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Εισαγωγή
• Διαδερμική τοποθέτηση διαυχενικών 
βιδών και ράβδων

• Δυνατότητα συνδυασμού με minimal 
πεταλεκτομή, δισκεκτομή ή αρθρόδεση 
των αρθρικών αποφύσεων

• Ελάχιστη βλάβη ιστών - μείωση 
επιπλοκών1

• Μείωση νοσηλείας - χρόνου ανάρρωσης2

1. Foley KT, Gupta SK. Percutaneous pedicle screw fixation of the lumbar spine: preliminary clinical 
results. J Neurosurg. 2002 Jul;97(1 Suppl):7-12.

2. Palmisani M., Gasbarrini A., et al. Minimally invasive percutaneous fixation in the treatment of thoracic 
and lumbar spine fractures. Eur Spine J. 2009 June; 18(Suppl 1): 71–74.



Υλικό και µέθοδος
• 15 ασθενείς
• Ηλικίες 25 - 78 ετών
• 7 γυναίκες - 8 άντρες 

• Ενδείξεις: 
Σπονδυλική αστάθεια ή στένωση λόγω: 
- Τραύματος  
- Όγκων 
- Σπονδυλολίσθησης 
- Εκφυλιστικής νόσου 
Συνύπαρξη παραγόντων κινδύνου για 
ανοιχτή επέμβαση: 
- Ανοσοκαταστολή 
- Παχυσαρκία

     - ψυχασθένεια κ.α.



Υλικό και µέθοδος

• Αξιολόγηση CT, MRI και VAS πρό και 
μετεγχειρητικά

• Χρήση συστημάτων CD Horizon:
     - SEXTANT II και Longitude multi level 



Χειρουργική τεχνική
• Προσπέλαση με navigation του αυχένα 

του σπονδύλου με βελόνη PAK
• Τοποθέτηση Guidewire μέσω της βελόνας 

PAK



Χειρουργική τεχνική

• Διαστολείς δια των μυών



Χειρουργική τεχνική

• Πέρασμα διαυχενικής βίδας 
• Τοποθέτηση πύργου



Χειρουργική τεχνική
• Ένωση πύργων με το σύστημα
• Τοποθέτηση προκυρτωμένης ράβδου
• Περισσότερα των δύο επιπέδω:
     -  σύστημα Longitude multi level με   
        Freehand τεχνική



Χειρουργική τεχνική
• Σφίξιμο μπουλονιών
• Αφαίρεση πύργων



Ασθενείς
• 30 ετών Ca - οστεόλυση, 

καταστροφή Ο5.
• Χημειοθεραπεία, λοίμωξη 

οστεοσύνθεσης ισχίου
• Μεγάλη στένωση Ο5 -Ι1 

χωρίς νευρολογικά 
• Διαδερμική σπονδυλοδεσία 

δύο επιπέδων 
• Έγχυση 8 cc παχύρρευστου 

τσιμέντου 
• Υποχώρηση πόνου – έγερση 

ασθενούς



Ασθενείς
• Aγκυλοποιητική 

σπονδυλίτιδα – 
ανοσοκαταστολή 

      και κάταγμα Ο1
• Διαδερμική σπονδυλοδεσία 

με σύστημα 1ης γενιάς 
• Ψευδάρθρωση από 

γλύστρημα της ράβδου



Ασθενείς

• Πρωταθλητής εθνικής ομάδος 
Κουβέιτ

• Τροχαιο, Κάταγμα - εξάρθρημα 
Θ11-Θ12 χωρίς νευρολογία

• Ανάταξη με μεγάλο ρίσκο λόγω 
του κινδύνου από την 
αναστροφή του ασθενούς. 

• Μετά έξι μήνες προπόνηση με 
την εθνική του ομάδα



Ασθενείς

• Ρευματοπάθεια  με βαριά 
ανοσοκαταστολή

• Οστεοπορωτικά κατάγματα 
λόγω κόρτιζόνης 

• Νευρολογική εικόνα 
• Έγχυση τσιμέντου, 

διαδερμική σπονδυλοδεσία - 
συνδεσμόταξη 

• Άνοιγμα διαστημάτων και 
διόρθωση κύφωσης

• Βάδιση στους 2 μήνες.



Ασθενείς
• Ψυχασθενής - εκρηκτικό 

κάταγμα Ο2 με 
ενδοκαναλικό κομμάτι

• Χωρίς νευρολογική 
εικόνα. 

• Επόμενη επέμβασης το 
έσκασε. 

• Στους έξι μήνες 
αφαιρέθηκαν υλικά και ο 
ασθενής περπατά 
κανονικά.



Αποτελέσµατα
• Μέση απώλεια αίματος  100 cc
• Καμία ανάγκη για μετάγγιση αίματος
• Μέση διάρκεια νοσηλείας 3,5 μέρες
• Μέσος χρόνος κινητοποίησης 1 μέρα
• Βελτίωση σε κλίμακα VAS 1 μήνα post-op: 
     - Απο 8,3 σε 1,9 
• Ψευδάρθρωση σε δυο μόνο περιπτώσεις                  

(πρώτο σύστημα) 

 
 
  



Αποτελέσµατα
• Πλεονεκτήματα 

 
Μικρές τομές 
Ελάχιστη αποκόλληση-τραυματισμός μυών 
Μικρότερη απώλεια αίματος 
Μείωση μετεγχειρητικού πόνου 
Μικρότερη διάρκεια νοσηλείας1 

• Μειονεκτήματα 
 
Καμπύλη εκμάθησης χειρουργού2 
Αυξημένο κόστος

1.  L, Tamburrelli FC, et al. Percutaneous pedicle screw fixation in polytrauma patients. Eur Spine J. 2013 Sep 17.
2.  Harris EB, Massey P, et al. Percutaneous techniques for minimally invasive posterior lumbar fusion. Neurosurg 

Focus. 2008;25(2):E12.



Συµπέρασµα
• Διαδερμική σπονδυλοδεσία:  

- Αποτελεσματική διόρθωση αστάθειας - στένωσης Σ.Σ. 
- Μικρότερη απώλεια αίματος - νοσηρότητα

    - Μοναδική επιλογή σε ασθενείς με κίνδυνο επιπλοκών 
 
 



Ευχαριστώ !


