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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:
• Aνασκοπήσεις ορθοπαιδικών ή ιατρικών θεμάτων, στις οποίες τονίζονται ιδιαίτερα οι σύγ-
χρονες απόψεις. • Eπίκαιρα ορθοπαιδικά θέματα ή θέματα σχετιζόμενα με την ειδικότητα της 
ορθοπαιδικής. • Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις με πρακτικό ενδιαφέρον • Aναφορά σε συνέδρια, 
επιστημονικές εκδηλώσεις που έγιναν, με παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εργασιών τους 
και με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις. • Kλινικοεργαστηριακά ή 
επιδημιολογικά θέματα. • Θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην ορθοπαιδική. • Θέματα 
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην Ορθοπαιδική. • Σημαντικές ειδήσεις από τη δραστηριότητα 
επιστημονικών ιατρικών εταιρειών. • Eιδικά άρθρα. • Παρουσίαση σύγχρονης τεχνολογίας 
στην ορθοπαιδική. • Eνημέρωση για τεχνικά θέματα που αφορούν στον τεχνικό εξοπλισμό 
του ορθοπαιδικού ιατρείου ή των ενδοσκοπικών μονάδων. • Πρακτικές κατευθύνσεις σε 
δύσκολα ορθοπαιδικά θέματα. • Επιστολές προς τη Σύνταξη. • Aνασκόπηση του διεθνή 
Iατρικού Tύπου. • Ορθοπαιδικές ή ιατρικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. • Oρθοπαιδική και 
Πληροφορική. • Oρθοπαιδική και Iστορία. • Bιβλιοπαρουσιάσεις, βιβλιοκρισίες. • Eρωτήσεις 
αυτοελέγχου ορθοπαιδικών γνώσεων. • Αφιερώματα σε συναδέλφους που απεβίωσαν. 
• Nέα ιατροφαρμακευτικά προϊόντα. • Αγγελίες με ιατρικό περιεχόμενο. • Προαναγγελίες 
επιστημονικών 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 χειρογράφων σε Η/Υ προς αποστολή για το INFO ORTHOPAEDICS:

•  Δύο αντίγραφα του χειρόγραφου, δακτυλογραφημένα ή εκτυπωμένα σε εκτυπωτή με 
διπλό διάστημα, σε λευκό χαρτί διαστάσεων A4 (21 x 28 cm). Το σύνολο του κειμένου 
να μην υπερβαίνει τις 6 σελίδες Α4.

•  Xρησιμοποιήστε ξεχωριστό φύλλο για από τα εξής τμήματα (που πρέπει να αποτελούν 
το χειρόγραφο) καθένα:
α) Σελίδα τίτλου [περιλαμβάνει τον τίτλο, στοιχεία των συγγραφέων (ονο ματεπώνυμο, 
ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail (αν υπάρχει)]. β) Kείμενο. γ) Bιβλιογραφία, 
εάν είναι απαραίτητη. δ) Πίνακες - Σχέδια (σε ξεχωριστό φύλλο το καθένα). ε) Yπότιτλοι 
των εικόνων.

•  Eικόνες - σχέδια, φωτογραφίες, slides. Tοποθετήστε αυτοκόλλητη επιγραφή στο πίσω 
μέρος τους με τα εξής στοιχεία: Όνομα συγγραφέα, αριθμός της εικόνας, βέλος που να 
δείχνει το πάνω μέρος της.

•  Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να αποστέλλονται σε ηλεκτρο-
νική μορφή: 
α) είτε σε CD με το κείμενο σε αρχείο Word και τις φωτογραφίες σε μορφή jpg σε 
υψηλή ανάλυση (300 dpi) ή τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί (glossy), β) είτε στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση kafkas@otenet.gr με την ένδειξη «Για την εφημερίδα INFO 
ORTHOPAEDICS».

O συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας του, καθώς και για την 
εγκυρότητα και τα δικαιώματα των χρησιμοποιούμενων πηγών. H Συντακτική Eπιτροπή 
διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει κάθε αλλαγή που κρίνει αναγκαία για την καλύτερη 
παρουσίαση της ύλης, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια του κειμένου.

Σημείωση: Κείμενα  δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, φωτογραφίες, διαφάνειες 
και CD που υποβάλλονται προς δημοσίευση, δεν επιστρέφονται.

Παρακαλώ αποστείλετε τα χειρόγραφα και το λοιπό έντυπο υλικό προς δημοσίευση 
στην διεύθυνση:
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Xειρουργική θεραπεία 
της κήλης του μεσοσπονδύλιου 

δίσκου στην οσφυϊκή μοίρα 
της σπονδυλικής στήλης

Η καλύτερη ένδειξη για χειρουργική 
αντιμετώπιση ενός ασθενούς με κή-
λη μεσοσπονδύλιου δίσκου στην 

οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης 
είναι είτε η επιδεινούμενη νευρολογική 
σημειολογία, είτε ο συνδυασμός επίμονων 
συμπτωμάτων (πόνος, υπεραλγησία, υπαι-
σθησία, μυϊκή αδυναμία) με σαφή ριζιτική 
κατανομή και αντίστοιχων ευρημάτων στον 
απεικονιστικό έλεγχο (εικόνα 1).

Ο προβληματισμός ξεκινά όταν κάποιος έχει 
να αντιμετωπίσει έναν ασθενή ο οποίος δεν έχει 
επιδεινούμενα νευρολογικά σημεία, αλλά επίμο-
νο άλγος το οποίο αντιστέκεται στη συντηρητική 
θεραπεία για περισσότερο από 6 εβδομάδες. 
Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο δύσκολο όταν 
ο πόνος εντοπίζεται κυρίως στην οσφύ. Έχουν 
γίνει διάφορες προσπάθειες οργάνωσης της 
διαφορικής διάγνωσης και των θεραπευτικών 
επιλογών με αλγόριθμους, όπως το Pensylvania 
Plan αλλά ακόμη και σήμερα δεν υπάρχουν 
σαφή κριτήρια χειρουργικών ενδείξεων. 

Η ένδειξη για χειρουργική θεραπεία της ο-
σφυοϊσχιαλγίας απαιτεί έναν έμπειρο κλινικό 
ιατρό ο οποίος θα λάβει υπόψη του όλες τις 
ιδιαίτερες παραμέτρους ενός ασθενούς, όπως 
η κλινική του εικόνα, το κοινωνικό και οικονο-
μικό περιβάλλον του καθώς και η ψυχική του 
σταθερότητα. Ειδικότερα, θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη η ηλικία, το επίπεδο δραστηριότητας, 
οι στόχοι ζωής, το υποκειμενικό αίσθημα α-
ναπηρίας, η εργασία, η παρουσία κατάθλιψης, 
οι προσδοκίες από τη χειρουργική επέμβαση 
και η ικανότητα αποδοχής ενός χειρουργικού 
αποτελέσματος χειρότερου από το προσδο-
κόμενο. Στη βιβλιογραφία τονίζεται συχνά το 
γεγονός ότι τα πιο φτωχά αποτελέσματα μετά 

από δισκεκτομή παρατηρούνται στους ασθενείς 
οι οποίοι επιδιώκουν αποζημιώσεις μετά από 
εργατικό ατύχημα ή βρίσκονται σε δικαστικές 
διαμάχες.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η χειρουργική 
θεραπεία αποτελεί μία επιλογή σε ασθενείς με 
υγιή κίνητρα, οι οποίοι δεν ανακουφίστηκαν 
ικανοποιητικά από τη συντηρητική θεραπεία 
και εξακολουθούν να μην μπορούν να επι-
τελέσουν σημαντικές για αυτούς καθημερινές 
δραστηριότητες.

Όταν το κύριο σύμπτωμα είναι η οσφυαλγία, 
χωρίς σημαντικά συνοδά ευρήματα αστάθειας 
της σπονδυλικής στήλης, ο ασθενής θα πρέπει 
να είναι διατεθειμένος να δεχθεί ένα μέτριο 
αποτέλεσμα, ειδικότερα όταν είναι γνωστό ότι 
η οσφυαλγία έχει μία φυσική ιστορία συχνών 
υποτροπών και αυτόματης βελτίωσης. Θα πρέπει 
επίσης να έχει ενημερωθεί αναλυτικά για όλους 
τους πιθανούς κινδύνους της επέμβασης και να 
τους αντισταθμίσει απέναντι στο προσδοκόμενο 
χειρουργικό αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση 
που ο ασθενής δεν έχει πειστεί για τα πιθανά ο-
φέλη εκδηλώνει συμπεριφορά ιδιαίτερου άγχους 
για την επέμβαση, παρουσιάζει έντονη αντίδραση 
σε μικρά επώδυνα ερεθίσματα ή δεν έχει τίποτα 
το παθολογικό στον απεικονιστικό έλεγχο.

Στόχος χειρουργικής επέμβασης
Ο κύριος στόχος της χειρουργικής επέμβασης 

είναι η απομάκρυνση του προβάλλοντος τεμα-
χίου δίσκου και η αποσυμπίεση της ρίζας.

Επιλογή χειρουργικής τεχνικής
H δισκεκτομή είναι μία επέμβαση που στο 

μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών έχει πολύ 
καλά ή άριστα αποτελέσματα. Απαιτείται όμως 

Eικόνα1. A. Κλινική εικόνα επίμονης οσφυοϊσχιαλγίας με ανταλγική σκολίωση, B. Σχεδιάγραμμα πόνου 
ασθενή, Γ. Μαγνητική Τομογραφία, Δ. Μαγνητική Τομογραφία.
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σεβασμός σε ορισμένες λεπτομέρειες προ-
κειμένου να αποφύγει κανείς τις επιπλοκές, 
που ορισμένες φορές μπορεί να είναι κατα-
στροφικές (έχει περιγραφεί ακόμη και ρήξη 
της αορτής στην προσπάθεια αφαίρεσης του 
δίσκου). Οπωσδήποτε υπάρχει μία καμπύ-
λη μάθησης αυτής της επέμβασης αλλά 
σε καμία περίπτωση δεν απαιτεί κάποιες 
ιδιαίτερες ικανότητες.

Ο στόχος της εκτομής του προβάλλοντος 
δισκικού υλικού μπορεί να επιτευχθεί με 
διαφορετικές χειρουργικές τεχνικές, οι οποί-
ες περιλαμβάνουν την ανοιχτή («παραδο-
σιακή») δισκεκτομή, τη μικροδισκεκτομή, 
την ενδοσκοπική μικροδισκεκτομή και τη 
διαδερμική δισκεκτομή. Οι νεώτερες τε-
χνικές, παρά το γεγονός ότι παρουσιάζουν 
το θεωρητικό πλεονέκτημα της μικρότερης 
επεμβατικότητας, δεν έχουν αποδείξει την 

υπεροχή τους απέναντι στη μικροδισκεκτο-
μή η οποία μπορεί να γίνει σαν επέμβαση 
ημερήσιας νοσηλείας με πολύ περιορισμένο 
τραύμα και άριστα αποτελέσματα. Υπάρχουν 
περιορισμένες εργασίες στη βιβλιογραφία 
που συγκρίνουν τις νέες τεχνικές με τις πα-
λαιότερες. Σε μία προοπτική μελέτη έγινε 
σύγκριση της διαδερμικής δισκεκτομής με 
μηχανικό δισκοτόμο (shaver) με τη μικρο-
δισκεκτομή. Σε αυτή την εργασία μόνο ένα 
ποσοστό 15% των ασθενών της μελέτης 
που χειρουργήθηκαν κρίθηκε κατάλληλο 
για ένταξη στην ομάδα διαδερμικής δι-
σκεκτομής, αποδεικνύοντας έτσι τις πολύ 
περιορισμένες ενδείξεις της μεθόδου. Oι 
ασθενείς που υποβλήθηκαν σε διαδερμική 
δισκεκτομή με shaver είχαν πολύ χαμηλό 
ποσοστό καλών αποτελεσμάτων (30%) σε 
σύγκριση με αυτούς που υποβλήθηκαν 

σε μικροδισκεκτομή (85%) (Chatterjee, 
2005). Στη βιβλιογραφία υπάρχουν περιο-
ρισμένες μελέτες διαδερμικής δισκεκτομής 
ή θερμικής τροποποίησης του δίσκου με 
χρήση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ή 
Laser (Choy 1987, Maroon 2002, Yeung 
2002). Μία διπλή τυφλή προοπτική μελέτη 
που συνέκρινε τη διαδερμική ενδοδισκική 
ηλεκτροθερμική θεραπεία (IDET) με placebo 
ενδοδισκική ένεση δε διαπίστωσε κανένα 
όφελος από τη διαθερμική ηλεκτροθερμική 
θεραπεία και μάλιστα και οι δύο ομάδες 
των ασθενών συνέχισαν να έχουν τα ίδια 
ενοχλήματα (Freeman, 2005).

Σύμφωνα με την τρέχουσα βιβλιογραφία 
η μικροδισκεκτομή αποτελεί την επέμβαση 
επιλογής για την κήλη του μεσοσπονδύλι-
ου δίσκου χωρίς να πλεονεκτεί σημαντικά 
από την ανοιχτή δισκεκτομή στα κλινικά 

αποτελέσματα, ιδιαίτερα μετά τον πρώτο 
μετεγχειρητικό μήνα.

Η χρήση χειρουργικού μικροσκοπίου ή 
εποφθάλμιων μεγεθυντικών φακών (loupes) 
βοηθά στην επέμβαση λόγω της μεγέθυν-
σης και του καλύτερου φωτισμού. Με τη 
μεγέθυνση, επίσης, μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν και μικρότερες τομές (2-3cm), 
γεγονός που καθιστά την επέμβαση ελάχιστα 
παρεμβατική και οι ασθενείς μπορούν να 
εξέλθουν του νοσοκομείου και την ίδια 
ημέρα (εικόνα 2).

Προεγχειρητικός σχεδιασμός 
μικροδισκεκτομής

Η καλή προεγχειρητική μελέτη του ασθε-
νούς είναι το κλειδί της επιτυχίας. Επειδή 
η μικροδισκεκτομή γίνεται δια μέσω μίας 
τομής δέρματος 2cm, η ακριβής εντόπιση του 

Εικόνα 2. Α. Θέση 
χειρουργού για μικρο
δισκεκτομή με loupes, 
Β. Εργαλεία μικροδι
σκεκτομής.

Εικόνα 3. Α. Επίπεδα κήλης δίσκου,  
Β. Ζώνες κήλης δίσκου, Γ. Ενδοτρηματική 
κήλη.

Εικόνα 4. Α. Γωνατοαγκωνιαία θέση σε 
κανονικό κρεβάτι, Β. Γωνατοαγκωνιαία 
θέση σε Andrews.

Α
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επιπέδου της κήλης είναι πολύ σημαντική. 
Θα πρέπει να καθοριστεί ακριβώς το σημείο 
όπου έχει ενσφηνωθεί το θραύσμα, καθώς 
και η θέση του σε σχέση με το μεσοπετάλιο 
διάστημα και το μεσοσπονδύλιο τρήμα. Ο 
McCulloch πολύ ευφυώς παρομοίασε το 
μεσοσπονδύλιο δίσκο και τον υπερκείμενο 
σπόνδυλο σαν ένα τριώροφο σπίτι. Ο 1ος 
όροφος είναι ο δίσκος, ο 2ος όροφος το 
μεσοσπονδύλιο τρήμα και ο 3ος όροφος το 
επίπεδο των αυχένων. Κάθε εξερχόμενη ρίζα 
έχει επίσης 3 ζώνες. Τη Ζώνη Εισόδου (εσω-
τερικά του αυχένα), τη Ζώνη του Τρήματος και 
τη Ζώνη Εξόδου (εξωτερικά του αυχένα). Ο 
δίσκος μπορεί να βρίσκεται σε οποιοδήποτε 
από τα σημεία που προσδιορίζονται από 
αυτές τις δομές (εικόνα 3).

Τοποθέτηση ασθενούς
Η τοποθέτηση του ασθενούς είναι πολύ 

κρίσιμη και έχει δύο στόχους:
1)  Να μειώσει την οσφυϊκή λόρδωση και να 

ανοίξει το μεσοπετάλιο διάστημα και 
2)  Να μειώσει την ενδοκοιλιακή πίεση και 

την επισκληρίδιο φλεβική συμφόρηση. Η 

καλύτερη θέση είναι η γονατο-αγκωνιαία σε 
πλαίσιο Jackson ή Andrews (εικόνα 4). 

Ο προσδιορισμός του σημείου της τομής 
του δέρματος γίνεται με τοποθέτηση μιας 
βελόνης στο προσδιορισθέν επίπεδο υπό 
ακτινοσκοπικό έλεγχο (εικόνα 5). 

Προσπέλαση
Μετά την προετοιμασία του πεδίου και την 

τοποθέτηση του χειρουργικού ιματισμού 
γίνεται μία τομή δέρματος 2cm στο πάσχον 
πλάγιο μέρος, 1cm παράπλευρα της μέσης 
γραμμής και είσοδος του διαστολέα (εικόνα 
6). Ακολουθεί αποκόλληση του πολυσχι-
δούς μυός από την ακανθώδη απόφυση και 
το μεσακάνθιο σύνδεσμο και εντοπισμός του 
μεσοπετάλιου διαστήματος και του ωχρού 
συνδέσμου, ο οποίος αποκολλάται με τη 
βοήθεια ενός κοχλιαρίου από το υποκείμενο 
πέταλο (εικόνα 7).

Αποσυμπίεση ρίζας - δισκεκτομή
Μετά την αποκόλληση του ωχρού συν-

δέσμου από το υποκείμενο πέταλο, αυτός 
μπορεί είτε να αφαιρεθεί είτε να διατηρηθεί 

σαν φυσική μεμβράνη μετά τη δισκεκτομή. 
Και οι δύο επιλογές είναι εξίσου καλές και 
δεν επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα. Η 
ανάγκη για περιορισμένη θυριδοποίηση 
εξαρτάται από το επίπεδο που χειρουργείται 
και τη θέση του δισκικού θραύσματος. Στα 
επίπεδα Ο4-Ο5 και Ο5-Ι1 ο μεσοσπονδύλιος 
δίσκος βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το 
μεσοπετάλιο διάστημα και έτσι τις περισ-
σότερες φορές δε χρειάζεται πεταλοτομή. 
Σε πιο κεντρικά επίπεδα συνήθως μία πε-
ριορισμένη πεταλοτομή είναι απαραίτητη. 
Γενικά δε θα πρέπει να προσπαθεί κανείς να 
αποφύγει την επέκταση της προσπέλασης 
εις βάρος του καλού πεδίου, χωρίς όμως να 
αφαιρέσει τελικά τόσο πολύ πέταλο ώστε να 
καταστραφεί η μεσοσπονδύλια διάρθρωση. 
Μετά την προσπέλαση θα πρέπει να ανα-
γνωριστεί σαφώς η κατερχόμενη ρίζα και να 
κινητοποιηθεί προς την μέση γραμμή (εικόνα 
8). Αυτός ο χειρισμός είναι απολύτως απα-
ραίτητος προκειμένου να αποφύγει κανείς 
τον τραυματισμό της ρίζας, ειδικά αν υπάρχει 
και ανατομική παραλλαγή της έκφυσης των 
ριζών. Κατά την κινητοποίηση της ρίζας 

μπορεί να παρουσιαστούν επισκληρίδιες 
φλέβες οι οποίες μπορούν είτε να απωθη-
θούν προς τη μέση γραμμή είτε να καυτη-
ριαστούν με διπολική διαθερμία. Γενικά, πιο 
σημαντικό ρόλο για την αιμόσταση παίζει 
η αποσυμπίεση της ενδοκοιλιακής πίεσης. 
Με την κινητοποίηση της ρίζας αναγνωρί-
ζεται η κήλη. Αν πρόκειται για ένα πλήρως 
ελεύθερο τεμάχιο δίσκου συνήθως αρκεί 
η αφαίρεσή του και ο έλεγχος για πιθανά 
άλλα ελεύθερα τεμάχια (εικόνα 9). Όταν η 
προβολή είναι εμπεριεχομένη στον ινώδη 
δακτύλιο, τότε γίνεται μικρή τομή. Γενικά, θα 
πρέπει να γίνεται η μικρότερη δυνατή τομή 
στον ινώδη δακτύλιο και το δισκικό υλικό να 
πιέζεται να βγει από αυτή καθώς σύμφωνα 
με τη βιβλιογραφία ο κίνδυνος υποτροπής 
αυξάνει με το μέγεθος της τομής (Carragge, 
JBJS 2003). Η αποσυμπίεση της ρίζας στο 
τρήμα και στο πλάγιο κόλπωμα ελέγχεται 
με έναν κυρτό αποκολλητήρα.

Πόσο υλικό από το δίσκο πρέπει 
να αφαιρείται;

Δεν υπάρχει σαφής απάντηση από τη βι-
βλιογραφία στο ερώτημα αν θα πρέπει να 
αφαιρείται μόνο το αποσπασθέν τεμάχιο του 
δίσκου (εικόνα 10) ή να επιχειρείται ένας πιο 
εκτεταμένος «καθαρισμός» του δίσκου με 
σκοπό την πρόληψη της υποτροπής στο ίδιο 
επίπεδο («υφολική δισκεκτομή»). Γενικά, 
όμως, φαίνεται ότι η εκτεταμένη δισκεκτομή 
σχετίζεται με αυξημένα ποσοστά οσφυαλγίας 
σε απώτερο χρόνο (Spengler 1982, Striffeler 
1991, Balderston 1991, Faulhauer 1995). 
Σε μία εργασία που δημοσίευσε η ομάδα 
του Carragge στο Spine, το 2006, έγινε μία 
προσπάθεια σύγκρισης των αποτελεσμάτων 
μεταξύ απλής εκτομής και υφολικής δισκε-
κτομής. Τα αποτελέσματα ήταν σαφώς υπέρ 
της περιορισμένης εκτομής όσον αφορά τον 
πόνο, την επιστροφή στην εργασία και την 
κατανάλωση αναλγητικών φαρμάκων. Η 
διαφορά ήταν σημαντική στους έξι και στους 

Εικόνα 7. Α. Αποκόλληση πολυσχιδούς, Β. Χώρος εργασίας στο μεσοπετάλιο διάστημα, Γ. Αφαίρεση ωχρού συνδέσμου.

Εικόνα 5. Ακτινο
σκοπικός εντοπισμός 
επιπέδου.

Εικόνα 6. Α. Είσοδος διαστολέα, Β. Ακτινοσκοπική επιβεβαίωση σωστού επιπέδου.
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Εικόνα 8. A. Εικόνα μήνιγγος και 
ρίζας μετά την αφαίρεση του ωχρού 
συνδέσμου, B. Κινητοποίηση ρίζας 
προς τη μέση γραμμή.
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δώδεκα μήνες μετά το χειρουργείο. Τα καλά 
κλινικά αποτελέσματα της απλής εκτομής 
είχαν το κόστος της μεγαλύτερης πιθανότη-
τας υποτροπής της κήλης στο ίδιο επίπεδο 
μέσα στα δύο χρόνια μετά την επέμβαση 
(17% έναντι 8%). Ούτως ή άλλως όμως, ο 
αθροιστικός κίνδυνος υποτροπής στο ίδιο 
επίπεδο μετά από δισκεκτομή είναι 5-10% 
στο βάθος ζωής (McCulloch, 1998).

Αποτελέσματα χειρουργικής 
θεραπείας

Ο Weber, το 1983, ανέφερε τα αποτελέσμα-
τα μιας προοπτικής τυχαιοποιημένης μελέτης, 
όπου συνέκρινε τα κλινικά αποτελέσματα 
της ανοικτής δισκεκτομής σε σχέση με τη 
συντηρητική θεραπεία σε ασθενείς οι οποίοι 
είχαν ισχιαλγία, η οποία ήταν «κάπως ανεκτή» 
και χωρίς μυϊκή αδυναμία. Τον πρώτο χρόνο 
μετά την επέμβαση, οι χειρουργημένοι ασθε-
νείς ήταν πολύ καλύτερα από αυτούς που 
αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά. Μετά από 5 
και 10 χρόνια, οι δύο ομάδες δεν είχαν ση-
μαντικές διαφορές, αλλά 25% των ασθενών 
που αρχικά είχαν αντιμετωπιστεί συντηρητικά 
τελικώς χειρουργήθηκαν. Τα αποτελέσματα 
αυτά θα πρέπει να ερμηνεύονται με προσο-
χή, δεδομένου ότι η χειρουργική επέμβαση 
εκείνης της εποχής χρησιμοποιούσε μεγάλη 
τομή δέρματος και αρκετή εκτομή οστικών 
δομών, με σημαντικά πιο αργή αποκατά-
σταση σε σχέση με τη σύγχρονη τεχνική της 
μικροδισκεκτομής (εικόνα 11).

Τρεις πρόσφατες σχετικά μελέτες (Butterman 
2004, Osterman 2006, Weistein 2006:“SPORT 
Study”, Peul 2007), συνέκριναν τη χειρουρ-
γική με τη συντηρητική θεραπεία σε ομάδες 
διαφορετικού αριθμού ασθενών με ήπια 
ισχιαλγία χωρίς μυϊκή αδυναμία. Όλες κα-
τέληξαν στα ίδια συμπεράσματα:
1)  Οι ασθενείς που χειρουργήθηκαν ήταν πιο 

γρήγορα και σε μεγαλύτερο ποσοστό καλά 
σε σχέση με αυτούς που ακολούθησαν 
συντηρητική θεραπεία τις πρώτες 6-12 
εβδομάδες.

2)  Η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων μειώ-
θηκε με την πάροδο του χρόνου (συνήθως 

μετά τους 6-12 μήνες).
3)  Αρκετοί ασθενείς από την ομάδα συντη-

ρητικής αγωγής επιλέγουν τελικά να χει-
ρουργηθούν.

4)  Η βελτίωση από την επέμβαση ήταν σημα-
ντικά μεγαλύτερη για κήλες σε υψηλότερα 
επίπεδα (Ο1-Ο4), σημαντική για το επίπεδο 
Ο4-Ο5 και μικρότερη για κήλες στο Ο5-Ι1 
(Lurie, JBJS 2008).

5)  Η οσφυαλγία υποχώρησε περισσότερο 
στους χειρουργημένους ασθενείς από ό,τι 
στην ομάδα της συντηρητικής θεραπείας 
(Pearson, Spine 2008).

6)  Η επέμβαση είχε καλύτερα αποτελέσμα-
τα σε νεαρότερους και πιο δραστήριους 
κοινωνικά και οικονομικά ασθενείς από 
ό,τι στους ηλικιωμένους στους οποίους 
ο κίνδυνος των επιπλοκών αυξάνεται και 
οι οποίοι μπορούν να τροποποιήσουν 
τη συμπεριφορά τους αναμένοντας την 
αυτόματη βελτίωση.

Η κλινική ερώτηση που προέκυψε σαν 
συμπέρασμα από τη μελέτη SPORT και που 
θα πρέπει να γίνεται στους ασθενείς πριν 
αποφασίσουν για χειρουργείο είναι: «Πόσο 
άσχημα νιώθετε τώρα και πόσο ανάγκη έχετε 
να έχετε ανακουφιστείτε μέσα στους επόμε-
νους 2-4 μήνες;»

Επιπλοκές
Το συνολικό ποσοστό των επιπλοκών μετά 

από μικροδισκεκτομή στην οσφυϊκή μοίρα 
της Σ.Σ. είναι γενικά εξαιρετικά μικρό. Στη 
βιβλιογραφία αναφέρεται μεταξύ 1,5% και 
15.8% με μέσο όρο 7.8%. Γενικά, οι επιπλο-
κές είναι λιγότερες συγκριτικά με την ανοικτή 
δισκεκτομή, με τη φλεγμονή (σπονδυλοδισκί-
τιδα) να είναι 0.8% έναντι 2,8% της ανοικτής 
(Dauch 1986). Οι πιο συχνές επιπλοκές είναι 
(McCulloch 1998, Stolke 1989):
1) Επίσχεση ούρων (5%)
2) Επισκληρίδιες συμφύσεις (3%)
3) Επιπολής φλεγμονή (2%)
4) Ρήξη μήνιγγος (1%)
5) Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (1%)
6)  Μετεγχειρητική αστάθεια του επιπέδου 

(1%)

7) Σπονδυλοδισκίτιδα (<1%)
8) Κάκωση ρίζας (<1%)
9) Λάθος επίπεδο (<1%)
10)  Κακώσεις από την τοποθέτηση του ασθε-

νούς στο χειρουργικό τραπέζι (<1%)
11) Επισκληρίδια αιμορραγία (<1%)
12) Κάκωση μεγάλου αγγείου (<0,1%)
13) Ιππουριδική συνδρομή (<0.1%)

Συμπεράσματα
1)  Η κήλη του μεσοσπονδύλιου δίσκου είναι 

ένα συχνό κλινικό πρόβλημα και οι περισ-
σότεροι ασθενείς θα βελτιωθούν με την 
πάροδο του χρόνου (από 1-6 μήνες).

2)  Η ιππουριδική συνδρομή, η σοβαρή νευρο-
λογική σημειολογία και ο αφόρητος πόνος 
είναι ενδείξεις πρώιμης χειρουργικής θε-
ραπείας, αλλά τα οφέλη στη νευρολογική 
αποκατάσταση δεν έχουν αποδειχθεί.

3)  Η χειρουργική θεραπεία είναι πολύ αποτε-
λεσματική στην ανακούφιση από τον πόνο 
και την αποκατάσταση της λειτουργικότη-
τας, αλλά καλά αποτελέσματα μπορεί να 
επιτύχει στο βάθος του χρόνου καθώς και 
οι περισσότεροι ασθενείς που μπορούν να 
περιμένουν ακολουθώντας συντηρητική 
αγωγή.

4)  Οι επιπλοκές της μικροδισκεκτομής είναι 
σπάνιες και γενικά αντιμετωπίσιμες.
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