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κοπός: Η ρεηξνπξγηθή ησλ παζνινγηθώλ θαηαγκάησλ καθξώλ νζηώλ ζε γεληθεπκέλε λενπιαζκαηηθή λόζν 
είλαη ππνζηεξηθηηθή. Έρεη ζηόρν καθξνρξόληα κεραληθή θαη νγθνινγηθή ζηαζεξόηεηα πνπ επηηπγράλεηαη κε 
ελδνκπειηθή ήισζε κε θιεηδνύκελνπο ήινπο 2

εο
 θαη 3

εο
 γεληάο κε γιπθαληζκό πνπ έρεη θίλδπλν ηαρείαο 

δηαζπνξάο ηεο λόζνπ. Μειεηήζακε ηα απνηειέζκαηα ηεο ήισζεο κε εθπηπζζόκελν ελδνκπειηθό ήιν ρσξίο 
γιπθαληζκό γηα απνθπγή δηαθπγήο λενπιαζκαηηθώλ θιώλσλ ζηε ζπζηεκαηηθή θπθινθνξία θαη γξήγνξεο 
επηδείλσζεο ηεο πξόγλσζεο. 
Τλικό  και μέθοδος: Αληηκεησπίζακε 45 παζνινγηθά θαηάγκαηα καθξώλ νζηώλ (10 ελεξγά - 7 
επαπεηινύκελα βξαρηνλίνπ, 2 ελεξγά - 16 επαπεηινύκελα κεξηαίνπ, 1 ελεξγό - 1 επαπεηινύκελν θλήκεο, 5 
ελεξγά  - 3 επαπεηινύκελα δηα/ππνηξνραληήξηα) ζε αζζελείο κε πνιιαπιέο νζηηθέο κεηαζηάζεηο ή/θαη 
ζπιαγρληθή δηαζπνξά κε δηνγθνύκελν ελδνκπειηθό ήιν (νξζόδξνκε, αλάζηξνθε ή θεθαινκπειηθή ήισζε) 
ρσξίο γιπθαληζκό (κνλήξεηο κεηαζηάζεηο αληηκεησπίζζεθαλ κε επξεία εθηνκή θαη ζύλζεηε επαλνξζσηηθή 
ρεηνξνπξγηθή). Ο ήινο ηνπνζεηήζεθε εύθνια ρσξίο γιπθαληζκό θαη ζηαζεξνπνηήζεθε ζηε δηάθπζε ρσξίο 
βίδεο. Όηαλ ην θάηαγκα πιεζίαδε ηελ κεηάθπζε ηνπνζεηήζεθε κία αληηζηξνθηθή βίδα θεληξηθά ελώ ζε 
αλάζηξνθνπο ήινπο πεξηθεξηθά. Ο ήινο, αθνύ εηζαρζεί ζηελ νξηζηηθή ζέζε, εθπηύζζεηαη κε θπζηνινγηθό 
νξό ππό ειεγρόκελε πίεζε (max 70 bar), κέζσ θιεηζηνύ θπθιώκαηνο κε εηδηθή ρεηξνθίλεηε αληιία κε 
καλόκεηξν. Μία βαιβίδα κνλήο ξνήο δηαηεξεί ζηαζεξή ηελ πίεζε όηαλ απνζπλδεζεί ην θύθισκα. Ο 
εθπηπρζείο ήινο εθαξκόδεη απόιπηα ζηα εζσηεξηθά ηνηρώκαηα ηνπ νζηνύ θαη ζηαζεξνπνηεί ην θάηαγκα. Η 
εγρείξεζε δηήξθεζε 12min-40min. Σε θακία πεξίπησζε δελ ρξεηάζζεθε κεηάγγηζε αίκαηνο. Σε όινπο έγηλε 
εμσηεξηθή αθηηλνβνιία γηα ηνπηθό έιεγρν ηεο λόζνπ. 
Αποηελέζμαηα: Σην follow-up (3–41 κήλεο) εμεηάζζεθαλ όινη νη αζζελείο. Πέληε ππέθπςαλ ζηε λόζν. Σε 16 
ελεξγά θαηάγκαηα επεηεύρζε απόιπηε ζηαζεξνπνίεζε. Καλέλα επαπεηινύκελν θάηαγκα δελ εμειίρζεθε ζε 
ελεξγό θαη επαλεγρείξεζε. Σηα θαηάγκαηα βξαρηνλίνπ πθέζε ν πόλνο θαη αλέθηεζαλ άκεζα ηε 
ιεηηνπξγηθόηεηα. Σηα θαηάγκαηα κεξηαίνπ θαη θλήκεο επεηξάπε άκεζα βάδηζε κε κεξηθή θόξηηζε θαη ζηε 
αξγόηεξα κε πιήξε. Σεκεηώζεθαλ επηπινθέο ζε ηξεηο πεξηπηώζεηο, πνπ αληηκεησπίζηεθαλ επηηπρώο. Έλα 
αηειέο επίκεθεο θάηαγκα δηάθπζεο κεξηαίνπ πνπ πξνθάιεζε ε έθπηπμε ηνπ ήινπ, έλα θάηαγκα ζην άθξν 
ήινπ θαη κία ζξαύζε ηνπ πιηθνύ κεηά από θάθσζε θαη βίαηα πηώζε. Σε θακία πεξίπησζε δελ παξαηεξήζεθε 
επηηάρπλζε εκθάληζεο λέσλ κεηαζηάζεσλ ελώ ε αθηηλνβνιία βνήζεζε ζηελ νγθνινγηθή ζηαζεξνπνίεζε 
θαηαζηξέθνληαο ηε λενπιαζκαηηθή κάδα. 
σμπεράζμαηα: Ο δηνγθνύκελνο ελδνκπειηθόο ήινο έρεη ζέζε ζε επηιεγκέλα παζνινγηθά θαηάγκαηα αθνύ  
ηνπνζεηείηαη  γξήγνξα, αλαίκαθηα θαη απνηειεζκαηηθά κε πεξηνξηζκέλε λνζεξόηεηα εμαζθαιίδνληαο θαιή 
πνηόηεηα δσήο, ζηαζεξόηεηα ηνπ θαηάγκαηνο θαη ηεο λόζνπ επηηξέπνληαο ζηνλ αζζελή λα ζπλερίζεη κε 
αζθάιεηα ηε ζεξαπεία ηνπ γηα ηελ θύξηα λόζν. 
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