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Εισαγωγή
   Λαπαροσκοπική πρόσθια σπονδυλοδεσία 

•Λαπαροσκοπική πρόσθια προσπέλαση του Ο4-Ο5 
ή του Ο5-Ι1 διαστήµατος 
•Τοποθέτηση µεγάλου κλωβού ALIF για ασφαλή 
σπονδυλοδεσία 
•Συνδυασµός µε τοποθέτηση διαυχενικών βιδών και 
ράβδων για οπίσθια σπονδυλοδεσία σε δύο ή τρείς 
χρόνους



Εισαγωγή
     Λαπαροσκοπική πρόσθια σπονδυλοδεσία 

•Νέα, πρωτοποριακή µέθοδος εφάµιλλη µε την 
ανοιχτή πρόσθια σπονδυλοδεσία 
•Δυνατότητα τοποθέτησης µεγάλου κλωβού τύπου 
ALIF χωρίς µεγάλη τοµή και προσπέλαση 
•Ασφαλής, µε άριστα αποτελέσµατα, πλήν 
απαιτητική στην τεχνική της1

1. McAfee PC, Regan JR, Zdeblick T, et al. The incidence of complications in endoscopic anterior thoracolumbar spinal 
re-constructive surgery. A prospective multicenter study compris-ing the first 100 consecutive cases. Spine. 1995;20(14):
1624– 1632



Εισαγωγή

  Λαπαροσκοπική πρόσθια σπονδυλοδεσία 

•Πρώτη εφαρµογή από Zucherman et al το 1995 1 
•Εξέλιξη υλικών σπονδυλοδεσίας: 
     - Οστικοι κλωβοί, µεταλλικοί κλωβοί 
        BAK, RAY, LT και σήµερα SOVEREIGN
        (MEDTRONIC)

1. Zucherman JF, Zdeblik TA, Bailey SA, Mahvi D, Hsu KY, Kohrs D. Instrumented laparoscopic spinal fusion: 
preliminary results. Spine. 1995;20(18):2029–2035



Υλικό και μέθοδος

• 5 ασθενείς 
• 3 γυναίκες - 2 άνδρες 
• Ηλικίες 38 -  68 ετών ( µέσος όρος 53) 
• Τελευταίοι 15 µήνες 

Κριτήρια επιλογής  
• Χρόνια εκφυλιστική δισκική νόσος 
• Σπονδυλολίσθιση 
• Τραύµα 
• Αναθεώρηση προηγούµενης σπονδυλοδεσίας



Υλικό και μέθοδος
     Επέµβαση: 
•Αφαίρεση υλικών σε 2 ασθενείς και πεταλεκτοµή σε 3 σε πρηνή θέση 
•Αναστροφή ασθενών σε ύπτια θέση και λαπαροσκοπική τοποθέτηση 
κλωβού ALIF στο διάστηµα Ο5-Ι1 
•Νέα αναστροφή των ασθενών σε πρηνή θέση και τοποθέτηση ράβδων  



Χειρουργική Τεχνική

Ασθενής µε αποτυχία 
σπονδυλοδεσίας 
•Θράυση βιδών 
•Οστική διάβρωση



Χειρουργική Τεχνική

• Πρηνής θέση ασθενούς 
• Νευροπαρακολούθηση 
• Αφαίρεση ράβδων



Χειρουργική Τεχνική

• Νέα προσωρινή ράβδος 
διάστασης Ο3 – Ο4 
διαστήµατος  

• Πρόσθια τοποθέτηση 
µεγάλου TLIF µε συνθετικό 
µόσχευµα



Χειρουργική Τεχνική

• Αναστροφή ασθενούς 
• λαπαροσκοπική πρόσθια 
προσπέλαση  

• Απώθηση λαγονίων µε 2 
µεγάλα K-W 



Χειρουργική Τεχνική

• Προσπέλαση και ετοιµασία 
δισκικού χώρου 

• Δοκιµαστικό 12 µοιρών 
µπαίνει µέχρι την οπίσθια 
επιφάνεια του σπονδυλικού 
σώµατος



Χειρουργική Τεχνική

• Ετοιµασία µεγάλου κλωβού 
ALIF µε µόσχευµα 

• Ενδοπεριτοναική είσοδος του 
κλωβού και τοποθέτηση στο 
δισκικό διάστηµα



Χειρουργική Τεχνική

• Αναστροφή ασθενούς  
• Ολοκήρωση επέµβασης µε 
τοποθέτηση νέων 
διαυχενικών βιδών και 
ράβδων.



Ασθενείς

• Πυροβολισµός - οπίσθια αστάθεια Ο4 -Ο5 
• Κλωβός ALIF στο Ο4-Ο5 δίαστηµα 
• Σπονδυλοδεσία 360°



Ασθενείς

• Σπονδυλολίσθηση Ο5-Ι1 
• Κλωβός ALIF ΣΤΟ Ο5-Ι1 
• Σπονδυλοδεσία 560°



Αποτελέσματα
• Επιτυχής σπονδυλοδεσία σε όλες τις 
περιπτώσεις 
• Σηµαντική βελτίωση στον πόνο (VAS 
από 8µ.ο. σε 3µ.ο) 
• Καµία σοβαρή επιπλοκή 
• Δύο περιπτώσεις ατελούς ειλεού



Αποτελέσματα
• Πλεονεκτήµατα 
 
- Δυνατότητα τοποθέτησης µεγάλου κλωβού 
ALIF  
- Ατραυµατική πρόσθια προσπέλαση  
- Μικρότερη απώλεια αίµατος  
- Καλύτερη οπτική προσέγγιση  
- Μικρότερος χειρουργικός χρόνος  
- Συντοµότερη νοσηλεία, ταχύτερη 
κινητοποίηση       

       ασθενών1  

• Μειονεκτήµατα  

     - Δύσκολη τεχνικά2 
     - Μεγάλη καµπύλη εκµάθησης  

1. Frantzides CT, Zeni TM, et al. L5-S1 Laparoscopic Anterior Interbody Fusion. JSLS. 2006 Oct-Dec;10(4):488-92

2. Inamasu J, Guiot BH. Laparoscopic anterior lumbar interbody fusion: a review of outcome studies. Minim Invasive 
Neurosurg. 2005 Dec;48(6):340-7. 



Συμπέρασμα

• Πρωτοποριακή µέθοδος 
• Άριστα αποτελέσµατα 
• Ασφαλής 
• Απαιτητική στην τεχνική της



Ευχαριστώ ! 


