα: Η συνηθέστερη αιτία αποτυχίας της κλειστής ανάταξης του εξαρθρήματος του ώμου είναι η 
παρεμβολή τενόντων ή οστικών στοιχείων. Η παρεμβολή θρόμβου αίματος είναι σπάνια, θα πρέπει όμως να 
λαμβάνεται υπόψιν σε ασθενείς με χρήση αντιπηκτικών. Η πρώιμη χειρουργική αντιμετώπιση σε αυτές τις 
περιπτώσεις είναι σημαντική για ένα καλό τελικό λειτουργικό αποτέλεσμα. 
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ΑΑ127 

ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΚΝΗΜΗΣ (GUSTILO 3A) ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ 20 ΕΤΩΝ ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 
Νεραντζούλα Γούτσιου1, Απόστολος Γκάντσος1, Μιχαήλ  Κότσαπας1, Κωνσταντίνος Μποσινάκης1, Ιωάννης  
Βασιάδης1, Αλέξανδρος Ελευθερόπουλος1 

1Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας 

Σκοπός:  
Παρουσιάζουμε την περίπτωση ασθενούς με ανοικτό κάταγμα κνήμης (Gustilo 3A) μετά από τροχαίο 
ατύχημα.  
 
Υλικά-Μέθοδος: 
Παρουσιάζουμε την περίπτωση ασθενούς 20 ετών που διεκομίσθη στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, 
μετά από τροχαίο ατύχημα με δίκυκλο. Αρχικά, ο ασθενής εκτιμήθηκε με βάση το πρωτόκολλο ATLS. Από 
την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε ανοικτό κάταγμα δεξιάς κνήμης 3Α κατά Gustilo, ενώ νευραγγειακώς το 
άκρο ήταν φυσιολογικό (ψηλαφητές περιφερικές σφύξεις, χωρίς διαταραχές αισθητικότητας). Άμεσα 
χορηγήθηκε στον ασθενή τριπλή αντιβιοτική αγωγή και αντιτετανικός ορός. Ο ασθενής οδηγήθηκε στο 
χειρουργείο, όπου πραγματοποιήθηκε επιμελής έκπλυση του κατάγματος με 10 L φυσιολογικού ορού, 
χειρουργικός καθαρισμός του τραύματος και τοποθέτηση εξωτερικής οστεοσύνθεσης, Την 3η μετεγχειρητική 
ημέρα πραγματοποιήθηκε κάλυψη του τραύματος με αυτομόσχευμα δέρματος τύπου split thickness από 
τον αντίστοιχο μηρό και τοποθέτηση συστήματος αρνητικής πίεσης. Έπειτα από 15 ημέρες διενεργήθηκε 
αφαίρεση εξωτερικής οστεοσύνθεσης και τοποθέτηση ενδομυελικού ήλου κνήμης. 
  
Αποτελέσματα: 
Ο ασθενής κινητοποιήθηκε την 2η μετεγχειρητική ημέρα από την ενδομυελική ήλωση, με φόρτιση του 
πάσχοντος σκέλους στο όριο του πόνου. Η κλινική και απεικονιστική εικόνα ήταν ικανοποιητική , με πλήρη 
επάνοδο στις δραστηριότητες στους 2 μήνες και πόρωση του κατάγματος στους 6 μήνες, αντίστοιχα. Στον 
ένα χρόνο από το πρώτο χειρουργείο, ο ασθενής υπεβλήθη σε αφαίρεση υλικών οστεοσύνθεσης, λόγω 
ενοχλήσεων από τις κεντρικές βίδες ασφάλισης και τοπικής φλεγμονής. Δύο χρόνια μετά τον τραυματισμό, 
υπεβλήθη σε διαδερμική επιμήκυνση Αχιλλείου τένοντα, λόγω ιπποποδίας. Έκτοτε ο ασθενής είναι 
ελεύθερος συμπτωμάτων με AOFAS Score 100. 
 
Συμπεράσματα: 
Το οστό της κνήμης είναι η συχνότερη εντόπιση  ανοικτών καταγμάτων και συνήθως είναι αποτέλεσμα 
κακώσεων υψηλής ενέργειας. Ο ασθενής στα επείγοντα θα πρέπει πάντα να εκτιμάται με βάσει τα 
πρωτόκολλα ATLS και στη συνέχεια να γίνεται σωστή αντιμετώπιση του κατάγματος, με επιμελή έκπλυση, 
χειρουργικό καθαρισμό και άμεση έναρξη αντιβιοτικής αγωγής,ενώ το άκρο θα πρέπει συνεχώς να εκτιμάται 
νευραγγγειακώς. 
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ΑΑ128 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΚΩΣΗΣ MOREL LAVALLEE ΣΕ ΝΕΟ ΑΣΘΕΝΗ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 
Νίκος Ζερβάκης1, Νίκος  Γαραντζιώτης, Στυλιανός  Καράλης, Απόλλων  Παπαδημητρίου, Λωρέττα 
Καμπουρίδου, Αχιλλέας Μπουτσιάδης 
1401 ΓΣΝΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Οι βλάβες Morel-Lavallée είναι κλειστές απογαντιστικές  μετατραυματικές κακώσεις 
μαλακών ιστών, όπου το δέρμα και οι υποδόριοι ιστοί διαχωρίζονται από την επιφανειακή περιτονία στο 
υποκείμενο μυϊκό επίπεδο.  Ο τραυματισμός από διάτμηση διαταράσσει τα διατρητικά αγγεία και τα 
λεμφαγγεία, δημιουργώντας έτσι έναν πιθανό χώρο γεμάτο με οροαγγειοειδές υγρό, αίμα και νεκρωτικό 
λίπος. Οι συλλογές Morel-Lavallée μπορεί να σχετίζονται με κατάγματα της πυέλου, της κοτύλης ή μπορεί 
επίσης να εμφανιστούν με αμβλύ τραύμα απουσία κατάγματος. Οι βλάβες Morel-Lavallée παρατηρούνται 
συχνότερα στην τροχαντική περιοχή και στον εγγύς μηρό. Κλινικά, οι βλάβες Morel-Lavallée εμφανίζονται 
συνήθως ως μια διευρυνόμενη επώδυνη βλάβη εντός του προσθιοπλάγιου τμήματος του προσβεβλημένου 
μηρού με οίδημα και διακύμανση των μαλακών ιστών. Άλλες αναφερόμενες θέσεις προσβολής είναι οι 
περιοχές του κορμού, της οσφυϊκής, της προεπιγονατίδας και της ωμοπλάτης. Η μαγνητική τομογραφία είναι 
η προτιμώμενη απεικονιστική μέθοδος επιλογής στην αξιολόγηση της βλάβης Morel-Lavallée. 
 
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Στα Εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου προσήλθε νεαρός ασθενής, 22 ετών, με μάζα 
μαλακών μορίων στο όριο μέσου προς άνω τριτημόριο δε μηριαίου με υπόσκληρα χαρακτηριστικά στην 
ψηλάφηση, μετά από αναφερόμενο τροχαίο με δίκυκλο προ 20ημέρου.  Ο υπέρηχος και η μαγνητική 
τομογραφία κατέδειξαν βλάβη  τύπου Morel Lavallee και ο ασθενής προγραμματίστηκε για χειρουργική 
αντιμετώπιση, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά από 48 ώρες. 
  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η  ανάρρωση ήταν ομαλή και μετά από ένα μήνα ο ασθενής  ανέκαμψε πλήρως χωρίς 
ενοχλήσεις.  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η βλάβη Μorel Lavallee,  είναι χαρακτηριστική, λόγω μηχανισμού, κάκωση μαλακών 
μορίων μετά από τραυματισμούς κορμού-άκρων και χρήζει ιδιαίτερης  αντιμετώπισης. Οι παραμελημένες 
βλάβες μπορεί να μολυνθούν και η εξέλιξη της βλάβης μπορεί να οδηγήσει σε εκτεταμένη νέκρωση του 
δέρματος. Η συντηρητική θεραπεία με συμπίεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μικρές οξείες βλάβες. .Η 
διαδερμική παροχέτευση και η σκληρόδεση με χρήση ταλκ και δοξυκυκλίνης έχουν αναφερθεί ότι είναι 
αποτελεσματικές. Ο επιμελής χειρουργικός καθαρισμός αποτελεί την ασφαλέστερη και 
αποτελεσματικότερη θεραπεία. 
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ΑΑ129 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΝΗΜΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ MIPO (MINIMALLY 
INVASIVE PLATE OSTEOSYNTHESIS) – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
Αλέξανδρος Βασιλάκης1, Γρηγόριος Τσακούμης1, Δημήτριος Καραχανίδης1, Επαμεινώνδας Σακελλαρίδης1, 
Εμμανουήλ Δρακουλάκης1 

1Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας Β’ Ορθοπαιδική 

Σκοπός: Η τεχνική MIPO (Μinimally Ιnvasive Plate Osteosynthesis) βασίζεται στις αρχές της βιολογικής 
σύνθεσης στην οποία δίδεται βαρύτητα κυρίως στη βιολογία παρά στην μηχανική σταθερότητα 
αποφεύγοντας την απαγγείωση της καταγματικής εστίας και τον τραυματισμό των ιστών που την 
περιβάλλουν. Παρουσιάζονται και αξιολογούνται τα αποτελέσματα της οστεοσύνθεσης καταγμάτων κνήμης 
με τεχνική MIPO σε ασθενείς της κλινικής μας.  
Μέθοδος: Αντιμετωπίσθηκαν 24 ασθενείς σε 6 χρόνια με κάταγμα κνήμης (διάφυσης κνήμης και κάτω 
τριτημορίου κνήμης) με εσωτερική οστεοσύνθεση με πλάκα με τεχνική Mipo. Τα κατάγματα αφορούν όλες 
τις ταξινομήσεις κατά AO (42A,B,C). Ο μέσος χρόνος follow up των ασθενών ήταν 18 μήνες.   
Διενεργήθηκε διπλή τομή χωρίς αποκάλυψη της καταγματικής εστίας, κλειστή ανάταξη του κατάγματος, με 
χρήση ανατομικών πλακών και πλακών LISS, χωρίς χρήση οστικών μοσχευμάτων.  
Αποτελέσματα: Τα 22 κατάγματα (92%) πωρώθηκαν πλήρως έως τις 20 εβδομάδες, ένα είχε καθυστερημένη 
πώρωση και σε ένα δημιουργήθηκε ψευδάρθρωση και υπεβλήθει σε  δεύτερη επέμβαση. Σε 2 ασθενείς 
αναπτύχθηκε φλεγμονή τραύματος. Τέλος, όλες οι οστεοσυνθέσεις δεν είχαν σημαντική στροφική και 
αξονική παραμόρφωση και βράχυνση εκτός από 2 κατάγματα τα οποία είχαν περί τις 10ο στροφική 
παραμόρφωση.  
Συμπεράσματα: H οστεοσύνθεση καταγμάτων κνήμης με την MIPO τεχνική είναι μια αξιόλογη και 
αποτελεσματική μέθοδος, που σέβεται την βιολογία του κατάγματος και δεν επιβαρύνει σημαντικά τα 
μαλακά μόρια με εξίσου καλά αποτελέσματα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες μεθόδους οστεοσύνθεσης.  
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ΑΑ130 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ 
ΤΥΠΟΥ III ΚΑΤΑ SU ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ 
ΠΛΑΚΑ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 
Βασίλειος Κοσμάς1, Νικόλαος Σιάτος1, Νικόλαος Δρης1, Δημήτριος Πατούλιας1, Γεράσιμος Κατωπόδης1, 
Αντώνιος Αναστασιάδης1 

1ΣΤ Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν.Α. ΚΑΤ 

Εισαγωγή: Η χειρουργική θεραπεία των περιπροθετικών καταγμάτων περιφερικού μηριαίου, παρουσία 
ολικής αρθροπλαστικής γόνατος, είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Ο τρόπος αντιμετώπισης των καταγμάτων 
αυτών ποικίλλει ανάλογα με την ταξινόμηση τους αλλά και το ατομικό ιστορικό του ασθενή. 
 
Σκοπός: Παρουσίαση δύο περιπτώσεων ασθενών με περιπροθετικά κατάγματα περιφερικού μηριαίου 
,παρουσία ολικής αρθροπλαστικής γόνατος, τύπου III κατά Su, στα οποία η γραμμή του κατάγματος 
περιελάμβανε την μηριαία πρόθεση και αντιμετωπίστηκαν με εσωτερική οστεοσύνθεση. 
 
Υλικό και Μέθοδος: Η πρώτη περίπτωση αφορά γυναίκα 86 ετών, με ιστορικό κολπικής μαρμαρυγής και 
βηματοδότη. Είχε υποβληθεί σε ολική αρθροπλαστική γόνατος προ 14 ετών. Η δεύτερη περίπτωση αφορά 
άνδρα 66 ετών, με συνοδό νευρολογικό νόσημα (Charcot-Marie-Tooth), που είχε υποβληθεί σε 
αρθροπλαστική γόνατος προ έτους. Αμφότεροι οι ασθενείς υπέστησαν περιπροθετικό κάταγμα περιφερικού 
μηριαίου με παρόμοια μορφολογικά χαρακτηριστικά (κάταγμα μικρής λοξότητας όπου η καταγματική 
γραμμή εκτείνεται περιφερικά του άνω ορίου της πρόσθιας φλάντζας της μηριαίας πρόθεσης) κατόπιν 
πτώσεως εξ’ ιδίου ύψους. 
Λόγω του βεβαρυμένου ιστορικού των ασθενών αλλά και της διεγχειρητικής σταθερότητας της μηριαίας 
πρόθεσης προτιμήθηκε η ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση του περιφερικού μηριαίου με 
ανατομική πλάκα, παρ’ ότι θεωρητικά πρόκειται για κακώσεις στις οποίες προτείνεται ως επιλογή η 
αναθεώρηση της ολικής αρθροπλαστικής. 
 
Αποτέλεσμα: Η πορεία αποκατάστασης των ασθενών εξελίχθηκε ομαλά. Και στις δύο περιπτώσεις επετεύχθη 
διεγχειρητικά ανατομική ανάταξη των καταγμάτων. Οι μετέπειτα ακτινολογικοί έλεγχοι ανέδειξαν τη 
διατήρηση της ανατομικής ανάταξης και πλήρη πώρωση των καταγμάτων. Οι ασθενείς μετεγχειρητικά 
παρουσιάζουν κάμψη γόνατος άνω των 100 μοιρών, χωρίς έλλειμμα έκτασης. 
 
Συμπέρασμα: Πρόκειται για κακώσεις με μορφολογικά χαρακτηριστικά που προσομοιάζουν με τον τύπο III 
της ταξινόμησης Su. Και στις δύο περιπτώσεις η εσωτερική οστεοσύνθεση αποδείχτηκε ένας 
αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης, παρ’ ότι θεωρητικά πρόκειται για κακώσεις στις οποίες προτείνεται 
ως επιλογή η αναθεώρηση της ολικής αρθροπλαστικής, καθώς μία τέτοια επέμβαση θα αύξανε σημαντικά 
τον χειρουργικό κίνδυνο.
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ΑΑ131 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΙΣΧΙΟΥ ΜΕ ΚΟΧΛΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΙΑ 
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
Χρήστος Χριστοφορίδης1, Αλέξανδρος Πίττας1, Νικόλας Αντερσεν1, Μάριος Κλωνάρης1, Δημήτριος 
Νομικάριος1, Μιχαήλ Σοκορέλος1 

1Γενικο Νοσοκομείο Ρόδου 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός της εργασίας μας ειναι η παρουσίαση της αντιμετώπισης των περιτροχαντηρίων καταγμάτων σε 
ασθενείς υψηλού περιεγχειρητικού κινδύνου με συσκευή εξωτερικής οστεοσύνθεσης ισχίου με κοχλία 
συμπίεσης. 
 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Σε διάστημα 2ετίας αντιμετωπίστηκαν στην κλινική μας 11 ασθενείς υψηλού κινδύνου απο τον 
προεγχειρητικό έλεγχο καθώς λόγω σοβαρών υποκείμενων νοσημάτων ήταν αδύνατο να λάβουν ραχιαία η 
γενική αναισθησία για ενδομυελική ήλωση. 
Συνολικά 11 άτομα,7 γυναίκες και 4 άνδρες αντιμετωπίστηκαν με σταθεροποίηση του περιτροχαντηρίου 
κατάγματος με συσκευή εξωτερικής οστεοσύνθεσης ισχίου με κοχλία συμπίεσης. 
Πραγματοποιήθηκε διαδερμική τοποθέτηση των κοχλιών ύπο ακτινοσκοπικό έλεγχο με τοπική αναισθησία 
σε 4 βαρια πάσχοντες ασθενείς και συνδυσμενη αναισθησία στους υπόλοιπους 7 ασθενείς. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Στο σύνολο των ασθενών πραγματοποιήθηκε ανατομική ή σχεδόν ανατομική ανάταξη των περιτροχαντηρίων 
καταγμάτων,άμεση κινητοποιήση με πλήρη ή μερική φόρτιση του πάσχοντος σκέλους. 
Σχεδόν μηδενική ήταν η διεγχειρητική απώλεια αίματος ενώ ο συνολικός χειρουργικός χρόνος ήταν της τάξης 
των 10-15 λεπτών. 
Η πλήρης πώρωση του των καταγμάτων πραγματοποιήθηκε από 6 εώς 8 εβδομαδες μετεγχειρητικά 
Σε οτι αφορά τις μετεγχειρητικές επιπλοκές,2 ασθενείς παρουσίασαν επιφανειακή φλεγμονή στην περιοχή 
τοποθέτησης των βελονών η οποία αντιμετωπίστηκε με  απο του στόματος αντιβιοτική αγωγή. 
Οι συσκευές αφαιρέθηκαν στις 8-10 εβδομάδες μετεγχειρητικά. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η αντιμετώπιση των περιτροχαντηρίων καταγμάτων σε ασθενείς υψηλού κινδύνου με συσκευή εξωτερικής 
οστεοσύνθεσης ισχίου με κοχλία συμπίεσης αποτελεί μια εξαιρετική αντιμετώπιση για την ζωτικής σημασίας   
κινητοποίηση των ασθενών αυτών καθώς είναι γρήγορη,αναίμακτη και με ελάχιστες επιπλοκές. 
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Εικόνα 1 
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Εικόνα 2 
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Εικόνα 3 
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ΑΑ132 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΚΑΚΩΣΗ ΠΥΕΛΟΥ ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΤΗΣ ΈΣΩ ΛΑΓΟΝΙΟΥ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΤΑ 
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ-ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 
Αναστάσιος Τσιότσιας1, Αναστασία Βασιλοπούλου1, Αντώνης Τριχωνάς1, Φλουρέντζος Γεωργίου1, Γρηγόρης 
Κυριακόπουλος1, Στυλιανός Περνιεντάκης1, Ιάκωβος Ρουπίνας1, Αλεξανδρος Αποστολόπουλος1 

1Νοσοκομείο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός- Κοργιαλένειο Μπενάκειο,  

Εισαγωγή  : Μια από τις σοβαρότερες επιπλοκές που σχετίζεται με κακώσεις πυέλου αποτελεί η  αιμορραγία 
που μπορεί να προέρχεται: από τα φλεβικά πλέγματα της πυέλου,  από την περιοχή του κατάγματος, ή σε 
χαμηλότερο ποσοστό(15%) να είναι αρτηριακής αιτιολογίας.  
 
Σκοπός μας είναι η παρουσίαση κλινικού περιστατικού, ασθενούς ηλικίας 77 ετών, που προσήλθε στα 
επείγοντα του νοσοκομείου μας αιμοδυναμικά ασταθής λόγω πτώσης εξ ύψους 3 μέτρων. 
Παρουσίαση Περίπτωσης: Κατά την άφιξη του ακολουθήθηκαν τα πρωτοκολλα του ATLS και 
πραγματοποιήθηκαν αξονικές τομογραφίες και αξονικη αγγειογραφία ( CT-A ) όπου διαπιστώθηκαν  
συντριπτικά κατάγματα ηβοισιχιακών κλάδων άμφω, κάταγμα ιερού οστού και λαγονίου δεξιά, κάταγμα 
κοτύλης αριστερά, κάταγματα εγκαρσίων αποφύσεων Ο1, Ο2, Ο5 και περιπροθετικό κάταγμα δεξιού 
μηριαίου επί εδάφους ολικής αρθροπλαστικής ισχίου, χωρίς άλλες συνοδές κακώσεις καθώς και 
οπισθοπεριτοναικό αιμάτωμα δεξιά χωρίς αρχικά εικόνα ενεργού εξαγγείωσης.  
 
Αποτελέσματα Κατά την παραμονή του στα ΤΕΠ ο ασθενής εμφάνισε καρδιοαναπνευστική ανακοπή, 
διασωληνώθηκε και ανέκτησε μετά από ΚΑΡΠΑ καρδιακή κυκλοφορία. Ο ασθενής παρέμεινε αιμοδυναμικά 
ασταθής, ετέθη σκελετική έλξη στο δεξιό μηριαίο και ακολούθησε διενέργεια αγγειογραφίαςόπου και 
διαπιστώθηκε ρήξη της έσω λαγονίου αρτηρίας και ακολούθησε εμβολισμός της. Ο ασθενής κατόπιν 
σταθεροποιήθηκε, ενώ έλαβε συνολικά 7 μονάδες RBC/FFP (1:1) και μεταφέρθηκε στην Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας. 
 
Συμπεράσματα: Ο τραυματισμός αρτηριακών κλάδων της πυέλου στα πλαίσια των κακώσεων πυέλου είναι 
λιγότερο συχνός ωστόσο εμφανίζει υψηλά ποσοστά θνητότητας. Σε ασθενής με υψηλό δείκτη κλινικής 
υποψίας που παραμένουν αιμοδυναμικά ασταθείς παρόλες τις προσπάθειες αναζωογόνησης και χωρίς άλλη 
εμφανή εστία αιμορραγίας ακόμη και σε περίπτωση αρνητικής για εξαγγείωση αξονικής αγγειογραφίας θα 
πρέπει να υποβάλλονται σε αγγειογραφία των αρτηριακών κλάδων της πυέλου και εμβολισμό το 
συντομότερο δυνατόν 
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Εικόνα 1 
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Εικόνα 2 
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ΑΑ133 

ΑΤΥΠΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΩΝ ΑΜΦΩ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ 
ΑΣΘΕΝΗ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 
Δημήτριος Ρήγκος1, Ιωάννης  Σαββίδης1, Ευάγγελος  Σολοβός1, Δημήτριος Κιτρίδης1, Σταύρος Πέλλιος1, Ηλίας 
Μπισμπινάς1 

1Α’ Ορθοπαιδική Κλινική, 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως 

 
Εισαγωγή: Τα άτυπα κατάγματα ισχίου μετά από μακροχρόνια λήψη διφωσφονικών δεν αποτελούν ένα 
συχνό φαινόμενο, ενώ η ταυτόχρονη αμφοτερόπλευρη εντόπισή τους είναι ακόμα σπανιότερη. Η 
υποτροχαντήρια περιοχή του ισχίου αποτελεί τη συχνότερη εντόπιση των καταγμάτων αυτών. Η χειρουργική 
θεραπεία και η περιεγχειρητική αντιμετώπιση αυτών των ασθενών αποτελούν σημαντική πρόκληση για τον 
θεράποντα ιατρό. 
 
Σκοπός: Η παρουσίαση ασθενούς με ταυτόχρονα αμφοτερόπλευρα άτυπα κατάγματα ισχίων (υποκεφαλικού 
και υποτροχαντηρίου) που αντιμετωπίσθηκαν χειρουργικά. 
 
Υλικό και Μέθοδος: Ασθενής, 68 ετών, διακομίσθηκε στο νοσοκομείο μας μετά από κατάγματα ισχίων άμφω 
χωρίς ιστορικό κάκωσης. Από τον κλινικό και απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκαν υποκεφαλικό κάταγμα 
ΔΕ ισχίου (επί εδάφους ενδομυελικής ήλωσης με υλικά in situ) καθώς και υποτροχαντήριο κάταγμα ΑΡ 
ισχίου. Από το ιστορικό της ασθενούς ενοχοποιητικός παράγοντας θεωρήθηκε η μακροχρόνια λήψη 
διφωσφονικών (αλενδρονικό οξύ επί 6ετίας). Η ασθενής υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική αποκατάσταση 
των καταγμάτων και συγκεκριμένα σε ημιαρθροπλαστική ΔΕ ισχίου και ενδομυελική ήλωση ΑΡ ισχίου, στον 
ίδιο χρόνο. 
 
Αποτέλεσμα: Η ασθενής κινητοποιήθηκε άμεσα μετεγχειρητικά. Μετά τη νοσηλεία διακομίσθηκε σε κέντρο 
αποκατάστασης και δύο μήνες μετά κινητοποιείται αυτόνομα με τη χρήση τραπεζοειδούς βακτηρίας με 
πλήρη φόρτιση. 
 
Συμπεράσματα: Η θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών με άτυπα κατάγματα ισχίου αποτελεί πρόκληση 
για τους θεράποντες ιατρούς. Όταν αυτά μάλιστα είναι ταυτόχρονα, αμφοτερόπλευρα και με υλικά in situ, 
η πρόκληση είναι ακόμη μεγαλύτερη και η χειρουργική θεραπεία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την 
επιτυχή αντιμετώπιση αυτών. 
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ΑΑ134 

ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΝΤΟΣ 
ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΕΝ ΜΕ 
ΚΟΧΛΙΩΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 
Χαρίλαος Γαλάνης1, Δημήτριος Γιώτης1, Σωτήρης Πλακούτσης1, Βασίλειος Παναγιωτόπουλος1, Χρήστος 
Κώτσιας1, Κωνσταντίνος Κονιδάρης1, Βασίλειος Τζίμας1, Δημήτριος Βαρδάκας1, Σταμάτιος Γαλάνης1, Χρήστος 
Κωνσταντινίδης1 

1Ορθοπαιδικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» 

Εισαγωγή/Σκοπός: Σκοπός μας ήταν η παρουσίαση μιας σπάνιας περίπτωσης ασθενούς με διατροχαντήριο 
κάταγμα επί εδάφους προσφάτως χειρουργηθέντος υποκεφαλικού κατάγματος μηριαίου αντιμετωπισθέν 
με διαυχενικούς κοχλίες. 
Υλικό και μέθοδος: Γυναίκα 58 ετών με ελεύθερο ατομικό ιστορικό προσήλθε στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου με 
υποκεφαλικό κάταγμα (Garden III) στο αριστερό μηριαίο μετά από πτώση εξ ιδίου ύψους. Έγινε άμεσα 
κλειστή ανάταξη του κατάγματος και κοχλίωσή του με 3 διαυχενικούς αυλοφόρους κοχλίες. Δύο μήνες 
περίπου αργότερα και κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας η ασθενής υπέστη, μετά από νέα πτώση, 
διατροχαντήριο κάταγμα στο ίδιο σκέλος. Ακολούθησε αναθεώρηση της αρχικής οστεοσύνθεσης με 
αφαίρεση των 3 κοχλιών και τοποθέτηση ενδομυελικού ήλου στο εγγύς μηριαίο χωρίς να επηρεαστεί η 
αρχική ανάταξη του υποκεφαλικού κατάγματος. Άμεσα μετεγχειρητικά, η ασθενής κινητοποιήθηκε με 
υπομασχάλιες βακτηρίες, χωρίς φόρτιση στο χειρουργηθέν σκέλος. Μερική φόρτιση επετράπη στις 6 
εβδομάδες από την αναθεώρηση ενώ πλήρης φόρτιση με βακτηρίες επετράπη στις 10 εβδομάδες και 
αφότου υπήρξαν εμφανή ακτινολογικά σημεία πώρωσης των καταγμάτων. 
Αποτελέσματα: Στις 12 εβδομάδες από την τελική χειρουργική αντιμετώπιση η ασθενής βάδιζε με τη βοήθεια 
μίας βακτηρίας ενώ ο ακτινολογικός έλεγχος ανέδειξε πλήρη πώρωση των καταγμάτων. Στους 6 μήνες από 
την ενδομυελική ήλωση η ασθενής ήταν ελεύθερη συμπτωμάτων και βάδιζε χωρίς τη χρήση ορθοπαιδικών 
βοηθημάτων. 
Συμπεράσματα: Η χειρουργική αντιμετώπιση του διατροχαντήριου κατάγματος σε έδαφος πρόσφατου και 
ατελώς πωρωθέντος υποκεφαλικού κατάγματος είναι ασφαλής και δεν επηρεάζει την ομαλή πορεία 
αποκατάστασης. 
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ΑΑ135 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΣΤΗΝ 
ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID-19  
Δημήτριος Γιώτης1, Κύριος Παναγιώτης Καρράς1, Κύριος Σωτήρης Πλακούτσης1, Κύριος Βασίλειος 
Παναγιωτόπουλος1, Κύριος Χρήστος Κώτσιας1, Κύριος Κωνσταντίνος Κονιδάρης1, Κύριος Χαρίλαος  Γαλάνης1, 
Κύριος Δημήτριος Βαρδάκας1, Κύριος Χρήστος Κωνσταντινίδης1 

1Ορθοπαιδικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»  

Εισαγωγή/Σκοπός: Τα κατάγματα του ισχίου χωρίζονται σε ενδοαρθρικά (υποκεφαλικά) και εξωαρθρικά 
(διατροχαντήρια ή υποτροχαντήρια). Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της COVID-19 
στους επιδημιολογικούς δείκτες σε ασθενείς με κάταγμα του ισχίου. 
Υλικό και μέθοδος: Η μελέτη αφορούσε σε 2 διαφορετικές χρονικές περιόδους, προ της πανδημίας (2019) 
και εν μέσω αυτής (2021) και περιελάμβανε ασθενείς με κάταγμα του ισχίου, ηλικίας άνω των 65 ετών, μετά 
από κάκωση χαμηλής ενέργειας (πτώση εξ ιδίου ύψους). Αποκλείστηκαν κακώσεις υψηλής ενέργειας, 
ογκολογικοί ασθενείς και πολυτραυματίες. 
Αποτελέσματα: Το 2019 νοσηλεύτηκαν στο Νοσοκομείο μας 146 ασθενείς με κάταγμα ευθραυστότητας του 
εγγύς μηριαίου με μέσο όρο ηλικίας τα 83,2 έτη. Η αναλογία ανδρών προς γυναίκες ήταν 1:2,65. Τα 
διατροχαντήρια κατάγματα αποτελούσαν το 57,5%, τα υποκεφαλικά το 29,5% και τα υποτροχαντήρια το 
13%. Η μέση διάρκεια νοσηλείας ήταν 5,8 ημέρες. Αντίστοιχα το 2021 νοσηλεύτηκαν 140 ασθενείς με μέσο 
όρο ηλικίας τα 84,6 έτη και αναλογία ανδρών προς γυναίκες 1:2,61. Τα διατροχαντήρια κατάγματα 
αποτελούσαν το 50,7%, τα υποκεφαλικά το 42,1% και τα υποτροχαντήρια το 7,2% με μέση διάρκεια 
νοσηλείας 6,9 ημέρες ενώ οι συχνότερες συνοδές παθήσεις ήταν η υπέρταση (72.3%), η στεφανιαία νόσος 
(39,7%), ο σακχαρώδης διαβήτης (28,9%) και η άνοια (29,5%). 
Συμπεράσματα: Η μελέτη μας παρουσιάζει τις πιθανές τάσεις στην επιδημιολογία του τραύματος της 3ης 
ηλικίας στην εποχή των περιορισμών κινητικότητας και του lockdown. Αντίθετα με το γενικό πληθυσμό, το 
τραύμα χαμηλής ενέργειας στις μεγάλες ηλικίες δεν παρουσίασε αξιοσημείωτη ελάττωση. Παρά λοιπόν την 
περιορισμένη κοινωνικότητα, η απομόνωση, η απομάκρυνση της οικογένειας και η άνοδος στα ποσοστά 
κατάθλιψης και άνοιας ενδεχομένως κάνουν τους ηλικιωμένους περισσότερο επιρρεπείς σε πτώσεις εντός 
της οικίας με τις ανάλογες συνέπειες.  
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ΑΑ136 

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ(GUSTILLO 
ANDERSON IIIB)-ΣΥΣΤΟΙΧΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ-ΚΝΗΜΗΣ(FLOATING 
KNEE) ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
Γεωργιος Τουνισσίδης1, Περικλής Πελαντής1, Bασίλειος Βασιλειάδης1, Γεώργιος Νομικός1 

1Γ.Ν. Χίου  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ 
Η διαχείριση ενός περίπλοκου περιστατικού σε δευτεροβάθμιο νοσοκομείο της περιφέρειας. 
 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Ασθενής 61 ετών (1958) υπέστη σύνθετο ανοικτό κάταγμα δεξιάς κνήμης με εκτεταμένη αποκόλληση 
μαλακών μορίων (GUSTILLO IIIb) με συνοδό σύστοιχο κάταγμα διάφυσης μηριαίου (FLOATING KNEE) 
απότοκο εργατικού ατυχήματος. Μετά την πρώτη αξιολόγηση και άφθονες πλύσεις  του πάσχοντος σκέλους 
στο ΤΕΠ, ετέθησαν σκελετική έλξη μηριαίου και εξωτερική οστεοσύνθεση κνήμης σε θέση BROWN στο 
χειρουργείο. Ταυτόχρονα εστάλησαν καλλιέργειες τραύματος ετέθη εμπειρική αντιβίωση i.v και έγινε 
διαχείριση του τραύματος. Ο ασθενής εισήχθη για iv αντιβίωση και παρακολούθηση του τραύματος για 40 
μέρες. Στο μεσοδιάστημα έγινε ενδομυελική ήλωση του κατάγματος του μηριαίου. Μετά το εξιτήριο 
συνταγογραφήθηκε p.os αγωγή και γινόταν παρακολούθηση του τραύματος της κνήμης σε τακτά χρονικά 
διαστήματα στα ΤΕΙ Ορθοπεδικής. Τρεις μήνες μετά τον αρχικό τραυματισμό και εφόσον η ποιότητα του 
δέρματος ήταν καλή, αποφασίστηκε η αφαίρεση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης της κνήμης και τοποθέτηση 
ενδομυελικού ήλου.  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Έγινε παρακολούθηση του ασθενούς στα ΤΕΙ Ορθοπεδικής κάθε 15 μέρες όπου διαπιστώθηκε, επιπολής 
λοίμωξη τραύματος τον πρώτο μήνα, ενώ παρατηρήθηκε και καθυστερημένη πώρωση του κατάγματος 
(πλήρης πώρωση διαπιστώθηκε στους 5 μήνες μετά την ενδομυελική ήλωση της κνήμης). Ένα χρόνο μετά 
τον τον τραυματισμό ο ασθενής παρουσιάζει μια βράχυνση σκέλους (<1cm) και βαδίζει χωρίς άλγος και 
βακτηρίες. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Σε δευτεροβάθμιο νοσοκομείο της περιφέρειας η αντιμετώπιση ενός σύνθετου κατάγματος είναι μια 
πρόκληση. Οι σωστές ορθοπεδικές τεχνικές στο σωστό χρόνο και ο σεβασμός των μαλακών μορίων μπορούν 
να αποσοβήσουν τον κίνδυνο μια σηπτικής ψευδάρθρωσης. 
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Εικόνα 1 

 

Εικόνα 2 
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ΑΑ137 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΕΛΟΥΣ ΠΩΡΩΣΗΣ ΣΕ ΡΑΙΒΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΡΙΤΗΜΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΩΛΕΝΗΣ ΣΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ  
Δημήτριος Μπέγκας1, Αλεξία Μπαλανίκα2, Γεώργιος Γεωργιάδης3, Αριστέα Μπίνα4, Σταμάτιος Θεόδωρος 
Χατζόπουλος1, Αλέξανδρος Παστρούδης1 

1Στ΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρείο Οστεοπόρωσης, Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, 2Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας 
και Υπερηχογραφίας Μυοσκελετικού Συστήματος, Ιατρείο Οστεοπόρωσης, Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, 3Δ΄ 
Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρείο Οστεοπόρωσης, Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, 4Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γενικό 
Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας 

Σκοπός: Η αξιολόγηση της επίδρασης της πλημμελούς πώρωσης σε ραιβότητα (ΠΡ) καταγμάτων του εγγύς 
τριτημορίου της διάφυσης της ωλένης (ΚΕΤΔΩ) στη λειτουργικότητα του πάσχοντος άκρου. 
Υλικό & Μέθοδος: Εξετάσαμε αναδρομικά 72 φακέλους ασθενών (58 άνδρες και 14 γυναίκες) που 
αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά στην κλινική μας λόγω ΚΕΤΔΩ κατά το χρονικό διάστημα 2012-2019. Οι 
ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες (Α και Β), ανάλογα με το βαθμό γωνίωσης ΠΡ (Α≥5° και Β<5°) σε σχέση 
με την ετερόπλευρη ωλένη. Εξετάσθηκαν συγκριτικά με το υγιές άκρο: το εύρος κίνησης (ΕΚ) κάμψης-
έκτασης του αγκώνα και υπτιασμού-πρηνισμού του αντιβραχίου, το Mayo Ebow Performance Score (MEPS) 
και η Visual Analogue Scale (VAS). Η παρακολούθηση των ασθενών περιλάμβανε επανελέγχους σε 1, 3, 6 και 
12 μήνες μετεγχειρητικά.   
Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 42.6 (24-72) έτη και ο μέσος χρόνος πώρωσης του 
κατάγματος 12.2 (6-18) εβδομάδες. Κατά τον τελευταίο επανέλεγχο, η μέση τιμή γωνίωσης ΠΡ (Α/Β) ήταν 
9,7º±2º/4.2º±2º. Συγκριτικά με το υγιές άκρο υπήρξε απώλεια του ΕΚ των ομάδων Α/Β στον αγκώνα (κάμψη: 
17,2º±3º/12,4º±2º, p<0,05 και έκταση: 9,2º±2º/6,6º±2,5º, p<0,05) και στο αντιβράχιο (υπτιασμός: 
20,5º±5º/14,8º±4,2º, p<0,05 και πρηνισμός: 14,4º±3,8º/9,7º±3,1º, p<0,05). Δεν υπήρχαν στατιστικά 
σημαντικές διαφορές μεταξύ Α/Β στα αποτελέσματα των βαθμολογιών MEPS και VAS (p > 0,05). 
Συμπεράσματα: Ο βαθμός γωνίωσης ΠΡ σε ΚΕΤΔΩ συγκριτικά με το ετερόπλευρο υγιές άκρο, φαίνεται πως 
επηρεάζει σημαντικά το ΕΚ του αγκώνα και του αντιβραχίου, χωρίς όμως σημαντικό αντίκτυπο στη συνολική 
λειτουργικότητα του πάσχοντος άκρου και την ποιότητα ζωής των ασθενών. 
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ΑΑ138 

Η ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΩΝ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΩΝ ΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ 
Αναστασία Βασιλοπούλου1, Ελευθέριος Κοσμάς1, Σπυρίδων Μαρής1, Φλουρέντζος Γεωργίου1, Κωνσταντίνος 
Παλαιολόγος1, Ευθύμιος Καραδήμας1, Αλέξανδρος Αποστολόπουλος1, Αθανάσιος Παπανικολάου1 

1 Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Κοργιαλένειο - Μπενάκειο Ε.Ε.Σ   

Εισαγωγη: Η αναστροφος ενδομυελικη ηλωση ειναι ιδιαιτερα αποτελεσματικη στην αντιμετωπιση 
καταγματων μηριαιου, ιδιαιτερα σε περιπτωσεις που το καταγμα εντοπιζεται περιφερικα κατω από το 
επιπεδο του ισθμου, καθως προσφερει καλυτερο ελεγχο κατά την οστεοσυνθεση του περιφερικου μηριαιου 
και την δυνατοτητα τοποθετησης περισσοτερων βιδων περιφερικα.   
 
Σκοπός: Σκοπός της παρουσας εργασιας είναι η αναδειξη της χρήσης ανάστροφων ενδομυελικων ήλων σε 
κατάγματα του μηριαίου, μεσω της παρουσιασης περιστατικων που αντιμετωπιστηκαν στην Ορθοπαιδικη 
Κλινικη του Νοσοκομείου Κοργιαλένειο-Μπενάκειο-ΕΕΣ. 
 
Υλικό και μέθοδος: Πραγματοποιηθηκε οπισθοδρομικη μελετη με καταγραφη των ασθενων με καταγμα 
μηριαιου που αντιμετωπιστηκε με αναστροφη ενδομυελικη ηλωση από 1/1/2007 εως και 1/6/2022. 
Χρησιμοποιήθηκαν ειδικοί υπερκονδύλιοι ήλοι (Supracondylar, Stryker) ή κλασικοί ήλοι (Τ2, Stryker), οι 
οποίοι εισάγονταν με προσπέλαση δια του επιγονατιδικού τένοντα ή έσω παρεπιγονατιδικά. Αρχικά 
ανατασσόταν και σταθεροποιείτο το τυχόν ενδαρθρικό κάταγμα και ακολούθως ανατασσόταν το 
εξωαρθρικό προ της εισαγωγής του ήλου. 
 
Αποτελέσματα:  Ανευρεθησαν 69 ασθενείς με ισαριθμα καταγματα μηριαιου εκ των οποιων: 25 
υπερκονδύλια, 13 διαϋπερκονδύλια, 17 κάταγματα διάφυσης εκ των οποιων οι 2 διπολικα και  2 
ψευδαρθρώσεις και 14 περιπροθετικά καταγματα.  Όλα τα κατάγματα πωρώθηκαν με μεσο ορο 4 μηνων 
(διάστημα 3-9 μηνών). Δεν απαιτήθηκε δυναμοποίηση ή τοποθέτηση μοσχευμάτων ακόμη και σε 
περιπτώσεις με οστική απώλεια και κενό στην εστία του κατάγματος. Οι επιπλοκές που προεκυψαν ηταν: 
αποτυχία της οστεοσύνθεσης (1%), χαλαρωση περιφερικης βιδας (1%) κάταγμα της μηριαίας τροχιλίας (1%), 
αποτυχία στην τοποθέτηση των κεντρικών κοχλιών (1%), διάσταση στην εστία του κατάγματος (1%), 
βράχυνση του μηριαίου 2εκ. (1%), είσοδος του ήλου στην άρθρωση του γόνατος (3%), σημαντική 
μετεγχειρητική δυσκαμψία του γόνατος (3%). Στο νεότερο ασθενή από τον οποίο  αφαιρέθηκε ο ήλος, 
παρατηρήθηκε επιμετάλλωση του αρθρικού υμένα και του χόνδρου. 
 
Συμπεράσματα: Η ανάστροφος ενδομυελικη ήλωση του μηριαίου είναι μια αποτελεσματική μέθοδος για την 
αντιμετώπιση καταγμάτων του περιφερικού άκρου του μηριαίου, καθώς και της διάφυσης σε ειδικές 
περιπτώσεις. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχη κατά την ανάταξη του κατάγματος και σωστή τεχνική εισαγωγής 
του ήλου. Η χρήση της  ιδιαιτερα σε νεότερα άτομα αμφισβητειται λογω περιορισμων στο ευρος κινησης 
του γονατος καθως και πιθανης βλαβης της αρθρικης επιφανειας.    
 
  



78o Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. | 12 - 15 Οκτωβρίου 2022 | Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών 
Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις 

Εικόνα 1 
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Εικόνα 2 
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ΑΑ139 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩ ΓΑΣΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΟΚΝΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 
ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΑΝΩ ΤΡΙΤΗΜΟΡΙΟΥ ΚΝΗΜΗΣ 
Χρήστος-Παναγιώτης Στραγάλης1, Χρυσούλα Αργυρού1, Αριστείδης Κουτσόπουλος1, Ανδρέας Αρτινόπουλος1, 
Γεώργιος Πρελορέντζος1, Δημήτριος Γεωργίου1, Κωνσταντίνος Τσιαμτσούρης1, Βασίλειος Πολυζώης1 

1Δ' Ορθοπαιδική Κλινική ΚΑΤ 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η αποκατάσταση των ελλειμμάτων της πρόσθιας επιφάνειας του άνω τριτημορίου της κνήμης συνεπεία 
εκτεταμένης βλάβης των μαλακών μορίων αποτελούν πρόκληση για τον ορθοπαιδικό χειρουργό. Πρόκειται 
για απαιτητική τεχνική ως προς τη διαφύλαξη της αιμάτωσης του ιστού κατά τους διεγχειρητικούς 
χειρισμούς. 
 
ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η καταγραφή των λειτουργικών αποτελεσμάτων και των επιπλοκών της 
χρήσης της έσω γαστέρας του γαστροκνημίου στην κάλυψη των  ελλειμμάτων των μαλακών μορίων του άνω 
τριτημορίου της κνήμης. 
 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Από το 2019 έως το 2021, 8 ασθενείς αντιμετωπίστηκαν για τραυματικό έλλειμμα μαλακών μορίων πρόσθιας 
επιφάνειας κνήμης με χρήση μυϊκού κρημνού έσω γαστέρας γαστροκνημίου. Η τομή του δέρματος έγινε 2 
εκ. οπισθίως του οπίσθιου-έσω ορίου της κνήμης με επέκταση κεντρικά προς τον ιγνυακό βόθρο. Μετά την 
ανεύρεση και το διαχωρισμό της έσω γαστέρας του γαστροκνημίου μυός στην μυοτενόντια συμβολή, ο 
μυϊκός κρημνός κινητοποιήθηκε κεντρικά και τοποθετήθηκε στο έλλειμμα της πρόσθιας επιφάνειας της 
κνήμης μέσω υποδόριου τούνελ. Το δερματικό έλλειμμα καλύφθηκε με δερματικό μόσχευμα μερικού 
πάχους από το σύστοιχο μηρό. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
O μέσος όρος ηλικίας των ασθενών ήταν τα 34.2 έτη (20-55) και ο μέσος χρόνος παρακολούθησης οι 12.3 
μήνες (8-15). Η αιτία του ελλείμματος σε 4 ασθενείς (50%) ήταν λοίμωξη σε έδαφος εσωτερικής 
οστεοσύνθεσης κνήμης, σε 2 (25%) ήταν χρόνια οστεομυελίτιδα και σε 2 (25%) συνθλιπτική κάκωση 
μαλακών μορίων με κάταγμα άνω τριτημορίου κνήμης. Σε όλους τους ασθενείς η κάλυψη του ελλείμματος 
επουλώθηκε πλήρως χωρίς σημεία φλεγμονής ή νέκρωσης και το αισθητικό αποτέλεσμα ήταν 
ικανοποιητικό.  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης υποδεικνύουν ότι η χρήση της έσω γαστέρας του γαστροκνημίου 
αποτελεί ικανοποιητική λύση στην κάλυψη των ελλειμμάτων των μαλακών μορίων του άνω τριτημορίου της 
κνήμης παρουσιάζοντας αποδεκτό αισθητικό αποτέλεσμα και χαμηλό ποσοστό επιπλοκών.
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AA140 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΣΤΥΛΕΟΥ ΣΤΙΣ ΗΜΙΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΠΛΗΣ 
ΚΙΝΗΣΗΣ:ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 
ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 
Αναστάσιος Μουρίκης1, Κυριάκος Καντωνίδης1, Εμμανουήλ  Ζερβός1, Κωνσταντίνος Σάββας1, Νικόλαος 
Ιγγλέζος1, Βάια Γρηγορίου1, Αλκιβιάδης Βόσσος1 

1Γ.Ν.Α. "ΚΑΤ" 

Εισαγωγή: Η χρήση του τσιμέντου στις μεγάλες ηλικίες μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών 
και επομένως συνίσταται η χρήση ατσίμεντου στυλεού στις ημιαρθροπλαστικές. Η βιολογική στερέωση και 
βιωσιμότητα του ατσίμεντου στυλεού στις μεγάλες ηλικίες έχει απασχολήσει τη βιβλιογραφία.  

Σκοπός & Σημασία: Η αξιολόγηση της ημιαρθροπλαστικης χωρίς τη χρήση τσιμέντου σε επιβαρυμένους 
υπερήλικες ασθενείς με κατάγματα αυχένος μηριαίου. Υλικό & Μέθοδος: Σαράντα ασθενείς (20 Άνδρες & 
20 Γυναίκες) με σοβαρά καρδιοαναπνευστικά προβήματα χειρουργήθηκαν για κάταγμα αυχένος μηριαίου. 
Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 86 έτη ( 77-95 έτη).Η αναισθησία που χρησιμοποιήθηκε ήταν επισκληρίδιος.Σε 
όλους τους ασθενείς χρησιμοποιήθηκε ατσίμεντη ημιαρθροπλαστική διπλής κίνησης . Ο χρόνος 
παρακολούθησης ήταν δύο (2020-2022) έτη με κλινικό και ακτινολογικό έλεγχο. Ο μέσος χειρουργικός 
χρόνος ήταν 25 λεπτά. Σε όλους τους ασθενείς χρησιμοποιήθηκαν  στυλεοί με επικάλυψη υδροξυαπατίτη  
στη μετάφυση.  

Αποτελέσματα: Η άμεση μετεγχειρητική πορεία έδειξε ότι όλοι οι ασθενείς ανέχθηκαν πολύ καλά την 
επέμβαση. Δεν αναφέρθηκαν καρδιοαναπνευστικά συμβάματα κατά τις πρώτες 48 ώρες. Στο μεγαλύτερο 
ποσοστό των ασθενών επιτεύχθηκε ικανοποιητική κινητοποίηση. Η ενσωμάτωση του στυλεού  επιτεύχθηκε 
στο 80% των ανδρών και στο 70% τωνγυναικών. Σε τρείς άνδρες και σε πέντε γυναίκες συνέβησαν 
περιπροθετικά κατάγματα. Η θνησιμότητα στη διετία ήταν 20% στις γυναίκες και 30% στους άνδρες κυρίως 
άνω των 87 ετών. Δύο ασθενείς εμφάνισαν εξάρθρημα στο ισχίο όπου αντιμετωπίστηκε με κλειστή ανάταξη. 
Τρείς ασθενείς εμφάνησαν περιπροθετικό κάταγμα όπου αντιμετωπίστηκε με ανοικτή ανάταξη και 
εσωτερική οστεοσύνθεση. Σε κανένα ασθενή δεν χρειάστηκε, αναθεώρηση του στυλεού.  

Συμπεράσματα: Η ημιαθροπλαστική διπλής κίνησης με τη χρήση ατσίμεντου στυλεού , είναι μια αξιόπιστη 
και ασφαλής μέθοδος στη θεραπεία των καταγμάτων αυχένος μηριαίου ιδιαίτερα σε καρδιοαναπνευστικά 
επιβαρυμένους ασθενείς. Το όφελος είναι ότι ελαττώνεται σημαντικά ο κίνδυνος των καρδιοαναπνευστικών 
επιπλοκών που μπορεί να προκληθούν από τη χρήση του τσιμέντου, ενώ η βιολογική ενσωμάτωση του 
στυλεού συμβαίνει επαρκώς παρά τις μεγάλες ηλικίες των ασθενών. 
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ΑΑ141 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΗΛΩΝ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΗ ΠΟΛΥΚΑΤΑΓΜΑΤΙΑ: 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
Κωνσταντίνος Σιδηρόπουλος1,2,3, Ευστράτιος Αθανασέλης4, Αλέξανδρος Σαρίδης5, Αλέξιος Αγαπίδης2, Άλκης 
Σαρίδης2,5 

1Μαμάτσειο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης, 2Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, 3Πανεπιστήμιο Πατρών, Ιατρική 
Σχολή, 4Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας,  5Γενικό Νοσοκομείο Δράμας 
 
Εισαγωγή: Η αντιμετώπιση του πολυτραυματία υπόκειται σε σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες.  Η 
σταθεροποίηση των καταγμάτων των μακρών οστών ειδικότερα, πρέπει να είναι άμεση και όσο το δυνατόν 
λιγότερο επεμβατική και χρονοβόρα.  
Σκοπός: Η ανάδειξη της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας των ελαστικών ήλων τιτανίου σε κατάγματα 
βραχιονίου, των οποίων η πολυπλοκότητα και η γενική κατάσταση του ασθενούς δεν επιτρέπουν μεγάλες 
χειρουργικές προσπελάσεις και αυξημένους χειρουργικούς χρόνους. 
Υλικό και Μέθοδος: Γυναίκα 57 ετών, πολυτραυματίας-πολυκαταγματίας από τροχαίο ατύχημα νοσηλεύτηκε 
στη ΜΕΘ λόγω των πολλαπλών κακώσεων που έφερε (εγκεφαλική διάσειση, πνευμοθώρακας λόγω 
πολλαπλών καταγμάτων πλευρών, κάταγμα κλείδας, ωμοπλάτης, άνω/κάτω άκρων). Μεταξύ άλλων, το 
σύνθετο κάταγμα βραχιονίου (υποκεφαλικό κάταγμα, κάταγμα διάφυσης και υπερκονδύλιο) 
αντιμετωπίστηκε με δύο ελαστικούς ήλους τιτανίου αφού δε διαπιστώθηκαν αντενδείξεις (στενός αυλός, 
εκσεσημασμένη οστεοπόρωση, ενδαρθρική εντόπιση καταγμάτων, πάρεση κερκιδικού νεύρου, ενεργή 
λοίμωξη). 
Αποτέλεσμα: Η μετεγχειρητική παρακολούθηση της ασθενούς ήταν για 55 μήνες με πλήρη πώρωση των 
καταγμάτων και άριστα λειτουργικά αποτελέσματα (DASH score 2,5/100 και ASES score 97/100). Μία 
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τη χρήση των ελαστικών ήλων τιτανίου σε κατάγματα βραχιονίου 
ενηλίκων, επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της μεθόδου καίτοι η χρήση της δεν είναι ευρεία. 
Συμπεράσματα: Η χρήση ελαστικών ήλων τιτανίου μπορεί να αποτελέσει μια επιλογή στην αντιμετώπιση 
καταγμάτων βραχιονίου σε πολυτραυματίες-πολυκαταγματίες όπου απαιτείται μια μέθοδος ελάχιστα 
παρεμβατική με μικρό χειρουργικό χρόνο. 
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ΑΑ142 

ΙΑΤΡΟΓΕΝΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΣΤΗΝ 
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΙΘΟΤΟΜΗΣ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ.  
Ιωάννης Σταυρακάκης1, Παναγιώτης Μπιτάδος1, Ειρήνη Παππά1, Χρυσόστομος Τσατσούλας1, Κωνσταντίνος  
Χανιωτάκης1, Μάρκος Ψηφής1, Ζήσης  Ντόντης1, Γρηγόριος Καστάνης1 

1Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου 
Εισαγωγή. Το ιατρογενές σύνδρομο διαμερίσματος αποτελεί επιπλοκή η οποία μπορεί να προκληθεί από 
την θέση λιθοτομής κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. Παρότι είναι μια πολύ σπάνια οντότητα, 
μπορεί να οδηγήσει σε αναπηρία, εάν δεν αναγνωρισθεί και δεν αντιμετωπισθεί κατάλληλα. 
 
Σκοπός. Η παρουσίαση δύο ασθενών, οι οποίοι εμφάνισαν ιατρογενές σύνδρομο διαμερίσματος ως 
αποτέλεσμα της θέσης λιθοτομής κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. Επιπλέον γίνεται μια 
σύντομη αναφορά στη βιβλιογραφία σχετικά με αυτήν την οντότητα στην ορθοπαιδική. 
 
Υλικό – Μέθοδος. Περίπτωση 1: Ασθενής 19 ετών με αιωρούμενο γόνατο αριστερά, λόγω τροχαίου 
ατυχήματος, υπεβλήθη σε ορθόδρομη ενδομυελική ήλωση αριστερής κνήμης και σε ανάστροφη 
ενδομυελική ήλωση μηριαίου σύστοιχα. Η επέμβαση έγινε με τον ασθενή σε θέση λιθοτομής. Αμέσως μετά 
την επέμβαση, ο ασθενής ανέφερε έντονο πόνο και οίδημα στην υγιή δεξιά γαστροκνημία. Στις επόμενες 
ώρες μετεγχειρητικά ο πόνος αυτός έγινε εντονότερος, παρά την ισχυρή αναλγησία. Στην κλινική εξέταση 
τέθηκε η διάγνωση του συνδρόμου διαμερίσματος και ο ασθενής υπεβλήθη σε διάνοιξη των διαμερισμάτων 
της δεξιάς κνήμης, με καλό τελικό κλινικό αποτέλεσμα. Περίπτωση 2: ασθενής 62 ετών υπεβλήθη σε 
μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική αριστερού γόνατος σε θέση λιθοτομής. 72 ώρες μετά την επέμβαση ο 
ασθενής ανέφερε έντονο άλγος δεξιού γλουτού. Στην κλινική εξέταση παρατηρήθηκε σημαντικό οίδημα με 
τάση και φυσαλίδες στον δεξιό γλουτό, χωρίς νευραγγειακή βλάβη σύστοιχα. Η διαφορά της 
ενδοδιαμερισματικής πίεσης του δεξιού γλουτού από την διαστολική αρτηριακή πίεση ήταν 25mmHg. Λόγω 
της καθυστερημένης διάγνωσης συνδρόμου διαμερίσματος στον δεξιό γλουτό, κρίθηκε ανώφελη η 
χειρουργική φασιοτομή.  
 
Αποτελέσματα. Και οι δύο ασθενείς είχαν καλό κλινικό αποτέλεσμα 6 μήνες μετά την εμφάνιση και 
αντιμετώπιση του συνδρόμου. 
 
Συμπεράσματα. Το ιατρογενές σύνδρομο διαμερίσματος του υγιούς μέλους είναι μια σπάνια επιπλοκή η 
οποία μπορεί να επέλθει από τη θέση λιθοτομής του αρρώστου κατά τη διάρκεια της χειρουργικής 
επέμβασης. Πολύωρες επεμβάσεις και συννοσηρότητες του ασθενή αποτελούν παράγοντες κινδύνου για 
την εν λόγω οντότητα.  
 
Βιβλιογραφία 
1. Daine Clarke, Steve Mullings, Safiya Franklin, and Kevin Jones. Well leg compartment syndrome. 
Trauma Case Rep. 2017 Oct; 11: 5–7. doi: 10.1016/j.tcr.2017.09.002.  
2. Christopher Shultz, Kristen Baca, and Michael Decker. Well Leg Compartment Syndrome after 
Contralateral Femoral Neck ORIF. Case Reports in Orthopedics Volume 2020, Article ID 8859954, 4 pages 
https://doi.org/10.1155/2020/8859954.  
3. M. Gill et al. Avoiding, diagnosing and treating well leg compartment syndrome after pelvic surgery. 
BJS2019;106: 1156–1166.  
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ΑΑ143 

ΙΑΤΡΟΓΕΝΗΣ ΑΣΗΠΤΗ ΝΕΚΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 
GAMMA-NAIL 
Παναγιώτης Σαμέλης1, Παναγιώτης Κολοβός2, Ευτύχιος Παπαγρηγοράκης3, Παναγιώτης Κουλουβάρης4 

1Νοσοκομείο ΚΑΤ, 2Νοσοκομείο Παίδων "Π&Α Κυριακού", 3Ιατρικό Αθηνών, 4Νοσοκομείο "ΑΤΤΙΚΟΝ", Α' Πανεπιστημιακή 
Ορθοπαιδική Κλινική 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ: η ανάδειξη ενός πιθανού ιατρογενούς αιτίου άσηπτης νέκρωσης του ισχίου μετά από 
ενδομυελική ήλωση διατροχαντηρίου κατάγματος. 
 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ασθενής 95 ετών προσέρχεται λόγω χωλότητας στα εξωτερικά ιατρεία. Αναφέρει 
ιστορικό ήλωσης του ΑΡ ισχίου με την τεχνική gamma-nail προ 15ετίας. Κατά τον ακτινολογικό έλεγχο 
διαπιστώθηκε οστεοαρθρίτιδα του ΑΡ ισχίου με καθίζηση της μηριαίας κεφαλής, ενδεικτική άσηπτης 
νέκρωσης του ισχίου. Λόγω μεγάλης ηλικίας και συνυπάρχουσας νοσηρότητας αποφασίστηκε συντηρητική 
αντιμετώπιση της συμπτωματολογίας από το αριστερό ισχίο. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η άσηπτη νέκρωση της μηριαίας κεφαλής μετά από ενδομυελική ήλωση διατροχαντηρίου 
κατάγματος με την τεχνική gamma nail διαγιγνώσκεται σπάνια, κυρίως λόγω του ότι τα κατάγματα αυτά 
αφορούν ασθενείς μεγάλης ηλικίας. Στους ασθενείς αυτούς, η οστεοαρθρίτιδα λόγω άσηπτης νέκρωσης της 
μηριαίας κεφαλής είτε δεν προλαβαίνει να αναπτυχθεί, είτε οι χειρουργοί προβαίνουν σε ολική 
αρθροπλαστική του ισχίου χωρίς περαιτέρω προβληματισμό.  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: έχουν περιγραφεί διάφοροι πιθανοί μηχανισμοί για να ερμηνεύσουν την άσηπτη νέκρωση 
της μηριαίας κεφαλής μετά από χειρουργική αντιμετώπιση διατροχαντηρίου κατάγματος του ισχίου. Ως 
κύριο αίτιο έχει αναφερθεί η βλάβη των τροφοφόρων αγγείων της μηριαίας κεφαλής τη στιγμή του 
κατάγματος, καθώς και η μορφολογία (συντριβή, παρεκτόπιση) του κατάγματος. Ωστόσο δεν έχει αναφερθεί 
η πιθανή ιατρογενής αιτιολογία της άσηπτης νέκρωσης της μηριαίας κεφαλής, η οποία μπορεί να οφείλεται 
στον διεγχειρητικό τραυματισμό των επιφυσιακών αγγείων κατά τις πολλαπλές προσπάθειες ανεύρεσης της 
πύλης εισόδου του ενδομυελικού ήλου. Η επανειλημμένη τοποθέτηση του οδηγού επικέντρωσης - awl - 
εγγύς της διατροχαντήριας γραμμής ενέχει τον κίνδυνο τραυματισμού του οπίσθιου άνω retinaculum του 
Weitbrecht, εντός του οποίου πορεύονται τα κύρια τροφοφόρα αγγεία της μηριαίας κεφαλής. 
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ΚΑΘΗΛΩΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΡΗΞΗΣ ΚΑΤΑΦΥΣΗΣ ΩΛΕΝΙΟΥ ΚΑΜΠΤΗΡΑ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ 
Θεμιστοκλής Πούλιος1, Κυριάκος Αβραμίδης 
1Αχιλλοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου  

Σκοπός 
Η ανάδειξη της χρησιμότητας οστικών αγκυρών σε περιπτώσεις ανοικτού τραύματος με διατομή τένοντα. 
 
Μέθοδος 
Ασθενής 21 ετών με ανοικτό τραύμα ωλένιας μοίρας αριστερού καρπού από αλυσοπρίονο παρουσίαζε 
αδυναμία ωλένιας προσαγωγής αριστερού καρπού και υπαισθησία με αιμωδίες ονυχοφόρων φαλάγγων 
4ου-5ου δακτύλου. Διεγχειρητικά ανευρέθη διατομή ωλενίου καμπτήρα του καρπού απο την κατάφυση του 
και μερική διατομή ωλενίου νεύρου. Το νεύρο αποκαταστάθηκε με συρραφή ένω ο τένοντας καθηλώθηκε 
στο πισοειδές οστό με άγκυρα. Ακολούθως τέθηκε προφυλακτική ακινητοποίηση του σκέλους με νάρθηκα 
για 1 μήνα. Η αφαίρεση ραμμάτων έγινε στις δύο εβδομάδες χωρίς να παρουσιαστούν μετεγχειρητικές 
επιπλοκές (αιμάτωμα, διαπύηση τραύματος) 
 
Αποτελέσματα 
Ο ασθενής σε επανέλεγχο έξι εβδομάδες μετά την επέμβαση την είχε πλήρη λειτουργικότητα του ωλενίου 
καμπτήρα με ικανοποιητική ωλένια προσαγωγή του καρπού. Σε δεύτερο επανέλεγχο στις δέκα εβδομάδες 
οι διαταραχές αισθητικότητας του 4ου και 5ου δακτύλου είχαν υποχωρήσει σημαντικά ενώ δεν 
παρουσιάστηκε ατροφία των μυών του υποθέναρος η λειτουργικότητα των οποίων ήταν φυσιολογική. 
 
Συμπέρασμα 
Η χρήση οστικών αγκυρών σε ανοικτές κακώσεις είναι μια αποτελεσματική μέθοδος αποκατάστασης 
τραυματικών διατομών τενόντων από τις εκφύσεις και καταφύσεις αυτών στα οστά οπού η συρραφή 
συνήθως είναι δύσκολη έως αδύνατη. 
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ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΙΜΑΤΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ 
ΜΙΚΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΞΩ ΠΕΡΙΣΠΩΜΕΝΗΣ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ 
Ιωάννης Παπαϊωαννου1, Γεωργία Πανταζίδου2, Θωμάς Ρεπαντής1, Ανδρέας Καργάδος1, Ανδρέας Μπαϊκούσης1 

1Γενικό Νοσοκομείο Πατρών,  2Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημόσια Υγεία», Πανεπιστήμιο Πατρών 

Εισαγωγή: Οι αγγειακές επιπλοκές μετά από ενδομυελική ήλωση καταγμάτων εγγύς μηριαίου απαιτούν 
είναι πολύ σπάνιες, απαιτούν υψηλό δείκτη υποψίας για έγκαιρη διάγνωση, αλλά δυστυχώς είναι δυνητικά 
απειλητικές για τη ζωή. 
 
Σκοπός: της μελέτης είναι να περιγράψει μια σπάνια περίπτωση με δημιουργία όψιμης έναρξης 
αιματώματος καθώς και αιμορραγίας από ένα μικρό κλάδο της έξω περισπωμένης μηριαίας αρτηρίας μετά 
από ενδομυελική ήλωση λόγω διατροχαντήριου κατάγματος καθώς και να περιγράψει την αντιμετώπιση των 
αγγειακών επιπλοκών. 
 
Υλικό & Μέθοδος: Μια 84χρονη ασθενής προσήλθε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών μετά από πτώση 
εντός της οικίας της. Το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς περιελάμβανε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 
(ινσουλινοθεραπεία) και κολπική μαρμαρυγή (apixaban). Ο ακτινολογικός έλεγχος ανέδειξε ένα μη 
μετατοπισμένο διατροχαντήριο κάταγμα του αριστερού ισχίου, το οποίο ταξινομείται ως 31Α1 ΑΟ/ΟΤΑ. 
Τοποθετήθηκε ένας ήλος τύπου Γ και η ασθενής έλαβε εξιτήριο τρεις ημέρες μετεγχειρητικά. Σχεδόν ένα 
μήνα μετεγχειρητικά η ασθενής επανεμφανίζεται στα επείγοντα ιατρεία λόγω σημαντικού οιδήματος στον 
αριστερό μηρό, το οποίο συνοδεύεται από αξιοσημείωτο πόνο, αδυναμία του ασθενούς και αδυναμία να 
φορτίσει το σκέλος Η ακτινολογική αξιολόγηση ήταν φυσιολογική, ενώ η αιμοσφαιρίνη ήταν 6,9 g/dL και η 
ασθενής υποβλήθηκε σε μετάγγιση αίματος. Η αξονική τομογραφία αποκάλυψε μεγάλο αιμάτωμα στην έξω 
πλάγια πλευρά του μηρού καθώς και μικρή ενεργή εξαγγείωση. 
 
Αποτελέσματα: Η ασθενής παραπέμφθηκε στο τμήμα επεμβατικής ακτινολογίας και υποβλήθηκε σε 
συμβατική αγγειογραφία. Ένας μικρός κλάδος της έξω περισπωμένης μηριαίας αρτηρίας (κλάδος της εν τω 
βάθει μηριαίας αρτηρίας) βρέθηκε με ενεργή αιμορραγία. Έγινε εμβολισμός και η αιμορραγία σταμάτησε, 
ενώ το οίδημα του μηρού υποχώρησε σταδιακά και η αιμοσφαιρίνη σταθεροποιήθηκε στα προηγούμενα 
επίπεδα. 
 
Συμπεράσματα: Η αρτηριακή βλάβη κατά την οστεοσύνθεση καταγμάτων του εγγύς μηριαίου είναι μια πολύ 
σπάνια επιπλοκή. Οι ορθοπεδικοί χειρουργοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι αγγειακές επιπλοκές μπορεί να 
εμφανιστούν ακόμη και με όψιμη έναρξη και μάλιστα από μικρά αγγεία, ενώ η χορήγηση αντιπηκτικών είναι 
επιβαρυντικός παράγοντας. 
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ΑΑ146 

ΚΑΤΑΓΜΑ SEGOND: ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΑ ΜΙΚΡΗ ΚΑΚΩΣΗ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ 
ΣΟΒΑΡΗ ΑΡΘΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 
Σταυρούλα Θεοδώρου1, Δάφνη Θεοδώρου, Ευάγγελος Παπαναστασίου 
1Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το κάταγμα Segond είναι αποσπαστικό κάταγμα της εγγύς κνήμης στην έξω επιφάνεια του 
κνημιαίου plateau.  Με μηχανισμό έσω στροφής και φόρτισης με δυνάμεις ραιβότητας, διατείνεται το έξω 
θυλακοσυνδεσμικό σύστημα του γόνατος, με αποτέλεσμα η λαγονοκνημαιαία ταινία ή/και ο έξω πλάγιος 
σύνδεσμος να προκαλούν αποσπαστικό κάταγμα.  Στην οξεία φάση η κλινική εξέταση είναι δυσχερής λόγω 
του άλγους, του αιμάρθρου και του οιδήματος.  Η φαινομενικά μικρή οστική κάκωση όμως, στην 
πραγματικότητα υποκρύπτει μείζονα παθολογία της άρθρωσης λόγω της σημαντικής  συνδεσμικής κάκωσης 
που μπορεί να καταλήξει σε χρόνια στροφική αστάθεια, ενώ συχνά (75-100%) συνυπάρχει ρήξη του 
προσθίου χιαστού συνδέσμου, των μηνίσκων και των δομών της οπισθοπλάγιας γωνίας.   
ΣΚΟΠΟΣ: Περιγράφουμε το κάταγμα Segond σε ακτινογραφικό έλεγχο και στη μαγνητική τομογραφία, στην 
οποία αντίθετα με το οστικό οίδημα, το αποσπασθέν φλοιώδες οστικό τεμάχιο είναι δύσκολο να 
απεικονισθεί.  
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ:  24-ετών αθλητής kickboxing (με παλαιοτέρου χρόνου ανάστροφο κάταγμα Segond δηλ. 
αποσπαστικό κάταγμα του έσω κνημιαίου κονδύλου προκληθέν από τον έσω πλάγιο σύνδεσμο) προσήλθε 
με επώδυνο γόνατο συνεπεία τραυματισμού και υποβλήθηκε σε έλεγχο.   
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στην κλινική εξέταση, υπήρχε άλγος στο έξω διαμέρισμα του γόνατος αμέσως κάτω από 
την αρθρική σχισμή.  Παρότι επώδυνες, η δοκιμασία Lachman-Νούλης και η πρόσθια συρταροειδής ήταν 
θετικές.  Ο ακτινογραφικός έλεγχος ανέδειξε μικρό κάταγμα της πλάγιας επιφάνειας του έξω κνημιαίου 
κονδύλου αμέσως κάτω από την αρθρική σχισμή.  Στη μαγνητική τομογραφία αναδείχθηκε κάταγμα Segond 
με ρήξη της λαγονοκνημιαίας ταινίας και του πλαγίου περονιαίου συνδέσμου, ατελής ρήξη του προσθίου 
χιαστού συνδέσμου και του οπισθίου κέρατος του έσω μηνίσκου. Το οστικό τεμάχιο δεν ήταν άμεσα διακριτό 
στις Τ1-προσανατολισμού ακολουθίες.  Το οστικό οίδημα ήταν ήπιο, ενώ υπήρχε και μικρή συλλογή υγρού 
στην άρθρωση.  Ο ασθενής υποβλήθηκε σε καθήλωση του κατάγματος με ραφές και τμηματική 
μηνισκεκτομή.  Ανέκτησε δραστηριότητα σε      4 μήνες.  
 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:  Παρότι υποτιμάται, το κάταγμα Segond υποκρύπτει σημαντικές συνδεσμικές κακώσεις, 
συχνά περιλαμβανομένης και της ρήξης του προσθίου χιαστού.  
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ΑΑ147 

ΚΑΤΑΓΜΑ -ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΒΟΕΙΔΟ-ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΑΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ 
ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΔΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Γεώργιος Τέτσιος1, Δημήτριος Πατούλιας1, Βασίλειος Κοσμάς1, Λεωνίδας Νικολακάκος1, Αντώνιος 
Αναστασιάδης1 

1ΣΤ’ Ορθοεπεδική Γ.Ν.Α «ΚΑΤ» 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ 
Το εξάρθρημα της ταρσομετατάρσιας άρθρωσης αποτελεί μια σπάνια και σχετικά βαριά κάκωση του άκρου 
ποδός. Συνήθως είναι το αποτέλεσμα έμμεσης στροφικής-αξονικής βίας κατά την ταρσομετατάρσια 
άρθρωση, η οποία μεταβιβάζεται μέσω των μεταταρσίων όταν το πόδι βρίσκεται σε υπέρκαμψη. Το 
αποτέλεσμα είναι η ραχιαία και πλάγια παρεκτόπιση των βάσεων των μεταταρσίων, λόγω του ότι οι ραχιαίοι 
ταρσομετατάρσιοι σύνδεσμοι είναι ασθενέστεροι των πελματιαίων. Ωστόσο ο τύπος του κατάγματος-
εξαρθρήματος είναι διαφορετικός, όταν στο μηχανισμό της κάκωσης παρέμβουν εξωτερικοί παράγοντες, 
όπως ο τύπος του υποδήματος. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση μιας σπάνιας κάκωσης της 
ταρσομετατάρσιας άρθρωσης του κυβοειδούς, σχετιζόμενη με προστατευτικό υπόδημα κατά τη διάρκεια 
βαριάς χειρωνακτικής εργασίας. 
 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Ασθενής 47 ετών προσήλθε στα τμήμα επειγόντων περιστατικών λόγω πτώσης από σκαλοπάτια και κάκωσης 
του ΑΡ άκρου ποδός. Κατά την πτώση ο ασθενής έφερε ειδική προστατευτική μπότα, η οποία, όπως ανέφερε, 
παρουσιάζει ραχιαία μεταλλική ενίσχυση στην περιοχή των μεταταρσίων. Μετά από ακτινολογικό έλεγχο 
(απλές ακτινογραφίες και αξονική τομογραφία) ετέθη η διάγνωση του κατάγματος-εξαρθρήματος της 
κυβοειδο-μετατάρσιας άρθρωσης. Διαπιστώθηκε πελματιαίο εξάρθρημα του 4ου μεταταρσίου, κεντρική 
μετανάστευση του 5ου μεταταρσίου υπό την έλξη του βραχέος περονιαίου και κάταγμα του κυβοειδούς. 
Συνυπήρχαν κατάγματα του αυχένα των 2ου-3ου-4ου μεταταρσίων. Ο ασθενής υπεβλήθη σε ανοικτή 
ανάταξη και διαδερμική σταθεροποίηση με βελόνες του εξαρθρήματος της κυβοειδομετατάρσιας 
άρθρωσης. Ο άκρος πόδας ακινητοποιήθηκε για δύο μήνες. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
Οι διαδερμικές βελόνες αφαιρέθηκαν μετά από δύο μήνες. Η ανατομία της ταρσομετατάρσιας άρθρωσης 
του κυβοειδούς αποκαταστάθηκε ακτινολογικά. Παραμένει βαθμός πόνου και δυσκαμψίας, δεδομένου ότι 
στο φυσιολογικό πόδι η άρθρωση αυτή έχει σημαντική κινητικότητα. 
 
ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ 
Το μεμονωμένο εξάρθρημα της ταρσομετατάρσιας άρθρωσης του κυβοειδούς δεν αποτελεί μέρος της 
κλασσικής ταξινόμησης των κακώσεων της λισφρανκείου κατά Hardcastle και Myerson. Στο τυπικό 
εξάρθρημα της λισφρανκείου οι βάσεις των μεταταρσίων παρεκτοπίζονται ραχιαία, ως αποτέλεσμα έμμεσης 
αξονικής βίας δια των μεταταρσίων, ενώ το εξάρθρημα συνήθως αφορά ολόκληρη την λισφράνκειο ή μόνο 
τον έσω στοίχο. Στο συγκεκριμένο περιστατικό το εξάρθρημα αφορά μόνο το 4ο-5ο μετατάρσιο, από τα 
οποία το 4ο παρουσιάζει πελματιαία παρεκτόπιση. Η πελματιαία παρεκτόπιση μεμονωμένου μεταταρσίου 
πιθανώς οφείλεται στην άμεση ραχιαία πίεση από την προστατευτική ενίσχυση της μπότας και όχι σε έμμεση 
βία, όπως συμβαίνει στο κλασσικό εξάρθρημα Lisfranc. 
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ΑΑ148 

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΓΓΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ - ΕΠΤΑΕΤΗΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΔΙΑΔΕΛΤΟΕΙΔΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ   
Δημήτριος Γιώτης1, Βασίλειος Παναγιωτόπουλος, Σωτήρης Πλακούτσης1, Χρήστος Κώτσιας1, Κωνσταντίνος 
Κονιδάρης1, Χαρίλαος Γαλάνης1, Δημήτριος Βαρδάκας1, Χρήστος Κωνσταντινίδης1 

1Ορθοπαιδικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»  

Εισαγωγή/Σκοπός: Τα κατάγματα του εγγύς βραχιονίου αποτελούν το 4-6% των σκελετικών κακώσεων. Είναι 
το τρίτο συχνότερο κάταγμα σε ηλικιωμένους. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της 7ετούς 
εμπειρίας της κλινικής μας στην αντιμετώπιση αυτών των καταγμάτων με διαδελτοειδή προσπέλαση 
(τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας). 
Υλικό και μέθοδος: Μεταξύ των ετών 2014 και 2021 αντιμετωπίστηκαν στο Νοσοκομείο μας χειρουργικά με 
αυτή την τεχνική 32 ασθενείς (11 άνδρες και 21 γυναίκες). Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 59,8 έτη. Για την 
κατάταξη και τον προεγχειρητικό σχεδιασμό, χρησιμοποιήθηκε η ταξινόμηση κατά Neer. Αντιμετωπίστηκαν 
24 κατάγματα εγγύς βραχιονίου δύο τεμαχίων και 8 κατάγματα εγγύς βραχιονίου τριών τεμαχίων. Το follow-
up των ασθενών έγινε στον 1, στους 6 και στους 12 μήνες μετά το χειρουργείο. Για τον έλεγχο της 
λειτουργικής κατάστασης του μέλους χρησιμοποιήθηκε το Constant Shoulder Score. 
Αποτελέσματα: 19 ασθενείς βαθμολογήθηκαν ως «Εξαιρετικό Αποτέλεσμα», 7 ως «Καλό Αποτέλεσμα», 3 ως 
«Μέτριο Αποτέλεσμα» και 3 ως «Πτωχό Αποτέλεσμα». Κανείς από τους ασθενείς δεν εμφάνισε μείζονα 
μετεγχειρητική επιπλοκή (λοίμωξη, ψευδάρθρωση) ενώ μηδενικές ήταν οι ανάγκες για μετάγγιση αίματος. 
Συμπεράσματα: Η χειρουργική αντιμετώπιση των καταγμάτων 2 και 3 τεμαχίων του εγγύς βραχιονίου με 
διαδελτοειδή προσπέλαση είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική τεχνική. Επιτρέπει μέσω μικρής 
χειρουργικής τομής την ανατομική ανάταξη και πρώιμη κινητοποίηση ελαχιστοποιώντας τις απώλειες 
αίματος και τον μετεγχειρητικό πόνο.  
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ΑΑ149 

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΚΝΗΜΗΣ 
Δημήτριος Σκουτέρης1, Γεωργία Δεδούση1, Παναγιώτης Χριστόπουλος1, Βασίλειος Ψυχογυιός1 

1Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας  

Εισαγωγή/Σκοπός 
 
Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η παρουσίαση της εμπειρίας της κλινικής μας στην αντιμετώπιση των 
καταγμάτων του οπισθίου τμήματος κάτω πέρατος κνήμης, με ή χωρίς συνοδό κάταγμα περιφερικής 
περόνης (έξω σφυρού) με τη χρήση της οπίσθιας έξω προσπέλασης και χρήση πλάκας οστεοσύνθεσης δίκην 
στήριξης (buttress plate) 
 
Υλικό/Μέθοδος 
 
Η αναδρομική μελέτη περιέλαβε 12 περιστατικά, 7 άνδρες και 5 γυναίκες, που αντιμετωπίστηκαν στη 
περίοδο των τελευταίων 5 ετών (2017-2022). Ο μέος όρος ηλικίας ήταν τα  55 έτη (31-67 έτη). Όλοι οι 
ασθενείς υποβλήθηκαν σε επέμβαση εσωτερικής οστεοσύνθεσης με χρήση της πλάγιας έξω προσπέλασης 
και ο μέσος χρόνος παρακολούθησης μετεγχειρητικά ήταν 22 μήνες (15-27 μήνες). 
 
Αποτελέσματα 
 
Σε όλους τους ασθενείς πλην ενός επιτεύχθηκε πώρωση του κατάγματος με μέσο χρόνο πώρωσης τις 14 
εβδομάδες (13-19 εβδομάδες). Ένας ασθενής παρουσίασε ψευδάρθρωση και υποβλήθηκε σε δεύτερη 
επέμβαση χειρουργικού καθαρισμού και αφαίρεσης υλικού. Κατά τη τελική εκτίμηση (μέσος χρόνος follow 
up 2,5 έτη) των λειτουργικών αποτελεσμάτων με το AOFAS Score, 2 ασθενείς παρουσίασαν πολύ καλά 
αποτελέσματα (>95), 6 ασθενείς καλά αποτελέσματα (75-94), 1 ασθενής μέτρια αποτελέσματα (51-74) και 2 
ασθενείς κακά αποτελέσματα (0-50). 
 
Αποτελέσματα 
 
Τα κατάγματα του οπισθίου τμήματος του κάτω πέρατος της κνήμης μπορούν να αντιμετωπισθούν 
ικανοποιητικά με τη χρήση της οπίσθιας έξω προσπέλασης και την σωστή αποκάλυψη και σταθεροποίηση 
του κατάγματος, οδηγώντας σε καλύτερα λειτουργικά αποτελέσματα για τους ασθενείς. 
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ΑΑ150 

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ PLATEAU 
Δημήτριος Σκουτέρης1, Παναγιώτης Χριστόπουλος1, Γεωργία Δεδούση1, Νικόλαος Σταυρόπουλος1, Βασίλειος 
Ψυχογυιός1 

1Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας  

 
Εισαγωγή/Σκοπός 
 
Η παρούσα αναδρομική μελέτη έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση της εμπειρίας μας στην χειρουργική 
αντιμετώπιση των καταγμάτων του οπισθίου τμήματος του κνημιαίου πλατώ 
 
Υλικό/Μέθοδος 
 
Στη μελέτη περιελήφθησαν 11 ασθενείς με κάταγμα του οπισθίου τμήματος του κνημιαίου πλατώ που 
αντιμετωπίστηκαν τα τελευταία 7 έτη (2015-2022). Επρόκειτο για 8 άνδρες και 3 γυναίκες με μέσο όρο 
ηλικίας 52 έτη (25-68 έτη). Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση εσωτερικής 
οστεοσύνθεσης είτε με οπίσθια έσω προσπέλαση ή με συνδυασμό οπίσθιας έσω και έξω προσπέλασης του 
γόνατος. 
 
Αποτελέσματα 
 
Όλοι οι ασθενείς που αντιμετωπίσθηκαν χειρουργικά παρουσίασαν πώρωση του κατάγματος της κνήμης 
εντός 13 εβδομάδων κατά μέσο όρο (10-18 εβδομάδες). Ένας ασθενής παρουσίασε λοίμωξη η οποία 
αντιμετωπίσθηκε με χειρουργικό καθαρισμό χωρίς αφαίρεση των υλικών οστεοσύνθεσης, ενώ μία ασθενής 
στην οποία έγινε χρήση διπλής προσπέλασης παρουσίασε παροδική πάρεση του κοινού περονιαίου νεύρου. 
Ο μέσος όρος κάμψης έκτασης του γόνατος ήταν 0°-115° με μέση απώλεια 15° σε σχέση με το μη 
χειρουργηθέν γόνατο. 
 
Συμπεράσματα 
 
Τα κατάγματα του οπισθίου κνημιαίου πλατώ μπορούν να αντιμετωπισθούν ικανοποιητικά με τη μόνη χρήση 
της οπίσθιας έσω προσπέλασης ή σε συνδυασμό με την έξω πλάγια προσπέλαση και πλακών στήριξης 
(buttress plates).  
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ΑΑ151 

ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΑΓΓΛΙΑΚΗΣ ΚΥΣΤΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΝΗΜΗΣ 
Λυδία-Βασιλική Στυλιανοπούλου1, Βασιλική Μαρκοπούλου1, Μαργαρίτα  Ντούρου1, Στέφανος Ευθυμίου1, 
Μιχάλης Λαλουδάκης1, Χρήστος Γαρνάβος1 

1Ορθοπαιδική Κλινική ΓNA Ευαγγελισμός  

 
- Εισαγωγή 
Οι γαγγλιακές κύστεις περιέχουν ζελατινώδες/βλεννώδες υλικό. Η ακριβής αιτιολογία της ανάπτυξης της 
γαγγλιακής κύστης είναι άγνωστη.  
 
- Σκοπός 
Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι η περιγραφή του σχηματισμού μορφώματος γαγγλιακής υφής και 
μορφολογίας στην μη συνήθη περιοχή της άνω-πρόσθιας επιφάνειας της κνήμης, μετά από προηγηθείσα 
επέμβαση ανοιχτής ανάταξης και εσωτερικής οστεοσύνθεσης κατάγματος του Κνημιαίου Πλατώ.  
 
- Υλικό & Μέθοδος 
Η περίπτωση που περιγράφουμε αφορά άνδρα 60 ετών, που υπέστη συντριπτικό/σύνθετο κάταγμα των 
Κνημιαίων Κονδύλων του δεξιού κάτω άκρου και αντιμετωπίσθηκε με ανοικτή ανάταξη και εσωτερική 
οστεοσύνθεση με την χρήση τριών πλακών.  Η αποσπασθείσα κνημιαία άκανθα καθηλώθηκε στην ανατομική 
της θέση με την χρήση ελεύθερου σύρματος. Δύο χρόνια αργότερα ο ασθενής παρουσιάστηκε στο Εξωτερικό 
Ιατρείο αναφέροντας την εμφάνιση μορφώματος στην πρόσθια επιφάνεια του δεξιού γόνατος. Από την 
κλινική εξέταση πιθανολογήθηκε η δημιουργία γαγγλιακής κύστης, που επιβεβαιώθηκε με την χειρουργική 
εκτομή και βιοψία.  
 
Η γαγγλιακή κύστη αφαιρέθηκε υπό γενική αναισθησία, όμως δύο μήνες μετά το χειρουργείο υπήρξε 
υποτροπή. Η υποτροπιάζουσα κύστη αφαιρέθηκε εκ νέου, μαζί με το γειτνιάζον σύρμα, που είχε 
τοποθετηθεί για την καθήλωση της κνημιαίας άκανθας. Η πύλη εισόδου και το οστικό κανάλι του σύρματος 
στην περιοχή του κνημιαίου κυρτώματος, από όπου φαινόταν να εκπορεύεται η κύστη, νεαροποιήθηκε και 
καλύφθηκε/γέμισε με οστικό αλλομόσχευμα.  
 
- Αποτέλεσμα 
Ο ασθενής προσήλθε για επανέλεγχο μετά από 6 μήνες χωρίς ευρήματα υποτροπής. 
 
- Συμπεράσματα 
Πιστεύουμε ότι το σύρμα που χρησιμοποιήθηκε για την καθήλωση της κνημιαίας άκανθας, προκάλεσε 
επικοινωνία της άρθρωσης με την περιοχή κατάφυσης του επιγονατιδικού τένοντα στο κνημιαίο κύρτωμα, 
επιτρέποντας την διαρροή του αρθρικού υγρού από την άρθρωση του γόνατος προς την εξωτερική 
επιφάνεια της κνήμης, με αποτέλεσμα, λόγω της περιοστικής διάβρωσης, την δημιουργία υποδόριας προ-
κνημιαίας γαγγλιακής κύστης. Το φαινόμενο αυτό έχει περιγραφεί μετά από χειρουργείο αποκατάστασης 
προσθίου χιαστού. Ο ενδελεχής καθαρισμός, η αφαίρεση του υλικού και το οστικό μόσχευμα στο οστικό 
κανάλι που είχε δημιουργηθεί από το σύρμα συνεπικούρησαν στην επιτυχή τελική έκβαση. 
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ΑΑ152 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ DHS. 
Παναγιώτης Αδαμόπουλος1, Χρυσόστομος Τζούρος, Αριστείδης Αδρακτάς, Ιωάννης Σπύρου, Νικόλαος Ντίνος, 
Χρήστος Αλεξανδρόπουλος, Λάμπρος Καλύβας 
1Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου,  

Εισαγωγή / Σκοπός: Παρουσίαση εξαιρετικά σπάνιας περίπτωσης αντιμετώπισης ασθενούς με 
περιπροθετικό κάταγμα μηριαίου, επί εδάφους παλαιάς επέμβασης με τεχνική DHS. 
 
Υλικό &Μέθοδος: Ηλικιωμένη ασθενής, εκτιμήθηκε μετά από πτώση και διαγνώστηκε με περιπροθετικό 
κάταγμα μηριαίου οστού επί εδάφους από 10ετίας εσωτερικής οστεοσύνθεσης ισχίου τύπου DHS (Dynamic 
hip screw) μετά από κάταγμα ισχίου.Το κάταγμα ξεκινούσε λίγους πόντους από την παλαιά πλάκα και 
κατέληγε στους μηριαίους κονδύλους. Το πλάνο της επέμβασης ήταν να πραγματοποιηθεί εσωτερική 
οστεοσύνθεση, αφαιρώντας αν αυτό ήταν δυνατό την παλαιά οστεσύνθεση. 
 
Αποτέλεσμα / Συμπέρασμα: Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Πραγματοποιήθηκε αφαίρεση της 
πλάκας και των κοχλίων της παλαιάς DHS και εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε ανάταξη του κατάγματος και 
τοποθέτηση εσωτερικής οστεσύνθεσης με ειδική πλάκα από τους μηριαίους κονδύλους μέχρι το άνω τμήμα 
του μηριαίου. Η ασθενής ακολούθησε πρόγραμμα αποκατάστασης αρκετών μηνών.  
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ΑΑ153 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΙΣΧΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΚΩΣΗ, ΣΕ ΝΕΑΡΗ ΑΣΘΕΝΗ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΜΕΝΗ ΜΕ ΟΡΘΟΔΡΟΜΗ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΟΙΧΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΑΠΟ 6 ΜΗΝΕΣ. 
Παναγιώτης Αδαμόπουλος1, Αριστείδης Αδρακτάς, Χρυσόστομος Τζούρος, Νικόλαος Ντίνος, Ιωάννης Σπύρου, 
Χρήστος Αλεξανδρόπουλος, Λάμπρος Καλύβας 
1Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου  

Εισαγωγή / Σκοπός: Παρουσίαση εξαιρετικά σπάνιας περίπτωσης αντιμετώπισης νεαρής ασθενούς, με 
υποκεφαλικό κάταγμα ισχίου, επί εδάφους πρόσφατης ορθόδρομης ενδομυελικής ήλωσης του σύστοιχου 
μηριαίου. Η ενδομυελική ήλωση είχε πραγματοποιηθεί πριν 6 μήνες, ως επανεγχείριση λόγω 
ψευδάρθρωσης μετά από εσωτερική οστεοσύνθεση που είχε πραγματοποιηθεί πριν 3 χρόνια. Το μηριαίο 
οστούν βρισκόταν ακόμα σε φάση πόρωσης. 
 
Υλικό &Μέθοδος: Νεαρή ασθενής, κάτοικος εξωτερικού, είχε εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα πριν 3 
χρόνιας, με κάταγμα διάφυσης μηριαίου και επιπλεγμένο κάταγμα σύστοιχης κνήμης. Αντιμετωπίστηκε σε 
πρώτο χρόνο με εσωτερική οστεσύνθεση μηριαίου οστού και εξωτερική οστεοσύνθεση κνήμης. Εν συνεχεία 
χειρουργήθηκε με εσωτερική οστεοσύνθεση της κνήμης και χρήση αγγειούμενης περόνης λόγω οστικού 
ελλείματος της κνήμης, καθώς και επέμβαση πλαστικών χειρουργών. 3 χρόνια μετά λόγω ψευδάρθρωσης 
του μηριαίου χειρουργήθηκε εκ νέου με ορθόδρομη ενδομυελική ήλωση του μηριαίου. 6 μήνες μετά την 
τελευταία επέμβαση, υπέστη νέα κάκωση μετά από πτώση κατά τι διάρκεια διακοπών της στη χώρα μας και 
διαγνώστηκε με Garden I υποφαλικό κάταγμα του σύστοιχου ισχίου. Εκτιμήθηκε με αξονική τομογραφία και 
κρίθηκε απαραίτητη η επέμβαση. Κρίθηκε απαραίτητη η αντιμετώπιση με κοχλίωση της μηριαίας κεφαλής 
με χρήση αυλοφόρων διαυχενικών κοχλίων τύπου Asnis. Η ύπαρξη του ορθόδρομου ενδομυελικού ήλου 
καθιστούσε την επέμβαση ιδιαίτερα τεχνική. 
 
Αποτέλεσμα / Συμπέρασμα: Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και τοποθετήθηκαν 2 διαυχενικοί 
κοχλίες παράπλευρα του ενδομυελικού ήλου. Η ύπαρξη του ήλου, εμπόδιζε την τοποθέτησε 3ου κοχλία. Η 
ανάταξη ήταν άριστη και η ασθενής κινητοποιήθηκε άμεσα. Επέστρεψε στην χώρα της και η επικοινωνία 
που είχαμε, ενημερωθήκαμε για την άριστη μετεγχειρητική πορείας της. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ήταν 
αδύνατη κάποια άλλη επιλογή επέμβασης λόγω της πολύ πρόσφατης επέμβασης με ενδομυελική ήλωση του 
μηριαίου, το οποίο ήταν ακόμα σε φάση πόρωσης, λόγω της ψευδάρθρωσης που είχε δημιουργηθεί μετά 
από το πρώτο χειρουργείο.  
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ΑΑ154 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΕΠΙ 
ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ. 
Παναγιώτης Αδαμόπουλος1, Αριστείδης Αδρακτάς, Χρυσόστομος Τζούρος, Νικόλαος Ντίνος, Ιωάννης Σπύρου, 
Χρήστος Αλεξανδρόπουλος, Λάμπρος Καλύβας 
1Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου  

Εισαγωγή / Σκοπός: Παρουσίαση περίπτωσης αντιμετώπισης ασθενούς με συντριπτικό περιπροθετικό 
κάταγμα μηριαίου, επί εδάφους παλαιάς ολικής αρθροπλαστικής ισχίου τύπου press fit.  
 
Υλικό &Μέθοδος: Ηλικιωμένη ασθενής, εκτιμήθηκε μετά από πτώση και διαγνώστηκε με περιπροθετικό 
κάταγμα μηριαίου οστού επί εδάφους από 10ετίας ολικής αρθροπλαστικής ισχίου τύπου press fit. 
Διεγχειρητικά διαπιστώθηκε η πλήρης χαλάρωση της μηριαίας πρόθεσης η οποία και αφαιρέθηκε. Το 
μηριαίο οστό είχε υποστεί συντριπτικό κάταγμα. O μείζων τροχαντήρας είχε θρυμματιστεί και όλο το 
κεντρικό τμήμα του μηριαίου είχε μεγάλη συντριβή και οστικά ελλείματα. Το κάταγμα κατέληγε κάτω της 
μεσότητας του μηριαίου. Η δε ποιότητα του οστού ήταν πολύ κακή λόγω και της ηλικίας της ασθενούς. 
 
Αποτέλεσμα / Συμπέρασμα: Κατά την επέμβαση αφαιρέθηκε η μηριαία πρόθεση και πραγματοποιήθηκε 
ανάταξη με χρήση σύρματος σε πολλά σημεία κατά μήκος του μηριαίου οστού. Εν συνεχεία ακολούθησε 
reaming του μηριαίου και αναθεώρηση της μηριαίας πρόθεσης με χρήση μακρού modular press fit stem, 
τύπου Wagner. Ακολούθησε ανάταξη επί της παλαιάς κοτυλιαίας πρόθεσης η οποία δεν είχε υποστεί φθορά. 
Κατά τον έλεγχο για πιθανό εξάρθρημα, διαπιστώθηκε ότι η ανάταξη ήταν σταθερή. Λόγω της μεγάλης 
συντριβής του μηριαίου και λόγω ύπαρξης ενός μεγάλου οστικού τεμαχίου στην έξω επιφάνεια του 
μηριαίου, κρίθηκε απαραίτητη η τοποθέτηση  επιπλέον και μιας αγκιστρωειδούς πλάκας από τον μείζωνα 
τροχαντήρα μέχρι και τη μεσότητα του μηριαίου. Το κλινικό και ακτινολογικό αποτέλεσμα ήταν άριστο. Η 
ασθενής κινητοποιήθηκε άμεσα και ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης. 
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ΑΑ155 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΡΑΒΔΟΜΥΟΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΞΕΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ 
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ 
Αντώνης Τριχωνάς1, Εμμανουήλ Αντωνογιαννάκης1, Αναστασία Βασιλοπούλου1, Σπυρίδων Μαρής1, 
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος1, Ευθύμιος Καραδήμας1, Δημοσθένης Μάνδηλας1, Αλεξανδρος Αποστολοπουλος1 

1Νοσοκομείο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός- Κοργιαλένειο Μπενάκειο  

Εισαγωγή : Το σύνδρομο διαμερίσματος είναι μια επείγουσα ορθοπαιδική πάθηση, η οποία έχει πιθανές 
καταστροφικές συνέπειες για το πάσχον μέλος και τον ασθενή 
ΣΚΟΠΟΣ : Σκοπός μας είναι η παρουσίαση ενός περιστατικού ΟΝΑ συνεπεία ραβδομυόλυσης στα πλαίσια 
παραμελημένου συνδρόμου διαμερίσματος αντιβραχίου. 
Ασθενείς/Μέθοδος : Ασθενής, 40 ετών προσήλθε στο ΤΕΠ του νοσοκομείου αιτιώμενος άλγος άνω άκρου 
από 3ημέρου, χωρίς ιστορικό κάκωσης. Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε οίδημα στην περιοχή του 
αντιβραχίου, ευαισθησία στην ψηλάφηση και μειωμένο και επώδυνο ROM  τόσο της πηχεοκαρπικής όσο και 
των δακτύλων (παθητικό και ενεργητικό). Νευρολογικά υπήρχε ήπια υπαισθησία και κινητικό έλλειμμα που 
αφορούσε και τα τρία νεύρα (αδυναμία δραγμού, έκτασης πηχεοκαρπικής και κάμψης-έκτασης δακτύλων). 
Ο ακτινολογικός έλεγχος δεν ανέδειξε κάταγμα ενώ το u/s - triplex αγγείων ήταν φυσιολογικό. Στον 
εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε υπέρμετρη αύξηση της CPK (120000), της LDH (35000) και των 
τρασναμινασών (SGOT:1210, SGPT:492) και επηρεασμός της νεφρικής λειτουργίας. (Cr: 6.2) Έπειτα από 
επανειλημμένη λήψη ιστορικού ο ασθενής παραδέχθηκε ενδοφλέβια χρήση ουσιών με τελευταία λήψη ένα 
24ωρο προ της έναρξης της συμπτωματολογίας. Αποφασίστηκε η άμεση διάνοιξη των διαμερισμάτων του 
αντιβραχίου και η υποστήριξη της νεφρικής λειτουργίας του ασθενούς. 
 
Αποτελέσματα 
Κατά τη διάνοιξη των διαμερισμάτων του αντιβραχίου με δύο τομές διαπιστώθηκε οίδημα και τάση ενώ 
ιδίως στο ραχιαίο διαμέρισμα η μακροσκοπική εικόνα των γαστέρων των μυών ήταν επηρεασμένη. Ο 
ασθενής χρειάστηκε πολλαπλές συνεδρίες αιμοκάθαρσης τις πρώτες ημέρες με σταδιακή βελτίωση της 
νεφρικής λειτουργίας του. Δυο εβδομάδες μετά πραγματοποιήθηκε νέος χειρουργικός καθαρισμός και 
σύγκλειση του παλαμιαίου τραύματος ενώ στο ραχιαίο τραύμα τοποθετήθηκε σύστημα αρνητικής πίεσης 
(V.A.C.) και έπειτα από 2 εβδομάδες πλαστική αποκατάσταση. 3 μήνες μετεγχειρητικά ο ασθενής 
παρουσιάζει ικανοποιητική λειτουργία του άκρου ενώ εκτελεί ακόμα πρόγραμμα αποκατάστασης. 
 
Συμπεράσματα 
Το σύνδρομο διαμερίσματος είναι μια επείγουσα κατάσταση η οποία απειλεί όχι μόνο την ακεραιότητα του 
μέλους αλλά και δυνητικά τη ζωή του ασθενούς. Η διάγνωση του είναι κλινική και ακόμα και επί αμφιβολίας 
η θεραπεία είναι χειρουργική με διάνοιξη του πάσχοντος διαμερίσματος. 
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Εικόνα 1 
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ΑΑ156 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ: GAMMA 3 NAIL CUT OUT - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Γεωργιος Παναγιωτακοπουλος1, Γεώργιος Γεωργιάδης1, Βασίλειος Δασκαλόπουλος1, Άλκηστη  Κωνσταντίνου1, 
Βασίλειος Τζίμας2 

1Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, 2Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 
«Γ.Χατζηκώστα» 

Εισαγωγή-Σκοπός: Το G3 nail αποτελεί την πιο συχνή επιλογή για την αντιμετώπιση των περιτροχαντήριων 
καταγμάτων του μηριαίου. Η αποκοπή της μηριαίας κεφαλής από το συμπιεστικό κοχλία αποτελεί την πιο 
συχνή επιπλοκή, με την οστεοπόρωση, τη μη ικανοποιητική ανάταξη του κατάγματος και τη μη βέλτιστη 
θέση της βίδας συμπίεσης να αποτελούν τις συνήθεις αιτίες αυτής.  
 
Υλικό-Μέθοδος: Ασθενής, θήλυ, 85 ετών, με ατομικό ιστορικό οστεοπόρωσης, υποβληθείσα σε ήλωση G3 
προ 8μήνου λόγω διατροχαντήριου κατάγματος δεξιού μηριαίου, επισκέφθηκε τα ιατρεία μας λόγω 
αναφερόμενου από 5μήνου άλγους εντοπισμένου στην πρόσθια επιφάνεια του δεξιού ισχίου με συνοδό 
εικόνα βράχυνσης του σκέλους και περιορισμό στο εύρος των κινήσεων της άρθρωσης. Το άκρο ελέχθηκε 
νευραγγειακά κατά φύσιν. Κατά τον ακτινολογικό έλεγχο διαπιστώθηκε το cut-out της κεφαλής με το 
συμπιεστικό κοχλία να προβάλλει στην αρθρική επιφάνεια της κοτύλης και να δημιουργεί ένα ευμεγέθες 
οστεολυτικό έλλείμμα στο θόλο αυτής. Αξίζει να αναφερθεί η ελαφρώς υψηλή θέση της βίδας συμπίεσης 
και το μικρό μήκος αυτής στην προ 8μήνου μετεγχειρητική ακτινογραφία. Πραγματοποιήθηκε χειρουργείο 
αφαίρεσης των υλικών οστεοσύνθεσης και τοποθέτησης ολικής αρθροπλαστικής ισχίου με τσιμέντο, τόσο 
στην κοτύλη όσο και στο μηρό, μέσω τυπικής οπίσθιας προσπέλασης. Για την κάλυψη των οστικών 
ελλειμμάτων της κοτύλης έγινε χρήση επιπλέον τσιμέντου. Δεν παρατηρήθηκε κάποια αστοχία υλικών κατά 
την αφαίρεση τους, ενώ έγινε η προβλεπόμενη διαδικασία για τον αποκλεισμό λοίμωξης. Η ασθενής 
κινητοποίηθηκε άμεσα την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα με φόρτιση του χειρουργηθέντος μέλους στα όρια 
του πόνου. 
 
Αποτελέσματα: Δώδεκα εβδομάδες μετά από την επέμβαση η ασθενής κινητοποιείται ελεύθερα και 
ανώδυνα χωρίς τη χρήση υποβοηθητικού μέσου. 
 
Συμπεράσματα: Η οστεοπόρωση σε συνδυασμό με μικρά σφάλματα κατά την τοποθέτηση του G3 nail 
μπορούν να επιφέρουν ολέθριες συνέπειες για τον ασθενή. Η ολική αρθροπλαστική του ισχίου με τσιμέντο 
αποτελεί μία ασφαλή επιλογή για τους υπερήλικες οστεοπορωτικούς ασθενείς παρέχοντας το πλεονέκτημα 
της άμεσης κινητοποίησής τους. 
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ΑΑ157 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ: ΣΥΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΕΓΓΥΣ ΠΕΡΑΤΟΣ 
ΜΗΡΙΑΙΟΥ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Γεώργιος Παναγιωτακόπουλος1, Γεώργιος Γεωργιάδης1, Άλκηστη Κωνσταντίνου1, Βασίλειος Δασκαλόπουλος1, 
Βασίλειος Τζίμας2 

1Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, 2Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 
«Γ.Χατζηκώστα» 

Εισαγωγή-Σκοπός: Τα συνδυαστικά ενδοθυλακικά και εξωθυλακικά κατάγματα του εγγύς τμήματος του 
μηριαίου οστού είναι ιδιαίτερα σπάνιοι τραυματισμοί οι οποίοι, αναλόγως και της φύσης της κάκωσης, 
απαντώνται τόσο σε νέους όσο και σε υπερήλικες ασθενείς. Ακολουθεί η παρουσίαση ενός περιστατικού με 
σύνθετο κάταγμα εγγύς πέρατος μηριαίου το οποίο αντιμετωπίσαμε στην κλινική μας. 
Υλικό-Μέθοδος: Ασθενής, θήλυ, 87 ετών, με ατομικό ιστορικό καρδιακής και χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας, 
μεταφέρθηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου μας, λόγω μεμονωμένης κάκωσης 
αριστερού ισχίου ύστερα από πτώση εξ ιδίου ύψους, με το αριστερό σκέλος σε θέση βράχυνσης και έξω 
στροφής. Το άκρο ελέχθηκε νευραγγειακά κατά φύσιν. Κατά τον ακτινολογικό έλεγχο διαπιστώθηκε 
υποκεφαλικό κάταγμα Garden IV του αριστερού μηριαίου με συνοδό σύστοιχο κάταγμα του μείζωνος 
τροχαντήρα. Η ασθενής οδηγήθηκε εντός 48ώρου στο χειρουργείο. Υπεβλήθη, μέσω τυπικής οπίσθιας 
προσπέλασης, σε διπολική ημιολική αρθροπλαστική του αριστερού ισχίου με τσιμέντο, και σε ανοικτή 
ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση του κατάγματος του μείζωνος τροχαντήρα με πλάκα και βίδες. 
Διεγχειρητικά, η οστεοσύνθεση του τροχαντήρα έλαβε χώρα μετά την τοποθέτηση της μηριαίας πρόθεσης, 
ωστόσο προηγήθηκε της τελικής τοποθέτησης της μηριαίας κεφαλής προκειμένου να αξιολογηθεί σωστά η 
σταθερότητα της άρθρωσης κατά την επιλογή του μήκους του αυχένα. Για την οστεοσύνθεση του 
τροχαντήρα έγινε αναγκαστική χρήση ανατομικής πλάκας ωλεκράνου εν είδη hook plate. Η ασθενής 
κινητοποιήθηκε από την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα  με μερική φόρτιση του άκρου με τη χρήση 
υποβοηθητικού μέσου τύπου ‘Π’. 
Αποτελέσματα: Μετά από 12 εβδομάδες από τη χειρουργική επέμβαση η ασθενής κινητοποιείται ελεύθερα 
και ανώδυνα χωρίς τη χρήση κάποιου υποβοηθητικού μέσου. Δεν εντοπίστηκαν μετεγχειρητικές επιπλοκές.  
Συμπεράσματα: Κατά τη χειρουργική αντιμετώπιση των σύνθετων καταγμάτων του εγγύς πέρατος του 
μηριαίου, ο θεράπων ιατρός θα πρέπει να ακολουθεί μία εξατομικευμένη προσέγγιση δίνοντας επιπλέον 
ιδιαίτερη σημασία στις περιαρθρικές κακώσεις οι οποίες  διαταράσσουν την τάση των μαλακών μορίων και, 
κατά συνέπεια τη σταθερότητα της κατ’ ισχίον άρθρωσης. 
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ΑΑ158 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΝΩ 
ΑΚΡΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ (ΑΑΒ) ΜΕ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟ ΗΛΟ (SHORT) ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ 2 ΕΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
Γρηγόριος Αναγνώστου1, Απόστολος Γκάντσος1, Μιχαήλ Κότσαπας1, Νεραντζούλα Γούτσιου1, Παύλος 
Ενφιετζόγλου1, Ιωάννης Βασιάδης1, Αλέξανδρος  Ελευθερόπουλος1 

1Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας  

 
Σκοπός: Παρουσίαση της τεχνικής αντιμετώπισης των καταγμάτων 2-3 τεμαχίων  ΑΑΒ σε μία σειρά ασθενών 
που υποβλήθηκαν σε ενδομυελική ήλωση βραχιονίου με short ήλο και η μετεγχειρητική πορεία τους σε 
παρακολούθηση 2 ετών. 
 
Υλικά-Μέθοδος: Στην χρονική περίοδο 2019-2021, δέκα (10) ασθενείς με κατάγματα ΑΑΒ 2-3 τεμαχίων 
αντιμετωπίστηκαν με ενδομυελική ήλωση βραχιονίου. Προεγχειρητικά όλοι οι ασθενείς ελέγχθησαν 
απεικονιστικά με απλές ακτινογραφίες και αξονική τομογραφία. Όσον αφορά στην χειρουργική τεχνική, ο 
ασθενής τοποθετείται σε beach chair position και  χρησιμοποιήθηκε η έξω  προσπέλαση διά του 
δελτοειδούς.   Υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο (c-arm)  εισάγεται short ενδομυελικός ήλος συνδεδεμένος με 
σκόπευτρο ο οποίος ασφαλίζεται κεντρικά και περιφερικά με κλειδούμενες  βίδες. Μετεγχειρητικά  οι 
ασθενείς ελέγχονται ακτινολογικά  στους 1,5-3-6-12 μήνες. Επίσης ελέγχονται κλινικά μέσω των VAS, 
CONSTANT SHOULDER SCORE. 
 
Αποτελέσματα:  Όλοι οι ασθενείς παρουσίασαν βελτίωση του VAS SCORE με διακύμανση τιμών μεταξύ 0-2 
και CONSTANT SHOYLDER SCORE > 65 σε βάθος 2 ετών. 
 
Συμπεράσματα:  H αντιμετώπιση των συγκεκριμένων καταγμάτων ΑΑΒ  2-3 τεμαχίων με short ενδομυελικό 
ήλο αποτελεί μία αξιόπιστη μέθοδο με πολύ θετικά αποτελέσματα στην αποκατάσταση και αποθεραπεία  
των ασθενών σε βάθος 2 ετών. 
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ΑΑ159 

ΣΠΑΝΙΑ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΟΣ ΜΗ ΑΝΑΤΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΕΞΩ 
ΠΛΑΓΙΟΥ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΚΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ 
Δημήτριος  Ντουραντώνης1, Ιωάννα Λιανού2, Αναστασία  Αμπαριώτου2, Παναγιώτης  Αντζουλάς2, Ηλίας  
Ηλιόπουλος3, Γεώργιος  Διαμαντάκης2 

1Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών,  2Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Πατρών, Ορθοπαιδική κλινική, 3Consultant in Othopaedics and Trauma, Aimis Healthcare Group 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα οξέως εμφανισθέντα εξαρθρήματα επιγονατίδας , που προκύπτουν μετά από την απότομη παρεκτόπιση 
της επιγονατίδας από τη μηριαία τροχηλία, αποτελούν επείγουσες κακώσεις με επίπτωση 5.8 περιπτώσεις 
ανά 100.000, κυρίως σε ηλικίες 10 με 17 έτη. Συχνότερα ως στροφικές κακώσεις άκρου ποδός σε πελματιαία 
κάμψη υπό την επίδραση δύναμης βλαισότητας και σπανιότερα από άμεση πλήξη στην έσω επιφάνεια του 
γόνατος.  
 
ΣΚΟΠΟΣ  
H παρουσίαση σπάνιας περίπτωσης μη ανατασσόμενου εξαρθρήματος επιγονατίδας σε λεχωίδα συνεπεία 
κάκωσης χαμηλής βίας.  
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ  
Γυναίκα 38 ετών, κατά τη λοχεία προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων με εικόνα εξαρθήματος επιγονατίδας, 
συνεπεία άμεσης πλήξης της επιγονατίδας στο παιδικό κρεβατάκι του νεογέννητου μωρού κατά τη φροντίδα 
του. Από το ιστορικό, δεν προέκυψε προηγηθείσα κάκωση στο γόνατο, που ήταν επώδυνο, οιδηματώδες, 
χωρίς νευρολογικό έλλειμμα, σε ελαφρά κάμψη με την επιγονατίδα μπλοκαρισμένη σε έξω πλάγια θέση. Η 
κλινική διάγνωση  επιβεβαιώθηκε και από τον ακτινολογικό έλεγχο, δε διαπιστώθηκε συνοδό κάταγμα.  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Έγινε αρχικά μια προσπάθεια ανάταξης χωρίς αναισθησία η οποία ήταν ανεπιτυχής. Στην συνέχεια με την 
ασθενή υπό επαρκή ενδοφλέβια και ενδαρθρική αναισθησία και διήθηση της έσω και έξω γλήνης της 
επιγονατίδας και εφόσον ήταν πλήρως απαλλαγμένη από πόνο, έγιναν άλλες δύο προσπάθειες ανάταξης οι 
οποίες ήταν επίσης ανεπιτυχείς.  Ακολούθησε περαιτέρω απεικόνιση με Αξονική Τομογραφία όπου δεν 
ανεδείχθη οστεοχόνδρινη βλάβη,  ανευρέθη ανατομική παραλλαγή της επιγονατίδας με «σκαλί» στην έσω 
αρθρική της επιφάνεια που είχε συμπιεστεί στον έξω μηριαίο κόνδυλο. Η ασθενής εισήχθη στο χειρουργείο 
όπου μια ακόμα προσπάθεια κλειστής ανάταξης υπό γενική αναισθησία δεν απέδωσε. Το εξάρθρημα 
ανετάχθη ανοικτά με έσω παρεπιγονατιδική προσπέλαση.  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Αν και η πλειονότητα των εξαρθρημάτων επιγονατίδας ανατάσσονται κλειστά, όταν είναι ανέφικτο είναι 
αναγκαία περαιτέρω απεικόνιση και σχεδιασμός, προκειμένου να αποκλειστούν οστεοχόνδρινες βλάβες ή 
ανατομικές παραλλαγές που επιδεινώνουν την υπάρχουσα κατάσταση. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται 
στο τμήμα επειγόντων περιστατικών στα σπάνια αυτά περιστατικά και στην αποφυγή βίαιων χειρισμών.  
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ΑΑ160 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΤΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ 
 
Αθανάσιος Κούκος1, Γεώργιος Αζίδης1, Χρήστος Παπαγεωργίου1, Ιωάννης Κουτρούμπας2, Σαφά  Σερήφ2, Κοράι 
Αχμέτ2 

1Γ.Ν. Ξάνθης, Ξάνθη, Ελλάδα, 2Γ.Ν. Κομοτηνής 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ: Nα συγκριθούν τα κλινικά αποτελέσματα της αντιμετώπισης των ασταθών καταγμάτων 
του κάτω πέρατος της κερκίδας με εξωτερική οστεοσύνθεση ή με ανοικτή ανάταξη και εσωτερική 
οστεοσύνθεση (ORIF) με ανατομική πλάκα τιτανίου και κλειδούμενες πολυαξονικές βίδες.        
                                                                       
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Αντιμετωπίσαμε 98 ασθενείς (>18 ετών) με ασταθές κάταγμα στο κάτω άκρο της 
κερκίδας ήτοι κατάγματα με >2mm παρεκτόπιση της αρθρικής επιφάνειας,>5 mm βράχυνση της κερκίδας, 
ραχιαία γωνίωση >5°,συντριβή,παλαμιαίο ή ραχιαίο κάταγμα Barton,με ματαφυσιο-διαφυσιακή 
επέκταση,σοβαρή οστεοπόρωση,με συνυπάρχων κάταγμα και στο κάτω πέρας της ωλένης,προοδευτική 
απώλεια του μήκους ή της παλαμιαίας κλίσης του κερκιδικού άκρου σε ασθενείς οι οποίοι αρχικά 
αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά με κλειστή ανάταξη και γύψινο επίδεσμο.Όλοι οι ασθενείς χειρουργήθηκαν 
είτε με τη μια είτε με την άλλη μέθοδο ανεξάρτητα του τύπου του κατάγματος που υπέστησαν και 
αδιακρίτως άλλων δευτερευόντων κριτηρίων από τους ίδιους χειρουργούς (τυχαιοποιημένη,τυφλή μελέτη) 
και παρακολουθήθηκαν προοπτικά στη μελέτη μας για 6 μήνες από τους ίδιους χειρουργούς.Μελετήθηκαν 
η δύναμη σύλληψης,το εύρος κίνησης μετεγχειρητικά,ακτινολογικοί παράμετροι,η εμφάνιση ή μη 
επιπλοκών (δυσκαμψία δακτύλων ή καρπού,λοίμωξη,ερεθισμός ή και ρήξη παρακείμενων τενόντων, 
νευροπάθεια, απώλεια ανάταξης,μη πώρωση κατάγματος,αντανακλαστική συμπαθητικη δυστροφία)            
                                                                  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 48 ασθενείς αντιμετωπίστηκαν με εξωτερική οστεοσύνθεση και 50 με ORIF.Οι ασθενείς με 
ORIF είχαν γρηγορότερη αποκατάσταση,ταχύτερη έναρξη κινητοποίησης που έγινε  αμέσως μετά την 
αφαίρεση των ραμμάτων,καλύτερο εύρος κίνησης ιδιαίτερα στον πρηνισμό-υπτιασμό,92% ανατομική 
αποκατάσταση ακτινολογικά,καλύτερη δύναμη σύλληψης.Καμιά διαφορά δεν παρατηρήθηκε σε ό,τι αφορά 
τις επιπλοκές αν και ο κίνδυνος επιπολής λοίμωξης ήταν εμφανής σε 3 περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν 
με εξωτερική οστεοσύνθεση ενώ ο χρόνος παραμονής στο νοσοκομείο ηταν μικρότερος για την ομάδα της 
εξωτερικής οστεοσύνθεσης.    
                                                                                           
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Και οι δυο μέθοδοι είναι ασφαλείς,αποτελεσματικές,αξιόπιστες σε σχέση με την 
συντηρητική αντιμετώπιση των ασταθών καταγμάτων του κάτω πέρατος της κερκίδας με υπεροχή της ORIF 
στα απώτερα λειτουργικά και ακτινολογικά αποτελέσματα. 
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ΑΑ161 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΦΥΜΑΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΥ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ  
Δημήτριος Μπέγκας1, Σταμάτιος Θεόδωρος Χατζόπουλος1, Αριστέα Μπίνα2, Αλεξία Μπαλανίκα3, Γεώργιος 
Γεωργιάδης4, Αλέξανδρος Παστρούδης1 

1Στ΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρείο Οστεοπόρωσης, Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, 2Αναισθησιολογικό Τμήμα, 
Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας,  3Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας και Υπερηχογραφίας Μυοσκελετικού Συστήματος, 
Ιατρείο Οστεοπόρωσης, Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας,  4Δ΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρείο Οστεοπόρωσης, Γενικό 
Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας  

Εισαγωγή: Τα κατάγματα του φύματος του πέμπτου μεταταρσίου (ΚΦΠΜ) αποτελούν ξεχωριστό σύνολο 
κακώσεων του άκρου πόδα, όπου στην πλειονότητα τους αντιμετωπίζονται συντηρητικά. Ωστόσο, σε 
ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστούν χειρουργική αντιμετώπιση. 
Σκοπός: Η αξιολόγηση της θεραπευτικής αποτελεσματικότητας μεταξύ χειρουργικής και συντηρητικής 
θεραπείας των ΚΦΠΜ. 
 
Υλικό και Μέθοδος: Μεταξύ 2014 και 2019, 196 ασθενείς με ΚΦΠΜ αντιμετωπίστηκαν στην κλινική μας. Από 
αυτούς 94 (ομάδα Α) αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά (οστεοσύνθεση με βίδα ή ταινία ελκυσμού) και οι 
υπόλοιποι 102 ασθενείς (ομάδα Β) αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά (ακινητοποίηση με βραχύ κνημοποδικό 
νάρθηκα). Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν σύμφωνα με κλινικά (Visual Analogue Scale/VAS, American Foot 
Ankle Society Score/AOFAS) και ακτινολογικά (απλές ακτινογραφίες - χρόνος πώρωσης του κατάγματος/ΧΠΚ) 
κριτήρια και από την εμφάνιση επιπλοκών.   
  
Αποτελέσματα: Η μέση διάρκεια follow up ήταν 16,2 (6-24) μήνες. Οι βαθμολογίες AOFAS και VAS μεταξύ 
των δύο ομάδων (Α/Β) στους 3 μήνες θεραπείας μετά το κάταγμα (ΜΚ) ήταν 90,34±2,14 / 85,94±2,22 
(p<0,05) και 3,58±0,93 / 5,58±0,87 (p<0,05) αντίστοιχα. Ομοίως, οι βαθμολογίες AOFAS και VAS στους 12 
μήνες  ΜΚ ήταν 92,94±2,43 / 91,17±1,55 (p>0,05) και 0,64±0,280 / 0,94±0,39 (p>0,05). Ο μέσος ΧΠΚ μεταξύ 
των ομάδων (Α/Β) ήταν 4,82±1,13 / 7,08±1,24 εβδομάδες (p<0,05). Οκτώ ασθενείς της ομάδας Α 
παρουσίασαν τοπική λοίμωξη μαλακών μορίων και αντιμετωπίστηκαν με από του στόματος αντιβιοτική 
αγωγή. Σε 17 περιπτώσεις ασθενών της ομάδας Β υπήρξε αποτυχία πώρωσης του κατάγματος και 
αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά σε δεύτερο χρόνο. 
 
Συμπεράσματα: Η χειρουργική αντιμετώπιση των ΚΦΠΜ επιτυγχάνει ανατομική ανάταξη, επίσπευση της 
πώρωσης τους, ταχύτερη επάνοδο των ασθενών στις καθημερινές και αθλητικές τους δραστηριότητες και 
σημαντικά λιγότερες επιπλοκές σε σχέση με τη συντηρητική αντιμετώπισή τους. 
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ΑΑ162 

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΔΙΠΟΛΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΟΣ ΚΑΙ ΩΛΕΝΗΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 
Βασιλική Τσακίρη1, Απόστολος Γκάντσος1, Μιχαήλ Κότσαπας1, Ευθύμιος Παπαμιχαήλ1, Κωνσταντίνος 
Μποσινάκης1, Αλέξανδρος Ελευθερόπουλος1 

1Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Υ.Μ. Νάουσας  

Εισαγωγή/Σκοπός: Οι συνθλιπτικές κακώσεις των άκρων παρατηρούνται συχνά σε ασθενείς που 
ασχολούνται με χειρωνακτικά επαγγέλματα, ιδίως σε εργαζόμενους στη βιομηχανία. Έχουν απρόβλεπτο 
μοτίβο τραυματισμού και συχνά προκαλούν σύνθετες βλάβες στους ιστούς, οι οποίες και παρουσιάζουν 
πολυάριθμες επιπλοκές. Παρουσιάζεται η περίπτωση ασθενούς με διπολικά κατάγματα κερκίδος και 
ωλένης, συνεπεία συνθλιπτικής κάκωσης, επιπλεγμένα με σύγχρονο σύνδρομο διαμερίσματος.  
Υλικό και Μέθοδος: Ασθενής ετών 35 προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών με συνθλιπτική 
κάκωση αντιβραχίου κατόπιν αναφερόμενου εργατικού ατυχήματος. Από τον κλινικό ακτινολογικό έλεγχο 
διεπιστώθη η παρουσία διπολικών καταγμάτων διαφύσεων κερκίδος και ωλένης και σύγχρονου συνδρόμου 
διαμερίσματος αντιβραχίου.  Ο ασθενής οδηγήθηκε άμεσα στο χειρουργείο όπου και υπεβλήθη σε διάνοιξη 
των διαμερισμάτων και τοποθέτηση εξωτερικών οστεοσυνθέσεων. Έπειτα από 4 ημέρες, ο ασθενής 
οδηγήθηκε εκ νέου στο χειρουργείο όπου και διενεργήθηκε ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση 
των καταγμάτων με πλάκα και κοχλίες, τενοντομεταφορά του βραχιονοκερκιδικού λόγω πλήρους ρήξης του 
μακρού καμπτήρα του αντίχειρα, και κάλυψη των ελλειμμάτων δέρματος με αυτομόσχευμα δέρματος τύπου 
split thickness.  
Αποτέλεσματα: Την 1η μετεγχειρητική ημέρα από την εσωτερική οστεοσύνθεση τοποθετήθηκε σύστημα 
αρνητικής πίεσης το οποίο και παρέμεινε για 3 εβδομάδες, όπου και διεπιστώθη επαρκής επούλωση του 
αυτομοσχεύματος . Στους 10 μήνες μετεγχειρητικά, ο ασθενής υπεβλήθη σε αναθεώρηση της 
οστεοσύνθεσης της κερκίδος και της ωλένης λόγω παρουσίας ατροφικής ψευδάρθρωσης. Το μετεγχειρητικό 
αποτέλεσμα στον επανέλεγχο των 2 ετών κατέδειξε επαρκή επούλωση του αυτομοσχεύματος και πλήρη 
πώρωση των καταγμάτων. Ο ασθενής παρουσιάζει αρθρίτιδα της πηχεοκαρπικής αρθρώσεως σύστοιχα και 
έχει προγραμματισθεί για αρθρόδεση καρπού. 
Συμπέρασμα: Το σύνδρομο διαμερίσματος είναι μια επικίνδυνη για τη βιωσιμότητα του μέλους κατάσταση, 
η οποία και χρήζει άμεσης χειρουργικής παρέμβασης. Τα κατάγματα που προκαλούνται από συνθλιπτικές 
κακώσεις είναι σύνθετες οντότητες, χρήζουν στενής και εξειδικευμένης περιεγχειρητικής παρακολούθησης, 
ενώ συχνά συνοδεύονται από κακής πρόγνωσης απώτερες επιπλοκές.  
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ΑΑ163 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ  
Ελισσάβετ Γλυνού1, Γεώργιος Προκαλαμος1, Ελενα  Ντερντερα1, Αικατερίνη  Γάκη1, Γιόνα Μενε1, Κωνσταντίνος 
Σαλιαρης1, Ιωάννης Μπουραντάς1, Αθανάσιος Αλεξανδρής1 

1Γενικο Νοσοκομείο Καρύστου 

Εισαγωγή:Τα κατάγματα κεφαλής βραχιονίου είναι πολύ συχνά σε ηλικιωμένους ασθενείς με βεβαρημένο 
ιατρικό ιστορικό.  
Σκοπός:Αν και η χειρουργική αντιμετώπιση τους είναι η πλέον ενδεδειγμένη, πολλές φορές δεν είναι εφικτή 
λόγο ιατρικού ιστορικού ή άλλων ιδιαιτεροτήτων.Παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της συντηρητικής 
θεραπείας αυτού του τύπου καταγμάτων που αντιμετωπίσαμε τα τελευταία 2 έτη στο νοσοκομείο μας. 
Μέθοδος: 5 ασθενείς, μ.ο. ηλικίας 78,4, με κατάγματα κεφαλής βραχιονίου. Αντιμετωπίστηκαν με ανάρτηση 
άνω άκρου για 30 ημέρες και σταδιακή κινητοποίηση με φυσιοθεραπεία. 
Αποτελέσματα: Παρόλο το μειωμένο εύρος κίνησης που παρουσίαζαν μετά την αποκατάσταση τους όλοι οι 
ασθενείς δήλωσαν ικανοποιημένοι κατά την εξυπηρέτηση των καθημερινών τους αναγκών. 
Συμπεράσματα: Η χειρουργική αντιμετώπιση των καταγμάτων της κεφαλής βραχιονίου  είναι η πλέον 
ενδεδειγμένη .Πολλές φορές δεν είναι εφικτή λόγο ιατρικού ιστορικού ή άλλων ιδιαιτεροτήτων.  Η 
συντηρητική αντιμετώπιση έχει ακόμη θέση στην θεραπεία αυτών των καταγμάτων με αρκετά ικανοποιητικά 
αποτελέσματα. 
  

Εικόνα 1 
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Εικόνα 2 
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ΑΑ164 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΕΛΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 
ΚΝΗΜΙΑΙΩΝ ΚΟΝΔΥΛΩΝ ΤΥΠΟΥ SCHATZKER VI 
Θεόδωρος Τσαβδαρίδης1, Βασίλειος Κεχαγιάς1, Ευάγγελος Μαργαρίτης1 

1Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Λήμνου  

 
Εισαγωγή: Τα συντριπτικά κατάγματα των κνημιαίων κονδύλων και διάφυσης κνήμης τύπου Schatzker VI 
είναι βαρύτατες κακώσεις υψηλής ενέργειας. Η κλασική αντιμετώπιση αυτών των καταγμάτων είναι η 
χειρουργική με εσωτερική ή εξωτερική οστεοσύνθεση. Σκοπός της εργασίας είναι η καταγραφή των 
αποτελεσμάτων της συντηρητικής αντιμετώπισης με την μέθοδο της συνδεσμόταξης με σκελετική έλξη από 
την πτέρνα αυτών των καταγμάτων. 
Υλικό & Μέθοδος: Αντιμετωπίστηκαν 5 ασθενείς με κατάγματα κνημιαίων κονδύλων τύπου Schatzker VI με 
συντηρητική αντιμετώπιση και συγκεκριμένο θεραπευτικό πρωτόκολλο. Αυτό συνίστατο αρχικά στην 
σκελετική έλξη του κάτω άκρου από την πτέρνα με βάρος 3kg για 3 εβδομάδες τοποθετημένο σε ένα πλαίσιο 
τύπου ̋ braunʺ και επίτευξη ανάταξης του κατάγματος με την μέθοδο της συνδεσμόταξης. Μετά 3 εβδομάδες 
γίνεται αφαίρεση της έλξης και χρήση ειδικού αρθρωτού μηροκνημικού κηδεμόνα. Μετά από 8 εβδομάδες 
αρχίζει η μερική φόρτιση του κάτω άκρου, ενώ πλήρη φόρτιση επιτρέπεται στις 12-16 εβδομάδες μετά τον 
τραυματισμό.   
Μελετήθηκαν 5 ασθενείς με μέσο όρο ηλικίας τα 59,4 έτη και μέσο όρο επανεξέτασης τα 4,4 έτη. Ειδικότερα 
μελετήθηκαν 3 γυναίκες ηλικίας 63, 64 και 82 ετών, καθώς και 2 άνδρες ηλικίας 23 και 66 ετών. Οι ασθενείς 
επανεξετάστηκαν με ακτινογραφία για να αξιολογηθεί ο βαθμός μετατραυματικής οστεοαρθρίτιδας στο 
γόνατο. Επίσης έγινε εκτίμηση των ασθενών ως προς τον πόνο, την λειτουργικότητα και γενικά την ποιότητα 
ζωής τους με βάση τα διεθνώς χρησιμοποιούμενα ερωτηματολόγια των Knee Society Score και Oxford Knee 
Score.  
Αποτελέσματα:  Η αξιολόγηση των ασθενών με βάση το ερωτηματολόγιο Oxford knee score ήταν 43,4 (εύρος 
37-48), το Knee society score 89,4 (εύρος 78-100) και το λειτουργικό Knee society score 90 (70-100). Ο μέσος 
όρος των αποτελεσμάτων ήταν εξαιρετικός. Η εξέταση με ακτινογραφικό έλεγχο των ασθενών έδειξε ότι ο 
βαθμός οστεοαρθρίτιδας των τραυματισμένων γονάτων κατά Kellgren-Lawrence ήταν 2,6 βαθμοί (εύρος 1-
4), δηλαδή ήπια προς μέτρια οστεοαρθρίτιδα. Από το σύνολο των ασθενώ της μελέτης μόνο μία γυναίκα 
ηλικίας 82 ετών είχε 37 στο Oxford knee score και 78 και 70 στο Knee society score, που δείχνει καλά 
αποτελέσματα και 4ου βαθμού οστεοαρθρίτιδας βάσει του ακτινολογικού ελέγχου. 
Συμπεράσματα: Η συντηρητική αντιμετώπιση των καταγμάτων των κνημιαίων κονδύλων τύπου Schatzker VI 
μπορεί να είναι αποτελεσματική και ασφαλή μέθοδο θεραπείας. Σημαντικά σημεία κατά την επιλογή αυτού 
του τρόπου αντιμετώπισης είναι η προσεκτική αρχικά ενδονοσοκομειακή και μετά σε τακτική βάση 
παρακολούθηση των ασθενών με εφαρμογή ενός συγκεκριμένου θεραπευτικού πρωτοκόλλου και 
προγράμματος φυσικοθεραπείας. 
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ΑΑ165 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΑΡΠIΩΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΦΑΛΑΓΓΩΝ 
Αθανάσιος Κούκος1, Γεώργιος Αζίδης1, Χρήστος Παπαγεωργίου1, Κοράι Αχμέτ2 

1Γ.Ν. Ξάνθης,  2Γ.Ν. Κομοτηνής  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ: Τα κατάγματα των μετακαρπίων και των φαλάγγων είναι τα πιο συχνά κατάγματα του 
σκελετού.Τα κατάγματα αυτά μπορεί να εμφανίσουν παραμόρφωση από έλλειψη θεραπείας,δυσκαμψία 
από υπερβολική θεραπεία, παραμόρφωση και δυσκαμψία από ανεπαρκή θεραπεία.Στο πρόσφατο 
παρελθόν αυτά τα κατάγματα αντιμετωπίζοντο κυρίως συντηρητικά αλλά ακόμη και σήμερα παρά την 
τεχνολογική έκρηξη και την αύξηση της χειρουργικής εμπειρίας, η πλειονότητα αυτών των καταγμάτων 
μπορεί να αντιμετωπιστούν επιτυχώς με συντηρητικές μεθόδους.                                                                                               
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ:H επιλογή της κατάλληλης θεραπείας εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες, όπως την 
εντόπιση των καταγμάτων (ενδαρθρικά, εξωαρθρικά), τη μορφή των καταγμάτων (εγκάρσια, σπειροειδή, 
λοξά ή συντριπτικά), το είδος της παραμόρφωσης (γωνιώδη, στροφικά η βράχυνση),κλειστά ή ανοικτά που 
συνοδεύονται από τραυματισμό των μαλακών μορίων.Πρόσθετα κριτήρια περιλαμβάνουν, την ηλικία του 
ασθενούς, την εργασία του, την κοινωνικοοικονομική του κατάσταση, την εμπειρία του χειρουργού, τη 
δυνατότητα και τη θέληση του ασθενή να συνεργασθεί στο πρόγραμμα αποκατάστασης.189 περιπτώσεις 
απο το 2014 εως το 2021 αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά και μελετήθηκαν ως προς την ηλικία,το φύλο,το 
είδος κατάγματος,ο εντοπισμός και η θέση,ο μηχανισμός τραυματισμού,τυχόν παραμορφώσεις,τελική 
θεραπεία,χρόνος θεραπείας,χρόνος αποχής απο εργασία,εμφάνιση επιπλοκών.                                          
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:Το Dash Score System χρησιμοποιήθηκε για την μέτρηση του πόνου, της παραμόρφωσης, 
της αξιολόγησης των κινήσεων και την λειτουργική  αποκατάσταση του χεριού. Με βάση το DSS τα 
κατάγματα αξιολογήθηκαν:Άριστα 72,Καλά 101,Μέτρια 10,Πτωχά 6 ασθενείς.                                                                                                       
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:Η συντηρητική θεραπεία όταν συνδυάζεται με πρώιμη κινητοποίηση δίδει πολύ καλά 
αποτελέσματα και ελαχιστοποιεί τις επιπλοκές. Απεναντίας η ανοικτή ανάταξη αυξάνει τον τραυματισμό των 
ιστών, ευνοεί την φλεγμονή δημιουργεί την ανάγκη δεύτερης επέμβασης για την αφαίρεση των υλικών και 
εκθέτει τον ασθενή σε ιατρογενή και τεχνικά λάθη. 
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ΑΑ166 

ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ PILON C2, C3 : ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ Η ΧΡΗΣΗ 
ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ 
Ιωάννης Ζαφείρης1, Φωτεινή Σουκάκου1, Σπυρίδων Σιούτης1, Δήμητρα  Μελισαρίδου1, Αποστόλης Σκούρας1,  
Όλγα Σαββίδου1, Τάκης Κουλουβάρης1 

1Π.Γ.Ν «ΑΤΤΙΚΟΝ»  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα κατάγματα άπω πέρατος της κνήμης συνήθως προκαλούνται από τραυματισμό υψηλής βίας, 
όπως τροχαία ατυχήματα ή πτώση από ύψος. Τα αντίστοιχα ενδαρθρικά κατάγματα είναι γνωστά ως 
κατάγματα Pilon, και συνήθως είναι αποτέλεσμα αξονικής συμπιεστικής κατακόρυφης δύναμης υψηλής 
ενέργειας της κνήμης επί του αστραγάλου (3-10% των καταγμάτων της κνήμης). Αν και οι πιο συχνή 
προσέγγιση της χειρουργικής αντιμετώπισης του παραπάνω τύπου καταγμάτων αποτελεί η ανοιχτή ανάταξη 
και εσωτερική οστεοσύνθεση, δεν είναι βέβαιο το πλεονέκτημά της έναντι της εξωτερικής οστεοσύνθεσης 
(απλής ή υβριδικής) με ή χωρίς μίνι-τομές. Επομένως, η επιλογή θα πρέπει να εξατομικεύεται βάσει της 
βλάβης των μαλακών μορίων, το βαθμό παρεκτόπισης, τον αριθμό των κατεαγότων τεμαχίων, όπως και το 
προφίλ του ασθενούς. 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης με κυκλικά 
πλαίσια τύπου Ilizarov ως χειρουργική τεχνική αντιμετώπισης καταγμάτων τύπου Pilon, σε σειρά ασθενών 
της κλινικής μας. 
 
ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ: Ασθενείς με κατάγματα τύπου Pilon αντιμετωπίστηκαν σε ένα στάδιο με κυκλικά 
πλαίσια τύπου Ilizarov, με τοποθέτηση των ασθενών σε τραπέζι έλξης, ανάταξη και σταθεροποίηση του 
κατάγματος υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο, και τοποθέτηση πλαισίου με δύο δακτυλίους εγγύς και ένα δακτύλιο 
περιφερικά του κατάγματος. Επιπροσθέτως, μέσω μίνι-τομών, ανά περιπτώσεις, τοποθετήθηκαν κοχλίες για 
την ανάταξη και συγκράτηση της αρθρικής επιφάνειας. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν στενά μετεγχειρητικά, και στο σύνολό τους παρουσίασαν 
καλά ακτινολογικά αποτελέσματα. Κανένας απ’ αυτούς δεν παρουσίασε άλγος, νέκρωση του δέρματος, 
καθώς και φλεγμονή ή λοίμωξη. Μετά την αφαίρεση του πλαισίου, οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε ανάλυση 
βάδισης του πάσχοντος μέλους (GAIT Analysis) με αποτελέσματα χωρίς σημαντικές διαφορές συγκριτικά με 
το υγιές μέλος. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η εξωτερική οστεοσύνθεση συντριπτικών καταγμάτων άπω κνήμης τύπου Pilon αποτελεί 
μία χειρουργική τεχνική με αξιόλογα λειτουργικά αποτελέσματα, αποφεύγοντας τις επιπλοκές τόσο της 
φλεγμονής και της λοίμωξης όσο και της νέκρωσης του δέρματος.
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ΑΑ167 

ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΝΗΜΙΑΙΩΝ ΚΟΝΔΥΛΩΝ SCHATZKER V, VI : 
ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ Η ΧΡΗΣΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ 
Ιωάννης Ζαφείρης1, Φωτεινή Σουκάκου1, Αποστόλης Σκούρας1, Σπύρος Σιούτης1, Δήμητρα Μελισσαρίδου1, 
Όλγα Σαββίδου1, Τάκης Κουλουβάρης1 

1Π.Γ.Ν «ΑΤΤΙΚΟΝ»  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα κατάγματα κνημιαίων κονδύλων Schatzker V, VI αποτελούν τραυματισμούς υψηλής βίας και 
αφορούν το 1% όλων των καταγμάτων. Πρόκειται για ενδαρθρικά κατάγματα, τα οποία αντιμετωπίζονται 
συνήθως με ανοιχτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση. Ωστόσο, ο ρυθμός επιπλοκών μετά από ένα 
τέτοιο κάταγμα είναι ιδιαίτερα υψηλός, έως και 10%. Εναλλακτική αντιμετώπιση έχει προταθεί από 
αρκετούς συγγραφείς, η χρήση εξωτερικής οστεοσύνθεσης τύπου Ilizarov, με πλεονεκτήματα όπως η 
μειωμένη εμφάνιση επιπλοκών και η ικανότητα άμεσης φόρτισης του πάσχοντος μέλους. 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης με κυκλικά 
πλαίσια τύπου Ilizarov ως χειρουργική τεχνική αντιμετώπισης καταγμάτων κνημιαίων κονδύλων Schatzker 
V, VI, σε σειρά ασθενών της κλινικής μας. 
 
ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ: Ασθενείς με κατάγματα κνημιαίων κονδύλων Schatzker V, VI αντιμετωπίστηκαν σε ένα 
στάδιο με κυκλικά πλαίσια τύπου Ilizarov, σε τραπέζι έλξης, ανάταξη και σταθεροποίηση του κατάγματος 
υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο, και τοποθέτηση πλαισίου με ένα πέταλο στο περιφερικό μηριαίο προς 
ακινητοποίηση τη άρθρωσης του γόνατος και τέσσερις δακτυλίους στην κνήμη. Οι ασθενείς είχαν έτσι τη 
δυνατότητα μερικής φόρτισης αρχικά και στη συνέχεια μετά την αφαίρεση του πετάλου στο περιφερικό 
μηριαίο έναρξη πλήρους φόρτισης του μέλους και κινητοποίησης της άρθρωσης του γόνατος. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν στενά μετεγχειρητικά, και στο σύνολό τους παρουσίασαν 
καλά ακτινολογικά αποτελέσματα. Κανένας απ’ αυτούς δεν παρουσίασε άλγος, νέκρωση του δέρματος, 
καθώς και φλεγμονή ή λοίμωξη. Μετά την αφαίρεση του πλαισίου, οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε ανάλυση 
βάδισης του πάσχοντος μέλους (GAIT Analysis) με αποτελέσματα χωρίς σημαντικές διαφορές συγκριτικά με 
το υγιές μέλος. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η εξωτερική οστεοσύνθεση αποτελεί μία χειρουργική τεχνική με αξιόλογα λειτουργικά 
αποτελέσματα σε κατάγματα κνημιαίων κονδύλων Schatzker V, VI , αποφεύγοντας τις επιπλοκές τόσο της 
φλεγμονής και της λοίμωξης όσο και της νέκρωσης του δέρματος, και παρέχει τη δυνατότητα άμεσης 
κινητοποίησης και φόρτισης του πάσχοντος μέλους.
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ΑΑ168 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΚΑΤΑΓΜΑ- ΠΑΛΑΜΙΑΙΟ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ 
ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΓΜΑ ROLANDO ΔΕΞΙΟΥ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ ΣΕ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 
Εμμανουήλ Αντωνογιαννάκης1, Αναστασία Βασιλοπούλου1, Αναστάσιος  Τσιότσιας1, Αντώνης  Τριχώνας1, 
Στυλιανός  Περνιεντάκης1, Ιάκωβος Ρουπίνας1, Δημοσθένης  Μάνδηλας1, Αλέξανδρος Αποστολόπουλος1 

1Ερυθρός Σταυρός 

Εισαγωγή/Σκοπός 
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ραγδαία αύξηση των ιδιοκτητών δικύκλων,με αποτέλεσμα όλο και 
συχνότερα σύνθετες κακώσεις σε πολλαπλά άκρα. Σκοπός μας η παρουσίαση ενός περιστατικού με 
ταυτόχρονο κάταγμα - παλαμιαίο εξάρθρημα πηχεοκαρπικής με κατάγματα μετακαρπίων (ΑΡ) και κάταγμα 
Rolando (ΔΕ) αντίχειρα σε επαγγελματία μουσικό. 
 
Υλικό/Μέθοδος 
Ασθενής, ♂,  40 ετών προσεκομίσθη στο ΤΕΠ λόγω αναφερόμενου τροχαίου με δίκυκλο. Μετά την αρχική 
εκτίμηση του ασθενούς βάσει ATLS και τον αποκλεισμό απειλητικών για τη ζωή κακώσεων, διαπιστώθηκε 
κατά την κλινική εξέταση οίδημα (ΑΡ) πηχεοκαρπικής με παράδοξη θέση, ευαισθησία, στην ψηλαφηση, 
κριγμό, μειωμένο-επώδυνο ROM ενώ ο ασθενής παρουσίαζε αιμωδίες κατανομής μέσου νεύρου. 
Ταυτόχρονα υπήρχε στην (ΔΕ) άκρα χείρα οίδημα, ευαισθησία βάσης αντίχειρα, μειωμένο-επώδυνο ROM 
χωρίς νευραγγειακό έλειμμα. Ο ακτινολογικός έλεγχος ανέδειξε αριστερά κάταγμα κάτω πέρατος κερκίδας 
με παλαμιαίο εξάρθρημα της πηχεοκαρπικής και κατάγματα βάσης 3ου-4ου μετακαρπίου και δεξιά 
ενδαρθρικό κάταγμα βάσης 1ου μετακαρπίου τύπου Rolando. Υπό τοπική αναισθησία πραγματοποιήθηκε 
ανάταξη της πηχεοκαρπικής, ακινητοποίηση με γυψονάρθηκα και νέος νευραγγειακός έλεγχος με βελτίωση 
των αιμωδιών. Λόγω του τύπου των καταγμάτων και έπειτα από συνεκτίμηση της φύσης του επαγγέλματος, 
προτάθηκε η χειρουργική αντιμετώπιση και στα δύο άκρα. 
 
Αποτελέσματα 
Ο ασθενής υπεβλήθη σε ανοικτή ανάταξη-εσωτερική οστεοσύνθεση του κατάγματος της κερκίδας ενώ τα 
κατάγματα των μετακαρπίων ανατάχθηκαν κλειστά υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο και σταθεροποιήθηκαν με k-
wires. Στο κάταγμα βάσης αντίχειρα πραγματοποιήθηκε κλειστή ανάταξη υπό c-arm και σταθεροποίηση με 
2 k-wires. Κατά τη μετεγχειρητική παρακολούθηση ελήφθησαν ακτινογραφίες στις 2, 4 και 6 εβδομάδες 
οπότε αφαιρέθησαν τα k-wires και ξεκίνησε κινησιοθεραπεία. Τρεις μήνες μετεγχειρητικά, ελέγχεται χωρίς 
ενοχλήματα, με πλήρες εύρος κίνησης και ακτινολογικά πωρωθέντα κατάγματα ενώ έχει επιστρέψει τις 
τελευταίες 2 εβδομάδες στην εργασία του. 
 
Συμπεράσματα 
Καθώς οι σύνθετες κακώσεις των άκρων αυξάνονται λόγω του αυξανόμενου αριθμού τροχαίων ατυχημάτων 
με δίκυκλο, κρίνεται σημαντική η κατάλληλη επιλογή θεραπείας εξατομικευμένα βάσει παραγόντων όπως η 
ηλικία, οι απαιτήσεις και η φύση του επαγγέλματος του ασθενούς. 
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Εικόνα 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78o Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. | 12 - 15 Οκτωβρίου 2022 | Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών 
Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις 

Εικόνα 3 
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ΑΑ169 

ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟ (IIIB) ΚΑΤΑΓΜΑ ΚΝΗΜΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΑΚΕΡΑΙΟ 
ΑΓΓΕΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΗ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ 
ΜΕΘΟΔΟΥΣ 
Νικόλαος Στεφάνου1, Φώτιος  Παπαγεωργίου1, Γεώργιος Καλίφης1, Χριστίνα  Αρναούτογλου1, Αντώνιος 
Κουτάλος1, Ηλίας Τσερώνης1, Άννα Ζιώγκου1, Κωνσταντίνος Μαλίζος1 

1Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ: Η παρουσίαση περιστατικού ανοικτού κατάγματος κνήμης, υψηλής ενέργειας, τύπου 
IIIB, με ένα αγγείο ακέραιο, που επεπλάκη με πολυ-μικροβιακή λοίμωξη και αντιμετωπίστηκε με προσέγγιση 
πολλαπλών σταδίων. 
 
ΥΛΙΚΟ &ΜΕΘΟΔΟΣ: Ασθενής, άρρεν, 28 ετών, διεκομίσθη στην Κλινική, 10 ημέρες μετά από κάταγμα κνήμης 
τύπου Gustilo IIIb, με τμηματικό οστικό έλλειμμα, ιστικό έλλειμμα πρόσθιου διαμερίσματος κνήμης ύπερθεν 
της περιοχής του κατάγματος, σταθεροποιημένο με εξωτερική οστεοσύνθεση τύπου Hoffmann II. Μετά από 
2 χειρουργικούς καθαρισμούς σε 12 ημέρες, πραγματοποιήθηκε κρημνός έσω γαστροκνημίου σε 
συνδυασμό με NWPTτην 4η εβδομάδα. Την 6η εβδομάδα, τοποθετήθηκε Taylor Spatial Frame προς 
οστεομεταφορά. Την 9η εβδομάδα χρησιμοποιήθηκε συνθετικό ικρίωμα τύπου Integra προς δερματική 
αποκατάσταση σε έδαφος καλώς αγγειούμενου ιστικού υποστρώματος. Το αλλομόσχευμα αφαιρέθηκε 7 
ημέρες μετά λόγω πυώδους έκκρισης και παρουσίας σκωλήκων. Στο μεταξύ, με την πρόοδο της εγγύς 
οστικής διάτασης, το πλημμελώς καλυμμένο περιφερικό τμήμα συμπλησιάστηκε με ρυθμό 0.5 mm/ημέρα. 
Με την προσέγγιση του σημείου πρόσδεσης, τοποθετήθηκε οστικός μυελός με την τεχνική Papineau και 
αυτομόσχευμα χρησιμοποιώντας το σύστημα RIA. Την 14η εβδομάδα, τοποθετήθηκε δερματικό μόσχευμα 
μερικού πάχους. Συνολικά, υπεβλήθη σε 14 χειρουργικούς καθαρισμούς, 22 ημέρες αντιβιοτικής αγωγής, 8 
επιθέματα τσιμέντου με αντιβιοτικά και τέσσερις NWPTs.  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Παρά την πολυμικροβιακή λοίμωξη, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η επούλωση των 
μαλακών μορίων. Μετά την αστοχία του κρημνού γαστροκνημίου και του δερματικού αλλομοσχεύματος, η 
κάλυψη επετεύχθη 5 μήνες από τον τραυματισμό, ακολουθώντας στρατηγική επούλωσης κατά στάδια. 
Καθυστερημένη πώρωση του κατάγματος 8 μήνες από το ατύχημα, επέτρεψε πλήρη φόρτιση. Τα 
υπολείμματα των μυών του προσθίου και έξω διαμερίσματος αποκαταστάθηκαν και ο ασθενής έχει σταθερή 
ποδοκνημική και υπαστραγαλική άρθρωση, με μυϊκή ισχύ 4/5 σε όλα τα διαμερίσματα της κνήμης. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ένα ανοικτό κάταγμα κνήμης με σημαντικό οστικό και μαλακών μορίων έλλειμμα και ένα 
αγγείο βατό, μπορεί να διασωθεί, εφ’ όσον αντιμετωπιστεί ριζικά η λοίμωξη και εφαρμοστούν τεχνικές 
διατατικής ιστογένεσης, Papineau και αποκατάστασης δερματικών ελλειμμάτων.  
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ΑΑ170 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕ ΔΥΟ ΧΡΟΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΙΠΛΕΓΜΕΝΟΥ 
ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΕΤΑΚΑΡΠΙΩΝ 
Θωμάς Ρεπαντής1, Ιωάννης Παπαϊωάννου1, Χριστίνα Αραχωβίτη1, Σταματία Χατζηπέρη1 

1Γενικό Νοσοκομείο Πατρών "Άγιος Ανδρέας" 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα ανοικτά πολλαπλά κατάγματα μετακαρπίων είναι σπάνια και παρουσιάζουν σημαντικές προκλήσεις στην 
αντιμετώπιση τους καθώς συνδυάζονται με μεγάλο οίδημα των μαλακών μορίων και υψηλά ποσοστά 
λοιμώξεων. Παρουσιάζουμε την περίπτωση άνδρα 30 ετών με ανοικτά κατάγματα τεσσάρων μετακαρπίων 
που αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά σε δύο χρόνους  
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Τραύμα στην παλαμιαία επιφάνεια αριστεράς άκρας χειρός συνεπεία ανατροπής οχήματος και σύνθλιψης 
είχε ως συνέπεια ανοικτά (G-A 2) κατάγματα διάφυσης 2ου, 3ου, 4ου και 5ου μεταταρσίου. Σε πρώτο χρόνο 
έγινε χειρουργικός καθαρισμός και διερεύνηση του τραύματος. Δεν ανευρέθηκαν βλάβες σε τένοντες ή 
νευραγγειακές δομές και έγινε σταθεροποίηση του 3ου και 4ου μεταταρσίου με KW. Μετά από 15 ημέρες 
και αφού υποχώρησε το οίδημα και δεν υπήρχαν στοιχεία λοίμωξης, έγινε εσωτερική οστεοσύνθεση 2ου και 
5ου μεταταρσίου με πλάκα mini καταγμάτων. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
Μετά από αρχική ακινητοποίηση σε νάρθηκα για 10 ημέρες προκειμένου να υποχωρήσει το οίδημα, ο 
ασθενής ξεκίνησε πρόγραμμα φυσιοθεραπείας -κινησιοθεραπείας. Κατά τον τελευταίο επανέλεγχο 
διαπιστώνεται ομαλή πορεία πώρωσης των καταγμάτων και σχεδόν πλήρης αποκατάσταση της 
λειτουργικότητας του χεριού καθώς παραμένει μικρό εκτατικό έλλειμμα στο 3ο και 4ο δάκτυλο. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η αντιμετώπιση πολλαπλών ανοικτών καταγμάτων μετακαρπίων είναι μια πρόκληση καθώς η πιθανότητα 
λοίμωξης καθιστά παρακινδυνευμένη την τοποθέτηση υλικών οστεοσύνθεσης ενώ ταυτόχρονα είναι 
αναγκαία κάποιας μορφής αρχική σταθεροποίηση προκειμένου να ελεγχθεί το οίδημα των μαλακών μορίων. 
Παρουσιάζουμε τη χειρουργική αντιμετώπιση σε δύο χρόνους ως μια εναλλακτική επιλογή με καλά 
αποτελέσματα και ελαχιστοποίηση των επιπλοκών. 
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Εικόνα 3 
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ΑΑ171 

ΨΕΥΔΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΤΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ 
Δημήτριος Σκουτέρης1, Παναγιώτης Χριστόπουλος1, Γεωργία Δεδούση1, Βασίλειος Ψυχογυιός1 

1Ε΄Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.N. Ασκληπιείο Βούλας 

Εισαγωγή/Σκοπός 
 
Η χειρουργική αντιμετώπιση των καταγμάτων του κάτω πέρατος βραχιονίου με οστεοσύνθεση αποτελούν 
την ενδεδειγμένη θεραπεία για την πώρωσή τους με αποτελέσματα που κυμαίνονται από καλά έως μέτρια. 
Ωστόσο, αρκετές φορές οδηγούν σε ψευδάρθρωση δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα αναπηρίας για τον 
ασθενή. Σκοπός αυτής της αναδρομικής μελέτης ήταν η παρουσίαση της εμπειρίας της κλινικής μας στην 
αντιμετώπιση αυτών των περιπτώσεων. 
 
Υλικό/Μέθοδος 
 
Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει 7 ασθενείς που παρουσίασαν ψευδάρθρωση περιφερικού άκρου βραχιονίου 
μετά από την αρχική χειρουργική αντιμετώπιση με οστεοσύνθεση. Πρόκειται για 4 γυναίκες και 3 άνδρες με 
μέσο όρο ηλικίας τα 47 έτη (28-67 έτη). Ο μέσος χρόνος μεταξύ πρώτου και δεύτερου χειρουργείου ήταν 22 
μήνες (5-30 μήνες), με αρχική αιτίαση και συμπτώματα άλγους, αστάθειας και απώλειας λειτουργικότητας 
της άρθρωσης του αγκώνα. Όλοι οι ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν με οπίσθια προσπέλαση και οστεοτομία 
ωλεκράνου, οστεοσύνθεση με χρήση δύο ανατομικών πλακών και οστικού μοσχεύματος. 
 
Αποτελέσματα 
 
Έξι από τους επτά ασθενείς παρουσίασαν πώρωση του κατάγματος με μέσο χρόνο πώρωσης τους 5 μήνες 
(3,5-10 μήνες). Ο μετεγχειρητικός μέσος όρος κάμψης-έκτασης αγκώνα ήταν 76° (15°-125°). Ένας ασθενής 
παρουσίασε λοίμωξη που αντιμετωπίσθηκε επιτυχώς με αντιβιοτική αγωγή, ενώ ένας ασθενής παρουσίασε 
συμπιεστική νευροπάθεια του ωλενίου νεύρου που αντιμετωπίσθηκε χειρουργικά. 
 
Συμπεράσματα 
 
Η εσωτερική οστεοσύνθεση με ανατομικές πλάκες και η χρήση οστικού μοσχεύματος αποτελεί την θεραπεία 
εκλογής στις περιπτώσεις ψευδάρθρωσης του κάτω πέρατος βραχιονίου. Ο λεπτομερής προεγχειρητικός 
σχεδιασμός, η οπίσθια εκτεταμένη προσπέλαση με οστεομία ωλεκράνου, η απελευθέρωση μαλακών ιστών 
και η κινητοποίηση του ωλενίου νεύρου σε συνδυασμό με μια σταθερή οστεοσύνθεση μπορούν να 
μεγιστοποιήσουν τα ποσοστά πώρωσης οδηγώντας σε καλύτερα λειτουργικά αποτελέσματα.  
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ΑΑ172 

FRAGILITY FRACTURE DUE TO METABOLIC DISORDER AFTER BARIATRIC 
SURGERY PROCEDURE: TOTAL HIP REPLACEMENT WITH CONSTRAINED 
LINER AS DEFINITE MANAGEMENT 
Γεωργία Κανελλοπούλου1, Κωνσταντίνος  Χριστόπουλος1 
1Καλαμάτα 

Elderly people come up against  a hip fracture after misstepping and eventually falling . Two main types of hip 
fracture exist : 1) intracapsular(supcapital or pipkin ) and 2) extracapsular of intertrochanteric region. A 70-
year old woman- previously undergoing a bariatric surgery and its malabsorption consequences ,such as 
serious neuromuscular deficiency-  presented in our clinic with a 40-days  left intertrochanteric fracture 
misdiagnosed as chronic backache .A quick review , revealed a fall and afterwards constant pain and inability 
of weight bearing . Patient was then -efficiently and effectively- treated with total hip arthroplasty (THA) with 
constrained liner . THA consists of femoral stem prosthesis , acetabular component and baring surfaces 
.Contrained liner is a metal ring that holds femoral head captive in the socket so the patient has less range of 
motion. This technique is preferable to avoid  easier component’s dislocation when neuromuscular 
comorbidities, dementia or  deficient abductor mechanism exist. Normally, intramedullary nailing or ORIF 
with sliding hip screw are first option managements. Final evaluation reveals better outcome. Harris  hip score 
: before the fall ( 84%) , directly after the fall ( 35,65%), one month post operatively (58,30 % ) , 6 months post 
op (66,5%). Barthel score : entry ( 20%) , exit (65%). FIM score : entry (73%) , exit (97%). These, estimate 
patient’s pain and  daily functional independence. Proximal femur fractures are up to 10 % occult on 
radiograph . Specialists must have a high index of suspicion , take a good patient history ,make  a careful 
examination and question upon the way of managing it. It is not mandatory for a fracture to be treated as it 
is usually be done. It depends on the patient and her/his special needs.  
Su, Edwin P MD; Pellicci, Paul M MD. The Role of Constrained Liners in Total Hip Arthroplasty. The Association 
of Bone and Joint Surgeons .March 2004 - Volume 420 - Issue - p 122-129 
 
Alicia Mangram, Phillip Moeser, Michael G Corneille, Laura J Prokuski, Nicolas Zhou, Jacqueline Sohn, Shalini 
Chaliki, Olakunle F Oguntodu & James K Dzandu. Geriatric trauma hip fractures: is there a difference in 
outcomes based on fracture patterns?. World Journal of Emergency Surgery. 9, Article number: 59 (2014) 
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ΑΑ173 

OSTEOGENESIS IMPERFECTA: IMAGING MANIFESTATIONS OF MARKED 
SKELETAL DEFORMITY IN CHILDREN 
Σταυρούλα Θεοδώρου1, Δάφνη Θεοδώρου, Yousuke Kakitsubata 
1Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοομείο. Ιωαννίνων 

Background: Osteogenesis imperfecta (OI) also known as "brittle bone" disease is a rare genetic disorder of 
connective tissue associated with abnormal synthesis/structure of collagen type-I.  In 90% of the cases, 
mutations present in either the COL1A1 or the COL1A2 gene encoding procollagen-that is, a basic component 
of bone, dental enamel, eye sclera, tendons, ligaments, and the skin.  Extraskeletal manifestations of OI 
include blue sclerae, grayish teeth (dentinogenesis imperfecta), and hypermobile joints.  Alarming skeletal 
manifestations of OI are those of repeated or unexplained fractures. The radiographic hallmark of OI is diffuse 
decrease in bone density in the axial and appendicular skeleton.  Thin, gracile bones, multiple fractures and 
progressive skeletal deformities are typical in all forms of the disease.  Spinal manifestations of OI include 
flattening of the vertebral bodies and kyphoscoliosis.  Cranial complications associated with bone softening 
include platybasia and basilar invagination, with or without neurological abnormalities, and numerous 
Wormian bones.  In the pelvis, abnormalities include triradiate pelvis, shepherd's crook deformity, and 
protrusio acetabuli.   
Purpose:  Two male and one female child (ages, 7months-12years) with OI underwent radiographic skeletal 
survey to characterize disease findings.   
Findings: A wide range of craniospinal, appendicular and pelvic abnormalities was recorded.  Generalized 
osteopenia, abnormal thin cranium, platybasia, thoracic scoliosis, and platyspondyly (codfish vertebrae) were 
among the manifestations of disease.  Deformity of the rib cage and rib fractures were seen.  Short and thick 
lower limbs resulting in short stature, and discrepancy in leg length and bowing in the long bones were 
present. Debilitating and repeated fractures and marked deformity of the pelvis and the femora were 
universal findings.   
Summary: Because of impaired osteogenesis, patients with OI present with a wide spectrum of radiologic 
abnormalities in the skeleton, concluding in bone deformity and disfigurement.  Although the radiographic 
findings of OI are not pathognomonic for the disease diagnosis can be suggested.         
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ΑΑ174 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΖΟΛΕΔΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΔΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ  
Δημήτριος Μπέγκας1, Αλέξανδρος Παστρούδης1, Αριστέα Μπίνα2, Σταμάτιος Θεόδωρος Χατζόπουλος1, 
Γεώργιος Γεωργιάδης3, Αλεξία Μπαλανίκα4 

1Στ΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρείο Οστεοπόρωσης, Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, 2Αναισθησιολογικό Τμήμα, 
Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας,  3Δ΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρείο Οστεοπόρωσης, Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο 
Βούλας, 4Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας και Υπερηχογραφίας Μυοσκελετικού Συστήματος, Ιατρείο Οστεοπόρωσης, Γενικό 
Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας 

Σκοπός: Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της χρήσης ζολεδρονικού οξέος (ΖΟ) στη θεραπεία της παροδικής 
οστεοπόρωσης του ισχίου (ΠΟΙ). 
Υλικό & Μέθοδος: Μεταξύ 2008-2018, 17 ασθενείς (όλοι άνδρες) με ΠΟΙ έλαβαν θεραπεία στην κλινική μας. 
Όλοι αντιμετωπίστηκαν με μία εφάπαξ ενδοφλέβια δόση ΖΟ (5mg), καθημερινά συμπληρώματα ασβεστίου 
(500mg) και βιταμίνης D (400 IU) και μερική φόρτιση των πάσχοντος σκέλους. Η αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων της θεραπείας βασίστηκε σε κλινικά (έλεγχος βάδισης, εύρος κίνησης και χρήση οπτικής 
αναλογικής κλίμακας πόνου [VAS] πριν τη θεραπεία και 2, 4, 6, 12 και 24 εβδομάδες μετά) και ακτινολογικά 
(ακτινογραφίες πυέλου πριν, 1, 3 και 6 μήνες μετά τη χρήση ΖΟ και μαγνητική τομογραφία [MRI] ισχίων πριν, 
μετά 3 μήνες και ανά διαστήματα 6 μηνών μετά την έναρξη της θεραπείας) κριτήρια. 
Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 40,5 (32-49) έτη. Η μέση διάρκεια παρακολούθησης τους 
ήταν 18,3 (12-36) μήνες. Ο μέσος απαιτούμενος χρόνος ύφεσης του πόνου ήταν 2,4 (2-3) εβδομάδες. Υπήρξε 
σταδιακή μείωση των τιμών της κλίμακας VAS. Δώδεκα εβδομάδες μετά τη θεραπεία, κανένας ασθενής δεν 
παρουσίαζε χωλότητα ή πόνο κατά τη βάδιση και τις κινήσεις του πάσχοντος ισχίου, ενώ η MRI αποκάλυψε 
πλήρη εξάλειψη του αρχικού μυελικού οιδήματος σε όλους τους ασθενείς. Δεν υπήρξε καμία περίπτωση 
ισχαιμικής νέκρωσης ισχίου ή παρενεργειών λόγω της θεραπείας. 
Συμπεράσματα: Η χορήγηση ζολεδρονικού οξέος σε ασθενείς με ΠΟΙ παρέχει έγκαιρη ανακούφιση από τον 
πόνο, γρήγορη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες και πλήρη εξάλειψη του οιδήματος του μυελού 
των οστών σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθιστώντας το μια πολύ καλή θεραπευτική επιλογή. 
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ΑΑ175 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 
ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΟΣΤΟΥ. ΔΕΚΑΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3-ΕΤΗ 
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
Δημήτριος Μπέγκας1, Κος Γεώργιος Γεωργιάδης2, Σταμάτιος Θεόδωρος Χατζόπουλος1, Αριστέα Μπίνα3, Αλεξία 
Μπαλανίκα4, Αλέξανδρος Παστρούδης1 

1ΣΤ΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρείο Οστεοπόρωσης, Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, 2Δ΄ Ορθοπαιδική Κλινική, 
Ιατρείο Οστεοπόρωσης, Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, 3Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο 
Ασκληπιείο Βούλας, 4Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας και Υπερηχογραφίας Μυοσκελετικού, Ιατρείο Οστεοπόρωσης, Γενικό 
Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας 

Εισαγωγή: Η συχνότητα εμφάνισης άτυπων καταγμάτων μηριαίου (AΚΜ) αυξάνεται συνεχώς. Ωστόσο, 
υπάρχουν λίγες μακροχρόνιες μελέτες σχετικά με τις επιπλοκές τους και τους παράγοντες που τις 
επηρεάζουν. 
Σκοπός: Η διερεύνηση των αποτελεσμάτων, των επιπλοκών και των παραγόντων κινδύνου επιπλοκών ΑΚΜ 
που αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά σε χρονικό διάστημα δεκαετίας, μέσω προεγχειρητικής (ΠΕ) και 
μετεγχειρητικής (ΜΤΧ) τους παρακολούθησης διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών. 
Υλικό & Μέθοδος: Εξετάσθηκαν αναδρομικά οι φάκελοι 78(74 γυναίκες) ασθενών που υποβλήθηκαν σε 
χειρουργική επέμβαση για ΑΚΜ, από 2 διαφορετικές ορθοπαιδικές κλινικές, κατά το διάστημα 2008-2018. 
Η μελέτη περιλάμβανε εξέταση ακτινογραφιών για διερεύνηση της θέσης εντόπισης των καταγμάτων, της 
γωνίας πρόσθιας/πλάγιας κύρτωσης του μηριαίου οστού, της εμφάνισης καθυστερημένης ή μη πώρωσης 
και της παρουσίας ετερόπλευρων ΑΚΜ και περιπροθετικών καταγμάτων (ΠΚ).  
Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 70,8(58-87) ετών. Η μέση διάρκεια follow-up ήταν 78,3(36-
104) μήνες. Είκοσι οκτώ (35,9%) ΑΚΜ εντοπίστηκαν στην υποτροχαντήριο περιοχή και 50(64,1%) στη 
διάφυση. Οι ΠΕ μέσες τιμές γωνίων πρόσθιας/πλάγιας κύρτωσης μηριαίου ήταν 10,7°(SD 5,4°)/6,4°(SD 6,1°), 
αντίστοιχα. Οι ΜΤΧ μέσες τιμές γωνιών πρόσθιας/πλάγιας κύρτωσης ήταν 8,8°(SD 5,3°)/4,7°(SD 5,7°), 
αντίστοιχα. Εξήντα έξι ασθενείς (84,62%) λάμβαναν διφωσφονικά και 12(15,38%) Denosumab για μέσο 
χρονικό διάστημα 69,4(52-112, SD 43,2) μήνες ΠΕ. Ενδομυελική  ήλωση διεξήχθη σε 72(92,30%) περιπτώσεις 
και εσωτερική οστεοσύνθεση (ORIF) με πλάκα και βίδες σε 6(7,70%). Πώρωση επιτεύχθηκε σε 73(93,58%) 
ασθενείς σε μέσο χρονικό διάστημα 21,8(8-86) εβδομάδων. Καθυστερημένη πώρωση σημειώθηκε σε 
16(20,51%) περιπτώσεις και αποτυχία πώρωσης σε 5(6,41%). Ετερόπλευρο ΑΚΜ εμφάνισαν 29(37,17%) 
ασθενείς και ΠΚ 4(5,13%), κυρίως στις περιπτώσεις ORIF με πλάκα (p = 0,024) και υψηλής γωνίας ΜΤΧ 
πρόσθιας/πλάγιας κύρτωσης (p = 0,042). 
Συμπεράσματα: Στην παρούσα μελέτη, η μακροχρόνια χρήση αντιοστεοκλαστικών φαρμάκων αποτέλεσε 
σημαντικό παράγοντα κινδύνου για εμφάνιση ΑΚΜ και η υψηλή ΜΤΧ πρόσθια/πλάγια κύρτωση και η 
εφαρμογή ORIF με πλάκα αύξησαν σημαντικά την εμφάνιση ΠΚ. 
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ΑΑ176 

ΕΚΤΟΠΗ ΟΣΤΕΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΦΩ ΙΣΧΙΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ COVID-19 ΚΑΙ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΘ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 
Φωτεινή Σουκάκου1, Ιωάννης Ζαφείρης1, Βασίλειος Καραμπικας1, Παύλος Αλτσιτζιόγλου1, Σπυρίδων Σιούτης1, 
Ευάγγελος Φραγκομίχαλος2, Ανδρέας Μαυρογένης1 

1Π..Γ.Ν «ΑΤΤΙΚΟΝ», 2Ιδιωτικο Ίδρυμα, Χίος 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η έκτοπη οστεοποίηση χαρακτηρίζεται από το μη φυσιολογικό σχηματισμό οστού 
εξωαρθρικά στους μαλακούς ιστούς, και διακρίνεται σε γενετικής αιτιολογίας, μη τραυματική ή 
νευρογενής, και μετατραυματική. Σε περιπτώσεις ασθενών με παρατεταμένη νοσηλεία στη ΜΕΘ, οι 
παράγοντες κινδύνου εμφάνισης έκτοπης οστεοποίησης αυξάνονται, με κυριότερους την υποξαιμία 
και τον μηχανικό αερισμό, καθώς και τη χρήση νευρομυϊκών αποκλειστών και τον παρατεταμένο 
κλινοστατισμό. Παρουσιάζουμε περίπτωση ασθενούς, ο οποίος εμφάνισε έκτοπη οστεοποίηση 
άμφω ισχίων, κατόπιν παρατεταμένης νοσηλείας στη μονάδα εντατικής θεραπείας, λόγω νόσησης 
από COVID-19. 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Η ανάδειξη της επιπλοκής της έκτοπης οστεοποίησης σε περιπτώσεις παρατεταμένης 
νοσηλείας στη ΜΕΘ, λόγω νόσησης από COVID-19, καθώς και της σημαντικότητας της έγκαιρης 
διάγνωσης και αντιμετώπισης αυτής της επιπλοκής για τη λειτουργικότητα της άρθρωσης. 
 
ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ: Άνδρας 66 ετών, με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό, διασωληνώθηκε λόγω 
COVID-19, και νοσηλεύτηκε για 40 ημέρες στη ΜΕΘ. Λίγους μήνες μετά το πέρας της νοσηλείας του, 
ο ασθενής παρουσίασε άλγος και σταδιακά επιδεινούμενο περιορισμό του εύρους κίνησης άμφω 
ισχίων. Από τον απεικονιστικό έλεγχο που διενεργήθη, τέθηκε η διάγνωση έκτοπης οστεοποίησης 
και στις δύο κατ’ ισχίων αρθρώσεις. Ο ασθενής παρακολουθήθηκε για 16 περίπου μήνες από τη 
διάγνωση της πάθησης, με εργαστηριακές εξετάσεις αλκαλικής φωσφατάσης, ακτινογραφίες 
λεκάνης-ισχίων, και σπινθηρογράφημα οστών. Έτσι, με φυσιολογικές τιμές αλκαλικής φωσφατάσης 
και αρνητικό σπινθηρογράφημα οστών, αποφασίστηκε η χειρουργική πλήρης αφαίρεση των 
οστικών γεφυρών της έκτοπης οστεοποίησης και στα δύο ισχία, με διεγχειρητικούς χειρισμούς για 
τον έλεγχο του εύρους κίνησης των αρθρώσεων. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο ασθενής έλαβε φαρμακευτική αγωγή με ινδομεθακίνη 75mg από του στόματος, 
δύο φορές την ημέρα για 60 ημέρες. Άμεσα μετεγχειρητικά, ανέκτησε το πλήρες εύρος κίνησης και 
στις δύο αρθρώσεις χωρίς κάποια επιπλοκή. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η αιτιολογία της μη τραυματικής έκτοπης οστεοποίησης σε ασθενείς με 
παρατεταμένη νοσηλεία λόγω COVID-19 στη ΜΕΘ είναι ασαφής. Έτσι, η κλινική εξέταση και ο 
απεικονιστικός έλεγχος είναι απαραίτητοι για τη διάγνωση αυτής της επιπλοκής, η οποία όταν τεθεί 
έγκαιρα είναι δυνατόν να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργικότητα της άρθρωσης.
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ΑΑ177 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΦΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑ 
REBOUND ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
ΔΕΝΟΣΟΥΜΑΜΠΗΣ 
Παρασκευάς Ασημάκης Βελιτσικάκης1, Γεώργιος Γιοβανίδης1, Στυλιανός Κοπανός2, Χρήστος Ζαφείρης3 

1Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν. Χαλκίδας, 2Αρεταίειο Νοσοκομείο, 3Κλινική Σπονδυλικής Στήλης Metropolitan General Κέντρο 
Σκολίωσης Τραύματος και Ογκολογίας ΣΣ 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η δενοσουμάμπη είναι ένα πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα που μειώνει σημαντικά 
τους δείκτες οστικής ανακατασκευής (Bone Turnover Markers), αυξάνει την ογκομετρική οστική πυκνότητα 
στο φλοιώδες οστό και έχει ως αποτέλεσμα, την μείωση του κινδύνου σπονδυλικών καταγμάτων. Το 
διάλειμμα δενοσουμάμπης (drug holiday) συσχετίζεται με υψηλό κίνδυνο πολλαπλών σπονδυλικών 
καταγμάτων σύντομα μετά τη διακοπή χορήγησης. Οι λόγοι διακοπής της φαρμακευτικής αγωγής ποικίλουν, 
αλλά οι πιο συχνοί είναι επικείμενη ορθοδοντική επέμβαση, θέληση του ασθενούς και μακροχρόνια 
περίοδος θεραπείας. 
 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ:  Σκοπός αυτής της επιστημονικής εργασίας είναι να εξετάσει τη σύγχρονη 
βιβλιογραφία σχετικά με την επίδραση της κυφοπλαστικής και της σπονδυλοπλαστικής στον παραπάνω 
τύπο καταγμάτων.  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η θεραπεία σπονδυλικών καταγμάτων που οφείλονται στη διακοπή χορήγησης της 
δενοσουμάμπης (rebound fractures) μπορεί να είναι είτε χειρουργική είτε συντηρητική με χρήση 
αντικαταβολικών φαρμάκων.  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Αρκετές μελέτες έδειξαν πως η χειρουργική αντιμετώπιση σχετίζεται με υψηλότερο 
κίνδυνο πολλαπλών σπονδυλικών καταγμάτων σε σχέση με τη συντηρητική αγωγή και έτσι, δε συστήνεται 
ως τρόπος θεραπείας, εν τούτοις περαιτέρω έρευνα είναι αναγκαία. 
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ΑΑ178 

Η εφαρμογή των χαμηλόσυχνων μαγνητικών πεδίων στην αντιμετώπιση 
της παροδικής οστεοπόρωσης του ισχίου.  
 
Νικόλαος Αγγουλές1, Γεώργιος Αγγουλές1, Αντώνιος Αγγουλές2 

1Φυσικοθεραπευτής BSc (Hons), Αθήνα,, 2Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Αθήνα  

Εισαγωγή: Η παροδική οστεοπόρωση του  ισχίου αποτελεί μία αυτοπεριοριζόμενη νοσολογική οντότητα 
αγνώστου αιτιολογίας η οποία θεωρείατι ότι  μπορεί να έχει αγγειακό υπόβαθρο ή και ότι οφείλεται σε  
υπερδραστηριότητα  του συμπαθητικού νευρικού συστήματος.  
Σκοπός: Η μελέτη της αποτελεσματικότητας των χαμηλόσυχνων μαγνητικών πεδίων στην αντιμετώπιση της 
παροδικής οστεοπόρωσης του ισχίου. 
 
Υλικό-Μέθοδος: 4 άρρενες  44 - 52 ετών με χωλότητα, ισχιαλγία και δυσκαμψία της άρθρωσης του ισχίου  (3 
Δεξιά - 1 Αριστερά) και διεγνωσμένη παροδική οστεοπόρωση του ισχίου με Μαγνητική Τομογραφία. Οι 
ασθενείς αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά με απλά αναλγητικά, αποφόρτιση του σκέλους, περιορισμό της 
δραστηριότητας και χορήγηση αντιοστεοκλαστικής φαρμακευτικής  αγωγής. Στους ασθενείς  εφαρμόστηκε 
επίσης  θεραπεία με μαγνητικά πεδία συχνότητας 50 Hz, διάρκειας 30 λεπτών και με συχνότητα 3 φορές 
εβδομαδιαίως επί τρίμηνο. 
 
Αποτελέσματα: Έξι μήνες μετά από την έναρξη της αγωγής καταγράφηκε  πολύ ικανοποιητική   βελτίωση της 
κλινικής εικόνας σε όλους τους  ασθενείς  και  βάδιση χωρίς βοήθημα με πλήρη φόρτιση ενώ παρέμενε 
μικρός περιορισμός των στροφών. Ο  απεικονιστικός επανέλεγχος  12 μήνες μετά δεν κατέγραψε παθολογικά 
ευρήματα στην άρθρωση του ισχίου που είχε υποστεί βλάβη.   
 
Συμπεράσματα: Η θεραπεία με χαμηλόσυχνα μαγνητικά πεδία είναι μια ασφαλής και καλά ανεκτή φυσική 
θεραπεία, η οποία   φαίνεται να  συνεισφέρει επικουρικά μαζί με τη λοιπή θεραπευτική προσέγγιση  στην 
αποκατάσταση των οστικών βλαβών των ασθενών με παροδική οστεοπόρωση του ισχίου  και στην 
επαναφορά τους στις πρότερες  φυσιολογικές δραστηριότητες τους. 
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ΑΑ179 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΕΡΙΠΑΡΑΤΙΔΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΤΥΠΩΝ 
ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ 
ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΩΝ 
Δημήτριος Μπέγκας1, Γεώργιος Γεωργιάδης2, Αλέξανδρος Παστρούδης1, Σταμάτιος Θεόδωρος Χατζόπουλος1, 
Αριστέα  Μπίνα3, Αλεξία Μπαλανίκα4 

1ΣΤ΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρείο Οστεοπόρωσης, Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, 2Δ΄ Ορθοπαιδική Κλινική, 
Ιατρείο Οστεοπόρωσης, Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, 3Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο 
Ασκληπιείο Βούλας, 4Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας και Υπερηχογραφίας Μυοσκελετικού Συστήματος, Ιατρείο 
Οστεοπόρωσης, Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας 

Εισαγωγή: Η πολυετής και μαζική χρήση διφωσφονικών (ΔΦ) στην αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης, αυξάνει 
συνεχώς τη συχνότητα εμφάνισης άτυπων καταγμάτων μηριαίου (ΑΚΜ). Η οστεοαναβολική δράση της 
τεριπαρατίδης (TPD) φαίνεται πως βοηθά και επιταχύνει την πώρωση αυτών των καταγμάτων.  
Σκοπός: Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων χρήσης TPD στη θεραπεία ΑΚΜ μετά από μακροχρόνια χρήση 
ΔΦ. 
Υλικό & Μέθοδος: Εξετάσαμε αναδρομικά τους φακέλους 36 ασθενών με ΑΚΜ σχετιζόμενα με μακροχρόνια 
χρήση ΔΦ, που αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά μεταξύ 2008-2018. Σε όλους διενεργήθηκε ορθόδρομη 
ενδομυελική ήλωση (ΕΗ). Χωρίσαμε τους ασθενείς σε 2 ομάδες (Α και Β) με βάση τη λήψη ή μη TPD 
μετεγχειρητικά (μ.τ.χ.). Στην ομάδα Α(n=19) χορηγήθηκαν 20μg TPD ημερησίως μαζί με 1000mg ασβεστίου 
και 800 IU χοληκαλσιφερόλης. Στην ομάδα Β(n=17) χορηγήθηκαν μόνο ασβέστιο και χοληκαλσιφερόλη (ίδια 
δοσολογία με την ομάδα Α). Εξετάσεις παρακολούθησης πραγματοποιήθηκαν στους 1,3,6,9 και 12 μήνες 
μ.τ.χ. Η αξιολόγηση των ασθενών βασίστηκε σε ακτινολογικά (απλή ακτινογραφία και αξονική τομογραφία-
προσδιορισμός επούλωσης κατάγματος), κλινικά/λειτουργικά (Harris Hip Sore-HHS, Visual Analog Scale-VAS) 
κριτήρια και την εμφάνιση επιπλοκών. 
Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 76,5(67-82) έτη. Από τα 36 κατάγματα, τα 20 (ομάδα 
Α/Β:12/8, αντίστοιχα) ήταν υποτροχαντήρια και τα 16 (ομάδα Α/Β:7/9 αντίστοιχα) στην εγγύς διάφυση του 
μηριαίου. Ο μέσος χρόνος πώρωσης ήταν 4,2(3,5-6,0) μήνες στην ομάδα Α και 6,1(4,5-9,0) μήνες στην ομάδα 
Β (p=0,07). Οι μέσες τιμές των HHS και VAS ήταν σημαντικά καλύτερες στην ομάδα Α [ομάδα A/B 
(HHS):89/68,5, αντίστοιχα (p=0,02) και ομάδα A/B (VAS):19,3mm/37,5mm, αντίστοιχα (p =0,04)] εντός 6 
μηνών μ.τ.χ. Κανένας ασθενής δεν εμφάνισε μετεγχειρητικές επιπλοκές. 
Συμπεράσματα: Η χρήση ΤPD στη θεραπεία ΑΚΜ σχετιζόμενων με μακροχρόνια χρήση ΔΦ προσφέρει ταχεία 
πώρωση, σημαντική ύφεση πόνου, γρήγορη κινητοποίηση και βελτιωμένη λειτουργικότητα του ισχίου, 
αποτελώντας έτσι μια πολύ καλή επιλογή βελτιστοποίησης της χειρουργικής διαχείρισής τους.  
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Κάταγμα Colles’: Μεταβολή στην Οστική Πυκνότητα κατά τη Διαδικασία 
της Πώρωσης 
Σταυρούλα Θεοδώρου1, Δάφνη Θεοδώρου1, Ιωάννης Κώστας-Αγνάντης1 
1Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η απώλεια της οστικής πυκνότητας (BMD) στα κατάγματα Colles' σχετίζεται με την ακινητοποίηση, 
το bone remodeling και τον τραυματισμό των αγγείων των κατεαγότων οστών.  Τα κατάγματα Colles' κατά 
την πώρωσή τους συνοδεύονται συνήθως από απώλεια της BMD στην ανατομική θέση του άπω πέρατος του 
πήχεως.  Ωστόσο, η BMD μπορεί να παραμείνει σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια της πώρωσης, χωρίς να είναι 
γνωστή η αιτιολογία της διαφορετικής βιολογικής συμπεριφοράς των δύο αυτών φαινομένων.   
 
ΣΚΟΠΟΣ:  Μετρήθηκαν οι μεταβολές της BMD στο άπω πέρας του πήχεως μετά από κάταγμα και κατά τη 
διαδικασία πώρωσης, με σημείο αναφοράς την BMD στο ετερόπλευρο φυσιολογικό άκρο.  Υπολογίσθηκε η 
μεγαλύτερη οστική απώλεια και εντοπίστηκαν οι θέσεις που αυτή συμβαίνει στις διαφορετικές φάσεις της 
πώρωσης.    
 
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ:  Μελετήθηκαν 26 γυναίκες (50-80 ετών) με ατραυματικό κάταγμα Colles' επιβεβαιωμένο 
με απλές ακτινογραφίες.  Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με DXA (Hologic QDR, Discovery W) στον άπω 
πήχυ στις προκαθορισμένες από το λογισμικό θέσεις (UD, MID και 1/3) και σε καθορισμένα χρονικά 
διαστήματα, δηλ. στις 6 εβδομάδες, κατά την αφαίρεση του νάρθηκα και στις 18 εβδομάδες.   
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στις 6 εβδομάδες, παρατηρήθηκε τάση προς μείωση της BMD κατά 1.5-5%.  Η μικρότερη 
μείωση (1.5%) αφορούσε τη φλοιώδη 1/3 θέση και η μεγαλύτερη την UD, θέση πλούσια σε σπογγώδες 
οστούν.  Αργότερα, στις 18 εβδομάδες βρέθηκε ότι η οστική απώλεια συνεχιζόταν και περίπου 
διπλασιάστηκε σε ποσοστό 4.9-10%, με στατιστικά σημαντική πτώση στις θέσεις UD και MID (p< 0.05).  Οι 
μετρήσεις έδειξαν αύξηση της %απώλειας BMD με την ηλικία των γυναικών και παράλληλα παρατηρήθηκε 
μέτρια συσχέτιση της %απώλειας BMD με την ηλικία στις θέσεις 1/3 (r=0.57) και UD (r=0.40).      
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:  Μετά από κάταγμα Colles' παρατηρείται συνεχής μείωση της BMD στο πάσχον άκρο.  Το 
ποσοστό απώλειας της BMD αυξάνεται με την ηλικία.  Η μετρούμενη ελάττωση της οστικής μάζας συνίσταται 
κυρίως σε απώλεια σπογγώδους οστίτη οστού παρά φλοιώδους. 
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ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΕΡΙΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ 
ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΕΣΤΙΑΚΗ ΦΛΟΙΩΔΗ ΠΑΧΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΕΓΓΥΣ ΔΙΑΦΥΣΗ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΟΙΧΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΟΣΤΟΥ  
Σπυρίδων Γιούργος1, Κωνσταντίνος Μανιάτης1, Νικόλαος Καραχοτζίτης1, Γεώργιος Γεωργιάδης1 

1Δ Ορθοπαιδικό Τμήμα, Ασκληπιείο Βούλας 

 
Εισαγωγή: Παγκοσμίως αυξάνεται η συχνότητα εμφάνισης οστεοπορωτικών καταγμάτων ισχίου. 
Αντιοστεοπορωτικά φάρμακα χρησιμοποιούνται για την πρόληψη τους, ωστόσο η παρατεταμένη θεραπεία 
σχετίζεται με άτυπα κατάγματα του μηριαίου οστού (AFFs – Atypical femur fractures). Μέθοδος εκλογής 
θεραπείας αυτών είναι η ενδομυελική ήλωση.  
Σκοπός: Παρουσίαση σπάνιας περίπτωσης περιτροχαντηρίου κατάγματος μηριαίου οστού, με 
συνυπάρχουσα εστιακή φλοιώδη πάχυνση στην έξω επιφάνεια της εγγύς διάφυσης του μηριαίου, εύρημα 
που συχνά αποτελεί προγνωστικό σημείο AFF. 
Υλικό & Μέθοδος: Γυναίκα, 97 ετών, μετά από πτώση εξ ιδίου ύψους εμφάνισε περιτροχαντήριο κάταγμα 
μηριαίου. Ακτινολογικά διαπιστώθηκε συνυπάρχουσα εστιακή φλοιώδη πάχυνση στην έξω επιφάνεια της 
εγγύς διάφυσης του μηριαίου. Η ασθενής 6 μήνες πριν, εμφάνισε οστεοπορωτικό συμπιεστικό κάταγμα του 
πέμπτου οσφυϊκού σπονδύλου. Δύο μήνες μετά, για πρώτη φορά, υπεβλήθηκε σε μέτρηση οστικής 
πυκνότητας και βιοχημικό έλεγχο, οπότε διαπιστώθηκε χαμηλή οστική πυκνότητα  (BMD ΟΜΣΣ 0.656 
gr/cm2) και χαμηλά επίπεδα 25 (OH) βιταμίνης D (13,6 ng/ml). Ετέθη σε αντιοστεοπορωτική αγωγή με 
δενοσουμάμπη και συμπλήρωμα ασβεστίου και βιταμίνης D. Η ασθενής υπεβλήθη σε ενδομυελική ήλωση 
με ένα μακρύ ενδομυελικό ήλο για σταθεροποίηση του κατάγματος και προστασία της περιοχής της 
διάφυσης του μηριαίου με την πάχυνση. Λόγω αυξημένης κυρτότητας του μηριαίου χρησιμοποιήθηκε 
μικρότερος του επιθυμητού σε μήκος ενδομυελικός ήλος.  
Αποτελέσματα: Το κάταγμα πωρώθηκε εντός 4 μηνών, ενώ συνέχισε να λαμβάνει συμπληρώματα ασβεστίου 
και βιταμίνης D καθώς και δενοσουμάμπη λόγω παρουσίας αυξημένων δεικτών οστικής εναλλαγής (N-
telopeptide of type I collagen:45nM BCE/mM, Total Procollagen type I N-Terminal Propeptide: 102ng/ml). 
Συμπεράσματα: Ασθενείς με περιτροχαντήριο κάταγμα υπό μακροχρόνια αντιοστεοκλαστική αγωγή ή 
οποιοδήποτε άλλο παράγοντα κινδύνου για AFF (χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D και αυξημένη κυρτότητα 
μηριαίου – όπως η ασθενής μας) πρέπει να υποβάλλονται σε ακτινολογικό έλεγχο όλου του μηριαίου για 
αποκλεισμό συνύπαρξης των δύο παθολογικών καταστάσεων. Σε περίπτωση συνύπαρξης, απαραίτητη είναι 
η χρήση μακρύ κεφαλοουριαίου ενδομυελικού ήλου που σταθεροποιεί το κάταγμα και προφυλάσσει τη 
διάφυση του μηριαίου με την εστιακή φλοιώδη πάχυνση από την εμφάνιση AFF. 
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΆΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΔΙΑΦΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΠΛΑΓΙΑΣ ΓΩΝΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΧΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩ ΦΛΟΙΟΥ 
ΤΗΣ   
Δημήτριος Μπέγκας1, Σταμάτιος Θεόδωρος Χατζόπουλος1, Αριστέα Μπίνα2, Αλεξία Μπαλανίκα3, Γεώργιος 
Γεωργιάδης4, Αλέξανδρος Παστρούδης1 

1ΣΤ΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρείο Οστεοπόρωσης, Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, 2Αναισθησιολογικό Τμήμα, 
Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, 3Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας και Υπερηχογραφίας Μυοσκελετικού Συστήματος, 
Ιατρείο Οστεοπόρωσης, Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας,  4Δ΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρείο Οστεοπόρωσης, Γενικό 
Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας 

Εισαγωγή: Όπως είναι γνωστό τα άτυπα κατάγματα του μηριαίου (ΑΚΜ) σχετίζονται άμεσα με μακροχρόνια 
λήψη διφωσφονικών (ΔΦ). Παρόλα αυτά ΑΚΜ εμφανίζονται και σε άτομα που δε λαμβάνουν ΔΦ, 
υποδηλώνοντας ότι η παθοφυσιολογία τους βασίζεται και σε άλλους προδιαθεσικούς παράγοντες. Ένας από 
αυτούς θεωρείται πως είναι η γεωμετρία της μηριαίας διάφυσης (ΜΔ). 
Σκοπός: Η διερεύνηση των ακτινογραφικών χαρακτηριστικών άτυπων καταγμάτων μηριαίας διάφυσης 
(ΑΚΜΔ), σε σχέση με την αύξηση της πρόσθιοπλάγιας γωνίωσης και του πάχους του έξω φλοιού της. 
Υλικό & Μέθοδος: Πρόκειται για τυχαιοποιημένη συγκριτική μελέτη 52 ασθενών (όλοι γυναίκες, παρόμοιων 
δημογραφικών χαρακτηριστικών) με κατάγματα ΜΔ, οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν στην κλινική μας μεταξύ 
2012–2020 και εκ των οποίων οι 24(ομάδα Α/ομάδα μελέτης) έπασχαν από ΑΚΜΔ και οι 28(ομάδα Β/ομάδα 
ελέγχου) από απλά οστεοπορωτικά κατάγματα μηριαίας διάφυσης (ΑΟΚΜΔ). Όλοι υποβλήθηκαν σε 
ακτινολογικό έλεγχο [προσθιοπίσθιες (ΠΟ) και πλάγιες (ΠΛ) ακτινογραφίες] και η αξιολόγηση των 
καταγμάτων βασίστηκε σε μετρήσεις κριτηρίων όπως η πρόσθια (ΠΡΓ) και η πλάγια (ΠΛΓ) γωνίωση της ΜΔ 
και το πάχος του έξω φλοιού της. 
Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 73,2(59-81) έτη. Όλοι τους στην ομάδα Α είχαν ιστορικό 
χρήσης ΔΦ μέσης διάρκειας 7,8 (5-18) ετών. Η μέση τιμή ΠΡΓ στις ΠΛ ακτινογραφίες ήταν 12,32°±4,92° στην 
ομάδα Α και 3,88±2,82° στην ομάδα Β(Ρ<0,001). Η μέση τιμή ΠΛΓ στις ΠΟ ακτινογραφίες ήταν 15,26°±4,72° 
στην ομάδα Α και 9,97°±4,28° στην ομάδα Β(P<0,003). Όσον αφορά το πάχος του έξω φλοιού, η μέση τιμή 
των μετρήσεων ήταν 10,8±1,1 mm στην ομάδα Α και 7,9±1,8 mm στην ομάδα Β(P < 0,001). 
Συμπεράσματα: Στην παρούσα μελέτη φαίνεται πως τα ΑΚΜΔ σχετίζονται με αυξημένη πρόσθια και πλάγια 
γωνίωση της ΜΔ, όπως επίσης και με σημαντικά μεγαλύτερη πάχυνση του έξω φλοιού της, σε σχέση με τα 
ΑΟΚΜΔ. 
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ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΥΠΑΘΕΙΑΣ (FRAILTY SYNDROME): ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΙΑΣ 
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΠΤΩΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
Νικόλαος Καρακούσης1, Μαρία Γώγου1, Πέτρος  Γεωργακόπουλος1, Σπυρίδων Γαλανάκος1 

1Κέντρο Υγείας Αμαρουσίου 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ: Το σύνδρομο ευπάθειας (frailty syndrome) αποτελεί κλινική οντότητα, η οποία 
χαρακτηρίζεται από διαταραχή των ομοιοστατικών εφεδρειών του οργανισμού, καθώς και από αυξημένη 
ευπάθειά του, τόσο σε ενδογενείς, όσο και σε εξωγενείς στρεσογόνους παράγοντες. Στόχος μας αποτελεί η 
ανασκόπηση της υπάρχουσας σχετικής βιβλιογραφίας, με έμφαση την κλινική εικόνα του συνδρόμου, τις 
επιπλοκές του, τις μεθόδους αξιολόγησής του και τις πιθανές παρεμβάσεις. 
 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Πραγματοποιήθηκε ενδελεχής αναζήτηση στη βάση δεδομένων PubMed, έτσι ώστε 
να εντοπίσουμε μελέτες συναφείς, στο διάστημα των τελευταίων 5 ετών. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ευπάθεια παρουσιάζεται σε γηριατρικούς και ευάλωτους πληθυσμούς. Χαρακτηρίζεται 
από ένα κλινικό φαινότυπο, ο οποίος αποτυπώθηκε για πρώτη φορά από τους Fried και Walston και 
αποτελείται από 5 βασικά χαρακτηριστικά: α) μειωμένη ταχύτητα βηματισμού, β) αδυναμία, γ) κόπωση, δ) 
απώλεια βάρους και ε) μειωμένη φυσική δραστηριότητα. Το συγκεκριμένο σύνδρομο μπορεί να έχει 
δυσμενή αποτελέσματα και συνέπειες, ενώ σχετίζεται με αυξημένες νοσηλείες, πτώσεις, κατάγματα, πιθανή 
ανικανότητα και αναπηρία, οδηγώντας επιπλέον και σε αυξημένη θνητότητα. Τα σημαντικότερα 
πρωτόκολλα αξιολόγησης για το συγκεκριμένο σύνδρομο είναι το «Clinical Frailty Scale» (CFS) και το «Frailty 
Index» (FI).  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Από ότι φαίνεται από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, τόσο η διάγνωση της ύπαρξης του 
συγκεκριμένου συνδρόμου ευπάθειας, όσο και η αντιμετώπισή του με παρεμβάσεις από την πλευρά του 
κλινικού ιατρού, μπορεί να αποβεί σωτήρια στη μείωση των επιπλοκών του, που συμβάλλουν στην 
υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Ιδιαίτερα θετική συνεισφορά παρέχει η λήψη κατάλληλων 
διαιτητικών συστατικών καθώς και ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα ασκήσεων περιλαμβάνοντας 
αντιστάσεις, συντονισμό και ισορροπία. 
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ΑΑ184 

CHECKREIN DEFORMITY ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗΣ ΚΝΗΜΗΣ 
ΤΥΠΟΥ PILON 
Γεώργιος Χατζηλιάδης1, Αθανάσιος Πατούσης1, Δημήτριος Κιτρίδης1, Παναγιώτης Γκιβίσης1 

1Α' Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ Γ.Ν.Θ.Γ. Παπανικολάου 

Σκοπός: Η παρουσίαση σπάνιας επιπλοκής  μετά από κάταγμα κάτω τριτημορίου κνήμης (Pilon).  
Υλικό – Μέθοδος: Γυναίκα 18 ετών προσήλθε στα Επείγοντα Ιατρεία του νοσοκομείου λόγω άλγους του 
αριστερού κάτω άκρου μετά από αναφερόμενη πτώση από κλίμακα. 
Αποτελέσματα: Η ασθενής υποβλήθηκε σε ακτινολογικό έλεγχο και διαπιστώθηκε κάταγμα περιφερικής 
κνήμης και περόνης. Τοποθετήθηκε μηροκνημοποδικός γυψονάρθηκας και οδηγήθηκε στο χειρουργείο. 
Λόγω έντονου οιδήματος έγινε κλειστή ανάταξη και τοποθετήθηκε προσωρινά εξωτερική οστεοσύνθεση. 
Λίγες μέρες αργότερα έγινε αλλαγή της εξωτερικής οστεοσύνθεσης σε εσωτερική με πλάκα και βίδες. Επτά 
ημέρες αργότερα παρατηρήθηκε η παραμόρφωση σε κάμψη του μεγάλου δακτύλου (checkrein deformity).  
Ενάμιση χρόνο μετεγχειρητικά η ασθενής προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία παραπονούμενη για την 
παραμόρφωση στο μεγάλο δάκτυλο. Κατά την κλινική εξέταση παρατηρήθηκε κάμψη του μεγάλου δακτύλου 
κατά την ενεργητική και παθητική ραχιαία έκταση της ποδοκνημικής, η οποία διορθωνόταν κατά την 
πελματιαία κάμψη. Η παραμόρφωση εμφανίσθηκε μετά τον αρχικό τραυματισμό και το έντονο οίδημα και 
αποδόθηκε στην ύπαρξη συμφύσεων ή σε υποκλινικό σύνδρομο διαμερίσματος σύμφωνα με την 
βιβλιογραφία. Η ασθενής προγραμματίστηκε για αφαίρεση των υλικών οστεοσύνθεσης και αναζήτηση του 
FHL στο επίπεδο του μέσου πόδα. Υπό γενική αναισθησία και ίσχαιμο περίδεση έγινε αφαίρεση των υλικών 
χρησιμοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες τομές χωρίς όμως να διορθωθεί η παραμόρφωση. Ακολούθως έγινε 
διερεύνηση του FHL στο επίπεδο του μέσου πόδα και πραγματοποιήθηκε z-plasty με την οποία 
αποκαταστάθηκε πλήρως η παραμόρφωση. Τοποθετήθηκε κνημοποδικός γυψονάρθηκας για 6 εβδομάδες 
με παθητική κάμψη των δακτύλων από την τρίτη εβδομάδα. Η μετεγχειρητική πορεία ήταν ανεπίπληκτη, η 
ασθενής διατήρησε πλήρες εύρος κινήσεων, πλήρη φόρτιση του σκέλους και μονοποδική στήριξη  στους 3 
μήνες μετεγχειρητικά. 
 
Συμπεράσματα: Η παραμόρφωση checkrein είναι μία σπάνια επιπλοκή των καταγμάτων της περιφερικής 
κνήμης η οποία μπορεί να αποδοθεί σε κλινικό/υποκλινικό σύνδρομο διαμερίσματος ή στην δημιουργία 
συμφύσεων στον FHL. Η z-plasty του FHL είναι μία αξιόπιστη μέθοδος για την αποκατάσταση της 
παραμόρφωσης. 
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ΑΑ185 

THE USE OF AN ANTERIOR TIBIO-TALAR PLATE AUGMENTATION TO 
INCREASE RIGIDITY IN A TIBIO-TALO-CALCANEAL ARTHRODESIS BY 
RETROGRADE INTRAMEDULLARY NAILING FOR SANDERS-FRYKBERG IV 
CHARCOT ARTHROPATHY: A CASE REPORT 
Matthieu Jaen2, Radu Antoniu3, Stavros Georgopoulos4, Jean-Damien Nicodeme1 

1Reseau hospitalier neuchatelois (RHNe), Neuchatel, 2Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois (eHnv), Yverdon-les-
Bains, 3 Hopital fribourgeois (HFR), Fribourg, 4Hirslanden Clinique la Colline, Geneve 
 

INTRODUCTION 
Charcot neuroarthropathy (CN) is a progressive, non-infectious, inflammatory condition that leads to 
osteolysis-induced bone and joint destruction in patients with peripheral neuropathy. There are different 
types of classifications to describe CN that use clinical locations, radiological changes, and/or pattern of 
destruction.  
Primary treatment of acute CN is usually nonoperative, however the CN of the hindfoot and ankle most often 
requires surgical intervention because of the inability to successfully brace and stabilize these complex 
deformities. According to current studies retrograde intramedullary nailing provides the most 
biomechanically stable fixation. 
 
CASE REPORT 
We present the case of an 83-year-old woman, known for diabetic peripheral neuropathy, who presented to 
ED with a radiographic and CT scan confirmed talar collapse with distal fibula fracture compatible with 
Sanders-Frykberg IV, Brodsky 3A, Einchenholtz 1 CN. The chosen treatment consisted on surgery with TTC 
arthrodesis with a retrograde intramedullary nail reinforced by an anterior tibio-talar plate to increase rigidity 
and rotational control.  
Full weight bearing was permitted after complete surgical wound-healing. Six months after surgery the 
patient showed no discomfort or pain and resumed all her daily activities without limitation. The X-rays 
showed early signs of tibio-talar fusion without signs of aseptic necrosis or other complications. 
 
DISCUSSION 
There is a significantly high risk of non-union and hardware failure after TCC arthrodesis using retrograde nail 
in diabetic and CN patients. In our opinion insufficient stability of the fixation may contribute to these 
complications in addition to the well-known biologic factors. Multiple studies prove that the anterior plate 
augmentation increase the rigidity of the construct and decrease the rate of non-union in tibio-talar 
arthrodesis by compression screws.  
Paul et al used an anterior plate to increase rigidity in ankle salvage surgery with intramedullary nail and 
autologous fibula graft augmentation. 
In our case an anterior tibio-talar plate was added to the fixation to increase the sagittal and torsional stability, 
thus the overall chance of fusion. 
 
CONCLUSION 
In the surgical treatment of a Sanders-Frykberg IV CN one should prefer a rigid fixation. Anterior plate 
augmentation was a viable fixation strategy toward an increased stability of the construct in our case with 
good functional and radiologic results at 6 months follow-up. Further biomechanical and clinical studies are 
needed to evaluate the advantage of the anterior plate augmentation in TTC arthrodesis by retrograde nail.
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ΑΑ186 

ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΗ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑ CHARCOT- 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Λευτέρης Κοσμάς, Αναστάσιος Τσιότσιας, Αντώνιος Τριχωνάς, Φλουρέντζος 
Γεωργίου, Σταμάτης  Κυριακόπουλος, Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, Αθανασιος Παπανικολάου1 

1Κοργιαλένειο-Mπενάκειο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 

Εισαγωγή :   Η αρθροπάθεια Charcot του άκρου ποδός και της ποδοκνημικής   έχει αυξημένη επίπτωση στους   
χρόνιους διαβητικούς ασθενείς  με συνοδό νευροπάθεια. Η διαχείριση αυτών των ασθενών αν και 
απαιτητική   εφ 'όσον γίνει στα αρχικά στάδια παρουσιάζει καλύτερη πρόγνωση .   
Σκοπός  : Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσουμε μια περίπτωση ασθενούς που διεγνώσθη 
με αρθροπάθεια Charcot σε  πρώιμο στάδιο, η οποία κατέληξε σε ακρωτηριασμό του άκρου λόγω μη 
συμμόρφωσης του ασθενούς στην αρχική θεραπεία 
Ασθενής και Μέθοδος : Ασθενής, άρρην 70 ετών  (πάσχων  από αρρύθμιστο Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου ΙΙ 
άνω των 4 ετών, με τιμή Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης HbA1C: 10.6)  προσήλθε στα ΤΕΠ του νοσοκομείου 
μας με οίδημα και ερυθρότητα  άκρου ποδός  από διμήνου.  Ο ασθενής δεν ανέφερε ιστορικό κακώσεως ή 
τραυματισμού. Το άκρο ήταν ανώδυνο κατά την κλινική εξέταση ενώ ο απεικονιστικός έλεγχος  υποδείκνυε 
αρχικά στάδια της νόσου. Τοποθετήθηκε αρχικά κνημοποδικός  γυψονάρθηκας. Ο ασθενής δεν  παρουσίασε 
συμμόρφωση στις θεραπευτικές οδηγίες  για αποφόρτιση του άκρου και για τοποθέτηση κυκλοτερούς 
γύψου ολικής επαφής. (είχε αφαιρέσει τον νάρθηκα ακινητοποίησης παρά τις οδηγίες). Κατά τον επανέλεγχο  
4 μήνες αργότερα προσήλθε με κλινικό και απεικονιστικό εύρημα εξαρθρήματος του αστραγάλου και έλκος 
λόγω πίεσης του δέρματος. 
Αποτελέσματα : Ο ασθενής υποβλήθηκε σε πλήρη απεικονιστικό έλεγχο και μετά από ρύθμιση των επιπέδων 
του σακχάρου, υποβλήθηκε σε  ακρωτηριασμό δια της κνήμης. Ο ασθενής είχε ομαλή μετεγχειρητική πορεία.  
Συμπεράσματα :  Η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρει ότι έως και το 75% των ασθενών εφ'όσον 
αντιμετωπιστούν στα αρχικά στάδια της νόσου δε θα χρειαστούν χειρουργείο.  Ένας από τους ισχυρότερους 
παράγοντες που υποδεικνύουν την ανάγκη χειρουργικής αντιμετώπισης είναι τα έλκη. Στην περίπτωση μας, 
ο ασθενής δεν συμμορφώθηκε στο προτεινόμενο θεραπευτικό πρωτόκολλο και εν τέλει οδηγήθηκε σε 
ακρωτηριασμό δια της κνήμης .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78o Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. | 12 - 15 Οκτωβρίου 2022 | Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών 
Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις 

Εικόνα 1 

 

 



78o Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. | 12 - 15 Οκτωβρίου 2022 | Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών 
Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις 

Εικόνα 2 

 

 

 

 

 



78o Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. | 12 - 15 Οκτωβρίου 2022 | Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών 
Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις 

Εικόνα 3 



78o Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. | 12 - 15 Οκτωβρίου 2022 | Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών 
Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις 

 

ΑΑ187 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΣΤΙΤΙΔΑ ΠΕΡΟΝΙΑΙΟΥ ΦΥΜΑΤΟΣ ΠΤΕΡΝΗΣ ΣΕ 
ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΤΩΣΗΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ 
Μιχαήλ Βαβουράκης1, Μελέτιος Ρόζης1, Δημήτριος Ζαχαρίου1, Αθανάσιος  Γαλάνης1, Ιωάννης Κολοβός1, 
Χρήστος  Πατήλας1, Σπυρίδων Πνευματικός1 

1Γ' Πανεπιστημιακή Ορθοπεδική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ ΚΑΤ 

Εισαγωγή 
Οι όγκοι του άκρου ποδός είναι σχετικά σπάνιοι. Η αντιδραστική περιοστίτιδα του έξω τοιχώματος της 
πτέρνας συναντάται σπάνια αλλά δύναται να μιμηθεί μια μεγάλη ποικιλία όγκων. Παρουσιάζουμε μια 
περίπτωση αντιδραστικής περιοστίτιδας λόγω χρόνιας συμπίεσης των περονιαίων στην πτέρνα. 
 
Υλικά και μέθοδος 
Μια 65χρονη ασθενής προσήλθε λόγω επώδυνης μάζας στο έξω τοίχωμα της πτέρνας. Σύμφωνα με το 
ιατρικό ιστορικό της, μετά από χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη προ δεκαετίας, εμφάνισε 
μειωμένο έλεγχο του άκρου ποδός. Τρία χρόνια μετά, παρατήρησε μια ψηλαφητή μάζα στην εξωτερική 
πλευρά της πτέρνας, η οποία παρέμενε ασυμπτωματική. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε, η μάζα συνέχισε να 
αυξάνεται σε μέγεθος με την πάροδο του χρόνου, προκαλώντας ανωμαλίες και επώδυνο άλγος κατά τη 
βάδιση. Η κλινική εξέταση ανέδειξε μειωμένη δύναμη κατά την ανάσπαση του έξω χείλους (eversion), ενώ 
η άσκηση πίεσης στους περονιαίους προκαλούσε πόνο. Η αξονική τομογραφία στην οποία υπεβλήθη 
ανέδειξε υπερβολική παρουσία οστίτη ιστού, προερχόμενου από το περονιαίο φύμα της πτέρνας, ωθώντας 
τους περονιαίους πρόσθια του περονιαίου ογκώματος της πτέρνης. Η μαγνητική τομογραφία ανέδειξε 
εκτεταμένο οστικό οίδημα χωρίς εμφανή χόνδρινη συμμετοχή. Επιπλέον, ανεδείχθησαν βλάβες σε 
αμφότερους τους περονιαίους. Λαμβάνοντας υπόψιν τη διάρκεια των συμπτωμάτων και τα ακτινολογικά 
ευρήματα, προχωρήσαμε σε ριζική εκτομή του όγκου και επανακαθήλωση των περονιαίων τενόντων με 
τεχνική σωληναροποίησης. Μετεγχειρητικά, τοποθετήθηκε γύψος ο οποίος παρέμεινε για τρεις εβδομάδες. 
 
Αποτελέσματα 
Η μετεγχειρητική πορεία ήταν ομαλή. Τα ράμματα αφαιρέθησαν μετά από τρεις εβδομάδες και ο ασθενής 
αφέθηκε να βαδίζει με πλήρη φόρτιση χωρίς περιορισμούς μετά την τεταρτη. Κατόπιν εξαμήνου, ο 
επανέλεγχος ανέδειξε πως η δύναμη ανάσπασης του έξω χείλους είχε αυξηθεί σημαντικά, ενώ συγχρόνως 
αναφέρθηκε σημαντική υποχώρηση του πόνου ακόμη και μετά από παρατεταμένη βάδιση. Η ιστολογική 
εξέταση αποκάλυψε χρόνιο, φλεγμονώδες αρθρικό πολλαπλασιασμό και οστική αναδιαμόρφωση, 
υποδηλώνοντας την ύπαρξη αντιδραστικής περιοστίτιδας. Η μαγνητική τομογραφία επανελέγχου έδειξε 
ήπιο οστικό οίδημα. 
 
Συμπεράσματα 
Οι όγκοι του άκρου ποδός παρουσιάζουν τεράστια δυνατότητα μίμησης. Η αντιδραστική περιοστίτιδα είναι 
μια σπάνια οντότητα που μπορεί να προκληθεί από χρόνια πίεση των περονιαίων. Στην περίπτωσή μας, ως 
κύρια αιτία εθεωρείτο η πτώση άκρου ποδός που προέκυψε μετά από μια επέμβαση στη σπονδυλική στήλη. 
Παρά το γεγονός ότι ο όγκος αφαιρέθηκε εξ' ολοκλήρου και, παράλληλα, η βλάβη των περονιαίων 
αποκαταστάθηκε πλήρως, οι ανωμαλίες βάδισης δεν αποκαταστάθηκαν εντελώς, γεγονός που αποδόθηκε 
στην παλαιότερη βλάβη. Είναι πολύ σημαντικό για τον εκάστοτε χειρουργό να γνωρίζει καλά την ανατομία 
της εν λόγω περιοχής, ώστε να καθίσταται δυνατόν εκ μέρους του να εντοπίζει βλάβες με παρόμοια κλινικά 
και ακτινολογικά χαρακτηριστικά. 
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ΑΑ188 

ΑΡΘΡΟΔΙΑΤΑΣΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ 22 ΕΤΩΝ 
Κύριος Δημήτριος Λύτρας1, Γεώργιος Ναγόρνης1, Κύριος Γιουσούφ Σαλή1, Χρήστος Βαλκάνης2, Παναγιώτης  
Τουζόπουλος3, Χρήστος Μπογιατζής1 

1Πανεπιστημιακο Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης,2Κ.Υ. Αλεξανδρούπολης, 3Ortho Clinic & Surgery, Αλεξανδρούπολη 

Εισαγωγή: Η αρθροδιάταση της ποδοκνημικής άρθρωσης (Arthrodiastasis, Articulated distraction) αποτελεί 
εναλλακτική θεραπεία της μετατραυματικής αρθοπάθειας της ποδοκνημικής σε νέους ασθενείς. Βελτιώνει 
την αναγεννητική ικανότητα του οργανισμού σε ότι αφορά την αποκατάσταση του χόνδρου και τη 
λειτουργικότητα της προσβεβλημένης άρθρωσης. 
Σκοπός:  Η παρουσίαση περιστατικού ασθενή 22 ετών με μετατραυματική αρθροπάθεια της αριστερής 
ποδοκνημικής άρθρωσης λόγω χονδρόλυσης, η οποία αντιμετωπίστηκε χειρουργικά με αρθροδιάταση. Προ 
5ετίας ο ασθενής νοσηλεύτηκε λόγω τροχαίου ατυχήματος με ανοιχτό εξάρθρημα αριστερής ποδοκνημικής 
(Gustillo IIIΑ) το οποίο αντιμετωπίστηκε χειρουργικά με ανάταξη, χειρουργικό καθαρισμό, εξωτερική 
οστεοσύνθεση και συρραφή των μαλακών μορίων. 
Υλικό & Μέθοδος: Εφαρμόστηκε κυκλικό σύστημα εξωτερικής οστεοσύνθεσης με ένα δακτύλιο πάνω από τα 
σφυρά και 1 ‘’foot-piece’’ στον άκρο πόδα με διασύνδεση μεταξύ τους και δυνατότητα περιστροφής κατά 
τον άξονα της ποδοκνημικής με μεντεσέδες για την ελεγχόμενη κίνηση της άρθρωσης. Στο χειρουργείο, 
πραγματοποιήθηκε οξεία διάταση 3-4mm ενώ τις επόμενες 10 ημέρες ακολούθησε προοδευτική διάταση 
άλλων 4mm. Στη συνέχεια ξεκίνησε προοδευτική παθητική κίνηση της άρθρωσης υπό διάταση, ύστερα από 
χαλάρωση των δύο μεντεσέδων (για 4 εβδομάδες) με επιταχυνόμενο ρυθμό και εύρος κίνησης. Στη συνέχεια 
ακολούθησε προοδευτική ενεργητική κίνηση της άρθρωσης υπό διάταση, ύστερα από αφαίρεση της 
συσκευής διάτασης – συμπίεσης (motor) για άλλες 6 εβδομάδες. Το σύστημα αφαιρέθηκε στους 3 μήνες. 
Αποτέλεσματα: Μετά την αφαίρεση του συστήματος ο ασθενής είχε 10ο ραχιαία έκταση και 20ο πελματιαία 
κάμψη ενώ στα 5 χρόνια είχε 15ο ραχιαία έκταση και 30ο πελματιαία κάμψη. Η βάδιση ήταν ελεύθερη 
πόνου. 
Συμπεράσματα: Η αρθροδιάταση αποτελεί μια εναλλακτική θεραπεία για την μετατραυματική αρθροπάθεια 
της ποδοκνημικής (αντί της αρθρόδεσης) σε νέους ασθενείς. Έχει σαν αποτέλεσμα ευνοϊκές εμβιομηχανικές 
δράσεις στην αντικατάσταση του κατεστραμμένου αρθρικού χόνδρου από ινώδη χόνδρο και βελτιώνει τα 
συμπτώματα. Έτσι, η χρησιμότητά της στην μετατραυματική αρθροπάθεια της ποδοκνημικής σε νεότερους 
ασθενείς είναι σημαντική. 
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ΑΑ189 

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ NEUROMA IN CONTINUITY ΤΟΥ ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΠΕΡΟΝΙΑΙΟΥ 
ΝΕΥΡΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 
Μελέτης Ρόζης1, Γιάννης Κολοβός1, Δημήτρης Ζαχαρίου1, Ιορδάνης Βαρσάμος1, Βαγγέλης Σακελλαρίου1, 
Σπυρίδων Πνευματικός1 

1Γ’ Πανεπιστημιακή Ορθοπεδική Κλινική, ΓΝΑ ΚΑΤ  

 
Περιστατικό: Ασθενής 24 ετών προσήλθε λόγω αστάθειας ποδοκνημικής μετά από παλαιό διάστρεμμα. Η 
κλινική και ακτινολογική εξέταση ανέδειξε μονήρης ανεπάρκεια του ATFL συνδυασμό με επιχείλιο 
οστεόφυτο της πρόσθιας έσω επιφάνειας της κνήμης. Κατά την αρθροσκοπική αποκατάσταση 
χρησιμοποιήθηκαν οι τυπικές πρόσθιες πύλες. Η έξω πύλη έγινε υπό το φωτισμό της κάμερας και επί τα 
εκτός του ορατού επιπολής περονιαίου νεύρου. Ακολούθησε επανακαθήλωση του ATFL και αφαίρεση του 
οστεόφυτου. Μετά την αφύπνιση η νευρολογική εξέταση του άκρου ποδός ήταν φυσιολογική με ορατή τη 
σύσπαση της γαστέρας του βραχέως εκτείνοντας των δακτύλων. κατά την 4η μετεργχειρητική ημέρα, η 
ασθενής ανέπτυξε ευμεγέθη εκχύμωση της ποδοκνημικής με αίσθημα τάσης η οποία αντιμετωπίστηκε 
συντηρητικά με προσωρινή διακοπή της αντιπηκτικής. Η φόρτιση επετράπη την 3η εβδομάδα με μπότα και 
η αποκατάσταση ξεκίνησε την 5η εβδομάδα. Κατά την 10η μετεγχειρητική εβδομάδα, η ασθενής προσήλθε 
εκ νέου λόγω αισθήματος νυγμών και πόνου κατά την πελματιαία κάμψη, χωρίς να αναφέρει άλλον 
τραυματισμό. Στην κλινική εξέταση κατεγράφη υπαισθησία του 1ου μεσοδακτύλιου διαστήματος, σημείο 
Tinel στο μέσο των πυλών και μη ορατή σύσπαση του βραχέως εκτείνοντα. Ο ΗΜΓ έλεγχος ανέδειξε 
αξονότμηση του εν τω βάθει περονιαίου νεύρου. Η ασθενής υπεβλήθη εκ νέου σε χειθρουργική διερεύνηση 
όπου διαπιστώθηκε δημιουργία neuroma in continuity καθηλωμένο στην πρόσθια επιφάνεια της κνήμης εν 
μέσω ουλοποιημένης περιοχής. Το λοιπό αγγειακό δεμάτιο ήταν ανέπαφο. Αφού εξετάστηκε η τάση στις 
ακραίες θέσεις, έγινε αφαίρεση και τελικοτελική συρραφή  του νεύρου. Κατά την πρώτη μετεγχειρητική 
περίοδο, ανέπτυξε εκ νέου εκχυμώσεις σε αμφότερες τις ποδοκνημικές μετά τη χορήγηση αντιπηκτικών και 
έτσι διεκόπη οριστικά η χορήγηση τους. 
 
Αποτελέσματα: Η ασθενής παρουσίασε ύφεση του πόνου σε όλο το εύρος κίνησης της ποδοκνημικής 3 μήνες 
μετεγχειρητικά. Σήμερα, 6 μήνες μετά, βαδίζει ελεύθερα έχοντας ανακτήσει την αισθητικότητα και 
ανακτώντας μερική σύσπαση του βραχέως εκτείνοντα των δακτύλων. Παράλληλα, βρίσκεται υπό 
διερεύνηση αιματολογικού νοσήματος του τύπου της αιμορραγικής διάθεσης. 
 
Συμπεράσματα: Ο τραυματισμός του εν τω βάθει περονιαίου νεύρου αποτελέι σημαντική βλάβη αλλά όχι 
μη αναστρτέψιμη στο επίπεδο της ποδοκνημικής. Όταν η συρραφή είναι χωρίς τάση σε όλο το αύρες 
κίνησης, τότε η τελικοτελική συρραφή μπορεί να αποτλεέσει επιλογή χωρίς την ανάγκη χρήσης του έξω 
γαστροκνήμιου νεύρου. Η μετεγχειρητική αιμορραγία και μετέπειτα ουλή μπορεί να είναι ένας ανεξάρτητος 
παράγοντας που ασκεί χρόνια πίεση και οδηγεί σε neuroma in continuity.
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ΑΑ190 

ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΥΠΑΣΤΡΑΓΑΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕ ΚΑΤΑΓΜΑ 
ΚΥΒΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΑΠΟΦΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ 
Ιωάννης Παπαϊωαννου1, Γεωργία Πανταζίδου2, Θωμάς Ρεπαντής1, Ανδρέας Μπαϊκούσης1 

1Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, 2Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημόσια Υγεία», Πανεπιστήμιο Πατρών  

Εισαγωγή: Το εξάρθρημα της υπαστραγαλικής αποτελεί σπάνια κάκωση και αντιπροσωπεύει περίπου το 1% 
όλων των εξαρθρημάτων και αποτελεί συνέπεια τραυματισμού υψηλής βίας. 
 
Σκοπός: της εργασίας είναι να παρουσιάσει ένα ιδιαίτερα σπάνιο περιστατικό, το οποίο αφορά ηλικιωμένο 
ασθενή με έξω πλάγιο εξάρθρημα υπαστραγαλικής με συνοδό κάταγμα κυβοειδούς και οπίσθιας απόφυσης 
του αστραγάλου. 
 
Υλικό & Μέθοδος: Το περιστατικό αφορά άνδρα 76 ετών, ο οποίος προσήλθε λόγω εμπλοκής του σε τροχαίο 
ατύχημα στο τμήμα επειγόντων του νοσοκομείου μας. Από την άφιξή του ανέφερε έντονο άλγος στο δεξί 
κάτω άκρο. Το σκέλος δεν εμφάνισε κάποιο νευραγγειακό έλλειμα, ενώ ο κλινικός έλεγχος ανέδειξε έξω 
πλάγιο εξάρθρημα της δεξιάς υπαστραγαλικής.   
 
Αποτελέσματα: Πραγματοποιήθηκε ανάταξη, ενώ στη συνέχεια διενεργήθηκαν απλές ακτινογραφίες και 
αξονική τομογραφία για ανεύρεση πιθανών συνοδών κακώσεων. Η αξονική τομογραφία ανέδειξε κάταγμα 
του κυβοειδούς χωρίς παρεκτόπιση καθώς και κάταγμα της οπίσθιας απόφυσης του αστραγάλου επίσης 
χωρίς σημαντική παρεκτόπιση. Λόγω των χαρακτηριστικών της κάκωσης, αλλά και των πολλών συνοδών 
παθήσεων του ασθενούς ακολουθήθηκε συντηρητική αγωγή με πολύ καλά αποτελέσματα και πλήρη 
επάνοδο στην προηγούμενη δραστηριότητα τρεις μήνες μετά τον αρχικό τραυματισμό. 
 
Συμπεράσματα: Οι κλινικοί ιατροί θα πρέπει να γνωρίζουν αυτούς τους σπάνιους τραυματισμούς κατά την 
αρχική αντιμετώπιση ενός πολυτραυματία. Η καθυστερημένη διάγνωση ή η λανθασμένη διάγνωση είναι 
συχνές ειδικά όταν υπάρχουν πιο σοβαροί και απειλητικοί για τη ζωή τραυματισμοί. Η σωστή αρχική 
αξιολόγηση του ασθενούς και η υψηλή κλινική υποψία είναι το κλειδί για την έγκαιρη διάγνωση. Όταν 
επιβεβαιωθεί το εξάρθρημα, η κλειστή ανάταξη, η αξιολόγηση μετά τη ανάταξη και η ακινητοποίηση είναι 
σημαντικές για τη μείωση των επιπλοκών όπως η νέκρωση του δέρματος, οι νευροαγγειακές κακώσεις ή η 
μετατραυματική αρθρίτιδα. 
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ΑΑ191 

Επίκτητη πλατυποδία- Χειρουργική διόρθωση 
Γεώργιος Γεωργιάδης1, Άλκηστη Κωνσταντίνου1, Γεώργιος Παναγιωτακόπουλος1, Βασίλειος Δασκαλόπουλος1, 
Βασίλειος Τζίμας2 

1Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, 2Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. 
Χατζηκώστα» 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ ΣΚΟΠΟΣ: Η επίκτητη πλατυποδία, δηλαδή η σταδιακή απώλεια της φυσιολογικής ποδικής 
καμάρας, είναι απόρροια της συνδυαστικής δράσης περισσότερων από μίας παραμορφώσεων ως 
αποτέλεσμα εκφύλισης τενόντων και πολλαπλών συνδεσμικών στοιχείων, με την ανεπάρκεια της έσω 
κολόνας να ξεχωρίζει.  
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Ασθενής 64 ετών, γυναίκα, με αναφερόμενη χωλότητα βάδισης, επιδεινούμενη το 
τελευταίο χρονικό διάστημα, επισκέφθηκε το τακτικό ιατρείο του νοσοκομείου μας. Από τη φυσική εξέταση 
και τον ακτινολογικό έλεγχο αναδείχθηκε επίκτητη πλατυποδία. Αναλυτικότερα, υπεβλήθη σε 
προσθιοπίσθιες και πλάγιες λήψεις (με φόρτηση και χωρίς), όπου αξιολογήθηκε η σχέση του αστραγάλου 
με το σκαφοειδές (talonavicular coverage angle),η γωνία του αστραγάλου με το πρώτο μετατάρσιο (talo-first 
mematarsal angle, Meary’s angle in lateral view) και κλινικά ο γαστροκνήμιος αξιολογήθηκε με τη δοκιμασία 
Silfverskiold. Η ασθενής υπεβλήθη σε χειρουργική διόρθωση της πλατυποδίας υπό ραχιαία αναισθησία. 
Αρχικά έγινε επιμήκυνση του γαστροκνημίου μέσω μίας επιμήκους τομής (gastrocnemius recession). 
Ακολούθησαν διαδοχικά οστεοτομία επιμήκυνσης του έξω τοίχου τύπου Evans και τοποθέτηση μοσχεύματος 
calcaneal wedge 15x25 και σταθεροποίηση αυτού με κλειδούμενη πλάκα. Έγινε εκτομή της απόφυσης του 
σκαφοειδούς και ακολούθησε σκαφοσφηνοειδής αρθρόδεση με 3 αυλοφόρους κοχλίες. Τέλος, έγινε 
επανακαθήλωση του οπίσθιου κνημιαίου μετά από βράχυνση με άγκυρα 4mm. To άκρο ετέθη σε 
κνημοποδικό γυψονάρθηκα για 6 εδομάδες. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Δέκα εβδομάδες μετεγχειρητικά η κλινική και ακτινολογική διόρθωση,  και ειδικότερα η 
εικόνα της οστεοτομίας και της αρθρόδεσης είναι ικανοποιητική με την ασθενή να έχει ξεκινήσει 
προοδευτική φόρτιση.  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο στόχος της χειρουργικής αποκατάστασης, της εύκαμπτης επίκτητης πλατυποδίας είναι 
η επίτευξη ενός σταθερού ανώδυνου αλλά και όσο το δυνατόν λειτουργικού άκρου ποδός. Λόγω της 
πολυπαραγοντικής αιτιολογίας η προσέγγιση κάθε ασθενούς πρέπει να είναι εξατομικευμένη. Απαιτείται 
προσεκτικός προεγχειρητικός σχεδιασμός προκείμενου να επιλεχθεί ο καταλληλότερος συνδυασμός 
χειρουργικών παρεμβάσεων που θα οδηγήσει σε διόρθωση της παραμόρφωσης χωρίς να θυσιαστεί 
σημαντικά η κινητικότητα των αρθρώσεων του ποδιού. 
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Εικόνα 3 
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ΑΑ192 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑ 
ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΙΤΙΔΑ 
Γεώργιος Αγγουλές1, Νικόλαος Αγγουλές1 

1Φυσικοθεραπευτής, Αθήνα  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η πελματιαία απονευρωσίτιδα είναι ένα σύνδρομο υπέρχρησης το οποίο χαρακτηρίζεται από τη 
φλεγμονή της πελματιαίας απονεύρωσης (περιτονίας). Aποτελεί συχνή αιτία πόνου στην περιοχή της 
πτέρνας, επώδυνης βάδισης και μείωσης της λειτουργικότητα του κάτω άκρου. 
ΣΚΟΠΟΣ: Η μελέτη της αποτελεσματικότητας των κρουστικών υπερήχων στην αντιμετώπιση της πελματιαίας 
απονευρωσίτιδας. 
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: 15  ασθενείς  35 - 68 ετών με πελματιαία απονευρωσίτιδα (11 Γυναίκες – 4 Άνδρες)  
υποβλήθηκαν σε φυσική θεραπεία με κρουστικούς υπερήχους. Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε θεραπεία με 
συνολικά 3500 κρούσεις  με ακουστικά κύματα συχνότητας 10 Ηz και έντασης ίσης με 1,5 - 2,5 Βar ανάλογα 
με την ανοχή του ασθενή στη θεραπεία.  Εφαρμόστηκαν 7 συνεδρίες κρουστικών υπερήχων κάθε 4 ημέρες 
για διάστημα ενός περίπου μηνός. Σε όλους  τους  ασθενείς συνεστήθη επίσης η χρήση ανατομικών 
πελμάτων σιλικόνης καθώς επίσης πρόγραμμα διατάσεων τις οποίες έκανε ο ίδιος ο σθενής. Οι ασθενείς 
αξιολογήθηκαν με την κλίμακα του πόνου VAS και την κλίμακα της λειτουργικότητας του άκρου ποδός Foot 
Function Index (FFI) πριν την εφαρμογή της θεραπείας και 3 και 6 μήνες μετά τη λήξη της. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Όλοι οι ασθενείς ολοκλήρωσαν το θεραπευτικό πρόγραμμα. Στους  ασθενείς αυτούς με 
πελματιαία απονευρωσίτιδα,   3 μήνες μετά τη λήξη της θεραπείας οι κλίμακες VAS και (FFI) εμφάνισαν 
βελτιωμένες τιμές σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο σε σχέση με τις αντίστοιχες πριν την εφαρμογή των 
κρουστικών υπερήχων. Οι βελτιωμένες αυτές τιμές διατηρούνταν  βελτιωμένες επίσης  6 μήνες μετά την 
ολοκλήρωση της θεραπείας. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η εφαρμογή των κρουστικών υπερήχων φαίνεται ότι αποτελεί ασφαλή και 
αποτελεσματική φυσική μέθοδο θεραπέιας για την συντηρητική αντιμετώπιση της πελματιαίας 
απονευρωσίτιδας. 
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ΑΑ193 

Η ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ TECAR  ΣΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑΣ ΙΝΩΜΑΤΩΣΗΣ 
Δημήτρης Ζαχαρίου1, Μελέτης Ρόζης1, Χρήστος  Βλάχος1, Ιωάννης Κολοβός1, Μιχαήλ Βαβουράκης1, Χρήστος 
Πατήλας1, Ηλίας Βασιλειάδης1, Σπυρίδων Πνευματικός1 

1Γ' Πανεπιστημιακή Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ 
Η πελματιαία ινωμάτωση (Ledderhose disease) είναι μία καλοήθης σπάνια πάθηση που χαρακτηρίζεται από 
τον σχηματισμό όζων κατά μήκος της πελματιαίας απονεύρωσης. 
Εμφανίζεται κυρίως στις έσω μοίρες της πελματιαίας απονεύρωσης και μπορούν να μεγαλώσουν μέχρι τα 
2-3 εκ. σε μέγεθος. Επηρεάζει κατά μέσο όρο 1-2:100.00 άτομα και κυρίως άντρες μέσης ηλικίας, Βόρειας 
ευρωπαϊκής καταγωγής. Σε ποσοστό 25% εμφανίζεται αμφοτερόπλευρα. 
 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Μία γυναίκα 59 ετών προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία με χρόνιο πόνο στα πέλματα κατά την βάδιση, ακόμα 
και σε μικρές αποστάσεις. Κατά την κλινική εξέταση, εντοπίστηκαν ψηλαφητοί όζοι στις έσω μοίρες των 
πελματιαίων απονευρώσεων με διάμετρο 1 εκ.στο δεξί και 1,5 εκ. στο αριστερό. Οι όζοι ήταν σκληροί και 
καθηλωμένοι στην απονεύρωση, ενώ συνυπήρχε ερεθισμός του δέρματος στην περιοχή. Στο ιστορικό της η 
ασθενής ανέφερε ότι πάσχει από Σύνδρομο Sjogren και Θυρεοειδίτιδα Hashimoto, ενώ το ιστορικό της ήταν 
αρνητικό για προδιαθεσικούς παράγοντες. Με την κλινική εξέταση και το ιστορικό, τέθηκε η υποψία για 
πελματιαία ινωμάτωση και αντιμετωπίστηκε αντίστοιχα με μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη και πάτους 
αποφόρτισης με καλά βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα. Ένα μήνα μετά, η διάγνωση επιβεβαιώθηκε με 
μαγνητική τομογραφία και έγινε σύσταση για φυσικοθεραπείες με κρουστικά κύματα και TECAR, καθώς 
σημειώθηκε υποτροπή της νόσου. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Η ασθενής παρουσίασε μειωμένο άλγος και δυσφορία μετά τις δέκα φυσικοθεραπείες, ενώ οι όζοι 
μειώθηκαν σε μέγεθος. Στην επανεξέταση τον πρώτο, τον έκτο και τον δωδέκατο μήνα, η ασθενής δεν 
εμφάνισε υποτροπή της νόσου. Σύμφωνα με την κλίμακα VAS, υπήρξε σημαντική βελτίωση καθώς μειώθηκε 
από 6/10 σε 1/10 στον δεξιό άκρο πόδα και από 8/10 σε 4/10 στον αριστερό. Κατά την περίοδο των 
κρουστικών κυμάτων, η ασθενής ανέφερε πόνο ακόμα και κατά την αποφόρτιση του σκέλους. Αυτά τα 
συμπτώματα υποχώρησαν με το πέρας και των 10 φυσικοθεραπειών, ενώ ανέφερε σημαντική ανακούφιση 
μετά τις φυσικοθεραπείες με TECAR. Τελικά, η ασθενής μπορούσε να περπατήσει μεγαλύτερες αποστάσεις 
χωρίς δυσφορία και άλγος στο δεξί κάτω άκρο, ενώ στο αριστερό κάποια συμπτώματα παρέμειναν. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η διάγνωση  για την νόσο Ledderhose είναι κυρίως κλινική, αλλά συνιστάται η επιβεβαίωση με 
υπερηχογράφημα ή μαγνητική τομογραφία. Η αρχική αντιμετώπιση είναι συντηρητική, με την χρήση πάτων 
αποφόρτισης, εγχύσεις στεροειδών, εγχύσεις Collagenase, Verapamil, Tamoxifen, ακτινοθεραπεία και 
κρουστικά κύματα. Στις περιπτώσεις υποτροπής των μορφωμάτων συνιστάται η χειρουργική αφαίρεση τους, 
είτε με τοπική εκτομή, είτε με πλήρη εκτομή της πελματιαίας  απονεύρωσης με αμφισβητούμενα, όμως, 
αποτελέσματα. Τέλος, δεν υπάρχει συντηρητική θεραπεία που να υπερέχει των υπολοίπων καθώς η 
βιβλιογραφία είναι ακόμα ασαφής στη συγκεκριμένο αντικείμενο.
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ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΑΡΘΡΟΔΕΣΗ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΣΚΑΦΟΕΙΔΟΥΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΕ 
ΝΟΣΟ MULLER – WEISS ΣΤΑΔΙΟΥ ΙV. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 
Στυλιανός Τόττας1, Ιωάννης Κουγιουμτζής2, Χαράλαμπος Πέτρου1, Απόστολος Φασούλας1 

1ΓΝ Μεσολογγίου, 2Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης  

Εισαγωγή: Η νόσος Muller - Weiss αποτελεί μία σπάνια,  ιδιοπαθή, αγνώστου αιτιολογίας πάθηση του 
σκαφοειδούς οστού του ταρσού. Εμφανίζεται κυρίως σε γυναίκες μεταξύ 4ης και 6ης δεκαετίας και η 
παθογένεσή της θεωρείται άγνωστη. Κλινικά παρουσιάζεται χρόνιος πόνος στην ραχιαία επιφάνεια του 
μέσου ποδός που προέρχεται από περισκαφοειδή αρθρίτιδα. Η επικρατούσα ταξινόμηση (Maceira et al 
2004) κατηγοριοποιεί τους ασθενείς σε 5 κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό βλάβης της 
αστραγαλοσκαφοειδούς άρθρωσης στις πλάγιες ακτινογραφίες. Δεν υπάρχει θεραπευτική μέθοδος εκλογής 
βιβλιογραφικά για τη συγκεκριμένη πάθηση, ενώ διάφορες χειρουργικές μέθοδοι έχουν περιγραφεί ως 
τελική θεραπεία. 
Σκοπός: Η παρουσίαση της κλινικής εικόνας, του παρακλινικού ελέγχου και της τελικής αντιμετώπισης 
περιστατικού με νόσο Muller - Weiss σταδίου ΙV 
Υλικό & Μέθοδος: Ασθενής, γυναίκα 55 ετών, με ιστορικό αρτηριακής υπέρτασης, προσήλθε στα ΕΙ 
ορθοπαιδικής αιτιώμενη πόνο μηχανικής αιτιολογίας στη ραχιαία επιφάνεια του δεξιού μέσου ποδός, 
αρχόμενου από οκτώ μήνες και με συνεχώς επιδεινούμενη σημειολογία. Η λήψη αναλγητικών φαρμάκων 
(παρακεταμόλη, ΜΣΑΦ) μείωνε βραχυπρόθεσμα τα επίπεδα του πόνου κυρίως κατά το πρώτο διάστημα. 
Κλινικά η μεσοτάρσια άρθρωση (Chopart) ήταν επώδυνη, ενώ διαπιστώθηκε ψηλαφητικά σκληρυντικό 
μόρφωμα άνωθεν της   αστραγαλοσκαφοειδούς άρθρωσης. Η ραχιαία έκταση ήταν σαφώς περιορισμένη. 
Το AOFAS (American Orthopedic Foot and Ankle Score) σκορ καταγράφηκε 51/100. Διενεργήθηκαν 
ακτινογραφίες και αξονική τομογραφία. Αναδείχθηκαν έντονες οστεοαρθριτικές αλλοιώσεις της 
αστραγαλοσκαφοειδούς άρθρωσης και αρχόμενη οστεονέκρωση του σκαφοειδούς. Η ασθενής υπεβλήθη σε 
χειρουργική αφαίρεση των οστεοφύτων, αποσυμπιεστικούς τρυπανισμούς, και προσωρινή αρθρόδεση της 
αστραγαλοσκαφοειδούς άρθρωσης με δύο βελόνες Kirschner. 
Αποτελέσματα: Η ασθενής υπεβλήθη σε τακτικό μετεγχειρητικό έλεγχο και η πορεία της κρίνεται ιδιαιτέρως 
ικανοποιητική, χωρίς επιπλοκές. Οι βελόνες Kirschner  αφαιρέθηκαν στις 6 εβδομάδες. Τέσσερις μήνες μετά 
το χειρουργείο δεν αναφέρεται πόνος κατά τη βάδιση και τις καθημερινές δραστηριότητες. 
Συμπεράσματα: Πιστεύουμε ότι η έγκαιρη χειρουργική παρέμβαση σε ασθενείς με έντονες βλάβες νόσου 
Muller – Weiss με αποσυμπιεστικούς τρυπανισμούς και προσωρινή αρθρόδεση αποτελεί μία ενδεδειγμένη 
θεραπεία με καλά αποτελέσματα.  
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ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΗΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΤΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟΥ 
ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ ΜΥΟΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΟΕΙΔΙΣΜΟΥ: 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ  
Καντωνίδης Κυριάκος, Μουρίκης Αναστάσιος, Γρηγορίου Βάια, Ιγγλέζος Νικόλαος, Σάββας Κωνσταντίνος, 
Βόσσος Αλκιβιάδης 
Γ’ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α «ΚΑΤ» 
 

Εισαγωγή 

Η αυτόματη ρήξη του οπίσθιου κνημιαίου τένοντα ,είναι μια σπάνια αλλά σαφώς τεκμηριωμένη οντότητα 
που έχει συνδεθεί βιβλιογραφικά με χρόνιες παθήσεις όπως διαβήτης, παχυσαρκία, ρευματοειδή αρθρίτιδα. 
Στη βιβλιογραφία δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση αυτόματης ρήξης του οπίσθιου κνημιαίου τένοντα 
ως συνέπεια δευτεροπαθούς υπερπαραθυροειδισμού. 

Σκοπός 

Η παρουσίαση μιας σπάνιας περίπτωσης αυτόματης ρήξης οπίσθιου κνημιαίου τένοντα ως συνέπεια 
δευτεροπαθούς υπερπαραθυροειδισμού, η διάγνωση και η αντιμετώπιση. 

Υλικό & Μέθοδος 

Γυναίκα 49 ετών προσήλθε με άλγος κατά τη βάδιση και αδυναμία πρηνισμού και πελματιαίας κάμψης του 
αριστερού ποδιού. Από το ιστορικό της προκύπτει ότι προ τετραετίας είχε υποβληθεί σε ολική 
θυροειδεκτομή με μερική παραθυροειδεκτομή που στη συνέχεια δημιούργησε δευτεροπαθή 
υπερπαραθυροειδισμό. Η ασθενής ανέφερε ότι ένα σύμπτωμα αιφνίδιου άλγους στην ποδική καμάρα με 
αδυναμία πελματιαίας κάμψης αποδόθηκε σε διάστρεμμα και αντιμετωπίστηκε ανεπιτυχώς συντηρητικά. Η 
ασθενής έφερε μαγνητική τομογραφία όπου επιβεβαίωνε τη χρόνια ρήξη του οπίσθιου κνημιαίου. 
Αποφασίστηκε χειρουργική αποκατάσταση, οπού χρησιμοποιήθηκε ο τένοντας του μακρού καμπτήρα των 
δακτύλων  για την καθήλωση του κεντρικού κολοβώματος του οπίσθιου κνημιαίου τένοντα δια μέσου 
οστικού τούνελ στο σκαφοειδές. 

Αποτελέσματα 

Η ασθενής έφερε νάρθηκα κνημοποδικό για οκτώ εβδομάδες και ακολούθησε πρόγραμμα 
φυσικοθεραπειών με έμφαση στην ανάκτηση του εύρους κίνησης, στην ενδυνάμωση και στις ασκήσεις 
βάδισης. Σε διάστημα τριών μηνών η ασθενής βαδίζει χωρίς υποστήριξη, έχει ανακτήσει την πελματιαία 
κάμψη και επιτυγχάνει μονοποδική στήριξη. Ο επανέλεγχος με μαγνητική τομογραφία έδειξε τη διατήρηση 
της συνέχειας του οπίσθιου κνημιαίου. 

Συμπεράσματα 

Η πιθανότητα αυτόματης ρήξης του τένοντα του οπίσθιου κνημιαίου μυός θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται 
στη διαφορική διάγνωση κάθε επεισοδίου άλγους με αδυναμία βάδισης ειδικά σε περιπτώσεις όπου 
συντρέχουν λόγοι συννοσηροτήτων συμπεριλαμβανομένου και του υπερπαραθυροειδισμού. Λόγω των 
ιστοπαθολογικών μεταβολών στη δομή και κατά συνέπεια στη λειτουργία του τένοντα, η αποκατάσταση με 
τενόντιο μόσχευμα δίνει τα πιο προβλέψιμα αποτελέσματα. 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΙΑΣ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΒΑΝΝΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ ΝΕΥΡΟΥ, ΠΟΥ ΔΙΕΛΑΘΕ ΩΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΑΡΣΙΑΙΟΥ 
ΚΟΛΠΟΥ 
Ιωάννης Κουρνιώτης1, Παναγιώτης Νταλαπέρας1, Καρολίνα Χατζηπαναγώτου1, Αλεξάνδρα Κωνστάντε1, 
Χαράλαμπος Ντινόπουλος1 

1Α’ Ορθοπαιδικό Τμήμα, Γ.Ν. Ασκληπιείου Βούλας  

Το Σβάννωμα (Schwannoma) είναι ένας καλοήθης όγκος του νευρικού συστήματος. Είναι ο περισσότερος 
συχνός όγκων των περιφερικών νεύρων και εξορμάται από τα κύτταρα του Schwann. Ο χρόνος εκδήλωσης 
είναι συνήθως μεταξύ 30 και 60 ετών, αφορά και τα δύο φύλα και είναι δυνατόν να εμφανιστεί σε όλα τα 
σημεία του σώματος. Η εμφάνισή του στα περιφερικά νεύρα των κάτω άκρων είναι ιδιαίτερα σπάνια. 
Παρουσιάζουμε ένα σπάνιο περιστατικό που διέλαθε της διάγνωσης και επαναχειρουργήθηκε. 
Ιστορικό 
Γυναίκα 43 χρ. παραπονείτο για προοδευτικά επιδεινούμενο πόνο και δυσαισθησίες του δεξιού κάτω άκρου 
από έτους. Ο πόνος από την έσω πλευρά του άκρου ποδός, ακτινοβολούσε προς το έσω πέλμα και το μεγάλο 
δάκτυλο, με επιβάρυνση μετά την χρήση γυναικείων υποδημάτων, την ορθοστασία, και επιδεινούμενο την 
νύχτα. Η ασθενής με ελεύθερο κατά τα άλλα ιστορικό, διεγνώσθη με σύνδρομο ταρσιαίου σωλήνα και 
υποβλήθηκε σε αποσυμπίεση, σε άλλο νοσοκομείο. Η ασθενής συνέχισε να έχει επιδεινούμενα ενοχλήματα, 
κυρίως την νύκτα. Τρείς μήνες αργότερα εμφανίσθηκε στα ιατρεία μας, παραπονούμενη για την εμμονή των 
ενοχλημάτων. ‘Εφερε χειρουργική ουλή κατά μήκος της πορείας του οπίσθιου κνημιαίου τένοντα 
περιφερικά, όπισθεν του δεξιού έσω σφυρού και κεντρικά έως και 10 εκατ., με πορεία έσω και ελαφρά 
πρόσθια. Κατά την κλινική εξέταση πλήν της μικρής υπαισθησίας στην κατανομή του έσω πελματιαίου ν., 
παρατηρείτο διάχυτη ευαισθησία και πόνος κατά την ψηλάφηση της ίδιας περιοχής, που ενέβαλε την 
υποψία συνδρόμου περιοχικού πόνου, μην υφιόμενου με την ήδη λαμβανόμενη αγωγή παυσιπόνων και 
πρεγκαμπαλίνης. Ανευρέθηκε όμως σημείο έντονης ευαισθησίας, κατά την πλήξη (Tinel), στην έσω 
περιφερική γαστροκνημία, περίπου στο ύψος του μυοτενοντώδους ορίου του Αχιλλείου τένοντα. Η 
ζητηθείσα Μαγν. Τομογραφία με σκιαγραφικό της περιοχής, κατέδειξε, ογκόμορφο σχηματισμό στην πορεία 
του νεύρου στο εν τω βάθει κνημιαίο διαμέρισμα. Αποφασίσθηκε διερεύνηση. Η επέμβαση στο εν τω βάθει 
κνημιαίο διαμέρισμα, φανέρωσε τον ογκόμορφο σχηματισμό επί του νεύρου, μεγέθους (1,7x1,0 εκατ), ο 
οποίος και αφαιρέθηκε μικροχειρουργικά, με την πλήρη δυνατή προφύλαξη του νεύρου. Το ίδιο βράδυ η 
ασθενής δήλωσε απουσία ενόχλησης, μετά από ένα χρόνο. Η ασθενής κινητοποιήθηκε γρήγορα, και είχε μια 
άνευ προβλημάτων μετεγχειρητική πορεία. 
Τα σβαννώματα των κάτω άκρων είναι καλοήθεις νευρικοί όγκοι και εξαιρετικά σπάνιοι. Χρειάζεται ιδιαίτερη 
προσοχή στην κλινική τους διάγνωση. Η πρώιμη μικροχειρουργική αντιμετώπιση τους έχει συνήθως καλά 
αποτελέσματα.



78o Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. | 12 - 15 Οκτωβρίου 2022 | Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών 
Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις 

 

ΑΑ197 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΦΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΗΣ, ΣΕ 
ΣΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 
Μελέτης Ρόζης1, Δημήτρης Ζαχαρίου1, Μιχάλης Βαβουράκης1, Σπυρίδων Πνευματικός1 

1Γ’ Πανεπιστημιακή Ορθοπεδική Κλινική, Γ.Ν.Α « ΚΑΤ» 

Εισαγωγή: Η σηπτική διάσπαση του χειρουργικού τραύματος μετά από ανοικτή συρραφή χρόνιας ρήξης του 
Αχιλλείου, αποτελεί ένα σύμπλοκο ζήτημα με ανάγκη πολλαπλών χειρουργείων και μεταφοράς τοπικών 
κρημνών. Με δεδομένη την ένδεια περιοχικών μαλακών μορίων, οι αυξημένη τάση που προκαλείται στο 
δέρμα από τον υποκείμενο Αχίλλειο αποτελεί έναν πρόσθετο παράγοντα ομαλής επούλωσης. 
Παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της τεχνικής προώθησης της κατάφυσης του τένοντα, με την υπόθεση ότι 
η τεχνική μείωση της τάσης που ασκείται στο δέρμα δρα ευεργετικά στην επούλωση του. 
 
Περιστατικό: Ασθενής 18 ετών προσήλθε με ιστορικό ανοικτής τελικοτελικής συρραφής χρόνιας τραυματικής 
ρήξης του Αχιλλείου από νήσον όργανο. Παρουσίαζε εικόνα διάσπασης του τραύματος με εκροή πύου και 
αποκάλυψη των ραμμάτων του τένοντα. Η κατάσταση των μαλακών μορίων ήταν πτωχή, με ισχαιμικού 
τύπου αποχρωματισμό και τυπική ανελαστικότητα ως επί χρονίας φλεγμονής.  
Η αντιμετώπιση μας αφορούσε σε εκτεταμένο χειρουργικό καθαρισμό και επανακαθήλωση σε πρώτο χρόνο. 
Σχεδιάστηκε προσπέλαση πάνω σε υποτιθέμενο ανάστροφο κρημνό sural flap με σκοπό να είναι 
διαχειρίσιμος σε περίπτωση αστοχίας της αρχικής τεχνικής μας. Ακολούθησε αφαίρεση όλου του πάσχοντος 
περιφερικού τμήματος του τένοντα μέχρι υγιών Ορίων. Μαζί, αφαιρέθηκε και η κατάφυση με τμήμα του 
ογκώματος της πτέρνης με οστεοτόμο. Στη συνέχεια σχεδιάστηκε τομή επιμήκυνσης V-Y 6cm και καθήλωση 
του περιφερικού άκρου 1cm προσθίως της ανατομικής κατάφυσης στην πτέρνα, με χρήση δύο αγκυρών. Η 
εμβύθιση αυτή του τένοντα σε συνδυασμό με την ακινητοποίηση σε πελματιαία κάμψη, έδωσε επαρκή χώρο 
για συρραφή του τραύματος σε πρώτο χρόνο με απλά ράμματα χωρίς τάση. Μετεγχειρητικά, ο ασθενής 
τοποθετήθηκε σε νάρθηκα κάμψης για 3 εβδομάδες και στη συνέχεια ακολούθησε σταδιακή διόρθωση σε 
ουδετέρα θέση. Η παραμονή του στο νοσοκομείο διήρκησε 2 εβδομάδες για ενδοφλέβια χορήγηση 
αντιβιοτικών. 
 
Αποτελέσματα: Η μετεγχειρητική πορεία ήταν ομαλή, χωρίς εικόνα υποτροπής της λοίμωξης στους 3,6 και 
15 μήνες παρακολούθησης έως σήμερα. Ο ασθενής αφέθηκε σε πλήρη προστατευόμενη φόρτιση από την 
5η εβδομάδα. Κατεγράφη περιορισμός της ραχιαίας κάμψης κατά 10 μοίρες στον 2ο μήνα, ο οποίος παρήλθε 
κατόπιν φυσικοθεραπειών μέχρι τον 3ο μήνα παρακολούθησης. Σήμερα, στους 15 μήνες μετεγχειρητικά, ο 
ασθενής συμμετέχει κανονικά σε ερασιτεχνικές αθλητικές δραστηριότητες, δεν αναφέρει πόνο, εκτελεί 
ευχερώς μονοποδική στήριξη και δεν έχει σημεία υποτροπής της λοίμωξης. Ο πρόσφατος έλεγχος με 
μαγνητική τομογραφία δείχνει ασφαλή ενσωμάτωση της κατάφυσης με ακέραιο τένοντα σε όλο του το 
μήκος. 
 
Συμπεράσματα: Η εμβύθιση του τένοντα του Αχιλλείου μπορεί να αποφορτίσει τα μαλακά μόρια απο την 
τάση συρραφής ευοδώνονται έτσι την επούλωση του τραύματος, χωρίς να επηρεάσει τη λειτουργικότητα 
του ασθενούς μακροπρόθεσμα.
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ΑΑ198 

ΡΑΙΒΟΣ ΜΕΓΑΣ ΔΑΚΤΥΛΟΣ – ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ 
Βασίλειος Παναγιωτόπουλος1, Δημήτριος Γιώτης1, Χρήστος Κωνσταντινίδης1, Σωτήρης Πλακούτσης1, Χρήστος 
Κώτσιας1, Κωνσταντίνος Κονιδάρης1, Χαρίλαος Γαλάνης1, Δημήτριος Βαρδάκας1 

1Ορθοπαιδικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», Ιωάννινα, Ελλάδα 

Εισαγωγή/Σκοπός: Ο ραιβός μέγας δάκτυλος (hallux varus) είναι μια κλινική οντότητα που χαρακτηρίζεται 
από την παθολογική απόκλιση του μεγάλου δακτύλου προς τα έσω στο επίπεδο της μεταταρσοφαλαγγικής 
άρθρωσης. Σπανίως μπορεί να οφείλεται σε συγγενή αίτια. Η συχνότερη αιτία εμφάνισής του είναι 
ιατρογενής, λόγω συνήθως υπερδιόρθωσης μετά από επεμβάσεις αποκατάστασης βλαισού μεγάλου 
δακτύλου. Σκοπός μας ήταν η παρουσίαση μιας σπάνιας περίπτωσης ασθενούς με hallux varus το οποίο 
προκλήθηκε εξαιτίας της επαγγελματικής του δραστηριότητας επί σειρά ετών.  
Υλικό και μέθοδος: Ασθενής 75 ετών προσήλθε στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου μας με πόνο 
και μεγάλη παραμόρφωση των μεγάλων δακτύλων των ποδιών, η οποία καθιστούσε αδύνατη τη χρήση 
υποδημάτων. Αξίζει να σημειωθεί πως για 50 χρόνια ο ασθενής εξασκούσε το επάγγελμα του καλαϊτζή 
(γανωτή). Τόσο από την κλινική εξέταση όσο και από τον απεικονιστικό έλεγχο τέθηκε η διάγνωση του 
ραιβού μεγάλου δακτύλου (Hallux Varus). Η μεταταρσοφαλαγγική γωνία και στα δυο άκρα ήταν κοντά στις 
80 μοίρες.  
Αποτελέσματα: Έγινε χειρουργική αντιμετώπιση πρώτα στο δεξιό δάκτυλο και έπειτα από ένα χρόνο και στο 
αριστερό. Κατά το χειρουργείο διενεργήθηκε ακρωτηριασμός του δεύτερου δακτύλου στο επίπεδο της 
μεταταρσοφαλαγγικής άρθρωσης και αρθρόδεση της μεταταρσοφαλαγγικής άρθρωσης του πρώτου 
δακτύλου. Ο ασθενής για δύο μήνες βάδιζε με παπούτσι μερικής φόρτισης του πρόσθιου πόδα. Η 
αρθρόδεση ευοδώθηκε με βάση τον ακτινολογικό έλεγχο σε διάστημα 3 μηνών. Εν συνεχεία ο ασθενής 
βάδιζε κανονικά χωρίς τη χρήση κάποιου βοηθήματος. 
Συμπεράσματα: Σε πολύ μεγάλες παραμορφώσεις ραιβού μεγάλου δακτύλου άκρου ποδός η ενδεδειγμένη 
θεραπεία είναι η χειρουργική αντιμετώπιση που όπως στην περίπτωσή μας, μπορεί να περιλαμβάνει 
γενναίες παρεμβάσεις προκειμένου να επιτευχθεί όσο το δυνατόν αποκατάσταση της εμβιομηχανικής και 
της λειτουργικότητας του άκρου ποδός.   



78o Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. | 12 - 15 Οκτωβρίου 2022 | Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών 
Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις 

 

ΑΑ199  

SCHWAB AGED-MATCHED CORRECTION OF SPINAL DEFORMITIES. 
PRELIMINARY RESULTS 
Βασίλειος Μαρουγκλιάνης1, Γαλάτεια Κατζουράκη1, Σπυριδούλα-Ρομπέρτα Αφράτη1, Δημήτριος-Σέργιος 
Ευαγγελόπουλος1, Σπυρίδων Πνευματικός1 

1 Γ.Ν.Α « ΚΑΤ» 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ: Η παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης ενηλίκων (ASD) περιγράφει ένα ευρύ φάσμα 
καταστάσεων που οδηγούν σε ανώμαλη ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης σε αξονικά, στεφανιαία και 
οβελιαία επίπεδα και μπορεί να προκαλέσει πόνο, αναπηρία, νευρολογική βλάβη ή/και απώλεια 
λειτουργικότητας. Η αποκατάσταση της φυσιολογικής οβελιαίας ισορροπίας, είναι κρίσιμης σημασίας για 
την επίτευξη ευνοϊκών αποτελεσμάτων και την πρόληψη μηχανικών επιπλοκών. Πρόσφατα βιβλιογραφικά 
δεδομένα υπογραμμίζουν την εγγύς συνδυαστική κύφωση (PJK) εντός του 1ου μετεγχειρητικού έτους, ως 
συχνή επιπλοκή μετά από χειρουργική επέμβαση παραμόρφωσης σπονδυλικής στήλης σε ενήλικες. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Δώδεκα ασθενείς (μέση ηλικία 70,5 ετών και ελάχιστη παρακολούθηση 1 έτους) με 
παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης σε ενήλικα, που υποβλήθηκαν σε σπονδυλοδεσία πολλαπλών 
επιπέδων, είτε PSO, Οστεοτομία οπίσθιας κολώνας (PCO) είτε με πρόσθιους μεσοσπονδύλιους κλωβούς 
στην ΟΜΣΣ (ALIF). Οι προσθιοπίσθιες (PA) και οι πλάγιες ακτινογραφίες πλήρους μήκους (36 ιντσών) όλης 
της σπονδυλικής στήλης, που παρέχουν αξιολόγηση όλης της ισορροπίας και της ευθυγράμμισης της 
σπονδυλικής στήλης, πραγματοποιήθηκαν προ και μετεγχειρητικά σε κάθε επίσκεψη, για όλους τους 
ασθενείς. Οι παράμετροι που αναλύθηκαν περιελάμβαναν: κλίση πυέλου (PT), διαφορά PI-LL και οβελιαίο 
κατακόρυφο άξονα (SVA). Ο Δείκτης Αναπηρίας Oswestry (ODI) περιλαμβάνεται επίσης στις παραμέτρους. 
Όλοι οι ασθενείς χειρουργήθηκαν με βάση τα κριτήρια διόρθωσης που ταιριάζουν με την ηλικία κατά 
Schwab. Συνολικά 12 ασθενείς με ποικίλες διορθωτικές οστεοτομίες και πολυεπίπεδη σπονδυλοδεσία 
(οπίσθια/πρόσθια και οπίσθια) αξιολογήθηκαν με ελάχιστη παρακολούθηση 1 έτους. Οι ακτινολογικές 
παράμετροι της σπονδυλικής στήλης, συμπεριλαμβανομένων του οβελιαίου κατακόρυφου άξονα (SVA), της 
διαφοράς PI-LL, της κλίσης της πυέλου (PT), της οσφυϊκής λόρδωσης (LL) και της γωνίας T1 της πυέλου (TPA) 
αξιολογήθηκαν προ και μετεγχειρητικά και στον 3ο, 6ο και 12ο μήνα.  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η μέση LL ήταν 30,8°±9,9° πριν από την επέμβαση, 42,3°±9,3° μετεγχειρητικά και 
41,3°±10,2° 1 χρόνο μετά την επέμβαση (p <0,05). Ο μέσος SVA ήταν 53,1±6,2 mm πριν την επέμβαση, 
32,2±4,9 mm μετεγχειρητικά και 34,0±4,7 mm 1 χρόνο μετά την επέμβαση (p <0,01). Όλοι οι ασθενείς 
υποδιορθώθηκαν για να επιτύχουν τους προσαρμοσμένους στην ηλικία στόχους του Schwab. Το ODI 
βελτιώθηκε σημαντικά σε 1 χρόνο παρακολούθησης, από 29 (εύρος 18-36) προεγχειρητικά σε 10 (2-16) 
μετεγχειρητικά. Στη σειρά μας, κανένας από τους ασθενείς δεν ανέπτυξε Εγγύς Συνδυαστική Κύφωση (PJK) 
σε παρακολούθηση 1 έτους.  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στον πληθυσμό των ασθενών μας, η διαταραχή της οβελιαίας ισορροπίας, σύμφωνα με τα 
κριτήρια διόρθωσης που ταιριάζουν με την ηλικία, φαίνεται να βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής των 
ασθενών. Επιπλέον, φαίνεται ότι η υποδιόρθωση προστατεύει τη σπονδυλική στήλη από την ανάπτυξη της 
κύφωσης.  
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ΑΑ200 

A DISASTROUS COMPLICATION OF MENINGOENCEPHALITIS FOLLOWING 
TUBULAR MICRODISCECTOMY OF THE LUMBAR SPINE 
Απόστολος Κόλκας1, Σπυρίδων Τσιριγκάκης1, Ιωάννης Θεοδώσης1, Δημήτριος  Τσουμάνης1, Παναγιώτης 
Γερασιμόπουλος1, Αριστομένης Τσοβίλης1, Δημήτριος Κοσμάς1, Ιωάννης  Γκιάτας1, Ιωάννης  Γελαλής1 

1Oρθοπαιδική Κλινική, Μονάδα Παθήσεων και Παραμορφώσεων Σπονδυλικής Στήλης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα 
Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Objective 
Meningoencephalitis is a rare complication after spinal surgery. The reported incidents in the 
literature are limited with only two cases presenting meningoencephalitis or encephalitis with 
aseptic and viral etiologies after spine surgery.We report a case of meningoencephalitis in a patient after 
tubular unilateral two level decompression. 
Case report 
We present a case of a 79yo female, who underwent unilateral tubular decompression of the  L3/L4 & L4/L5. 
The patient had a history of diabetes II and hypertension. 
The initial pre-op symptoms were neurogenic claudication by a multiple-level  spinal stenosis of the lumbar 
spine. She received corticosteroids systemically for her  paraparesis with no significant improvement.She 
underwent a 2-level 
tubular decompression in another institution. 
Post-op the neurological status of the patient didn’t show improvement. After 10 days she developed acute 
low back pain, accompanied by fever and tachycardia. The patient received oral antibiotics and 2 days later 
she was referred to our hospital. MRI revealed post-op spinal discitis, epidural and paravertebral abscess. 
Surgical trauma was dehiscenced and cultures of pus from the surgical trauma revealed MRSA, resistant 
Morganella morganii and Providencia stuartii. 
The patient underwent wound debridement and additional hemilaminectomy of L4 and surgical 
drainage of the epidural abscess.Few days post-op intermittent meningism, eye movement 
disorders and altered mental state were observed . CSF analysis showed decreased glucose level, increased 
cell count with high protein content, and increased lactate levels.CSF cultures showed resistant Acinetobacter 
baumanii. The patient underwent  brain and full-spine CT & MRI. Full spine MRI revealed skipped 
spondylodiscitis at T4 and T5 levels, increased uptake of contrast agent at the thoracic and lumbar region. 
Brain CT & MRI showed non-specific lesions with increased dural uptake.The diagnosis of meningoencephalitis 
was made based on the results of CSF tests. 
A 3-fold antibiotic therapy was administered according to the antibiogram. The  inflammation values 
decreased to normal after a period of iv. antibiotic treatment and the 
patient showed adequate mental status. The paraparesis remained.Surgical trauma was healed and her 
general condition improved. The patient was referred to a rehabilitation center. 
Conclusion 
Post-op infectious meningoencephalitis and spondylodiscitis is  a rare condition after spine surgery but could 
be potentially fatal complication. High suspicion of meningitis after lumbar 
surgery should be maintained in patients with a clinical triad: fever, neck stiffness and consciousness 
disturbances . Administration of corticosteroids pre-op in combination with concomitant health problems in 
elderly patients could be considered as risk factors for this 
complication. 
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Εικόνα 3 
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ΑΑ201 

FAST MRI ASSESSMENT IN ACUTE SPINE INJURIES WITH THE 
IMPLEMENTATION OF AI 
Ioannis Plagos1, Fotios Kakridonis1, Chatzicomninos Ioannis2 

1K.A.T General Hospital, 2K.A.T General Hospital Spine and Scoliosis Department  

Spine injuries can be categorized into two major groups in the general medical terminology, chronic and 
acute. The vast majority of patients who suffers from such a disease as a chronic incident have a mainly low 
invasiveness treatment approach that usually accompanies a treatment with NSAIDs and Physiotherapy and 
groups of Scoliosis. The acute phase of a non-trauma spinal injury commonly involves disc herniation 
incidents, usually in the lumbar spine region, and less in the thoracic and cervical region. Accidents with an 
acute injury of the spinal cord may lead to partial paralysis -paraplegia or total tetraplegia. The burden of 
decision-making in life-threatening situations combined with surgical restoration of the soft tissue and the 
possibility of spinal cord hematoma is a very demanding procedure. The admission of the patient to the MRI 
unit will take place in at least a few minutes to access the length and trauma category. The main drawbacks 
of an MRI examination are the time of MRI sequences and patient status. The need for FAST MRI spine 
protocols is more than obvious. The fact that most of the time patients are moving during examination 
employs the need for AI-trained networks for automation in image resolution correction for accurate 
diagnosis, prognosis, and analysis, to reduce artifacts of movement or metallic implant distortion artifacts. 
The specific kind of implementation can be employed in the arsenal of our toolkit for a variety of acute-
induced diseases like stroke, or other variations of hematomas. 
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ΑΑ202 

H ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 
ΧΑΜΗΛΗ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ 
Παναγιώτης Παπαμιχαήλ1, Λάζαρος Αλέξανδρος  Κοντόπουλος1, Μαρία Λουίζα Σαγρεδάκη1, Κωνσταντίνος 
Παρλακίδης1, Άννα Χρηστάκου1, Γεώργιος Μουζόπουλος2 

1Τμήμα Φυσικοθεραπείας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2Ορθοπαιδική Κλινική ΓΝ Λακωνίας, ΝΜ Σπάρτης 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η θεραπευτική άσκηση στο νερό αποτελεί μια ευρεία μέθοδο αποκατάστασης σε αρκετές 
παθολογικές καταστάσεις. 
ΣΚΟΠΟΣ: H εξέταση της αποτελεσματικότητας της θεραπευτικής άσκησης στο νερό σε ασθενείς με χαμηλή 
οσφυαλγία. Η σημασία της συστηματικής ανασκόπησης μεγάλη μιας και δεν υπάρχει πρόσφατη 
συστηματική ανασκόπηση μετά των Shi και συνεργατών (2017), ως εκ τούτου η παρούσα εργασία θα 
μελετήσει τα μέχρις τώρα ερευνητικά δεδομένα. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Ακολουθήθηκαν οδηγίες PRISMA. Οι τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες κλινικές μελέτες 
επιλέχτηκαν από τις βάσεις δεδομένων: PubMed και MEDLINE, με συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά και 
συνδυασμούς αυτών όπως: «low back pain», «lower back pain», «low back ache», «postural low back pain», 
«aquatic exercise», «aquatic therapy», «hydrotherapy», κατόπιν χρήσης συγκεκριμένων κριτηρίων 
εισαγωγής και απόρριψης ερευνών. Οι έρευνες που επιλέχτηκαν ήταν από Απρίλιο 2014 έως και σήμερα. 
Για την καταγραφή της μεθοδολογικής ποιότητας των κλινικών μελετών επιλέχτηκε η ευρέως 
χρησιμοποιούμενη, έγκυρη και αξιόπιστη κλίμακα PEDro. Οι εξεταζόμενες μεταβλητές ήταν ο «πόνος», η 
«λειτουργικότητα» και η «ποιότητα ζωής». 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σύμφωνα με το διάγραμμα ροής της εργασίας επιλέχθηκαν 7 τυχαιοποιημένες 
ελεγχόμενες κλινικές μελέτες με βαθμολογία 4.85 («μέτριας» μεθοδολογικής ποιότητας). Συγκεκριμένα, 6 
έρευνες ήταν μέτριας μεθοδολογικής ποιότητας που μελέτησαν τη μείωση του πόνου και διαπιστώθηκε 
βελτίωση. Πέντε έρευνες με μέτρια μεθοδολογική ποιότητα έδειξαν ότι η λειτουργικότητα βελτιώθηκε, ενώ 
η ποιότητα ζωής βελτιώθηκε με χρήση τριών μέτριας ποιότητας ερευνών. Το πρόγραμμα θεραπευτικής 
άσκησης στο νερό εφαρμοζόταν κατά μέσο όρο 4-5 φορές την εβδομάδα, με μέσο όρο διάρκεια και 
συχνότητα της μιας ώρας και 2 μηνών, αντίστοιχα. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η πλειοψηφία των τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων κλινικών μελετών έδειξαν στατιστικώς 
σημαντική βελτίωση στον πόνο, στη λειτουργικότητα και στην ποιότητα ζωής, συνεπώς συνιστάται σε 
ασθενείς με χαμηλή οσφυαλγία. Περισσότερες τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες κλινικές μελέτες απαιτούνται 
να αξιολογήσουν την επίδραση της θεραπευτικής άσκησης στο νερό σε υπέρβαρους, ασθενείς διαφορετικής 
ηλικίας, φύλου και συνοδών νοσημάτων, με χαμηλή οσφυαλγία.
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SURGICAL SITE INFECTION FOLLOWING CORRECTION OF ADOLESCENT 
IDIOPATHIC SCOLIOSIS WITH APIFIX: A RETROSPECTIVE STUDY ANALYSING 
INCIDENCE AND RECURRENCE 
Konstantinos Zygogiannis1, Spyridon Sioutis1, Jimmy Georgoulis1, Anastasios Kalampokis1, Savvas Moschos1, 
Ioannis Chatzikomninos1 

1KAT General Hospital - Spine Department  

Introduction:  
 
Apifix is an internal brace used for the correction of adult idiopathic scoliosis (AIS) classified as Lenke 1 or 5 
while having a Cobb angle of 35-60 degrees which reduces to less or equal to 30 degrees on lateral side-
bending radiographs. Since the indications are very specific, it is not a common operation. Our study aims to 
evaluate infection incidence and recurrence. 
 
Materials and methods: 
 
A retrospective study of 35 cases treated in our centre for AIS from 2017 to 2022 with ApifiX was performed. 
Patients that presented with SSI were initially treated with irrigation and debridement (I&D) following 
antibiotic therapy.  
 
Results: 
 
Overall 37 patients with a mean age of 15.1 were evaluated. Two of our patients presented with early onset 
infection while one of them presented with skin ulcer due to septic screw loosening who underwent I&D but 
with recurrence after one year. Curiously after removing the ApiFix device after two years of internal bracing 
from one of our patients there was puse leakage but the patient was asymptomatic.  
 
Conclusion: 
 
In this study of 37 patients, we reported 3 cases of infection and 1 case of reinfection. Given the limited 
muscle detachment and short operating time needed for Apifix statistics suggest that SSI rate is unjustifiably 
high. Further randomised trials are needed to provide more evidence.  
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THE EFFECT OF KINESIOTHERAPY ON CERVICAL MUSCULOSKELETAL 
SYMPTOMS OF FIGHTER PILOTS 
Sophia Stasi1,2, Eleftherios Kontogiannopoulos1, Dimitrios Liagkas1, George Papagiannis3, Athanasios 
Triantafyllou1,2,3, George Papathanasiou1, Panayiotis Papagelopoulos2, Panagiotis Koulouvaris2 

1Laboratory Of Neuromuscular And Cardiovascular Study Of Motion – Lanecasm, University Of West Attica, 21st 
Department of Orthopaedic Surgery, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens (NKUA), 3Department 
of Physiotherapy, University of the Peloponnese 

Introduction: During flying, fighter pilots are exposed to extreme working conditions (high G-forces in a 
combination of rotation, lateral flexion, and extension of the neck), which increase the risk of musculoskeletal 
injuries and disorders. 83% of fighter pilots experience chronic neck pain, while in the general population, the 
percentage is 37% (1-10). The flight-induced cervical musculoskeletal symptoms (F-ICMSs) are related to lack 
of concentration and readiness during the flight, reduced motor control, inability to perform manoeuvres and 
landings, reduced flight hours, increased use of medical services, and early retirement (1- 10). 
Purpose: The review of the existing literature for studies in which physiotherapy exercise programs (PTP) were 
used to treat F-ICMSs. 
Material & Method: The literature review was performed on Pubmed and Scopus databases, using 
appropriate keywords: Fighter pilots, flight-induced cervical disorders, neck pain, musculoskeletal disorders, 
and exercise training. The selection criteria were: RCTs or clinical studies to be written in English language 
and to describe in detail the physiotherapy intervention. Reviews and meta-analyses were excluded. 
Result: 233 articles were initially identified; 20 were evaluated for eligibility, and finally, 10 of them were 
included in the present study. The implemented PTPs were lasted from 6 weeks(3,4) to 12 months(2) and 
included various interventions: active exercises with the use of helmets with additional weight(1,2), resistance 
bands(4-9), hand weights(1,5,9), medical balls(9), trampoline exercises(3), and mechanical passive neck 
traction device(10). The outcomes showed that PTPs aimed at reducing pain(2,4-7,10), improving neck 
muscles' strength(1,3,4,8,9), volume(8), and endurance(1,9), increasing the range of motion(10) and the 
functionality(2,4,5) of the fighter pilots.  
Conclusions: All PTPs were found to be effective in reducing F-ICMSs. However, further research is needed to 
fully clarify the pathomechanism and the optimal way to strengthen the muscle groups involved and design 
new exercise programs for fighter pilots. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΥ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΥΟΓΟΝΟ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΙΣΚΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟ. ΜΙΑ 
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕΙΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ. 
Κυριάκος Παπαβασιλείου1, Σουζάνα Παναγιωτίδου1, Philip Domashenko1, Παναγιώτης Κακουλίδης1, 
Κωστούλα Αρβανίτη2, Ιωάννης Σαρρής1, Μιχαήλ Ποτούπνης1, Ελευθέριος Τσιρίδης 
1Γ' Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝ Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου, 2Μονάδα Εντατικής θεραπείας, Τμήμα Ελέγχου 
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, ΓΝ Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου 

Εισαγωγή/Σκοπός. Η Πυογόνος Σπονδυλοδισκίτιδα (ΠΣ) αποτελεί μια διαγνωστική και θεραπευτική 
πρόκληση. Αφορά συνήθως σε ασθενείς  ανοσοκατασταλμένους με συνοσηρότητα. Η καθυστερημένη 
διάγνωση ή/και η πλημμελής αντιμετώπισή της, συχνά οδηγεί σε καταστροφικά αποτελέσματα. Σκοπός της 
μελέτης μας ήταν η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του εφαρμοζόμενου θεραπευτικού πρωτοκόλλου 
μη-χειρουργικής αντιμετώπισης ασθενών με ΠΣ (διάγνωση με μαγνητική τομογραφία, διερεύνηση 
συνοσηρότητας, κατευθυνόμενη στον αξονικό τομογράφο βιοψία/καλλιέργεια, ενδοφλέβια αντιβιοτική 
αγωγή 3-4 εβδομάδων και επιπλέον 3-4 εβδομάδων per os, πρώιμη κινητοποίηση με χρήση ορθωτικών 
μέσων βάσει κλινικής εικόνας, παρακολούθηση επί 6μηνο). 
Υλικό & Μέθοδος. Αναδρομική μελέτη σειράς ασθενών με ΠΣ που αντιμετωπίστηκαν μη-χειρουργικά σε ένα 
3-βάθμιο κέντρο. Καταγράφηκαν (ιστορικό νοσηλείας, σημειώσεις εξωτερικών ιατρείων) δημογραφικά 
στοιχεία και συνοσηρότητα, αποτελέσματα βιοψίας/καλλιέργειας και εργαστηριακών και απεικονιστικών 
εξετάσεων και διάρκεια και έκβαση νοσηλείας. Αποκλείστηκαν ασθενείς που αντιμετωπίσθηκαν εξαρχής 
χειρουργικά και ασθενείς με φυματιώδη σπονδυλίτιδα.   
Αποτέλεσμα. Από τον Ιανουάριο 2011 έως τον Δεκέμβριο 2021, αντιμετωπίσθηκαν 47 ασθενείς (26 άντρες, 
21 γυναίκες). Η εντόπιση ήταν στην ΟΜΣΣ σε 29 ασθενείς και στη ΘΜΣΣ σε 18. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 
68,5 έτη (εύρος 15-86) και η κυρίαρχη συνοσηρότητα ο σακχαρώδης διαβήτης (23 ασθενείς). Τα κυρίαρχα 
συμπτώματα ήταν πόνος σε ποσοστό 97,9% και πυρετός στο 40,4%. Ένας ασθενής εμφάνισε νευρολογική 
σημειολογία κάτω άκρων. Staphylococcus aureus απομονώθηκε σε 29 και Methicillin-Resistant 
Staphylococcus Aureus σε 2 ασθενείς. Η μέση διάρκεια νοσηλείας ήταν 27 ημέρες (εύρος 22-41). Κατά τη 
διάρκεια της νοσηλείας, δύο ασθενείς επιδεινώθηκαν και αντιμετωπίσθηκαν χειρουργικά και δύο κατέληξαν 
από σηπτική καταπληξία. Από όσους/ες έλαβαν εξιτήριο (43), κανείς/μία δεν εκδήλωσαν υποτροπή της 
λοίμωξης, ή/και νευρολογικές διαταραχές.  
Συμπεράσματα. Η αντιμετώπιση της ΠΣ παραμένει δύσκολη. Η μαγνητική τομογραφία είναι η πιο ευαίσθητη 
απεικονιστική μέθοδος. Η καλλιέργεια/βιοψία δεν συνεισφέρει πάντα στη διάγνωση. Η μη-χειρουργική 
αντιμετώπιση σε ασθενείς χωρίς νευρολογική σημειολογία, που ανταποκρίνονται στη φαρμακευτική αγωγή, 
παρότι είναι μακροχρόνια, εξακολουθεί να αποτελεί μια αξιόπιστη λύση, για τις περιπτώσεις που δεν 
προκρίνεται η χειρουργική θεραπεία.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑΣ, ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΧΙΑΛΓΙΑΣ 
ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΑμεΑ) 
Αγάπη Κολοβού1,2, Ζωή Νταιλιάνα2, Χαράλαμπος  Μανζτάρογλου3, Μαρία Τσεκούρα3, Δήμητρα Παππά1, 
Μαριάννα Βλυχού4 

1Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφ. Θεσσαλίας, 2Ορθοπαιδική Κλινική Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
3Πανεπιστήμιο Πατρών, 4Εργαστήριο Ακτινολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι εργαζόμενοι των δομών φιλοξενίας Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) συχνά παρουσιάζουν 
προβλήματα που αφορούν στο μυοσκελετικό τους σύστημα και τα οποία  επιδεινώνονται συνεχώς.   Η 
αυχεναλγία, η οσφυαλγία και η ισχιαλγία είναι οι συνηθέστερες από τις παθήσεις του μυοσκελετικού 
συστήματος για τους εργαζόμενους σε δομές που φιλοξενούνται ΑμεΑ λόγω κυρίως, σωματικών, 
οργανωτικών και ψυχοκοινωνικών παραγόντων που συνδυάζονται με  τον εργασιακό φόρτο. 
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των ποσοστών εμφάνισης της αυχεναλγίας, 
οσφυαλγίας και ισχιαλγίας των εργαζομένων, ανδρών και γυναικών,  σε δομές φιλοξενίας ατόμων με 
αναπηρίες. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Για την  παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν πολλαπλά ερωτηματολόγια 
(NECKDISABILITYINDEX, OSWESTRYDISABILITYINDEX, QUEBEKBACKPAINDISABILITYSCALE, EQ-5D, SArQoL, 
HADS) που συμπληρώθηκαν από 138 εργαζόμενους διαφόρων ειδικοτήτων που υπηρετούν σε δομές 
φιλοξενίας ΑμεΑ (ανοικτού και κλειστού τύπου) σε πέντε διαφορετικές πόλεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας.   
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι 76 από τους 138 συμμετέχοντες παρουσίαζαν 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό τα προβλήματα της αυχεναλγίας, της οσφυαλγίας και της ισχιαλγίας. Από το 
σύνολο των 76 εργαζομένων, το  36,23% εμφάνισε αυχεναλγία(50 άτομα), 31,88% εμφάνισε οσφυαλγία (44 
άτομα) καιτο 30,43% των εργαζομένων εμφάνισε ισχιαλγία(42άτομα).Με βάση την κλίμακα EQ-5D ο μέσος 
όρος της ποιότητας ζωής των εργαζομένων ήταν71%. Ο μέσος όρος άγχους και κατάθλιψης των 
συμμετεχόντων εργαζομένων στην έρευνα είναι 16 για την κλίμακα Α και 17για την κλίμακα Β του 
ερωτηματολογίου καταμέτρησης Άγχους και Κατάθλιψης (HADS), γεγονός που αποδεικνύει την μέτρια 
ποιότητα ζωής και την εμφάνιση υψηλών δεικτών άγχους και κατάθλιψης στα άτομα που εργάζονται σε 
δομές φιλοξενίας ΑμεΑ. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα προβλήματα της αυχεναλγίας, οσφυαλγίας και ισχιαλγίας των εργαζομένων σε δομές 
φιλοξενίας ΑμεΑ εμφανίζονται τις περισσότερες φορές  σε συνδυασμό ή/και με άλλα προβλήματα υγείας με 
συνέπεια την μείωση της ποιότητας ζωής και την ψυχολογική επιβάρυνση των εργαζομένων. Οδηγούν 
επίσης σε συχνές απουσίες των εργαζομένων και τελικά σε ανατροπή του οργανωτικού προγράμματος των  
δομών περίθαλψης. Σε επίπεδο πρόληψης είναι απαραίτητη η μέριμνα της αξιολόγησης των κινδύνων του 
εκάστοτε εργασιακού χώρου και η έγκαιρη αντιμετώπισή τους, η ύπαρξη κατάλληλων εργονομικών 
πρακτικών και κατάλληλου εξοπλισμού στους εργασιακούς χώρους, η εκπαίδευση και η σωστή στάση 
σώματος των εργαζομένων.  



78o Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. | 12 - 15 Οκτωβρίου 2022 | Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών 
Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις 

 

ΑΑ207 

ΔΙΠΛΟ ΣΗΣΑΜΟΕΙΔΕΣ ΟΣΤΑΡΙΟ ΑΥΧΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
Ροδίων Μαυρόπουλος1, Θεοδώρα Τασίου1, Δημοσθένης  Κοκοβίδης1, Σουλτάνα Λώτη2, Άννα  Καραγκιοζίδου2 

1Κέντρο Υγείας Καβάλας, 2Ακτινολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας,  

Εισαγωγή/Σκοπός:  
Το σησαμοειδές οστάριο αυχενικού συνδέσμου είναι ένας ακτινοσκιερός σχηματισμός στους μαλακούς 
ιστούς πίσω από τις ακανθώδεις αποφύσεις της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Τα οστάρια αυτά, 
που είναι εντός του αυχενικού συνδέσμου, μπορεί να βρεθούν σαν τυχαίο εύρημα κατά τη διάρκεια πλάγιων 
ακτινογραφιών ή άλλες απεικονίσεις του αυχένα. Ο σκοπός μας είναι παρουσίαση μίας σπάνιας περίπτωσης 
διπλού οσταρίου του αυχενικού συνδέσμου. 
 
Υλικό και μέθοδος: Παρουσιάζεται η γυναίκα 58 ετών που προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία με χρόνια 
αυχεναλγία. Στο ιστορικό είχε τραυματισμό της ΑΜΣΣ. Πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος της αυχενικής μοίρας 
Σ.Σ. με ακτινογραφίες και αξονική τομογραφία. 
 
Αποτελέσματα: Στην απλή ακτινογραφία βρέθηκε να απεικονίζεται το διπλό σησαμοειδές οστάριο αυχενικού 
συνδέσμου, ομαλά περιγεγραμένο στην πλάγια προβολή της ΑΜΣΣ, οπισθίως κατωτέρων ακανθωδών 
αποφύσεων της ΑΜΣΣ, 1ο οστάριο των Α4-Α5 και 2ο οστάριο των Α5-Α6 αυχενικών σπονδύλων. Στην αξονική 
τομογραφία απεικονιζόταν το  φλοιώδες οστό με κεντρικό μυελό στον αυχενικό σύνδεσμο. Επίσης έγινε η 
ανασύνθεση της αξονικής τομογραφίας και μέτρηση των οσταρίων. 
 
Συμπεράσματα: Η σωστή κλινική εξέταση και  η απλή ακτινογραφία θέτουν την διάγνωση  με αποτέλεσμα 
την αποφυγή της εσφαλμένης διάγνωσης όπως το αποσπατικό κάταγμα ακανθωδών αποφύσεων της ΑΜΣΣ, 
η οστεοποίηση αυχενικού συνδέσμου, η περιγεγραμμένη οστεοποιός μυοσίτιδα,  η αστοχία ένωσης της 
κορυφής, οι όγκοι και παθήσεις με συνοδό αποτιτάνωση. 

Eικόνα 1 
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ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΙΣΚΙΤΙΔΑΣ. 
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 10 ΑΣΘΕΝΩΝ 
Δημήτριος-Τζιμ Γεωργούλης1, Σπυρίδων Σιούτης1, Κωνσταντίνος Ζυγογιάννης1, Ιωάννης Χατζηκομνηνός1 

1Τμήμα Σκολίωσης και Σπονδυλικής Στήλης ΚΑΤ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ 
Η σπονδυλοδισκίτιδα είναι μια βακτηριακή λοίμωξη που προσβάλλει τον μεσοσπονδύλιο δίσκο και τους 
σπονδύλους. Αν και σχετικά σπάνιο, είναι μια νόσος με κακή πρόγνωση που απαιτεί άμεση διάγνωση και 
θεραπεία με κατάλληλα αντιβιοτικά και πιθανώς χειρουργική επέμβαση για καθαρισμό και σταθεροποίηση 
της σπονδυλικής στήλης. 
 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 10 ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε ελάχιστα επεμβατική χειρουργική 
επέμβαση (MIS) αποσυμπίεσης και σταθεροποίησης για θωρακική ή οσφυϊκή σπονδυλοδισκίτιδα στο τμήμα 
μας. Τα παθογόνα που προκάλεσαν σπονδυλοδισκίτιδα σε αυτούς τους ασθενείς ήταν ο Staphylococcus 
aureus και το Mycobacterium tuberculosis. Η χειρουργική προσέγγιση που πραγματοποιήσαμε ξεκινά με 
διαδερμική οπίσθια σταθεροποίηση (MIS) με κοχλίες και ράβδους των παρακείμενων μη προσβεβλημένων 
σπονδύλων. Στη συνέχεια, με χρήση βελόνης Jamshidi λαμβάνουμε βιοψία ιστού από τη μολυσμένη περιοχή. 
Ο χειρουργικός καθαρισμός των προσβεβλημένων σπονδύλων είναι το τελικό στάδιο της επέμβασης  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Οι ασθενείς που περιλαμβάνονται στη μελέτη μας είχαν πλήρη ή ελλιπή παραπληγία πριν την επέμβαση. 
Όλοι οι ασθενείς είχαν νευρολογική βελτίωση, λιγότερο πόνο και άριστη κλινική ανάρρωση. Δεν 
παρατηρείται υποτροπή σπονδυλοδισκίτιδας ή χαλάρωση (σηπτική ή άσηπτη) των οργάνων σε 10 χρόνια 
παρακολούθησης. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική της σπονδυλικής στήλης είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική 
χειρουργική προσέγγιση για τη σπονδυλοδισκίτιδα. Η σταθεροποίηση των παρακείμενων σπονδύλων, με 
συνδυασμό λήψης ιστικής βιοψίας με βελόνη Jamshidi και χειρουργικού καθαρισμού του μολυσμένου 
σπονδύλου είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική διαδικασία για τη σπονδυλοδισκίτιδα.
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΙΣΚΙΤΙΔΑΣ ΜΕ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗ 
Σπυρίδων Σιούτης1, Δημήτριος-Τζιμ Γεωργούλης1, Κωνσταντίνος  Ζυγογιάννης1, Ιωάννης Χατζηκομνηνός1 

1Τμήμα Σκολίωσης Και Σπονδυλικής Στήλης «ΚΑΤ»  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ 
Η λοιμώδης σπονδυλοδισκίτιδα χαρακτηρίζεται από σπονδυλική οστεομυελίτιδα, σπονδυλίτιδα και 
δισκίτιδα. Οι ασθενείς παρουσιάζουν επίμονο πόνο στη μέση, πυρετό ή νευρολογικά ελλείμματα. Η 
διάγνωση γίνεται με κλινικά, ακτινολογικά και εργαστηριακά ευρήματα. Η μαγνητική τομογραφία (MRI) 
είναι το gold standard στη διάγνωση της σπονδυλοδισκίτιδας και αποκαλύπτει σημεία σπονδυλοδισκίτιδας 
ακόμη και σε πρώιμα στάδια. Η λοιμώδης σπονδυλοδισκίτιδα ανταποκρίνεται καλά στην αντιβιοτική 
θεραπεία εάν διαγνωστεί έγκαιρα, πριν από την ανάπτυξη νευρολογικού ελλείμματος και την απαίτηση 
χειρουργικής επέμβασης. Παρουσιάζουμε μια κλινική περίπτωση σπονδυλοδισκίτιδας που αναπτύσσεται σε 
άτομο 35 ετών, τοξικοεξαρτημένο 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Η ασθενής παραπέμφθηκε στο Τμήμα μας εμπύρετη, με οσφυαλγία για ένα μήνα και χωρίς νευρολογικά 
ελλείμματα. Είχε ήδη υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία με ευρήματα σχετικά με σπονδυλοδισκίτιδα σε 
επίπεδο Ο3-Ο4. Εισήχθη στο νοσοκομείο και άρχισε εμπειρική ενδοφλέβια (IV) αντιβίωση με βανκομυκίνη 
μαζί με αμικασίνη και μετρονιδαζόλη, αλλά τα συμπτώματα παρέμειναν ίδια τις επόμενες ημέρες. Ο 
ασθενής υποβλήθηκε σε βιοψία καθοδηγούμενη από αξονική τομογραφία που δεν καλλιέργησε κανένα 
παθογόνο. Επειδή ο ασθενής δεν παρουσίασε κλινική ανάπτυξη και οι καλλιέργειες ήταν αρνητικές, 
αλλάξαμε την αντιβιοτική αγωγή και προσθέσαμε δαπτομυκίνη αντί για βανκομυκίνη. Ο ασθενής δεν 
ανταποκρίθηκε στην αντιβιοτική αγωγή και αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε ενδοσκοπική δισκεκτομή 
και καθαρισμό. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Διεγχειρητικά εντοπίσαμε εκφυλισμένο μεσοσπονδύλιο δίσκο, τον οποίο αφαιρέσαμε και τον στείλαμε για 
καλλιέργεια. Μετεγχειρητικά, ο ασθενής είχε άμεση ανακούφιση από τα συμπτώματα, κλινική ανάπτυξη και 
φλεγμονώδεις δείκτες στο φυσιολογικό εύρος, οι διεγχειρητικές καλλιέργειες ήταν αρνητικές. Ο ασθενής 
πήρε εξιτήριο σε καλή κατάσταση. Κατά τη διάρκεια της ακτινολογικής παρακολούθησης, παρατηρήθηκε 
λειτουργική αποκατάσταση μεταξύ Ο3 και Ο4 σπονδύλων 3 μήνες μετεγχειρητικά. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η ενδοσκοπική δισκεκτομή και ο καθαρισμός είναι μια ασφαλής και ελάχιστα επεμβατική διαδικασία, 
χρήσιμη σε περιπτώσεις σπονδυλοδισκίτιδας, όταν η νόσος δεν ανταποκρίνεται στη συντηρητική θεραπεία 
ή όταν δεν απομονώνεται μικροοργανισμός σε καλλιέργειες.
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ΝΟΣΟΣ KUMMELS – ΜΙΑ ΟΧΙ ΤΟΣΟ ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΛΑΘΕΙ 
Σπυρίδων Κολιατζάκης1, Δημήτριος Παφύλας1, Χαράλαμπος Ρώσσας1, Κυριακή Βέτσα1, Ιωάννης Παναγιώτης 
Παπακαμμένος1, Αθανάσιος Παπαπάνος1 

1Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η  παρουσίαση μιας περίπτωσης νέκρωσης του σώματος του Θ12 
σπονδύλου μετά από συμπιεστικό κάταγμα. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Ασθενής θήλυ 88 ετών προσέρχεται στο ΤΕΠ λόγω πτώσης εξ ιδίου ύψους με άλγος στην θωρακοοσφυική 
συμβολή. Από τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώνεται κάταγμα Θ12. Η ασθενής δεν εμφανίζει νευρολογική 
σημειολογία ενώ οι εντερικοί ήχοι είναι παρόντες και έντονοι. Δίνονται οδηγίες και η ασθενής παίρνει 
εξιτήριο. Ένα μήνα μετά στον επανέλεγχο στα εξωτερικά ιατρεία η ασθενής εμφανίζει στον απεικονιστικό 
έλεγχο με αξονική τομογραφία οστεονέκρωση του σπονδύλου με μεσοσπονδύλιο αέρα. Δεν εμφανίζει 
νευρολογική σημειολογία ενώ δεν έχει υποχωρήσει ο πόνος. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Η νόσος Kummel είναι η οστεονέκρωση του σπονδυλικού σώματος μετά από συμπιεστικό κάταγμα. Η 
συχνότητα αυτού του ευρήματος είναι δύσκολο να αναφερθεί με ακρίβεια επειδή έχουν χρησιμοποιηθεί 
πολλοί συνώνυμοι όροι για την περιγραφή αυτής της παθολογίας: μετατραυματική σπονδυλική 
οστεονέκρωση (AVN), ψευδάρθρωση σπονδυλικού συμπιεστικού κατάγματος (VCF non union), 
μεσοσπονδύλιο κενό, σχισμή ή αέριο και καθυστερημένη σπονδυλική καθίζηση. O πραγματικός 
επιπολασμός είναι στην πραγματικότητα αρκετά υψηλός (7% έως 37%), ειδικά μεταξύ των ηλικιωμένων. 
Η νόσος Kummel αντιπροσωπεύει μια αποτυχία της διαδικασίας επούλωσης του κατάγματος, για την οποία 
δεν υπάρχουν καλές συντηρητικές θεραπείες. Μια μη αγγειούμενη  ζώνη αναπτύσσεται κάτω από την 
ανώτερη τελική πλάκα, περιορίζοντας την αποθεραπεία και οδηγεί στην ψευδάρθρωση. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η νόσος Kummel είναι μια πιθανή επιπλοκή έως και το ένα τρίτο των σπονδυλικών καταγμάτων. Ως εκ 
τούτου, υπάρχει μια αρκετά καλή πιθανότητα οι περισσότεροι πάροχοι πρωτοβάθμιας περίθαλψης να 
συμμετέχουν σε κάποιο σημείο στην καριέρα τους στη θεραπεία ενός ασθενούς με νόσο Kummel χωρίς ίσως 
να το γνωρίζουν. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να γνωρίζουν τα διακριτά ακτινογραφικά ευρήματα 
(μεσοσπονδύλιος αέρας, ψευδάρθρωση και φυσιολογικά γειτονικά επίπεδα), τα οποία διαφοροποιούν 
αξιόπιστα αυτήν την κατάσταση από πιο νοσηρές όπως η σπονδυλοδισκίτιδα. 
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ΣΠΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑ ΙΕΡΟΥ ΑΠΟ ΣΑΛΜΟΝΕΛΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ 15 ΕΤΩΝ 
Βασίλειος Μαρουγκλιάνης1, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΒΟΣ1, ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ1, ΓΑΛΑΤΕΙΑ  ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗ1, 
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ-ΡΟΜΠΕΡΤΑ ΑΦΡΑΤΗ1, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΣΕΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ1, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ1 

1Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»  

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ: Η λοίμωξη από Σαλμονέλα είναι μία σπάνια περίπτωση σπονδυλοδισκίττιδας στους 
ανθρώπους. Θα παρουσιάσουμε μία περίπτωση ασθενούς 15 ετών με σπονδυλοδισκίτιδα από Σαλμονέλα 
και προιερό απόστημα. Η διάγνωση καθυστέρησε λόγω της κάλυψης των συμπτωμάτων, από την άμεση 
χορήγηση ενδοφλέβιων αντιβιοτικών. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η ασθενής προσήλθε για πρώτη φορά σε ΤΕΠ Περιφερικού Νοσοκομείου με έντονη 
οσφυαλγία. Κλινικά η ασθενής δεν εμφάνιζε νευρολογική σημειολογία, ήταν απύρετη και χωρίς αυξημένους 
δείκτες φλεγμονής. Κατά τον πρώτο απεικονιστικό έλεγχο ανευρέθη ανομοιογενής ιστός μαλακών μορίων 
στην προϊερά χώρα με συνοδό οστική διάβρωση του Ι1, ασβεστώσεις και περιοστική αντίδραση. Επειδή τα 
συμπτώματα δεν υφίονταν, διεκομίσθη στο Γ.Ν Παίδων ‘Αγλαΐα Κυριακού’, όπου και έγινε εισαγωγή για 
περαιτέρω έλεγχο και αντιμετώπιση. Άμεσα κατά την νοσηλεία της στο Νοσοκομείο Παίδων, έγινε έναρξη 
ενδοφλέβιας αντιβιοτικής αγωγής με κεφοταξίμη-κλινδαμυκίνη.  
Πραγματοποιήθηκε δια βελόνης παροχέτευση και λήψη υλικού βιοψίας υπό CT καθοδήγηση, στο Γ.Ν 
Σωτηρίας. Κ/α υγρού: Καμία ανάπτυξη (υπό αντιβιοτική αγωγή). Έλεγχος για μυκοβακτηρίδιο της 
φυματίωσης: PCR (-). Κατά την νοσηλεία της αυξήθηκαν οι δείκτες φλεγμονής και αλλάχθηκε το αντιβιοτικό 
σχήμα σε κλοξακιλλίνη-κλινδαμυκίνη-ριφαμπικίνη. Κατόπιν διεκομίσθη στην Κλινική μας προς 
προγραμματισμό νέας παρακέντησης υπό CT διά βελόνης. Επειδή ελάμβανε αντιβιοτική αγωγή έγινε 
διακοπή της για 15 ημέρες και έπειτα διανεργήθη η παρακέντηση. Μετά την διακοπή της αντιβιοτικής 
αγωγής παρατηρήθηκε εμπύρετο έως 39,2 και aύξηση των δεικτών φλεγμονής (ΤΚΕ, CRP). Κ/α υγρού: 
Salmonella group (5η μέρα καλλιέργειας).  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Έγινε άμεσα έναρξη Κεφτριαξόνης 2 grx1. Τις πρώτες ημέρες παρατηρήθηκε ύφεση του 
εμπυρέτου και μείωση των δεικτών φλεγμονής, καθώς και ύφεση του πόνου της. Μετά τις 3 εβδομάδες 
λήψης ενδοφλέβιας αντιβιοτικής αγωγής προστέθηκε από του στόματος Τριμεθοπρίμη/Σουλφομεθοξαζόλη 
(800+160), 1x2, την οποία και έλαβε για συνολικό διάστημα 2 μηνών. Έκτοτε η ασθενής είναι με αρνητικούς 
δείκτες φλεγμονής και ελεύθερη συμπτωμάτων. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Είναι σημαντικό οι ασθενείς που διερευνώνται για οστικές λοιμώξεις να μην λαμβάνουν 
αντιβιοτική αγωγή τουλάχιστον 2 εβδομάδες, προτού ληφθεί υλικό προς καλλιέργεια. Βακτήρια όπως η 
Σαλμονέλα, είναι πολύ δύσκολο να καλλιεργηθούν εάν ο ασθενής λαμβάνει αντιβιωτικά, κι έτσι λοιπόν είναι 
περίπλοκη η διάγνωσή τους. Η άμεση και στοχευμένη έναρξη της θεραπείας βάση του αντιβιογράμματος 
είναι βασική στην αντιμετώπιση αυτών των ασθενών και μπορεί στις περισσότερες περιπτώσεις να 
αποφευχθούν χειρουργικές επιλογές. 
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ΣΥΝΔΡΟΜΟ GUILLAIN-BARRE ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ COVID-19 
Δάφνη Θεοδώρου1, Σταυρούλα Θεοδώρου, Λάμπρος  Μπουραντάς, Ιωάννης Γελαλής 
1Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων  
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το σύνδρομο Guillain-Barré (GBS) είναι σπάνιο αυτοάνοσο νόσημα με επίπτωση 1-2 
άτομα/100.000 πληθυσμού ετησίως.  Παρατηρείται απομυελίνωση και φλεγμονή των νευρικών κυττάρων 
του περιφερικού νευρικού συστήματος, η οποία οδηγεί σε ταχεία έκπτωση της μυϊκής δύναμης και 
διαταραχές της αισθητικότητας από τα άκρα προς τον ανώτερο κορμό.  Στο 75% των ασθενών η εμφάνιση 
του GBS είναι μετα-λοιμώδης, ενώ πρόσφατα έχει αναφερθεί και ως επιπλοκή της λοίμωξης SARS-CoV-2 
πιθανολογώντας ότι η άμεση ιογενής προσβολή μπορεί να έχει καθοριστικό ρόλο στην παθογένεση της 
περιφερικής νευρολογικής βλάβης.    
ΣΚΟΠΟΣ: Παρουσιάζουμε τη μεταλοιμώδη εμφάνιση GBS σε ασθενή με COVID-19.    
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ:  72-ετών άνδρας με ιδιοπαθή θρομβοκυττάρωση προσήλθε με οσφυαλγία, μυαλγίες και 
αδυναμία βάδισης.  15 ημέρες νωρίτερα είχε νοσήσει με COVID-19 που είχε υποχωρήσει. To PCR test 
ανίχνευσε θετικότητα στον SARS-CoV-2.  Στην κλινική εξέταση διαπιστώθηκε συμμετρική χαλαρή 
τετραπάρεση.  Το ηλεκτρομυογράφημα υπέδειξε νόσο του κινητικού νευρώνα.  Στο ΕΝΥ ανιχνεύθηκε 
πρωτεΐνη (160 mg/dL), γλυκόζη (83%) και 14 κύτταρα/mm3 με λεμφοκυτταρικό τύπο.  Διενεργήθηκε MRI 
εγκεφάλου/σπονδυλικής στήλης. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στην MRI της ΟΜΣΣ αναδείχθηκαν εκφυλιστικές αλλοιώσεις και δισκοκήλες που ασκούσαν 
πιεστικά φαινόμενα στις νευρικές ρίζες δικαιολογώντας την οσφυαλγία.  Στις ακολουθίες STIR ο νωτιαίος 
μυελός εμφάνισε φυσιολογική ένταση σήματος αποκλείοντας το ενδεχόμενο απομυελίνωσης. Χορηγήθηκε 
σκιαγραφικό ενδοφλεβίως, όπου αναδείχθηκε εμπλουτισμός των προσθίων νευρικών ριζών.  Το σημαντικό 
αυτό εύρημα είναι συμβατό με οξεία πολυριζονευροπάθεια και σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα και τo 
λοιπό εργαστηριακό έλεγχο έθεσε τη διάγνωση του GBS αποκλείοντας άλλα αίτια οξείας τετραπάρεσης.  Η 
πρόσληψη του σκιαγραφικού από τις προσβεβλημένες νευρικές ρίζες οφείλεται στην απουσία του 
περινευρίου και τη διαταραχή του φραγμού μεταξύ αίματος- νεύρου (blood-nerve barrier) που ελέγχει τη 
μεταφορά ουσιών από το πλάσμα προς τις νευρικές ίνες.  Ο ασθενής έλαβε ανοσοσφαιρίνη και ανέρρωσε 
σε 2 εβδομάδες.  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:  Η νόσος COVID-19 παρουσιάζει πολλαπλές επιπλοκές, μεταξύ αυτών και το GBS που 
μπορεί να συγκαλύπτεται από τη συστηματική μυοπάθεια που προκαλεί η λοίμωξη COVID.  
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TREATMENT OF FIGER OVERLAP DUE TO ROTATIONAL MALUNION OF 
PROXIMAL PHALANGEAL FRACTURE IN CHILDREN. CASE REPORT AND 
REVIEW OF THE LITERATURE 
Khaled Kabbani1, Konstantinos Dimos1, Errikos Petkidis1, Spyridon Tsirigkakis1, Maria Korompilia1, Fotios  
Tilkidis1, Christos Papageorgiou1 

1University General Hospital of Ioannina 

Introduction 
Although most hand fractures in children are stable and can be treated conservatively, 
finger overlap due to proximal phalange rotation malunion may cause pain, functional disability as well as 
unacceptable cosmetic appearance, and must be corrected. However postoperative contracture of the 
proximal interphalangeal joint is still challenging 
Purpose 
To review the literature and present our case. Discuss surgical techniques, limitations of osteotomies, and 
rehabilitation. 
Materials and Methods  
A 14-year-old swimmer has been treated at the emergency clinic for an oblique fracture of the proximal 
phalanx of his left little finger with an aluminium splint. Two weeks later displaced and a close attempt failed. 
At five weeks the phalange malunited in an obvious rotation with pain and contracture to the PIP joint. After 
two more weeks of physiotherapy, we performed a rotational osteotomy of the proximal phalange and 
stabilized it with a double ray plate. Early range of movement was encouraged and followed up for 10 months. 
We searched PubMed and Google Scholar for articles related to rotational malunion of long fingers after 
proximal phalange fractures. We excluded the adult population, metacarpal fractures and thumb. 
Results 
Ten months postoperatively, he has full extension and 95° flexion of the PIP joint, normal sensation, no pain 
and normal appearance of his finger. 
Conclusion 
Proximal phalange fracture in a child when unstable or lost reduction at the acute or subacute stage must be 
stabilized by closed reduction and pinning or ORIF. 
The osteotomy of proximal phalange can be stabilised by a double ray mini plate to allow early PIPJ 
movement. Osteotomy proximal to the fracture region preserve distal physis and prevent interference in the 
distal phalange growth plate and the possibility of avascular necrosis of the condyles. Putting the plate under 
the periosteum and reservation of the  
 peritenon lessens the possibility of symphysis between the extensor mechanism and the plate. 
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TREATMENT OF TRAUMATIC AMPUTATED THUMB AFTER FAILED V-Y 
PLASTY USING THE FIRST METACARPAL ARTERY FLAP. CASE REPORT AND 
REVIEW STUDY 
Khaled kabbani1, Dimitrios Tsoumanis1, Panagiotis Gerasimopoulos1, Apostolos Kolkas1, Telemachos 
Papageorgiou2, Christos Papageorgiou1 

1University General Hospital of Ioannina, Ioannina, 2Arta General Hospital, Arta  

 
Introduction 
V-Y plasty is an effective and easy way to treat pulp fingertip amputation. However, when the amputation of 
the thumb is at the level of the distal interphalangeal joint or more proximal the rate of failure may raise and 
the surgeon must have other options. The first metacarpal artery flap may be considered 
Purpose 
In this article, we review the literature and present a complicated case with an amputated thumb which we 
have treated by an island first dorsal metacarpal artery flap (FDMAF). We describe and discuss the surgical 
technique, surgical tricks, and pitfalls. We also review the literature.  
Results 
Searched PubMed and Google Schouler for articles about the use of FDMAF for the post-traumatic 
reconstruction of the thumb in the period between 30/Jun/2012 and 30/June/2022. As key words we used, 
(First Dorsal metacarpal artery, thumb-pulp, reconstruction). 7890 articles were found. After excluding 
children, burns, long fingers and other languages except for English we selected 54 out of 394 articles by tiles. 
After evaluating the abstracts 9 studies were relevant. All were retrospective except one which was 
prospective. A total of 158 amputated thumbs were reconstructed with FDMAF all survived, 4 lost, two 
showed marginal necrosis and one had morbidity at the donor site. Our patient returned to farm work and 
housekeeping 8 w postoperative. Had no cold intolerance or dysesthesia. Static two-point discrimination 10.6 
mm. 
Conclusion 
The first dorsal metacarpal artery flap is well documented as a reliable flap with sufficient perfusion with 
negligible morbidity at the donor site. It can provide a functional stump with sensation. FDMA flaps may be 
more reliable than the locally advanced flaps when the level of amputation of the thumb is more proximal in 
relation to  the pulp 
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΠΟΛΦΟΥ ΚΕΡΚΙΔΙΚΟΥ 
ΧΕΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΕΞΙΟΥ ΔΕΙΚΤΗ  ΜΕ ΑΝΑΣΤΡΟΦΟ ΟΜΟΔΑΚΤΥΛΙΚΟ ΚΡΗΜΝΟ 
ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΑΚΕΡΑΙΟ ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΙΚΟ ΝΕΥΡΟ (REVERSE HOMODIGITAL 
FREE ISLAND FLAP TECHNIQUE), ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 
Γιάννης  Νάστας1, Ελευθερία Αδακτυλίδου1, Βασίλης Ραούλης1, Αχιλλέας Κωνσταντάκης1, Μενέλαος Σακκάς1, 
Ιωάννης Τσιώνος1 

1Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας 

ΣΚΟΠΟΣ: Αντιμετώπιση δερματικού ελλείμματος πολφού κερκιδικού χείλους του δεξιού δείκτη  με 
ανάστροφο ομοδακτυλικό κρημνό διατηρώντας ακέραιο το δακτυλικό νεύρο (Reverse homodigital free 
island flap technique), παρουσίαση περιστατικού. 
ΥΛΙΚΟ/ΜΕΘΟΔΟΙ: Άνδρας 27 ετών προσήλθε στα επείγοντα του νοσοκομείου μας με περιστατικού 
δερματικού ελλείμματος πολφού κερκιδικού χείλους της άπω φάλαγγος του δείκτη με εκτεθειμένο οστό, 
ανέπαφη μήτρα του όχυνος και υπονύχιο. Αποφασίστηκε χρησιμοποίηση ανάστροφου ομοδακτυλικού 
κρημνού προς αποκατάσταση της βλάβης. Προεγχειρητικός εντοπισμός αγγειονευρώδων σωματίων με 
χρήση Doppler έως και το σημείο του ελλείμματος . Υπό γενική αναισθησία και ίσχαιμο περίδεση έγινε ο 
σχεδιασμός του κρημνού κερκιδικά στο ύψος της εγγύς φάλαγγος (2 cm μήκος και 1,5 cm πλάτος). 
Αναγνώριση του αγγειονευρώδους σωματίου και απολίνωση της αρτηρίας κεντρικότερα του κρημνού. 
Ακολούθησε επέκταση τομής έως το σημείο του ελλείμματος. Παρασκευή της αρτηρίας εώς και 5 χιλ. 
κεντρικότερα του ελλείμματος με διατήρηση του νεύρου. Κινητοποίηση του κρημνού με τη συνοδό αρτηρία, 
περιστροφή και τοποθέτηση του στο σημείο του ελλείμματος. Καθήλωση με nylon 4-0 και τοποθέτηση 
ελεύθερου δερματικού μοσχεύματος  μερικού πάχους. Έλεγχος με την αφαίρεση της ισχαίμου περίδεσης 
όπου παρατηρείται ικανοποιητική αιμάτωση του κρημνού.  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τοποθετήθηκε νάρθηκας και η πρώτη αλλαγή τραύματος έγινε μετά από 48 ώρες. Στις 14 
μέρες η βιωσιμότητα του κρημνού σύμφωνα με την κλινική εικόνα και την τριχοειδική επαναφορά ήταν 
γεγονός. Στις 20 μέρες αφαιρέθηκαν τα ράμματα και ακλούθησε εντατική φυσικοθεραπεία . 
ΣΥΜΠΈΡΑΣΜΑ: Ο ανάστροφος ομοδακτυλικός κρημνός(Reverse homodigital free island flap technique) με 
διατήρηση του δακτυλικού νεύρου αποτελεί μία απαιτητική χειρουργική τεχνική και μέθοδος αντιμετώπισης 
ατελών βιώσιμων ακρωτηριασμών της άπω φάλαγγος του κερκιδικού χείλους του δείκτη. 
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ΑΑ216 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ KIENBÖCK ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΕΡΚΙΔΙΚΟΥ 
ΑΓΓΕΙΟΥΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ  
Ευστάθιος Κωνσταντίνου1, Ευστράτιος Αθανασέλης1, Θεόδωρος Μυλωνάς1, Αικατερίνη Σουρμενίδη1, 
Νικόλαος Στεφάνου1, Ζωή Νταϊλιάνα1, Κωνσταντίνος Μαλίζος1, Σωκράτης Βαρυτιμίδης1 

1Ορθοπαιδική Κλινική Π.Γ.Ν. Λάρισας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Εισαγωγή: Η άσηπτη νέκρωση του μηνοειδούς αποτελεί σοβαρή παθολογία, η μη έγκαιρη διάγνωση και 
αντιμετώπιση της οποίας οδηγούν σε πλήρη αποδιοργάνωση και δυσλειτουργία του καρπού, αναλόγως το 
στάδιο της νόσου. 
 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της εμπειρίας μας με τη χρήση του 
αγγειούμενου οστικού μοσχεύματος (4-5 ECA vascularized pedicle bone grafting) και των μετεγχειρητικών 
αποτελεσμάτων της μεθόδου. 
 
Υλικό & Μέθοδος: Σε βάθος 10ετίας, έγινε αναδρομική καταγραφή 7 ασθενών (3 άνδρες-4 γυναίκες) με μέση 
ηλικία τα 32.2 έτη με νόσο σταδίου II-IIIΒ κατά Lichtmann, οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν με τη χρήση 
κερκιδικού αγγειούμενου αυτομοσχεύματος. Στο σύνολο των ασθενών η νόσος αφορούσε το αριστερό άνω 
άκρο και στο 28,5% (2 ασθενείς) το επικρατές άκρο. Σε μία ασθενή η νόσος ήταν αμφοτερόπλευρη (σταδίου 
I στο ένα άκρο που αντιμετωπίζεται συντηρητικά και παρακολουθείται τακτικά). Οι ασθενείς που 
διαγνώστηκαν με νόσο σταδίων I και IV ή αντιμετωπίστηκαν με άλλη μέθοδο αποκλείστηκαν από αυτήν τη 
μελέτη. 
 
Αποτελέσματα: Η μέση μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών 28,4 μήνες. Δεν υπήρξε επιδείνωση 
του σταδίου, ενώ το 85,7% (6) ανέφεραν την επιστροφή στις καθημερινές τους δραστηριότητες χωρίς άλγος. 
Μετεγχειρητικά, υπήρξε βελτίωση των QuickDASH score από 62.35 (56.8-70.5) σε 22.72 κ.μ.ο (11.4-68.2) και 
VAS από 7.57 (6-9) σε 2.14 κ.μ.ο. (0-9). Το εύρος κίνησης του καρπού μετρήθηκε μετεγχειρητικά χωρίς 
ιδιαίτερη μεταβολή. Μία ασθενής με πτωχό αποτέλεσμα εμφάνισε CRPS και αντιμετωπίζεται με Bier’s block 
και συνεχείς φυσιοθεραπείες. Δεν παρουσιάστηκαν άλλες επιπλοκές. 
 
Συμπεράσματα: Το αγγειούμενο οστικό μόσχευμα είναι μια τεχνικά απαιτητική αλλά αποτελεσματική 
μέθοδος για την αντιμετώπιση νόσου Kienböck μέχρι του σταδίου ΙΙΙΒ. Προϋπόθεση αποτελούν η έγκαιρη 
διάγνωση της πάθησης και η άρτια εκτέλεση της μεθόδου. 
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ΑΑ217 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΡΟΝΙΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ 26 ΕΤΩΝ 
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΟΣΤΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ 
ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ "FRESH-FROZEN" ΑΛΛΟΜΟΣΧΕΥΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 
ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 3D ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 
Ιωάννης Μπάμπης1, Απόλλων Παπαδημητρίου2, Στυλιανός Καράλης2, Νικόλαος Ζερβάκης2, Αχιλλέας 
Μπουτσιάδης1,2 

1Βιοκλινική Αθηνών, 2401 ΓΣΝΑ 

Εισαγωγή: Το οπίσθιο εξάρθρημα του ώμου αποτελεί ένα σπάνιο τραυματισμό. Οι ασθενείς με χρόνια 
παραμελημένα εξαρθρήματα παρουσιάζονται με μεγάλο περιορισμό του εύρους κίνησης της άρθρωσης και 
ιδιαίτερα της έξω στροφής και ακτινολογικά συχνά χαρακτηρίζονται από  μεγάλα οστικά ελλείματα στην 
πρόσθια έσω μοίρα της βραχιονίου κεφαλής. 
 
Σκοπός: Η παρουσίαση της αντιμετώπισης παραμελημένου οπίσθιου εξαρθρήματος σε ασθενή 26 ετών με 
οστεονέκρωση και μεγάλα οστικά ελλείμματα της βραχιονίου κεφαλής, με χρήση ¨fresh-frozen¨ 
αλλομόσχευματος βραχιονίου κεφαλής και 3D εκτυπωμένου προπλάσματος, μετά από ανεπιτυχή αρχική 
χειρουργική αντιμετώπιση με τεχνική “McLaughlin”.  
 
Υλικό και μέθοδος:Ασθενής 26 ετών οποίος αρχικά προσήλθε στο ΤΕΠ του νοσοκομείου μας μετά από 
τροχαίο ατύχημα με κάκωση στην ωμική χώρα, πόνο και περιορισμό των κινήσεων της άρθρωσης. Κατά την 
εξέταση διέφυγε το οπίσθιο εξάρθρημα που έφερε και η διάγνωση καθυστέρησε 4 μήνες. Ο ασθενής έλαβε  
χειρουργική θεραπεία αλλαχού με την τεχνική “McLaughlin”. Καθώς τα συμπτώματά επέμεναν 
μετεγχειρητικά, ο ασθενής επισκέφτηκε πάλι το νοσοκομείο μας, που διαγνώστηκε ότι η κεφαλή παρέμενε 
ακόμη σε εξαρθρηματική  θέση και μάλιστα το οστικό της έλλειμμα το οποίο εντοπιζόταν κυρίως στην 
πρόσθια μοίρα της, ήταν πλέον 50% σε σύγκριση με την υγιή. Η πρόσθια κάμψη (FF) ήταν 80ο, η έξω στροφή 
(ER) 0ο , το VAS 9 και το SSV 30%. 
Αποφασίστηκε εκ νέου χειρουργική αντιμετώπιση, με χρήση “fresh -frozen” αλλομόσχευμα βραχιονίου 
κεφαλής για την πλήρωση των μεγάλων ελλειμάτων της κεφαλής. Προεγχειρητικά έλαβε χώρα προσομοίωση 
των ελλειμμάτων με 3D εκτύπωση προπλάσματος, που χρησιμοποιήθηκε και διεγχειρητικά για την καλύτερη 
κατανόηση της ανατομίας και προετοιμασία του μοσχεύματος.Για την πλήρωση του ελλείμματος έγινε 
χρήση του πρόσθιου κομματιού της κεφαλής του μοσχεύματος το οποίο μαζί με το κομμάτι του τένοντα του 
υποπλατίου που έφερε παρασκευάστηκε καταλλήλως ώστε ταυτόχρονα να επιτευχθεί και συρραφή του 
υποπλατίου του ασθενούς ο οποίος είχε υποστεί μεγάλη ρίκνωση  εξαιτίας της χρονιότητας του 
τραυματισμού αλλά και του προηγούμενου χειρουργείου.  
Μετεγχειρητικά, ακολουθήθηκε θεραπεία με υπερβαρικό οξυγόνο. 
 
Αποτελέσματα: Ο ασθενής 12μήνες μετεγχειρητικά παρουσιάζει FF 150ο, ER 30Ο, έσω στροφή O3, SSV 70%, 
SST 80% και VAS 2. Ακτινολογικά δε φαίνεται να υπάρχει κάποια απορρόφηση του μοσχεύματος.  
 
Συμπέρασμα: Η χρήση 3D εκτυπωμένου προπλασμάτος και “fresh-frozen” αλλομοσχεύματος παρότι 
κοστοβόρα, μπορεί να αποδειχθεί μια αποτελεσματική λύση για την θεραπεία των χρόνιων κλειδωμένων 
οπίσθιων εξαρθρημάτων του ώμου, που έχει καταστραφεί πλήρως η ανατομία και χρειάζεται να γίνει 
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ανακατασκευή της κεφαλής και της αρθρικής της επιφάνειας ώστε να επιτευχθεί μια ικανοποιητική 
λειτουργία της γληνοβραχιονίου άρθρωσης.  
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ΑΑ218 

AΣΗΠΤΗ ΝΕΚΡΩΣΗ ΜΗΝΟΕΙΔΟΥΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
Ιωάννης Κουγιουμτζης1, Φίλιππος Γιαννούλης1, Εμμανουήλ Φανδρίδης1, Παναγιώτης Κανέλλος1, Βασιλική 
Τσιαμπά1, Παναγιώτα Αρεταίου1, Σαράντης Σπυρίδωνος1 

1Κλινική Χεριού, Άνω Άκρου & Μικροχειρουργικής, Γενικό Νοσοκομείο ΚΑΤ Αττικής 

Εισαγωγή 
Η άσηπτη νέκρωση του μηνοειδούς ή Kienbock’s νόσος είναι σχετικά σπάνια. Η αιτία της νόσου παραμένει 
άγνωστη και συνοδεύεται από προοδευτικό πόνο και απώλεια της λειτουργικότητας του καρπού. Έχουν 
περιγραφεί διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης βάσει του απεικονιστικού σταδίου της ασθένειας. 
 
Σκοπός  
Σκοπός της παρούσας μελέτη είναι η διερεύνηση, ο τρόπος διαχείρισης και η αντιμετώπιση της Kienbock’s 
νόσου. 
 
Υλικό & Μέθοδος  
Συλλέξαμε προοπτικά τα δεδομένα των ασθενών (από 2010 έως 2021) σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία, 
τη κλινική εικόνα, τον απεικονιστικό έλεγχο (ακτινολογικό και μαγνητική τομογραφία), το τρόπο 
αντιμετώπισης, τη μετεγχειρητική πορεία και τις επιπλοκές.  
 
Αποτέλεσμα  
Μελετήθηκαν 32 ασθενείς με μέση ηλικία 34 έτη (16 έως 67 έτη).Απεικονιστικά ταξινομήθηκαν σε στάδιο ΙΙ 
(n: 11), στάδιο ΙΙΙA (n: 8), στάδιο ΙΙΙΒ (n: 5), στάδιο ΙΙΙC (n: 5) και στάδιο IV (n: 3). Οι ασθενείς 
αντιμετωπίστηκαν, συντηρητικά (ομάδα Α, n:7) και χειρουργικά (ομάδα Β, n: 25).Οι χειρουργικές τεχνικές 
που εφαρμόστηκαν ήταν : Οστεοτομία αποσυμπίεσης με βράχυνση κερκίδας (ομάδα Β1, n: 10), σκαφο - 
πολυγωνική αρθρόδεση [caphoid – trapezium - trapezoid fusion (STT)] (ομάδα Β2, n:6), σκαφοειδούς – 
κεφαλωτή αρθρόδεση (ομάδα Β3, n:7),διάσωση καρπού (proximal row carpectomy) (ομάδα 
Β4,n:3).Μετεγχειρητικά, το τόξο κάμψης – έκτασης του καρπού έχει καλύτερα αποτελέσματα στις ομάδες 
Β1, Β3,Β4.Ικανοποιημένοι ασθενείς και βελτίωση της δύναμης δραγμού εμφανίζονται στη πλειοψηφία των 
χειρουργικών ομάδων.Το 40% δεν επιστρέφουν στις προηγούμενες δραστηριότητες τους και το 20% 
παρουσιάζει μετεγχειρητικό πόνο. Επιπλέον,κατάρρευση (collapse) του διαστήματος της άρθρωσης 
εμφανίζεται στο 25%.Οι ασθενείς του σταδίου ΙΙ έχουν καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τους ασθενείς 
του σταδίου ΙΙΙ και IV. Οι οστεοαρθρικές αλλοιώσεις του καρπού εμφανίζονται στο 15%.Η μετεγχειρητική 
παρακολούθηση διήρκησε ένα έτος. 
 
Συμπεράσματα 
Στη Kienbock’s νόσος η έγκαιρη διάγνωση είναι μείζονος σημασίας για τη διαχείριση της νόσου. Η βέλτιστη 
θεραπεία της παραμένει ένα πεδίο αμφιλεγόμενο. Από το μέτριο έως το προχωρημένο στάδιο, η διεξοδική 
ανάλυση στον ασθενής για τους κινδύνους και τα οφέλη τις κάθε χειρουργικής επέμβασης, είναι αναγκαία. 
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ΑΑ219 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΝΟΝΤΙΩΝ ΣΥΜΦΥΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΜΥΕΣ ΜΕ ΧΗΜΙΚΟ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗΣ ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΗΣ ΚΑΙ 
ΚΙΤΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ. ΝΕΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 
Ζωή Τζημορώτα1, Τρύφωνας Χατζημάνου2, Παναγιώτης Μαυρομάτης Παρασίδης3, Dr. Ευάγγελος Ρινώτας4, Dr 
Μαριέττα Αρμακά4, Dr. Αναστασία Τσιγκοτζίδου2, Dr. Παναγιώτης Γκιβίσης5 

1Κλινική Εγκαυμάτων, Πλαστικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Χειρός,  Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», 2Εργαστήριο 
Ανατομικής, Ιστολογίας και Εμβρυολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ, 3Τμήμα Εφαρμογών στη 
Βιολογία, Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοδιαγνωστική, Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ, 4Ε.ΚΕ.Β.Ε. Αλέξανδρος Φλέμινγκ, 5Α΄ 
Ορθοπαιδική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας,  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γ.Ν.Θ. «Γ. 
Παπανικολάου» 

Εισαγωγή: Οι μελέτες αντισυμφυτικών παραγόντων για την πρόληψη των περιτενόντιων συμφύσεων στην 
χειρουργική του χεριού, εμφανίζονται με αύξουσα συχνότητα στη διεθνή βιβλιογραφία, δεδομένου ότι παρά 
τη βελτίωση των χειρουργικών τεχνικών συρραφής τενόντων και αποκατάστασης του τενόντιου ελύτρου και 
τα προγράμματα μετεγχειρητικής φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης, το πρόβλημα των συμφύσεων 
παραμένει. 
Υλικό - Μέθοδος: Σκοπός του πειράματος είναι η δημιουργία τενόντιων συμφύσεων σε ενήλικους 
αρσενικούς επίμυες της φυλής Sprague Dawley με έγχυση διαλύματος 50% ένυδρου κιτρικού οξέος και 50% 
υδροχλωρικής τετρακυκλίνης εντός του τενόντιου ελύτρου, ανάμεσα στους  Α1 και Α3 δακτυλιοειδείς 
συνδέσμους. Το πείραμα είναι πρωτότυπο, και για αυτόν τον λόγο ο καθορισμός του Ph, η ποσότητα της 
ερεθιστικής ουσίας και η διάρκεια του πειραματισμού μελετήθηκαν σε ένα πιλοτικό πειραματισμό όπου 
καθορίστηκε ο βέλτιστος συνδυασμός των χημικών ουσιών.  
Τα ζώα υποβλήθηκαν σε εβδομαδιαίες δοκιμασίες: βάδισης σε διάδρομο και πλέγμα, ισορροπίας με Rotarod 
(τι είναι;), και δοκιμασία με ηλεκτρονικό αλγόμετρο von Frey. Κάθε εβδομάδα γινόταν επίσης μετρήσεις με 
ηλεκτρονικό δυναμόμετρο και ηλεκτρονικό γωνιόμετρο. Η ύπαρξη των συμφύσεων επιβεβαιώθηκε 
ιστολογικά μετά τη θανάτωση των ζώων με την ολοκλήρωση της 4ης εβδομάδας. Στα άκρα των ζώων 
πραγματοποιήθηκε επίσης απεικόνιση με micro-CT.  
Αποτελέσματα: Η έγχυση διαλύματος ένυδρου κιτρικού οξέος και υδροχλωρικής τετρακυκλίνης μέσα στο 
έλυτρο των καμπτήρων τενόντων του τρίτου δακτύλου του οπίσθιου άκρου των επίμυων οδηγεί στο 
σχηματισμό τενόντιων συμφύσεων. Το χαμηλότερο pΗ και η μέγιστη ποσότητα της ερεθιστικής ουσίας 
(κιτρικού οξέος και υδροχλωρικής τετρακυκλίνης) με τις λιγότερες επιπλοκές από το τραύμα είναι το pH 1,6 
και τα 60 μL. 
Συμπεράσματα- Συζήτηση: Προηγούμενες μελέτες, έχουν χρησιμοποιήσει μηχανικό τρόπο τραυματισμού με 
σκοπό να δημιουργηθούν τενόντιες συμφύσεις στα δάκτυλα των άκρων των ζώων (π.χ. κουνελιών, ορνίθων) 
ενώ οι επίμυες χρησιμοποιούνται ελάχιστα για τον σκοπό αυτόν. Στην παρούσα μελέτη γίνεται ανάπτυξη  
ενός νέου, απλού και εύχρηστου προτύπου τραυματισμού σε επίμυες, έτσι ώστε να μελετηθούν νέοι 
αντισυμφυτικοί παραγόντες. 
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ΑΑ220 

ΠΑΡΕΣΗ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΜΕΣΟΣΤΕΟΥ ΝΕΥΡΟΥ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 5 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 
Αθανάσιος Κούκος1, Χρήστος Παπαγεωργίου1, Ιωάννης Κουτρούμπας2 

1Γ.Ν. Ξάνθης, 2Γ.Ν.. Κομοτηνής 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ:Σύνδρομο Οπισθίου Μεσόστεου Νεύρου (PINS), η παγίδευση του εν τω βάθει κλάδου 
του κερκιδικού νεύρου αμέσως περιφερικότερα της αρθρώσεως του αγκώνα μπορεί να είναι αιτία πάρεσης 
των εκτεινόντων του αντίχειρα και των δακτύλων.Παρουσιάζουμε ανασκόπηση 5 περιπτώσεων συνδρόμου 
παγίδευσης του οπίσθιου μεσόστεου νεύρου.                                                                                              
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ:Οι 5 περιπτώσεις συνδρόμου παγίδευσης του οπισθίου μεσόστεου νεύρου,που 
διαγνώσθηκαν και αντιμετωπίσθηκαν σε διάρκεια 8 ετών, την περίοδο 2014-2021 ήταν 3 άνδρες και 2 
γυναίκες ηλικίας 23 έως και 62 ετών.Το μεσοδιάστημα από την εμφάνιση της πάρεσης έως την χειρουργική 
αντιμετώπιση κυμαίνονταν από 3 έως και 10 μήνες.Όλοι οι ασθενείς είχαν διαγνωσθεί προεγχειρητικά, ως 
πάσχοντες από πάρεση του οπισθίου μεσόστεου νεύρου, μέσω κλινικής εξέτασης και διενέργειας 
ηλεκτρομυογραφικής μελέτης (EMG).Όλοι δε οι ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν χειρουργικά.                                                                                              
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:Τα αίτια της παγίδευσης βρέθηκαν να είναι α) Γάγγλιο σε 1 περίπτωση,β)Παγίδευση στην 
Aψίδα του Frohse σε 2 περιπτώσεις,γ)Πίεση από τα περισπώμενα κερκιδικά αγγεία σε 1 
περίπτωση,δ)Καλοήθης όγκος-μόρφωμα σε 1περίπτωση.Η μετεγχειρητική παρακολούθηση κυμαίνονταν 
από 1 έως 10 μήνες.Η κλινική εικόνα αποκαταστάθηκε πλήρως μέχρι τον 6ο μετεγχειρητικό μήνα σε όλες τις 
περιπτώσεις.Ένας ασθενής ανέπτυξε υπεραισθησία στην κατανομή του επιπολής κερκιδικού νεύρου και 
ίσως μια εικόνα αλγοδυστροφίας.                                                                                             
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:Έχοντας καταλήξει στην διάγνωση  του Συνδρόμου Παγίδευσης του Οπισθίου Μεσόστεου 
Νεύρου (PINS), κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική η επιλογή του επιπέδου χειρουργικής αποσυμπίεσης του 
κερκιδικού νεύρου. Μέτρια ή πτωχά αποτελέσματα μπορεί να οφείλονται σε διαγνωστικό σφάλμα, σε ατελή 
χειρουργική αποσυμπίεση ή σε μη αναστρέψιμη νευρική βλάβη. 
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ΑΑ221 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ: ΕΝΔΑΡΘΡΙΚΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΑΠΩ ΠΕΡΑΤΟΣ 
ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ WALANT 
Άλκηστη Κωνσταντίνου1, Γεωργιος Γεωργιαδης1, Γεώργιος Παναγιωτακόπουλος1, Βασίλειος Δασκαλόπουλος1, 
Σωτήριος Πάκος1, Βασίλειος Τζίμας2 

1Γ.Ν. Φιλιατών, 2Γ.Ν. Χατζηκώστα Ιωαννίνων  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Τα ενδαρθρικά κατάγματα του περιφερικού άκρου της κερκίδας απαιτούν τη βέλτιστη 
αντιμετώπιση για την αποκατάσταση της κινητικότητας και της λειτουργικότητας της πηχεοκαρπικής 
άρθρωσης. Η ανοιχτή ανάταξη και η εσωτερική οστεοσύνθεση των καταγμάτων αυτών παραδοσιακά 
διενεργείται υπό γενική ή περιοχική αναισθησία. Η τεχνική Walant (wide-awake local anaesthetic no 
tourniquet) έχει εξελιχθεί σε μία δημοφιλή τεχνική όσον αφορά τη χειρουργική αποκατάσταση των 
προαναφερθέντων κακώσεων.  
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Γυναίκα 52 ετών υπέστη μεμονωμένη κάκωση δεξιάς πηχεοκαρπικής άρθρωσης. O 
ακτινολογικός έλεγχος ανέδειξε ενδαρθρικό κάταγμα της περιφερικής κερκίδας το οποίο  αντιμετωπίστηκε 
χειρουργικά. Για  την αναισθησία χρησιμοποιήθηκε  η τεχνική Walant, οπότε και πραγματοποιήθηκε έγχυση 
διαλύματος 40ml με lidocaine 1% και epinephrine 1:100.000. Ειδικότερα, χορηγήθηκαν 2 σύριγγες των 20ml 
με την καθεμία να εμπεριέχει 1ml epinephrine 1:5000, 10ml lidocaine 2% και 9ml N/S 0,9%. Έγινε ανοιχτή 
ανάταξη του κατάγματος και σταθεροποίηση με ανατομική πλάκα distal radius μέσω παλαμιαίας 
προσπέλασης τύπου modified Henry. Στο άκρο ετέθη πηχεοκαρπικός γυψονάρθηκας. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η  ασθενής ανέφερε μέτρια επίπεδα πόνου κατά την έγχυση του του διαλύματος, ενώ 
ανέφερε απουσία πόνου κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Τόσο η αιμόσταση που επιτεύχθηκε στην περιοχή 
όσο και το αποτέλεσμα της οστεοσύνθεσης κρίνονται ικανοποιητικά. Ο χρόνος παραμονής στη χειρουργική 
αίθουσα ήταν μικρότερος συγκριτικά με αντίστοιχους ασθενείς οι οποίοι έλαβαν κάποια άλλη μορφή 
αναισθησίας για την ίδια επέμβαση. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η χρήση της τεχνικής Walant στη χειρουργική αντιμετώπιση των καταγμάτων του 
περιφερικού άκρου της κερκίδας φαίνεται πως δεν υπολείπεται της γενικής ή περιοχικής αναισθησίας, ενώ 
παράλληλα παρέχει κάποια σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως είναι η ταχύτερη ανάρρωση, το χαμηλότερο 
κόστος και οι λιγότερες επιπλοκές. Αποτελεί μία ασφαλή και αποτελεσματική τεχνική ιδιαίτερα για τους 
ασθενείς που δε δύνανται να λάβουν κάποιου άλλου είδους αναισθησία, αλλά ακόμη και σε περιπτώσεις 
νοσοκομείων με περιορισμένη αναισθησιολογική κάλυψη. Η εφαρμογή αυτής της μεθόδου γίνεται ολοένα 
και πιο δημοφιλής, με τη σύγχρονη βιβλιογραφία να επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητά της. 
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ΡΗΞΕΙΣ ΚΑΤΑΦΥΤΙΚΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ. 
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ. 
Νικόλαος Στεφάνου1, Φώτιος Παπαγεωργίου1, Βασίλειος Ακρίβος1, Φραγκίσκος Αγγελής1, Αντώνιος 
Κουτάλος1, Χριστίνα Αρναούτογλου1, Ευστράτιος Αθανασέλης1, Σωκράτης Βαρυτιμίδης1, Ζωή Νταϊλιάνα1,2 

1Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,, 2Κλινική Χειρουργικής Χεριού, Άνω άκρου – 
Μικροχειρουργικής, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ: Οι ρήξεις του καταφυτικού τένοντα του δικεφάλου βραχιονίου αποτελούν ένα όχι 
σπάνιο τραυματικό μοντέλο, ειδικά σε χειρώνακτες άνδρες και συνηθέστερα αποτελούν ένδειξη 
χειρουργικής παρέμβασης, δεδομένων των λειτουργικών απαιτήσεων. Σκοπός της μελέτης αποτελεί η 
καταγραφή στοιχείων επιδημιολογίας, τεχνικών χειρουργικής αντιμετώπισης και αποτελεσμάτων βάσει της 
εμπειρίας ενός τριτοβάθμιου κέντρου. 
ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ: Ασθενείς με ρήξη καταφυτικού τένοντα δικεφάλου βραχιονίου, που αντιμετωπίστηκαν 
χειρουργικά, μεταξύ 2014 και 2020, αναζητήθηκαν αναδρομικά. Μελετήθηκαν τα ιατρικά αρχεία και 
καταγράφηκαν: επιδημιολογικά στοιχεία, διεγχειρητικές  λεπτομέρειες κυρίως όσον αφορά την τεχνική 
καθήλωσης και διεγχειρητικές επιπλοκές. Οι ασθενείς εκτιμήθηκαν κλινικά και καταγράφηκαν: εύρος 
κίνησης, άμεσες ή απώτερες επιπλοκές και λειτουργικό αποτέλεσμα. Αποκλείστηκαν από τη μελέτη 
περιπτώσεις χρονίων ρήξεων και ασθενείς που δεν συμπλήρωσαν 1,5 έτος από τη χειρουργική επέμβαση. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η μελέτη ανέδειξε 37 ασθενείς με ρήξη καταφυτικού τένοντα δικεφάλου βραχιονίου, 
μεταξύ 2014 και 2020, που αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά. Όλοι ήταν άνδρες, με μέση ηλικία τα 41 έτη και 
το επικρατές άνω άκρο ήταν το προσβεβλημένο στο 83,7% (31/37). Σε 25 περιπτώσεις (67,56%) 
πραγματοποιήθηκε καθήλωση με οστικές άγκυρες, σε 3 (8,1%) η καθήλωση έγινε με cortical button και σε 7 
ασθενείς (18,19%) χρησιμοποιήθηκαν διοστικά ράμματα. Σε 2 περιπτώσεις υποξείας ρήξης, χωρίς κατάλληλο 
τενόντιο υπόστρωμα, χρησιμοποιήθηκε αυτομόσχευμα ημιτενοντώδους. Δεν καταγράφηκε περίπτωση 
νευραγγειακής επιπλοκής, ή εν τω βάθει λοίμωξης. Σημειώθηκαν 2 περιπτώσεις επαναρρήξεων και 1 
περίπτωση επίμονης δυσκαμψίας, όπου προτάθηκε χειρουργική επανεπέμβαση. Στους λοιπούς ασθενείς, 
μετρήθηκε ανώδυνο λειτουργικό εύρος κίνησης, με δυνατή επάνοδο σε καθημερινή δραστηριότητα χωρίς 
περιορισμούς 2 μήνες από την επέμβαση και επάνοδο σε αθλητική δραστηριότητα με χρήση άνω άκρου 3 
μήνες κατά μέσο όρο από το χειρουργείο. Δεν παρατηρήθηκε διαφορά σε λειτουργικό επίπεδο ανάμεσα στις 
διάφορες τεχνικές καθήλωσης. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η χειρουργική αντιμετώπιση των ρήξεων καταφυτικού τένοντα δικεφάλου βραχιονίου 
φαίνεται ότι αποτελεί παρέμβαση με ικανοποιητικό λειτουργικό αποτέλεσμα και χωρίς σημαντικά ποσοστά 
επιπλοκών, ανεξαρτήτως επιλογής τεχνικής καθήλωσης. 
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ 
ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΑΣ 
Στυλιανός Τόττας1, Ιωάννης Κουγιουμτζής2, Χαράλαμπος Πέτρου1, Απόστολος Φασούλας1 

1ΓΝ Μεσολογγίου, 2Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης  

 
Εισαγωγή/ Σκοπός: Διάφορες χειρουργικές τεχνικές εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της βασικής 
άρθρωσης του αντίχειρα. Μία από αυτές είναι η χειρουργική αφαίρεση του μείζονος πολυγώνου και η 
αντικατάσταση του κενού διαστήματος με τον τένοντα του κεκρκιδικού καμπτήρα του καρπού. Αποτελεί μία 
γνωστή τεχνική με καλά αποτελέσματα από τη διεθνή βιβλιογραφία. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης τεχνικής παρουσιάζοντας την εμπειρία της κλινικής 
μας. 
 
Υλικό και μέθοδος: Μεταξύ Μαρτίου 2018 και Φεβρουαρίου 2022, 14 ασθενείς με αρθρίτιδα βασικής 
άρθρωσης του αντίχειρα χειρουργήθηκαν στην κλινική μας. Το ηλικιακό εύρος των ασθενών ήταν από 53 
έως 64 έτη. Δέκα (10) ασθενείς διαγνώστηκαν με αρθρίτιδα κατηγορίας ΙΙΙ και τέσσερις (4) κατηγορίας IV 
κατά Eaton-Littler. Η χειρουργική τεχνική περιελάμβανε αρχικά μία τομή περίπου 2 εκ. ραχιαία και κερκιδικά 
άνωθεν της καρπομετακάρπιας άρθρωσης και κατά μήκος του μετακαρπίου. Έπειτα την αποκάλυψη και τη 
διάνοιξη του αρθρικού θυλάκου, διενεργήθηκε χειρουργική εξαίρεση του μείζονος πολυγώνου και 
καθαρισμός της αρθρικής επιφάνειας του μετακαρπίου. Στη συνέχεια, έγιναν δύο τομές περίπου 1 εκ. στην 
παλαμιαία επιφάνεια του καρπού και τη μεσότητα του αντιβραχίου, ώστε να ανευρεθεί ο κερκιδικός 
καμπτήρας του καρπού (ΚΚΚ), να διαταμεί στην κεντρική μυοτενόντια συμβολή και να αποτραβηχτεί 
κεντρικά. Το εγγύς άκρο του (ΚΚΚ) μεταφέρθηκε μέσω ενός τούνελ που δημιουργήθηκε έπειτα από διίνιση 
των μαλακών μορίων μεταξύ της βάσης του μετακαρπίου και του φλοιού της περιφερικής κερκίδας και 
αποκαλύφθηκε από την αρχική τομή. Διαμορφώθηκε το κολόβωμά του και τοποθετήθηκε στο κενό διάστημα 
και τέλος έγινε συρραφή του θυλάκου. 
 
Αποτελέσματα: Ο μετεγχειρητικός έλεγχος των ασθενών κρίθηκε ιδιαίτερα ικανοποιητικός χωρίς επιπλοκές. 
Κανένας ασθενής δεν ανέφερε πόνο κατά τον τελευταίο επανέλεγχο ενώ διατηρήθηκε ικανοποιητικό εύρος 
κίνησης και η λειτουργικότητα της βασικής άρθρωσης του αντίχειρα σε όλους τους ασθενείς.   
 
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματά μας επιβεβαιώνουν πως η συγκεκριμένη χειρουργική τεχνική αποτελεί 
μία γνωστή, διαδεδομένη και αξιόπιστη μέθοδο αντιμετώπισης της βασικής άρθρωσης του αντίχειρα, 
απαλλάσσοντας από τον πόνο και διατηρώντας τη λειτουργικότητά της.  
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MODIFIABLE PREOPERATIVE RISK FACTORS PREDICT 
POSTOPERATIVE COMPLICATIONS IN REVISION JOINT 
ARTHROPLASTY WITH ANTIBIOTIC- LOADED SPACERS 
Theofilos Karasavvidis1, Dimitrios Flevas2, Brandon Lung1, Kylie Callan1, David So1, Steven Yang1 

1Department of Orthopaedic Surgery, University of California Irvine, 2Stavros Niarchos Foundation 
Complex Joint Reconstruction Center, Hospital for Special Surgery  

Objective: To evaluate risk factors that predict readmissions and postoperative complications 
in patients undergoing hip and knee revision arthroplasties with insertion of antibiotic spacer. 
Methods: From 2006-2019, all knee and hip revision arthroplasties with insertion of spacer 
were queried from the National Surgical Quality Improvement Program database. All patients 
with preoperative renal failure, dialysis, and serum creatinine >1.5 were excluded. BUN/Cr 
>20 was used as a marker for relative dehydration, and HCT <36% indicated anemia in our 
patients. 30-day postoperative adverse complications were identified, and continuous 
variables were described as mean ± standard deviation, whereas categorical variables were 
reported with absolute and relative frequencies. A multivariate logistic regression model 
adjusted for covariates was developed to identify independent risk factors on outcomes of 
interest. Stata 17 (StataCorp LLC, College Station, TX) was used for all analyses. 
Results: The analysis included 4,842 patients and their baseline characteristics are presented 
in Table 1. Preoperative lab values revealed 11.9% of patients were hyponatremic (n=528), 
37.8% were dehydrated with a BUN/Cr >20 (n=1,604), 38.1% were hypoalbuminemic with 
albumin <3.5 (n=1,015), 42.5% were anemic (n=1,960), and 4.6% had supratherapeutic INR of 
>1.5 (n=137). 0.8% of patients had postoperative mortality (n=41), 0.9% of patients developed 
renal failure (43), 1% developed UTI (50), 20.5% required postoperative transfusions (n=993), 
1.2 % developed venous thromboembolism (n=59), 5.3% developed new-onset sepsis 
(n=259), and 5.3% required readmission (n=260). Multivariate logistic regression analysis 
revealed relative dehydration, anemia, hypoalbuminemia, and diabetes were risk factors for 
renal failure, however only INR >1.5 was statistically significant (OR 7.1, p=0.04) (Table 2). 
Hypoalbuminemia was a risk factor for requiring postoperative blood transfusion, but only 
preoperative anemia was an independent variable for predicting transfusion (OR 4.05, p<0.01) 
(Table 3). While relative preoperative dehydration increased the risks of developing 
postsurgical sepsis, specifically high BMI, anemia, and hypoalbuminemia were statistically 
significant risk factors for developing sepsis (OR 1.02, 2.01, 2.1, p<0.01 respectively). Relative 
dehydration, hypoalbuminemia, and BMI trended towards increased risks of unplanned 
reoperation and readmission, however these risk factors were not significant. Although 
diabetes, relative dehydration, and a supratherapeutic INR increased the risks of developing 
a periprosthetic fracture, these risk factors were not significant. However, BMI was a 
significant predictor of developing venous thromboembolism in these patients (OR 1.05, 
p=0.02).  
Conclusion: It is important for healthcare providers to identify malnutrition, dehydration, 
supratherapeutic INR, and anemia as modifiable variables before surgery to prevent further 
morbidity and increased inpatient costs. 
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