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Yγεία&∆ιατροφή
18 √KTøBPIOY: ¶A°KO™MIA HMEPA EMMHNO¶AY™H™

Tα µυστικά
της καρδιάς
°Ú¿ÊÂÈ Ô ¢∏ª∏∆ƒπO™ £. ∫ƒ∂ª∞™∆π¡O™,
MD, PhD., Î·ıËÁËÙ‹˜ ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁ›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ µ’ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î‹˜ ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁÈÎ‹˜ ∫ÏÈÓÈÎ‹˜
¶.°.¡. ATTIKON, ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁÈÎ‹˜ EÙ·ÈÚÂ›·˜, ÂÎÏÂÁÂ›˜ ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫ÔÏÂÁ›Ô˘ ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁ›·˜

¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ¯ÚËÛÈÌﬁÙËÙ· ÙÔ˘
ËÏÂÎÙÚÔÎ·Ú‰ÈÔÁÚ·Ê‹Ì·ÙÔ˜;
√‡ÙÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Einthoven ‰ÂÓ ·ÓÙÂÏ‹ÊıË ﬁÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ‹Ù·Ó Ë ·Ó·Î¿Ï˘„‹ ÙÔ˘.
√ √ÏÏ·Ó‰ﬁ˜ ·˘Ùﬁ˜ Î·ıËÁËÙ‹˜ ·ﬁ ÙÔ Leiden, ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÌ¤ÓÔ˘ ·ÈÒÓ·,
Î·Ù¿ÊÂÚÂ Ó· Î·Ù·ÁÚ¿„ÂÈ ¿Óˆ ÛÂ ¯·ÚÙ› ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡
ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜ ÙË˜ Î·Ú‰È¿˜. HÙ·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÎ·Ú‰ÈÔÁÚ¿ÊËÌ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘.
™‹ÌÂÚ·, ·Ú¿ ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚﬁÔ‰Ô ÙË˜ ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁ›·˜, ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÎ·Ú‰ÈÔÁÚ¿ÊËÌ·
ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ó· Â›Ó·È ÛÔ˘‰·›Ô ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎﬁ Ì¤ÛÔ ÙˆÓ ·ı‹ÛÂˆÓ ÙË˜ Î·Ú‰È¿˜ Î·È ÛÂ
ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ó· Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈÎﬁ.
∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÍ¿ÏˆÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ
ËÏÂÎÙÚÔÎ·Ú‰ÈÔÁÚ¿ÊËÌ· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔ ÙÈ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎﬁ ÚÂ‡Ì·. ∂¿Ó
.¯. ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎﬁ ÚÂ‡Ì· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ˘ÂÚÙÚÔÊ›· ÙË˜ Î·Ú‰È¿˜, ı· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ¿„ÂÈ, ÛÂ
ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ Î·Ú‰È¿˜ (ÎﬁÏÔÈ-ÎÔÈÏ›Â˜) Î·È Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ. ∂¿Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ
ÈÛ¯·ÈÌ›· ‹ ¤ÌÊÚ·ÁÌ· ÙÔ˘ Ì˘ÔÎ·Ú‰›Ô˘, Î·È ·˘Ùﬁ ı· ÙÔ Î·Ù·ÁÚ¿„ÂÈ. ∂¿Ó ÔÈ ‰ÚﬁÌÔÈ ·ﬁ
ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎﬁ ÚÂ‡Ì· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Î·È ·˘Ù¿ ı· Ù·
Î·Ù·ÁÚ¿„ÂÈ. EÙÛÈ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÎ·Ú‰ÈÔÁÚ¿ÊËÌ· Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚÂ› ﬁÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó
·ÔÎÏÂÈÛÌÔ› ‰È·ÊﬁÚˆÓ ‚·ıÌÒÓ (ÎÔÏÔÎÔÈÏÈ·Îﬁ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌﬁ˜-Block ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ‹
‰ÂÍÈÔ‡ ÛÎ¤ÏÔ˘˜ Î.Ï.) Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÍ¿ÏˆÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜ ÛÙ· ÙÔÈ¯ÒÌ·Ù· ÙË˜
Î·Ú‰È¿˜. ∂¿Ó ¿ÏÈ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ‚ÈÔ¯ËÌÈÎ¤˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÛÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÏ‡ÙÂ˜ ÙÔ˘
ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ‹ ÙÔÍÈÎ¤˜ ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ‰È·ÊﬁÚˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ, ·ÎﬁÌ· Î·È ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ
·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈÎÒÓ, Î·È ·˘Ù¿ Ù· Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÎ·Ú‰ÈÔÁÚ¿ÊËÌ·.
∂ÎÂ› ﬁÌˆ˜ Ô˘ Ë ·Í›· ÙÔ˘ Â›Ó·È ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙË Î·È Î·Ì›· ¿ÏÏË Ì¤ıÔ‰Ô˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó·
ÙÔ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙÂ› Â›Ó·È ÙÔ ÙÔÌ¤·˜ ÙˆÓ ·ÚÚ˘ıÌÈÒÓ.
™ÙÔÓ ÙÔÌ¤· ·˘Ùﬁ ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÎ·Ú‰ÈÔÁÚ¿ÊËÌ· ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÔÏÏ¿, ·ÎﬁÌË
Î·È ÛÙËÓ ÚﬁÁÓˆÛË. OÙ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÛÙÔ
ËÏÂÎÙÚÔÎ·Ú‰ÈÔÁÚ¿ÊËÌ· (ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ‹ ‚Ú·¯‡ Q-T, ™‡Ó‰ÚÔÌÔ Brugada Î.Ï..) ÙÔ
ËÏÂÎÙÚÔÎ·Ú‰ÈÔÁÚ¿ÊËÌ· ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÂÈ‰ÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ÛÒÛÂÈ ·ÎﬁÌË Î·È ÙËÓ
·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹, ÁÈ·Ù› ·ÏÔ‡ÛÙ·Ù· ÌÂ ÙËÓ ÂÌÊ‡ÙÂ˘ÛË ÂÓﬁ˜ ·ÈÓÈ‰ˆÙ‹ Ô ·ÈÊÓ›‰ÈÔ˜
ı¿Ó·ÙÔ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ·ÔÙÚ¤ÂÙ·È.
∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÎ·Ú‰ÈÔÁÚ¿ÊËÌ·, ‹ ÛÙËÓ ÎÏ·ÛÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ‹ ÛÙËÓ 24ˆÚË
Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ‹ Î·Ù¿ ÙË ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÎÔÒÛÂˆ˜ ‹ Î·Ù¿ ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Ì¤Û· ÛÙËÓ
Î·Ú‰È¿ ÌÂ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÊ˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ‹ ÌÂÏ¤ÙË, ·ÔÙÂÏÂ› ÙËÓ ÚÒÙË ÔÏ˘‰‡Ó·ÌË Ì¤ıÔ‰Ô
ÁÈ· ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË ÙˆÓ Î·Ú‰ÈÔ·ıÂÈÒÓ.
µ¤‚·È· Ë ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÍ¤ÏÈÍË ÙˆÓ ·ÂÈÎÔÓÈÛÙÈÎÒÓ ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ (˘ÂÚË¯ÔÎ·Ú‰ÈÔÁÚ·Ê›·,
·ÍÔÓÈÎ‹ ‹ Ì·ÁÓËÙÈÎ‹ ÙÔÌÔÁÚ·Ê›·, ÛÈÓıËÚÔÁÚ¿ÊËÌ·) Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙË ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎ‹
·Í›· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÎ·Ú‰ÈÔÁÚ·Ê‹Ì·ÙÔ˜, È‰È·›ÙÂÚ· Ì¿ÏÈÛÙ· Î·Ù¿ ÙË ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙË˜
ÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙË˜ Î·Ú‰È¿˜. ¢ËÏ·‰‹ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ‰Ô‡ÌÂ Î·È Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙË
‰È¿Ù·ÛË ÙˆÓ ÎÔÈÏÔÙ‹ÙˆÓ ÙË˜ Î·Ú‰È¿˜, ÙËÓ ˘ÂÚÙÚÔÊ›· ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎﬁÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, Ô˘ ·˘Ùﬁ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ÙÔ ÂÈÙ‡¯Ô˘ÌÂ ÌÂ ÙÔ
ËÏÂÎÙÚÔÎ·Ú‰ÈÔÁÚ¿ÊËÌ·.
°ÂÓÈÎﬁÙÂÚ· Â¿Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÔ˘ÌÂ ÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙˆÓ ·ÚÚ˘ıÌÈÒÓ, ﬁÔ˘ ÙÔ
ËÏÂÎÙÚÔÎ·Ú‰ÈÔÁÚ¿ÊËÌ· ÂÎÙﬁ˜ ·ﬁ ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ¤¯ÂÈ Î·È ÚÔÁÓˆÛÙÈÎ‹ ·Í›·, Û’ ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜
¿ÏÏÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ë ·Í›· ÙÔ˘ Â›Ó·È ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙË, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂÈÎÔ˘ÚÂ›Ù·È
Î·È ·ﬁ ¿ÏÏÂ˜ ·ÂÈÎÔÓÈÛÙÈÎ¤˜ ÌÂıﬁ‰Ô˘˜, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÙÔ ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎﬁ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó·
Â›Ó·È Ï‹ÚÂ˜.
Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎﬁ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â›Ó·È Ë ‰È¿ÁÓˆÛË ÙË˜ ÈÛ¯·ÈÌ›·˜ ÙÔ˘ Ì˘ÔÎ·Ú‰›Ô˘ ÌÂ ÙÔ
ËÏÂÎÙÚÔÎ·Ú‰ÈÔÁÚ¿ÊËÌ· Î·Ù¿ ÙË ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÎÔÒÛÂˆ˜. ∂¿Ó Î·Ù¿ ÙË ‰ÔÎÈÌ·Û›·
ÎÔÒÛÂˆ˜ Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÎ·Ú‰ÈÔÁÚ·Ê‹Ì·ÙÔ˜ ı¤ÛÂÈ ÙËÓ ˘Ô„›· ‡·ÚÍË˜
ÈÛ¯·ÈÌ›·˜ ÙÔ˘ Ì˘ÔÎ·Ú‰›Ô˘, ÙﬁÙÂ ÙÔ ÛÈÓıËÚÔÁÚ¿ÊËÌ· ÙÔ˘ Ì˘ÔÎ·Ú‰›Ô˘ ı·
ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÌÂ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ ÈÛ¯·ÈÌ›·˜, ÂÓÒ Ë ·ÍÔÓÈÎ‹ ÛÙÂÊ·ÓÈÔÁÚ·Ê›· ‹ Ë
ÎÏ·ÛÈÎ‹ ÛÙÂÊ·ÓÈÔÁÚ·Ê›· ı· ·ÂÈÎÔÓ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ ÂÈÎﬁÓ· ÙË˜ ‚Ï¿‚Ë˜
(·ıËÚÔÛÎÏËÚˆÙÈÎ‹ Ï¿Î·) Ô˘ ÚÔÎ·ÏÂ› ÙË ÛÙ¤ÓˆÛË ÛÙË ÛÙÂÊ·ÓÈ·›· ·ÚÙËÚ›· Î·È
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› ÙËÓ ÈÛ¯·ÈÌ›· ÛÙÔ Ì˘ÔÎ¿Ú‰ÈÔ.
°ÂÓÈÎﬁÙÂÚ·, Î·ÏﬁÓ Â›Ó·È Ô Î·ı¤Ó·˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ﬁÙÈ ﬁÙ·Ó ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÎ·Ú‰ÈÔÁÚ¿ÊËÌ·
Â›Ó·È ·ıÔÏÔÁÈÎﬁ, ÙﬁÙÂ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Èı·ÓﬁÙËÙ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÓÂÚÁﬁ˜ Î·Ú‰ÈÔ¿ıÂÈ·.
∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÙÔ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎﬁ ËÏÂÎÙÚÔÎ·Ú‰ÈÔÁÚ¿ÊËÌ· ‰ÂÓ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ› Î·Ù’ ·Ó¿ÁÎËÓ ﬁÙÈ
Ô ÂÍÂÙ·˙ﬁÌÂÓÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ·ÔÏ‡Ùˆ˜ Î·Ú‰È·Îﬁ Úﬁ‚ÏËÌ· Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Â›Ó·È
Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎﬁ˜.

Yγεία&∆ιατροφή
∂µ¢√ª∞¢π∞π∞ ∂¶π™∆∏ª√¡π∫∏ ∂∫¢√™∏
∂¶π™∆∏ª√¡π∫∏ ∂¶π∆ƒ√¶∏: B¿Ú‰·˜ E. ¶·Ó., Î·ıËÁËÙ‹˜
K·Ú‰ÈÔÏÔÁ›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ KÚ‹ÙË˜, ·ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ E˘Úˆ·˚Î‹˜
EÙ·ÈÚÂ›·˜ AÚÚ˘ıÌÈÒÓ, B·ÛÈÏﬁÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, Î·ıËÁËÙ‹˜ NÂ˘ÚÔÏÔÁ›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ, °ÂˆÚÁÔ‡ÏÈ·˜ B·Û›ÏÂÈÔ˜, Î·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ıÔÏÔÁ›·˜-OÁÎÔÏÔÁ›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ KÚ‹ÙË˜, ¢ËÌﬁÔ˘ ÏÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ÚÒËÓ Ú‡Ù·ÓË˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ,
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, K·ÏÔÎ·ÈÚÈÓﬁ˜ ∂ÌÌ· -

™‡Á¯ÚÔÓÔÈ ÙÚﬁÔÈ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË˜

Οστεοπορωτικά κατάγµατα
άνω και κάτω ακρών
∏ ÔÛÙÂÔﬁÚˆÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·ﬁ ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ ÔÛÙÈÎ‹˜ Ì¿˙·˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ ·ÓÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÔÛÙÒÓ ÁÈ· ¤Ó·
¿ÙÔÌÔ ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜ Î·È,
Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË, ·˘ÍËÌ¤ÓË
ÚÔ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· Î¿Ù·ÁÌ·.
°Ú¿ÊÂÈ Ô ∞£ANA™IO™ ¶.
T™OYT™ANH™, ÔÚıÔÂ‰ÈÎﬁ˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁﬁ˜,
‰È‰¿ÎÙÔÚ·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜
¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ µ’ √ÚıÔÂ‰ÈÎ‹˜ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ «∂ÚÚ›ÎÔ˜
¡Ù˘Ó¿Ó», www.arthrosi.gr

αρά την προσπάθεια πρόληψης µε προγράµµατα άσκησης, τη λήψη κατάλληλων αγωγών, µη φαρµακευτικών ουσιών (ασβέστιο, βιταµίνη D), φαρµακευτικών ουσιών (διφοσφωνικά,
καλσιτονίνη), αλλά και ορµονικών
ουσιών, η οστεοπόρωση και ο κίνδυνος καταγµάτων αναµένεται να πάρουν διαστάσεις επιδηµίας τα επόµενα χρόνια –εξαιτίας της σταθερής
αύξησης των ηλικιωµένων ατόµων.
Η δυσκολία στην αντιµετώπιση
των οστεοπορωτικών καταγµάτων έγκειται στο ότι παρότι η διαδικασία
πωρώσεως περνά µέσα από τα φυσιολογικά στάδια και στο τέλος ολοκληρώνεται µε την πώρωση (κόλληµα), αυτή η διαδικασία παίρνει πολύ
περισσότερο χρόνο.
Το µεγαλύτερο τεχνικό πρόβληµα που αντιµετωπίζει ο ορθοπεδικός χειρουργός είναι η δυσκολία
στο να εξασφαλίσει ασφαλή σταθεροποίηση των υλικών που χρησιµοποιούνται για τη διατήρηση της σωστής θέσης του σπασµένου οστού
µέχρι να επέλθει η πώρωσή του.
Ο αδύναµος κρίκος αυτής της ένωσης µεταξύ υλικού οστεοσύνθεσης και οστεοπορωτικού οστού είναι φυσικά το οστούν. Αυτό δε, είναι
εύκολα κατανοητό εφόσον το οστεοπορωτικό κόκκαλο είναι περισσότερο πορώδες κι έτσι η στηρικτική ικανότητα των υλικών οστεοσύνθεσης µειώνεται σηµαντικά.

Π

ÓÔ˘‹Ï, ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘, K·Ú·Ì·ÓÒ ÏË˜ °. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚÔÏﬁÁÔ˜, B’ °·ÛÙÚÂÓÙÂÚÔÏÔÁÈÎ‹ KÏÈÓÈÎ‹ NÔÛÔÎÔÌÂ›Ô «O E˘·ÁÁÂÏÈÛÌﬁ˜», K·ÙÛ·Ú‰‹˜ X¿ÚË˜,
Â›ÎÔ˘ÚÔ˜ Î·ıËÁËÙ‹˜ ¶·È‰ÔÓÂ˘ÌÔÓÔÏÔÁ›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
KÚ‹ÙË˜, K·ÙÛÈÏ¿ÌÚÔ˜ NÈÎﬁÏ·Ô˜, Î·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ıÔÏÔÁ›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ, KÂÏ¤ÎË˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, Î·ıËÁËÙ‹˜ AÎÙÈÓÔÏÔÁ›·˜
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ, K›ÙÙ·˜ XÚ‹ÛÙÔ˜, Î·ıËÁËÙ‹˜ IÛÙÔÏÔÁ›·˜EÌ‚Ú˘ÔÏÔÁ›·˜, Ú‡Ù·ÓË˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ, KÚÂ·ÙÛ¿˜ °Â ÒÚÁÈÔ˜, Î·ıËÁËÙ‹˜ M·ÈÂ˘ÙÈÎ‹˜-°˘Ó·ÈÎÔÏÔÁ›·˜, ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ π·ÙÚÈÎ‹˜
™¯ÔÏ‹˜ ∞ıËÓÒÓ, KÚÂÌ·ÛÙÈÓﬁ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, Î·ıËÁËÙ‹˜ K·Ú‰ÈÔÏÔÁ›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ, ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ EKE, KˆÛÙ¿ÎË˜ AÏÎÈ‚È¿ ‰Ë˜, Î·ıËÁËÙ‹˜ XÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ, §·Ôﬁ‰Ë˜
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Οι επιπτώσεις αυτών των οστεοπορωτικών καταγµάτων εκτός από
κοινωνικές είναι και οικονοµικές
–αξίζει να σηµειωθεί ότι το 2006
στις ΗΠΑ ξοδεύτηκαν περί τα είκοσι δισ. δολάρια µόνο για την αντιµετώπιση των οστεοπορωτικών καταγµάτων του ισχίου.
Τα τελευταία χρόνια χρησιµοποιούνται υλικά όπως οι καινούργιες
αυτοκλειδούµενες πλάκες, ενδοµυελικοί ήλοι, υλικά επαύξησης της
στήριξης, τεχνικές ηµιολικής ή ολικής αρθροπλαστικής.
Τα πιο συχνά οστεοπορωτικά κατάγµατα των άνω άκρων απαντώνται
στην περιοχή του καρπού και του ώµου. Και στις δυο περιπτώσεις, όταν
πρόκειται για απλά κατάγµατα, η αντιµετώπισή τους γίνεται συντηρητικά. Στις περιπτώσεις όµως σύνθετων καταγµάτων –όπως µεγάλη συντριβή, βράχυνση και µεγάλη παρεκτόπιση– η θεραπεία τους είναι χειρουργική, καθότι η συντηρητική αντιµετώπιση δίνει πολύ κακά αποτελέσµατα.
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις γίνεται
χρήση των νέων αυτοκλειδούµενων
πλακών ή τεχνικών ελάχιστης επεµβατικότητος µε τη χρήση εξωτερικής οστεοσύνθεσης ή ειδικών ενδοµυελικών ήλων, αναλόγως της περίπτωσης.
Τα πιο συχνά οστεοπορωτικά κατάγµατα των κάτω ακρών είναι αυτά
του ισχίου, µε σταθερή αύξηση της
συχνότητάς τους, που αποτελούν
την πιο σηµαντική κοινωνική αλλά
και οικονοµική επίπτωση της οστεο-
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πόρωσης. Παρουσιάζουν υψηλή νοσηρότητα και θνησιµότητα και από
αυτά το 60% είναι υποκεφαλικά
–δηλαδή µέσα στην άρθρωση– και
το 40% εξωθυλακικά, τα λεγόµενα
διατροχαντήρια. Αυτά τα κατάγµατα
αντιµετωπίζονται µόνο χειρουργικά
ενώ σηµαντικό είναι να µην υπάρχει
καθυστέρηση και να επιταχύνεται η
κινητοποίηση του ασθενούς. Παρότι διαφέρουν πολύ λίγο µεταξύ τους,
η χειρουργική τεχνική αντιµετώπισής τους είναι τελείως διαφορετική.
Στα διατροχαντήρια κατάγµατα
γίνεται χειρισµός ανάταξης και κατόπιν σταθεροποίησή τους µε ειδικές ολισθαίνουσες πλάκες - η τεχνική ελάχιστης επεµβατικότητος µε
χρήση ειδικών ενδοµυελικών ήλων,
αναλόγως της περίπτωσης.
Στα υποκεφαλικά κατάγµατα
στην πλειονότητα των περιπτώσεων
αφαιρείται η σπασµένη κεφάλι του
µηριαίου (κάτι που δεν συµβαίνει
σε περιπτώσεις νεαρότερων ατόµων) καθότι η προσπάθεια διατήρησή της µε τεχνική εσωτερικής οστεοσύνθεσης στα ηλικιωµένα άτοµα έχει πολύ υψηλή ποσοστά αποτυχίας. Οι χειρουργικές τεχνικές είναι
η ηµιολική αρθροπλαστική, που γίνεται και συχνότερα, όπου αντικαθίσταται µόνο η σπασµένη κεφαλή, ή
η ολική αρθροπλαστική, µε την τοποθέτηση πρόθεσης και από την
πλευρά της κοτύλης (κούπα). Kαι οι
δυο προαναφερθείσες τεχνικές
µπορούν να πραγµατοποιηθούν και
µε τεχνική ελάχιστης επεµβατικότητας, όπως η τεχνική AMIS.
Σηµαντική πρόοδος έχει υπάρξει
τα τελευταία χρόνια µε σκοπό τη
διαχείριση των δυσκολιών στην αντιµετώπιση των ολοένα και αυξανόµενων οστεοπορωτικών καταγµάτων µε τη δηµιουργία καλύτερων και
ανθεκτικότερων υλικών οστεοσύνθεσης, υλικών επαύξησης της στηρικτικής ικανότητάς τους και µε τη εφαρµογή τεχνικών ελάχιστης επεµβατικότητας – µε αποτέλεσµα τη
µείωση της νοσηρότητας αλλά και
θνησιµότητας που χαρακτηρίζει αυτά τα κατάγµατα.
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