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Περίληψη
Στο Ηνωμένο Βασίλειο διενεργούνται 800.000 επεμβάσεις ολικής 
αρθροπλαστικής ισχίου το χρόνο. Η δημοφιλία αλλά και οι απαι-
τήσεις για την επέμβαση αυτή διαρκώς αυξάνουν. Η κατανόηση 
των επεμβάσεων αντικατάστασης αρθρώσεων και οι επιπλοκές 
τους έχουν σε μεγάλο βαθμό εξελιχθεί και ως αποτέλεσμα τού-
του η συχνότητα εμφάνισης λοιμώξεων διαρκώς ελαττώνεται. Δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι η περί προθετική λοίμωξη θέτει σύνθετα 
προβλήματα τόσο κλινικά όσο και διαγνωστικά, τα οποία φέρουν 
σε δύσκολη θέση τους ασχολούμενους με αυτά τα προβλήματα. 
Η καθυστέρηση στη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπι-
ση των περιπροθετικών λοιμώξεων δεν είναι μόνο που αυξάνει 
μόνο τη νοσηρότητα αλλά και επιβαρύνει τον προϋπολογισμό των 
δαπανών της υγείας. Επόμενο, αποτελεί μείζον αντικείμενο προ-
σέλκυσης του ενδιαφέροντος από την πλευρά των ασθενών, των 
χειρουργών αλλά και των νοσηλευτικών ιδρυμάτων προκειμένου 
να βελτιστοποιηθεί Η διάγνωση και η θεραπευτική αντιμετώπιση 
των καταστροφικών αυτών επιπλοκών. Απομένει μεγάλη ποικιλία 
απόψεων, όσον αφορά στην διαγνωστική προσέγγιση και στη θε-
ραπευτική αντιμετώπιση των περιπροθετικών λοιμώξεων μεταξύ 
των ορθοπαιδικών. Υπό αυτή την οπτική γωνία, θα εξετάσουμε με 
αυτό τον τρόπο με λεπτομέρειες το κύριο σώμα των τεκμηριω-
μένων γνώσεων όσον αφορά στις περιπροθετικές λοιμώξεις θα 
συζητήσουμε επίσης τις πιο βαρύνουσες και πρόσφατες μεθόδους 
διάγνωσης που παρέχουν μέτρο σύγκρισης των ακολουθούμενων 
θεραπευτικών στρατηγικών.

Αντιμετώπιση λοίμωξης σε 
ολική αρθροπλαστική  

 ισχίου
Μπισχινιώτης Ι. Στ., Γιανναράκης Α., Πετσατώδης Γ.

Π. Γ. Ν. ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης 

Όροι ευρετηρίου:

Αρθροπλαστική, λοίμωξη

περιπροθετικές λοιμώξεις

κηρύσσει ολικών 
αρθροπλαστικών ισχίου



32- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 32, Τεύχος 2 - 2019

Management of the Infected Total Hip 
Arthroplasty

Bischiniotis I. St, Giannarakis A., Petsatodis G.
AHEPA Hospital Thessaloniki, Greece

Abstract
In the United Kingdom approximately 80,000 total hip 

arthroplasties are undertaken on an average each year. The 
popularity and demand for this operation are continually 
increasing. Our understanding of arthroplasty surgery and its 
complications has evolved greatly, and as a result infection 
rates are undeniably at an all-time low. The increasing volume 
of operations being performed does, however, mean that we 
still continue to see an increased number of cases of infection. 
There is no doubt that periprosthetic joint infection (PJI) poses a 
complex clinical and diagnostic predicament to clinicians. Delay 
in the diagnosis and treatment of PJI can not only be detrimental 
in terms of patient morbidity, but it also poses a significant 
financial burden to health care institutions. It is therefore in the 
best interest of the patient, surgeon, and institution to optimize 
the diagnosis and treatment of this devastating complication. 
There remains considerable variability in terms of approach to 
diagnosis and treatment of PJI among orthopaedic surgeons. In 
this review, we will, therefore, examine in detail the current body 
of evidence available on PJI. We will discuss the most robust 
and up-to-date methods of diagnosis and offer a comparison of 
management strategies.
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Εισαγωγή 
Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν διενεργηθεί 

620.400 πλαστική ισχίου από το 2003 έως το 2013 
(11th Annual Report 2014. National Joint Registry 
for England, Wales and Northern Ireland). Σήμερα, 
80.000 επεμβάσεις βασικής ισχίου διενεργούνται 
κατά μέσο όρο κάθε έτος (11th Annual Report 
2014. National Joint Registry for England, Wales 
and Northern Ireland). Αυτοί οι αριθμοί καταδει-
κνύουν την ολοένα μεγαλύτερη δημοφιλία αυτής 
της χειρουργικής επέμβασης. Η αύξηση κατά το 
πλήθος δεν είναι χωρίς κινδύνους παρόλα αυτά. 
Μία από τις πιο καταστροφικές επιπλοκές που πα-
ρατηρούνται είναι η εν τω βάθει περιπροθετικές 
λοιμώξεις. Ο κίνδυνος περιπροθετικής λοίμωξης 
γενικά θεωρείται ότι φτάνει στο 1%. Παρόλα αυτά, 
υπάρχει μεγάλη διακύμανση αυτού του μεγέθους 
τη διαθέσιμη βιβλιογραφία, με αναφερόμενες 
συχνότητες που κυμαίνονται από 0, 57% έως 2, 
23% (Phillips JE και συν 2006). Αν και η πιθανό-
τητα της λοίμωξης είναι σχετικά μικρή, η έγερση 
ενδιαφέροντος και οι μακροχρόνιες επιπτώσεις της 
μπορεί να είναι καταστροφικές. Δεν υπάρχει αμ-
φιβολία ότι οι υποθετικές λοιμώξεις υποβάλλουν 
στην ανάληψη δύσκολου κλινικού και οικονομικού 
φορτίου στα ιδρύματα παροχής ορθοπεδικής περί-
θαλψης και αποτελούν αιτία μεγάλης νοσηρότητας 
των ασθενών. Έχει καταδειχθεί από προηγούμενες 
έρευνες ότι το κόστος των επιχειρήσεων στο Ηνω-
μένο Βασίλειο για τις περιπτώσεις που οφείλονται 
σε λοίμωξη είναι περίπου 21.937 λίρες Αγγλίας, σε 
σύγκριση με εκείνον του 11.897 λιρών που οφεί-
λονται σε άσηπτη χαλάρωση (Vanhegan και συν 
2012). Η νοσηρότητα των ασθενών και το βάρος 
των δαπανών υγείας με ταμεία περί προθετική 
λοίμωξη από την άλλη πλευρά, είναι ένα δύσκολο 
στην ανάλυση του μέγεθος. 

Είναι προφανές, λοιπόν, ότι η έγκαιρη διάγνω-
ση και θεραπευτική αντιμετώπιση των περίπου θε-
τικών λοιμώξεων είναι επωφελής τόσο για τους 
ασθενείς όσο και για το σύστημα υγείας. Ο σκοπός 
αυτού του άρθρου, είναι έτσι, η αφομοίωση των 
τρεχόντων στοιχείων τεκμηρίωσης και η παροχή 
ενός σύγχρονου διαγνωστικού και θεραπευτικού 
αλγόριθμου. 

Παθοφυσιολογία 
Η λοίμωξη που αφορά στην κάθε προσθετικό 

υλικό στο σώμα επιτρέπει σε μικροοργανισμούς 
να παρακάμψουν τους μηχανισμούς άμυνας του 
οργανισμού. Στην περίπτωση των προωθητικών 
λοιμώξεων, οι παθολόγο μικροοργανισμοί οργα-
νώνονται σε σχηματισμούς που ονομάζονται «γλυ-
κοκάλυκας» (biofilm) σε ολόκληρη την έκταση της 
διεπαφής του προσθετικού υλικού. Αυτά τα biofilm 
είναι σε μεγάλο βαθμό ενυδατωμένη, εξωκυττάρια 
θεμέλια ουσία που εκκρίνεται από τα βακτηρίδια 
που προσκολλώνται στην επιφάνεια της ενδοπρό-
θεσης, προσομοιάζοντας περισσότερο προς λάσπη. 
Εντός αυτού του υλικού με αυτά τα χαρακτηριστι-
κά, παρατηρείται εξάντληση των μεταβολικών πα-
ραγόντων και συνάθροιση των προϊόντων καταβο-
λισμού και τα βακτηρίδια εισέρχονται σε μία φάση 
«λαθροβίωσης» (McConoughey SJ και συν 2014). 
Στην κατάσταση αυτή, τα μικρόβια είναι χίλιες φο-
ρές λεκτικά σε αντιβιοτικά που εξαρτώνται από τον 
κύκλο ανάπτυξης αυτών. Τα μικρόβια οργανώνο-
νται εντός του biofilm διατηρώντας την οργανική 
και λειτουργική τους ετερογένεια. 

Σε μερικές περιπτώσεις, οι μικροοργανισμοί ει-
σέρχονται στην αρθρική κοιλότητα κατά το χρόνο 
εισαγωγής της ενδοπρόθεσης με απευθείας ενο-
φθαλμισμό. Στις άλλες περιπτώσεις, τα βακτηρίδια 
ενσπείρονται στην άρθρωση διά της κυκλοφορίας 
του αίματος οπότε μιλούμε για αιματογενή διασπο-
ρά. Η αιματογενής διασπορά μπορεί να επισυμβεί 
διαμέσου μιας κλινικά έκδηλης μικροβιαιμίας, για 
παράδειγμα, το 34% της σταφυλοκοκκικής μικρο-
βιαιμίας έχει ως αποτέλεσμα μία περιπροθετική 
λοίμωξη ή μια ήπια μικροβιαιμία.

Μία συνηθισμένη πηγή προέλευσης της λοίμω-
ξης μπορεί να είναι η στοματική κοιλότητα, ιδιαίτε-
ρα σε άτομα με οδοντιατρικά προβλήματα. Σε μερι-
κές περιπτώσεις, οι εμπλεκόμενοι μικροοργανισμοί 
μπορεί να είναι μικρής λοιμικότητας, όπως είναι η 
αρνητική στην έκταση σταφυλόκοκκοι. Αυτοί οι μι-
κροοργανισμοί είναι σε θέση να επιβιώνουν λόγω 
της παρουσίας του εμφυτευματικού υλικού και 
του biofilm. Η μικρή λοιμικότητα των μικροβίων 
τείνει να προκαλεί χρόνιες χαμηλής έντασης λοι-
μώξεις με μικρή γενικευμένη συμπτωματολογία. 
Οι λοιμώξεις που οφείλονται σε υψηλής λοιμικό-
τητας μικροοργανισμούς μπορεί να οδηγήσουν σε 
σηψαιμία και μυκωτική ενδοκαρδίτιδα, με τυπικό 
μικροοργανισμό υψηλής ελληνικότητας τον χρυσί-
ζοντα σταφυλόκοκκο. 
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Τα μικρόβια του στελέχους του σταφυλόκοκκου 
αποτελούν το συνηθέστερο αιτιολογικό παράγο-
ντα. Οι στρεπτόκοκκοι και οι εντερόκοκκοι ευθύ-
νονται για το 10% των λοιμώξεων για το κάθε 
στέλεχος και τα κατά gram αρνητικά μικρόβια για 
περίπου 8%. 

Διάγνωση 
Η διάγνωση των περιπροθετικών λοιμώξεων 

μετά ολική αρθροπλαστική του ισχίου εκπροσω-
πούν μία κλινική οντότητα διλημματικό χαρακτήρα 
και μεγάλη πρόκληση όσον αφορά στη θεραπεία. 
Συνακόλουθα προς μία επώδυνη μετεγχειρητι-
κή ολική αρθροπλαστική του ισχίου, θα πρέπει να 
διατηρείται υψηλός δείκτης υπόνοιας αναφορικά 
προς μία ενδεχόμενη ενεργό λοίμωξη. Προκειμέ-
νου να καθοριστεί η ακριβής διάγνωση και αντι-
μετώπιση μιας περίπου θετικής λοίμωξης είναι ση-
μαντικό να τεθεί ένας λειτουργικός ορισμός προς 
τούτο. Ιστορικά, έχει υπάρξει σημαντική ποικιλία 
ορισμών, όσον αφορά στον καθορισμό του τι είναι 
μία περιπροθετική λοίμωξη.

Η Musculo-Skeletal Infection Society (MSIS) 
έτσι κατέληξε κατά το 2011 να προτείνει ένα συ-
γκεκριμένο ορισμό αναφορικά προς τί πρέπει να 
θεωρείται περιπροθετική λοίμωξη (workshop con-
vened for periprosthetic joint infection. Journal of 
arthroplasty, 2011; 26: 1136-8). Υπάρχει πλειάδα 
ορισμών και μεγάλη ασάφεια ως προς το τι συνι-
στά μία περιπροθετική λοίμωξη μιας άρθρωσης. Τα 
αποτελέσματα αναφέρονται σήμερα ως μία θέση 
διεθνούς συναντίληψης για την περιπροθετική λοί-
μωξη και συνοψίζονται στα ακόλουθα:

Ένας ασθενής θεωρείται ως φέρων μία μολυ-
σμένη ολική αρθροπλαστική ισχίου εάν έχει ένα 
συριγγώδη πόρο που επικοινωνεί με την άρθρωση 
ή ένα παθογόνο μικροοργανισμό που απομονώθη-
κε από δύο καλλιέργειες από δύο διαφορετικούς 
ιστούς ή υγρά δείγματα που λήφθηκαν από την 
περιοχή της επιμολυσμένης προσθετικής άρθρω-
σης ή εάν τέσσερα από τα ακόλουθα έξι κριτήρια 
συνυπάρχουν: 

• Περισσότερα από 5 ουδετερόφιλα κατά οπτι-
κό πεδίο σε 5 υψηλής ανάλυσης πεδία από 
ιστολογικές εξετάσεις περιπροθετικού ιστού 
σε μεγέθυνση x400

• Αυξημένη ταχύτητα καθίζησης ερυθρών αι-

μοσφαιρίων ή συγκέντρωση της CRP 

• Αύξηση των λευκών αιμοσφαιρίων του αίμα-
τος 

• Αύξηση του ποσοστού των ουδετερόφιλων 
στο αρθρικό υγρό 

• Παρουσία πύου εντός της προσβεβλημένης 
άρθρωσης 

• Απομόνωση ενός μικροοργανισμού σε μία 
καλλιέργεια του περιπροθετικού ιστού 

Δεν υπάρχει μία μοναδική δοκιμασία που να 
μπορεί με αξιοπιστία και επαναληψιμότητα να προ-
γνώσει τη λοίμωξη. Αυτή η παρατήρηση παραγνω-
ρίζει ότι ο αριθμός της περιπροθετικής λοίμωξης 
μιας άρθρωσης απαιτεί την ικανοποίηση πολλα-
πλών κριτηρίων. Έτσι, θα πρέπει να χρησιμοποιεί-
ται ένας συνδυασμός κλινικής εκτίμησης, βιοχημι-
κών εξετάσεων και διαγνωστικών απεικονιστικών 
εξετάσεων.

Κλινική εκτίμηση 
Μία ενδελεχής λήψη του ιστορικού πρέπει να 

γίνει από τον ασθενή. Ειδικά, κάθε ζήτημα ανα-
φορικά προς την μετεγχειρητική πορεία, όπως 
μία επιφανειακή λοίμωξη του τραύματος, επιβρά-
δυνση της επούλωσης και άλγος εκλυόμενο από 
αυτήν την περιοχή θα πρέπει να επισημανθούν. σ 
είναι επίσης ζωτικής σημασίας να αναζητηθούν 
συν- νοσηρότητες. Έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν 
αρκετές καταστάσεις που σχετίζονται με αυξημέ-
νο κίνδυνο λοίμωξης. Σε αυτές περιλαμβάνεται ο 
σακχαρώδης διαβήτης και η μη ελεγχόμενη υπερ-
γλυκαιμία, ο υποθυρεοειδισμός, η ανοσοκαταστο-
λή, η νοσογόνος παχυσαρκία, η ενεργός ηπατική 
νόσος, το κάπνισμα, η νεφρική νόσος και η επίκτη-
τη ανοσοανεπάρκεια (Falakassa και συν 2014, Tan 
TL και συν 2016, Reina N και συν 2013, Berbari 
και συν 1998). Σχετικά με την μεγάλη έκθεση σε 
πιθανότητα λοίμωξης μεγάλο ρόλο διαδραματίζει 
η κακή κατάσταση της οδοντοφυΐας (Berbari και 
συν 1998). Τελικά, είναι κεφαλαιώδους σημασίας 
κατά τη λήψη του ιστορικού για τον κλινικό ιατρό 
να μελετήσει τον τρόπο της εισβολής και τη διάρ-
κεια των συμπτωμάτων.

Η κλινική εξέταση είναι επίσης πολύ μεγάλης 
σημασίας. Θα πρέπει να υπάρχει στενή παρακο-
λούθηση του τραύματος. Ειδικότερα, κάθε ένδειξη 
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ερυθρότητας ή οιδήματος ή ακόμη ευαισθησία θα 
πρέπει να αξιολογείται. Αν και η κλινική προσέγ-
γιση είναι ζωτικής σημασίας, τα φυσιολογικά κλι-
νικά ευρήματα δεν είναι σε θέση να αποκλείσουν 
την πιθανότητα λοίμωξης. Ακόμη και σε απουσία 
κλινικών ευρημάτων, ο κλινικός ιατρός θα πρέπει 
να διατηρεί υψηλό δείκτη υπόνοιας πιθανότητας 
ενεργού λοίμωξης, όταν ένας ασθενής εμφανίζει 
μη εξηγούμενο από άλλα αίτια άλγος.

Εργαστηριακές εξετάσεις 
Η Ταχύτητα Καθίζησης των Ερυθρών (ΤΚΕ) αι-

μοσφαιρίων και η CRP του όρου αποτελούν τον 
ακρογωνιαίο λίθο της εργαστηριακής παρακολού-
θησης που θα πρέπει να περιλαμβάνεται κατά τη 
θέση της διάγνωσης. Παρόλα αυτά, αυτοί οι δεί-
κτες μπορεί να επηρεάζονται από την ηλικία και 
τις άλλες πιθανές συν-νοσηρότητες Μια ταχύτητα 
καθιζήσεως ερυθρών μεγαλύτερη από 30 mm/h 
και μία μέτρηση της CRP μεγαλύτερη από 10 mg /
lt έχει αποδειχθεί ότι εκπροσωπούν σημαντική αύ-
ξηση των επιπέδων σε σχέση με μία ενεργό λοί-
μωξη (Shih LY και συν 1987). Η ευαισθησία και 
ειδικότητα της ταχύτητας καθίζησης ερυθρών και 
της CRP ποικίλλει ευρέως στη διαθέσιμη βιβλιο-
γραφία (Berbari E και συν 2010, Spangehl MJ και 
συν 1999). Εάν τόσο η ΤΚΕ όσο και η CRP είναι 
φυσιολογικά, παρόλα αυτά, η πιθανότητα λοίμω-
ξης έχει δειχθεί στο φθάνει στο 3%. 

Η μέτρηση των λευκών αιμοσφαιρίων αναλύε-
ται, αλλά ο ρόλος της στη θεμελίωση της διάγνω-
σης μιας περιπροθετικής λοίμωξης είναι περιορι-
σμένος καθώς συχνά κυμαίνονται γύρω από τις 
δεδομένες φυσιολογικές τιμές, ακόμη και αν πρό-
κειται για προφανή λοίμωξη.

Επιπροσθέτως, προς την μέτρηση των λευκών 
αιμοσφαιρίων, τη CRP και την ταχύτητα καθιζή-
σεως ερυθρών, η νεωτερική δείκτες όπως είναι η 
ιντερλευκίνη -6 δεν περιλαμβάνονται στον ορισμό 
της MSIS για τη διάγνωση της περιπροθετικής λοί-
μωξης αλλά υπάρχει μία αύξουσα άθροιση δεδομέ-
νων που υποστηρίζει την άποψη για την χρησιμο-
ποίησή της. Οι Elgeidi και συν συμπέραναν ότι μία 
τιμή της ιντερλευκίνης - 6> 18 mg/lt αναλυτών θα 
μπορούσε να ταυτοποιηθεί σε όλους τους ασθενείς 
με περιπροθετική λοίμωξη (Elgeidi και συν 2014). 

Η ομάδα αυτών των συγγραφέων βρήκε ότι ο 

συνδυασμός CRP + ιντερλευκίνη - 6 κατέδειξαν 
μία ευαισθησία της τάξης του 100% και αρνητική 
προγνωστική αξία για το 100% των περιπτώσεων. 
Αυτά τα μεγέθη δεν κατέστη δυνατόν να επανα-
ληφθούν σε άλλες δημοσιεύσεις αλλά ιντερλευκί-
νη - 6 εμφανίζεται ως δυνητικά χρησιμοποίηση μη 
για τη διάγνωση των περιπροθετικών λοιμώξεων. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ιντερλευκίνη - 6 δεν 
αποτελεί σήμερα ευρέως διαθέσιμη διαγνωστική 
μέθοδο (Deirmengian C και συν 2014).

Παρακέντηση της άρθρωσης και 
ανάλυση του αρθρικού υγρού

Η παρακέντηση της άρθρωσης έχει γίνει απο-
δεκτή ως στοιχειώδης διαγνωστική μέθοδος για 
τη θεμελίωση της διάγνωσης της περιπροθετικής 
λοίμωξης και αυτό εξάγεται με σαφήνεια Ε από τη 
σχετική βιβλιογραφία (Spangehl MJ και συν 1999, 
Fink B και συν 2008, Ali F και συν 2006, Fehrin 
TK και συν 1996). Τα υπάρχοντα δεδομένα υπο-
δεικνύουν ότι τα αντιβιοτικά θα πρέπει να διατη-
ρηθούν για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα δύο 
εβδομάδων προ της διενέργειας παρακέντησης. Η 
ανάλυση του αρθρικού υγρού τυπικά και λαμβάνει 
τη μέτρηση των λευκών αιμοσφαιρίων και την επί 
τοις εκατό αναλογία των πολυμορφοπύρηνων. Σε 
οξείες λοιμώξεις, μία τιμή λευκών αιμοσφαιρίων > 
20.000 κυττάρων/ml και αναλογία πολυμορφοπύ-
ρηνων > 89% θεωρούνται τιμές εισαγωγής για τη 
διάγνωση μιας ενεργού λοίμωξης. Αυτές οι τιμές 
είναι αναθεωρητέες σε περίπτωση χρόνιας λοί-
μωξης. Το αναρρόφημα θα πρέπει να σταλεί προς 
εμπλουτισμό και διενέργεια καλλιεργειών καθώς 
και για έλεγχο της ευαισθησίας στα αντιβιοτικά 
(Workgroup convened by MSIS 2011).

Η ανάλυση του αρθρικού υγρού με τη βοήθεια 
της εστεράσης των λευκοκυττάρων (LER) με τη 
βοήθεια χρωματομετρικής ανάλυσης έχει επίσης 
περιγραφεί για τη διάγνωση περιπροθετικών λοι-
μώξεων. Η μέθοδος αυτή συνίσταται στη χρησι-
μοποίηση ενός stick ανάλογα με εκείνα που χρη-
σιμοποιούνται στην εξέταση των ούρων. Μία τιμή 
δύο σταυρών λευκών αιμοσφαιρίων μπορεί να 
δώσει ένα στιγμιαίο αποτέλεσμα. Το μειονέκτημα 
της (LER) είναι ότι δεν μπορούν να αξιοποιηθούν 
δείγματα αιματοβαφή. Η ευαισθησία και ειδικότητα 
αυτής της δοκιμασίας ποικίλλει στη βιβλιογραφία. 
Οι Parvizi και συν κατέδειξαν μία ευαισθησία της 
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τάξης του 80,6% και μία ειδικότητα 100% όταν γί-
νεται μία μέτρηση (++) (Parvizi J και συν 2011). Κα-
ταγράφηκαν από τους Colvin και συν ευαισθησία 
της τάξης του 100% και ειδικότητα της τάξης του 
97% (Colvin OC και συν 2015). Η LER είναι ταχεία 
μέθοδος σχετικά ευαίσθητη και πολύ φθηνή. 

Μία άλλη νεωτερική δοκιμασία του αρθρικού 
υγρού είναι εκείνη της α- ντεφενσίνης που εί-
ναι γνωστή με το εμπορικό όνομα Synovasure 
(Zimmer Inc, Warshaw USA). Η α-ντεφενσίνη είναι 
ένα μικροβιακής προέλευσης πεπτίδιο που απε-
λευθερώνεται από τα ουδετερόφιλα λευκά αιμο-
σφαίρια κατά την αντίδρασή τους με παθογόνα 
μικρόβια. Η δοκιμασία της α-ντεφενσίνης κατά τη 
διάγνωση των περιπροθετικών λοιμώξεων επι-
τρέπει τη διαχειριστική χρησιμοποίηση της και τα 
αποτελέσματα είναι διαθέσιμα εντός 10 λεπτών. Το 
πλεονέκτημα του Synovasure είναι ότι δεικνύει ει-
δικότητα της τάξης του 98% και ευαισθησία 100% 
(Frangiamore SJ και συν 2016). 

Όπως συμβαίνει με την LER μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί διεγχειρητικά, όταν επιχειρείται η επανεκ-
κίνηση σε ένα στάδιο σε σχέση με εκείνη των δύο 
σταδίων. Το πλεονέκτημα του Synovasure έναντι 
της LER είναι ότι τα αιματοβαφή δείγματα δεν επη-
ρεάζουν την ανιχνευτική της ικανότητα. Το μειονέ-
κτημα είναι η υψηλή της τιμή έναντι της LER. Οι 
Deimergian και συν ήταν σε θέση να δείξουν ότι η 
LER ήταν χρησιμοποίηση μη σε περίπου 17% των 
ασθενών λόγω του αιματοβαφούς των δειγμάτων 
(Deimergian C και συν 2015). Όταν χρησιμοποιεί-
ται σε όλα τα δείγματα η ευαισθησία της ήταν 69% 
πώς και ειδικότητα ήταν 100%. Οι συγγραφείς 
αυτοί κατέδειξαν ότι η ευαισθησία ήταν 100% με 
τη χρησιμοποίηση του Synovasure. Αυτή η μελέτη 
έτσι, υποστηρίζει την αξία του Synovasure έναντι 
της LER.

Οι μοριακές τεχνικές όπως η αντίδραση αλυ-
σίδων πολυμεράσης (PCR) και η ενζυμική ανοσο-
προσροφητική δοκιμασία (enzyme linked immu-
noabsorbent assay - ELISA) μπορούν επίσης να 
αξιοποιηθούν κατά τη διαγνωστική προσέγγιση 
μιας περίπου θετικής λοίμωξης, ιδιαίτερα όταν 
αποτελεί ζητούμενο η ταυτοποίηση του παθογό-
νου μικροοργανισμού. Οι Gallo και συν βρήκαν ότι 
η αντίδραση αλυσίδων πολυμεράσης (PCR) είχε 
υψηλότερη ευαισθησία, ακρίβεια και αρνητικές 
προγνωστικές τιμές έναντι της καλλιέργειας (Gallo 

J και συν 2008). Στη δημοσίευση αυτή υπήρχε 
Επίσης ομοφωνία της τάξης του 83% μεταξύ των 
αποτελεσμάτων της καλλιέργειας υλικού που λή-
φθηκε διεγχειρητικά και της αντίδρασης αλυσίδων 
πολυμεράσης (PCR) του αιτιολογικά υπεύθυνου μι-
κροοργανισμού.

Επιπροσθέτως προς τις δοκιμαστικές εξετάσεις 
έχει προταθεί η χρησιμοποίηση άλλων νεοανα-
δυόμενων δεικτών. Σε αυτούς περιλαμβάνονται ο 
προσδιορισμός της ενδοαρθρικές CRP, η ανθρώ-
πεια β-δεφενσίνη -2 και -3 και η καθελισιδίνη-
LL37. Αν και αυτές οι δοκιμασίες εμφανίζονται 
πολλά υποσχόμενες κατά τη διαγνωστική προ-
σέγγιση των περιπροθετικώv λοιμώξεων, υπάρχει 
εντούτοις, έλλειψη κλινικών δεδομένων για να 
υποστηριχθεί η κατά ρουτίνα χρησιμοποίησή τους 
(Parvizi J και συν 2011).

Μικροβιολογικές καλλιέργειες των 
μαλακών μορίων

Λήψη δειγμάτων από τα μαλακά μόρια κατά την 
επανεκκίνηση σε ολικές αρθροπλαστικές ισχίου 
και η καλλιέργεια του υλικού μετά προσδιορισμού 
ευαισθησίας των καλλιεργούμενων μικροοργανι-
σμών είναι μεγάλης αξίας. Η ευαισθησία και ειδι-
κότητα ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό στη δημοσιευ-
μένη βιβλιογραφία, όσον αφορά στις καλλιέργειες 
ιστικών δειγμάτων. Ένας δυνητικός λόγος που θα 
μπορούσε να συμβαίνει, είναι η ποικιλία των τεχνι-
κών που χρησιμοποιούνται προκειμένου να γίνει 
η λήψη των δειγμάτων. Ένας άλλος λόγος είναι η 
μέθοδος καλλιέργειας του υλικού. Η συναντίληψη 
της MSIS έχει τονίσει πολλά σημεία, όσον αφορά 
στη λήψη υλικού προς καλλιέργεια. Κατά πρώτον, 
όσον αφορά στις μικροβιολογικές δοκιμασίες, οι 
κοινές κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνουν την 
ξεχωριστή λήψη κάθε υλικού με άσηπτα εργαλεία. 
Καθορίζουν επίσης, ότι θα πρέπει να λαμβάνονται 
τουλάχιστον τρία απλά όχι περισσότερα από πέντε 
δείγματα και να καλλιεργούνται τόσο υπό αερό-
βιες όσο και υπό αναερόβιες συνθήκες. Η χρησι-
μοποίηση ΑΣΕΠ του θρεπτικού ζωμού περιέχοντος 
υαλοσφαιρίδια μπορεί να αυξήσει την απομόνωση 
μικροοργανισμών χαμηλής λοιμικότητας (Hughes 
HC και συν 2011) (83% ειδικότητα σε σύγκριση 
προς 38% ευαισθησία με τον απευθείας ενοφθαλ-
μισμό σε τρυβλία Petri). Μετά ταύτα, ο χειρούργος 
τοποθετεί το δείγμα σε στείρο σωλήνα που περι-



37- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 32, Τεύχος 2 - 2019

έχει θρεπτικό ζωμό, ο οποίος θα πρέπει να ανακι-
νείτε προκειμένου τα σφαιρίδια να εκτοπίσουν τα 
μικρόβια από τουριστικό οδηγό, ενισχύοντας την 
πιθανότητα μιας θετικής καλλιέργειας χωρίς τον 
κίνδυνο επιμόλυνσης κατά τη διάρκεια πολλαπλών 
χειρισμών σε εργαστηριακό επίπεδο. Μία εναλλα-
κτική προσέγγιση, όσον αφορά στη χρήση του πε-
ριέκτη ζωμού, είναι η χρησιμοποίηση συνηθισμένο 
σωλήνων λήψεις δειγμάτων προς αιμοκαλλιέργεια 
(87% ευαισθησία). Υπάρχουν μερικές μελέτες που 
ευνοούν την άποψη ότι θα πρέπει να τίθεται ολό-
κληρη η ενδοπρόθεση εντός ενός αποστειρωμένου 
περιέκτη με φυσιολογικό ορό ακολουθούμενο από 
χειρισμό με υπερήχους προκειμένου να διασπαστεί 
η σύνδεση του βακτηριακού biofilm από την εν-
δοπρόθεση προ της έναρξης των διαδικασιών για 
την καλλιέργεια. Το πλεονέκτημα της λήψης πολ-
λαπλών δειγμάτων προς καλλιέργεια δεν γίνεται 
μόνο προκειμένου να ενισχύσει την πιθανότητα 
απομόνωσης του υπεύθυνου παθογόνου μικροορ-
γανισμού αλλά και για να καθοριστεί το κατά πό-
σον ένας μικροοργανισμός είναι πιο υπεύθυνος για 
τη λοίμωξη έναντι ενός άλλου. Για παράδειγμα εάν 
3 από τα 5 δείγματα ταυτοποιούν ένα μικροοργα-
νισμό, υπάρχει πιθανότητα της τάξης του 96% να 
είναι αυτός ο υπεύθυνος της λοίμωξης, σε σχέση 
με την πιθανότητα της τάξης του 25% να είναι θε-
τικά μόνο τα δύο από τα πέντε δείγματα. 

Ιστοπαθολογικές εξετάσεις 
Η ιστοπαθολογική εξέταση μπορεί να αποτελεί 

χρησιμότατο εργαλείο προκειμένου να τεθεί Η δι-
άγνωση της περιπροθετικής λοίμωξης. Η παρου-
σία ουδετερόφιλων λευκών αιμοσφαιρίων στους 
περιπροθετικούς ιστούς είναι ενδεικτική μιας λοί-
μωξης. Οι κοινές κατευθυντήριες οδηγίες που προ-
κύπτουν από τη συναντίληψη της MSIS είναι ότι 
κατά την εξέταση της παρουσίας ουδετερόφιλων, ο 
διενεργών την ιστοπαθολογική εξέταση θα πρέπει 
να απορρίπτει τα ουδετερόφιλα που παγιδεύονται 
εντός του επιφανειακού στρώματος ινικής ή εκεί-
νων που προσκολλώνται στο ενδοθήλιο των φλε-
βολίων (MSIS 2011). Οι κοινές κατευθυντήριες 
οδηγίες καλού προς συγκέντρωση της προσοχής 
για το ποια από τα παρατηρούμενα ουδετερόφι-
λα μπορεί να αποτελούν φυσιολογικό εύρημα. Σε 
αυτά περιλαμβάνονται πρόσφατα περιπροθετικά 
κατάγματα και φλεγμονώδεις αρθροπάθειες.

Απεικονιστικός έλεγχος
Κατά την οξεία φάση μιας περίπου θετικής λοί-

μωξης τα ακτινολογικά ευρήματα μπορεί να είναι 
μηδαμινά. Παρόλα αυτά, όταν χρονίζει αυτή η κα-
τάσταση μπορούν να προκύψουν ακτινολογικές αλ-
λοιώσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται η προοδευτική 
χαλάρωση και η οστεόλυση. Αν και χαλάρωση Δεν 
είναι απαραίτητο να οφείλεται σε υποκείμενη λοί-
μωξη η διενέργεια ακτινογραφιών αποτελεί μέρος 
της απεικονιστικής διερεύνησης. Οι ακτινογραφίες 
μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμες για τον προεγχει-
ρητικό σχεδιασμό, όταν σχεδιάζεται επανεγχείριση 
για την αντιμετώπιση μιας περιπροθετικής λοίμω-
ξης. Θα πρέπει να σημειωθεί, παρόλα αυτά, ότι δεν 
υπάρχουν αξιόπιστα διαφοροποιά στοιχεία καθο-
ρισμού μιας άσηπτης χαλάρωσης έναντι μιας χα-
λάρωσης που προκύπτει από μία περίπου θετική 
λοίμωξη, με βάση τις απλές ακτινογραφίες 

Σπινθηρογράφημα 
Κατά την απεικονιστική διερεύνηση μιας επώ-

δυνης ολικής αρθροπλαστικής ισχίου είναι απαραί-
τητη η διενέργεια σπινθηρογραφήματος με Tc99m. 
Αυτά τα σπινθηρογραφήματα έχει αποδειχθεί ότι 
έχουν υψηλή ευαισθησία, αλλά μικρή ειδικότητα 
επειδή η λοίμωξη την περιορίζει. Μία εναλλακτική 
μέθοδος είναι η διενέργεια σπινθηρογραφήματος 
με ραδιοεπισημασμένα λευκά αιμοσφαίρια με In111. 
Αυτή η πρακτική έχει αποδειχθεί ότι έχει πολύ με-
γαλύτερη ευαισθησία, όσον αφορά στην ανίχνευση 
της λοίμωξης. Έχει αποδειχθεί ότι έχει ευαισθησία 
88% με ειδικότητα 95% (Johnson JA και συν 1988). 
Το σπινθηρογράφημα με In111 μπορεί να συνδυα-
στεί με PET-CT για να προσδιοριστεί με ακρίβεια η 
εντόπιση της λοίμωξης (Palestro CJ 2014).

Αντιμετώπιση 
Κατά την αντιμετώπιση των περιπροθετικών 

λοιμώξεων, είναι ζωτικής σημασίας η ταυτοποίη-
ση του σκοπού της αντιμετώπισης μετά συζήτηση 
με τον ασθενή. Για μερικούς ασθενείς, ο στόχος 
μπορεί να είναι αναμφίβολα η εκρίζωση της λοί-
μωξης, ενώ για άλλους στόχους μπορεί να είναι η 
καταστολή της. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενθαρρύ-
νονται στο να προσδιορίσουν τους βασικούς στό-
χους της θεραπείας, εάν είναι η παύση του άλγους, 
η βελτίωση της λειτουργικότητας του σκέλους ή 
η αποτροπή μιας επικίνδυνης για τη ζωή λοίμω-
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ξης. Η εμπλοκή μιας διεπιστημονικής ομάδας είναι 
απαραίτητη προκειμένου να επιμεριστεί Η ευθύνη 
λήψης απόφασης και να καθοριστεί η καλύτερη 
μορφή αντιμετώπισης. Η ομάδα αυτή θα πρέπει να 
περιλαμβάνει εξειδικευμένους ιατρός στην ορθο-
πεδική, στην πλαστική χειρουργική, στη λοιμωξι-
ολογία, στη μικροβιολογία και στις απεικονιστικές 
τεχνικές. 

Καταστολή με αντιβιοτικά 
Επί ασθενών που δεν είναι σε θέση να υποβλη-

θούν σε επανεκκίνηση λόγω ιατρικών συν-νοση-
ρότητα, μπορεί να καταφεύγουμε σε μακροχρόνια 
χορήγηση αντιβιοτικών προς καταστολή της λοίμω-
ξης (Giacometti Ceroni R και συν 2012). Εδώ στην 
περίπτωση αυτή ο στόχος δεν είναι απαραιτήτως 
η κλινική θεραπεία της λοίμωξης, αλλά η διατή-
ρηση της λειτουργικής κατάστασης του ασθενούς. 
Αν και υπάρχουν μελέτες που έχουν διεξέλθει την 
καταστολή της λοίμωξης, η αποτελεσματικότητά 
τους είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί. Σε μία 
σχετική μελέτη, το 60% των ασθενών που υπο-
βλήθηκαν σε θεραπεία καταστολής της λοίμωξης 
με αντιβιοτικά δεν αναφέρθηκαν μείζονα συμβά-
ντα μετά παρακολούθηση πλέον των δύο ετών 
(Prendki V και συν 2014). Ως σύμβαμα θεωρείται 
η επιμονή ή η υποτροπή της λοίμωξης, η διακοπή 
της αντιμετώπισης λόγω σοβαρών ανεπιθύμητων 
ενεργειών που σχετίζονται ή δεν σχετίζονται προς 
θάνατο. Κατά την προσέγγιση της θεραπείας κατα-
στολής με αντιβιοτικά, η παρακέντηση του ισχίου 
είναι ζωτικής σημασίας. Η προσπάθεια ταυτοποί-
ησης του παθογόνου μικροοργανισμού είναι απα-
ραίτητη. Μερικοί λοιμογόνοι μικρό όργανο, όπως 
είναι ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος (St aureus) ή οι 
στρεπτόκοκκοι της ομάδας Α έχουν υψηλό κίνδυνο 
πρόκλησης απειλητικές για τη ζωή σηψαιμίας, εάν 
αποτύχει η κατασταλτική στρατηγική και αυτό είναι 
κάτι το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν προ της 
αναδοχής αυτής της επιλογής, δηλαδή της θερα-
πείας καταστολής με αντιβιοτικά. Η ταυτοποίηση 
του αιτιογόνου μικροοργανισμού επίσης επιτρέπει 
τη χρησιμοποίηση αντιβιοτικών μικρού φάσματος 
με ενδεχομένως λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργει-
ες. Αυτή η στρατηγική πράγματι, έχει μη προβλέ-
ψιμα αποτελέσματα και θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψιν μόνον εάν Η χειρουργική επέμβαση δεν εί-
ναι δυνατή. Όσο τα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται 
για μικρότερα χρονικά διαστήματα, τόσο μεγαλύ-

τερη είναι η πιθανότητα εμφάνισης ανθεκτικότητας 
στα χρησιμοποιούμενα φάρμακα. Ο τύπος και η δι-
άρκεια της θεραπείας με αντιβιοτικά θα πρέπει να 
βασίζεται στον τύπο του μικρόβιο που αναπτύσσε-
ται μετά μία άσηπτη παρακέντηση του ισχίου. Εάν 
δεν αναπτύσσεται μικροοργανισμό, τότε θα πρέπει 
να Αναζητείται η γνώμη ενός μικροβιολόγου εξει-
δικευμένου στις περιφερικές λοιμώξεις. 

Αρθροπλαστική διέκπρισης 
Οι αρθροπλαστικές διεκδικήσεις περιλαμβάνουν 

ενδελεχή χειρουργικό καθαρισμό, εκπλήσσει και 
αφαίρεση των εμφυτευμάτων. Το να παραμείνει το 
κεντρικό μηριαίο χωρίς εμφύτευμα είναι δυνατόν 
όπως προβλέπεται από την εγχείρηση που εισήγα-
γε ο Girdlestone αλλά αυτή η επιλογή συνεπάγεται 
μεγάλου βαθμού ανισοσκελία και πτωχά λειτουρ-
γικά αποτελέσματα (Girdlestone GR 1926, Falahee 
MH και συν 1987). Αυτή η επιλογή, έτσι, θα πρέπει 
να επιφυλάσσεται ως σωστική σε ασθενείς που δεν 
είναι σε θέση να ανεχθούν μία επανεγχείριση. 

Χειρουργικός καθαρισμός, θεραπεία 
με αντιβιοτικά και διατήρηση των 
εμφυτευμάτων.

Ο χειρουργικός καθαρισμός σε συνδυασμό με 
θεραπεία με αντιβιοτικά και διατήρηση των εμφυ-
τευμάτων (Debridement Antibiotics Implant Re-
tention - DAIR) μπορεί να επιλεγεί για την αντιμε-
τώπιση της οξείας περίπου θετικής λοίμωξης. Οι 
Kuiper JW και συν διαπίστωσαν ότι το 66% των 
ασθενών τους ήταν ελεύθερο λοίμωξης Μετά δύο 
έτη παρακολούθησης με την εφαρμογή της τα-
κτικής DAIR όσον αφορά στην αντιμετώπιση μιας 
περιπροθετικής λοίμωξης. Αυτή η ομάδα Επίσης 
Ανέδειξε πολλούς από τους παράγοντες που μπο-
ρούν να αποτελέσουν προγνωστικά στοιχεία για 
την αποτυχία αυτής της θεραπευτικής. Σε αυτούς 
περιλαμβάνονται η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η όψι-
μη λοίμωξη (> 2 έτη μετά τη διενέργεια αρθροπλα-
στικής), ταχύτητα καθιζήσεως ερυθρών κατά την 
έναρξη > 60mm / ώρα και λοιμώξεις προκαλού-
μενες από πηκτάση αρνητικούς σταφυλόκοκκους 
(Kuiper JW και συν 2013). Όταν η διάρκεια των 
συμπτωμάτων ήταν < μία εβδομάδα, υπήρχε θετική 
συσχέτιση με την επιτυχία της θεραπευτικής αντι-
μετώπισης. Η DAIR, έτσι, θα πρέπει να επιφυλάσ-
σεται για τις περιπτώσεις οξείας περιπροθετικής 
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λοίμωξης. Ο ακριβής ορισμός όμως της «οξείας πε-
ριπροθετικής λοίμωξης» ποικίλει στη βιβλιογραφία 
αλλά το χρονικό διάστημα < 6 εβδομάδες φαίνεται 
ότι είναι το πιο ευρέως αναγνωριζόμενο. Αυτή η 
στρατηγική χειρουργικής αντιμετώπισης θα πρέπει 
να ακολουθείται από μία παρατεταμένη θεραπεία 
με αντιβιοτικά (Kuiper JW και συν 2013). 

Για τη διάρκεια της θεραπείας με αντιβιοτικά 
δεν υπάρχει ομοφωνία στη σχετική βιβλιογραφία. 
Οι Byren I και συν διαπίστωσαν σε μία ανάλυση 
αποτελεσμάτων μετά διενέργεια DAIR, ότι διάρκεια 
χορήγησης αντιβιοτικών μετά από ένα χρονικό διά-
στημα δεν είναι δυνατόν να καθορίζει την πρόγνω-
ση της θεραπευτικής αντιμετώπισης (Byren I και 
συν 2009). Βασιζόμενη στα δεδομένα αυτής της 
εργασίας, η συνηθισμένη πρακτική για μας είναι η 
διατήρηση της θεραπείας με αντιβιοτικά για τρεις 
μήνες Μετά αντιμετώπιση λοίμωξης και ολικής αρ-
θροπλαστικής ισχίου για έξι εβδομάδες ενδοφλε-
βίως και έξι εβδομάδες από του στόματος. 

Επανεγχείρηση σε ένα στάδιο 
Η επανεγχείρηση επί λοιμώξεις ολικής αρθρο-

πλαστικής ισχίου σε ένα στάδιο αναφέρεται στη 
διενέργεια μιας επέμβασης, κατά την οποία αφαι-
ρούνται όλα τα στοιχεία εμφύτευσης, διενεργείται 
επιθετικός χειρουργικός καθαρισμός των μαλακών 
μορίων, έκλυση και επαναφύτευση νέας ενδοπρό-
θεσης. Αυτή μπορεί να διενεργηθεί με πολλαπλούς 
τρόπους. Σε μερικά κέντρα, περιλαμβανομένου και 
του δικού μας, συνιστάται η σύγκλειση του τραύ-
ματος μετά τον αρχικό χειρουργικό καθαρισμό και 
την επίδεση. Η επιτυχία της θεραπευτικής αντιμε-
τώπισης επανεγχείρησης σε ένα στάδιο σχετίζεται 
με την ποιότητα του χειρουργικού καθαρισμού 
και την επί 6 εβδομάδες εφαρμογής θεραπείας με 
αντιβιοτικά. 

Στην επανεγχείρηση ενός σταδίου τα λαμβανό-
μενα αποτελέσματα σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό 
από την απομόνωση του παθογόνου μικροοργανι-
σμού. Στους παθογόνους μικροοργανισμούς περι-
λαμβάνονται οι MRSA (οι ανθεκτικοί στη μεθικιλ-
λίνη χρυσίζοντες σταφυλόκοκκοι) και βγαίνει της 
ομάδας D του στρεπτόκοκκου (Muñoz-Mahamud 
E και συν 2013). Καλύτερα αποτελέσματα θερα-
πείας συνδέονται με χαμηλότερες ελληνικότητας 
μικροοργανισμούς. Οι Zahar A και Gehrke TA κα-
τέδειξαν πρόσφατα ότι η κυριότερη προϋπόθεση 

για την ανάληψη επανεγχείρησης ενώ στα δύο 
σχετίζεται με τον προεγχειρητικό προσδιορισμό της 
ευαισθησίας του παθογόνου μικροοργανισμού στη 
φάση αυτή (Zahar A και Gehrke TA 2015). Περαι-
τέρω, είναι επιθυμητή η χρησιμοποίηση τσιμέντου 
εμπλουτισμένου με αντιβιοτικό. Αυτή η πρακτική 
είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική εάν είναι γνωστές 
οι ευαισθησίες στα αντιβιοτικά. 

Τα πλεονεκτήματα διενέργειας επανεκκίνησης 
επί λοιμώξεως ολικής αρθροπλαστικής ισχίου σε 
ένα στάδιο είναι προφανή. Η αποφυγή της δεύ-
τερης επεμβάσεις μπορεί να διευκολύνει την επά-
νοδο σε κατάσταση λειτουργικότητας για έναν 
ασθενή με μικρότερη οικονομική επιβάρυνση για 
το σύστημα υγείας. Περαιτέρω οι κίνδυνοι που 
σχετίζονται με τις επιπρόσθετες χειρουργικές επεμ-
βάσεις απαλείφονται. Η επιφύλαξη για την επέμ-
βαση αυτή είναι ότι όλοι οι μικροοργανισμοί που 
παραμένουν στο χειρουργικό πεδίο μπορούν να 
σχηματίσουν biofilm σε νέα ενδοπρόθεση, καθι-
στώντας δυσχερή τη διείσδυση των αντιβιοτικών 
από εκεί και πέρα. Αν και οι προσφερόμενες μελέ-
τες τεκμηρίωσης ποικίλουν, έχουν υπάρξει αρκετές 
που δείχνουν παρόμοια αποτελέσματα με εκείνες 
των επεμβάσεων δύο σταδίων (Muñoz-Mahamud 
E και συν 2013, Zahar A και Gehrke TA 2016). Οι 
Moore και συν προσφάτως κατέδειξαν καλύτερα 
αποτελέσματα με επανεκκινήσεις δύο σταδίων σε 
σχέση με εκείνες του ενός σταδίου (Moore AJ και 
συν 2015).

Επανεγχείρηση δύο σταδίων 
Η αλλαγή της πρόθεσης σε δύο στάδια έχει από 

μακρού θεωρηθεί «χρυσή σταθερά» για την αντιμε-
τώπιση των περιπροθετικών λοιμώξεων του ισχίου 
(Berend KR και συν 2013). Η πρακτική αυτή περι-
λαμβάνει αρχικά διενέργεια χειρουργικού καθαρι-
σμού και έκπληξη της προσβεβλημένης άρθρωσης 
ακολουθούμενη από χορήγηση αντιβιοτικών για 
χρονικό διάστημα έξι εβδομάδων. Υποχώρηση της 
λοίμωξης θα πρέπει να επιβεβαιωθεί με διενέργεια 
προσδιορισμού Κατά σειρά των αντίστοιχων βιο-
λογικών δεικτών (ταχύτητα καθιζήσεως ερυθρών, 
CRP) ή επανάληψη της παρακέντησης της άρθρω-
σης. Όταν αποκλειστεί η πιθανότητα υποτροπής 
της λοίμωξης διενεργείται η δεύτερη επέμβαση 
προκειμένου να επανεμφυτευθεί νέα ενδοπρόθε-
ση. Είναι πολύ συνηθισμένη εισαγωγή χωροθετών 
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(spacers) από ακρυλικό τσιμέντο εμπλουτισμένο 
με αντιβιοτικά κατά την πρώτη επέμβαση. 

Ο χωροθέτης (spacer) τίθεται προς διατήρηση 
του μήκους του σκέλους και διατήρηση της τάξης 
των μαλακών μορίων μεταξύ των δύο επεμβάσε-
ων. Η πρακτική αυτή έχει πολλά πλεονεκτήματα, 
περιλαμβανομένης της καλύτερης λειτουργικότη-
τας του σκέλους και της αποτροπής των συντάξε-
ων των μαλακών. Αυτά συνιστούν πλεονεκτήματα 
τόσο για τον ασθενή όσο και για το χειρουργό. Επι-
προσθέτως, προς τη χρήση χωροθέτη, αυτή τίθεται 
και ως μέσο τοπικής απελευθέρωσης αντιβιοτικών 
(MSIS 2011). Δεν υπάρχουν, επί του παρόντος τυ-
χαιοποιημένες προοπτικού χαρακτήρα μελέτες που 
να συγκρίνουν τα αποτελέσματα που λαμβάνονται 
από επανεκκίνησης ενός ή δύο σταδίων. Είναι, έτσι, 
δύσκολο να τεθεί κανείς υπέρ της μίας ή της άλλης 
επέμβασης. Πράγματι, οι Beswick AD και συν κα-
τέδειξαν ότι δεν υφίστανται στατιστικά σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των επεμβάσεων ενός και δύο 
σταδίων (Beswick AD και συν 2013) και κατά τη 
δική μας συστηματική ανασκόπηση.

Επιλογή των αντιβιοτικών 
Τα χαρακτηριστικά του ιδεώδους αντιβιοτικού 

σε καθεμία από αυτές τις καταστάσεις Θα μπο-
ρούσε να είναι αυτά στις οποίες στενεύει Το φά-
σμα των επιλεγόμενων αντιβιοτικών, προκειμένου 
να αποφευχθούν οι ανεπιθύμητες ενέργειες από 
αντιβιοτικά ευρέως φάσματος και τα αντιβιοτικά 
που θα επιλεγούν να διεισδύουν στα οστά, στις 
αρθρώσεις καθώς και στο biofilm. Κατά την επι-
λογή αντιβιοτικού στενού φάσματος θα πρέπει να 
προσδιορίζεται ο παθογόνος μικροοργανισμός και 
η ευαισθησία του στα αντιβιοτικά. Όταν οι καλλιέρ-
γειες ήταν αρνητικές χορηγούνται αντιβιοτικά ευ-
ρέως φάσματος προκειμένου να καλυφθούν gram 
θετικοί και gram αρνητικοί μικροοργανισμοί. Σε 
ασθενείς που εκτίθενται σε περιβάλλοντα με ανθε-
κτικά στα αντιβιοτικά μικρόβια θα πρέπει να περι-
λαμβάνονται αντιβιοτικά ικανά να επηρεάσουν τον 
ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη σταφυλόκοκκο. 

Προκειμένου να επιτευχθούν δραστικά επίπεδα 
φαρμάκου στα οστά και στις αρθρώσεις, τα περισ-
σότερα αντιβιοτικά είναι πιο αποτελεσματικά όταν 
χορηγούνται ενδοφλεβίως με συνακόλουθα υψη-
λές συγκεντρώσεις όρου σε σχέση με την από του 
στόματος χορήγηση. Αυτό είναι ιδιαίτερα έκδηλο 

για τα β- λακταμικά αντιβιοτικά δηλαδή πενικιλί-
νες και κεφαλοσπορίνες. Αρκετά αντιβιοτικά δει-
κνύουν καλή βιοδιαθεσιμότητα χορηγούμενα από 
του στόματος και καλή διείσδυση στα οστά, όπως 
για παράδειγμα είναι οι κινολόνες, η ριφαμπικίνη, 
η λινεζολίδη και η κλινδαμυκίνη. Αυτή η διαφορά 
αντανακλά στις ποικιλίες των οδηγιών χορήγησης 
με τα αμερικανικά πρωτόκολλα (Osmon DR και 
συν 2012) να ευνοούν την ενδοφλέβια χορήγηση 
και τα Ευρωπαϊκά πρωτόκολλα να συνιστούν την 
από το στόμα τους. Τα αποτελέσματα μιας μεγάλης 
τυχαιοποιημένες δοκιμασίας που συγκρίνει τις δύο 
στρατηγικές δηλαδή την από του στόματος έναντι 
της ενδοφλέβιας χορήγησης για την αντιμετώπιση 
των λοιμώξεων των οστών και των αρθρώσεων 
πρόκειται να δημοσιευθεί αργότερα εντός του τρέ-
χοντος έτους (Li HK και συν 2015). 

Υπάρχουν λίγα αντιβιοτικά που είναι σε θέση να 
διεισδύουν με αποτελεσματικότητα στο biofilm. Η 
ριφαμπικίνη είναι ένα τέτοιο αντιβιοτικό που μπο-
ρεί να το επιτύχει ιδιαίτερα όταν το εμφύτευμα πα-
ραμένει ως έχει. 

Συμπεράσματα 
Οι περιπροθετικές λοιμώξεις αποτελούν μία 

καταστροφική επιπλοκή τόσο για τον ασθενή όσο 
και για το χειρουργό. Στην παρούσα Μελέτη, έχει 
δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην ερμηνεία της τρέχου-
σας τεκμηρίωσης αναφορικά προς τη διάγνωση και 
τη θεραπευτική αντιμετώπιση των περιπροθετικών 
λοιμώξεων. 

Λίγα είναι τα σημαντικά συμπεράσματα που 
μπορούν να εξαχθούν. Κατά πρώτον, κατά την 
αντιμετώπιση των περιπροθετικών λοιμώξεων του 
ισχίου, η βασική αρχή οφείλει να είναι η διεπιστη-
μονική προσέγγιση. Θα πρέπει να συμπεριλαμ-
βάνονται μικροβιολόγοι ή ομάδες αντιμετώπισης 
Λοιμωδών νόσων προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
επιτυχία. 

Δεύτερον, η αναδοχή ενός Ενιαίου και διεθνώς 
υιοθετημένου πρωτοκόλλου θα πρέπει να εφαρμο-
στεί προκειμένου να τεθεί ακριβής διάγνωση. Αυτό, 
στη συνέχεια, μπορεί να οδηγήσει σε ιδεώδες απο-
τέλεσμα θεραπείας. Αν και Η διάγνωση μιας περι-
προθετικής λοίμωξης παραμένει σημαντική κλινική 
πρόκληση, εισαγωγή των κριτηρίων συναντίληψης 
της MSIS βοηθά στην κωδικοποίηση της σειράς 
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αντιμέτωποι. Τα προσφερόμενα πρωτόκολλα για 
τη διάγνωση και θεραπεία εκτίθενται στις εικόνες 
1 και 2. Υπέρ η προφητική λοίμωξη, παρόλα αυτά, 
παραμένει καταστροφική και είναι μία σχετικά σπά-
νια επιπλοκή και δεν συναντάται συχνά από τον 
κάθε χειρουργό αρθροπλαστικών σε πολύ μεγά-
λες. ή εισαγωγή ειδικών μονάδων στις οστικές λοι-
μώξεις τα δίκτυα μπορεί να έτσι να προσφέρουν 
κάποια ελπίδα για το μείζον πρόβλημα της διεπι-

στημονικής προσέγγισης. 

Στο μέλλον η διάγνωση και αντιμετώπιση των 
περιπροθετικών λοιμώξεων θα στηριχτεί στην 
πρόοδο γρήγορων και ακριβών μεθόδων και καλά 
ανεκτών διαγνωστικών μέσων. Η ανίχνευση της α-
ντεφενσίνης είναι πολλά υποσχόμενη αλλά το κό-
στος της αποτελεί περιοριστικό παράγοντα επί του 
παρόντος. 

Ασθενής με άλγος στο ισχίο

Ιστορικό/κλινική εξέταση
Απλές ακτινογραφίες, ΤΚΕ, CRP,

Φυσιολογικά ΤΚΕ και CRP Αυξημένη ΤΚΕ

Μη ύπαρξη κλινικής υπόνοιας - STOP Αυξημένη ΤΚΕ

Παραμονή ύπαρξη κλινικής υπόνοιας

Περαιτέρω διερεύνηση Scan In111 - SPECT/CT

MRI/CT

Αποκλεισμός λοίμωξης - STOP

Υπόνοια λοίμωξης

Παρακέντηση άρθρωσης
Λευκά

Αύξηση ουδετερόφιλων
Διαπύηση

Απομόνωση μικροοργανισμού

Επιβεβαίωση λοίμωξης – κριτήρια MSIS
Αντιμετώπιση

Κριτήρια MSIS

Εναλλακτική εστία λοίμωξης

Κλινική εικόνα περιπροθετικής λοίμωξης

Εικόνα 1. Διαγνωστικό πρωτόκολλο επιβεβαίωσης περιπροθετικής λοίμωξης. 
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Λοίμωξη επιβεβαιωμένη με τα κριτήρια MSIS

Προεγχειρητική διερεύνηση
Συν-νοσηρότητες

Διάρκεια συμπτωμάτων
Κατάσταση μαλακών μορίων

Μη κατάλληλος για χειρουργική αντιμετώπιση

Μακροχρόνια χορήγηση αντιβιοτικών

Κατάλληλος για χειρουργική αντιμετώπιση

Προ/διεγχειρητικά προαπαιτούμενα

Έλεγχος μαλακών μορίων
Γνωστό παθολογικό αίτιο

Μικροβιολογική υποστήριξη
3-5 δείγματα

Synovasure/LER

Επέμβαση ενός σταδίου

Επέμβαση δύο σταδίων

Εικόνα 2. Θεραπευτικό πρωτόκολλο αντιμετώπισης μιας περιπροθετικής λοίμωξης.
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