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Ο αντίχειρας της μαμάς ή αλλιώς η (στενωτική
Τενοντοελυτρίτιδα de Quervain), είναι η φλεγμονή δύο
τενόντων στην περιοχή του καρπού , οι οποίοι είναι
υπεύθυνοι να κινούν τον αντίχειρα. Λέγοντας τένοντες
μπορούμε να τους παρομοιάσουμε με δύο σχοινιά-

κορδόνια που συνδέουν τους μυς με τα οστά με σκοπό να
προκληθεί κίνηση, Στην συγκεκριμένη περίπτωση οι
τένοντες αυτοί βρίσκονται μέσα ένα στενό τούνελ και είναι
πολύ πιο εύκολο να προκληθεί φλεγμονή .

Πότε εμφανίζεται;
Συνήθως εμφανίζεται μετά τη γέννηση, μέσα στο πρώτο
έτος της ζωής του παιδιού.. Αιτία είναι η
επαναλαμβανόμενη κίνηση με δύναμη του αντίχειρα με
σκοπό να σηκώσουμε το μωρό ψηλά, να του αλλάξουμε
πάνα ή απλά να το κρατήσουμε στην   

Ο αντίχειρας της μαμάς –

Mommy thumb

του Παναγιώτη Πάντου

Ο κ. Παναγιώτης Πάντος
Διευθυντής Άνω  Άκρου και
Αθλητικών Κακώσεων της
OSTEON, αναλύει:

Ο αντίχειρας της μαμάς –

Mommy thumb

Ο κ. Παναγιώτης Συμεωνίδης
Διευθυντής του τμήματος Τμήματος
Ποδοκνημικής και Άκρου Ποδός της
OSTEON, αναλύει:

Χρόνιο σύνδρομο
διαμερίσματος – 

Minimally Invasive Release
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Ποια είναι τα συμπτώματα;

Κυρίαρχο σύμπτωμα είναι ο πόνος κατά την
κάμψη και έκταση του αντίχειρα , η ελάττωση
της δύναμης του αντίχειρα και του καρπού και
μερικές φορές ένα μικρό πρήξιμο στην
περιοχή . Ο πόνος μερικές φορές μπορεί να
είναι τόσο έντονος που να εμποδίζει ακόμα
και την παραμικρή κίνηση του χεριού.

Πως γίνεται η διάγνωση;

Η διάγνωση γίνεται κλινικά από την
περιγραφή των συμπτωμάτων και από την
κλινική εξέταση . Με τη βοήθεια 2 ειδικών
τεστ αναγνωρίζεται το πρόβλημα και πολύ
σπάνια χρειάζεται κάποια περαιτέρω εξέταση.

Ποια είναι η Θεραπεία;

Η θεραπεία είναι αρχικά συντηρητική και
απαιτείται ξεκούραση του χεριού. Η χρήση
ενός ειδικού αφαιρούμενου νάρθηκα μπορεί να
βοηθήσει, ενώ χορηγούνται παυσίπονα και
αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Σε ένα ποσοστό
περίπου 50%, τα συμπτώματα μπορεί να
επιμένουν, οπότε στην περίπτωση αυτή είναι
απαραίτητη μία  μίνι χειρουργική επέμβαση.

Με τοπική αναισθησία και με μία πολύ μικρή
τομή διορθώνεται το πρόβλημα και η μαμά
μπορεί να κάνει άμεσα όλες τις
δραστηριότητες της και να φροντίσει το παιδί,
χωρίς μακρά περίοδο ανάρρωσης και χωρίς
πόνο .

.
αγκαλιά μας. Ιδιαίτερα επίσης κατά το
θηλασμό η προσπάθεια της μητέρας να ταΐσει
σωστά το μωρό μπορεί να επιβαρύνει το
πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό είναι γενικά 10

φορές συχνότερο στις γυναίκες σε σχέση με
τους άντρες.
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Ο Δρ. Παναγιώτης Συμεωνίδης, υπεύθυνος του
Τμήματος Ποδοκνημικής και Άκρου ποδός στην
Osteon, έχει αναπτύξει και περιγράψει μία νέα
μέθοδο για αυτήν την επέμβαση. Είναι μια
minimally invasive τεχνική με μία μόνο μικρή
τομή, μέσα από την οποία επιτυγχάνεται η
απελευθέρωση της περιοχής που πάσχει.
Με την χρήση του ειδικού εργαλείου
LightKnife®, με ενσωματωμένη πηγή φωτός και
ειδικό σχεδιασμό για την προστασία των
μαλακών μορίων, η επέμβαση διενεργείται με
ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Επιπλέον, η
δυνατότητα αναγνώρισης των ανατομικών δομών
κάτω από το δέρμα οδηγεί σε μείωση των
επιπλοκών που συχνά συνοδεύουν τις συμβατικές
τεχνικές. Τέλος, η πολύ μικρή τομή εξασφαλίζει
την ταχύτερη αποκατάσταση του ασθενούς και
ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.

.

Χρόνιο σύνδρομο
διαμερίσματος –

Minimally Invasive Release
του Παναγιώτη Συμεωνίδη

Το χρόνιο σύνδρομο διαμερίσματος στην
κνήμη ταλαιπωρεί πολλούς αθλητές.

Εκδηλώνεται συχνά με πόνο κατά την άσκηση
και μετά από αυτή, ο οποίος μοιάζει με
κάψιμο ή μούδιασμα. Οι ασθενείς αισθάνονται
τις γάμπες τους πρησμένες και πολύ σφιχτές,

ενώ τα συμπτώματα χρειάζονται πολλή ώρα
και ξεκούραση για να υποχωρήσουν. 

Η διάγνωση πρέπει να γίνει από ειδικό, καθώς
τα συμπτώματα μοιάζουν με άλλες
παθολογικές καταστάσεις της περιοχής, όπως
η περιοστίτιδα της κνήμης (shin splints) και
το κάταγμα καταπόνησης. Στην Osteon

παρέχουμε τον πλήρη έλεγχο της πάθησης,

που συχνά χρειάζεται και μέτρηση της πίεσης
μέσα στους μύες (ενδοδιαμερισματική πίεση)

με ειδική συσκευή.

Η συντηρητική αντιμετώπιση στο χρόνιο
σύνδρομο διαμερίσματος συχνά δεν αποδίδει.
Η οριστική λύση είναι η απελευθέρωση της
περιτονίας που περιορίζει και σφίγγει τους
μύες κατά την άσκηση. 
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μέτρηση ενδοδιαμερισματικής  πίεσης

Η νέα mini open μέθοδος απελευθέρωσης σε
χρόνιο σύνδρομο διαμερίσματος εφαρμόζεται
πλέον και στο Ιατρικό Κέντρο. Δεν απαιτείται
γενική αναισθησία με διασωλήνωση και ο
ασθενής μπορεί να επιστρέψει την ίδια μέρα στο
σπίτι του. Αν ταλαιπωρείστε από χρόνιο πόνο
στις κνήμες απευθυνθείτε τώρα στην Osteon για
μια ολοκληρωμένη εκτίμηση. Ο Dr Συμεωνίδης θα
σας προσφέρει μία σαφή διάγνωση και θα σας
εξηγήσει με λεπτομέρειες το θεραπευτικό πλάνο.

.


