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Απθπίηιδα (θλεγμονώδηρ, εκθςλιζηική, μεηαηπαςμαηική) 

 

Παπαμοπθώζειρ λόγω παθολογίαρ ηενόνηων 

 

Παπαμοπθώζειρ πποζθίος ποδόρ 















Παπαμοπθώζειρ  πποζθίος ποδόρ 



Σο ππόβλημα? Ζ «κλαζική» γνώζη!!!!! 







ΤΝΣΗΡΗΣΙΚΗ 



ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

 

“…153 surgical 

procedures have 

been described for 

hallux valgus” 

 

J Verbrugge : Bul 

Mem Soc Belge 

d’Orthop 1933 



HV 15-30° 

IM έυρ 13-15° 

 

 

HV 30-40° 

IM έυρ 20° 

 

 

HV >40° 

IM>20° 
 

 

Πεπιθεπική οζηεοηομία 

 

 

Οζηεοηομία βάζηρ ή διάθςζηρ +/- Akin 

          και DSTP 

 

Οζηεοηομία βάζηρ ή διάθςζηρ +/- Akin 

          και DSTP      (Απθπόδεζη???) 

 



Ηλικία 

Μέγεθορ παπαμόπθωζηρ 

Εναπμογή άπθπωζηρ 

Κινηηικόηηηα 1ηρ ακηίναρ 

Παποςζία απθπίηιδαρ ζηην ΜΣΦ 

Εμπειπία σειποςπγού 

Λόγορ οθέλοςρ/επιπλοκέρ 

















Πιζηεύειρ ζηην MIS??? 



Orthop Clin North Am. 2009 Oct;40(4):505-14, ix. 

Percutaneous hallux valgus surgery: a prospective multicenter 

study of 189 cases. 

Bauer T, de Lavigne C, Biau D, De Prado M, Isham S, Laffenétre O. 

Source 

GRECMIP: Groupe de Recherche en Chirurgie Mini-Invasive du 

Pied, Sport Medical Center, Department of Orthopedic Surgery, 9 rue 

Jean Moulin, 33700 Merignac, France. thomas.bauer@apr.aphp.fr 

The median hallux valgus angle and intermetatarsal angle improved 

from 28 degrees and 13 degrees preoperatively, to 14 degrees and 10 

degrees postoperatively, respectively. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19773056
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bauer%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22de%20Lavigne%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Biau%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22De%20Prado%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Isham%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Laffen%C3%A9tre%20O%22%5BAuthor%5D


Myerson, Foot Ankle Int 2007 

We cannot recommend this procedure for correction 

 of hallux valgus given the more reliable available procedures, 

 particularly the distal metatarsal chevron osteotomy 

 and are no longer performing this procedure at our institution… 



















Παθολογία μικπών δακηύλυν και μεηαηαπζαλγία 



…..there are so many ways to treat the lesser toes. 

                    I hate all of them !!!!! 

           Nothing is that predictable…… 

 

 

Mark S Myerson 

 



ΜΔΣΑΣΑΡΑΛΓΗΑ 

ύμπηωμα και όσι παθολογία!!!!! 

“Pain arising from the metatarsal heads,  

MTP joints and surrounding soft tissues due to 

a wide spectrum of clinical entities”. 



Το ¨νεύρωμα-νευρίνωμα Morton¨ αποτελεί την 
2η σε συχνότητα διάγνωση ως αίτιο 

μεταταρσαλγίας ΜΕΤΑ την ¨πτώση κεφαλών 
των μεταταρσίων΄΄ από τον μέσο (?) Έλληνα 
Ορθοπαιδικό. 



 

Εικόνα 1. (Από Finn BM, Clin Orthop

Rel Res, 1979)

A. Κοπςθή μεγάλος δακηύλος

B. Εγκάπζιο επίπεδο κοινού άξονα

πεπιζηποθήρ ηων μεηαηαπζοθαλαγγικών

απθπώζεων, ζηην πασιαία έκηαζη.

C. Επίπεδο ποδοκνημικήρ άπθπωζηρ

D.Οβελιαίο επίπεδο κοινού άξονα

πεπιζηποθήρ ηων μεηαηαπζοθαλαγγικών

απθπώζεων, ζηην πασιαία έκηαζη.

D





Αιηιολογία 

….η ακπιβήρ γνώζη ηος εσθπού είναι ηο καλύηεπο όπλο….. 

Εκθςλιζμόρ λιπώδοςρ ζώμαηορ 

Παθολογία κεθαλών μεηαηαπζίων 

Παθολογία ηων ΜΣΦ 

Αναηομικέρ ανωμαλίερ 

Μεζοδακηύλιορ νεςπαλγία 

Ιαηπογενείρ βλάβερ 

Μεηαηπαςμαηικά επακόλοςθα 

ςζηημαηικά νοζήμαηα 

Λειηοςπγική ανεπάπκεια 1ηρ ακηίναρ 

 



Μην ξεσνάηε ηην κακή ςπόδηζη….. 
 



Δκθύλιζη λιπώδοςρ ζώμαηορ 

Θεπαπεία ΠΑΝΣΑ ζςνηηπηηική 



Ανεπάπκεια 1ηρ ακηίναρ 

Βλαιζόρ μέγαρ δάκηςλορ 







Παθολογία ηυν ΜΣΦ (Αζηάθεια ηηρ ΜΣΦ) 

Εκθςλιζηική παθολογία ηος πελμαηιαίος πεηάλος 



GRADE I: Τμενίηιδα-αδιόπαηη παπαμόπθωζη 

Επώδςνη άπθπωζη 

Διογκωμένη 

Θεηικό drawer test 

Πόνορ ζηην ήπια παθηηική ςπεπέκηαζη 

Πόνορ ζηην ηπίηη θάζη βάδιζηρ 

Η διάγνωζη με μαθημαηική ακπίβεια σάνεηαι για πολλούρ μήνερ 



GRADE II: Ρασιαία ή πασιαία έζω απόκλιζη (Cross over) 

Απόκλιζη κςπίυρ οπαηή ζηο Push up ή load stimulation test 

Πποζοσή ζηιρ ακηινογπαθίερ 





Load stimulation test 



GRADE IΙI: Ρασιαίο ή πασιαίο έζω ςπεξάπθπημα (Cross over) 





GRADE IV: Εξάπθπημα 



ΘΔΡΑΠΔΗΑ 

ςνηηπηηική   

Grade II-IV: Malpractice??? 

Grade I:  κληπή άκαμπηη ζόλα 

όλα Rocker 

Budin splint 

Έγσςζη κοπηικοειδούρ 



ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ 

Γιαηομή πασιαίος θςλάκος 

EDL &EDB- Δπιμήκςνζη ΄Ε’ 

Γιαηομή πλαγίυν και αςηοσθόνυν 

Αποκόλληζη ηος plantar plate 

 







Σενονηόδεζη ή ηενονηομεηαθοπά????? 















ΑΝΑΣΟΜΙΚΕ ΑΝΩΜΑΛΙΕ 

Γιαηαπασή μήκοςρ 2ος μεηαηαπζίος 

Γιαηαπασή μήκοςρ 1ος μεηαηαπζίος (Morton’s Foot) 

Δςμεγέθηρ έξυ κόνδςλορ κεθαλήρ 2ος μεηαηαπζίος 

Πελμαηιαία κάμτη 2ος-3ος μεηαηαπζίυν (BRT osteotomy) 





ΤΣΖΜΑΣΗΚΑ ΝΟΖΜΑΣΑ 





Εμμανουήλ Δ Σταμάτης 



Εμμανουήλ Δ Σταμάτης 



Εμμανουήλ Δ Σταμάτης 



Εμμανουήλ Δ Σταμάτης 



Εμμανουήλ Δ Σταμάτης 



Μεζοδακηύλιορ νεςπαλγία 







Interdigital nerve compression syndrome 







Bifurcation 

DTML 







Μα…. Έσυ αθαιπέζει ένα ζυπό νεύπα 

Και η βιοτία ήηαν θεηική για νεύπυμα!! 















ΗΑΣΡΟΓΔΝΔΗ ΒΛΑΒΔ 
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