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O ώμος του αρσιβαρίστα ή του body builder

είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να
περιγράψει τον πόνο στην πρόσθια-άνω
επιφάνεια του ώμου.

Προκαλείται από την υπερβολική επιβάρυνση
της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης, η οποία οδηγεί
σε οστεόλυση ή απορρόφηση του οστού.

Ο ώμος του αρσιβαρίστα μπορεί να εμφανιστεί
και σε χειρωνακτικά επαγγέλματα, σε αθλητές
του χάντμπολ ή του baseball . Η επιστημονική
ονομασία της πάθησης είναι οστεόλυση του
περιφερικού άκρου της κλείδας – distal

clavicular osteolysis(DCO).

Τμήμα  Άνω Άκρου & Αθλητικών
Κακώσεων: 

Βάρη & Πόνος Στον Ώμο

3rd Osteon Webinar: 

Ρήξη Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου

Σε  αυτό  το  τεύχος :
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Τμήμα Επανορθωτικής &

Ελάχιστα Επεμβατικής
Χειρουργικής Ισχίου - Γόνατος:

Nano - αρθροσκόπηση

του Παναγιώτη Πάντου

Τμήμα Σπονδυλικής Στήλης &

Σκολίωσης: 

Τι είναι η Ελάχιστα επεμβατική
χειρουργική της σπονδυλικής
στήλης (MISS).

Tμήμα Άνω Άκρου & Αθλητικών
Κακώσεων: 

Βάρη & Πόνος Στον Ώμο



ασκήσεις ενδυνάμωσης του στήθους,
καθώς και οι ρίψεις προκαλούν έντονη
ενόχληση.

Ο ύπνος επίσης πάνω στο χέρι είναι
αδύνατος εξαιτίας του πόνου που
εμφανίζεται.

Διάγνωση

Απαιτείται απλή ακτινογραφία και
μαγνητική τομογραφία του ώμου προς
επιβεβαίωση της διάγνωσης.

Θεραπευτικές επιλογές

Η πρώτη θεραπευτική επιλογή του ώμου
του αρσιβαρίστα είναι η συντηρητική
αντιμετώπιση του προβλήματος. Στα
αρχικά στάδια απαιτείται αποφυγή της
περαιτέρω επιβάρυνσης, φυσικοθεραπεία
και χορήγηση αντιφλεγμονωδών
φαρμάκων για σύντομο χρονικό διάστημα.

Σε περίπτωση επιμονής των συμπτωμάτων
απαιτείται η χειρουργική αντιμετώπιση
του προβλήματος μέσω της
αρθροσκόπησης του ώμου διενεργείται
εκτομή-αφαίρεση του εξωτερικού άκρου
της κλείδας το οποίο έχει υποστεί την
οστεόλυση.

Μετά την επέμβαση ακολουθεί πρόγραμμα
φυσικοθεραπείας, ενδυνάμωσης και
σταδιακής επανόδου στις φυσιολογικές
δραστηριότητες μέσα σε 3 εβδομάδες.

Αίτια

Οι επαναλαμβανόμενες κακώσεις εξαιτίας
της άρσης βάρους προκαλούν
μικροκατάγματα στο εξωτερικό άκρο της
κλείδας. Η επιβάρυνση στην
ακρωμιοκλειδική άρθρωση είναι ιδιαίτερα
μεγάλη κατά τις ασκήσεις, στις οποίες οι
αγκώνες βρίσκονται πίσω ή κάτω από το
επίπεδο του στήθους.

Κατόπιν, επειδή συχνά δεν υπάρχει
αρκετό διάστημα μέχρι την επόμενη
προπόνηση, το οστό δεν προλαβαίνει να
αντιμετωπίσει την επιβάρυνση που έχει
δεχτεί και ξεκινά η απορρόφησή του, με
αποτέλεσμα την εμφάνιση πόνου και τη
μείωση της δύναμης.

Συμπτώματα

Υπάρχει ένας συνεχής αλλά όχι ιδιαίτερα
οξύς πόνος στην πρόσθια και άνω
επιφάνεια του ώμου. Η πίεση ακριβώς
πάνω στην ακρωμιοκλειδική άρθρωση
προκαλεί επίσης πόνο.

Η κίνηση του χεριού προς την άλλη
πλευρά είναι επώδυνη. Ασκήσεις όπως τα
push-ups, οι πιέσεις πάγκου, οι 
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Ο κ.Πάντος
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Τμήμα Επανορθωτικής & Ελάχιστα
Επεμβατικής Χειρουργικής Ισχίου -

Γόνατος :

Nano - αρθροσκόπηση

Η nano-αρθροσκόπηση είναι μια ελάχιστα
επεμβατική αλλά και διαγνωστική τεχνική
με πολλαπλές εφαρμογές σε σύνθετες
αρθρώσεις. Γίνεται στο πλαίσιο της
κλασσικής αρθροσκόπησης με κυριότερη
διαφορά αυτή της εφαρμογής και σε
μικρότερες αρθρώσεις. Μέσω μιας μικρής
οπής – στο μέγεθος μιας βελόνας-
εισάγουμε το nano αρθροσκόπιο το οποίο
με την αρωγή της κάμερας υψηλής
ανάλυσης (HD) εύκαμπτης οπτικής
διαμέτρου μόλις 1,9 χιλιοστών με εύρος
οπτικού πεδίου 120ο μας παρέχει
παράλληλα την δυνατότητα για να
κάνουμε μια αμεσότατη διάγνωση των
παθήσεων αλλά και να προβούμε σε
ταχύτατη θεραπεία και αποκατάσταση.

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα πολύ
μικρότερο εργαλείο (από το αντίστοιχο
της αρθροσκόπησης) αλλά με μεγαλύτερο
εύρος κινήσεων και διάμετρο επέμβασης.

Τα πλεονεκτήματα σε σχέση με την
παραδοσιακή αρθροσκόπηση αφορούν:
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- στο μέγεθος της οπής και άρα στο μέγεθος
του τραύματος των ιστών πέριξ της αρθρικής
κοιλότητας.
- Στο ότι δεν χρειάζεται γενική ή ραχιαία
αναισθησία. Αρκεί μια μόνο τοπική.

- Στο ότι αποτελεί ισχυρό διαγνωστικό
εργαλείο ακόμη και στην περίπτωση ασθενών
που δεν μπορούν να υποβληθούν σε
μαγνητική τομογραφία (είτε γιατί φέρουν
στο σώμα τους βηματοδότη ή υλικά που
μαγνητίζονται, είτε λόγω κλειστοφοβίας)
- αποτελεί διαδερμική τεχνική η οποία
μπορεί να εφαρμοστεί για παθήσεις σε
μεγάλες αρθρώσεις του γόνατος (μηνίσκος)
αλλά και σε μικρότερες, όπως η
ποδοκνημική, ο αγκώνας και η
πηχεοκαρπική, η μεταταρσοφαλαγγική κτλ
στις οποίες με την παραδοσιακή
αρθροσκόπηση αδυνατούμε να επέμβουμε.
- Η επέμβαση είναι αναίμακτη, η επούλωση
άμεση και η λειτουργική αποκατάσταση
ταχεία ενώ δεν υπάρχουν μετεγχειρητικές
επιπλοκές αλλά ούτε και έχουν καταγραφεί
περιστατικά επιπλοκών στην παγκόσμια
βιβλιογραφία.

.

Η κλινική ομάδα της OSTEON διαθέτει το
πρωτοποριακό αυτό εργαλείο, ενώ ο
Ορθοπαιδικός Χειρουργός και Διδάκτωρ του
Πανεπιστημίου Αθηνών κος Σακελλαρίου έχει
ήδη πραγματοποιήσει επιτυχώς πολλές
επεμβάσεις με την τεχνική αυτή στο Ιατρικό
Κέντρο Αθηνών.

.
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του Βασίλειου Σακελλαρίου



την ενίσχυση της όρασης με τεχνικά
μέσα (μικροσκόπιο/ενδοσκόπιο με
κάμερα υψηλής ανάλυσης) 
την χρήση ειδικών μικροεργαλείων
και ελάχιστα τραυματικών αγκίστων/

αυλών εργασίας  για τον περιορισμό
του εύρους της τομής και του
τραυματισμού των ιστών . 

τον προσανατολισμό και την
καθοδήγηση του χειρουργού (όπου
χρειάζεται) με χρήση απεικονιστικών 

Τμήμα Σπονδυλικής Στήλης : Τι
είναι η Ελάχιστα επεμβατική
χειρουργική της σπονδυλικής
στήλης (MISS).

Ο όρος «Ελάχιστα επεμβατική
χειρουργική της σπονδυλικής στήλης»
περιγράφει έναν διαφορετικό τρόπο
πραγματοποίησης μιας χειρουργικής
επέμβασης στην σπονδυλική στήλη,

ελαχιστοποιώντας οσο το δυνατόν
περισσότερο το χειρουργικό τραύμα
(πάντα σε σύγκριση με την κλασική
μέθοδο).

  

Στηρίζεται σε 3 βασικούς πυλώνες: 
1.

2.

3.

μέσων και όχι μέσω της χειρουργικής
αποκάλυψης ανατομικών δομών . 

Ο πυλώνας αυτός ενισχύθηκε ιδιαίτερα τα
τελευταία χρόνια με τη χρήση της ψηφιακής
τεχνολογίας με έμφαση στην καθοδήγηση για
την τοποθέτηση των υλικών (συστήματα
πλοήγησης/καθοδήγησης).
Οι σημαντικότεροι παράγοντες επιτυχίας,
βέβαια, παραμένουν οι σωστές αποφάσεις του
χειρουργού κατά την διάρκεια της επέμβασης
αλλά και η εφαρμογή των κατάλληλων
ενδείξεων στην επιλογή της οποιαδήποτε
μεθόδου προεγχειρητικά.  

 

Πως οι ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι
άλλαξαν τον χρόνο αποκατάστασης και
την συνολική εμπειρία των ασθενών
που υποβάλλονται σε μικροδισκεκτομή
και μικροαποσυμπίεση? 

Η χειρουργική επέμβαση της δισκεκτομής
αλλά και της αποσυμπίεσης ανέκαθεν
αποτελούσαν τα «μικρότερα» χειρουργεία της
χειρουργικής  της σπονδυλικής στήλης από
άποψη επεμβατικότητας. Όμως, η
ελαχιστοποίση του τραύματος, με την χρήση
ειδικών εργαλείων και με την ενίσχυση της
όρασης μέσω του χειρουργικού μικροσκοπίου
ή του ενδοσκοπίου, μείωσε ακόμα
περισσότερο τον χρόνο νοσηλείας, τον χρόνο
επανόδου στην εργασία και βελτίωσε το
τελικό αποτέλεσμα και την συνολική εμπειρία
από την επέμβαση. Πλέον, τα χειρουργεία
αυτά γίνονται με ημερήσια νοσηλεία και
μάλιστα χωρίς διανυκτέρευση στο
νοσοκομείο. Επιπλέον, είναι δυνατή η
διενέργειά τους υπό τοπική και περιοχική
αναισθησία-όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο και
ωφέλιμο για τον ασθενή.  
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Ο κ. Σταραντζής

του Κωνσταντίνου Σταραντζή



3rd Osteon Webinar: Ρήξη
Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 3ο
Webinar της Osteon με θέμα: Ρήξη
Πρόσθιου Χιαστού Συνδεσμού. Με
συντονιστή τον Διευθυντή του Τμήματος
Επανορθωτικής & Ελάχιστα Επεμβατικής
Χειρουργικής Ισχίου - Γόνατος της
Osteon, κ. Β. Σακελλαρίου και ομιλητές
την κ. Μ. Σαχά, κ. Δ. Δρίτσα, κ. Τ.

Πανταζή και κ. Θ. Πελεκάνο,

προσφέρθηκε δωρεάν στο κοινό η
ευκαιρία να παρακολουθήσει εξαιρετικά
ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις και
συζήτηση επί της θεματολογίας. Η
Osteon, θα ήθελε να ευχαριστήσει
θερμά τους ομιλητές για την συμμετοχή
καθώς και τους θεατές για την
παρακολούθηση, ενώ αναμένεται
συνέχεια της σειράς των Osteon

Webinars. 
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