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H	Συντακτική	Eπιτρoπή	επισημαίνει	ότι	oι	στήλες	της	εφημερίδας	είναι	ανoικτές	για	κάθε	συνεργασία	
συναδέλφoυ	πoυ	θα	αφoρά	σε	θεραπευτικό	θέμα,	ανασκόπηση,	βιβλιoγραφική	ενημέρωση	ή	σε	
πρoσωπική	εμπειρία	γύρω	από	επίκαιρα	ή	κλασικά	oρθoπαιδικά	θέματα.

OΔHΓIEΣ ΠPOΣ ΣYΓΓPAΦEIΣ TOY INFO ORTHOPAEDICS
To	INFO	ORTHOPAEDICS	δέχεται	για	δημoσίευση:
•Aνασκoπήσεις oρθoπαιδικών ή ιατρικών θεμάτων, στις oπoίες τoνίζoνται ιδιαίτερα oι σύγχρoνες απόψεις. 
•Eπίκαιρα oρθoπαιδικά θέματα ή θέματα σχετιζόμενα με την ειδικότητα της Oρθoπαιδικής. •Eνδιαφέρoυσες 
περιπτώσεις με πρακτικό ενδιαφέρoν. •Aναφoρά σε συνέδρια, επιστημoνικές εκδηλώσεις πoυ έγιναν, με 
παρoυσίαση των απoτελεσμάτων των εργασιών τoυς και με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρoνες θεραπευτικές 
πρoσεγγίσεις. •Kλινικoεργαστηριακά ή επιδημιoλoγικά θέματα. •Θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην 
Oρθoπαιδική. •Σημαντικές ειδήσεις από τη δραστηριότητα επιστημoνικών ιατρικών εταιρειών. •Eιδικά 
άρθρα. •Παρoυσίαση σύγχρoνης τεχνoλoγίας στην Oρθoπαιδική. •Eνημέρωση για τεχνικά θέματα πoυ 
αφoρoύν στoν τεχνικό εξoπλισμό τoυ oρθoπαιδικoύ ιατρείoυ ή των ενδoσκoπικών μoνάδων. •Πρακτικές 
κατευθύνσεις σε δύσκoλα oρθoπαιδικά θέματα. •Eπιστoλές πρoς τη Σύνταξη. •Aνασκόπηση τoυ 
διεθνoύς Iατρικoύ Tύπoυ. •Oρθoπαιδικές ή ιατρικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. •Oρθoπαιδική και 
Πληρoφoρική. •Oρθoπαιδική και Iστoρία. •Bιβλιoπαρoυσιάσεις, βιβλιoκρισίες. •Eρωτήσεις αυτoελέγχoυ 
oρθoπαιδικών γνώσεων. •Aφιερώματα σε συναδέλφoυς πoυ απεβίωσαν. •Nέα ιατρoφαρμακευτικά 
πρoϊόντα. •Aγγελίες με ιατρικό περιεχόμενo. •Πρoαναγγελίες επιστημoνικών εκδηλώσεων. Eπίσης, τo 
INFO ORTHOPAEDICS δέχεται για δημoσίευση χειρόγραφα πoυ είναι σύντoμες μεταφράσεις στα ελληνικά 
εργασιών, οι οπoίες έχoυν δημoσιευτεί σε ξενόγλωσσα περιoδικά.
Oδηγίες	 για	 τη	 σύνταξη	 χειρoγράφων	 και	 δισκετών	 H/Y	 πρoς	 απoστoλή	 για	 τo	 INFO	
ORTHOPAEDICS	
•		Δύo	αντίγραφα	τoυ	χειρoγράφoυ,	δακτυλoγραφημένα	ή	εκτυπωμένα	σ’	εκτυπωτή	με	διπλό	
διάστημα,	σε	λευκό	χαρτί	διαστάσεων	A4	(21	x	28cm).	To	σύνoλo	τoυ	κειμένoυ	να	μην	
υπερβαίνει	τις	6	σελίδες	A4.	

•		Xρησιμoπoιήστε	ξεχωριστό	φύλλo	για	κάθε	ένα	από	τα	εξής	τμήματα	(πoυ	πρέπει	να	απoτελoύν	
τo	χειρόγραφo).
α)	Σελίδα	τίτλoυ	[περιλαμβάνει	τoν	τίτλo,	στoιχεία	των	συγγραφέων	(oνoματεπώνυμo,	ιδιότητα,	
διεύθυνση,	τηλέφωνo,	fax,	e-mail	(αν	υπάρχει)].	β)	Kείμενo.	γ)	Bιβλιoγραφία,	εάν	είναι	απαραίτητη.	
δ)	Πίνακες	-	σχέδια	(σε	ξεχωριστό	φύλλo	τo	καθένα).	ε)	Yπότιτλoι	των	εικόνων.

•		Eικόνες	-	σχέδια,	φωτoγραφίες,	slides.	Toπoθετήστε	αυτoκόλλητη	επιγραφή	στo	πίσω	μέρoς	
τoυς	με	τα	εξής	στoιχεία:	Όνoμα	συγγραφέα,	αριθμός	της	εικόνας,	βέλoς	πoυ	να	δείχνει	τo	
πάνω	μέρoς	της.

•		Δισκέττα	3,5”	(φoρμαρισμένη	σε	DOS.	Nα	έχει	χρησιμoπoιηθεί	επεξεργαστής	κειμένoυ	MS	Word	
for	Windows	‘95	ή	νεότερη	έκδoση).	

Σημείωση:	Xειρόγραφα	δημoσιευμένα	ή	μη,	καθώς	και	σχήματα,	πίνακες,	φωτoγραφίες,	διαφάνειες	
ή	δισκέτες	δεν	επιστρέφoνται.	
Παρακαλώ,	απoστείλατε	τα	χειρόγραφα,	δισκέτες	και	τo	λoιπό	έντυπo	υλικό	πρoς	δημoσίευση	
στη	διεύθυνση:
ΠPOΣ:	INFO	ORTHOPAEDICS	
Yπόψη	κoυ	Γ.	Σάπκα,	Δ/νση:	Mεσoγείων	215,	115	25	Aθήνα
Tηλ.:	210	6777590,	Fax:	210	6756352,	E-mail:	kafkas@otenet.gr
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Οστεοτομία λόρδωσης 
και εσωτερική σταθεροποίηση 

για την αντιμετώπιση θωρακικής 
και θωρακοοσφυϊκής κύφωσης

A. ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ, Γ.Χ. ΚΕΛΑΛΗΣ, Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗ*
Μονάδας Σπονδυλικής Στήλης και Σκολίωσης, Νοσοκομείο ΚΑΤ, Αθήνα

Η συντηρητική αγωγή περιλαμβάνει τον 
κλινοστατισμό, τη χορήγηση αναλγησίας 
και έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

α.	η	στάση	της	σπονδυλικής	στήλης	παραμένει	
κυφωτική	στον	ίδιο	ακριβώς	βαθμό.
β.	με	τον	κλινοστατισμό	η	οστεοπόρωση	επι
δεινώνεται.
γ.	ενώ	η	οστεοπόρωση	συνεχίζει	την	παθοφυ
σιολογική	της	πορεία,	η	διατήρηση	της	κυφωτικής	
στάσης	προδιαθέτει	σε	νέα	κατάγματα.
δ.	οι	νευρικές	βλάβες	παραμένουν	ως	πιθανό
τητα	(αν	και	μικρή).
ε.	η	ζωτική	χωρητικότητα	παραμένει	μικρή	και	
βαίνει	μειούμενη	σε	ασθενείς	υπερήλικες	με	μι
κρές	εφεδρείες	και	συχνά	ήδη	εγκατεστημένες	
πνευμονικές	παθήσεις.
Η	χειρουργική	αγωγή	έχει	τα	εξής	χαρακτηρι
στικά:
α.	περιλαμβάνει	κάθε	είδους	περιεγχειρητικό	
κίνδυνο	(πνευμοθώρακα,	ατελεκτασία,	πνευμο
νία,	αγγειακές	βλάβες,	νευραπραξία	βραχιονίου	
πλέγματος,	νευραλγία	μετά	συμπαθεκτομή),	με	
ό,τι	αυτό	σημαίνει	για	ασθενείς	υπερήλικες.
β.	αντιμετωπίζει	μια	ποικιλία	τεχνικών	προβλη
μάτων,	τόσο	με	τα	μοσχεύματα	(μετακίνηση,	
καθίζηση,	ψευδάρθρωση)	όσο	και	με	τα	υλικά	
που	χρησιμοποιούνται	(θραύση	υλικών,	οπισθο
χώρηση	υλικών).
Εάν	λοιπόν	αποφασισθεί	η	χειρουργική	θεραπεία,	
μπαίνουμε	άμεσα	στο	επόμενο	δίλημμα:	Πρόσθια	
ή	οπίσθια	προσπέλαση;
Είναι	ένα	θέμα	για	το	οποίο	έχουν	ειπωθεί	πολλά	
και	συνεχίζουν	να	λέγονται	πολλά	επίσης.	Παρόλα	
αυτά,	φαίνεται	να	καταλήγουμε	στην	πρόκριση	
της	οπίσθιας	προσπέλασης	προς	την	αντιμετώπισή	
τους,	λόγω	των	σαφώς	περισσότερων	πλεονε
κτημάτων	και	των	λιγότερων	μειονεκτημάτων,	
που	εξάλλου	είναι	διαχειρίσιμα	(Suk,	Spine	2003,	

Lehmer,	Spine	1994).
Από	τη	στιγμή	που	έχουμε	αποφασίσει	τη	χει
ρουργική	θεραπεία	με	οπίσθια	προσπέλαση,	βρι
σκόμαστε	αντιμέτωποι	με	τα	ερώτηματα:	ποιες	
χειρουργικές	τεχνικές	υπάρχουν	και	πώς	έχουν	
εξελιχθεί	στην	πορεία	του	χρόνου.
Η	πρώτη	τεχνική	που	αναφέρεται	είναι	η	τεχνική	
οστεοτομίας	κλεινόμενης	και	ανοιγόμενης	σφή
νας	SmithPetersen	(εικόνα	1)	που	αφορούσε	
στην	περιορισμένη	οστεοτομία	των	οπισθίων	
στοιχείων	έως	και	τις	αρθρικές	αποφύσεις,	σε	ένα	
έως	τρία	επίπεδα.	Με	δεδομένο	το	ακέραιο	της	
μέσης	κολόνας	και	τη	συνακόλουθη	δυνατότητά	
της	να	χρησιμοποιηθεί	ως	γίγγλυμος	(μεντεσές),	
ακολουθούσε	χειρισμός	λόρδωσης	με	το	χειρουρ
γικό	τραπέζι.	
Η	σταθεροποίηση	γινόταν	με	οστικά	αυτομο
σχεύματα	(SmithPetersen,	JBJS	1945,	La	Chapelle	
1946).	Αυτή	η	τεχνική	δεν	προκαλούσε	σοβαρή	
διαφορά	μήκους	μεταξύ	της	σπονδυλικής	στήλης	
και	των	νευρικών	δομών.	Μετεγχειρητικά	δε	ακο
λουθείτο	από	εφαρμογή	κηδεμόνα	για	36	μήνες	
και	υποστήριξη	της	σπονδυλικής	στήλης	για	δύο	
επιπλέον	έτη.
Μια	άλλη	τεχνική	που	αναφέρεται	είναι	η	τεχνική	
οστεοτομίας	σφήνας	της	οπίσθιας	κολόνας	(εικόνα	
2)	(Briggs	1946),	που	σε	μερικούς	ασθενείς	συμπλη
ρωνόταν	με	σταθεροποίηση	με	πλάκες.
Έκτοτε	και	μέχρι	και	τη	δεκαετία	του	1970	ήταν	
οι	παραλλαγές	των	παραπάνω	τεχνικών	που	επι
κράτησαν,	με	όποιες	μικρές	παραλλαγές	τους,	με	
χαρακτηριστικό	το	μικρό	αριθμό	των	σειρών	και	τη	
σποραδική	εμφάνιση	ανεπιθύμητων	μετεγχειρητι
κών	συμβάντων	(συμπίεση	νεύρων,	ειλεός	από	
κάκωση	της	άνω	μεσεντέριας	αρτηρίας,	γαστρι
κό	έλκος,	αμυλοείδωση,	πνευμονία,	θρόμβωση	
των	φλεβών	του	νωτιαίου	μυελού,	ρήξη	αορ
τής)	(Herbert	1948,	Adams	1952,	Lichtblau	and	

Η	κύφωση	από	οστεοπορωτικό	κάταγμα	σπονδύλου	αντιμετωπίζεται	
με	δύο	διαφορετικούς	τρόπους:	τη	συντηρητική	αγωγή,	στην	οποία	
υπόκειται	η	πλειοψηφία	των	πασχόντων,	και	τη	χειρουργική	αγωγή.



Wilson	1956,	Law	1952,59,62,69,	Scudese	
and	Calabro	1963,	Bossers	1972,	Simmons	
1977).
To	1985	o	Tomasen	παρουσιάζει	τη	δια
σπονδυλική	οστεοτομία	κλεινόμενης	σφήνας	
(εικόνα	3)	(Tomasen,	Clinic	Orthop	Relat	Res	
1985),	που	περιλαμβάνει:
α.	εκτομή	πετάλου	και	αρθρώσεων,
β.	διεκβολή	διαυχενικών	κοχλιών	12	ε
πίπεδα	πάνω	και	κάτω	από	τον	κορυφαίο	
σπόνδυλο,
γ.	αφαίρεση	σπογγώδους	δια	των	αυχέ
νων,
δ.	χειρισμό	συμπίεσης	μέχρι	να	ακουμπή
σουν	μεταξύ	τους	η	άνω	και	η	κάτω	τελική	
πλάκα,
ε.	σταθεροποίηση	με	υλικά	(όπως	άγκι
στρα).
Όπως	γίνεται	φανερό	από	την	περιγραφή	
της	τεχνικής	αυτής,	ο	γίγγλυμος	μεταφέρεται	
στην	πρόσθια	κολόνα,	η	οποία	είναι	η	μόνη	

που	παραμένει	ακέραιη.	Έτσι	αποφεύγονται	
οι	παρενέργειες	από	τις	προσπονδυλικές	
ανατομικές	δομές.
Η	σπονδυλική	στήλη	βραχύνεται	ως	οστική	
δομή	και	δεν	ανοίγεται	ούτε	η	πρόσθια	αλλά	
ούτε	και	η	μέση	κολόνα.	Οι	διορθώσεις	που	
έχει	ανακοινώσει	ο	συγκεκριμένος	συγγρα
φέας	κυμαίνονται	από	15ο50ο	σε	μια	σειρά	
από	περιστατικά	αναφοράς	μεταξύ	των	ετών	
19551981.
Θεωρήθηκε	ασφαλής	μέθοδος,	όμως	δε	
στερείται	τελικά	παρενεργειών,	λόγω	της	
περίσσειας	των	νευρικών	δομών,	γεγονός	
που	οδήγησε	τόσο	τον	ίδιο	όσο	και	άλλους	
συγγραφείς	να	θέσουν	όρια	στη	διόρθωση,	
που	κυμαίνονται	από	35ο	έως	45ο	(Tomansen,	
Clin	Orth	Rel	Res	1985,	Gertzbein,	Spine	1992,	
Lehmer,	Spine	1994,	Berven,	Spine	2001).	Με	
τα	όρια	αυτά,	η	τεχνική	αυτή	εφαρμόζεται	
μέχρι	σήμερα.
Το	2005	ο	Chang	παρουσιάζει	τη	διασπον

δυλική	οστεοτομία	κλεινόμενης	και	ανοιγόμε
νης	σφήνας	(εικόνα	4),	που	περιλαμβάνει:
α.	διεκβολή	κοχλιών	12	επίπεδα	πάνω	και	
κάτω	από	τον	κορυφαίο	σπόνδυλο,
β.	αποφλοίωση	της	βάσης	των	αυχένων	του	
κορυφαίου	σπονδύλου	και	εισδοχή	οδηγού	
βελόνας,	υπό	ακτινοσκοπικό	έλεγχο,
γ.	διεύρυνση	του	ανοίγματος	με	κοχλιάριο,	
μέχρι	να	χωρά	ο	μικρότερος	δοκιμαστικός	
κλωβός,
δ.	πεταλεκτομή,
ε.	κτύπημα	του	δοκιμαστικού	κλωβού	με	το	
σφυρί,	μέχρι	να	τρωθεί	το	πρόσθιο	τοίχωμα	
του	σπονδυλικού	σώματος,
στ.	σταδιακή	διεύρυνση	του	δοκιμαστικού	
κλωβού,	μέχρι	να	εφαρμόσει	μεταξύ	των	
δύο	τελικών	πλακών,
ζ.	προσεκτική	αφαίρεση	του	οπισθίου	τοιχώ
ματος	του	σπονδυλικού	σώματος,
η.	τοποθέτηση	δύο	ίσων	κλωβών,	πλήρων	
αυτομοσχευμάτων	σπογγώδους,	μέχρι	που	
το	οπίσθιο	άκρο	τους	να	μπει	μέσα	στη	μέ
ση	κολόνα,
θ.	διορθωτικούς	χειρισμούς	με	το	χειρουρ
γικό	τραπέζι	(λορδωτική	θέση),
ι.	διορθωτικούς	χειρισμούς	με	εφαρμογή	
πίεσης	από	το	χειρουργό	επί	του	κορυφαίου	
σπονδύλου	(όπου	ακούγεται	μερικές	φορές	
ο	ήχος	προκαλούμενου	κατάγματος),
ια.	τελική	σταθεροποίηση	με	προκυρτωμέ
νες	ράβδους	και	αυτομοσχεύματα.
Όπως	γίνεται	φανερό,	σε	αυτή	την	περί
πτωση	ο	γίγγλυμος	βρίσκεται	στη	μέση	κο
λόνα,	η	οποία,	αν	και	χωρίς	την	αρχική	της	
αρχιτεκτονική,	ανένδοτη	ούσα	λόγω	των	
ενσφηνομένων	μεταλλικών	κλωβών,	είναι	
σε	θέση	να	παίξει	το	ρόλο	αυτό	(KaoWha	

Chang,	Spine	2005).
Με	δεδομένο	το	οστεοπορωτικό	οστικό	υ
πόβαθρο	πρέπει	να	δοθεί	ιδιαίτερη	προσοχή	
στην	αποτροπή	της	αποτυχίας	των	υλικών.	
Για	το	σκοπό	αυτό	έχουν	προταθεί:
α.	πολλαπλά	σημεία	στήριξης	(μακρύτερη	
κατασκευή),
β.	χρήση	αγκίστρων	μαζί	με	κοχλίες	στο	
ίδιο	επίπεδο,
γ.	έγχυση	βιολογικού	τσιμέντου	στις	τρύ
πες	διεκβολής	των	κοχλιών	(με	προσθήκη	
ανθρακικού	απατίτη),
δ.	αποφυγή	του	τερματισμού	της	κατασκευ
ής	σε	κυφωτικό	επίπεδο,
ε.	συμβιβασμός	με	μικρότερη	διόρθωση	
και
στ.	πρόσθετη	πρόσθια	στήριξη	(Hu,	Spine	

Πίνακας 1. Πρόσθια προσπέλαση.
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1997,	Sun,	SRS	2004	Annual	Meeting).
Είναι	πολύ	σημαντικό,	για	την	αποφυγή	της	
αποτυχίας	των	υλικών,	τα	υλικά	να	χρησιμο
ποιούνται	μόνο	για	τη	σταθεροποίηση	της	
σπονδυλικής	στήλης	και	όχι	ως	εργαλείο	
διόρθωσης.	Η	διόρθωση	που	προηγείται	γί
νεται	με	λύση	της	συνέχειας	και	των	τριών	
κολόνων	με	αλλαγή	της	θέσης	του	χειρουρ
γικού	τραπεζιού	και	με	τους	χειρουργικούς	
χειρισμούς.
Εξάλλου	οι	δυνάμεις	με	οπίσθια	κατεύθυν
ση	οφείλουν	να	είναι	οι	ελάχιστες	δυνατές.	
Ανακατασκευάζοντας	την	ευθυγράμμιση	της	
σπονδυλικής	στήλης	και	αλλάζοντας	την	
τοπική	κύφωση	σε	λόρδωση,	οι	δυνάμεις	
με	οπίσθια	κατεύθυνση	ελαχιστοποιούνται	
(εικόνα	5)	(Saita,	Spine	2000).
Σύμφωνα	με	τα	παραπάνω,	όσο	πιο	μακριά	
είναι	η	σπονδυλοδεσία,	τόσο	γίνεται	λιγότε
ρο	πιθανή	η	οπισθοχώρηση	των	κοχλιών.	
Όμως,	την	 ίδια	στιγμή,	τόσο	πιθανότερο	
γίνεται	και	το	κάταγμα	στο	γειτονικό	επίπεδο	
λόγω	πίεσης	δίκην	μοχλού	από	το	άκαμπτο	
(δεμένο)	τμήμα.
Οι	παράγοντες	κινδύνου	στο	γειτονικό	ε
πίπεδο,	όπως	ετέθησαν	από	τους	Etebar	&	
Cahill	(J	Neurosurg	1999),	είναι:
α.	η	ηλικία	άνω	των	60	ετών
β.	η	μετεμμηνοπαυσιακή	περίοδος

γ.	το	θηλυκό	γένος
δ.	η	προεγχειρητική	σπονδυλική	αστά
θεια
ε.	η	απώλεια	ισορροπίας	τόσο	σε	στεφα
νιαίο	όσο	και	σε	οβελιαίο	επίπεδο
στ.	η	οστεοπόρωση
ζ.	η	μακριά	σπονδυλοδεσία
Όπως	γίνεται	φανερό,	το	μόνο	που	μπο
ρούμε	να	αλλάξουμε	άμεσα	είναι	το	μήκος	
της	σπονδυλοδεσίας.
Έχοντας	λοιπόν	ως	δεδομένο	τις	διαφορετι
κές	απαιτήσεις	στο	μήκος	της	κατασκευής,	για	
την	αποφυγή	του	κατάγματος	στο	γειτονικό	
επίπεδο	και	για	την	αποφυγή	αποτυχίας	των	
υλικών,	ο	Chang	(Spine	2005)	οδηγήθηκε	
στη	χρήση	του	μετεγχειρητικού	κηδεμόνα	
και	την	εφαρμογή	μεθόδων	βελτίωσης	της	
συγκράτησης	των	κοχλιών	που	αναφέρθη
καν	από	το	οστεοπορωτικό	οστούν	(πλην	
της	πρόσθιας	στήριξης).
Έτσι,	παρότι	η	τεκμηρίωση	τίθεται	γενικό
τερα	σε	αμφιβολία	λόγω	της	διαφορετικής	
προσέγγισης	του	θέματος	κατά	τα	τελευταία	
πενήντα	χρόνια,	των	μικρών	σειρών,	της	ανε
παρκούς	ανάλυσης	(τουλάχιστον	μέχρι	την	
δεκαετία	του	1970),	με	την	τελευταία	τεχνική	
προκύπτει	ένα	ελπιδοφόρο	αποτέλεσμα	με	
ικανοποιητική	ανάλυση	και	τεκμηρίωση.
Η	μέση	βελτίωση	της	θωρακικής	υπερκύφω

σης	με	τη	μέθοδο	Chang	έφτασε	τις	56,9ο	
(82,7ο	 	25,8ο)	και	της	θωρακοοσφυϊκής	
κύφωσης	τις	58,1ο	(56,3ο	 	1,8ο).
Η	οβελιαία	ευθυγράμμιση,	μετρημένη	ως	
απόσταση	του	νήματος	στάθμης	από	την	
ακανθώδη	απόφυση	του	Α7	από	το	νήμα	
στάθμης	από	την	ακανθώδη	απόφυση	του	
Ι1,	από	12,1cm	αρχικά	προσέγγισε	το	φυσιο
λογικό	(04cm)	και	έφτασε	τα	4,9cm.
Η	τοπική	κύφωση,	μετρημένη	μεταξύ	δύο	
επιπέδων	πάνω	από	τον	κορυφαίο	σπόν
δυλο	και	δύο	επιπέδων	κάτω	από	αυτόν,	
βελτιώθηκε	κατά	μέσο	όρο	κατά	62,7ο	(53,6ο	
	9,1ο).	
Σε	ό,τι	αφορά	στην	κύφωση	του	ίδιου	του	
κορυφαίου	σπονδύλου,	μετρημένη	ως	η	γω
νία	της	πάνω	και	της	κάτω	τελικής	πλάκας	
αυτού,	βελτιώθηκε	και	από	μέση	αρχική	τιμή	
+17,7ο	έφτασε	26,6ο.
Τα	παραπάνω	αποτελέσματα	καταδεικνύ
ουν	μια	αποτελεσματική	τεχνική,	η	οποία	
εμπεριέχει	όλα	τα	πλεονεκτήματα	της	οπί
σθιας	προσπέλασης,	χωρίς	ανάγκη	λύσης	
της	ιστικής	συνέχειας	από	μπροστά,	ενώ	
εμφανίζει	μειωμένο	κίνδυνο	οπισθοχώρησης	
των	υλικών	και	μειωμένο	κίνδυνο	κατάγματος	
σε	γειτονικό	επίπεδο.
Δεν	αναφέρονται	περιπτώσεις	μετακίνησης	
ή	υποχώρησης	των	μοσχευμάτων	ούτε	και	

ψευδάρθρωσης.
Πέραν	των	τεχνικών	πλεονεκτημάτων,	με	
τη	μέθοδο	αυτή	παρατηρήθηκε	βελτίωση	
στην	επίδοση	κατά	Frankel	των	νευρολογι
κά	επηρεασμένων	ασθενών,	βελτίωση	της	
αναπνευστικής	τους	ικανότητας,	ανακούφιση	
από	τον	πόνο,	μειωμένη	απώλεια	αίματος	και	
πολύ	υψηλή	μετεγχειρητική	ικανοποίηση	των	
ασθενών	(που	προσέγγισε	το	93%,	όπως	αυτή	
κατεγράφη	με	το	ερωτηματολόγιο	της	SRS).
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