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Περίληψη

Η οστική λοίμωξη αποτελεί μια από τις πλέον σοβαρές επιπλο-
κές στην ορθοπαιδική χειρουργική. Πρόκειται για μια επιπλοκή 
που συνήθως απαιτεί μακροχρόνια αντιμετώπιση, πολλαπλές χει-
ρουργικές επεμβάσεις, ενώ αρκετά συχνά το τελικό αποτέλεσμα 
δεν είναι το επιθυμητό. Ένα από τα κυριότερα αίτια που καθιστούν 
δύσκολη την αντιμετώπιση της οστικής λοίμωξης είναι η αδυναμία 
επίτευξης ικανοποιητικών επιπέδων των αντιβιοτικών που χορη-
γούνται συστηματικά στην εστία της λοίμωξης, κυρίως εξαιτίας 
των συνθηκών που επικρατούν τοπικά (ιστοί κακής ποιότητας, 
ανεπαρκής αιμάτωση, σχηματισμός γλυκοκάλυκα στην επιφάνεια 
των υλικών). Προκειμένου να ξεπεραστεί το σοβαρό αυτό πρό-
βλημα, κατά τις τελευταίες δυο δεκαετίες έχουν καταβληθεί προ-
σπάθειες για την ανάπτυξη συστημάτων τοπικής αποδέσμευσης 
αντιβιοτικών. Στην προσπάθεια ανάπτυξης τέτοιου είδους συστη-
μάτων κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί σα φορείς των αντιβι-
οτικών διάφορα βιοσυμβατά υλικά, μεταξύ των οποίων συμπερι-
λαμβάνονται το ακρυλικό τσιμέντο οστών, ο θρόμβος ινώδους, ο 
σπόγγος κολλαγόνου καθώς και τα βιοαπορροφήσιμα συνθετικά 
πολυμερή, ενώ τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται η τάση ενσω-
μάτωσης αντιβιοτικών σε ομόλογα ή ετερόλογα οστικά μοσχεύ-
ματα. Στο άρθρο που ακολουθεί σκοπός μας είναι να κάνουμε μια 
όσο το δυνατό πιο ευρεία ανασκόπηση των συστημάτων τοπικής 
αποδέσμευσης αντιβιοτικών, τόσο αυτών που έχουν τύχει κλινικής 
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εφαρμογής όσο και αυτών που βρίσκονται στο στά-
διο της έρευνας με σκοπό να συμβάλλουμε κατά το 
δυνατό στην αντιμετώπιση του προβλήματος της 
μετεγχειρητικής οστικής φλεγμονής.

Εισαγωγή

Η αντιμετώπιση της οστικής λοίμωξης και ιδιαί-
τερα της χρόνιας οστεομυελίτιδας είναι μια εξαι-
ρετικά δύσκολη υπόθεση. Πρόκειται για μια επι-
πλοκή που απαιτεί μακροχρόνια αντιμετώπιση, 
πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ αρκετά 
συχνά τα τελικά αποτελέσματα δεν είναι ικανο-
ποιητικά (Chierny and Mader 1984).

 Ένα από τα βασικά προβλήματα στην αντιμε-
τώπιση της χρόνιας οστεομυελίτιδας είναι η αδυ-
ναμία επίτευξης ικανοποιητικών συγκεντρώσεων 
του καταλλήλου αντιβιοτικού στην εστία της λοί-
μωξης όταν αυτό χορηγείται συστηματικά με τους 
συνήθεις τρόπους ( ενδοφλέβια, ενδομυϊκά ή από 
του στόματος). Αυτό οφείλεται στις κακές συνθή-
κες που επικρατούν τοπικά στην εστία της λοίμω-
ξης (κακή ποιότητα ιστών, ανεπαρκής αιμάτωση),   
στη συνύπαρξη των ορθοπαιδικών υλικών στην 
περιοχή της λοίμωξης και στην ανάπτυξη του 
γλυκοκάλυκα στην επιφάνειά τους, γεγονός που 
προστατεύει τους υπεύθυνους μικροοργανισμούς 
από τη δράση των αντιβιοτικών (Casterton et al 
1987, Isaklar et al 1996).

Στην προσπάθεια να ξεπεραστεί το πρόβλημα 
της αδυναμίας επίτευξης υψηλών συγκεντρώσε-
ων του κατάλληλου αντιβιοτικού στην εστία της 
λοίμωξης, που είναι αναγκαίο για την αντιμετώ-
πιση της χρόνιας οστεομυελίτιδας εντάσσεται, 
σήμερα, και η εφαρμογή της τοπικής αντιμικρο-
βιακής χημειοθεραπείας που εφαρμόζεται σε μια 
σειρά από ορθοπαιδικά κέντρα, σα συμπληρωμα-
τική θεραπεία στη χειρουργική αντιμετώπιση της 
οστεομυελίτιδας και στη συστηματική χορήγηση 
των αντιβιοτικών.

Κατά καιρούς έχουν εφαρμοσθεί διάφορα συ-
στήματα τοπικής αποδέσμευσης αντιβιοτικών με 
ποικίλη αποτελεσματικότητα. Για καθαρά ιστο-
ρικούς λόγους αναφέρουμε τα συστήματα τοπι-
κών πλύσεων με αντιβιοτικά (Oguachuba 1983) 

ή τα συστήματα τοπικής έγχυσης αντιβιοτικών 
στην προσβεβλημένη περιοχή (Perry et al 1986), 
με πτωχά αποτελέσματα και αρκετές επιπλοκές, 
με αποτέλεσμα την περιορισμένη εφαρμογή τους 
στη σημερινή εποχή.

Η εφαρμογή των συστημάτων τοπικής αποδέ-
σμευσης αντιβιοτικών στηρίζεται κατά βάση στην 
παραδοχή ότι το χρησιμοποιούμενο αντιβιοτικό 
αποδεσμεύεται τοπικά στην εστία της οστικής 
λοίμωξης από το φορέα στον οποίο έχει ενσωμα-
τωθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε υψη-
λές συγκεντρώσεις, σε σύγκριση με τις συγκεν-
τρώσεις που θα επιτυγχάνοντο μετά από συστη-
ματική χορήγηση αυτού (Salvati et al 1986, Wahlig 
et al 1978). Ταυτόχρονα τα χαμηλά επίπεδα, των 
τοπικά χορηγουμένων αντιβιοτικών, στο πλάσμα 
έχουν σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό ή και την 
αποφυγή επιπλοκών που μπορεί να προκληθούν 
μετά από μακροχρόνια συστηματική χορήγηση 
υψηλών δόσεων των αντιβιοτικών (Miclau et al 
1995).

Στη διεθνή βιβλιογραφία εδώ και μερικά χρό-
νια τείνει να καθιερωθεί ο όρος Drug Delivery 
System – DDS προκειμένου να περιγραφούν τέ-
τοιου είδους συστήματα τοπικής αποδέσμευσης 
αντιβιοτικών. Προκειμένου να περιγράψουμε τα 
χρησιμοποιούμενα σήμερα συστήματα τοπικής 
αποδέσμευσης αντιβιοτικών στην ορθοπαιδική, 
σκόπιμο είναι να τα ταξινομήσουμε σε κατηγο-
ρίες, με βάση το φορέα ο οποίος χρησιμοποιείται 
για να ενσωματωθεί το υπό χρήση αντιβιοτικό.

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει εκείνα τα συ-
στήματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν αρχικά και 
που σα φορέα του αντιβιοτικού χρησιμοποιούν 
υλικά που είναι μεν βιοσυμβατά όχι όμως και βιο-
απορροφήσιμα, με κύριο εκπρόσωπο το ακρυλικό 
τσιμέντο οστών (PMMA). Η δεύτερη κατηγο-
ρία αφορά στα συστήματα εκείνα στα οποία έχει 
στραφεί σήμερα η έρευνα και τα οποία χρησιμο-
ποιούν σα φορείς υλικά που είναι και βιοσυμβατά 
και βιοαπορροφήσιμα (θρόμβος ινώδους, σπόγ-
γοι κολλαγόνου, πολυμερή μεγάλου μοριακού 
βάρους). Τέλος τα τελευταία χρόνια βρίσκεται 
υπό μελέτη μια τρίτη κατηγορία στην οποία χρη-
σιμοποιούνται οστικά μοσχεύματα για την ενσω-
μάτωση του αντιβιοτικού.
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Ενσ ωμάτωση και αποδέσμευση αντιβιοτικών α-
πό το ακρυλικό τσιμέντο οστών (ΡΜΜΑ)

Το 1970 οι Buchholz και Engelbrecht χρησιμοποί-
ησαν για πρώτη φορά την ενσωμάτωση πενικιλί-
νης, ερυθρομυκίνης και γενταμυκίνης σε ακρυλικό 
τσιμέντο οστών και ανέφεραν πολύ καλά αποτε-
λέσματα όσον αφορά στην πρόληψη της μετεγχει-
ρητικής λοίμωξης μετά από ολικές αρθροπλαστι-
κές του ισχίου. Έχοντας σα βάση τα ενθαρρυντικά 
αυτά αποτελέσματα το ενδιαφέρον στράφηκε στην 
εφαρμογή του συστήματος για την αντιμετώπιση 
της οστεομυελίτιδας. Πρώτος ο Klemm το 1979 
χρησιμοποίησε σφαιρίδια ακρυλικού τσιμέντου και 
γενταμυκίνης, προκειμένου να καλύψει κενά που 
προέκυπταν μετά από χειρουργικούς καθαρισμούς 
σε οστεομυελιτικές περιοχές και ανέφερε πλήρη 
θεραπεία της χρόνιας οστεομυελίτιδας σε ποσο-
στό 91,4%.

Για την καθιέρωση του συστήματος ΡΜΜΑ-
αντιβιοτικών ως μέσου για την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση της οστικής λοίμωξης απαιτήθηκαν 
μακροχρόνιες εργαστηριακές και κλινικές μελέ-
τες. Τα ερωτηματικά που θα έπρεπε να απαντη-
θούν μέσα από την έρευνα αφορούσαν κατά βάση 
το πλέον κατάλληλο είδος ακρυλικού τσιμέντου, 
το είδος του αντιβιοτικού που πρόκειται να ενσω-
ματωθεί, την αναλογία και τον τρόπο παρασκευ-
ής του μίγματος καθώς και τον τρόπο και τη διάρ-
κεια έκλυσης του υπό ενσωμάτωση αντιβιοτικού.

Το είδος του ακρυλικού τσιμέντου δεν φαίνεται 
να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο τόσο στην 
παρασκευή όσο και στην αποτελεσματικότητα 
του συμπλόκου ΡΜΜΑ-αντιβιοτικού. Εκείνο το 
οποίο εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να μην εί-
ναι ξεκάθαρο είναι αν υπάρχει διαφορά αποτελε-
σματικότητας ανάμεσα στη βιομηχανοποιημένη 
μορφή του συμπλόκου και σ’ αυτήν που παρα-
σκευάζεται στη χειρουργική αίθουσα (Seligson et 
al 1993). Εκείνο το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε 
είναι ότι στις ΗΠΑ, το σύμπλοκο ΡΜΜΑ-αντιβι-
οτικού παρασκευάζεται στη χειρουργική αίθουσα 
(on site) και κατά κύριο λόγο χρησιμοποιείται το 
τσιμέντο τύπου Simplex-P (Nelson et al 1992).

Οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να εκπληρώνει 
το αντιβιοτικό προκειμένου να ενσωματωθεί στο 

ΡΜΜΑ, οριοθετήθηκαν το 1980 από τους Wahlig 
και Dingeldein, και εξακολουθούν να ισχύουν μέ-
χρι και σήμερα. Έτσι κατάλληλο για ενσωμάτωση 
θεωρείται το αντιβιοτικό το οποίο διαθέτει κατά 
βάση τις ακόλουθες ιδιότητες:

α)  Έχει ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα στο οποίο 
περιλαμβάνονται τόσο θετικά όσο και αρνη-
τικά κατά Gram βακτήρια.

β)  Να παρουσιάζει επαρκή βακτηριοκτόνο δρα-
στηριότητα.

γ)  Οι πιθανότητες για εμφάνιση αντιδράσεων 
υπερευαισθησίας απέναντι στο υπό χρησιμο-
ποίηση αντιβιοτικό να είναι όσο το δυνατό 
μικρότερες.

δ)  Το μόριο του υπό χρησιμοποίηση αντιβιοτι-
κού να παρουσιάζει όσο το δυνατό μεγαλύ-
τερη θερμοανθεκτικότητα και

ε)  Η ενσωμάτωση του αντιβιοτικού στο ΡΜΜΑ 
να μη διαταράσσει τις μηχανικές ιδιότητες 
αυτού.

Ένα μεγάλο μέρος της έρευνας επικεντρώθη-
κε στην ανεύρεση της κατάλληλης αναλογίας 
των συστατικών του συμπλόκου ΡΜΜΑ-αντιβι-
οτικού, έτσι ώστε και οι μηχανικές ιδιότητες του 
ΡΜΜΑ να μην επηρεάζονται και να επιτυγχά-
νεται επαρκής έκλυση του αντιβιοτικού. Σήμερα 
είναι πλέον αποδεκτό ότι για να επιτευχθεί αυτό 
θα πρέπει αφενός μεν το αντιβιοτικό να ενσωμα-
τώνεται στο μίγμα με τη μορφή σκόνης στη σκό-
νη του μονομερούς και αφετέρου η ποσότητα του 
αντιβιοτικού που πρόκειται να ενσωματωθεί να 
μην ξεπερνά την ποσότητα του 1gr ανά 40gr σκό-
νης του μονομερούς (Shurman et al 1978).

Παρά τις αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις η 
αποδέσμευση του αντιβιοτικού από το ΡΜΜΑ 
φαίνεται να γίνεται κατά τις πρώτες ημέρες από 
την επιφάνεια του συμπλόκου με το μηχανισμό 
της διάχυσης και στη συνέχεια από τη μάζα του 
μέσα από μικρορωγμές που συμβαίνουν (Van de 
Belt et al 2000). Γεγονός πάντως είναι ότι μόνον 
ένα μικρό ποσοστό του υπό ενσωμάτωση αντιβι-
οτικού αποδεσμεύεται από το ΡΜΜΑ και συνή-
θως το ποσοστό αυτό δεν ξεπερνά τα επίπεδα του 
5-8% (Bunetel et al 1989, Van de Belt 2000). 

Μια σειρά από πειραματικές μελέτες τα τελευ-
ταία τριάντα χρόνια έδειξαν ότι ένας μεγάλος 
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αριθμός από διάφορες κατηγορίες αντιβιοτικών 
μπορούν να ενσωματωθούν στο ΡΜΜΑ με αρκε-
τά ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Η ενσωμάτωση των αμινογλυκοσιδών και ιδι-
αίτερα της γενταμυκίνης έχουν μελετηθεί σε με-
γάλη έκταση και είναι πλέον αποδεδειγμένα. Χα-
ρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η in vitro απο-
δέσμευση της γενταμυκίνης φθάνει μέχρι και τον 
ένα χρόνο (Baker and Greenham 1988, Wahlig et 
al 1978). Ικανοποιητικού βαθμού έκλυση από το 
ΡΜΜΑ παρουσιάζουν οι β-λακτάμες και ιδιαί-
τερα η οξακυκλίνη, η κεφαζολίνη και η κεφτρια-
ξόνη. Η χρονική διάρκεια έκλυσης αυτών φθάνει 
κυμαίνεται από 50 έως 90 ημέρες (Beeching et al 
1986, Marks et al 1976). Η βανκομυκίνη εκλύε-
ται σε ικανοποιητικό βαθμό και για χρονικό δι-
άστημα που φθάνει τους τρεις μήνες (Chohfi et 
al 1998, Greene et al 1998). Οι φλουοροκινολόνες 
έχουν μελετηθεί σε μικρότερο βαθμό αλλά έχει 
διαπιστωθεί ικανοποιητική αποδέσμευση αυτών 
για χρονικό διάστημα που φθάνει και το ένα έτος 
(Adams et al 1992, Tsourvakas et al 1994). Άλλα 
αντιβιοτικά για τα οποία έχει διαπιστωθεί ικα-
νοποιητική έκλυση από το ΡΜΜΑ είναι το φου-
σιδικό οξύ και η ερυθρομυκίνη (Chapman and 
Handley 1977, Hill et al 1977).

Μελέτες in vivo σε πειραματόζωα απέδειξαν 
ικανοποιητικά επίπεδα αντιβιοτικών στα οστά και 
στα μαλακά μόρια, μετά από εμφύτευση του συ-
μπλόκου για τα περισσότερα από τα προαναφερ-
θέντα αντιβιοτικά και για ικανοποιητικά χρονικά 
διαστήματα. Τα επιτυγχανόμενα επίπεδα αντιβιο-
τικών στην πλειονότητα των περιπτώσεων ξεπερ-
νούσαν την απαιτούμενη ελάχιστη μικροβιοκτό-
νο συγκέντρωση (MBC) για τους πλέον συνήθεις 
μικροοργανισμούς (Wahlig et al 1984, Salvati et al 
1986, Adams et al 1992), ενώ τα αντίστοιχα επί-
πεδα των αντιβιοτικών στο πλάσμα ήταν εξαιρε-
τικά χαμηλά και συνήθως μόνον για τις πρώτες 
δύο ημέρες από την εμφύτευση του συμπλόκου, 
γεγονός που περιορίζει σημαντικά τον κίνδυνο 
των συστηματικών επιπλοκών (Marks et al 1976, 
Elson et al 1977, Wahlig et al 1980).

Οι κλινικές εφαρμογές του συμπλόκου ΡΜΜΑ-
αντιβιοτικών αφορούν στην πρόληψη και την αν-
τιμετώπιση της λοίμωξης στις ολικές αρθροπλα-

στικές καθώς και την αντιμετώπιση της χρόνιας 
οστεομυελίτιδας.

Στις αρχικές σειρές των Buchholz & Engelbrecht 
(1970) σε ένα σύνολο 1115 αρθροπλαστικών στις 
οποίες χρησιμοποιήθηκε ο συνδυασμός ΡΜΜΑ-
αντιβιοτικού διαπιστώθηκε μία εν τω βάθει φλεγ-
μονή κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου. Σε μια 
πολυκεντρική μελέτη που έγινε στη Σουηδία, σε 
ένα σύνολο 1688 ολικών αρθροπλαστικών του 
ισχίου, δεν διαπιστώθηκε διαφορά στα ποσοστά 
της εν τω βάθει φλεγμονής ανάμεσα στις περι-
πτώσεις που εφαρμόσθηκε κλασσική προληπτική 
αντιβίωση με πενικιλίνη ή κεφαλοσπορίνες και 
στις περιπτώσεις που εφαρμόσθηκε η ενσωμά-
τωση γενταμυκίνης σε ΡΜΜΑ (1,6 έναντι 1,1%), 
ούτε διαφορά στα ποσοστά άσηπτης χαλάρωσης 
της πρόθεσης ανάμεσα στις δύο ομάδες (55 ένα-
ντι 50%) κατά τη διάρκεια 10ετούς παρακολού-
θησης (Josefsson et al 1990).

Κατά την αντιμετώπιση φλεγμαίνουσας αρθρο-
πλαστικής, οι Buchholz και συν.(1981) περιγρά-
φουν ποσοστά επιτυχίας της τάξεως του 77%, με 
αναθεώρηση σε πρώτο χρόνο και με εφαρμογή 
συνδυασμού ΡΜΜΑ-αντιβιοτικών, συνήθως χω-
ρίς τη χορήγηση συστηματικής αντιβίωσης. Τα 
ποσοστά επιτυχίας ανήλθαν σε 90% περίπου στις 
μελέτες των Salvati και συν (1986) και Garvin και 
συν (1994) με αναθεώρηση της φλεγμαίνουσας 
αρθροπλαστικής σε δύο χειρουργικούς χρόνους, 
με ενδιάμεση εφαρμογή σφαιριδίων ΡΜΜΑ-γε-
νταμυκίνης.

Η εφαρμογή συνδυασμού ΡΜΜΑ-αντιβιοτικού 
με τη μορφή σφαιριδίων στην αντιμετώπιση της 
χρόνιας οστεομυελίτιδας έχει γίνει αντικείμενο 
πολλών συζητήσεων και αλληλοσυγκρουόμενων 
απόψεων. Οι  Calhoun και Mander (1993) όπως 
και ο Walenkamp και συν. (1998) θεωρούν την ε-
φαρμογή τους σχεδόν ως αναγκαία για την επιτυ-
χή αντιμετώπιση της οστεομυελίτιδας. Αντίθετα 
σε μια πολυκεντρική μελέτη η οποία περιλάμβανε 
384 ασθενείς με χρόνια οστεομυελίτιδα δε διαπι-
στώθηκε υπεροχή των αποτελεσμάτων σε σχέση 
με τους ασθενείς που έλαβαν μόνο συστηματική 
αντιβίωση, με αποτέλεσμα οι συγγραφείς να θε-
ωρούν ότι η τελική έκβαση να εξαρτάται κυρίως 
από άλλους παράγοντες όπως οι χειρουργικοί κα-
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θαρισμοί, η κάλυψη από μαλακά μόρια καθώς και 
ιδιαίτεροι παράγοντες που αφορούν στον κάθε 
ασθενή (Blaha et al 1993). Τέλος οι Ostermann 
και συν. (1995) σε 1085 περιπτώσεις επιπλεγμέ-
νων καταγμάτων αναφέρουν σημαντική μείωση 
των ποσοστών λοίμωξης χρησιμοποιώντας σφαι-
ρίδια γενταμυκίνης σε πρώτο χρόνο. 

Ενσω μάτωση αντιβιοτικών σε βιοαπορροφήσι-
μα υλικά

Η ανάγκη μιας δεύτερης χειρουργικής επέμ-
βασης με σκοπό την αφαίρεση των σφαιριδίων 
ΡΜΜΑ-αντιβιοτικού και το περιορισμένο ποσο-
στό έκλυσης του ενσωματωθέντος αντιβιοτικού 
οδήγησαν την έρευνα στην αναζήτηση υλικών 
που είναι βιοαπορροφήσιμα ως φορέων για την 
ενσωμάτωση των αντιβιοτικών. Παρά το γεγονός 
ότι η ιδέα χρησιμοποίησης ενός τέτοιου υλικού 
σαν φορέα αντιβιοτικού είναι αρκετά παλιά οι πε-
ρισσότερες μελέτες είναι εργαστηριακές (in vitro 
καιin vivo), ενώ οι κλινικές μελέτες και εφαρμο-
γές είναι ελάχιστες στη διεθνή βιβλιογραφία.

Κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα 
υλικά σα φορείς αντιβιοτικών, αλλά τα υλικά εκεί-
να που έχουν μελετηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό εί-
ναι ο θρόμβος ινώδους και τα πολυμερή μεγάλου 
μοριακού βάρους.

 
(Ι) Θρόμβος ινώδους και αντιβιοτικά:

Για πρώτη φορά το σύμπλοκο ινώδους-αντιβι-
οτικού μελετήθηκε σε πειραματικό επίπεδο από 
τον Bosch και συν. (1977) οι οποίοι διαπίστωσαν 
in vitro, ικανοποιητική αποδέσμευση της γεντα-
μυκίνης από το σύμπλοκο για χρονικό διάστη-
μα που έφθανε τις 20 ημέρες. Οι Humphrey και 
Mehta (1998) διαπιστώνουν αποδέσμευση της γε-
νταμυκίνης σε ικανοποιητικά επίπεδα για χρονικό 
διάστημα 28 ημερών, ενώ ικανοποιητικά είναι και 
τα αποτελέσματά τους από τη χρήση του συμπλό-
κου ινώδους-γενταμυκίνης στην αντιμετώπιση 
της πειραματικής οστεομυελίτιδας. Η κεφοταξί-
μη φαίνεται να αποδεσμεύεται σε ικανοποιητικά 
επίπεδα μετά από ενσωμάτωση αυτής σε θρόμβο 
ινώδους και για χρονικό διάστημα που κυμαίνε-

ται από 4 έως 10 ημέρες (Greco et al 1991), ενώ οι 
Mader και συν. (2002) διαπίστωσαν ικανοποιητικά 
αποτελέσματα από την εφαρμογή του συμπλόκου 
ινώδους-τομπραμυκίνης στην αντιμετώπιση της 
πειραματικής οστεομυελίτιδας.

Η αποδέσμευση των κινολονών από θρόμβο 
ινώδους έχει μελετηθεί τόσο in vitro όσο και in 
vivo. Σε in vitro μελέτες διαπιστώθηκε επαρκής 
αποδέσμευση των κινολονών για χρονικό διά-
στημα μέχρι και 60 ημέρες (Kanellakopoulou et al 
1993, Tsourvakas et al 1994) ενώ σε in vivo με-
λέτες διαπιστώθηκαν ικανοποιητικά επίπεδα των 
συγκεκριμένων αντιβιοτικών, τόσο στο οστούν 
όσο και στα μαλακά μόρια, μέχρι και 10 ημέρες 
από την εμφύτευση του συμπλόκου ινώδους-
αντιβιοτικού (Tsourvakas et al 1995).

Συνολικά έχει μελετηθεί in vitro η φαρμακοκι-
νητική 17 αντιβιοτικών μετά από ενσωμάτωσή 
τους σε θρόμβο ινώδους, με σχετικά καλά απο-
τελέσματα. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των 
μελετών είναι οι τεχνικές δυσκολίες που παρα-
τηρούνται κατά την παρασκευή του συμπλόκου 
ινώδους-αντιβιοτικού και κατά κύριο λόγο στην 
εύρεση της κατάλληλης αναλογίας θρόμβου και 
αντιβιοτικού έτσι ώστε να επιτευχθεί σταθερο-
ποίηση του συμπλόκου.

Οι κλινικές μελέτες χρήσης του μίγματος ινώ-
δους-αντιβιοτικού είναι περιορισμένες. Το 1985 
οι Braun και συν. χρησιμοποίησαν μίγμα θρόμβου 
ινώδους-γενταμυκίνης σε 69 ασθενείς με χρόνια 
οστεομυελίτιδα και αναφέρουν καλά αποτελέ-
σματα σε 59 περιπτώσεις , ενώ το 1986 οι Zilch 
και Lambiris αναφέρουν καλά αποτελέσματα από 
τη χρήση θρόμβου ινώδους- κεφοταξίμης σε 49 
ασθενείς με οστική φλεγμονή.

(II) Αντιβιοτικά και συνθετικά πολυμερή:

Κατά την τελευταία δεκαετία η έρευνα στρά-
φηκε στη χρήση πολυμερών υψηλού μοριακού 
βάρους ως φορέων για την ενσωμάτωση αντι-
βιοτικών όπως του γαλακτικού οξέος, του γλυ-
κολικού οξέος ή ακόμη και συνδυασμού αυτών 
(Kanellakopoulou et al 1994,Cleek et al 1997, Lin 
et al 1997).

Κοινή συνισταμένη των μελετών που αφορούν 
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τη συμπεριφορά του συμπλόκου πολυμερούς-αντι-
βιοτικού παρά τις επιμέρους υπάρχουσες διαφορές 
είναι ότι αυτό φαίνεται να πλεονεκτεί του συμπλό-
κου θρόμβου ινώδους-αντιβιοτικού σε ορισμένα 
σημεία που κατά βάση είναι τα ακόλουθα:

α)  Το σύμπλοκο του πολυμερούς παρασκευάζε-
ται και σταθεροποιείται πιο εύκολα σε σχέση 
με το σύμπλοκο του θρόμβου ινώδους.

β)  Υφίσταται δυνατότητα ενσωμάτωσης διαφο-
ρετικής κάθε φοράς ποσότητας αντιβιοτικού, 
ανάλογα με το μοριακό βάρος του πολυμε-
ρούς, χωρίς να επηρεάζονται οι ιδιότητες του 
πολυμερούς (Cleek et al 1997).

γ)  Η χρονική διάρκεια αποδέσμευσης του αντι-
βιοτικού από το μίγμα διαφοροποιείται ανά-
λογα με το μοριακό βάρος του πολυμερούς 
που χρησιμοποιείται (Andreopoulos et al 
1996, Dounis et al 1996).

Η μελέτη της συμπεριφοράς του συμπλόκου 
πολυμερών διαφόρων τύπων με διάφορα είδη 
αντιβιοτικών, περιορίζεται κυρίως σε εργαστηρι-
ακά επίπεδα, γεγονός που καθιστά αναγκαία την 
μελλοντική κλινική τεκμηρίωση της αποτελεσμα-
τικότητας του συμπλόκου. Εν τούτοις τα υπάρχο-
ντα πειραματικά δεδομένα είναι ενθαρρυντικά.

Συγκεκριμένα η τομπραμυκίνη και η βανκομυκί-
νη εκλύονται σε ικανοποιητικό βαθμό από σφαι-
ρίδια γαλακτικού οξέος για χρονικό διάστημα 
που κυμαίνεται από 36 έως 70 ημέρες, ανάλογα με 
το είδος του αντιβιοτικού και το μοριακό βάρος 
του πολυμερούς που χρησιμοποιήθηκε (Burd et 
al 2001, Liu et al 1999), ενώ η αποδέσμευση της 
γενταμυκίνης από το γαλακτικό οξύ φαίνεται να 
ξεπερνά τους 4 μήνες (Meyer et al 1998). Οι νε-
ότερες κινολόνες φαίνεται να αποδεσμεύονται 
σε ικανοποιητικό βαθμό in vitro από κυλίνδρους 
γαλακτικού οξέος, η δε διάρκεια αποδέσμευσης 
(56-350 ημέρες) φαίνεται να εξαρτάται από το 
μοριακό βάρος του γαλακτικού οξέος που χρησι-
μοποιήθηκε (Korakis et al 1995, Kanellakopoulou 
et al 1999). 

Ο τρόπος αποδέσμευσης των αντιβιοτικών από 
τα διάφορα πολυμερή φαίνεται να διαφοροποι-
είται σε σημαντικό βαθμό σε in vivo κατάσταση. 
Έτσι in vivo η διάρκεια αποδέσμευσης της τομπρα-
μυκίνης περιορίζεται σε 30 ημέρες (Hendricks et 

al 2001), της πεφλοξασίνης σε 33 ημέρες (Dounis 
et al 1995) και της σιπροφλοξασίνης σε 40 ημέρες 
(Overbeck et al 1995).

Τέλος εξαιρετικά ενθαρρυντικά ήταν τα αποτε-
λέσματα αντιμετώπισης της πειραματικής οστεο-
μυελίτιδας με τη χρησιμοποίηση συμπλόκων γα-
λακτικού οξέος-γενταμυκίνης (Garvin et al 1994) 
καθώς και γαλακτικού οξέος – πεφλοξασίνης 
(Kanellakopoulou et al 2000).

Ενσωμάτωση αντιβιοτικών σε οστικά
     μοσχεύματα

Τα τελευταία χρόνια έχει μελετηθεί η δυνα-
τότητα ενσωμάτωσης αντιβιοτικών σε οστικά 
μοσχεύματα σε μια προσπάθεια να συνδυασθεί 
η εφαρμογή τοπικής αντιβίωσης με την κάλυψη 
των οστικών κενών που αρκετά συχνά δημιουρ-
γούνται μετά τους πολλαπλούς χειρουργικούς 
καθαρισμούς που συνήθως είναι απαραίτητοι για 
την αντιμετώπιση της οστικής λοίμωξης.

Η ιδέα της χρησιμοποίησης των οστικών μο-
σχευμάτων ως φορέων αντιβιοτικών για την 
αντιμετώπιση της οστικής λοίμωξης είναι αρκετά 
παλιά (Hernigou et al 1991), αλλά επανήλθε στην 
επικαιρότητα κατά την τελευταία πενταετία με μια 
σειρά εργαστηριακών μελετών τόσο in vitro όσο 
και in vivo (Witso et al 1999, Witso et al 2000).

In vitro μελέτες απέδειξαν ότι οι β-λακτάμες 
αποδεσμεύονται από σπογγώδη οστικά μοσχεύ-
ματα για διάστημα 7 ημερών, ενώ η ριφαμπικίνη 
για 20 ημέρες (Witso et al 1999). Επίσης η βανκο-
μυκίνη φαίνεται να αποδεσμεύεται για διάστημα 
28 έως 35 ημερών (Witso et al 2002), και η το-
μπραμυκίνη για 22 ημέρες (Winkler et al 2000).

In vivo μελέτες έδειξαν σημαντικό περιορισμό 
της χρονικής αποδέσμευσης των αντιβιοτικών 
από τα οστικά μοσχεύματα που σε καμιά περί-
πτωση δεν φαίνεται να ξεπερνά  τις  7 με 10  μέρες 
(Witso et al 2000, Witso et al 2002). 

Όσον αφορά στην παρασκευή του συμπλόκου 
το αντιβιοτικό θα πρέπει να ενσωματώνεται υπό 
μορφή σκόνης σε λυοφιλοποιημένα οστικά μο-
σχεύματα και έχει αποδειχθεί ότι όσο μεγαλύτε-
ρος είναι ο βαθμός λυοφιλοποίησης των οστικών 
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μοσχευμάτων τόσο πιο μεγάλος είναι και ο βαθ-
μός αποδέσμευσης του αντιβιοτικού που ενσωμα-
τώθηκε (Witso et al 2002).

Συμπεράσματα

Η θεραπευτική αντιμετώπιση της οστικής λοί-
μωξης είναι αρκετά πολύπλοκη και περιλαμβάνει 
τους χειρουργικούς καθαρισμούς, τη συστηματι-
κή χορήγηση αντιβιοτικών, την αποκατάσταση 
της σταθερότητας των οστών, την κάλυψη της πε-
ριοχής με μαλακά μόρια, τη χρήση υπερβαρικού 
οξυγόνου και τέλος μια ποικιλία μεθόδων τοπικής 
αντιμικροβιακής χημειοθεραπείας. 

Η λοίμωξη του μυοσκελετικού είναι κατά βάση 
ένα τοπικό πρόβλημα και για το λόγο αυτό εί-
ναι δυνατή η εφαρμογή τοπικής αντιμικροβια-
κής χημειοθεραπείας σε συνδυασμό πάντοτε με 
τις προαναφερθείσες μεθόδους καθώς και με τη 
συστηματική χορήγηση αντιμικροβιακών χημει-
οθεραπευτικών. Η ενσωμάτωση αντιβιοτικών σε 
κατάλληλους φορείς που επιτρέπουν την προο-
δευτική αποδέσμευση αυτών τοπικά στην εστία 
της λοίμωξης για άλλοτε άλλο χρονικό διάστημα 
είναι η μέθοδος αυτή που έχει μελετηθεί σε μεγα-
λύτερο βαθμό και έχει εφαρμοσθεί σε μεγαλύτερη 
έκταση.

Η ενσωμάτωση αντιβιοτικών σε ακρυλικό τσι-
μέντο οστών έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως τόσο 
για την αντιμετώπιση λοίμωξης μετά από ολικές 
αρθροπλαστικές όσο και για την αντιμετώπι-
ση της χρόνιας οστεομυελίτιδας. Το αντιβιοτικό 
που ενσωματώνεται στο ΡΜΜΑ, αποδεσμεύεται 
από αυτό προοδευτικά και διαχέεται στους γύρω 
ιστούς. Αυτό επιτρέπει υψηλή συγκέντρωση αντι-
βιοτικών τοπικά για μακρύτερο χρονικό διάστη-
μα, σε σχέση με τη συστηματική χορήγηση αντι-
βιοτικών, αποφεύγοντας ταυτόχρονα συστηματι-
κές επιπλοκές. Επιπρόσθετα το ΡΜΜΑ, καλύπτει 
προσωρινά τον υπάρχοντα νεκρό χώρο μέχρι αυ-
τός να καλυφθεί με χρήση οστικών μοσχευμάτων 
ή με επανατοποθέτηση ενδοπρόθεσης.

Το σύστημα ΡΜΜΑ-αντιβιοτικών δεν στερείται 
μειονεκτημάτων. Βασικό του μειονέκτημα είναι η 
ανάγκη νέας επέμβασης για την αφαίρεση του, 

όταν ολοκληρωθεί η αποδέσμευση του αντιβιο-
τικού, αφού πρόκειται για μη βιοαπορροφήσιμο 
υλικό. Εξάλλου έχει αποδειχθεί ότι το ΡΜΜΑ χω-
ρίς αντιβιοτικό έχει τοξική επίδραση στα μακρο-
φάγα κύτταρα (Horowitz et al 1991). Στα μειονε-
κτήματά του περιλαμβάνεται και το γεγονός ότι 
η ποσότητα του αντιβιοτικού που τελικά αποδε-
σμεύεται είναι πολύ μικρή σε σχέση με αυτή που 
ενσωματώνεται, ενώ δεν θα πρέπει να παραβλε-
φθεί το γεγονός της ύπαρξης μελετών που υπο-
στηρίζουν ότι η ενσωμάτωση αντιβιοτικών στο 
ΡΜΜΑ δεν εμποδίζει τον μικροβιακό αποικισμό 
και το σχηματισμό γλυκοκάλυκα στην επιφάνειά 
του (Siverhus et al 1991, Van de Belt et al 2001).

Τα μέχρι σήμερα υπάρχοντα δεδομένα από τις 
εργαστηριακές κυρίως έρευνες της συμπεριφοράς 
των συστημάτων τοπικής αποδέσμευσης αντιβι-
οτικών με τη χρήση βιοαπορροφήσιμου φορέα 
είναι αρκετά ενθαρρυντικά όσον αφορά στη χρή-
ση των συστημάτων αυτών για την αντιμετώπιση 
της χρόνιας οστεομυελίτιδας. Φαίνεται ότι ένας 
σημαντικός αριθμός αντιβιοτικών μπορεί να εν-
σωματωθεί και να αποδεσμευτεί για σημαντικό 
χρονικό διάστημα και σε σημαντικό ποσοστό. Βα-
σικό πλεονέκτημα των συστημάτων αυτών είναι 
το γεγονός ότι καθόσον είναι βιοσυμβατά και βι-
οαπορροφήσιμα αποφεύγεται μια νέα χειρουργι-
κή επέμβαση για την αφαίρεσή τους. Στα μειονε-
κτήματα μπορούμε να αναφέρουμε τη δυσκολία 
παρασκευής τους, την ύπαρξη πολύ μικρού αριθ-
μού κλινικών μελετών, καθώς και την ανάπτυξη 
τοπικά αντιδραστικού ιστού, στο σημείο εμφύτευ-
σης, ιδιαίτερα όταν έχουμε ταχεία αποδόμηση του 
φορέα (Bostman et al 1992).

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι παρά 
το γεγονός ότι το σύστημα ΡΜΜΑ-αντιβιοτικών 
εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση για την εφαρ-
μογή τοπικής αντιμικροβιακής χημειοθεραπείας 
στην περίπτωση της οστικής λοίμωξης, η ενσω-
μάτωση αντιβιοτικών σε βιοαπορροφήσιμα υλικά 
ή και σε οστικά μοσχεύματα φαίνεται να είναι σε 
θέση να διαδραματίσει ένα δυναμικό ρόλο στην 
αντιμετώπιση της οστικής λοίμωξης, αλλά για την 
εφαρμογή τους απαιτείται η ύπαρξη καλά τεκμη-
ριωμένων αποτελεσμάτων από κλινικές κυρίως 
μελέτες και έρευνες.
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Abstract

Carrier Systems for the Local Delivery of An-
tibiotics in Bone Infections.

Stefanos Tsourvakas, Christos Alexandropoulos
Orthopaedic Department, General Hospital of Trikala

Systemic administration of antibiotics in chronic 
osteomyelitis is characterized by questionable anti-
biotic penetration into the infected areas, manda-
tory hospitalization for prolonged administration 
of antibiotics and systemic side effects especially be-
cause antibiotic therapies are usually long lasting. 
Aware of these problems, orthopedic surgeons have 
been looking for an effective alternative method of 
local antibiotic administration.

Carriers used for the local delivery of antibacte-
rial agents may be classified as nonbiodegradable 
or biodegradable. Antibiotic impregnated PMMA 
beads, which are used to deliver antibiotic directly to 
the infected sites has been evaluated most widely.

Examples of the later category include the fibrin-
clot, bone-substitutes and polylactate polymers. All 
of the above systems release antibiotics at concen-
trations exceeding those of the MICs for the most 
common pathogens of chronic osteomyelitis without 
releasing any antibiotic in the systemic circulation 
and without producing adverse effects. The disad-
vantages of PMMA beads include reduce biocom-
patibility with bone, short duration of drug release 
and the need for their surgical removal at the end 
of antibiotic release. The biodegradable carriers do 
not require surgical removal. Among the biodegrad-
able implants which are still in experimental stages, 
polylactate polymers seem very promising, since 
they are characterized by prolonged duration of re-
lease at concentrations 100 to 1000 times the MICs 
of the causative bacteria implicated in bone infec-
tions. Further development of such biodegradable 
system will provide a novel approach in the future 
for the eradication of chronic osteomyelitis. 

key words:  bone infection, local release of antibi-
otics, bone acrylic cement, fibrin clot, 
polylactate polymers.
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