
Περίληψη

ΣΚΟΠΟΣ: Η αναφορά περίπτωσης ασθενούς με οστεοπέτρω-
ση, που έπασχε από οστεοαρθρίτιδα γόνατος και οι διεγχειρητικές 
δυσκολίες κατά την ολική αρθροπλαστική και την επανεγχείρησή 
της. 

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Πρόκειται για γυναίκα 68 ετών με οστεο-
πέτρωση και οστεοαρθρίτιδα γόνατος, που αντιμετωπίσθηκε χει-
ρουργικά με ολική αρθροπλαστική.   

Η εγχείρηση ήταν εξαιρετικά εργώδης λόγω της σκληρότητας 
των οστών. Το μετεγχειρητικό αποτέλεσμα ήταν ικανοποιητι-
κό. Επτά έτη μετεγχειρητικά, η μεταλλική πρόθεση της κνήμης 
έσπασε. Μετά ένα έτος η ασθενής αποφάσισε και υποβλήθηκε σε 
επανεγχείρηση του γόνατος, η οποία δεν παρουσίασε ιδιαίτερες 
δυσκολίες. 

Δεκαοκτώ μήνες μετεγχειρητικά η ασθενής είναι ελεύθερη συμ-
πτωμάτων.

Απ’ όσο γνωρίζουμε, έχουν δημοσιευθεί ελάχιστες περιπτώσεις 
ολικής αρθροπλαστικής γόνατος σε οστεοπέτρωση και καμμία 
επανεγχείρησης.
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Η εργασία αυτή τιμήθηκε, από κοινού μέ μία άλλη που δημοσιεύθηκε στό προηγούμενο τεύχος, με το 
πρώτο βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης στο 28ο Συνέδριο της ΟΤΕΜΑΘ.



Eισαγωγή

Η οστεοπέτρωση, ή οστεομαρμάρωση, είναι μια 
κληρονομική μεταβολική νόσος των οστών, πολύ 
σπάνια (1-2 / 100000 γεννήσεις). Περιγράφη-
κε για πρώτη φορά το 1904 από τους Albers και 
Schonberg των οποίων και το όνομα φέρει. 

Οφείλεται σε δυσλειτουργία των οστεοκλα-
στών, οι οποίοι αδυνατούν να αποδομήσουν το 
οστούν με αποτέλεσμα τη σταδιακή μεγάλη πύ-
κνωση της οστικής μάζας. 

Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η υπέρμετρη, 
διάχυτη και συμμετρική αύξηση και σκλήρυνση 
της οστικής μάζας, κυρίως των μεταφύσεων, ο δε 
βαθμός σκλήρυνσης διαφέρει κατά περίπτωση. Ο 
οστικός φλοιός είναι πυκνωτικός, ο αυλός κατα-
λαμβάνεται, μερικώς ή ολικώς, από σκληρυντικό 
οστίτη ιστό και η φυσιολογική αρχιτεκτονική των 
οστών εξαφανίζεται. Η οστική αιμάτωση είναι 
πτωχή, λόγω στραγγαλισμού των αγγείων. Λόγω 
της σκλήρυνσης, της κακής αρχιτεκτονικής και 
της έλλειψης ελαστικότητας των οστών, καθώς 
και της πτωχής αιμάτωσης, η πάθηση προδιαθέτει 
– εκτός άλλων – σε κατάγματα, οστεοαρθρίτιδες 
και οστεομυελίτιδα (Shapiro 1993). 

Υπάρχουν δύο μορφές οστεοπέτρωσης: η κακο-
ήθης που κληρονομείται με τον υπολειπόμενο αυ-
τοσωμικό χαρακτήρα και οδηγεί στο θάνατο κατά 
τα πρώτα χρόνια της ζωής και η καλοήθης που 
κληρονομείται με τον επικρατούντα χαρακτήρα. 
Αυτή η μορφή διαιρείται σε δύο τύπους, τον Ι και 
τον ΙΙ ανάλογα με τις ακτινολογικές εκδηλώσεις. 
Στον τύπο Ι παρατηρείται πάχυνση του θόλου του 
κρανίου και στον τύπο ΙΙ η χαρακτηριστική εικό-
να των σπονδύλων με πάχυνση των τελικών πλα-
κών (σπονδύλων «δίκην σάντουιτς») (Bollerslev 
και Andersen, 1989).  

Παρουσίαση περίπτωσης

Πρόκειται για γυναίκα 62 ετών που ήταν γνω-
στό ότι έπασχε από καλοήθη αυτοσωμική οστεο-
πέτρωση τύπου ΙΙ, με τη χαρακτηριστική εικόνα 
των σπονδύλων «δίκην σάντουιτς» (εικ. 1). Αυτή 
παραπονούνταν για χρόνια για πόνο στο γόνατο 
κατά τη βάδιση, παρουσιάζοντας ακτινολογική ει-

κόνα οστεοαρθρίτιδας. Το τελευταίο έτος υπήρχε 
νυχτερινός πόνος και περιορισμός της ασθενούς 
στην οικία της λόγω του πόνου. Αποφασίσθηκε 
να υποβληθεί σε ολική αρθροπλαστική γόνατος. 

Διεγχειρητικά, τα οστικά κοψίματα ήταν εργώ-
δη, ειδικά της κνήμης. Έτσι αναγκαζόμασταν να 
ψύχουμε το πριόνι πολύ συχνά, και αυτό είχε σαν 
αποτέλεσμα να επιμηκυνθεί αρκετά ο χειρουργι-
κός χρόνος. Η τοποθέτηση ενδαυλικού οδηγού 
δεν επιχειρήθηκε γιατί ο μυελός των οστών ήταν 
πυκνός και δεν επέτρεπε την ευχερή εισβίβασή 
του, ενώ δεν ήταν και ασφαλής, μιας και δεν ήταν 
σίγουρο αν θα παράμενε ο οδηγός ενδαυλικά. 
Χρησιμοποιήθηκε λοιπόν εξωαυλικός οδηγός. 
Άλλες ιδιαιτερότητες εκτός από το χειρουργικό 
χρόνο που ήταν διπλάσιος περίπου του φυσιολο-
γικού δεν υπήρξαν.

Η μετεγχειρητική πορεία ήταν ομαλή και η πα-
ραμονή της στο νοσοκομείο δεν ήταν μεγαλύτε-
ρη του συνηθισμένου. Η πορεία της ακολούθως 
ήταν ικανοποιητική με απουσία πόνου και εύρος 
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Εικόνα 1. 
Πλάγια ακτινογραφία ΟΜΣΣ της ασθενούς. Εικόνα 

σπονδύλων «δίκην σάντουιτς», που είναι χαρακτηριστι-
κή της αυτοσωμικής οστεοπέτρωσης τύπου ΙΙ



κίνησης 0-100ο. Επτά έτη μετεγχειρητικά άρχισε 
να παραπονείται εκ νέου για πόνο στο γόνατο. 
Ο ακτινολογικός έλεγχος μας έδειξε ότι το με-
ταλλικό πρόθεμα της κνήμης είχε σπάσει (εικ 3). 
Συνεστήθη επανεγχείρηση, την οποία η ασθενής 
αποφάσισε να πραγματοποιήσει αφού πέρασε ένα 
έτος, οπότε και η ακτινολογική εικόνα ήταν χει-
ρότερη (εικ 4).    

Κατά την επανεγχείρηση δεν υπήρξε κανένα 
ιδιαίτερο πρόβλημα συγκριτικά με τις συνήθεις 
παρόμοιες επεμβάσεις γόνατος. Υπήρχε σχετικά 
μεγάλο οστικό έλλειμμα της κνήμης και του μη-
ριαίου με αποδιοργάνωση της άρθρωσης, γι’ αυτό 
και τοποθετήθηκε πρόθεση συνδεδεμένου τύπου 
με στειλεούς στο μηρό και στην κνήμη (εικ. 5).  
Η μετεγχειρητική πορεία ήταν ομαλή. Δεκαοκτώ 
μήνες μετεγχειρητικά η ασθενής είναι ελεύθερη 
συμπτωμάτων ενώ το εύρος κίνησης του γόνατος 
είναι 0-70ο. 

Συζήτηση
 
Τα οστά, στην οστεοπέτρωση, λόγω της σκλη-

ρυντικής δομής και της κακής ποιότητάς τους, 
γίνονται ανελαστικά, με αποτέλεσμα οι δυνάμεις 
που ασκούνται στο χόνδρο, κατά τη διάρκεια της 
φόρτισης, να μην απορροφούνται φυσιολογικά 
από το υποχόνδριο οστούν. Έτσι ο χόνδρος κατα-
πονείται υπέρμετρα με αποτέλεσμα η οστεοαρθρί-
τιδα, στους ασθενείς αυτούς, να είναι κατά πολύ 
συχνότερη σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό 
(Shapiro 1993, Benichou et al 2000). 

Βιβλιογραφικές αναφορές σε εγχειρήσεις, στην 
οστεοπέτρωση υπάρχουν κυρίως για οστεοσύν-
θεση καταγμάτων και για αρθροπλαστικές του 
ισχίου και, λιγότερο, του γόνατος. Γενικώς, οι χει-
ρουργικές επεμβάσεις στα οστεοπετρωτικά οστά 
είναι δύσκολες, εργώδεις και, συχνά, με πτωχό 
αποτέλεσμα.
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Εικόνα 2. Ακτινολογική εικόνα προεγχειρητικά και δύο έτη μετεγχειρητικά. Διακρίνεται ακτινοδιαυγαστική περιο-
χή κάτω από το μεταλλικό πρόθεμα της κνήμης που αποτέλεσε το ευένδοτο σημείο για τη θραύση του υλικού.



Οι Milgram και Jasty (1982) αναφέρουν δυσχέ-
ρεια τοποθέτησης πλάκας ή ήλου σε τρείς ενή-
λικες με κάταγμα μηριαίου. Οι Greene και Torre  
(1985) επισημαίνουν τη δυσκολία εισαγωγής βε-
λόνας steinmann στον αυχένα του μηριαίου. Επί-
σης οι Steinwender et al (1995) αναφέρουν αδυ-
ναμία ενδομυελικής ήλωσης μηριαίου.

Στην αρθροπλαστική του ισχίου αναφέρεται 
μεγάλη δυσκολία (Ashby 1992, Gwynne Jones 
2004, Ramiah et al 2006 ) μέχρι πλήρους αδυ-
ναμίας (Cameron και Dewar 1977, Casden et al 
1989, Διάκος και Χατζηαντωνίου 2002) διάνοιξης 
του αυλού του μηριαίου. Οι Benichou et al (2000) 
αναφέρουν τα αποτελέσματα από εννέα αρθρο-
πλαστικές ισχίου που δεν ήταν ενθαρρυντικά 
(δύο χαλαρώσεις, δύο κατάγματα και μια φλεγ-
μονή). Πάντως στις δημοσιεύσεις από το 2004 και 
μετά τα μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα είναι ικα-
νοποιητικά.

Οι δημοσιεύσεις που αναφέρονται σε αρθροπλα-
στική γόνατος σε οστεοπέτρωση είναι ελάχιστες, 
ενώ επανεγχείρηση αρθροπλαστικής γόνατος σε 
οστεοπέτρωση, απ’ όσο γνωρίζουμε, δεν έχει δη-
μοσιευθεί. Η κύρια δυσκολία στην αρθροπλαστι-
κή γόνατος, έγκειται στις κοπές των οστών, λόγω 
της αυξημένης σκληρότητάς τους αλλά και στη 
διάνοιξη του αυλού, η οποία περιγράφεται δύσκο-
λη έως αδύνατη (Casden et al 1989, Strickland και 
Βerry 2005). 

Ανάλογες δυσκολίες συναντήσαμε και στην 
παρούσα περίπτωση. Ακτινολογικά, τα οστά του 
γόνατος ήταν μεν σκληρυντικά. αλλά όχι σε ιδι-
αίτερα μεγάλο βαθμό. Όπως προαναφέρθηκε, η 
βαρύτητα της οστεοπέτρωσης διαφέρει κατά πε-
ρίπτωση. 

Συναντήσαμε αρκετές περιπτώσεις οστεοπέ-
τρωσης με σημαντικού βαθμού οστεοαρθρίτιδα 
ισχίου ή γόνατος, αλλά ήταν ασθενείς με ιδιαίτερα 
σκληρυντικά οστά και με έλλειψη αυλού, τα οποία 
δεν αποτολμήσαμε να υποβάλλουμε (αλλά και να 
υποβληθούμε) στην ταλαιπωρία μιας επισφαλούς 
και πιθανόν ατελέσφορης αρθροπλαστικής, γνω-
ρίζοντας τις δυσκολίες, τους διεγχειρητικούς κιν-
δύνους και τις μετεγχειρητικές επιπλοκές. 

Άλλες επιπλοκές που αναφέρονται είναι η χα-
λάρωση, ιδίως του στειλεού, λόγω έλλειψης κα-
λής πρόσφυσης του φλοιού με τον στειλεό ή το 
τσιμέντο. 

Οι εργώδεις γλυφανισμοί και οστεοτομίες με 
την ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών παραβλά-
πτουν την ήδη πτωχή αιμάτωση των οστών και 
συμβάλλουν στη χαλάρωση των υλικών. Το πρό-
βλημα της κακής αιμάτωσης ευθύνεται επίσης για 
τις λοιμώξεις που είναι συχνότερες λόγω και του 
παρατεταμένου χειρουργικού χρόνου. 

Όσον αφορά στις αρθροπλαστικές γόνατος, θα 
πρέπει να χρησιμοποιούμε καινούργια εργαλεία 
στις οστεοτομίες και τη διάνοιξη αυλού και να 
ήμαστε έτοιμοι για χρησιμοποίηση αποκλειστικά 
εξωαυλικού οδηγού. 

Τέλος, καλόν είναι να είμαστε διστακτικοί στο 
να προχωρήσουμε σε επέμβαση ολικής αρθρο-
πλαστικής σε ασθενείς με έλλειψη αυλού και ιδι-
αίτερα έντονη οστεοσκλήρυνση.                     
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Εικόνα 3. Θραύση του κνημιαίου μεταλλικού 
προθέματος, επτά έτη μετεγχειρητικά. 
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Εικόνα 4. Είναι φανερή η απώλεια οστού κυρίως στην κνήμη, αλλά και στο μηρό, ένα έτος μετά τη θραύση του υλικού.

Εικόνα 5. Ακτινολογική εικόνα μετά την επανεγχείρηση
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Αbstract

Total knee arthroplasty and revision, on a 
patient suffering from osteopetrosis

G. Diakos(1), E. Papadellis(1), J. Chatziantoniou(1), 
P. Papadellis(2).

(1) Orthopaedic Department, Mytilene Hospital
(2) 2nd Orthopaedic Department, KAT  Hospital

PURPOSE : Report of the case of a patient, who 
suffered from osteopetrosis and knee osteoarthrosis, 
the difficulties during the total knee operation and 
the revision. 

MATERIAL-METHOD: A 68 years old woman  
was suffering from osteopetrosis and knee osteoar-
throsis and was treated with a total knee arthro-
plasty.   

The operation was very difficult, because the 
bones were too hard. The postoperative result was 
satisfactory. Seven years after the operation, the 
metal component of the tibia broke. It took one year 
to persuade the patient to go on to a revision, which 
was not as difficult as we expected.     

Eighteen months postrevision, the patient is free 
from symptoms. 

As far as we know, only a few cases of primary 
total knee arthroplasty, and no case of revision in 
osteopetrotic patients have been published. 

key words:  Osteopetrosis, knee osteoarthrosis, 
knee arthroplasty, revision knee ar-
throplasty.
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