


Οργάνωση:

•	 Αθλητιατρική	Εταιρεία	Ελλάδος

Σε συνεργασία με:

•	 International	Federation	of	Sports	Medicine	-	FIMS

•	 Αθλητιατρική	Εταιρεία	Κύπρου	

•	 Εργαστήριο	Περιγραφικής	Ανατομικής	ΑΠΘ

Υπό την Αιγίδα:

•	 Υπουργείου	Υγείας

•	 Υπουργείου	Παιδείας	και	Θρησκευμάτων,	Πολιτισμού	και	Αθλητισμού	

•	 Ιατρικής	Σχολής	του	Αριστοτελείου	Πανεπιστημίου	Θεσσαλονίκης

•	 Ελληνικής	Ολυμπιακής	Επιτροπής

•	 International	Federation	of	Sports	Medicine	-	FIMS

•	 European	Federation	of	Sports	Medicine	Associations	-	EFSMA
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο 11ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητιατρικής 
Εταιρείας Ελλάδος και το 9ο Ελλαδο  -  Κυπριακό Συνέδριο, καθώς και τα 
Σεμινάρια της FIMS (International Federation of Sports Medicine). Το 1ο Σεμινάριο 
της FIMS για τους εκπαιδευτές Ιατρών Αθλητικών Ομάδων (FIMS Team 
Physician Instructor Course) διοργανώνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας και το 
2ο Σεμινάριο Αθλητιατρικής της FIMS για τους Ιατρούς Αθλητικών Ομάδων 
(FIMS Team Physician Development Course) με θέμα «Επείγοντα και Πρώτες 
Βοήθειες στην Αθλητιατρική» (Emergency & First Aid in Sports Medicine) με 
Πρακτική Άσκηση, διοργανώνεται για δεύτερη φορά στη χώρα μας.

Το Συνέδριο της Εταιρείας αποτελεί την κορυφαία επιστημονική εκδήλωση και μετά από 23 χρόνια έχει 
καταστεί πλέον θεσμός. Η διεξαγωγή του συμβάλλει όχι μόνο στην πρόοδο της Αθλητιατρικής Επιστήμης 
στη χώρα μας, αλλά και στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και ενημέρωση των μελών μας σε νέες εξελίξεις που 
αφορούν την Αθλητιατρική. Διατηρώντας το θεσμό, όπως κάθε φορά έτσι και φέτος, θα βραβευθεί η πρώτη 
και η δεύτερη καλύτερη προφορική ανακοίνωση.

Είναι η τρίτη φορά που η Αθλητιατρική Εταιρεία Ελλάδος διοργανώνει ένα σεμινάριο που τελεί υπό την 
αιγίδα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, της Ολυμπιακής Αλληλεγγύης και της Διεθνούς Ολυμπιακής 
Επιτροπής.

Ως τόπος διεξαγωγής του συνεδρίου έχει οριστεί η Σαντορίνη από 27 έως 30 Ιουνίου 2013. Το Συνέδριο 
και τα Σεμινάρια αυτά θα πραγματοποιηθούν με τη συνεργασία της Α.Ε.Ε., Α.Ε.Κ. και της FIMS και μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών της FIMS θα συμμετέχουν ως ομιλητές.

Η συνεργασία των τεσσάρων φορέων (Α.Ε.Ε, Α.Ε.Κ., F.I.M.S. και Ε.Ο.Ε.) θα δώσει μια νέα ώθηση στην 
Αθλητιατρική Επιστήμη στη χώρα μας.

Το 1ο Σεμινάριο θα μπορεί να το παρακολουθήσει περιορισμένος αριθμός ιατρών, που προτίθενται να 
οργανώσουν παρόμοια Σεμινάρια στο μέλλον. Στο τέλος του Σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν 
πιστοποιητικό συμμετοχής από την FIMS, παγκόσμιας εγκυρότητας. Το 2ο Σεμινάριο θα μπορούν να το 
παρακολουθήσουν ιατροί ομάδων ή αθλητικών συλλόγων ή όσοι προτίθενται να ασχοληθούν με τον 
τομέα αυτό και θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής από την FIMS. Αυτό το Σεμινάριο μπορούν επίσης να 
παρακολουθήσουν και μέλη άλλων κλάδων σχετικών με το αντικείμενο της Αθλητιατρικής, όπως απόφοιτοι 
του Tμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, φυσικοθεραπευτές, προπονητές κ.α., στους οποίους θα 
χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης από την Α.Ε.Ε. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να 
εκπαιδευτούν μέσω πρακτικής άσκησης και θα λάβουν δωρεάν το βιβλίο Team Physician Manual της FIMS.  

Αγαπητοί συνάδελφοι ένα τέτοιο γεγονός αποτελεί ευκαιρία για να ανταλλάξουμε απόψεις και να 
ενημερωθούμε για τα νέα δεδομένα της Αθλητιατρικής Επιστήμης παγκοσμίως. Επίσης, θα αποτελέσει ένα 
επιπλέον στοιχείο κατάδειξης της αναγκαιότητας αναγνώρισης της Αθλητιατρικής Ειδικότητας, ως Ιατρικής 
Ειδικότητας στη χώρα μας. 

Σε πείσμα των καιρών πιστεύουμε ότι το Συνέδριό μας θα είναι αντάξιο των προηγούμενων από κάθε άποψη 
και επειδή η επιτυχία του Συνεδρίου εξαρτάται από εσάς, σας προσκαλώ να μας τιμήσετε με την ενεργό σας 
συμμετοχή.

Mε τιμή

Ο Πρόεδρος της Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος 
& Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Κωνσταντίνος Νάτσης
Αν. Καθηγητής



2

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Pigozzi F. - Καπράλος Σ.

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Νικολάου Π. - Χριστοδουλάκης Κ.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Νάτσης Κ. 
Γ. Γραμματέας:  Ν. Αναστασόπουλος
Ταμίας:  Γ. Σοφίδης

Μέλη:

Αθανασίου Π.
Αλασεΐρλής Δ.
Αναστασόπουλος Ν.
Αποστολίδης Σ.
Ασουχίδου Ε.
Βλάσης Κ. 
Βύζας Β.
Γαλάνης Ν.
Γαλιτσάνος Σ.
Γιακουμάκης Σ.
Γκανάτσιος Κ.
Γκουλιάβα Α.

Διδάγγελος Μ.
Καρανάσσος Μ. 
Κοντοπούλου Ε.
Κουρκλίδου Μ.
Κωνσταντινίδης Γ.
Λιβέρης Α.
Λυρτζής Χ.
Μαναβής Κ.
Νικολαΐδης Ε.
Νικολαΐδου Ε.
Παπαδοπούλου Α.
Παπαθανασίου Ε.

Πορφυριάδου Α.
Σαββίδης Μ.
Σγάντζος Μ.
Σοφίδης Γ.
Σχίζας Κ.
Τάνος Α.
Τερζίδης Ι.
Τζώτζου Α.
Τότλης Τ.
Τσικούρης  Γ.
Τσούκας Δ.
Χριστοδούλου Ν.

Αθανασίου Π. 
Αθάνατος Ο.
Αποστολίδης Σ.
Βασιλικός Β.
Γαλάνης Ν.
Γεωργίου Γ.
Γιγής Ι.
Γκούβας Γ.
Γρούϊος Γ.
Δεληγεώρογλου Ε.
Δημητρίου Θ.
Δίτσιος Κ.
Ιωσηφίδης Μ.
Καπετάνος Γ.
Καρανικόλας Α.

Κέλλης Ε.
Κέλλης Σ.
Κλεισούρας Β.
Κουτσονικόλας Δ.
Κυριακίδης Α.
Λιαλιάρης Θ.
Μούγιος Β.
Μπαλτόπουλος Π.
Μπελετσιώτης Α.
Νάτσης Κ.
Νικολαΐδης Π.
Νούσιος Γ.
Παπαβασιλείου Α.
Παπαδοπούλος Π.
Παπαστεργίου Σ.

Παρασκευάς Γ.
Πιτσιλάδης Ι.
Σάϊεχ Φ.
Σαμούτης Α.
Σκανδαλάκης Π.
Σπανός Ν.
Τερζίδης Ι.
Τζορμπατζούδης Χ.
Τσιτουρίδης Ι.
Φίσκα Α.
Χαντές Μ.
Χριστοδούλου Α.
Χριστοδούλου Κ.
Χριστοδούλου Ν.
Χριστοφορίδης Ι.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδροι: Γιγής Π. - Γκοδόλιας Γ.

Μέλη:

Τεχνικός Σύμβουλος: Τσιραντωνάκης A.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Πρόεδρος: Γαλιτσάνος Σ.

Μέλη

Αναστασόπουλος Ν. Μαναβής Κ.

Αποστολίδης Σ. Μπελετσιώτης Α.

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γιγής Π. - Νάτσης Κ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρόεδρος: Νάτσης Κ. 

Α’ Αντιπρόεδρος: Μαναβής Κ.
Β’ Αντιπρόεδρος: Γαλιτσάνος Σ.
Γεν. Γραμματέας: Αναστασόπουλος N. 
Ειδ. Γραμματέας: Πορφυριάδου Α. 
Ταμίας: Σοφίδης Γ.
Εφ. Βιβλιοθήκης: Αποστολίδης Σ. 
Μέλη:   

Ασουχίδου Ε. Λυρτζής Χ.

Γιακουμάκης Σ. Σγάντζος Μ.

Γκοδόλιας Γ. Τερζίδης Ι.

Κοντοπούλου Ε. Τσούκας Δ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 2012-2014

Πρόεδρος: Χριστοδούλου Ν.

Απερχόμενος Πρόεδρος: Αγγελίδης Ν.
Εισερχόμενος Πρόεδρος: Νικολαΐδης Ε.
Γενικός Γραμματέας: Τάνος Α.
Ταμίας: Σχίζας Κ.
Μέλη: 

Αθάνατος Ο. Λιβέρης Α.

Γεωργίου Γ. Νικολαΐδης Π.

Κοντός Χ. Σαμούτης Α.

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕξΩΤΕΡΙΚΟ

Bachl N., Austria Jenoure P., Switzerland

Constantinou D., Republic of South Africa Komp M., Germany

Cummiskey J., Ireland Pigozzi F., Italy

DeΒruyne A., Belgium Pluim B., Netherlands 

Grimm K., Switzerland Smith A., USA
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 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013  ΑΙΘΟΥΣΑ Α

16:00 - 17:00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 ΓΕΝΙΚΕΣ
 Προεδρείο: Ε. Κοντοπούλου, Α. Σαμούτης

   
O01 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΠΡΙΝΤ 5×6-S ΣΤΟΝ 

ΚΥΚΛΟ ΔΙΑΤΑΣΗΣ-ΒΡΑΧΥΝΣΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ: 2-ΜΙΝ vS. 5-MIN ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
 Τασιόπουλος Ι., Νικολαΐδης Π.Θ.
 Τομέας Φυσικής και Πολιτισμικής Αγωγής, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Ελλάδα

O02 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ. ΜΙΑ 
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

 Παναγιωτίδης Δ.1, Γιοφτσίδου Α.2, Μάλλιου Π.2, Γκοδόλιας Γ.2     
 1Ορθοπαιδική Κλινική Ε.Σ.Υ., Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης,  2Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΔΠΘ

O03 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΕΡΙΟΥ ΡΙΨΗΣ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ 
ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

 Πανουτσακόπουλος Β.1, Κοτζαμανίδου Μ.Χ.2,3, Μαναβής Κ.3, Στέφας Ε.4, Κόλλιας Η.Α.1
 1Εργαστήριο Βιοκινητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α., ΑΠΘ, 2Τμήμα Φυσικοθεραπείας Μητροπολιτικού Κολλεγίου 

ΑΚΜΗ Θεσσαλονίκης, 3Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδος, 4Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης

O04 THE IMPORTANT ROLE OF THE ARTHROSCOPIC HIP SURGERY IN ATHLETES WITH HIP 
INJURIES. OUR EXPERIENCE. A RETROSPECTIvE STUDY

 Tsikouris G., Intzirtzis P., Zampiakis E., Taprantzis L., Tsikouris E., Tsikouris D., Kourougenis P., Plessas S.
 Kolonaki Orthopaedic & Sports Medicine Centre, Athens

O05 PROMISING RESULTS OF PERCUTANEOUS ENDOSCOPIC DISCECTOMY FOR LATERAL 
LUMBAR DISC HERNIATIONS 

 Tsikouris G., Intzirtzis P., Zampiakis E., Taprantzis L., Tsikouris E., Tsikouris D., Kourougenis P., Plessas S.
 Kolonaki Orthopaedic & Sports Medicine Centre, Athens 

O06 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ 
 16-ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 
 Σταύρου Β.2, Τουμπέκης Α.1, Σγάντζος M. 2,3, Καρέτση Ε.2
 1Τομέας Υγρού Στίβου, Τ.Ε.Φ.Α.Α., ΕΚΠΑ, 2Τμήμα Εργοσπιρομετρίας, Πνευμονολογική Kλινική, 

Π.Γ.Ν. Λάρισας, 3Εργαστήριο Ανατομίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

O07 ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ

 Μητσάκης Ι.1, Λυρτζής Χ.2, Τσερμακιάν Τ.3, Μπούρη Ε.Ι.3
 1Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙΘ
 2Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, 3ΙΕΚ Νοσηλευτικής Ευόσμου Θεσσαλονίκης

O08 ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕξΑΛΕΙΨΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΡΙΚΗ ΜΗΝΙΣΚΕΚΤΟΜΗ 

 Γιοφτσίδου Α., Μάλλιου Π., Μπενέκα Α., Σοφοκλέους Π., Ρόκκα Σ., Γκοδόλιας Γ.
 Τ.Ε.Φ.Α.Α., ΔΠΘ

O09 THE ROLE OF THE ARTHROSCOPIC SUPRASCAPULAR NERvE RELEASE IN ELITE OvERHEAD 
ATHLETES WITH SHOULDER PATHOLOGY

 Tsikouris G., Intzirtzis P., Zampiakis E., Taprantzis L., Tsikouris E., Tsikouris D., Kourougenis P., Plessas S.
 Kolonaki Orthopaedic & Sports Medicine Centre, Athens
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17:00 - 18:15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  
 ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΥΠΕΡΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ  -  ΑΝΩ ΑΚΡΟ
 Συντονιστές: Κ. Δίτσιος, Γ. Τσικούρης

 Σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής
 Α. Τόκης

 Αγκώνας του ρίπτη  -  επικονδυλοπάθειες
 Α. Σιδερίδης

 Σύνδρομο πρόσκρουσης μηνοειδούς οστού  -  Ρήξεις τρίγωνου ινοχόνδρινου συμπλέγματος
 Ε. Παπαδογεώργου 

 Αντίχειρας του χιονοδρόμου
 Κ. Δίτσιος
  
18:15 - 18:45 Διάλειμμα  -  Καφές

18:45 - 19:05 ΔΙΑΛΕξΗ
 Προεδρείο: Κ. Χριστοδουλάκης
 Anabolic Steroids and Training in the Rehabilitation of Chronic Diseases
 N. Bachl 

19:05  -  20:20 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΥΠΕΡΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ  -  ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ 
 Συντονιστές: Π. Γιγής, Α. Τάνος

 Χρόνια τενοντοπάθεια επιγονατιδικού συνδέσμου: Aρθροσκοπική θεραπεία
 Δ. Αλασεϊρλής
   
 Περιοστίτιδα κνημιαίας ακρολοφίας 
 Α. Παπουτσιδάκης

 Τενοντοπάθεια Αχιλλείου τένοντα
 Ν. Αναστασόπουλος
  
 Πελματιαία απονευρωσίτιδα σε αθλητές

 Η. Μπισμπινάς 

20:30 - 21:00 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡξΗΣ

20:30 - 20:45 Χαιρετισμοί

20:45 - 21:00 Εναρκτήρια Ομιλία

 Ιστορική Αναδρομή της Σαντορίνης
 Α. Χλωρίδης

21:00 Δεξίωση Υποδοχής
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ Β

16:00 - 17:00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 ΓΕΝΙΚΕΣ  -  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 Προεδρείο: Α. Βατοπούλου, Χ. Κοντός

O10 Η ΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

 Καλέμης Κ.1, Κωσταρέλου Ά.2
 1ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, 23ο Δημ. Σχολείο Αχαρνών

O11 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΣΤΙΚΗ 
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

 Σπαγάκος Γ.1, Κοντοπούλου Ε.2, Λάππας Δ.3
 1Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο Υγεία, 2Ιδιωτικό Ιατρείο Αποκατάστασης, 3Ιατρική Σχολή, 

Πανεπιστήμιο Αθηνών

O12 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑξΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΑξΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 3-D ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΡΗξΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ. ΜΙΑ 
ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

 Χουλιάρας Β.1, Κουκουλιάς Ν.2, Ζαμπέλη Φ.1, Παπαστεργίου Σ.3, Λώλα Α.3, Χριστογιάννης Χ.1
 1Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Άρτας, 2Ορθοπαιδική Κλινική, Αγ. Λουκάς, Θεσσαλονίκη
 3Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν.Θ. Αγ. Παύλος

O13 ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΥΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΜΕΝΟ 
ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

 Ζακαλκά Ι.1, Αυτοσμίδης Δ.2, Πορφυριάδου Α.1 

 1Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙΘ, 2Ασκληπείο Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας 

O14 ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΩΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ (ΥΠΕΡΑΚΑΝΘΙΟΥ  -  ΜΑΚΡΑΣ 
ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ) ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ. ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

 Σπαγάκος Γ.1, Κοντοπούλου Ε.2 
 1Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο Υγεία, 2Ιδιωτικό Ιατρείο Αποκατάστασης 

O15 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
 Πορφυριάδου Α.1,2, Χαλάτσης Γ. Π.2, Αγγελίδου Α.1
 1ΑΤΕΙΘ, 2Φυσικοθεραπευτής MSc
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ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ Α

16:00 - 16:45 ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
 Προεδρείο: Σ. Αποστολίδης, Γ. Νούσιος 

 Ευρύτερος κοινωνικός ρόλος του αθλητισμού: Υποχρεώσεις και ευθύνες των εμπλεκομένων
 Ν. Αγγελίδης

 Οστεοπόρωση και άσκηση
 Ι. Κώστογλου - Αθανασίου

 Φλεγμονώδεις αυτοάνοσες αρθροπάθειες και άσκηση
 Π. Βουνοτρυπίδης

16:45 - 17:05 ΔΙΑΛΕξΗ
 Προεδρείο: Ι. Τερζίδης
 Full endoscopic operations of the spine in athletes
 M. Komp

17:05 - 18:05 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 ΟξΕΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ 
 Συντονιστές: Γ. Γκούβας, Φ. Σάιεχ 

 Αποσπαστικά κατάγματα σε αθλητές
 Χ. Λυρτζής
   
 Οξείες ρήξεις του Αχιλλείου τένοντα σε αθλητές. Νέα δεδομένα
 A. Βερβερίδης
      
 Κατάγματα κόπωσης σε αθλητές
 Χ. Χατζηπαπάς 

 Οξείες συνδεσμικές κακώσεις ποδοκνημικής άρθρωσης σε αθλητές
 Α. Ελευθερόπουλος 
   
18:05 - 18:20 Διάλειμμα - Καφές
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18:20 - 18:50 ΔΙΑΛΕξΗ
 Προεδρείο: Κ. Νάτσης
 Η σημασία της αθλητιατρικής ειδικότητας σε μια χώρα: H ευρωπαϊκή πρόταση
 Ν. Χριστοδούλου 

18:50 - 19:50 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΟΝΔΡΙΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ AΘΛΗΤΕΣ
 Συντονιστές: Σ. Παπαστεργίου, Μ. Χαντές
  
 Χόνδρινες βλάβες σε αθλητές. Θεραπεία, νέα δεδομένα
 Κ. Νάτσης

 Τεχνική του μωσαϊκού για την αποκατάσταση χόνδρινων βλαβών
 Σ. Παπαστεργίου
  
 Η τεχνική των μικροκαταγμάτων  -  βιολογικές μεμβράνες χωρίς ικριώματα
 Μ. Ιωσηφίδης

 Μεταμόσχευση αυτόλογων χονδροκυττάρων
 Ι. Τερζίδης   

19:50 - 20:30 MEET THE EXPERTS
 Προεδρείο: Ε. Πανταζής

 Ενδαρθρικές αιτίες άλγους του ισχίου σε αθλητές: Αντιμετώπιση
 Ν. Μπαρδάκος 

 Εξωαρθρικές αιτίες άλγους του ισχίου σε αθλητές: Αντιμετώπιση 
 Α. Τζαβέας

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ Β

14:00 FIMS INTERFEDERAL COMMITTEE MEETING

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ  Γ

14:00  FIMS EDUCATIONAL COMMITTEE MEETING
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ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ Α

08:00 - 09:00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ - ΟΜΣΣ
 Προεδρείο: Ν. Αναστασόπουλος, Κ. Γκανάτσιος

O16 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 
ΜΕΡΙΚΗΣ ΜΗΝΙΣΚΕΚΤΟΜΗΣ

 Μάλλιου Π., Γιοφτσίδου Α., Μπενέκα Α., Σοφοκλέους Π., Γκοδόλιας Γ.
 Τ.Ε.Φ.Α.Α., ΔΠΘ

O17 PREvALENCE OF MUSCΟLOSKELETAL INJURIES AMONG ELITE GREEK GYMNASTS
 Paxinos O.1,3, Karavasili A.2, Manolarakis M.3, Siempeni K.3, Thanos V.3
 1251 Hellenic Air Force Hospital Athens, Greece, 2Thriasio General Hospital, Athens, Greece,
 3Hellenic Gymnastics Federation Medical Team

O18 GREATER TROCHANTER PHYSEAL INJURY IN ELITE ADOLESCENT RHYTHMIC GYMNASTIC 
ATHLETES. A REPORT OF TWO CASES

 Paxinos O.1,3, Karavasili A.2, Manolarakis M.3, Thanos V.3
 1251 Hellenic Air Force Hospital Athens, Greece, 2Thriasio General Hospital, Athens, Greece,
 3Hellenic Gymnastics Federation Medical Team

O19 Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΕΣΩ ΠΥΛΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΟΝΗΣ ΔΕΣΜΙΔΑΣ. ΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΑξΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

 Χουλιάρας Β.1, Ζαμπέλη Φ.1, Κούκουνας Β.2, Μπέλλος Κ.1, Κοψιδάς Σ.1, Γκρέστας Α.1
 1Ορθοπαιδική Κλινική, 2Ακτινολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Άρτας

O20 TΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΘΕΡΙΝΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 
 Σύρμος N.1,2, Γρηγορίου Κ1., Βαλαδάκης Β1., Σλήμαν Μ.2., Γιαννούλη Β3., Αρβανιτάκης Δ1.
 1Νευροχειρουργική Κλινική, Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο, Ηράκλειο Κρήτης
 2Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο, Ηράκλειο Κρήτης
 3Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

O21 ΟΠΙΣΘΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΣΕ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΜΣΣ 
ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕ UNIvERSAL CLAMP-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

 Σύρμος N., Γρηγορίου Κ., Βαλαδάκης Β., Hλιάδης Χ., Γιαννούλη Β., Αρβανιτάκης Δ.
 Νευροχειρουργική Κλινική, Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο, Ηράκλειο Κρήτης

O22 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΔΜΣ) ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ
 Τότσκα Σ., Μπόλια Ι., Παπαθανασίου Ε., Διδάγγελος Μ., Νάτσης Κ.
 Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ 

O23 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ Ή ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ;
 Τότσκα Σ., Μπόλια Ι., Παπαθανασίου Ε., Λυρτζής Χ., Νάτσης Κ.
 Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ 

O24 ΔΙΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ 
ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕ ΤΕΤΡΑΠΛΟ ΑΥΤΟΛΟΓΟ ΤΕΝΟΝΤΙΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ

 Τότλης Τ., Ηλιόπουλος Ε., Ιωσηφίδης Μ., Βαλάνος Ν., Αλβανός Δ., Κυριακίδης Α.
 Ορθοπαιδική Κλινική Ε.Σ.Υ., Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου
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09:00 - 10:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
 ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ
 Συντονιστές: Π. Νικολάου, K. Grimm
   
 Προδιαθεσικοί παράγοντες τραυματισμών και πρόληψη αυτών στο ποδόσφαιρο
 Δ. Τσούκας

 11+ a complete warm-up to prevent injuries in football
 K. Grimm

 Συνδεσμικές κακώσεις του γόνατος σε ποδοσφαιριστές
 Β. Χουλιάρας       
  
 Δοκιμασίες επιστροφής σε ποδοσφαιριστές μετά από συνδεσμικές κακώσεις του γόνατος
 Δ. Αυτοσμίδης
 
10:00 - 10:15 ΔΙΑΛΕξΗ
 Προεδρείο: Σ. Γαλιτσάνος
 Στάδια επανένταξης αθλητών μετά από τραυματισμό
 Ν. Χριστοδούλου

10:15 - 10:35 ΔΙΑΛΕξΗ
 Προεδρείο: Μ. Χαντές
 Ρήξη του προσθίου χιαστού συνδέσμου στον αναπτυσσόμενο σκελετό
 Π. Νικολάου

10:35 - 11:20 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
 ΟΡΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
 Συντονιστές: Χ. Ρούσσος, Ν. Γελαδάς 
     
 Αποκρυπτογράφηση γονιδίων και αθλητική απόδοση
 Ι. Πιτσιλάδης

 Φραγμοί στην αθλητική απόδοση: Ο Δυϊσμός πνεύματος- σώματος αναθεωρημένος 
 Ν. Γελαδάς

 Φυσιολογικό όριο αθλητικής απόδοσης: Ο αδύναμος κρίκος
               Ι. Βράμπας
   
11:20 - 11:40 Διάλειμμα - Καφές
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11:40 - 12:00 ΔΙΑΛΕξΗ
              Προεδρείο: Μ. Σγάντζος
 The value of cryotherapy in sport injuries
 A. DeΒruyne

12:00 - 13:00 ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
 Προεδρείο: Α. Κυριακίδης, Α. Λιβέρης
                 
 Η γυναικεία αθλητική τριάδα
 Ε. Δεληγεώρογλου 

 Αποκατάσταση του κινητικού συστήματος με εικονική πραγματικότητα
 Μ. Σγάντζος                      

  Ολοσωματική ανάλυση σε αθλητές
 Κ. Τσαρουχάς
   
 Σκολίωση και άσκηση
 Ν. Βαλάνος

13:00 - 13:30 ΔΙΑΛΕξΗ 
 Προεδρείο: Σ. Γαλιτσάνος
 Οστεοαρθρίτιδα και άσκηση
 Π. Αθανασίου 

13:30 - 14:00 Συμπεράσματα
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ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ Β

08:00 - 09:00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ  -  ΑΜΣΣ
 Προεδρείο: Ε. Πανταζής, Δ. Αλασεϊρλής

O25 HEAD KINEMATICS BIOMECHANICS AND CLINICAL SEvERITY IN WHIPLASH TYPE SPINE 
INJURIES IN SPORTS

 Matzaroglou C.1,2, Wilke H-J. 2, Mousafiris V. 1, Panagiotopoulos E. 1, Habermann B.2, Mousafiris K.1, 

Rommens P.M.2, Kafchitsas K. 2
 1Department of Orthopaedic Surgery, University of Patras, Greece, 2Department of Orthopaedics 

and Muscoloskeletal Disorders, University of Mainz, Germany

O26 NEGLECTED AvULSION FRACTURE OF THE LESSER HUMERAL TUBEROSITY IN AN 
ADOLESCENT GYMNAST

 Paxinos O.1,3, Karavasili A.2, Manolarakis M.3, Thanos V.3
 1251 Hellenic Air Force Hospital Athens, Greece, 2Thriasio General Hospital, Athens, Greece,
 3Hellenic Gymnastics Federation Medical Team

O27 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ
 Μπιντούδη Α.1, Νάτσης Κ.2, Βασιλειάδης Κ.1, Σινωπίδης Χ.3, Σαρρής Ι.4
 1Ακτινολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου, 2Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή 

ΑΠΘ, 3Ιδιωτική Κλινική Αγ.Λουκάς, 4Γ’ Πανεπιστημιακή Κλινική, Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

O28 ΡΗξΗ ΤΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΙΝΟΧΟΝΔΡΙΝΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
 Μπιντούδη Α.1, Νάτσης Κ.2, Θεοδωρακόπουλος Α.1, Παπαβασιλείου Κ.3, Σαρρής Ι.3
 1Ακτινολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου, 2Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή 

ΑΠΘ, 3Γ’ Πανεπιστημιακή Κλινική, Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

O29 ΔΙΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΒΛΑΒΗΣ ΤΥΠΟΥ BANKART

 Ηλιόπουλος Ε., Ιωσηφίδης Μ., Τότλης Τ., Βλάχου Ε., Αλβανός Δ., Κυριακίδης Α.
 Ορθοπαιδική Κλινική Ε.Σ.Υ., Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

O30 ΔΙΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΡΗξΗΣ ΤΟΥ ΜΥΟΤΕΝΟΝΤΩΔΟΥΣ ΠΕΤΑΛΟΥ

 Ηλιόπουλος Ε., Τότλης Τ., Πετράς Κ., Ιωσηφίδης Μ., Αλβανός Δ., Κυριακίδης Α.
 Ορθοπαιδική Κλινική Ε.Σ.Υ., Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

O31 ΣΚΑΦΟΕΙΔΗΣ ΩΜΟΠΛΑΤΗ: ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΑΙΤΙΑ ΕΚΤΙΝΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΩΜΟΠΛΑΤΗΣ; 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

 Τότλης Τ.1,2, Ιωσηφίδης Μ.1, Νάτσης Κ.2, Μπιντούδη Α.3, Παπαροϊδάμης Γ.2, Κυριακίδης Α.1
 1Β’ Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου, 2Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Ιατρική 

Σχολή, ΑΠΘ, 3Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου
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Bachl N. 5
MD Prof., Department of Sports and 
Exercise Physiology, Centre for Sports Science 
and University Sports, University of Vienna, Austria

DeΒruyne A. 11
Dr. Vice President of EFSMA, 
Teacher at the Flemish Universities for 
Young Family Physicians in education:
Practical skills, taping, Hasselt, Belgium

Grimm K. 10
MD, MSc(Med) Sports Medicine (SA), 
Director of Medical Affairs, Aspetar Orthopaedic 
and Sports Medicine Hospital, Doha, Qatar

Komp M. 7
Dr. med., Center for Spine Surgery and 
Pain Therapy, Center for Orthopaedics and 
Traumatology. St. Anna Hospital, Herne, Germany

Αγγελίδης Ν. 7
Ειδικός Αγγειοχειρουργός-Καρδιοχειρουργός, 
τ. Διευθυντής Χειρουργικού Τμήματος Καρδίας, 
Αγγείων, Θώρακος, Γ.Ν. Λευκωσίας, Κύπρος

Αθανασίου Π. 11
Συντονιστής - Διευθυντής 
Ρευματολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος

Αλασεϊρλής Δ. 5, 12
Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Επιμελητής Β’ 
Ορθοπαιδικής Κλινικής, Γ.Ν. Γιαννιτσών

Αναστασόπουλος Ν. 5, 9
Ορθοπαιδικός Χειρουργός, 
Λέκτορας Περιγραφικής Ανατομικής ΑΠΘ, Γενικός 
Γραμματέας της Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος

Αποστολίδης Σ. 7
Γενικός Χειρουργός, 
Αν. Καθηγητής ΑΠΘ

Αυτοσμίδης Δ. 10
Φυσικοθεραπευτής MSc, 
Εργαστηριακός Συνεργάτης Τμήμα Φυσικοθεραπείας 
ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Φυσικοθεραπευτής ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Βαλάνος Ν. 11
Επιμελητής Α’, Β’ Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν.Θ. 
Παπαγεωργίου

Βατοπούλου Α. 6
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Επιστημονικός 
Συνεργάτης, Α’ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική, 
Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

Βερβερίδης Α. 7
Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Επίκ. Καθηγητής 
Ορθοπαιδικής Δ.Π.Θ., Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Βουνοτρυπίδης Π. 7
Ρευματολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής 
Ρευματολογικού Τμήματος 424 ΓΣΝΕ, 
Διδάκτωρ Δ.Π.Θ.

Βράμπας Ι. 10
Καθηγητής Εργοφυσιολογίας ΑΠΘ

Γαλιτσάνος Σ. 10, 11
Ειδικός Αθλητίατρος, Υπεύθυνος Αθλητιατρικού 
Τμήματος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Γελαδάς Ν. 10
Καθηγητής Εργοφυσιολογίας, Τμήμα Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γιγής Π. 5
Ορθοπαιδικός Χειρουργός, 
Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ

Γκανάτσιος Κ. 9
Ορθοπαιδικός Χειρουργός, 
Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Γκούβας Γ. 7
Γεν. Αρχίατρος, Διευθυντής Α’Ορθοπαιδικής 
Κλινικής, 424 ΓΣΝΕ

Δεληγεώρογλου Ε. 11
Αν. Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας, 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δίτσιος Κ. 5
Επίκ. Καθηγητής Ορθοπαιδικής ΑΠΘ

Ελευθερόπουλος Α. 7
Επιμελητής Α’, Ορθοπαιδική Κλινική, 
Γ.Ν. Νάουσας, Προέδρος Τμήματος Ποδιού 
και Ποδοκνημικής ΕΕΧΟΤ

Ιωσηφίδης Μ. 8
Επιμελητής Α’, Β’ Ορθοπαιδική Κλινική, 
Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

Κοντοπούλου Ε. 4
Φυσίατρος, Αθήνα

Κοντός Χ. 6
Καρδιολόγος, Γ.Ν. Πάφου, Κύπρος

Κυριακίδης Α. 11
Συντονιστής Διευθυντής Ορθοπαιδικής 
Κλινικής ΕΣΥ, Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

Κώστογλου - Αθανασίου Ι. 7
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Διδάκτωρ 
Πανεπιστημίου Λονδίνου, Διευθύντρια ΕΣΥ, 
Ενδοκρινολόγος, Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Γ.Ν. 
Αθηνών Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ  -  ΠΡΟΕΔΡΩΝ  -  ΟΜΙΛΗΤΩΝ

σελ. σελ.
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Λιβέρης Α. 11
Αλλεργιολόγος, Λευκωσία, Κύπρος

Λυρτζής Χ. 7
Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Κιλκίς

Μπαρδάκος Ν. 8
Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Αθήνα

Μπισμπινάς Η. 5
Αρχίατρος, Επιμελητής, 
Α’ Ορθοπαιδική Κλινική, 424 ΓΣΝΕ

Νάτσης Κ. 8
MD, PhD, BSc, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, 
Αν. Καθηγητής ΑΠΘ, 
Πρόεδρος της Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος

Νικολάου Π. 10
Ορθοπαιδικός Χειρουργός, 
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής - Αθλητικές 
Κακώσεις, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Νούσιος Γ. 7
Επίκ. Καθηγητής Ανατομίας ΑΠΘ, Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Πανταζής Ε. 8, 12
Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Θεσσαλονίκη

Παπαδογεώργου Ε. 5
MD, PhD, EDHS, Χειρουργός Χεριού

Παπαστεργίου Σ. 8
Συντονιστής Διευθυντής Ορθοπαιδικού Τμήματος, 
Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος

Παπουτσιδάκης Α. 5
MD, MSc, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, 
Ειδικός Αθλητίατρος, Ιδιωτική Κλινική, 
Ρέθυμνο, Κρήτη, Ελλάδα

Πιτσιλάδης Ι. 10
Dr., College of Medicine, Veterinary 
& Life Sciences, Institute of Cardiovascular 
& Medical Sciences, University of Glasgow, Scotland

Ρούσσος Χ. 10
Καθηγητής Εντατικολογίας ΕΚΠΑ

Σάιεχ Φ. 7
Αν. Καθηγητής Ορθοπαιδικής ΑΠΘ, Πανεπιστημιακή 
Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ, 
Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

Σαμούτης Α. 4
Γενικός - Οικογενειακός Ιατρός, Κύπρος

Σγάντζος Μ. 11
Φυσίατρος, Επίκ. Καθηγητής Ανατομίας, 
Ιατρική Σχολή Παν. Θεσσαλίας

Σιδερίδης Α. 5
Ορθοπαιδικός Χειρουργός, 
THE.M.I.S. Center, Θεσσαλονίκη

Τάνος Α. 5
Ορθοπαιδικός Χειρουργός, 
Τραυματολόγος, Κύπρος

Τερζίδης Ι. 7, 8
Ορθοπαιδικός Χειρουργός, 
Κλινική Άγιος Λουκάς, Θεσσαλονίκη

Τζαβέας Α. 8
Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Διδάκτωρ ΑΠΘ,
Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Τόκης Α. 5
Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής, 
Νοσοκομείο Metropolitan, Αθήνα

Τσαρουχάς Κ. 11
Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης, 424 ΓΣΝΕ

Τσικούρης Γ. 5
Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Postgr. 
Degree Sports Medicine, 
University of Nottingham, UK

Τσούκας Δ. 10
Διευθυντής Ορθοπαιδικής και Κλινικής 
Αθλητικών Κακώσεων Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, 
Διευθυντής Κέντρου Ελάχιστα Επεμβατικής 
Ορθοπαιδικής και Αθλητιατρικής Χειρουργικής 
MIOSMED (Eκπαιδευτικό Kέντρο ISAKOS)

Χαντές Μ. 8, 10
Αν. Καθηγητής Ορθοπαιδικής Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, Πρόεδρος της Ελληνικής 
Αρθροσκοπικής Εταιρείας 

Χατζηπαπάς Χ. 7
Ορθοπαιδικός Χειρουργός, 
Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής, 
Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Χλωρίδης Α. 5
Δικηγόρος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Θήρας

Χουλιάρας Β. 10
Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Επιμελητής Β’, 
Γ.Ν. Άρτας

Χριστοδουλάκης Κ. 5
Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Κύπρος

Χριστοδούλου Ν. 8, 10
Ειδικός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, 
Τακτικός Καθηγητής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου 
Κύπρου, Πρόεδρος Αθλητιατρικής Εταιρείας Κύπρου

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ  -  ΠΡΟΕΔΡΩΝ  -  ΟΜΙΛΗΤΩΝ

σελ. σελ.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Η Οργανωτική Επιτροπή θα ήθελε να ευχαριστήσει για τη συμβολή τους στην επιτυχία του Συνεδρίου τους 
παρακάτω:
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 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημερομηνία και τόπος συνεδρίου
28-30 Ιουνίου 2013, Συνεδριακό Κέντρο «Πέτρος Μ. Νομικός», Σαντορίνη
Φηρά, 847 00 Σαντορίνη
Τηλ: +30 2286 023016-7, Φαξ: +30 2286 023020 
http://www.thera-conferences.gr

Γλώσσες Συνεδρίου
Επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου θα είναι η ελληνική και η αγγλική και δεν θα υπάρχει ταυτόχρονη 
μετάφραση.

Εμπορική Έκθεση
Σε όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί εκθεσιακός χώρος για φαρμακευτικές εταιρείες.

Δημοσίευση στα πρακτικά
Τα πλήρη κείμενα των Εισηγήσεων, των Διαλέξεων και των Προφορικών Ανακοινώσεων που θα 
παρουσιαστούν στο Συνέδριο, θα δημοσιευθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου που θα εκδοθούν και θα 
κυκλοφορήσουν στο επόμενο Συνέδριο, αφού εγκριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή.
Οι συγγραφείς θα πρέπει κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου να παραδώσουν στη γραμματεία του Συνεδρίου 
ένα πλήρες κείμενο μαζί με τις φωτογραφίες και τους πίνακες, ένα φωτοαντίγραφο αυτού και ένα cd  -  rom, 
που θα περιλαμβάνει το πλήρες κείμενο της εργασίας σε μορφή Microsoft Word. Το μέγεθος του κειμένου 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 4 σελίδες Α4, με γραμματοσειρά Times New Roman και μέγεθος χαρακτήρων 
12, όπου θα συμπεριλαμβάνονται εικόνες, πίνακες και βιβλιογραφία. Η συγγραφή των κειμένων θα πρέπει 
να είναι βάσει των οδηγιών συγγραφής που είναι δημοσιευμένες στο περιοδικό Αθλητιατρική και υπάρχουν 
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΑΕΕ (www.sportsmedicinegreece.com).

Βράβευση Εργασιών
Θα βραβευθεί η 1η και η 2η καλύτερη ανακοίνωση.

Πιστοποιητικό Συμμετοχής
Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο του ΕΟΦ για την παραλαβή του πιστοποιητικού απαιτείται η παρακολούθηση 
του 60% του συνολικού χρόνου του επιστημονικού προγράμματος. Θα υπάρχει σύστημα bar code.

Μόρια
Το Συνέδριο αξιολογείται με 15 C.M.E. μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης αμοιβαία αναγνωρίσιμα 
από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Κονκάρδα Συνεδρίου
Η κονκάρδα του Συνεδρίου θα δίνεται στους συνέδρους κατά την εγγραφή τους από τη Γραμματεία του 
Συνεδρίου και είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου και το σύστημα bar 
code, το οποίο θα συλλέγει τις ώρες παρακολούθησης των συνέδρων.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Ιατροί *Μέλη ΑΕΕ, &  ΑΕΚ Άλλοι Επιστήμονες **Φοιτητές
ΣΥΝΕΔΡΙΟ 150€ 130€ 100€ 50€

FIMS TPIC*** 300€ 250€ - -

FIMS TPDC*** 250€ 200€ 150€ 80€

ΣΥΝΕΔΡΙΟ & FIMS TPIC 400€ 350€ - -

ΣΥΝΕΔΡΙΟ & FIMS TPDC 350€ 300€ 200€ 100€

ΣΥΝΕΔΡΙΟ & FIMS TPIC & FIMS TPDC 500€ 400€ - -

* Τα μέλη της ΑΕΕ και ΑΕΚ πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένα.
** Είναι απαραίτητη η επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας.
*** Οι Ιατροί θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής από την FIMS, οι υπόλοιποι συμμετέχοντες θα λάβουν 

πιστοποιητικό παρακολούθησης από την Αθλητιατρική Εταιρεία Ελλάδος.
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Στο κόστος συμμετοχής του Συνεδρίου περιλαμβάνεται:
Συνεδριακό υλικό, πρόσβαση στον εκθεσιακό χώρο του συνεδρίου, καφέ στα καθορισμένα διαλείμματα του 
συνεδρίου, πιστοποιητικό συμμετοχής, CD με τα πρακτικά του προηγούμενου συνεδρίου.

Στο κόστος συμμετοχής των Σεμιναρίων περιλαμβάνεται:
Πιστοποιητικό παρακολούθησης, το βιβλίο της FIMS “Team Physician Manual” 2nd Edition, τσάντα με το έντυπο 
υλικό του σεμιναρίου, πρόσβαση στον εκθεσιακό χώρο του συνεδρίου, καφέ και ελαφρύ γεύμα στα καθορισμένα 
διαλείμματα του σεμιναρίου.

Μεταφορές με λεωφορείο
Το πρόγραμμα των λεωφορείων θα είναι αναρτημένο στα ξενοδοχεία των συνέδρων.

Κοινωνικές εκδηλώσεις
Τελετή Έναρξης: Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013, στις 20:30, Συνεδριακό Κέντρο «Πέτρος Νομικός»
Δεξίωση Υποδοχής: Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013, στις 21:00, Συνεδριακό Κέντρο «Πέτρος Νομικός».
Δείπνο Συνεδρίου: Σάββατο 29 Ιουνίου 2013 στις 21:00, στο εστιατόριο «Πύργος», στον Πύργο.

Δείπνο Συνεδρίου
Είναι απαραίτητο οι σύνεδροι να δηλώσουν συμμετοχή για το δείπνο στη Γραμματεία του Συνεδρίου.

Κόστος συνοδών μελών για το Δείπνο του Συνεδρίου
Το κόστος των συνοδών μελών ανέρχεται στα 50€.

Εκδρομή συνοδών μελών
Για τα συνοδά μέλη έχουν προγραμματιστεί εκδρομές, πληροφορίες για τις οποίες μπορείτε να λάβετε από 
τη Γραμματεία του Συνεδρίου.

Ενοικίαση αυτοκινήτου 
Θα υπάρχει δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου για τις 27 έως τις 30 Ιουνίου 2013 για τους συνέδρους με 
κόστος: 95€ και για τις 3 ημέρες.
Η ενοικίαση και η πληρωμή θα πραγματοποιείται στην επιτόπου Γραμματεία του Συνεδρίου στο Συνεδριακό 
Κέντρο «Πέτρος Νομικός».

Επιστημονική Γραμματεία
Αθλητιατρική Εταιρεία Ελλάδος
Τ.Θ. 1616, 54124, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 999681
Fax: 2310 999334
natsis@med.auth.gr 
www.sportsmedicinegreece.com, www.αθλητιατρική.gr

Γραμματεία Συνεδρίου 

Θεσσαλονίκη: Σταδίου 50 Α, 55535 Πυλαία Θεσσαλονίκης
Tηλ.: 2310 247734, 2310 247743, fax: 2310 247746, email: info@globalevents.gr
Αθήνα: Παλαιολόγου Μπενιζέλου 6, 10556 Αθήνα
Tηλ.: 210 3250260, fax: 210 3259999, email: athens@globalevents.gr
www.globalevents.gr
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Βιβλίο Περιλήψεων
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O01 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΠΡΙΝΤ 5×6-S ΣΤΟΝ 
ΚΥΚΛΟ ΔΙΑΤΑΣΗΣ-ΒΡΑΧΥΝΣΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ: 2-ΜΙΝ vS. 5-MIN ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Τασιόπουλος Ι., Νικολαΐδης, Π.Θ.

Τομέας Φυσικής και Πολιτισμικής Αγωγής, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Ελλάδα

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσης έρευνας ήταν να μελετήσει (α) τη σχέση μεταξύ επαναλαμβανόμενων 
σπριντ και του κύκλου διάτασης-βράχυνσης και (β) την επίδραση της διάρκειας του διαλείμματος μεταξύ των 
σπριντ σε αυτήν τη σχέση. 

Υλικό και Μέθοδοι: Δώδεκα άρρενες ποδοσφαιριστές (ηλικία 12,23±0,55 έτη, βάρος 43,6±5,5 kg, 
ύψος 156,1±5,8 cm, δείκτης σωματικής μάζας 17,9±1,6 kg.m-2, άθροισμα δέκα δερματοπτυχώσεων 
80,7±19,9 mm) εκτέλεσαν δύο φορές, μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας ένα πρωτόκολλο 5×6-s σπριντ 
σε κυκλοεργόμετρο (Ergomedic 874E, Monark, Sweden) με αντίσταση 0,075 kg.kg-1 σωματικού βάρους, 
τη μια με διάλειμμα 2 min και την άλλη με 5 min (σε τυχαία σειρά). Πριν και μετά από κάθε προσπάθεια 
εκτέλεσαν άλμα από ημικάθισμα (squat jump, SJ) και με αντιθετική κίνηση (countermovement jump, CMJ), 
και υπολογίστηκε η αναλογία έκκεντρης χρησιμοποίησης (eccentric utilization ratio, EUR) από το πηλίκο 
CMJ/SJ. 

Αποτελέσματα: Καμιά διαφορά δεν βρέθηκε μεταξύ των σπριντ ως προς το SJ (p=0,120) και το EUR 
(p=0,643), ενώ ήταν σημαντικές διαφορές ως προς το CMJ (p=0,036, η2=0,22) στα σπριντ με 2 min διάλειμμα. 
Στα σπριντ με διάλειμμα 5 min δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές [SJ (p=0,062), CMJ (p=0,086) 
και EUR (p=0,272)]. Η μέγιστη και η μέση μηχανική ισχύς παρέμειναν σταθερές στη διάρκεια των σπριντ τόσο 
στην πρώτη συνθήκη (p=0,345 και p=0,441) όσο και στη δεύτερη (p=0,319 και p=0,177). Δεν βρέθηκαν 
διαφορές στην τιμή του γαλακτικού που λήφθηκε στο 5ο min μετά το τέλος του πρωτοκόλλου ανάμεσα στις 
δύο συνθήκες (6,7±1,8 vs. 6,0±1,6 mmol.L-1, +0,7 (95% CI -0,2:1,5) mmol.L-1). 

Συμπεράσματα: Η χρήση ενός πρωτόκολλου επαναλαμβανόμενων σπριντ 5×6-s με μεγάλο διάλειμμα δεν 
προκαλεί στατιστικά σημαντικές μεταβολές, ούτε στις παραμέτρους του κύκλου διάτασης-βράχυνσης, ούτε 
στη μηχανική ισχύ.
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O02 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ. ΜΙΑ 
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Παναγιωτίδης Δ.1, Γιοφτσίδου Α.2, Μάλλιου Π.2, Γκοδόλιας Γ.2     

1Ορθοπαιδική Κλινική Ε.Σ.Υ., Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης                       
2Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΔΠΘ

Σκοπός: Η μελέτη του ρόλου της άσκησης και διαφόρων παραγόντων της καθημερινότητας των νεαρών 
ενηλίκων στην εμφάνιση οσφυαλγίας.

Υλικό και μέθοδοι: 60 άνδρες και 70 γυναίκες ηλικίας 18-40 ετών. Χρησιμοποιήθηκε ένα πρότυπο 
ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ποικίλων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης και της άσκησης σε σχέση με 
την εμφάνιση οσφυαλγίας. Η πιθανή οσφυαλγία των ερωτηθέντων μετρήθηκε με την κλίμακα ODI (Oswestry 
Disability Index). Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο για τις κοινωνικές 
επιστήμες (έκδοση 16.0, SPSS). Για όλες τις συγκρίσεις το επίπεδο σημαντικότητας καθορίστηκε στο ρ <0.05

Αποτελέσματα: Ο Μ.Ο. ODI των ανδρών ήταν 6,56% και των γυναικών 10,43%. Χρόνια οσφυαλγία 
εμφάνισε το 13,33% των ανδρών και το 8,57% των γυναικών. Το 33% των ανδρών είχε 1,97 (Μ.Ο.) 
επεισόδια οσφυαλγίας το τελευταίο έτος, ενώ αντίστοιχα το 47% των γυναικών είχε 3,76 (Μ.Ο.) επεισόδια. 
Ως επιβαρυντικοί παράγοντες για την εμφάνιση οσφυαλγίας και για τα δύο φύλα αναγνωρίστηκαν η απουσία 
της άσκησης και η αυξημένη χρήση της τηλεόρασης και του Η/Υ. Για τους άνδρες παρατηρήθηκε σημαντική 
συσχέτιση με το κάπνισμα και την καθιστική ζωή, ενώ για τις γυναίκες λειτούργησαν επιβαρυντικά η ορθοστασία, 
το είδος της δουλειάς (γραφείου), η υπερβολική άσκηση και η ελαττωμένη φυσική δραστηριότητα.

Συμπεράσματα: Η καθημερινότητα του σύγχρονου νεαρού ενήλικα παρουσιάζει ιδιαιτερότητες που 
επιτείνουν την εμφάνιση της οσφυαλγίας, καθώς η άσκηση είτε απουσιάζει πλήρως είτε γίνεται χωρίς μέτρο, 
ενώ η χρήση της τηλεόρασης και κυρίως του Η/Υ είναι ιδιαίτερα αυξημένη.
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O03 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΕΡΙΟΥ ΡΙΨΗΣ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
ΕΥΡΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Πανουτσακόπουλος Β.1, Κοτζαμανίδου Μ.Χ.2,3, Μαναβής Κ.3, Στέφας Ε.4, Κόλλιας Η.Α.1

1Εργαστήριο Βιοκινητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α., ΑΠΘ, 2Τμήμα Φυσικοθεραπείας Μητροπολιτικού Κολλεγίου ΑΚΜΗ 
Θεσσαλονίκης, 3Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδος, 4Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης

Σκοπός: Η διερεύνηση της επίδρασης της πλευρίωσης του χεριού ρίψης στην ευκαμψία της ποδοκνημικής 
άρθρωσης σε αθλητές χειροσφαίρισης. 

Υλικό και Μέθοδοι: Το ενεργητικό (ΑCT) και παθητικό (PAS) εύρος κίνησης (ROM) της ομόπλευρης 
(STA) και ετερόπλευρης (NTA) ως προς το χέρι ρίψης ποδοκνημικής άρθρωσης αξιολογήθηκε με μέθοδο 
ανάλυσης με χρήση βιντεοκάμερας και λογισμικού δισδιάστατης κινηματικής ανάλυσης σε 15 αθλητές της 
Κυπριακής Εθνικής Ομάδας Χειροσφαίρισης Ανδρών (24.1 έτη ± 3.7, 1.84 m ± 0.05; 88.3 kg ± 10.3). Η 
αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με την άρθρωση του γόνατος σε 0, 40, 60 και 90 μοίρες κάμψη. Η επίδραση 
της πλευρίωσης (STA/NTA), του τύπου αξιολόγησης (ACT/PAS) και της γωνίας κάμψης του γόνατος στο εύρος 
κίνησης της ποδοκνημικής άρθρωσης αναζητήθηκε με 2 x 2 x 4 MANOVA με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις 
στον τελευταίο παράγοντα χρησιμοποιώντας το λογισμικό SPSS 10.0.1. 

Αποτελέσματα: Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι υπήρξε στατιστικά σημαντική (p<0.05) επίδραση της 
πλευρίωσης, καθώς στην STA παρατηρήθηκε μεγαλύτερο ROM σε σχέση με την NTA σε όλες τις εξεταζόμενες 
γωνίες του γόνατος. Το μεγαλύτερο ROM παρατηρήθηκε σε 60 μοίρες κάμψη του γόνατος και στα δύο κάτω 
άκρα. Ακόμα, η μείωση της γωνίας κάμψης του γόνατος επέφερε στατιστικά σημαντική (p<0.05) μείωση του 
ROM, τόσο στην ACT, όσο και στην PAS. 

Συμπεράσματα: Η πλευρίωση του χεριού ρίψης φάνηκε ότι επιφέρει ασυμμετρία στην ευκαμψία της 
ποδοκνημικής άθρωσης. Το εύρημα αυτό μπορεί να αποδοθεί στη μη συμμετρική επιβάρυνση, καθώς 
η πλειοψηφία των ρίψεων στη χειροσφαίριση πραγματοποιείται με άλμα στο ετερόπλευρο του χεριού 
ρίψης κάτω άκρο. Κατά συνέπεια, το προπονητικό και ιατρικό προσωπικό που στελεχώνουν ομάδες 
χειροσφαίρισης θα πρέπει να προβαίνει σε κατάλληλες ενέργειες αναφορικά με την πρόληψη τραυματισμών, 
εφαρμόζοντας εξειδικευμένη προπονητική παρέμβαση, καθώς η ύπαρξη ασυμμετρίας στην ευκαμψία των 
κάτω άκρων αποτελεί πιθανή αιτία τραυματισμών, εξαιτίας της υποβολής του μυοσκελετικού συστήματος σε 
διαφοροποιημένες συνθήκες λειτουργίας για την παραγωγή μηχανικού έργου. 
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O04 THE IMPORTANT ROLE OF THE ARTHROSCOPIC HIP SURGERY IN ATHLETES WITH HIP 
INJURIES. OUR EXPERIENCE. A RETROSPECTIvE STUDY

Tsikouris G., Intzirtzis P., Zampiakis E., Taprantzis L., Tsikouris E., Tsikouris D., Kourougenis P., Plessas S.

Kolonaki Orthopaedic & Sports Medicine Centre, Athens

Introduction: Hip arthroscopy has gradually evolved over the past two decades. Recently, hip arthroscopy 
has increased its role in diagnosis and treatment of specific intra-articular and extra-articular hip injuries and 
especially for soft tissue injuries. 

Purpose: Getting familiar with the arthroscopic techniques involving the hip joint.

Material and Methods: From February 2004 to March 2013, 55 athletes (football players, basketball 
players, weight lifters, gymnasts, water polo players). Mean age: 32 years. (19-39 y.o.) with symptoms: 
Deep, dull, persistent pain during hip flexion, abduction, external or internal rotation, decreased R.O.M. 

Clinical examination: Revealed that in 30 (62.5%) patients there was a positive Cam sign, in 12 (25%) a 
positive Pincher sign. Furthermore, impingement syndrome in hip flexion-internal rotation and occasionally 
in external rotation, snapping hip, iliopsoas tendinitis.

Surgery: We used standard orthopaedic traction table, supine position and the hip was extended and 
abducted 25°. We used standard arthroscopic portals (Anterolateral, Posterolateral, Modified Anterolateral) 

Results: In all patients detachment of the labrum of different degree was observed. In 10 (20.1%) patients, 
erosion of the articular cartilage of the acetabulum was observed and microfractures of the bare area were 
performed. In 30 (62.5%) patients, Cam sign excision was performed. In 12 (25%) Pincer sign excision was 
performed. In 8 (17%) superior medial and superior lateral labrum repair and reposition with anchors was 
performed intra-articularly. 

The modified Harris Hip Score was used for the assessment of the pre-operative and post-operative status 
of the patients. Forty-five (94%) patients had experienced relief of their symptoms. Two (0.04%) of the 
athletes had a residual pain due to iliopsoas tendinitis treated conservatively. One (0.02%) patient had to 
be reoperated shortly after as they developed femoral-acetabular impigement. 

Conclusion: Athletes with persistent hip pain, despite the conservative treatment, and femoral-acetabular 
impingement signs, are candidates and will certainly get a benefit undergoing an arthroscopic procedure. 
It must be noted that hip arthroscopy is a highly demanding procedure that necessitates experience by the 
surgeon.
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O05 PROMISING RESULTS OF PERCUTANEOUS ENDOSCOPIC DISCECTOMY FOR LATERAL 
LUMBAR DISC HERNIATIONS 

Tsikouris G., Intzirtzis P., Zampiakis E., Taprantzis L., Tsikouris E., Tsikouris D., Kourougenis P., Plessas S.

Kolonaki Orthopaedic & Sports Medicine Centre, Athens

Background: Percutaneous endoscopic discectomy (PED) is a minimally invasive technique used for the 
treatment of lumbar disc herniation.

Objective: To present the outcome of PED for the treatment of lumbar disc herniation in 16 patients.

Patients / Methods: A total of 16 patients (7 females and 9 males, mean age 34 years, 9 athletes 
included) with foraminal or extraforaminal lumbar disc herniation was treated by applying the PED 
technique between 2002 and 2012. All patients had failed at least 3 months of conservative care and had 
suffered an average of 10 months with back and leg pain (sciatica). Eight patients reported deterioration of 
symptoms during the last 6 months, 13 had motor weakness and all described functional impairment. The 
Pain Visual Analogue Scale (VAS) and the  Modified Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire were 
used preoperatively and Magnetic Resonance Imaging (MRI) was performed for each case. All patients 
underwent a posterolateral endoscopic lumbar discectomy with the Yeung Endoscopic Spine System 
(Y.E.S.S. endoscope). The mean duration of the operation was 65 minutes (mean time of last 8 procedures 
56 minutes) and all patients were operated as day case procedure. 

Results: None developed a major postoperative complication. The patients were evaluated postoperatively 
at the first week, at the 1st, 3rd, 6th, 12th and 18th month. Major or minor symptomatic relief was reported 
from the first postoperative week. At the 1st month, 13 patients were satisfied, 2 patients were moderately 
satisfied and 1 dissatisfied. The VAS and Modified Oswestry scores were significantly improved at the 3rd 
month for the satisfied patients and were further improved at the subsequent controls. The scores of 
the moderately satisfied were relatively improved in comparison with the preoperative values but were 
significantly improved later. The dissatisfied patient showed gradual clinical deterioration with poor scores 
and lumbar interbody fusion was suggested. The mean time of return to work was 20 days.

Discussion / Conclusion: PED is a minimally invasive method, which can be performed on a day case 
basis and is safe and effective to relieve symptoms caused by herniated discs. Extensive surgical practice is 
needed. When properly performed in appropriate patients, PED can offer immediate pain relief and early 
improvement in quality of life.
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O06 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ 
16-ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 

Σταύρου Β.2, Τουμπέκης Α.1, Σγάντζος M.2,3, Καρέτση Ε.2

1 Τομέας Υγρού Στίβου, Τ.Ε.Φ.Α.Α., ΕΚΠΑ
2Τμήμα Εργοσπιρομετρίας, Πνευμονολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας, 
3Εργαστήριο Ανατομίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Εισαγωγή: Η περιορισμένη συχνότητα αναπνοής (ΠΣΑ) χρησιμοποιείται συχνά στην προπόνηση και πιθανό 
να επηρεάζει την καρδιακή λειτουργία. Οι μεταβολές των τοιχωμάτων του μυοκαρδίου μετά από ΠΣΑ δεν 
έχουν μελετηθεί σε κολυμβητές τεχνικής κολύμβησης. Σκοπός της μελέτης είναι να εξετάσει την επίδραση της 
προπόνησης με ΠΣΑ σε καρδιακές παραμέτρους και την απόδοση.

Μέθοδος: Στη μελέτη συμμετείχαν 28 αθλητές τεχνικής κολύμβησης (ηλικία: 15,5±1,1 έτη) που χωρίστηκαν 
σε δύο ισοδύναμες ομάδες. Οι ομάδες ακολούθησαν για 16 εβδομάδες το ίδιο καθημερινό πρόγραμμα 
προπόνησης με αυτοεπιλεγόμενη συχνότητα αναπνοής (ομάδα ΑΣΑ; n=14,) ή με ΠΣΑ (ομάδα ΠΣΑ; n=14) 
στο 40% της απόστασης σε κάθε προπόνηση και με ένταση που αντιστοιχεί στο 70% της καλύτερης επίδοσης. 
Καταγράφηκαν στην έναρξη και στο τέλος της περιόδου προπόνησης οι καρδιαγγειακοί παράμετροι EDV, ESV, 
SV, EF, IVSs-d και LVPWs-d (Vivid BT08, G.E., USA) και η επίδοση στα 400 m επιφάνεια με μέγιστη ένταση. 
Ανάλυση διακύμανσης για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις σε δύο (2 ομάδες x 2 μετρήσεις) χρησιμοποιήθηκε 
για τη στατιστική επεξεργασία.

Αποτελέσματα: Μετά από την περίοδο προπόνησης δεν εμφανίστηκαν μεταβολές στους όγκους της LV 
μεταξύ αρχικών και τελικών μετρήσεων (p>0,05) και μεταξύ ομάδων (p>0,05). To IVS μειώθηκε στην ομάδα 
ΠΣΑ και αυξήθηκε στην ομάδα ΑΣΑ (-10,8 vs. 6,3% p<0,01 μεταξύ ομάδων, Σχήμα 1). Η επίδοση στα 400 
m βελτιώθηκε και στις δύο ομάδες (p<0,05), ωστόσο, η ομάδα ΠΣΑ βελτιώθηκε σημαντικά συγκριτικά με 
την ομάδα ΑΣΑ (p<0,05, Σχήμα 2).

Σχήμα 1. Ανταποκρίσεις του μυοκαρδίου μετά την περίοδο 
παρέμβασης με ΠΣΑ και ΑΣΑ. * p>0,05 μεταξύ των μετρήσεων, # 
p>0,05 μεταξύ των ομάδων. 
(s: συστολή, d: διαστολή, IVS: Πάχος μεσοκοιλιακού διαφράγματος, 
LVPW: Οπίσθιο τοίχωμα της αριστερής κοιλίας).

Σχήμα 2. Μεταβολές στην επίδοση των 400m 
επιφάνειας. *p<0,05 μεταξύ των ομάδων στη 
δεύτερη μέτρηση στα 400m επιφάνεια, μετά την 
περίοδο προπόνησης. 

Συζήτηση-συμπεράσματα: Η μείωση των τοιχωμάτων πιθανόν να ερμηνεύεται από τον ίδιο μηχανισμό που 
επιδρά στην μείωση της μυϊκής μάζας σε υποξία υψομέτρου χωρίς ωστόσο να μειώνεται η λειτουργικότητα της 
LV. Η βελτίωση της απόδοσης είναι πιθανό να οφείλεται σε μεταβολικούς παράγοντες που υπερκαλύπτουν 
την περιορισμένη προσαρμογή στις καρδιακές παραμέτρους.
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O07 ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Μητσάκης Ι.1, Λυρτζής Χ.2, Τσερμακιάν Τ.3, Μπούρη Ε.Ι.3

1Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙΘ
2Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, 3ΙΕΚ Νοσηλευτικής Ευόσμου Θεσσαλονίκης

Σκοπός: Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν να ερευνηθεί η σχέση της άσκησης με την οστεοπόρωση και 
την ποιότητα ζωής των περιεμμηνοπαυσιακών γυναικών.

Υλικό και Μέθοδοι: Το υλικό προέρχεται από την μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας στο διαδίκτυο 
μέσω των μηχανών αναζήτησης PubMed, Cochrane, BioMedLib, MedicalIndx, OmniMedicalSearch, ERIC, 
Healthline, PaperChase, MedlinePlus με χρησιμοποίηση των εξής λέξεων κλειδιών: physical activity and 
perimenopause, physical activity and osteoporoses, physical activity and osteoporoses of perimenopausal 
women, physical activity and quality of life of perimenopausal women.

Αποτελέσματα: Τα σημαντικά σημεία της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της οστεοπόρωσης αλλά και των 
λοιπών ιδιαιτεροτήτων της περιεμμηνοπαυσιακής περιόδου που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των 
γυναικών, η προληπτική και θεραπευτική αντιμετώπιση τους με κατάλληλες φυσικές ασκήσεις και η υιοθέτηση 
μίας συστηματικής φυσικής δραστηριότητας. Βρέθηκαν 21 εργασίες σχετικές με την επίδραση της άσκησης 
στην οστεοπόρωση και την οστεοπενία των περιεμμηνοπαυσιακών γυναικών. Παρατίθενται λεπτομερώς 
τα είδη των ασκήσεων και τα προγράμματα συστηματικής φυσικής δραστηριότητας για την βελτίωση ή 
αποκατάσταση των διαφόρων προβλημάτων και τα αποτελέσματα τους, διακρίνοντας την χρησιμότητα τους.

Συμπεράσματα: Η αντιμετώπιση των πλείστων προβλημάτων της περιεμμηνοπαυσιακής γυναίκας 
περιλαμβάνει την διδαχή σωστού τρόπου ζωής και πρόληψης αυτών. Η διδαχή συστηματικής φυσικής 
δραστηριότητας και ειδικών ασκήσεων δύναται να βοηθήσει στην καταπολέμηση των ιδιαίτερων 
καταστάσεων της περιεμμηνοπαυσιακής ηλικίας. Το συνεχόμενο ενδιαφέρον ως προς την κλινική κατάσταση 
της περιεμμηνοπαυσιακής γυναίκας πρέπει να δημιουργήσει το κίνητρο για περαιτέρω έρευνα ως προς την 
βελτίωση της ποιότητας ζωής της και την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων της.
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O08 ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕξΑΛΕΙΨΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΡΙΚΗ ΜΗΝΙΣΚΕΚΤΟΜΗ 

Γιοφτσίδου Α., Μάλλιου Π., Μπενέκα Α., Σοφοκλέους Π., Ρόκκα Σ., Γκοδόλιας Γ.

Τ.Ε.Φ.Α.Α., ΔΠΘ

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει την αποτελεσματικότητα δύο διαφορετικών 
προγραμμάτων λειτουργικής προπόνησης (άσκηση στο νερό και άσκηση στο έδαφος) σε άτομα μετά απο 
μερική μηνισκεκτομή, σε παραμέτρους ισορροπίας, δύναμης και λειτουργικής ικανότητας.

Υλικό και Μέθοδοι: Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 30 άτομα που είχαν υποβληθεί αρθροσκοπικά 
σε μερική μηνισκεκτομή πριν απο 1 με 2 χρόνια, ηλικίας 30-45 ετών (37,5 ± 7,5). Τα άτομα αυτά τυχαία 
χωρίστηκαν στις δύο πειραματικές ομάδες, (άσκησης στο νερό (Ν=10) και άσκησης στο έδαφος (Ν=10)), και 
την ομάδα ελέγχου (Ν=10). Η ομάδα ελέγχου δεν συμμετείχε σε εξειδικευμένο πρόγραμμα άσκησης, ενώ 
σε αντίθεση οι δύο πειραματικές ομάδες πραγματοποίησαν παρεμβατικό πρόγραμμα για 12 εβδομάδες, 
3 φορές την εβδομάδα για 50 λεπτά σε κάθε προπονητική μονάδα. Οι δύο πειραματικές ομάδες είχαν 
παρόμοιο παρεμβατικό πρόγραμμα, (ασκήσεις ευλυγισίας, δύναμης, ισορροπίας και συναρμογής) 
εκτελεσμένο σε διαφορετικό περιβάλλον άσκησης (στο νερό και στο έδαφος). Στα άτομα του δείγματος 
πραγματοποιήθηκαν αξιολογήσεις πρίν την έναρξη της παρέμβασης και αμέσως μετά την ολοκλήρωσης 
της, μετά απο 12 εβδομάδες. Οι αξιολογήσεις περιελάμβαναν α) τεστ ισορροπίας: στο σύστημα ισορροπίας 
Biodex (καταγραφή αποκλίσεων απο το οριζόντιο επίπεδο) και σε σανίδες ισορροπίας (χρόνος διατήρησης 
της ισορροπίας), β) τεστ δύναμης: μέγιστη ροπή εκτεινόντων και καμπτήρων του γόνατος, γ) λειτουργικά τεστ: 
άλμα εις τριπλούν.

Αποτελέσματα: Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διακύμανσης 
ANOVA repeated measures (3X2). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι για την ομάδα ελέγχου δεν υπήρξε καμία 
διαφοροποίηση στις επιδόσεις απο την αρχική στην τελική μέτρηση, κατά την εκτέλεση με το χειρουργημένο 
άκρο (p>.0.05). Σε αντίθεση, και οι δύο πειραματικές ομάδες, (Νερό και Έδαφος), βελτίωσαν τις επιδόσεις του 
χειρουργημένου άκρου τους (p <0.01) κατά τις τελικές μετρήσεις σε όλες τις παραμέτρους που αξιολογήθηκαν. 
Τέλος, κατά τις τελικές μετρήσεις δεν βρέθηκε να υπάρχουν διαφορές μεταξύ του χειρουργημένου και του 
υγιούς άκρου σε όλες τις παρεμέτρους που αξιολογήθηκαν (p>.0.05), σύμφωνα με το paired-samples t-test.

Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή ενός λειτουργικού προγράμματος 
άσκησης σε άτομα, που έχουν υποβληθεί αρθροσκοπικά σε μερική μηνισκεκτομή και παρουσιάζουν 
ελλειμματα σε παραμέτρους δύναμης, ισορροπίας και λειτουργικότητας. Το παρεμβατικό πρόγραμμα μπορεί 
να εκτελεστεί τόσο στο έδαφός όσο και στο υγρό περιβάλλον ακόμη και 1 με 2 χρόνια μετά την επέμβαση.
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O09 THE ROLE OF THE ARTHROSCOPIC SUPRASCAPULAR NERvE RELEASE IN ELITE 
OvERHEAD ATHLETES WITH SHOULDER PATHOLOGY

Tsikouris G., Intzirtzis P., Zampiakis E., Taprantzis L., Tsikouris E., Tsikouris D., Kourougenis P., Plessas S.

Kolonaki Orthopaedic & Sports Medicine Centre, Athens

Introduction: Suprascapular nerve (SSN) entrapment seems to be a common but often misdiagnosed 
condition especially in overhead athletes. This fact leads to failure of conservative and operative treatment 
in athletes with persistent shoulder pain and dysfunction.

Aim: The early diagnosis of the suprascapular nerve (SSN) entrapment in overhead athletes with 
simultaneous shoulder overuse syndrome and injuries. In addition, to point out that arthroscopic release 
plays an important role for their appropriate treatment and recovery. 

Materials and Methods: 35 elite overhead athletes were treated from Jan 2005 to May 2013 (16yrs to 
34yrs, avg: 26yrs). We operated 3 Javelin throwers (silver Olympic Medalist, Olympic level thrower, National 
level thrower), 4 Weightlifters (International level), 2 Volleyball Players, 1 Kick Boxer, 1 Water Polo Player.

Etiology: The main reason for SSN entrapment is extreme ROM of arm that creates large torques around 
the shoulder and causes repetitive microtrauma to the SSN. Less often SSN injury can occur after direct 
trauma, fracture, dislocation, blunt trauma traction injury, sling effect with hyper-abduction injury at the 
SS notch, shoulder ROM involley ball players, eccentric contraction of the ISP causes entrapment at the 
spinoglenoid notch, internal impingement, rotator cuff tears, biceps lesions, anterior instability, SLAP lesion, 
Bankart lesion and mainly infraspinatus muscle atrophy.

Diagnosis: Natural history, clinical examination, X-rays, nerve conduction studies, EMG studies, MRI 

Results: All of them underwent an arthroscopic procedure for treating their main injury and during 
the procedure SSN release was performed. Postoperatively, all of the patients had complete pain relief, 
especially at the posterior shoulder and muscle atrophy improved. Additionally, all of them regained full 
ROM to their operated shoulder. Eight patients fully recovered at the preinjury level.

Discussion: In patients with advanced SSN entrapment significant muscle wasting is often irreversible. This 
underscores the importance of a quick and accurate diagnosis to facilitate appropriate intervention. The 
overhead athletes with an increased ROM of their shoulder predispose in SSN entrapment and shoulder 
injuries and vice-versa. Arthroscopic shoulder procedure for repairing the glenohumeral pathology with 
a simultaneous arthroscopic SSN release seems to be the appropriate treatment regarding to our early 
results.
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O10 Η ΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

Καλέμης Κ.1, Κωσταρέλου Ά.2

1ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
23ο Δημ. Σχολείο Αχαρνών

Εισαγωγή: Άγχος είναι η συνήθης φθορά που βιώνει το σώμα μας όταν προσαρμοζόμαστε στο συνεχώς 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Έχει σωματικές και συναισθηματικές συνέπειες πάνω μας και μπορεί να 
δημιουργήσει θετικά ή αρνητικά συναισθήματα. Ως θετικό, το άγχος μας αναγκάζει να κινητοποιηθούμε 
σε δράση. Ως αρνητικό, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε συναισθήματα δυσπιστίας, απόρριψης, 
θυμού και κατάθλιψης, τα οποία με τη σειρά τους μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα υγείας όπως, 
πονοκεφάλους, στομαχικές διαταραχές, εξανθήματα, αϋπνία, έλκος, αύξηση της πίεσης του αίματος, 
καρδιακές παθήσεις, και εγκεφαλικό. 

Σκοπός: Με την εργασία μας, στοχεύουμε στην αναγνώριση της πηγής του άγχους σε παράγοντες που μας 
αγχώνουν και στον τρόπο να ανταποκριθούμε σε αυτούς συναισθηματικά και σωματικά. Ο στόχος μας δεν 
είναι να περιορίσουμε το άγχος, αλλά να μάθουμε πώς να το ελέγχουμε και πώς να το χρησιμοποιούμε ώστε 
να είναι αποτελεσματικό.Άγχος και πίεση, ήδη από το Δημοτικό, χαρακτηρίζουν τη μαθητική εμπειρία. Οι 
αυξημένες υποχρεώσεις των παιδιών, τα οδηγούν πολλές φορές στο άγχος που συνδέεται με την εκδήλωση 
ψυχοσωματικών συμπτωμάτων.

Μέθοδοι: Η έρευνά μας στηρίχθηκε σε αποτελέσματα ερευνών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επίσης 
δόθηκαν ερωτηματολόγια σε σχολεία Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας εκπ/σης της περιοχής των Αθηνών από 
όπου σε συνολικό δείγμα 627 ερωτηματολογίων στηρίχθηκε και το συμπέρασμα της δικής μας προσπάθειας. 

Αποτελέσματα: Από την έρευνα διαπιστώνεται ότι υπάρχει συσχετισμός μεταξύ κοινωνικοοικονομικής 
κατάστασης και φυσικής δραστηριότητας. Το 64% των ατόμων που εγκατέλειψαν το σχολείο έως την ηλικία 
των 15 ετών αναφέρουν ότι δεν συμμετείχαν ποτέ σε αθλητική δραστηριότητα, ενώ το ποσοστό αυτό 
μειώνεται στο 24% για τα άτομα που εγκατέλειψαν το σχολείο μετά την ηλικία των 20 ετών. Τα ευρήματα της 
έρευνάς μας, δείχνουν ότι οι έφηβοι στην Ελλάδα αντλούν μικρότερη ικανοποίηση από το σχολείο σε σχέση 
με το παρελθόν. Δεν τους αρέσει ιδιαίτερα το κλίμα στην τάξη, ούτε είναι πολύ ικανοποιημένοι από τη σχέση 
με τους συμμαθητές και τους καθηγητές τους. Αυτοί οι μαθητές θεωρούν το άγχος τους ως ανυπερβληπτο 
εμπόδιο με μοναδική διέξοδο την απομάκρυνσή τους από το σχολείο. Ειδικότερα, μεγάλο ποσοστό των 
εφήβων αναφέρουν ότι οι συμμαθητές τους δεν είναι ευγενικοί ή πρόθυμοι να βοηθήσουν ο ένας τον άλλο 
και πως δεν είναι ικανοποιημένοι από τη σχέση τους με τους καθηγητές τους, με σχεδόν έναν στους 4 να 
δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται τους καθηγητές του.

Συμπεράσματα: Σύμφωνα με την έρευνα, τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν την ανάγκη ανάπτυξης 
παρεμβάσεων, ιδιαίτερα στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, οι οποίες θα εστιάζουν στη βελτίωση του κλίματος 
μέσα στην τάξη, ενισχύοντας την ποιότητα της επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών καθώς και των μαθητών με 
τους καθηγητές τους.
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O11 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΣΤΙΚΗ 
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Σπαγάκος Γ.1, Κοντοπούλου Ε.2, Λάππας Δ.3

1Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο Υγεία, 2Ιδιωτικό Ιατρείο Αποκατάστασης, 3Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

Σκοπός: Οι αθλήτριες της ρυθμικής γυμναστικής λόγω της πολύωρης ενασχόλησης με το άθλημα και της 
πλημμελούς διατροφής τους προκειμένου να κρατήσουν χαμηλό το σωματικό τους βάρος, εμφανίζουν 
παθολογίες στην οστική τους δομή. Σκοπός της μελέτης είναι η συσχέτιση του αθλήματος της ρυθμικής 
γυμναστικής και της οστικής πυκνότητας στις υψηλού επίπεδου αθλήτριες.

Υλικό και Μέθοδοι: Η μελέτη στηρίχτηκε σε 25 εν ενεργεία αθλήτριες ρυθμικής γυμναστικής, σε 25 πρώην 
αθλήτριες ρυθμικής γυμναστικής και 50 γυναίκες από τον γενικό πληθυσμό. Για όλες τις συμμετάσχουσες 
συμπληρώθηκε ερωτηματολόγιο με παραμέτρους που μπορεί να καθορίζουν τη συσχέτιση του αθλήματος 
της ρυθμικής γυμναστικής με την οστική μάζα και μέτρηση οστικής πυκνότητας με τη μέθοδο DEXA.

Αποτελέσματα: Αξιολογούμε την επίδραση του αθλήματος της ρυθμικής γυμναστικής και τις επιπτώσεις 
που μπορεί να έχει στις αθλήτριες. 
1. Η ρυθμική γυμναστική σχετίζεται με μια θετική προσαρμογή των οστών, ειδικά του φλοιού των οστών, 
η οποία χαρακτηρίζεται από αύξηση του βαθμού ανοργανοποίησης, ενώ η οστική πυκνότητα παραμένει 
αμετάβλητη.
2. Γεωμετρικές παράμετροι, όπως η περιοστεϊκή περιφέρεια και η αντοχή των οστών έχουν αυξηθεί, γεγονός 
που δείχνει ότι η εντατική και μακρόχρονη ενασχόληση με το άθλημα μπορεί να έχει οφέλη στην υγεία των 
οστών.
3. Η μυϊκή μάζα σχετίζεται με θετική ανταπόκριση τόσο των ποσοτικών όσο και των ποιοτικών παραμέτρων 
των οστών. Την ίδια συσχέτιση δείχνει και η προπονητική ηλικία ανεξάρτητα από την χρονολογική ηλικία.

Συμπεράσματα: Η ρυθμική γυμναστική σε κορίτσια πριν την έμμηνο ρύση μπορεί να έχει θετικές επιδράσεις 
στο σκελετό και ειδικότερα στο φλοιό των οστών. Η αύξηση της διάρκειας της άσκησης συνδέεται με μια 
θετική ανταπόκριση της γεωμετρίας των οστών.
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O12 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑξΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΑξΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 3-D ΤΗΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΡΗξΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ. ΜΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Χουλιάρας Β.1, Κουκουλιάς Ν.2, Ζαμπέλη Φ.1, Παπαστεργίου Σ.3, Λώλα Α.3, Χριστογιάννης Χ.1

1Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Άρτας
2Ορθοπαιδική Κλινική, Αγ. Λουκάς, Θεσσαλονίκη
3Ορθοπαιδική Γ.Ν.Θ. Αγ. Παύλος

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εκτιμηθεί τόσο κλινικά όσο και με 3-D Αξονική Τομογραφία 
η τεχνική της αποκατάστασης της μερικής ρήξης του Προσθίου Χιαστού Συνδέσμου με αυτομόσχευμα 
Ημιτενοντωδους-Ισχνού. 

Υλικό και Μέθοδοι: Εικοσιπέντε ασθενείς με μερική ρήξη του προσθίου χιαστού και μέσο όρο ηλικίας τα 
32.85 έτη (εύρος 17-49) υποβλήθηκαν στην συγκεκριμένη τεχνική της «ενίσχυσης» του προσθίου χιαστού 
με αυτομόσχευμα Ισχνού-Ημιτενοντώδους. Σε 15 ασθενείς έγινε αποκατάσταση μόνο της PL δεσμίδας του 
προσθίου χιαστού ενώ σε 10 ασθενείς έγινε αποκατάσταση μόνο της ΑΜ δεσμίδας του προσθίου χιαστού 
συνδέσμου. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων επρόκειτο για οξείες ρήξεις του προσθίου χιαστού που 
εμφανίστηκαν με οξύ μετατραυματικό αίμαρθρο του γόνατος μετά από κάποια αθλητική δραστηριότητα και 
χειρουργήθηκαν σε ένα διάστημα από 3 εβδομάδες έως 5 μήνες μετά τον τραυματισμό.

Αποτελέσματα: Όλοι οι ασθενείς επέστρεψαν στο ίδιο επίπεδο αθλητικών δραστηριοτήτων που είχαν και 
πριν τον τραυματισμό τους. Δεν παρατηρήθηκε μετεγχειρητική αστάθεια του γόνατος τόσο στις κλινικές 
δοκιμασίες (Lachman-Noulis test, Πρόσθιο Συρταροειδές σημείο, Pivot-shift test) όσο και στην μέτρηση με 
το ΚΤ-1000 (<3 mm). 20 ασθενείς εκτιμήθηκαν ως IKDC Α και 5 ως IKDC B στο τελικό F.U Η τρισδιάστατη 
Αξονική Τομογραφία αποκάλυψε ότι σε όλες τις περιπτώσεις το μόσχευμα του προσθίου χιαστού συνδέσμου 
είχε τοποθετηθεί τόσο στον μηρό όσο και στην κνήμη σε θέση που είναι στα όρια της πραγματικής ανατομικής 
θέσης του φυσιολογικού προσθίου χιαστού συνδέσμου.

Συμπεράσματα: Η τεχνική της «ενίσχυσης» του προσθίου χιαστού σε περίπτωση μερικής ρήξης είναι μία 
τεχνικά απαιτητική επέμβαση, αλλά τόσο η κλινική αξιολόγηση όσο και η απεικονιστική με την τρισδιάστατη 
αξονική τομογραφία απέδειξαν την αποτελεσματικότητα αυτής της μεθόδου. Η διατήρηση της μίας από τις 
2 δεσμίδες του προσθίου χιαστού αποδεικνύεται πολύ σημαντική για την «ανατομική» τοποθέτηση του 
μοσχεύματος όπως αποδεικνύεται από την αξονική τομογραφία. Επιπρόσθετα, είναι πολύ σημαντική στην 
ιδιοδεκτικότητα που είναι σημαντική για το πρόγραμμα αποκατάστασης, ενώ η διατήρηση της αιμάτωσης 
προσδίδει μετεγχειρητική σταθερότητα στην άρθρωση του γόνατος, όχι μόνο στο πρόσθιο-οπίσθιο επίπεδο, 
αλλά βοηθά και στην στροφική σταθεροποίηση του γόνατος.
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O13 ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΥΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΜΕΝΟ 
ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

Ζακαλκά Ι.1, Αυτοσμίδης Δ.2, Πορφυριάδου Α.1 

1Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙΘ, 2Ασκληπείο Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας 

Εισαγωγή: Η ρήξη του Π.Χ.Σ. προσβάλλει και τους μηχανουποδοχείς της άρθρωσης δημιουργώντας 
έλλειμμα στην ιδιοδεκτικότητα της. Οι ασκήσεις που ενεργοποιούν τους υπόλοιπους υποδοχείς καθώς και τη 
μυϊκή άτρακτο φαίνεται πως έχουν αποτελέσματα στην λειτουργικότητα του γόνατος.

Σκοπός: Ο σκοπός της έρευνας αυτής είναι να εξακριβώσουμε εάν μετά την πλαστική του Π.Χ.Σ. του γόνατος, 
η μειωμένη ιδιοδεκτικότητα επανέρχεται στα φυσιολογικά επίπεδα και σε ποια χρονική περίοδο συμβαίνει 
αυτό. 

Μέθοδος: 20 άτομα, (13♂, 7♀), ηλικίας από 16 - 45 ετών, χωρίς άλλα μυοσκελετικά προβλήματα 
κυρίως στα κάτω άκρα, αξιολογήθηκαν στην λειτουργική ικανότητα του γόνατος. Οι δοκιμασίες που 
πραγματοποιήθηκαν ήταν: 1) συμπλήρωση ερωτηματολογίου όπου συμπεριλαμβάνονταν και το VAS της 
υποκειμενικής αντίληψης της σταθερότητας του γόνατος. 2) η δυναμική ισορροπία στο ένα πόδι, μέσω της 
παρεκτόπισης του κέντρου βάρους στο μετωπιαίο επίπεδο στον άξονα Χ σε mm και στο οβελιαίο επίπεδο 
στον άξονα Y σε mm, η επιφάνια του Sway σε mm2, η ταχύτητα παρεκτόπισης του κέντρου βάρους σε mm/
sec. 3) μετρήθηκε το ενεργητικό και παθητικό εύρος κίνησης στο οβελιαίο επίπεδο.

Αποτελέσματα: Η σύγκριση τιμών της ταχύτητας ανάμεσα στα μάτια ανοιχτά και μάτια κλειστά ήταν 
στατιστικά σημαντική η διαφορά με το p=0.013, καθώς και η σύγκριση των τιμών του Sway του υγιούς 
μέλους με τα μάτια ανοιχτά και τα μάτια κλειστά με το p= 0.002 καθώς και του πάσχοντος με το p= 0.000. 
Στατιστικά σημαντική συσχέτιση βρέθηκε και ανάμεσα στο VAS σταθερότητας καθώς και στο Sway του υγιούς 
με p=0.015. 

Συμπεράσματα: Η μείωση της ιδιοδεκτικότητας μετά την ρήξη του ΠΧΣ είναι δεδομένη. Τα προγράμματα 
αποκατάστασης που περιλαμβάνουν ασκήσεις επανεκπαίδευσης της ιδιοδεκτικότητας μπορούν να 
συμβάλουν στην επαναφορά της καλής λειτουργικότητας του γόνατος. Παρόλα αυτά, το χρονικό διάστημα 
των 6 μηνών δεν είναι αρκετό και όσο περισσότερο συμπεριλαμβάνονται αυτές οι ασκήσεις στην προπόνηση 
τόσο βελτιώνεται και η ιδιοδεκτικότητα. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να αυξήσει τον νευρομυϊκό έλεγχο και 
την λειτουργικότητα τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροχρόνια.
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O14 ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΩΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ (ΥΠΕΡΑΚΑΝΘΙΟΥ  -  
ΜΑΚΡΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ) ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ. 
ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Σπαγάκος Γ.1, Κοντοπούλου Ε.2 

1Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο Υγεία, 2Ιδιωτικό Ιατρείο Αποκατάστασης 

Σκοπός: Εκτίμηση της κλινικής αποτελεσματικότητας του βελονισμού στη θεραπεία της οξείας πρωτοπαθούς 
τενοντίτιδας του ώμου σε αθλητές/τριες της αντισφαίρισης (επαγγελματίες και μη).

Υλικό και Μέθοδοι: Σε μια τυφλή διερευνητική και τυχαιοποιημένη μελέτη, 10 αθλητές/τριες της 
αντισφαίρισης, επαγγελματίες και μη, με οξεία πρωτοπαθή τενοντίτιδα του ώμου που υπέστησαν κατά 
τη διάρκεια της προπόνησης  -  αγώνα αντιμετωπίστηκαν. Στους 5 αθλητές επιλέχτηκε η μέθοδος του 
βελονισμού ενώ στους υπόλοιπους 5 η χρήση ΜΣΑΦ και φυσικοθεραπείας/κινησιοθεραπείας. Κάθε ασθενής 
πραγματοποίησε 10 θεραπείες για 2 εβδομάδες. Η διάγνωση προέκυψε από την κλινική εξέταση-U/S-MRI, 
ενώ αξιολογήθηκαν η ένταση του άλγους (verbal rating scale) και το εύρος κίνησης (bioval). Όλοι οι αθλητές/
τριες είχαν πρωτοπαθή βλάβη χωρίς προηγούμενη ενόχληση στην περιοχή. Αμέσως μετά τη διάγνωση 
ξεκίνησε η θεραπεία και μετά το πέρας της οι αθλητές επέστρεψαν στο γήπεδο και παρακολουθήθηκε η 
πορεία τους για 2 μήνες. 

Αποτελέσματα: Δεν υπήρξε μεγάλη διαφορά μεταξύ των 2 κατηγοριών στην ελάττωση της έντασης του 
άλγους και στο εύρος της κίνησης στην 1η εβδομάδα. Η διαφορά στην ομάδα των αθλητών που έγινε 
βελονισμός ήταν ότι επέστρεψαν γρηγορότερα στη μαχητική απόδοση χωρίς υποτροπή σε σχέση με την 
άλλη ομάδα.

Συμπεράσματα: Η αντιμετώπιση της οξείας τενοντίτιδας του ώμου στους αθλητές/τριες του τένις με βελονισμό 
έχει σαν αποτέλεσμα τη γρηγορότερη επανένταξη στη μέγιστη απόδοση χωρίς υποτροπές. Λόγω του μικρού 
αριθμού των περιστατικών που ελέγχθηκαν τα αποτελέσματα είναι επισφαλή, αλλά εμφανίζουν μια τάση. 
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O15 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

Πορφυριάδου Α.1,2, Χαλάτσης Γ. Π.2, Αγγελίδου Α.1

1ΑΤΕΙΘ, 2Φυσικοθεραπευτής MSc

Με την πάροδο των ετών η γήρανση επηρεάζει όλα τα βιολογικά συστήματα του ανθρώπου. Από τα πολύ 
παλιά χρόνια οι άνθρωποι πάντα αναζητούσαν και ερευνούσαν διάφορους τρόπους και φάρμακα για να 
αναστείλουν τις φθορές που προκαλεί ο χρόνος. Από τα πλέον απαραίτητα μέσα για την πρόληψη και 
επιβράδυνση των επιπτώσεων του γήρατος, καθώς και για την αποκατάσταση του σώματος των πασχόντων 
από διάφορες γεροντικές παθήσεις, είναι η συστηματική εφαρμογή ασκήσεων και ενός είδους γυμναστικής, 
προσαρμοσμένου στις ανάγκες της ηλικίας. 

Οι ασκήσεις γενικά θεωρούνται σκόπιμες και αποτελεσματικές, ωφελώντας τους ασθενείς σε πολλαπλά 
επίπεδα και συστήματα. Οι παρατηρήσεις αυτές δεν έγιναν πρόσφατα αλλά ακόμη και από την εποχή του 
Ιπποκράτη και του Γαληνού, των αρχαίων δηλαδή Ελλήνων Ιατρών που συνιστούσαν σαν απαραίτητο μέσο 
διατήρησης της υγείας και της μακροζωίας την καθημερινή ελαφρά άσκηση του σώματος. 

Η άσκηση μπορεί να εφαρμόζεται σε κάθε ηλικία ακόμη και αν ο υπερήλικας υποφέρει από χρόνια πάθηση. 
Δεν υπάρχουν αντενδείξεις για την άσκηση και τη γυμναστική. Υπάρχουν όμως σαφείς αντενδείξεις για τη 
μέθοδο, τον τύπο και την ένταση της άσκησης. Ηλικιωμένοι με χρόνιες παθήσεις συχνά χρειάζονται ένα 
εξατομικευμένο πρόγραμμα ανάλογα με την ηλικία τους, την κατάσταση της υγείας τους, το είδος εργασίας, 
την αντοχή στις φορτίσεις και τις προσωπικές ικανότητες και τους περιορισμούς. Πρέπει να αποφεύγονται 
οι υψηλές εντάσεις και η άσκηση πρέπει να διακόπτεται πριν φθάσουμε σε υψηλό βαθμό κόπωσης ή 
εξάντλησης. Κάθε γυμναστική συνεδρία πρέπει να ξεκινά με προθέρμανση. 
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O16 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 
ΜΕΡΙΚΗΣ ΜΗΝΙΣΚΕΚΤΟΜΗΣ

Μάλλιου Π., Γιοφτσίδου Α., Μπενέκα Α., Σοφοκλέους Π., Γκοδόλιας Γ.

Τ.Ε.Φ.Α.Α., ΔΠΘ

Εισαγωγή: Η μερική μηνισκεκτομή έχει βρεθεί ότι επιφέρει βραχυπρόθεσμα ελλείμματα ιδιοδεκτικότητας 
στην άρθρωση του γόνατος. Ωστόσο, δεν έχουν γίνει σχετικές έρευνες οι οποίες να εξετάζουν τα μακροχρόνια 
αποτελέσματα της μερικής μηνισκεκτομής σε παραμέτρους ιδιοδεκτικότητας και λειτουργικής ικανότητας.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εκτιμηθεί η ιδιοδεκτικότητα και η λειτουργική ικανότητα 
ασθενών που είχαν υποβληθεί αρθροσκοπικά σε μερική μηνισκεκτομή πρίν από 1 με 2 χρόνια. 

Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 20 άτομα που είχαν υποβληθεί αρθροσκοπικά 
σε μερική μηνισκεκτομή πριν από 1 με 2 χρόνια, ηλικίας 30-45 ετών (36,7 ± 6,9). Στα άτομα του δείγματος 
πραγματοποιήθηκαν αξιολογήσεις ισορροπίας, δύναμης, και λειτουργικών δοκιμασιών. Πιο συγκεκριμένα 
οι αξιολογήσεις περιελάμβαναν α) δοκιμασία ισορροπίας: στο σύστημα ισορροπίας Biodex (στήριξη στο ένα 
κάτω άκρο και προσπάθεια διατήρησης της ισορροπίας για 20 sec - καταγραφή αποκλίσεων της πλατφόρμας 
ισορροπίας απο το οριζόντιο επίπεδο) και σε σανίδες ισορροπίας (στήριξη στο ένα κάτω άκρο και καταγραφή 
του μέγιστου χρόνου διατήρησης της ισορροπίας, χωρίς κάποιο σημείο απο την επιφάνεια της σανίδας να 
έρθει σε επαφή με το έδαφος), β) δοκιμασία δύναμης: εκτίμηση της μέγιστης ροπής των εκτεινόντων και 
καμπτήρων του γόνατος, σε δύο διαφορετικές γωνιακές ταχύτητες (60°/sec και 180°/sec) γ) λειτουργικές 
δοκιμασίες: άλμα εις τριπλούν (εκτέλεση τριών διαδοχικών αλμάτων σε μήκος με το ένα κάτω άκρο κάθε 
φορά).

Αποτελέσματα: Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) 
και επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε το p<.0.05. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα προέκυψαν στατιστικά 
σημαντικές διαφορές (p<.05) μεταξύ του τραυματισμένου και του υγιούς άκρου σε όλες τις παραμέτρους 
που αξιολογήθηκαν.

Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι 1 με 2 χρόνια μετά απο αρθροσκοπική 
επέμβαση μερικής μηνισκεκτομής εμφανίζονται ελλείμματα ιδιοδεκτικότητας, δύναμης και λειτουργικότητας 
στο χειρουργημένο άκρο σε σύγκριση με το αντίστοιχο υγιές άκρο.
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O17 PREvALENCE OF MUSCΟLOSKELETAL INJURIES AMONG ELITE GREEK GYMNASTS

Paxinos O.1,3, Karavasili A.2, Manolarakis M.3, Siempeni K.3, Thanos V.3

1251 Hellenic Air Force Hospital Athens, Greece
2Thriasio General Hospital, Athens, Greece
3Hellenic Gymnastics Federation Medical Team

Objectives: A 5 year prospective injury survey was conducted on 70 Greek elite male and female gymnasts. 
The aim was to record anatomical location, injury personality and types of injury incurred.

Methods: A group of 70 gymnasts -33male, 37 female- were examined by the same medical team. All 
injuries and chronic pathologies as well and therapies conducted at the National Elite Training Centre were 
recorded. New injuries to the same athlete were recorded as separate.

Results: In total, 1195 new injuries were recorded for a rate of 3.41 injuries per year per athlete. Lumbar 
spine (18.5%) was the area most commonly affected, followed by the ankle (17%). The most common 
pathology was tendinitis (31%), followed by low back pain (20%), and sprains (12%). Male gymnasts 
reported mainly lumbar spine (15%) while female gymnasts reported mostly knee injuries (18%). Nine of 
the athletes (13%), eventually required surgery for their pathologies with 3 of them never returning to 
competitive sports.

Conclusions: Gymnastics are related with an increased prevalence of injuries and medical and 
physiotherapist support is important. 
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O18 GREATER TROCHANTER PHYSEAL INJURY IN ELITE ADOLESCENT RHYTHMIC GYMNASTIC 
ATHLETES. A REPORT OF TWO CASES

Paxinos O.1,3, Karavasili A.2, Manolarakis M.3, Thanos V.3

1251 Hellenic Air Force Hospital Athens, Greece
2Thriasio General Hospital, Athens, Greece
3Hellenic Gymnastics Federation Medical Team

We report two cases of elite adolescent rhythmic gymnasts that presented with hip pain and limping 
three weeks before participation to the Olympic Games. Clinical and imaging investigation confirmed 
the diagnosis of physeal injury to the greater trochanter. Both athletes were treated conservatively with 
physical modalities, exercise modification and simple analgesics. After discussing the options with the 
coach and family, both athletes were allowed to participate to the Games under simple anti-inflammatory 
and pain medication. Their athletic performance was unaffected and the team achieved the desired goal 
without any sequel to the athletes. Follow up investigation six and twelve months after the Games, showed 
uneventful consolidation of the epiphyses without displacement in both cases.

Physeal injuries of the great trochanter are extremely rare injuries and the literature is divided on the 
preferred treatment method with some authors advising surgery. We conclude that a supervised 
conservative treatment under specific conditions may allow an elite athlete to participate in competition 
without compromising physeal healing. 
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O19 Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΕΣΩ ΠΥΛΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΟΝΗΣ ΔΕΣΜΙΔΑΣ. ΜΙΑ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΑξΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

Χουλιάρας Β.1, Ζαμπέλη Φ.1, Κούκουνας Β.2, Μπέλλος Κ.,1 Κοψιδάς Σ.1, Γκρέστας Α.1

1Ορθοπαιδική Κλινική, 2Ακτινολογικό Τμήμα 
Γ.Ν. Άρτας

Σκοπός: Τα τελευταία χρόνια έχει προταθεί μία επιπρόσθετη έσω πύλη εισόδου για την ανατομική 
ανακατασκευή του προσθίου χιαστού. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εκτιμηθεί η θέση της 
μηριαίας σήραγγας όπως επίσης και το μήκος της, με αυτή την νέα τεχνική σε σχέση με μία μόνο έσω πύλη 
εισόδου, με τη βοήθεια της αξονικής τομογραφίας.

Υλικό και Μέθοδοι: Είκοσι ασθενείς υποβλήθηκαν σε πλαστική αποκατάσταση του προσθίου χιαστού με τη 
βοήθεια μίας επιπρόσθετης έσω πύλης εισόδου (Ομάδα A).. Συγκρίναμε την θέση της μηριαίας σήραγγας σε 
αυτούς τους ασθενείς με τη θέση της σήραγγας στους 20 τελευταίους ασθενείς (Ομάδα B) που υποβλήθηκαν 
στην ίδια επέμβαση χωρίς την επιπρόσθετη πύλη εισόδου. Και στις δύο ομάδες η μηριαία σήραγγα έγινε από 
την έσω πύλη εισόδου. Η θέση της μηριαίας σήραγγας εκτιμήθηκε με τη βοήθεια της αξονικής τομογραφίας, 
σαν τη γωνία που σχηματίζει τη μηριαία σήραγγα με το οριζόντιο επίπεδο όπως ορίζεται από την γραμμή 
που συνδέει η έσω και η έξω κνημιαία γλήνη στις μετωπιαίες λήψεις. Επιπρόσθετα μετρήσαμε το μήκος της 
μηριαίας σήραγγας στις δύο τεχνικές.

Αποτελέσματα: Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS. 
Χρησιμοποιήθηκε το t-test για την σύγκριση των δύο ομάδων. Με τη βοήθεια της επιπρόσθετης πύλης 
εισόδου η μέση γωνία της μηριαίας σήραγγας ήταν 33.9º (30º - 41º). Χωρίς την επιπρόσθετη έσω πύλη 
εισόδου η μέση γωνία της μηριαίας σήραγγας ήταν 48.20º (43º - 59º). Αυτή η διαφορά διαπιστώθηκε ότι ήταν 
στατιστικά σημαντική. Επιπρόσθετα το μήκος της μηριαίας σήραγγας στην ομάδα A ήταν 36.2 (30-39) ενώ 
στην ομάδα B ήταν 44.2 (39-48). Και αυτή η διαφορά ήταν στατιστικά σημαντική.

Συμπεράσματα: Από την παρούσα μελέτη αποδεικνύεται ότι με την χρήση της επιπρόσθετης έσω πύλης 
εισόδου η μηριαία σήραγγα τοποθετείται σε μία πιο πλάγια θέση πιο κοντά στην πραγματική ανατομική 
θέση της οπίσθιας-έξω μοίρας του προσθίου χιαστού. Επιπρόσθετα με αυτή τη νέα τεχνική η μηριαία 
σήραγγα δεν είναι μικρή αλλά τουνάντιον έχει το ικανό μήκος που του επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί σύστημα 
σταθεροποίησης στον μηρό που μειώνει την μικροκίνηση του μοσχεύματος εντός της σήραγγας.
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 O20 ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΘΕΡΙΝΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

Σύρμος N.1,2, Γρηγορίου Κ.1, Βαλαδάκης Β1., Σλήμαν Μ.2, Γιαννούλη Β.3, Αρβανιτάκης Δ.1

1Νευροχειρουργική Κλινική, Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο, Ηράκλειο Κρήτης
2Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο, Ηράκλειο Κρήτης
3Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να παρουσιάσει περιπτώσεις τραυματισμών κατά την διάρκεια 
θερινών αθλημάτων που αντιμετωπίσαμε στην νευροχειρουργική κλινική και στο τμήμα επειγόντων 
περιστατικών(Τ.Ε.Π).

Υλικό  -  Μέθοδος: Καταγράψαμε και μελετήσαμε 118 περιπτώσεις τραυματισμών που αντιμετωπίσαμε 
σε χρονικό διάστημα 3 ετών. Συγκεκριμένα 94 άνδρες-ποσοστό 79,6%-και 24 γυναίκες-ποσοστό 20,4 %- 
ηλικίας από 13 έως 63 έτη. 

Αποτελέσματα:
•	 Οι συνηθέστερες περιπτώσεις αφορούσαν -
 1. Κακώσεις θώρακος με κατάγματα πλευρών
 2. Κακώσεις σπονδυλικής στήλης (Σ.Σ).
 3.  Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις(K.E.K.).
 4. Κακώσεις άνω και κάτω άκρων.
 5. Θλαστικά τραύματα.

•	 Ο μηχανισμός πρόκλησης ήταν- 
 1. Πτώση από ενάλιο μέσο-καράβι,βάρκα,ταχύπλοο-
 2. Ατυχήματα στο υποβρύχιο ψάρεμα-ψαροτούφεκο-
 3. Ατυχήματα κατά την διάρκεια καταδύσεων.
 4. Ατυχήματα κατά την κολύμβηση.
 5. Ατυχήματα σε wind surfing.
 6. Πτώση από εναέριο μέσο στην θάλασσα  - ανεμόπτερα -

Όλοι οι ασθενείς -118,100%-αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς στο Τ.Ε.Π του νοσοκομείου μας.

Ένα μέρος,29 περιστατικά-ποσοστό 24,5%- χρειάστηκαν νοσηλεία σε τμήματα του νοσοκομείου,ενώ τα 
υπόλοιπα εξήλθαν με οδηγίες για παρακολούθηση σε τακτική βάση.

Συμπεράσματα:
•	 Τα περισσότερα περιστατικά-70 περιπτώσεις,ποσοστό 59,3%- αφορούσαν τους θερινούς μήνες και 

κυρίως τον Αύγουστο.
•	 Υπεροχή ανδρών-αναλογία περίπου 4 προς 1 και ηλικίας κάτω των 40 ετών.
•	 Η έγκαιρη αντιμετώπιση έχει καλά αποτελέσματα ακόμα και σε σοβαρά περιστατικά.
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O21 ΟΠΙΣΘΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΣΕ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΜΣΣ 
ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕ UNIvERSAL CLAMP-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Σύρμος N., Γρηγορίου Κ., Βαλαδάκης Β., Hλιάδης Χ., Γιαννούλη Β., Αρβανιτάκης Δ.

Νευροχειρουργική Κλινική, Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο, Ηρακλείο Κρήτης

Εισαγωγή: To UNIVERSAL CLAMP- είναι καινοτόμο σύστημα στην σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης, 
αποτελείται από έναν πλεκτό ιμάντα από πολυεστέρα για τη σταθεροποίηση των σπονδυλικών πετάλων, 
μήκους 60cm πλάτους 6mm και πάχους 0,7mm. Επίσης, μπορεί να συνδυαστεί  με ειδικό άγκιστρο και 
ειδική συνδετική βίδα. 

Χαρακτηριστικά: 1.Ειδικό  διπλό υπό συμπίεση άγκιστρο, που διαθέτει υποδοχή για ράβδο διαμέτρου 
5,5mm. Επίσης, συνδυάζεται με ειδικό πλεκτό ιμάντα για τη σταθεροποίηση των σπονδυλικών πετάλων και 
ειδική συνδετική βίδα.2. Ειδική εξαγωνική συνδετική βίδα συμπίεσης μήκους 10mm που συνδυάζεται με 
ειδικό άγκιστρο και πλεκτό ιμάντα.

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η παρουσίαση των αρχικών αποτελεσμάτων της οπίσθιας 
σταθεροποίησης σε περιπτώσεις εκφυλιστικών παθήσεων ΟΜΣΣ σε αθλητές 

Υλικό-Μέθοδος: Εφαρμόσαμε το UNIVERSAL CLAMP σε 4 περιπτώσεις (4 άνδρες ασθενείς με εύρος 
ηλικίας 29-49 έτη ) εκφυλιστικών παθήσεων της Ο.Μ.Σ.Σ αθλητών. 

Αποτελέσματα-Συμπεράσματα:
1.Το UNIVERSAL CLAMP εμφανίζει σταθερότητα, εκμηδενίζοντας τις μικροκινήσεις και την πιθανότητα 
μετακίνησης υλικών.
 2.Η εφαρμογή του είναι απλή και προσφέρει σημαντική μείωση του χειρουργικού χρόνου 
3.Η βελτίωση των  ασθενών με ύφεση των επώδυνων συμπτωμάτων τους, υπήρξε άμεση  μετεγχειρητικά.
4.Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα κρίνονται ικανοποιητικά.
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O22 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΔΜΣ) ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

Τότσκα Σ., Μπόλια Ι., Παπαθανασίου Ε., Διδάγγελος Μ., Νάτσης Κ.

Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ 

Εισαγωγή-Σκοπός: Ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ), είναι ένας αντικειμενικός δείκτης εκτίμησης της 
παχυσαρκίας και του αυξημένου σωματικού βάρους. Σκοπός της εργασίας, η καταγραφή του ΔΜΣ και η 
αξιολόγησή του, σε παιδιά και εφήβους.

Υλικό: Στα πλαίσια διανομής ερωτηματολογίων σε 673 γονείς, παιδιών ηλικίας από 6-18 ετών, 334 αγοριών 
και 339 κοριτσιών, εντός και εκτός Νομού Θεσσαλονίκης σε σχολεία και αθλητικούς συλλόγους, ζητήθηκε 
η καταγραφή του ύψους, του βάρους, του φύλου και της ηλικίας τους. 

Μέθοδος: Υπολογίστηκε ο ΔΜΣ ως το πηλίκο του σωματικού βάρους (Κg) προς το τετράγωνο του ύψους (m2) 
κάθε παιδιού και στη συνέχεια αξιολογήθηκαν συσχετίσεις που αφορούσαν τα δύο φύλα, την ενασχόληση 
ή όχι με εξωσχολική αθλητική δραστηριότητα καθώς και τις διακυμάνσεις του ΔΜΣ σε σχέση με την ηλικία. 
Η αξιολόγηση του ΔΜΣ έγινε με βάση ειδικούς πίνακες για κάθε ηλικία.

Αποτελέσματα: Υπολογίσθηκε ο ΔΜΣ σε 673 παιδιά και εφήβους, 349 κοριτσιών και 334 αγοριών, 
ηλικίας 6-18 ετών. Σε αγόρια ηλικίας 6-9 ετών προέκυψε ότι ο ΔΜΣ σε ποσοστό 16% ξεπερνούσε τα 
φυσιολογικά όρια. Οι αναλογίες ήταν παρόμοιες και στα κορίτσια. Σε αγόρια ηλικίας 9-12 ετών το ποσοστό 
των υπέρβαρων αυξήθηκε στο 19%. Απεναντίας, στα κορίτσια της ίδιας ηλικίας παρέμεινε σταθερό στο 16%. 
Σε αγόρια ηλικίας 13-16 ετών, το ποσοστό υπέρβαρων και παχύσαρκων ήταν 25% ενώ στα κορίτσια της 
ίδιας ηλικίας, αυξήθηκε εντυπωσιακά στο 28%. Τέλος στην ηλικία από 16-18 ετών τα ποσοστά υπέρβαρων 
και παχύσαρκων παιδιών εκτοξεύονται και αγγίζουν αυτά των ενηλίκων με ποσοστά συνολικά 31% στα 
αγόρια και 36% στα κορίτσια. Συγκρίνοντας το ποσοστό των υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών, και στα 
δύο φύλα, (ηλικίες 6-12) δεν προέκυψε διαφορά μεταξύ των παιδιών που γυμνάζονται συστηματικά εκτός 
σχολείου σε σχέση με αυτά που αθλούνται μόνο στο σχολείο. Απεναντίας, στις ηλικιακές ομάδες μεταξύ 12 
και 18 ετών, και στα δύο φύλα υπήρξε διαφορά στα ποσοστά υπέρβαρων και παχύσαρκων περισσότερο 
από 12% μεταξύ αυτών που αθλούνταν σε εξωσχολική δραστηριότητα (17% αγόρια, 22% κορίτσια) και 
αυτών που δεν γυμνάζονται (31% αγόρια και 36% κορίτσια). 

Συμπεράσματα: Η παχυσαρκία αποτελεί μείζονα παράγοντα κινδύνου όχι μόνο για την υγεία των παιδιών 
αλλά και για την μετέπειτα ζωή τους ως ενήλικες. Τα ποσοστά παχυσαρκίας που προέκυψαν από τις μικρές 
ηλικίες καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για άθληση. Το γεγονός ότι στις μικρότερες ηλικίες από 6-12 ετών, ως 
επί το πλείστον, τα υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά, αθλούνται σε εξωσχολική δραστηριότητα, καταδεικνύει 
την ευαισθητοποίηση των γονέων. Αντίθετα, στις μεγαλύτερες ηλικίες που αφορούν την εφηβεία, η γονική 
επιρροή ως προς την άσκηση φθίνει σε μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα την μεγάλη διαφορά ως προς τα 
ποσοστά παχυσαρκίας μεταξύ των παιδιών που αθλούνται συστηματικά σε σχέση με τα υπόλοιπα.
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O23 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ Η ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ;

Τότσκα Σ., Μπόλια Ι., Παπαθανασίου Ε., Λυρτζής Χ., Νάτσης Κ.

Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ 

Εισαγωγή-Σκοπός: Η συστηματική άθληση στο σχολείο ή σε εξωσχολική δραστηριότητα είναι γνωστό 
ότι προάγει την σωματική ευρωστία και βελτιώνει την ψυχική υγεία. Τα πιστοποιητικά υγείας αποτελούν 
τον ακρογωνιαίο λίθο της προληπτικής ιατρικής εξέτασης των μαθητών πριν την άσκηση. Ωστόσο, δεν 
αποφεύγονται παραλείψεις ή υπερβολές, την ανάδειξη των οποίων έχει σκοπό να παρουσιάσει η συγκεκριμένη 
μελέτη.

Υλικό: Διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια κλειστού τύπου σε 673 γονείς, παιδιών ηλικίας από 6-18 ετών,334 
αγοριών και 339 κοριτσιών, εντός και εκτός Νομού Θεσσαλονίκης, σε σχολεία, αθλητικούς συλλόγους και 
αθλητικές ακαδημίες.

Μέθοδος: Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε με βάση το περιεχόμενο του ήδη υπάρχοντος πιστοποιητικού 
υγείας που χορηγείται στα σχολεία. Αποτελείται από 15 ερωτήσεις κλειστού τύπου με σκοπό την αξιολόγηση 
του τρόπου συμπλήρωσης και χορήγησης των πιστοποιητικών.

Αποτελέσματα: Από την επεξεργασία του ερωτηματολογίου που αφορούσε σε 673 παιδιά, 334 αγόρια και 
349 κορίτσια, προέκυψε ότι σε ποσοστό 2% επί του συνόλου, το πιστοποιητικό χορηγήθηκε χωρίς κλινική 
εξέταση από τον υπογράφοντα ιατρό. Δεν προέκυψε διαφορά στο ποσοστό σε σχέση με τον τόπο διαμονής. 
Τα πιστοποιητικά χορηγήθηκαν με αναλογία, 51% από παιδιάτρους, 35% από καρδιολόγους, 13% από 
παθολόγους και 1% από άλλης ειδικότητας ιατρούς. Ερωτήσεις που αφορούσαν το οικογενειακό ιστορικό 
έγιναν στο 63% των πιστοποιητικών που χορηγήθηκαν για χρήση στο σχολείο και 37% για άθληση σε 
σύλλογο, ενώ ερωτήσεις που αφορούσαν το ατομικό ιστορικό έγιναν σε ποσοστό 64% και 35%, αντίστοιχα. 
Άξιο σχολιασμού είναι ότι το 87% των παιδιών δεν υποβλήθηκαν σε κλινική εξέταση με πλήρη αφαίρεση 
του ρουχισμού καθώς και μόλις στο 53% έγινε μέτρηση της αρτηριακής πίεσης. Η ακρόαση καρδιάς και 
πνευμόνων αφορούσε 87% των εξετασθέντων, η ηλεκτροκαρδιογραφική (ΗΚΓ) εκτίμηση το 36% και η 
υπερηχοκαρδιογραφική (Echo καρδιάς) 32% για το σχολείο και 50% για αθλητική δραστηριότητα. Ο έλεγχος 
επαναλήφθηκε μόλις σε ποσοστό 43% ενώ σε περαιτέρω εξετάσεις υποβλήθηκε το 1/4 των εξετασθέντων. 

Συμπεράσματα: Όσο η τεχνολογία εξελίσσεται, η κλινική προσέγγιση που αφορά ιστορικό και κλινική 
εξέταση, υποτιμάται, ενώ από την άλλη, δεν αποφεύγονται και περιπτώσεις υπερδιαγνώσεων. Το γεγονός ότι 
σε 4 από τα 10 παιδιά δεν εκτιμήθηκε το ιστορικό τους, ενώ απεναντίας 1 στα 4 υποβλήθηκε σε περαιτέρω 
εξετάσεις θα πρέπει να μας προβληματίζει. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι ο έλεγχος δεν επαναλήφθηκε 
σε περισσότερους από τους μισούς (57%). Παιδιά και νέοι κάθε ηλικίας σήμερα, αθλούνται περισσότερο 
οργανωμένα και πιο συστηματικά. Το ΗΚΓ και ο υπέρηχος καρδιάς στους αθλητές ή στα παιδιά που πρόκειται 
να αθληθούν δεν αποτελεί προαπαιτούμενη εξέταση για την χορήγηση του πιστοποιητικού υγείας. Στις 
περισσότερες χώρες το ΗΚΓ απαιτείται για όλους όσους γυμνάζονται συστηματικά, ενώ το υπερηχογράφημα 
καρδιάς μόνο επί ενδείξεων, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται πάντα τα περιστατικά αιφνιδίου θανάτου κατά 
την άσκηση που αποτελούν τραγικό γεγονός. Από την άλλη πρέπει να αποφεύγονται οι υπερδιαγνώσεις που 
οδηγούν σε συχνές χωρίς ενδείξεις, επαναλαμβανόμενες παρακλινικές εξετάσεις.
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O24 ΔΙΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ 
ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕ ΤΕΤΡΑΠΛΟ ΑΥΤΟΛΟΓΟ ΤΕΝΟΝΤΙΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ

Τότλης Τ., Ηλιόπουλος Ε., Ιωσηφίδης Μ., Βαλάνος Ν., Αλβανός Δ., Κυριακίδης Α.

Ορθοπαιδική Κλινική Ε.Σ.Υ., Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

Σκοπός: Η συνδεσμοπλαστική του προσθίου χιαστού συνδέσμου (ΠΧΣ) είναι ευρέως διαδεδομένη χειρουργική 
επέμβαση για την αντιμετώπιση της αστάθειας του γόνατος. Το αυτόλογο μόσχευμα ισχιοκνημιαίων είναι 
από τα βασικά που χρησιμοποιούνται. Σκοπός της μελέτης μας είναι να καταγράψουμε το χρόνο για την 
αποκατάσταση και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. 

Υλικό-Μέθοδοι: Αναλύσαμε αναδρομικά τα δεδομένα 131 ασθενών που υποβλήθηκαν σε αρθροσκοπικά 
υποβοηθούμενη αποκατάσταση του ΠΧΣ (87 άνδρες και 44 γυναίκες, μ.ο. ηλικίας 29,3 έτη, περίοδος 
follow-up 3-6-12-24 μήνες). Χρησιμοποιήσαμε 2 κλίμακες ελέγχου της αποκατάστασης (Lysholm Score-
κ.φ. 100 και Ηospital for Special Surgery Score -HSS Score-κ.φ. 100). Καταγράψαμε άμεσες και απώτερες 
επιπλοκές. Ελέγξαμε τους πιθανούς παράγοντες που επηρεάζουν την αποκατάσταση όπως ηλικία, φύλο, 
προεγχειρητικό εύρος κίνησης γόνατος, μυϊκή ισχύς, χρόνος από κάκωση, συνοδές βλάβες, και μετεγχειρητική 
φυσικοθεραπεία.  
  
Αποτελέσματα: Το μέσο Lysholm score βελτιώθηκε σημαντικά από 57,6± 13,6 σε 92,4 ± 11,2 και το HSS 
Score από 64,3± 9,6 σε 94,7 ± 14,4 μετεγχειρητικά. Όλοι οι ασθενείς επέστρεψαν κανονικά στις καθημερινές 
τους δραστηριότητες ενώ 99 (75,6%) συνέχισαν τη συμμετοχή τους σε επαγγελματική ή ψυχαγωγική άθληση. 
Δεν ανέφεραν πόνο και είχαν πλήρες εύρος κίνησης κατά τους δυο τελευταίους επανελέγχους (12 & 24 μήνες 
μετεγχειρητικά) σχεδόν όλοι οι ασθενείς (~98%). Σε 3 ασθενείς εμφανίσθηκαν συμπτώματα μετεγχειρητικής 
λοίμωξης που αντιμετωπίσθηκαν συντηρητικά στους 2 και με αρθροσκοπικό καθαρισμό στον ένα. Από την 
ανάλυση των παραγόντων φάνηκε ότι ο χρόνος από την κάκωση (εντός 3 μηνών), η μυϊκή ισχύς των μυών 
του μηρού, οι συνοδές βλάβες (ρήξη μηνίσκου και χόνδρινη βλάβη) και η μετεγχειρητική φυσικοθεραπεία 
ήταν αυτές που επηρέασαν το τελικό λειτουργικό αποτέλεσμα σε σχέση με το χρόνο. 

Συμπεράσματα: Η λειτουργική αποκατάσταση μετά από συνδεσμοπλαστική ΠΧΣ πέρα από τη σωστή 
χειρουργική τεχνική εξαρτάται από συγκεκριμένους παράγοντες με βασικούς το χρόνο από την κάκωση, την 
προεγχειρητική και μετεγχειρητική φυσικοθεραπεία και την αντιμετώπιση των συνοδών βλαβών. 
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O25 HEAD KINEMATICS BIOMECHANICS AND CLINICAL SEvERITY IN WHIPLASH TYPE SPINE 
INJURIES IN SPORTS

Matzaroglou C.1,2, Wilke H-J.2, Mousafiris V.1, Panagiotopoulos E.1, Habermann B.2, Mousafiris K.1, 

Rommens P.M.2, Kafchitsas K.2

1Department of Orthopaedic Surgery, University of Patras, Greece
2Department of Orthopaedics and Muscoloskeletal Disorders, University of Mainz, Germany

Background: Cervical whiplash syndrome, or hyperextension-hyperflexion injury, is a common traumatic 
injury in sports activities. The mechanisms of injury that cause cervical whiplash syndrome vary, but they 
may be sufficient enough to cause chronic whiplash syndrome.

Methods and Patients: Over 150 injuries were recorded in sports in our Orthopaedic Departments 
between the years of 2008 and 2011. Whiplash spine injuries have been reported in most contact sports, 
including indoor soccer, basketball, and wrestling, and in several non contact sports, such as diving. 
Whiplash spine injuries are estimated to occur in high percentage of indoor soccer players, and most 
commonly on defensive players. Injury usually is secondary to high-velocity collisions between players, 
causing acceleration or deceleration of the head on the neck. Acceleration usually causes a whiplash type 
of extension force on the neck, while deceleration usually results in flexion forces.

Results: Serious injuries with neurologic sequelae remain infrequent in our series, and most of these injuries 
are self-limited. Quality of life assessment with Euro Quol and Sleep quality tools, in our series, suggest that 
there is no practical difference with healthy control group normalized regarding to sex, age, socioeconomic 
status and marital status after six months from initial trauma.

Discussion/ Conclusions: Our study shows that there is a significant risk of whiplash type injuries in sports, 
especially indoor soccer. But serious injuries with neurologic sequelae and Chronic Whiplash Associated 
Disorders (WAD) remain very infrequent.
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O26 NEGLECTED AvULSION FRACTURE OF THE LESSER HUMERAL TUBEROSITY IN AN 
ADOLESCENT GYMNAST

Paxinos O.1,3, Karavasili A.2, Manolarakis M.3, Thanos V.3

1251 Hellenic Air Force Hospital, Athens, Greece
2Thriasio General Hospital, Athens, Greece
3Hellenic Gymnastics Federation Medical Team

Avulsion fractures of the lesser tuberosity of the humerus are extremely rare injuries that present mostly 
as chronic shoulder pain. We present the case of a neglected lesser humeral tuberosity avulsion in an elite 
adolescent gymnast. The athlete was treated surgically with open reduction and internal fixation followed 
by a supervised rehabilitation programme. The clinical outcome after 6 months was excellent and the 
athlete returned to international competition level after nine months.

This is the first reported case involving an adolescent gymnast. Adolescents with persisting shoulder pain 
after trauma should be referred for specialist evaluation to exclude this rare injury.
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O27 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΣΕ 
ΑΘΛΗΤΕΣ

Μπιντούδη Α.1, Νάτσης Κ.2, Βασιλειάδης Κ.1, Σινωπίδης Χ.3, Σαρρής Ι.4

1Ακτινολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου
2Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ
3Ιδιωτική Κλινική Αγ. Λουκάς
4Γ´Πανεπιστημιακή Κλινική, Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

Εισαγωγή: Η αστάθεια της άρθρωσης του ώμου είναι μία παθολογική οντότητα δύσκολη στην κλινική 
πράξη και στην απεικονιστική διάγνωση ειδικά σε νεαρούς ασθενείς. Αν και η εξέταση εκλογής για την 
κάκωση του ώμου είναι η μαγνητική τομογραφία, η ευαισθησία και ειδικότητα της μαγνητικής αρθρογραφίας 
είναι κατά πολύ υψηλότερη.

Υλικό-Μέθοδος: Εξετάσθηκαν με μαγνητική αρθρογραφία συνολικά 9 άτομα, 7 άνδρες και 2 γυναίκες με 
μέσο όρο ηλικίας 25 έτη (15-32 ετών).
Όλοι οι ασθενείς είχαν κλινική εικόνα αστάθειας της άρθρωσης του ώμου είτε μετά από ένα μεμονομένο 
επεισόδιο τραυματισμού, αναταχθέν εξάρθρημα, είτε λόγω επαναλαμβανόμενων μικροτραυματισμών.
Οι ασθενείς ελέχθηκαν σε μαγνητικό τομογράφο 3Τ(Phillips Ingienia) μετά την ενδοαρθρική έγχυση 
10ml διαλύματος ιωδιούχου σκιαστικού και ξιλοκαίνης και 10ml παραμαγνητικής ουσίας σε διάλυμμα 
συγκέντρωσης 2% είτε υπό ακτινοσκοπικό είτε υπό υπερηχογραφικό έλεγχο. Ελήθφησαν τομές σε τρία 
επίπεδα, στεφανιαίο, λοξό/οβελιαίο και εγκάρσιο με άξονα παράλληλο με την ακρωμιοκλειδική άρθρωση 
με επιβάρυνση της Τ1 παραμέτρου με καταστολή λίπους. Συμπληρωματικά ελήφθησαν τομές σε στεφανιαίο 
επίπεδο με επιβάρυνση της Τ1 παραμέτρου και STIR ακολουθίες στο ίδιο επίπεδο για την ανεύρεση πιθανού 
οστικού οιδήματος.
Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε συμπληρωματική CT αρθρογραφία σε θέση ABER.

Αποτελέσματα: Σε 2 ασθενείς η μαγνητική αρθρογραφία δεν ανέδειξε την ύπαρξη παθολογίας. Σε 2 
ασθενείς, με ιστορικό πρόσφατης κάκωσης ανέδειξε την ύπαρξη οστικής βλάβης Bankart και χρειάστηκε 
η συμπληρωματική αξονική αρθρογραφία για τον προσδιορισμό του συνολικού οστικού ελλείματος της 
ωμογλήνης με μεγαλύτερη ακρίβεια της βλάβης Hill-Sachs και της ανάστροφης βλάβης Hill-Sachs. Στην 
νεαρότερη ασθενή, αθλήτρια πετοσφαίρισης (volley), απεικονίσθηκε η ύπαρξη ρήξης Perthes. Στους 
υπόλοιπους 4 ασθενείς απεικονίσθηκε ρήξη τύπου Slap, τύπου 1 και τύπου 3.

Συμπέρασμα: Αν και η μαγνητική τομογραφία αποτελεί την εξέταση εκλογής για τις κακώσεις στην άρθρωση 
του ώμου, η μαγνητική αρθρογραφία εμφανίζει μεγαλύτερη ευαισθησία και ειδικότητα στην απεικόνιση και 
αξιολόγηση μικρών ενδοαρθρικών δομών όπως είναι οι επιχείλιοι χόνδροι, οι γληνοβραχιόνιοι σύνδεσμοι 
και το ενδοαρθρικό τμήμα του τένοντα τη μακράς κεφαλής του δικέφαλου βραχιονίου μυός. Επίσης, με 
την μαγνητική αρθρογραφία μπορεί να απεικονισθεί και μικρής έκτασης ρήξη στην αρθρική επιφάνεια του 
τένοντα του υπερακανθίου μυός.



47

O28 ΡΗξΗ ΤΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΙΝΟΧΟΝΔΡΙΝΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ

Μπιντούδη Α.1, Νάτσης Κ.2, Θεοδωρακόπουλος Α.1, Παπαβασιλείου Κ.3, Σαρρής Ι.3

1Ακτινολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου
2Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ
3Γ’ Πανεπιστημιακή Κλινική, Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

Eισαγωγή: Το σύμπλεγμα του τρίγωνου ινοχόνδρινου συμπλέγματος αποτελείται από τον τρίγωνο χόνδρο, 
τους κερκιδοωλενικούς συνδέσμους (παλαμιαίο και ραχιαίο σύνδεσμο), παλαμιαίο ωλενοκαρπικό σύνδεσμο 
(ωλενομηνοειδή και ωλενοπυραμοειδή σύνδεμο), τον έσω (ωλένιο) πλάγιο σύνδεσμο, τον ωλενοκαρπικό 
μηνίσκο και τον αστεροειδή ραχιαίο σύνδεσμο. Ο σημαντικότερος ρόλος του είναι η σταθεροποίηση της 
κάτω κερκιδοωλενικής άρθρωσης και του ωλένιου τμήματος του καρπού.
Οι πολεμικές τέχνες είναι μια σειρά αθλημάτων κατά την διάρκεια των οποίων ο τρίγωνος χόνδρος μπορεί να 
υποστεί τραυματισμό.

Υλικό-Μέθοδος: Εξετάσθηκαν συνολικά 9 ασθενείς πολεμικών τεχνών οι οποίοι προσήλθαν με την κλινική 
υπόνοια ρήξης τρίγωνου χόνδρου. Σε 5 ασθενείς επιβεβαιώθηκε η κάκωση του ινοχόνδρινου συμπλέγματος. 
Οι 4 ήταν άρρενες και 1 ήταν γυναίκα με μέσο όρο ηλικίας 21 έτη (15-37 ετών). Οι 4 από τους 5 ασθενείς 
υποβλήθηκαν σε μαγνητική τομογραφία ένω σε μία περίπτωση μόνο η διερεύνηση ξεκίνησε απευθείας 
με μαγνητική αρθρογραφία. Οι ασθενείς εξετάσθηκαν σε μαγνητικό τομογράφο 3Τ (Phillips Ingienia) με 
ακολουθίες πρωτονίων με καταστολή λίπους σε 3 επίπεδα, εγκάρσιο, οβελιαίο και στεφανιαίο,Τ1WI σε 
στεφανιαίο και εγκάρσιο επίπεδο και ειδικές ακολουθίες Τ2 FFE για την καλύτερη απεικόνιση του τρίγωνου 
χόνδρου. Στην περίπτωση της μαγνητικής αρθρογραφίας ο ασθενής εξετάσθηκε μετά την ενδοφλέβια 
χορήγηση σκιαστικού υπό υπερηχογραφικό έλεγχο με ακολουθίες Τ1WI με καταστολή λίπους σε 3 επίπεδα. 

Αποτελέσματα: Στους 5 ασθενείς απεικονίσθηκε κάκωση στον τρίγωνο χόνδρο. Σε κανέναν αθλητή δεν 
απεικονίσθηκε κάταγμα ωλένης ή κερκίδας. Ένας αθλητής είχε θετική απόκλειση ωλένης. Σε όλους τους 
ασθενείς απεικονίσθηκε μικρού βαθμού κάκωση ΙΑ. Σε έναν μονο ασθενή ο βαθμός κάκωσης χαρακτηρίστηκε 
ως ΙΙΑ. Λόγω του μικρού βαθμού κάκωσης οι ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν συντηρητικά, χωρίς αρθροσκοπική 
αποκατάσταση.

Συμπέρασμα: Η μαγνητική τομογραφία αποτελεί την εξέταση εκλογής για την διερεύνηση μικρών 
ενδοαρθρικών ανατομικών δομών που μπορούν να υποστούν κάκωση κατά την διάρκεια της καθημερινής 
προπόνησης ή μετά από τραυματισμό στις πολεμικές τέχνες. 
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O29 ΔΙΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΒΛΑΒΗΣ ΤΥΠΟΥ BANKART

Ηλιόπουλος Ε., Ιωσηφίδης Μ., Τότλης Τ., Βλάχου Ε., Αλβανός Δ., Κυριακίδης Α.

Ορθοπαιδική Κλινική Ε.Σ.Υ., Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

Σκοπός: Η αρθροσκοπική αντιμετώπιση της βλάβης τύπου Bankart σε καθ’ έξιν πρόσθιο εξάρθρήμα του 
ώμου είναι η μέθοδος εκλογής για αυτές τις βλάβες. Η μελέτη μας αποσκοπεί στην καταγραφή του χρόνου 
της αποκατάστασης και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. 

Υλικό-Μέθοδοι: Αναλύσαμε αναδρομικά τα δεδομένα 32 ασθενών που υποβλήθηκαν σε αρθροσκοπική 
αποκατάσταση του καθ’ έξιν πρόσθιου εξαρθρήματος με επανασυρραφή του προσθίου επιχειλίου χόνδρου 
και/ή πτύχωση του προσθίου θυλάκου. Επρόκειτο για 21 άνδρες και 11 γυναίκες, μ.ο. ηλικίας 28,2 έτη, 
που επανεξετάσθηκαν στους 3-6-12-24 μήνες. Προϋπόθεση για την ένταξη στην μελέτη ήταν η ύπαρξη 
προεγχειρητικά τουλάχιστον τριών επεισοδίων πρόσθιου εξαρθρήματος του ώμου. Χρησιμοποιήθηκαν 2 
κλίμακες ελέγχου της αποκατάστασης της λειτουργικότητας του ώμου (UCLA Score-κ.φ. 35 και Constant 
Score-κ.φ. 100). Καταγράψαμε το επίπεδο αποκατάστασης σε σχέση με το χρόνο (θεωρήσαμε ικανοποιητικό 
αποτέλεσμα >27 στο UCLA Score και επίτευξη του 80% σε σχέση με το υγιές με βάση το Constant Score). 
Ελέγξαμε τους πιθανούς παράγοντες που επηρεάζουν την αποκατάσταση όπως ηλικία, φύλο, αριθμό 
εξαρθρημάτων, ποιότητα ιστού και μέγεθος βλάβης.   

Αποτελέσματα: Είκοσι δύο ασθενείς (68,75 %) χρειάστηκαν 3 μήνες για να πετύχουν τα παραπάνω 
κριτήρια, 8 ασθενείς χρειάστηκαν 6 μήνες (25 %) και δύο ασθενείς πάνω από 6 μήνες. Την χρονική στιγμή 
του τελευταίου follow up (24 μήνες μετεγχειρητικά) το μέσο όρο του UCLA score ήταν 33,4, ενώ αυτό του 
constant score ήταν 93,6%. Οι ασθενείς με καλύτερη ποιότητα ιστού του επιχειλίου χόνδρου και με το 
μικρότερο αριθμό των εξαρθρημάτων είχαν τον μικρότερο χρόνο αποκατάστασης. Ιδιαίτερα σημειώνουμε ότι 
η πλειοψηφία των ασθενών ανέφεραν καθόλου ή ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο από τον 1ο μετεγχειρητικό 
μήνα και απέκτησαν γρήγορα ικανοποιητικό εύρος κίνησης. 

Συμπεράσματα: Περίπου το 68% των ασθενών απέκτησαν ικανοποιητική λειτουργικότητα του ώμου εντός 
3 μηνών και σχεδόν όλοι (94%) εντός 6 μηνών από την επέμβαση. Η ποιότητα ιστού του επιχειλίου χόνδρου 
και ο αριθμός των εξαρθρημάτων ήταν οι παράγοντες που επηρέασαν το αποτέλεσμα. 
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O30 ΔΙΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΡΗξΗΣ ΤΟΥ ΜΥΟΤΕΝΟΝΤΩΔΟΥΣ ΠΕΤΑΛΟΥ

Ηλιόπουλος Ε., Τότλης Τ., Πετράς Κ., Ιωσηφίδης Μ., Αλβανός Δ., Κυριακίδης Α.

Ορθοπαιδική Κλινική Ε.Σ.Υ., Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

Σκοπός: Η αρθροσκοπική αντιμετώπιση των ρήξεων του μυοτενοντώδους πετάλου είναι μέθοδος εκλογής 
για τις βλάβες αυτές. Η λειτουργική αποκατάσταση μετά από τη συρραφή των τενόντων απαιτεί σημαντικό 
χρόνο. Σκοπός της μελέτης μας είναι να καταγράψουμε το χρόνο για την αποκατάσταση και τους παράγοντες 
που την επηρεάζουν. 

Υλικό-Μέθοδοι: Αναλύσαμε αναδρομικά τα δεδομένα 69 ασθενών που υποβλήθηκαν σε αρθροσκοπική 
αποκατάσταση του μυοτενοντώδους πετάλου (38 γυναίκες και 31 άνδρες, μ.ο. ηλικίας 57,8 έτη, περίοδος 
follow-up 3-6-12-24 μήνες). Χρησιμοποιήσαμε 2 κλίμακες ελέγχου της αποκατάστασης (UCLA Score-κ.φ. 35 
και Constant Score-κ.φ. 100). Καταγράψαμε το επίπεδο αποκατάστασης σε σχέση με το χρόνο (θεωρήσαμε 
ικανοποιητικό αποτέλεσμα >27 στο UCLA Score και επίτευξη του 80% σε σχέση με το υγιές με βάση το 
Constant Score). Ελέγξαμε τους πιθανούς παράγοντες που επηρεάζουν την αποκατάσταση όπως ηλικία, 
φύλο, προεγχειρητική δυσκαμψία - εύρος κίνησης ώμου, ποιότητα ιστού και μέγεθος βλάβης.
   
Αποτελέσματα: Είκοσι-δύο ασθενείς (31,88 %) χρειάστηκαν 3 μήνες για να πετύχουν τα παραπάνω κριτήρια, 
33 ασθενείς χρειάστηκαν 6 μήνες (47,82 %) και οι υπόλοιποι 14 (20,28%) πάνω από 6 μήνες. Τον χρόνο 
του τελευταίου follow up (24 μήνες μετεγχειρητικά) το μέσο όρο στο UCLA score ήταν 32,4 και στο Constant 
score 88,7%. Οι νεότεροι ασθενείς, με μικρότερη βλάβη και μικρότερο περιορισμό του εύρους κίνησης 
είχαν τον μικρότερο χρόνο αποκατάστασης. Ιδιαίτερα σημειώνουμε ότι ασθενείς με καλό εύρος κίνησης (π.χ. 
δυνατότητα απαγωγής άνω άκρου) είχαν γρηγορότερη αποκατάσταση, παρά το μεγάλο μέγεθος της βλάβης.

Συμπεράσματα: Το 79,7% των ασθενών απέκτησαν ικανοποιητική λειτουργικότητα του ώμου εντός 6 
μηνών από την επέμβαση. Ο βαθμός της προεγχειρητικής δυσκαμψίας, η ηλικία και το μέγεθος της βλάβης 
ήταν κατά σειρά οι παράγοντες που επηρέασαν το αποτέλεσμα. 
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O31 ΣΚΑΦΟΕΙΔΗΣ ΩΜΟΠΛΑΤΗ: ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΑΙΤΙΑ ΕΚΤΙΝΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΩΜΟΠΛΑΤΗΣ; 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Τότλης Τ.1,2, Ιωσηφίδης Μ.1, Νάτσης Κ.2, Μπιντούδη Α.3, Παπαροϊδάμης Γ.2, Κυριακίδης Α.1

1Β’ Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου
2Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, ΑΠΘ
3Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

Εισαγωγή-Σκοπός: Εκτινασσόμενη ωμοπλάτη ορίζεται ως ένας ψηλαφητός και ορισμένες φορές επώδυνος 
κριγμός ή αναπήδηση στη θωρακοωμοπλατιαία άρθρωση. Οι πιθανές αιτίες κατατάσσονται σε τρεις 
κατηγορίες: ορογονοθυλακίτιδα, μυϊκές ανωμαλίες και ανωμαλίες οστικές ή μαλακών μορίων. Οι οστικές 
ανωμαλίες παρεμβάλλονται στην άρθρωση και διαταράσσουν την ομαλή κίνηση της ωμοπλάτης επί του 
θωρακικού τοιχώματος, προκαλώντας προστριβή και κριγμό, με αποτέλεσμα αντιδραστικές αλλοιώσεις 
των παρεμβαλλόμενων μαλακών μορίων και δευτεροπαθή ορογονοθυλακίτιδα και άλγος. Στην παρούσα 
μελέτη παρουσιάζουμε μία περίπτωση ασθενούς με εκτινασσόμενη ωμοπλάτη και άλγος στην άνω-έσω 
γωνία αυτής, που αποδόθηκε στο υπόκοιλο (σκαφοειδές) νωτιαίο χείλος της ωμοπλάτης.

Υλικά-Μέθοδοι: Χειρώνακτας άντρας ηλικίας 39 ετών προσήλθε στα Εξωτερικά Ιατρεία της Κλινικής 
αιτιώμενος αναπήδηση της αριστερής ωμοπλάτης και άλγος κατά τις κινήσεις του άνω άκρου πάνω από το 
επίπεδο του ώμου. 

Αποτελέσματα: Η κλινική εξέταση επιβεβαίωσε τη διάγνωση της εκτινασσόμενης ωμοπλάτης με αναπήδηση 
της άνω-έσω γωνίας αυτής επί του θωρακικού τοιχώματος και τοπική ευαισθησία κατά την ψηλάφηση της 
περιοχής. Ο απεικονιστικός έλεγχος με ακτινογραφίες και αξονική τομογραφία με τρισδιάστατη ανασύνθεση 
των εικόνων απέκλεισε την ύπαρξη οστικών ανωμαλιών στη θωρακοωμοπλατιαία άρθρωση, ενώ ανέδειξε 
έντονα υπόκοιλο (σκαφοειδές) νωτιαίο χείλος και των δύο ωμοπλατών του ασθενούς. Ακολουθήθηκε 
πρόγραμμα φυσικοθεραπείας με έμφαση, μετά την υποχώρηση των συμπτωμάτων, στις ασκήσεις 
ενδυνάμωσης των μυών που προσάγουν την ωμοπλάτη. Τρεις μήνες μετά, ο ασθενής είναι ελεύθερος 
συμπτωμάτων και εμφανίζει ελάχιστα ψηλαφητό κριγμό κατά την περιαγωγή του ώμου.

Συμπεράσματα: Η ύπαρξη σκαφοειδούς ωμοπλάτης, αν και πρόκειται για οστική ανωμαλία, θα μπορούσε 
να συμπεριληφθεί στους αιτιολογικούς παράγοντες της εκτινασσόμενης ωμοπλάτης λόγω μυϊκών ανωμαλιών 
οι οποίες συνήθως τη συνοδεύουν και μπορεί να οδηγήσουν σε διαταραχή της κίνησης της ωμοπλάτης. Εάν 
από τον απεικονιστικό έλεγχο αποκλειστούν άλλες αιτίες, η πάθηση αντιμετωπίζεται συντηρητικά με κύριο 
στόχο την ενδυνάμωση των μυών που προσάγουν την ωμοπλάτη. Επί αποτυχίας συντηρητικής θεραπείας, 
η εκτινασσόμενη ωμοπλάτη μπορεί να αντιμετωπιστεί με ανοικτή χειρουργική επέμβαση ή αρθροσκοπικά.
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