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Το περιοδικό «ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ» είναι το επίσημο 
όργανο της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής 
Εταιρείας Μακεδονίας-Θράκης και δημοσιεύει ερ-
γασίες με αντικείμενο την Ορθοπαιδική και Τραυ-
ματολογία ή μελέτες πάνω σε θέματα βασικών 
βιολογικών επιστημών, σχετικές με το μυοσκελε-
τικό σύστημα. Μπορούν επίσης να δημοσιευθούν 
απόψεις που αφορούν στην ιατρική εκπαίδευση, 
στα προβλήματα των Ορθοπαιδικών και στη δρα-
στηριότητα της Εταιρείας. Αναλυτικότερα δημοσι-
εύονται:

1. Ανασκοπήσεις: Αναπτύσσονται ενδιαφέροντα 
ορθοπαιδικά θέματα από ένα έως δύο συγ-
γραφείς. Η έκταση του κειμένου δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τις 25 δακτυλογραφημένες 
σελίδες μαζί με τις εικόνες και τη βιβλιογρα-
φία.

2. Πρωτότυπες εργασίες: Το περιεχόμενο τους 
μπορεί να είναι κλινικό, εργαστηριακό ή κλι-
νικοεργαστηριακό. Οι εργασίες πρέπει να 
έχουν συγκεκριμένη δομή και να περιλαμβά-
νουν: περίληψη, όρους εργαστηρίου, σύντο-
μη εισαγωγή όπου αναφέρεται ο σκοπός της 
εργασίας, περιγραφή του υλικού και των με-
θόδων έρευνας, έκθεση των αποτελεσμάτων, 
συζήτηση με τα τελικά συμπεράσματα, τίτλο 
της εργασίας, συγγραφείς, όρους ευρετηρίου 
(key words) καθώς και περίληψη στην αγγλι-
κή γλώσσα και βιβλιογραφία. Η έκταση του 
κειμένου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 10 
δακτυλογραφημένες σελίδες.

3. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις (case reports): 
παρουσιάζονται σπάνιες περιπτώσεις, στις 
οποίες χρησιμοποιήθηκαν γνωστές ή νέες 
διαγνωστικές ή θεραπευτικές μέθοδοι ή ανα-
πτύσσονται νεότερες απόψεις σχετικά με την 
παθογένεια τους. Η έκταση του κειμένου πε-
ριορίζεται σε 2-4 δακτυλογραφημένες σε-
λίδες και σε αυτές περιλαμβάνονται: μικρή 
περίληψη, εισαγωγή, περιγραφή των περι-
πτώσεων, σύντομη συζήτηση, τίτλοι, συγγρα-

φείς και περίληψη στην Αγγλική και απαραί-
τητη βιβλιογραφία.

4. Ενημερωτικά άρθρα: Παρουσιάζονται πρό-
σφατα επιτεύγματα στο χώρο της Ορθοπαι-
δικής και η έκταση τους περιορίζεσαι σε 5-6 
σελίδες.

5. Περιλήψεις εργασιών, πρακτικά συνεδρίων 
και στρογγυλών τραπεζών.

6. Επιστολές προς τη Σύνταξη: περιέχουν σχό-
λια για δημοσιευμένα άρθρα, κρίσεις για το 
περιοδικό ή σκέψεις, πάνω σε επιστημονικά 
ή κοινωνικά θέματα που απασχολούν τους 
Ορθοπαιδικούς.

Κάθε άρθρο που υποβάλλεται στο περιοδικό 
συνοδεύεται απαραίτητα από επιστολή στην οποία 
αναφέρονται: 

1. Η κατηγορία της εργασίας.

1. Ότι δεν έχει δημοσιευθεί τμηματικά ή ολό-
κληρη σε ελληνικό ή ξένο ιατρικό περιοδικό 
και

1. Ότι έλαβαν γνώση όλοι οι συμμετέχοντες 
συγγραφείς, οι οποίοι συνυπογράφουν την 
επιστολή.

Όλα τα άρθρα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική 
σελίδα της Εταιρείας και προωθούνται στα μέλη 
της Συντακτικής Επιτροπής, όπως οι εικόνες και τα 
σχήματα και κρίνονται από τα μέλη και κατά περί-
πτωση από ειδικούς επί του θέματος. Οι εργασίες 
που δημοσιεύονται στο περιοδικό ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 
αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του συγγραφέα 
και του περιοδικού. Αναδημοσίευση μερική ή ολική 
επιτρέπεται μόνον ύστερα από έγγραφη άδεια της 
συντακτικής επιτροπής.

Η δημοσίευση μιας εργασίας δεν συνεπάγεται 
αποδοχή των απόψεων των συγγραφέων από την 
πλευρά του περιοδικού.

Η δακτυλογράφηση του κειμένου γίνεται σε δι-

Οδηγίες προς τους 
συγγραφείς
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πλό διάστημα μόνο σιη μία όψη του φύλλου και με 
περιθώρια 5 εκατ. Στην αρχή της πρώτης σελίδας 
αναγράφονται: 1) ο τίτλος, του άρθρου, 2) τα ονό-
ματα των συγγραφέων, 2) το όνομα της Κλινικής ή 
του Εργαστηρίου από όπου προέρχεται η εργασία. 
Στο κάτω άκρο της σελίδας θα υπάρχει παραπομπή 
το όνομα και τη διεύθυνση του πρώτου συγγρα-
φέα.

Η περίληψη πρέπει να είναι ουσιαστική, γράφε-
ται πριν από το κείμενο και περιλαμβάνει τον τίτλο, 
τα ονόματα των συγγραφέων και την προέλευση 
της εργασίας. 

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο γί-
νονται με χρονολογική σειρά, εάν είναι ομάδα και 
όχι αριθμητικώς, περιλαμβάνουν το επώνυμο του 
συγγραφέα και το έτος δημοσίευσης σε παρέν-
θεση. Εάν οι συγγραφείς ενός άρθρου είναι δύο, 
αναφέρονται τα επώνυμα και των δύο, ενώ αν εί-
ναι περισσότεροι, το όνομα του πρώτου και ακο-
λουθούν οι λέξεις «και συν» ή “et al”. 

Στο βιβλιογραφικό κατάλογο που υπάρχει στο 
τέλος ακολουθείται απόλυτα αλφαβητική σειρά. 
Αναγράφονται τα επώνυμα των συγγραφέων, τα 
αρχικά των ονομάτων τους, ο τίτλος της εργασίας, 
το όνομα του περιοδικού με τις συντομεύσεις που 
αναφέρονται στο Index Medicus, η χρονολογία 
έκδοσης, ο τόμος και οι σελίδες που καταλαμβά-
νει το άρθρο, π.χ.: 1. Green NE, Allen B1: Vascular 
injuries associated with dislocation of the knee. J 
Bone Joint Surg 1977; 59A: 236-9.

Προκειμένου για βιβλίο αναφέρεται το όνο¬μα 
του συγγραφέα, ο τίτλος, ο εκδότης, ο τόπος και η 
χρονολογία έκδοσης, π.χ. Heppenstall R.B. Fracture 
treatment and healing W.B. Saunders Company, 

Philadelphia, 1980.

Οι εικόνες ακολουθούν την εργασία και τα αρ-
χεία τους σε τρέχοντα πρωτόκολλα (formats) είναι 
σε ευθεία αντιστοιχία με τη σειρά εμφάνισής τους 
στο κείμενο και ενσωματώνονται στον ίδιο φάκελο 
(directory) με αριθμητική σειρά. Έχουν δε τον επι-
θυμούμενο από τους συγγραφείς προσανατολισμό. 
Οι λεζάντες των εικόνων γράφονται σε χωριστή 
σελίδα στο τέλος του κυρίως κειμένου μετά τον βι-
βλιογραφικό πίνακα και αριθμούνται σύμφωνα με 
τις αντίστοιχες φωτογραφίες.

Για τη σύνταξη του κειμένου χρησιμοποιείται η 
νεοελληνική γλώσσα. Ξένοι όροι πρέπει να απο-
φεύγονται, ιδίως όταν υπάρχουν οι αντίστοιχοι ελ-
ληνικοί σε χρήση. Οι αριθμοί από το 1 έως το 9 
αναγράφονται ολογράφως και από το 10 και πάνω 
με ψηφία. Επίσης ολογράφως γράφεται αριθμός 
που βρίσκεται στην αρχή μιας πρότασης.

Η εργασία (κείμενα, εικόνες και πίνακες) πρέπει 
να αποστέλλεται απαραιτήτως σε ηλεκτρονική μορ-
φή των συνηθισμένων σε χρήση κειμενογράφων 
περιλαμβανομένων και των αντίστοιχων ανοικτών. 
Η διαδικασία αυτή διευκολύνει την ταχύτερη δημο-
σίευση της εργασίας.

Κείμενα που απαιτούν εκτεταμένες γλωσσικές ή 
συντακτικές διορθώσεις δεν γίνονται δεκτά.

Με την αποδοχή μιας εργασίας για δημοσίευση, 
οι συγγραφείς μεταβιβάζουν τα συγγραφικά δικαι-
ώματα στην εκδοτική επιτροπή.

Παράκληση της Συντακτικής Επιτροπής αποτε-
λεί και η κατά το δυνατό εξάντληση της Ελληνικής 
Βιβλιογραφίας.
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The Orthopaedics welcomes articles that con-
tribute to orthopaedic knowledge from all sourc-
es in all countries. 

• Articles are accepted only for exclusive pub-
lication in the Orthopaedics

• Publication does not constitute official en-
dorsement of opinions presented in articles. 
Published articles and illustrations become 
the property of the journal.

SUBMISSION OF MANUSCRIPT

1. When you send an article, the following 
items must be submitted: 

2. The original manuscript and three duplicate 
manuscripts complete with illustrations. 
These four complete sets are necessary for 
reviewers. The editorial process cannot be-
gin unless they are received. Manuscripts of 
accepted articles will not be returned. 

3. A copy of the letter granting approval from 
the institutional review board or the animal 
utilisation study committee. 

4. Two cover sheets, to comply with our pol-
icy of blinded peer review. The first sheet 
must contain the title of the manuscript, 
the name and the address of each author; 
the second must include only the title of the 
manuscript. Page headers can include the 
title but not the authors’ names. The insti-
tution at which the study was done cannot 
be mentioned in the text. 

PREPARATION OF MANUSCRIPT

Manuscripts must be typewritten, double-
spaced with wide margins. In general, an article 
should consist of the following:

A structured abstract of no more than 200 to 
300 words, consisting of four paragraphs, with 
the headings Background (the hypothesis of the 

study must be clearly stated here), Methods, Re-
sults, and Conclusions. A fifth paragraph, headed 
Clinical Relevance, should be added for basic-sci-
ence articles. The abstract will precede the text 
of the published paper. An abstract is not needed 
for case reports. 

The body, which consists of:

1. Introduction: State the problem that led to 
the study, including a concise review of only 
the relevant literature. State your hypoth-
esis and the purpose of the study.

2. Materials and Methods: Describe the study 
design (prospective or retrospective, in-
clusion and exclusion criteria, duration of 
study) and the study population (demo-
graphics, length of follow-up). 

3. Results: Provide a detailed report on the 
data obtained during the study. All data in 
the text must be consistent throughout the 
manuscript, including any illustrations, leg-
ends, or tables. 

4. Discussion: Be succinct. What does your 
study show? Is your hypothesis affirmed 
or refuted? Discuss the importance of this 
article with regard to the relevant world 
literature; a complete literature review is 
unnecessary. Analyse your data and discuss 
its strengths, its weaknesses and the limi-
tations of the study. 

Illustrations, which can be photographs or 
black-on-white drawings and which should be 
professionally drawn or photographed. Each il-
lustration should have a label on the back that 
indicates the number of the figure, the title of the 
article (but not the authors’ names or the name 
of the institution) and the top of the figure. Do 
not write directly on the back of a figure and do 
not scratch a figure by using paperclips. 

Colour illustrations will be considered. If colour 
is desired, you must pay their price of 100.000 
dr. If you are submitting illustrations electroni-
cally, files must be in PC format, not Macintosh, 

Instructions to Authors
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and submitted on a 3.5-inch floppy disk, standard 
100MB Zip disk, or CD-ROM or sent by e-mail. 
If submitting by e-mail, please use ZIP compres-
sion. Images must be in TIFF, EPS, or PSD format. 
Halftone images must have a minimum resolution 
of 300 ppi (pixels per inch) and line-art drawings 
must have a minimum resolution of 1200 ppi. 

Do not submit colour figures electronically; we 
cannot vouch for the quality of the colour repro-
duction. The journal discourages submission of 
illustrations that have been published elsewhere. 
When such illustrations are deemed essential, 
the author must include a letter, from the origi-
nal holder of the copyright, granting permission 
to reprint the illustration. Give full information 
about the previous publication, including the page 
on which the illustration appeared. 

Legends for all illustrations submitted, listed 
in order and typed double-spaced. Explain what 
each illustration shows.

a) A bibliography, double-spaced, of refer-
ences made in the text. All references must 
be cited in the text. The references should 
have the follow format, (look at the Greek 
instructions).

b) The numerator and denominator should 
be included for all percentages. Round off 
percentages when the denominator is less 
than 200. Percentages should not be used 
when the value of n is less than twenty. 

c) All measurements should be given in met-
ric or SI units, which are abbreviated.

d) No other abbreviations or acronyms should 
be used. 

AUTHORSHIP

The order of names reflects only the prefer-
ence of the authors. Each author must have par-
ticipated in the design of the study, in the collec-
tion of the data, in the writing of the manuscript 
and must also assume full responsibility for the 
content of the manuscript. No more than six au-
thors should be listed; individuals who have only 
contributed to one segment of the manuscript or 
have contributed to only cases should be credited 
in a footnote. If there are more than six authors, 
the letter of transmittal must detail why the au-
thors have taken exception to these recommen-
dations and should state how each author has 
contributed to the manuscript.

REVIEW OF MANUSCRIPTS

Manuscripts are evaluated by the editorial 
staff of the journal and are sent to outside re-
viewers. A manuscript that has been rejected is 
usually returned in approximately two months. It 
may take more time to make a decision regard-
ing a paper being considered for publication. 

SUBMISSION OF ARTICLES FOR COUNTRIES 
BESIDES GREECE

The publishing board accepts the original 
articles in English form from countries besides 
Greece through e-mail in the electronic address: 
info@orthotemath.gr, bicojani@yahoo.gr

The above original articles should be in .doc or 
.txt format and the photo/pictures should be in 
jpeg format and high resolution.



VI- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 32, Τεύχος 2 - 2019



VII- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 32, Τεύχος 2 - 2019

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Γράμμα από τη Σύνταξη
Θεσσαλονίκη  27 Μαΐου 2019

Η λήξη του 38ου Ετησίου Συνεδρίου της 
Ο.Τ.Ε.Μα.Θ. μας βρίσκει με ανάμεικτα συναισθή-
ματα. Συναισθήματα ικανοποίησης για την άρ-
τια οργάνωση, τον πλούτο του Προγράμματος 
(Επιστημονικού και Κοινωνικού), τη συνέπεια της 
εκτέλεσής του, την ευρεία συμμετοχή όλων των 
πλευρών από τους επιμέρους φορείς χωρίς απο-
κλεισμούς και εκλεκτικές τάσεις, φαινόμενα συ-
νηθισμένα στο παρελθόν, πιστώνονται στον απελ-
θόντα Πρόεδρο κ. Ματθαίο Σαββίδη. Το Συνέδριο 
από όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά του θύμιζε, 
αν δεν τις ξεπερνούσε κιόλας, εποχές ακμής. Δημι-
ουργούν χωρίς αμφιβολία δυσχερές προηγούμενο 
ως προς την πιθανή σύγκρισή του για τον επόμε-
νο Πρόεδρο, τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Καζά-
κο και ανεβάζει πολύ υψηλά τον πήχη. Ευχόμαστε, 
όλοι, εκ των προτέρων καλή επιτυχία. 

Εκείνο που διαμοιράζει τα συναισθήματα, όμως, 
και προβληματίζει είναι οι Κρατικοί Σχεδιασμοί για 
το μέλλον της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευ-
σης και των Συνεδρίων, οι οποίοι εδώ και πολλά 
χρόνια θέτουν υπό αναθεώρηση όλο το θεσμικό 
πλαίσιο, χωρίς να αμφισβητείται εύκολα η αγα-
θότητα των προθέσεων, ιδιαίτερα όταν θυμάται 
κάποιος τα συμβαίνοντα στο παρελθόν, υπάρχει 
ανησυχία τόσον όσον αφορά στις γεωγραφικές, 
όσο και άλλες κατανομές, πράγμα από το οποίο η 
Πατρίδα μας, λόγω του πλούσιου οριζόντιου κάθε-
του και οριζόντιου γεωγραφικού διαμερισμού που 
την ομορφαίνει, πάσχει επίσης, όπως και από την 
πολιτική και την πληθυσμιακή της υδροκεφαλία. 
Η υδροκεφαλία αυτή, γνωστή άλλωστε και αιώνιο 
δείγμα όχι μόνο της εκ των άνω οργάνωσης του 
νεοελληνικού Κράτους, πλήττει όλους τους τομείς 
της, οικονομικό, κοινωνικό, πνευματικό, εκπαιδευ-
τικό κλπ και δεν αποτελεί ίδιον του δικού μας κό-
σμου. Εξαιτίας αυτής της συνθήκης, ο ανεξάρτητα 

σκεπτόμενος παρατηρητής θα πρέπει πάντοτε να 
λαμβάνει υπόψη του ότι όλοι οι «θύλακες ισχύος» 
πάσχουν και ίσως πιο πολύ, οι θεωρούμενοι κατά 
το παρελθόν προνομιακοί. Δεν υπάρχει αμφιβολία 
ότι διερχόμαστε μια εποχή ανατροπών και ανακα-
τατάξεων, με τους παραδοσιακούς συσχετισμούς 
να διέρχονται περίοδο κρίσης και η αίσθηση της 
αναγκαστικής Γένεσης του Νέου και της ωδίνης 
που το συνοδεύουν να αποτελεί αναγκαιότητα. Εί-
ναι, επομένως, αδήριτη ανάγκη η αναθεώρηση των 
πεπατημένων δρόμων της σκέψης όσον αφορά 
στην αντιμετώπιση των πάσης φύσης προβλημά-
των που ανακύπτουν. Η θεώρηση του συνόλου ως 
συνισταμένης των επιμέρους στοιχείων και η άρ-
νηση υποταγής σε θεωρήσεις νοητικών αφαιρέσε-
ων, οι οποίες πολλές φορές οδηγούν αυτόν που τις 
αποδέχεται σε εσφαλμένες θέσεις, είναι αναγκαία. 

Στο παρόν τεύχος φιλοξενούνται τα ενδιαφέρο-
ντα πονήματα του κ. Συμεών Ναούμ που αφορούν 
στην επιδημιολογία και διάγνωση των κακώσεων 
του προσθίου χιαστού συνδέσμου του γόνατος και 
στις χρήσεις πλάσματος πλούσιου σε αιμοπετάλια 
στην Ορθοπαιδική Χειρουργική. Φιλοξενείται, επί-
σης, το πόνημα ομάδας υπό τον Καθηγητή της Δι-
αγνωστικής Αιματολογίας κ. Δημήτριο Τσακίρη του 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Βασιλείας της 
Ελβετίας, στο οποίο καθορίζονται τα νεότερα δε-
δομένα αναφορικά με την θρομβοπροφύλαξη, που 
αποτελεί τον πυρήνα εμπεριστατωμένης διάλεξης 
προ μηνών στο Π. Γ. Ν. ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης και 
δύο πονήματα σχετικά με τα νεότερα δεδομένα 
στην αιτιοπαθογένεια και τη διάγνωση των περι-
προθετικών λοιμώξεων.

Ι. Στ. Μπισχινιώτης
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Περίληψη 
Οι τραυματισμοί του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου αποτελούν 

σημαντικό πρόβλημα για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης με 
μεγάλο ετήσιο οικονομικό κόστος. Ένα σημαντικό ποσοστό αυτών 
των τραυματισμών προκαλούνται από μηχανισμούς χωρίς επαφή, 
ενώ τα προγράμματα πρόληψης τύπου «jump-training» είναι απο-
τελεσματικά για τη μείωση της συχνότητας των τραυματισμών αυ-
τών, ειδικά όταν ξεκινούν νωρίς στην καριέρα του αθλητή. Ένα επι-
κεντρωμένο ιστορικό και μια ενδελεχής φυσική εξέταση μπορεί να 
αποκαλύψουν μια κάκωση-ρήξη πρόσθιου χια-στού συνδέσμου, με 
το προεγχειρητικό διαγνωστικό «χρυσό πρότυπο» ωστόσο για τη 
διάγνωση να παραμένει η μαγνητική τομογραφία. 

Epidemiology and diagnosis of the anterior 
cruciate ligament injuries

Naoum S.
116 Combat Wing Health Service, Araxos

Abstract
Anterior Cruciate Ligament (ACL) injuries are a major burden 

on the health care sys-tem with big annual cost. A significant 
proportion of these injuries are caused by non-contact mecha-
nisms and jump-training-type prevention programs are effec-
tive at re-ducing the incidence of these injuries, especially when 
instituted early in the devel-opment of the athlete. A focused 
history and physical examination may strongly sug-gest an ACL 
injury, but the preoperative diagnostic gold-standard for diagno-
sis re-mains MRI.

Επιδημιολογία και διάγνωση 
των κακώσεων του 

 προσθίου χιαστού 
 συνδέσμου

Ναούμ Συμεών
Στρατιωτικός Ιατρός, Υγειονομική Υπηρεσία 116 Πτέρυγα μάχης, Άραξος

Όροι ευρετηρίου:

πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος

 επιδημιολογία

μηχανισμός κάκωσης

τραυματισμός πρόσθιου 
χιαστού συνδέσμου

διάγνωση
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anterior cruciate ligament
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anterior cruciate ligament  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Περισσότεροι από 120.000 τραυματισμοί πρό-

σθιου χιαστού συνδέσμου (ΠΧΣ) συμβαίνουν κάθε 
χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως κατά τη δι-
άρκεια του γυμνασίου και του λυκείου (Gornitzky 
AL et al. 2015). Η συχνότητα αυτών των τραυ-
ματισμών αυξάνει, ιδιαίτερα στις γυναίκες. Αυτό 
πιθανόν να οφείλεται στην αυξανόμενη συμμετο-
χή τους σε οργανωμένα αθλήματα αλλά και στις 
δραστηριότητές τους στο γυμνάσιο, ενώ, αρκετές 
μελέτες έχουν δείξει ότι και οι γυναίκες αθλήτριες 
διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο τραυματισμού ΠΧΣ 
(Gornitzky AL et al. 2015). Ο λόγος για τον αυ-
ξημένο κίνδυνο σε αυτή την πληθυσμιακή ομάδα 
είναι πιθανώς πολυπαραγοντικός, συμπεριλαμβα-
νομένων παραγόντων όπως η γενετική προδιάθε-
ση, τα επίπεδα ορμονών και οι διαφορές στην εμ-
βιομηχανική των αρθρώσεων. 

Η διάγνωση αυτών των τραυματισμών στην 
οξεία φάση είναι δύσκολη καθώς η φυσική εξέ-
ταση είναι λιγότερο αξιόπιστη εξαιτίας της πα-
ρουσίας αρθρικού οιδήματος και της προστασίας 
από τους γειτονικούς μύες. Παρόλα αυτά, ένα 
καλό ιστορικό και μια φυσική εξέταση αποτελούν 
εργαλεία απαραίτητα για τη διάγνωση τραυματι-
σμού ΠΣΧ. Οι ακτινογραφίες είναι χρήσιμες ώστε 
να αποκλειστούν οι σχετιζόμενοι τραυματισμοί, 
αλλά το «χρυσό πρότυπο» («gold standard») για τη 
διάγνωση ενός τραυματισμού ΠΣΧ είναι η μαγνη-
τική τομογραφία, η οποία έχει αποδειχθεί ότι έχει 
εξαιρετική ευαισθησία και ειδικότητα. Η καλύτερη 
κατανόηση των παραγόντων κινδύνου για τραυμα-
τισμούς και πιο ακριβείς διαγνώσεις θα μπορούσαν 
να διευκολύνουν την πρόληψη τραυματισμών ΠΣΧ 
σε ενεργά άτομα και έτσι να ελαχιστοποιήσουν την 
επακόλουθη κάκωση-τραυματισμό των μηνίσκων 
και χόνδρων σε ασθενείς με ρήξη ΠΣΧ.

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Οι τραυματισμοί στο γόνατο στους αθλητές 

στην ηλικία του γυμνασίου, αντιπροσωπεύουν το 
60% των χειρουργικών επεμβάσεων που σχετί-
ζονται με τον αθλητισμό (Ingram JG et al. 2008, 
Powell JW and Barber-Foss KD, 1999). Σύμφωνα 
με μερικές μελέτες, οι τραυματισμοί του ΠΣΧ μπο-
ρεί να αντιπροσωπεύουν το 50% όλων αυτών των 
τραυματισμών στο γόνατο. Το κόστος των επεμβά-
σεων ανακατασκευής του ΠΣΧ εκτιμάται ότι είναι 

περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια (Wrisberg MA 
et al. 2004). Πρόσφατα, οι επιδημιολογικές μελέ-
τες έδειξαν ότι οι αθλητές γυμνασίου έχουν αυξη-
μένο κίνδυνο ρήξεων ΠΣΧ από 2,1 έως 3,4 φορές 
(Joseph AM et al. 2013, Beynnon BD et al. 2014). 

Για να υπολογιστεί η συχνότητα εμφάνισης και o 
ετήσιος κίνδυνος ρήξεων ΠΣΧ σε αθλητές γυμνα-
σίου, πραγματοποιήθηκε μια συστηματική ανασκό-
πηση και μετα-αναλύσεις όπου και διαπιστώθηκε 
ότι η συνολική επίπτωση των τραυματισμών ΠΣΧ 
στις γυναίκες είναι 0.081 ανά 1000 εκθέσεις για 
όλα τα αθλήματα. Τα πιο επικίνδυνα αθλήματα για 
τις γυναίκες ήταν το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ 
με κίνδυνο τραυματισμού ΠΧΣ κατά 1,1% και 0,9% 
ανά εποχή, αντίστοιχα. Σε άνδρες αθλητές, η συ-
νολική συχνότητα εμφάνισης τραυματισμών ΠΧΣ 
ήταν 0,05 ανά 1000 εκθέσεις. Τα πιο επικίνδυ-
να αθλήματα ήταν το ποδόσφαιρο και το λακρός 
με κίνδυνο να υποστούν κάκωση ΠΧΣ ανά εποχή 
αντίστοιχα, με κίνδυνο 0,8% και 0,4%. Οι γυναί-
κες αθλήτριες είχαν συνολικά υψηλότερο ποσοστό 
τραυματισμού ανά έκθεση (σχετικός κίνδυνος, 1,57, 
95% διάστημα εμπιστοσύνης [CI], 1,35-1,82) από 
τους άνδρες αθλητές και σε συγκρίσιμα αθλήματα 
όπως το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, τα ποσοστά 
ήταν πολύ υψηλότερα (3,7 και 3.8, αντίστοιχα). 

Πολλές μελέτες έχουν αναφέρει ότι οι περισ-
σότεροι τραυματισμοί ΠΧΣ οφείλονται σε μηχανι-
σμούς χωρίς επαφή (Arendt E and Dick R 1995, 
Boden BP et al. 2000, Mountcastle SB et al. 
2007). Αυτά τα ευρήματα αμφισβητήθηκαν σε μια 
πρόσφατη μελέτη που διεξήχθη, όπου αναφέρθηκε 
ότι το 58,8% των τραυματισμών ΠΧΣ προέκυψε ως 
αποτέλεσμα ενός μηχανισμού επαφής (Joseph AM 
et al. 2013). Ανεξάρτητα από το πραγματικό ποσο-
στό των τραυματισμών ΠΧΣ χωρίς επαφή, ένα ση-
μαντικό ποσοστό των τραυματισμών ΠΧΣ προκα-
λούνται από μηχανισμούς που δεν σχετίζονται με 
επαφή, καθιστώντας τους τραυματισμούς αυτούς 
μείζονα στόχο για προσπάθειες πρόληψης. Σε μια 
αναδρομική μελέτη που επικεντρώνεται μόνο σε 
πρωτογενείς επαγόμενους χωρίς επαφή τραυμα-
τισμούς ΠΧΣ, αποδείχτηκε ότι οι αθλητές λυκείων 
είχαν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο τραυματισμού 
από τους αθλητές γυμνασίων (Beynnon BD et al. 
2014).

Για τους ασθενείς στους οποίους είχε προηγηθεί 
ανακατασκευή ΠΧΣ (Anterior Cruciate Ligament-
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ACL reconstructions), μελέτες έχουν δώσει δύο 
σημαντικά ευρήματα. Το πρώτο είναι ότι κατά τα 
πρώτα 2 χρόνια της χειρουργικής επέμβασης, οι 
ασθενείς έχουν παρόμοιο κίνδυνο να υποστούν 
τραυματισμό στον ετερόπλευρο ΠΧΣ τους ή το μό-
σχευμά τους να υποστεί ρήξη (Wright RW et al. 
2007). Το δεύτερο εύρημα είναι ότι οι ασθενείς 
που είχαν προηγουμένως υποστεί κάκωση ΠΧΣ, 
έχουν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο να υποστούν 
και μια δεύτερη κάκωση ΠΧΣ, από 4 έως 25 φορές 
(Hewett TE et al. 2012) Έχει αποδειχθεί ότι η επι-
στροφή σε υψηλού επιπέδου δραστηριότητα μετά 
από ανακατασκευή ΠΧΣ είναι ένας ισχυρός παρά-
γοντας κινδύνου για την ρήξη του μοσχεύματος 
(Borchers JR et al. 2009, Kaeding CC et al. 2015). 
Αυτές οι επιδημιολογικές μελέτες είναι εξαιρετι-
κά σημαντικές, προσδιορίζοντας τους παράγοντες 
κινδύνου που σχετίζονται με τον τραυματισμό του 
ΠΧΣ και παρέχοντας πληροφορίες στους ασθενείς 
και τις οικογένειες σχετικά με τα μεμονωμένα προ-
φίλ κινδύνου, καθώς και την πιθανή τροποποίηση 
αυτών των παραγόντων ώστε να μειωθεί ο κίνδυ-
νος επακόλουθης βλάβης του ΠΧΣ. Το μικρό μέ-
γεθος του μοσχεύματος έχει επίσης αποδειχθεί ότι 
είναι ένας παράγοντας κινδύνου για τη ρήξη του 
μοσχεύματος (Mariscalco MW et al. 2013).

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΚΩΣΗΣ
Οι απότομες κινήσεις-εναλλαγές στην προ-

σγείωση, («plant-and-cut») συχνά θεωρούνται 
ως ο κύριος μηχανισμός κάκωσης που ευθύνεται 
για τους τραυματισμούς ΠΧΣ (Krosshaug T et al. 
2007, Olsen O-E et al. 2004). Οι διάφορες επι-
δημιολογικές μελέτες σχετικά με τραυματισμούς 
ΠΧΣ οδήγησαν τους ερευνητές να συγκρίνουν τις 
διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών σχετικά με 
τους τρόπους-μηχανισμούς προσγείωσης (Paterno 
MV et al. 2010, Hewett TE et al. 2005) Σε μια 
προοπτική μελέτη που επικεντρώνεται σε γυναί-
κες αθλητές, (Hewett TE et al. 2005) έλεγξαν 205 
αθλήτριες εξετάζοντας την τρισδιάστατη κινηματι-
κή και τα φορτία των αρθρώσεων κατά τη διάρ-
κεια μιας προσγείωσης άλματος. Διαπιστώθηκε ότι 
οι εννέα αθλήτριες που είχαν τελικά τραυματισμό 
ΠΧΣ είχαν μεγαλύτερες γωνίες απαγωγής γόνατος 
(8 μοίρες), 2,5 φορές μεγαλύτερη απαγωγή γόνα-
τος και 20% μεγαλύτερες δυνάμεις αντίδρασης 
με το έδαφος κατά την προσγείωση σε σύγκριση 
με τις συμπαίκτριες τους που δεν είχαν τραυμα-

τισμούς. Οι παράγοντες αυτοί εντοπίστηκαν ως 
ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες σχετικά με 
τραυματισμούς ΠΧΣ (Hewett TE et al. 2005). 

Επιπρόσθετα, άλλες μελέτες έδειξαν ότι οι κινή-
σεις του ισχίου, ειδικά η προσαγωγή, είναι κυρίως 
υπεύθυνες για την αυξημένη απαγωγή του γόνα-
τος (Powers CM, 2010, Imwalle LE et al. 2009). 
Η μειωμένη κάμψη του ισχίου και του γόνατος 
κατά την προσγείωση, θεωρείται επίσης παράγο-
ντας κινδύνου για τραυματισμό ΠΧΣ, επειδή αυτή 
η θέση των άκρων ασκεί μεγαλύτερα φορτία στους 
στατικούς σταθεροποιητές των αρθρώσεων (σύν-
δεσμοι, θύλακος) παρά στους δυναμικούς σταθε-
ροποιητές (μύες, τένοντες) (Hewett TE et al. 2006, 
Decker MJ et al. 2003, Schmitz R et al. 2002, Yu 
B and Garrett WE, 2007). Ακριβώς όπως είναι ση-
μαντικοί η μηχανική που ασκείται σε οβελιαίο και 
στεφανιαίο επίπεδο, μηχανική σε εγκάρσιο επιπέ-
δου εμπλέκεται επίσης σε τραυματισμό του ΠΧΣ. Η 
εσωτερική περιστροφή του ισχίου μπορεί να συμ-
βάλλει στη δημιουργία βλαισού γόνατος (Powers 
CM, 2010, McLean SG et al. 2005) ενώ η έσω 
στροφή της κνήμης προκαλεί σημαντικές αυξήσεις 
στην ένταση που ασκείται στον ΠΧΣ (Withrow TJ 
et al. 2006, Markolf KL et al. 1995, Oh YK et al. 
2012, Shin CS et al. 2011). Επομένως, όταν συν-
δυάζονται αυτά τα τρία επίπεδα κίνησης, ο τυπι-
κός τραυματισμός του ΠΧΣ χωρίς επαφή θα συμβεί 
σε μια αθλήτρια που προσγειώθηκε από ένα άλμα 
με το ισχίο της σχετικά εκτεταμένο και εσωτερικά 
περιστρεφόμενο, το γόνατο της σε σχεδόν πλήρη 
επέκταση και βλαισότητα με την κνήμη της να πε-
ριστρέφεται προς τα έσω, με το άλλο πόδι να μένει 
σταθερά προσκολλημένο στο έδαφος. 

Εκτός από την εξέταση της θέσης των άκρων, 
αρκετοί ερευνητές έχουν επικεντρώσει τις προ-
σπάθειές τους στον νευρομυϊκό έλεγχο του κάτω 
άκρου (Hewett TE et. 2012, Griffin LY et al. 2000). 
Μερικοί από τους παράγοντες κινδύνου που σχετί-
ζονται με το νευρομυϊκό έλεγχο και συνδέονται με 
τον τραυματισμό ΠΧΣ είναι τα αυξημένη ενεργο-
ποίηση του τετρακέφαλου, (Brown T et al. 2014, 
Zebis MK et al. 2009) η πρώιμη ενεργοποίηση των 
οπίσθιων μηριαίων μυών (hamstrings) όταν το 
πόδι έρχεται σε επαφή με το έδαφος, η ενεργοποί-
ηση του τετρακέφαλου και του μεγάλου γλουτιαί-
ου με μειωμένη ενεργοποίηση του γαστροκνημίου 
και των οπίσθιων μηριαίων μυών (Cowling EJ and 
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Steele JR, 2001, Walsh M et al. 2012). Αν και οι 
περισσότεροι από τους παράγοντες κινδύνου για 
βλάβη του ΠΧΣ έχουν να κάνουν με τη μηχανική 
των κατώτερων άκρων και την κινηματική, ορισμέ-
νοι συγγραφείς έχουν προτείνει ότι η κινηματική 
του άνω άκρου μπορεί επίσης να διαδραματίσει 
κάποιο ρόλο στη φόρτιση του γόνατος (Donnelly 
CJ et al. 2012).

Η καλύτερη κατανόηση της κινηματικής του γό-
νατος επέτρεψε στους ερευνητές να αναπτύξουν 
επιτυχημένα προγράμματα πρόληψης μειώνοντας 
τον κίνδυνο τραυματισμών ΠΧΣ χωρίς επαφή κατά 
περίπου 50% (Hewett TE et al. 2012). Σε μια με-
τα-ανάλυση σχετικής προγράμματα πρόληψης σε 
τραυματισμούς ΠΧΣ (Myer GD et al. 2013), οι συγ-
γραφείς διαπίστωσαν ότι όσο μικρότεροι ηλικιακά 
είναι οι αθλήτριες, τόσο πιο αποτελεσματικό ήταν 
το πρόγραμμα στην πρόληψη τραυματισμών. Αυτό 
το εύρημα δεν προκαλεί έκπληξη δεδομένου ότι οι 
περισσότεροι από τους στατικούς και δυναμικούς 
παράγοντες κινδύνου για κάκωση του ΠΧΣ φαίνε-
ται να αναπτύσσονται ως μια φυσιολογική διαδι-
κασία ωρίμανσης στις γυναίκες. Επομένως, προλη-
πτικά προγράμματα θα πρέπει να θεσπιστούν στην 
εφηβική ή πρώιμη εφηβική φάση, προτού οι αθλη-
τές αναπτύξουν «παθολογικά» πρότυπα νευρομυϊ-
κής ενεργοποίησης και κινηματικής.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Ένα τυπικό ιστορικό ενός ασθενή με τραυματι-

σμό ΠΧΣ, συνεπάγεται είτε με μια επιβράδυνση χω-
ρίς επαφή, με άλμα, ή με άμεση επίδραση δύναμης 
στο γόνατο (Terry M, 2009). Προφανώς, πολλοί 
άλλοι μηχανισμοί μπορεί επίσης να οδηγήσουν σε 
τραυματισμό ΠΧΣ και σε πολλές περιπτώσεις οι 
ασθενείς δεν μπορούν να θυμηθούν τι ακριβώς 
συνέβη. Οι συνήθεις περιγραφές των ασθενών πε-
ριλαμβάνουν την αίσθηση ότι το γόνατο υπερεκτά-
θηκε ή προσωρινά «βγήκε από τη θέση του». 

Μελέτες έχουν επικεντρωθεί στην ακρίβεια 
συγκεκριμένων στοιχείων του ιστορικού και της 
σωματικής εξέτασης του ασθενούς που θα μπο-
ρούσαν να προβλέψουν έναν τραυματισμό ΠΧΣ 
(Benjaminse A et al. 2006, Swain MS et al. 2014, 
Wagemakers HP et al. 2010). Αυτές οι μελέτες 
πρέπει να ερμηνεύονται προσεκτικά επειδή οι πε-
ρισσότερες από αυτές υπόκεινται σε μεροληψία 
και ιδίως σε μεροληψία επαλήθευσης. Ένα τέτοιο 

παράδειγμα αποτελεί μια αναδρομική μελέτη που 
αφορά σε ασθενείς που έχουν ήδη υποβληθεί σε 
μαγνητική τομογραφία και αρθροσκόπηση για 
τραυματισμό στο γόνατο. Αυτοί οι ασθενείς ήταν 
πιθανότατα πιο πιθανό να έχουν τραυματισμό ΠΧΣ 
σε σχέση με τους ασθενείς που δεν είχαν προηγμέ-
νη απεικόνιση.

Μια συγχρονική ανάλυση-μελέτη (Wagemakers 
HP et al. 2010) βρήκε 10 καθοριστικούς παρά-
γοντες στο ιστορικό και τη φυσική εξέταση, που 
έδειξαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τον 
τραυματισμό ΠΧΣ. Μετά από πολυπαραγοντική 
ανάλυση, τέσσερις καθοριστικοί παράγοντες εξή-
γησαν το 41% της διακύμανσης στο μοντέλο: (1) 
η παρουσία συνεχούς συλλογής (λόγος πιθανο-
τήτων [OR], 4.4, 95% CI, 1.4-14.5), (2) η αίσθηση 
ρήξης «popping sensation» κατά την διάρκεια του 
τραύματος, (OR, 6.1, 95% CI, 1.9-19.5), (3) παρε-
κτόπιση-αστάθεια («giving way») (OR, 3.5, 95% CI, 
1.1-10.9) και 4) θετική πρόσθια συρταροειδής δο-
κιμασία (OR, 6.4, 95% CI, 1.8 -23.0). Όταν εξετά-
ζονται σε συνδυασμό, η παρουσία ή η απουσία και 
των τριών στοιχείων που αναφέρονται στο ιστο-
ρικό οδηγεί σε θετική προγνωστική αξία 83% και 
αρνητική προγνωστική αξία 81%. Σε αυτό το σε-
νάριο, η προσθήκη μιας θετικής πρόσθιας συρτα-
ροειδούς δοκιμασίας, δεν οδήγησε σε υψηλότερες 
προγνωστικές τιμές. Εντούτοις, σε πολλές περι-
πτώσεις, αυτά τα τρία στοιχεία δεν είναι όλα θετικά 
ή αρνητικά, καθιστώντας αναγκαία και τα ευρήμα-
τα των φυσικών εξετάσεων. Σε μια μετα-ανάλυση 
που περιελάμβανε 28 μελέτες (Benjaminse A et 
al. 2006), οι συγγραφείς συνέκριναν την ακρίβεια 
της πρόσθιας συρταροειδούς δοκιμασίας, της δο-
κιμής Lachman-Νούλη και των δοκιμών αλλαγής 
στροφής («pivot shift tests»). Στη μελέτη τους, η 
δοκιμή Lachman-Νούλη ήταν η πιο ακριβής δοκι-
μή με αναλογία θετικών πιθανοτήτων 10,2 (95% 
CI, 4,6-22,7) και αναλογία αρνητικών πιθανοτήτων 
0,2 (95% CI, 0,1-0,3). Η εξειδίκευση του pivot shift 
test ήταν υψηλή στο 98% (95% CI, 96-99) αλλά η 
ευαισθησία ήταν χαμηλή στο 24% (95% CI, 21-27). 
Αυτό το εύρημα δεν προκαλεί έκπληξη δεδομένου 
ότι το pivot shift test είναι μια δύσκολη δοκιμασία 
για να εκτελεστεί στην οξεία φάση. Όσον αφορά 
την πρόσθια συρταροειδή δοκιμασία, η ευαισθησία 
και η εξειδίκευσή της, αποδείχτηκε ότι εξαρτιόταν 
από τη χρονική στιγμή της βλάβης. Σε ασθενείς με 
οξεία βλάβη η ευαισθησία ήταν μόνο 49% (95% 
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CI, 43-55) και η ειδικότητα ήταν 58% (95% CI, 39-
76), ενώ σε χρόνιους τραυματισμούς τα αποτελέ-
σματα ήταν 92% (95% CI, 95) και 91% (95% CI, 
87-94), αντίστοιχα. 

Κατά την προέκταση αυτών των αποτελεσμά-
των σε έναν συγκεκριμένο πληθυσμό ασθενών, 
μπορεί κανείς να υπολογίσει τις πιθανότητες ρήξης 
ΠΧΣ πριν και μετά την εφαρμογή της δοκιμασίας. 
Ως παράδειγμα, σύμφωνα με μια μελέτη (Noyes FR 
et al. 1980), 44% των ασθενών που υπέφεραν από 
οξεία βλάβη στο γόνατο με σημαντική διόγκωση, 
είχαν τραυματισμό ΠΧΣ. Σε αυτόν τον πληθυσμό 
ασθενών, ένας ασθενής με θετικό τεστ Lachman-
Νούλη θα είχε τώρα 88% πιθανότητα να έχει υπο-
στεί τραυματισμό ΠΧΣ. Ωστόσο, εάν η δοκιμασία 
Lachman-Νούλη ήταν αρνητική, η πιθανότητα ρή-
ξης ΠΧΣ θα ήταν μόνο 7%. 

Σε ορισμένες μεμονωμένες περιπτώσεις, όπως 
σε ασθενείς με μεγάλα κάτω άκρα, μπορεί να είναι 
δύσκολο να εκτελεστούν αυτές οι εξετάσεις. Για 
να βρεθεί μια καλύτερη διαγνωστική εξέταση για 
τραυματισμούς ΠΧΣ, εισήχθη μία νέα δοκιμασία, το 
σημείο Lelli (lever sign) (Lelli A et al. 2016). Για 
να εκτελέσει αυτή τη δοκιμή, ο ασθενής βρίσκεται 
σε ύπτια θέση και μια γροθιά τοποθετείται κάτω 
από την εγγύς μοίρα των μυών της γαστροκνημίας 
ώστε να λειτουργήσει ως υπομόχλιο. Στη συνέχεια, 
με το άλλο χέρι εφαρμόζεται μια προς τα κάτω δύ-
ναμη, προς το μηρό, και ο εξεταστής παρατηρεί εάν 
η πτέρνα του ποδιού σηκώνεται από το τραπέζι. 
Εάν η πτέρνα ανεβαίνει, πιστεύεται ότι το ΠΧΣ είναι 
άθικτος και μεταδίδει την προς τα κάτω δύναμη 
από το μηριαίο οστούν προς την κνήμη και μέσω 
του υποκείμενου υπομοχλίου στη γαστροκνημία. 
Εάν η πτέρνα δεν ανυψωθεί ενάντια στη βαρύτητα, 
πιστεύεται ότι ο ΠΧΣ δεν είναι λειτουργικός. Στην 
πιλοτική μελέτη, η ευαισθησία και η εξειδίκευση 
αυτής της δοκιμής ήταν 100%. Αυτά τα αποτελέ-
σματα δεν έχουν αντιγραφεί σε άλλες μελέτες μέ-
χρι σήμερα, με αποτέλεσμα να είναι κανείς προσε-
κτικός προτού καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτή 
η εξέταση είναι τέλεια-αξιόπιστη. Ωστόσο, αυτή η 
δοκιμασία μπορεί να είναι μια ενδιαφέρουσα εναλ-
λακτική λύση σε ασθενείς όπου οι πιο παραδοσια-
κές δοκιμασίες είναι δύσκολο να εκτελεστούν.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ 
ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ 
ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 

Σε κάθε οξεία βλάβη στο γόνατο, οι προσθιο-
πίσθιες και πλάγιες ακτινογραφίες γόνατος υπο-
δεικνύονται πάντοτε ως ένα πρώτο βήμα ώστε να 
αποκλειστούν πιθανά κατάγματα και σχετιζόμενοι 
τραυματισμοί (Shea KG and Carey JL, 2015). Τα 
κατάγματα άνω τμήματος κνήμης που εμφανίζονται 
στην ακτινογραφία θεωρούνται ισοδύναμα με τραυ-
ματισμό ΠΧΣ και το κάταγμα Segond, που είναι απο-
παστικό κάταγμα του πλευρικού θυλάκου από το 
κνημιαίο πλατώ, είναι παθογνωμονικό για μια βλάβη 
του ΠΧΣ (Terry M, 2009). Στις περισσότερες περι-
πτώσεις, οι απλές ακτινογραφίες είναι φυσιολογικές 
εκτός από την παρουσία της έκχυσης, και ως εκ τού-
του η πιο χρήσιμη διαγνωστική μέθοδος απεικόνι-
σης είναι η μαγνητική τομογραφία (Terry M, 2009). 
Μελέτες έχουν αναφέρει μεταβλητότητα στην ακρί-
βεια (82% -100%), την ευαισθησία και την ειδικότη-
τα της μαγνητικής τομογραφίας στη διάγνωση της 
βλάβης του ΠΧΣ (Quinn S et al. 1992, Vahey T et 
al. 1991, Lee JK et al. 1988, Kosaka M et al. 2014). 
Είναι ενδιαφέρον ότι σε πιο πρόσφατες μελέτες το 
επίπεδο της διαγνωστικής ακρίβειας δεν έχει βελτι-
ωθεί σημαντικά με μηχανές μαγνητικής τομογραφί-
ας υψηλότερου πεδίου, εξελισσόμενη σε ακρίβεια 
από 93% με 0,2 T έως 95% με 3,0 T (Cotten A et 
al. 2000, Van Dyck P et al. 2013). Για να βελτιωθεί η 
ακρίβεια, περισσότεροι ακτινολόγοι ζητούν πλάγιες 
ακτινογραφίες σε στεφανιαίο και οβελιαίο επίπεδο 
που επιτρέπουν πλήρους μήκους προβολές του ΠΧΣ 
σε μια λήψη. Σε μια μελέτη, (Kosaka M et al. 2014) 
τρεις έμπειροι ορθοπεδικοί χειρουργοί ανασκόπη-
σαν αναδρομικά τα αρχεία 54 ασθενών που είχαν 
υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία και αρθροσκό-
πηση γόνατος. Συνέκριναν τη διαγνωστική ακρίβεια 
της μαγνητικής τομογραφίας με και χωρίς τις λοξές 
λήψεις. Η ακρίβεια βελτιώθηκε από 80% σε 91%, 
υποδηλώνοντας ότι αυτές οι ακολουθίες μπορεί να 
βοηθήσουν στη διάγνωση πιο λεπτών ρήξεων. Οι 
δυναμικές ακτινογραφίες (Stress radiographs) και 
τα αρθρόμετρα των συνδέσμων του γόνατος, όπως 
οι KT-1000 και KT-2000 (MEDmetric Corporation, 
San Diego, CA), είναι πρόσθετα εργαλεία που μπο-
ρούν να βοηθήσουν στη διάγνωση ρήξεων ΠΧΣ, 
αλλά επί του παρόντος χρησιμοποιούνται κυρίως 
για ερευνητικούς σκοπούς.
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Περίληψη
Στην ορθοπαιδική χειρουργική, η χρήση του πλάσματος πλούσιου 
σε αιμοπετάλια (PRP) αυξάνεται ραγδαία σε δημοτικότητα, ωστόσο 
η πραγματική αποτελεσματικότητά του δεν έχει ακόμη ολοκληρω-
θεί. Αρκετές μελέτες διαπιστώνουν ότι η έγχυση PRP στο σημείο 
της βλάβης δεν παρέχει κανένα σημαντικό όφελος σε σχέση με τα 
κλινικά αποτελέσματα. Ωστόσο, πολλοί άλλοι αναφέρουν το αντί-
θετο. Λόγω των αντικρουόμενων στοιχείων και των πολλαπλών 
μετα-αναλύσεων που διεξήχθησαν στο θέμα, πραγματοποιήθηκε 
βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τη χρήση PRP για κοινές 
ορθοπαιδικές καταστάσεις. Μέχρι στιγμής, τα στοιχεία φαίνεται ότι 
υποδηλώνουν ότι το PRP μπορεί να προσφέρει κάποιο όφελος σε 
ασθενείς που εμφανίζουν οστεοαρθρίτιδα γόνατος ή έξω επικον-
δυλίτιδα. Από την άλλη πλευρά, τα αποδεικτικά στοιχεία φαίνεται 
να είναι ασυνεπή ή να δείχνουν ένα ελάχιστο όφελος για τη χρήση 
PRP στην επισκευή μυοτενόντιο πετάλου, τενοντοπάθειας επιγο-
νατιδικού και Αχίλλειου τένοντα, τραυματισμών στους οπίσθιους 
μηριαίους μύες, επιδιόρθωσης πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και 
έσω επικονδυλίτιδας.

Use of platelet-rich plasma 
in orthopedic surgery

Naoum S.
116 Combat Wing Health Service, Araxos

Abstract
Although the use of platelet-rich plasma (PRP) has been in-
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creasing in popularity in orthopedic surgery, its true effective-
ness hasn’t be fully established. In some studies it was found 
that injecting PRP into the site of injury does not provide any 
significant benefit with respect to clinical outcomes. However, 
many others studies report the contrary. Due to the conflicting 
evidence, this literature review was performed about the use 
of PRP for common orthopaedic conditions. Thus far, the evi-
dence appears to suggest that PRP may provide some benefits 
in patients with knee osteoarthritis or lateral epicondylitis. On 
the other hand, evidence appears to be inconsistent or shows 
a minimal benefit for PRP usage in rotator cuff repair, patellar 
and Achilles tendinopathies, hamstring injuries, anterior cruciate 
ligament repair and medial epicondylitis.

Key words:

Platelet rich plasma

PRP

evidence-based medicine

orthopedic surgery

review
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο πλαίσιο της ορθοπαιδικής χειρουργικής, 

η χρήση πλούσιου σε αιμοπετάλια πλάσματος 
(platelet-rich plasma-PRP) έχει αυξηθεί σε δη-
μοτικότητα. Οι εκτιμήσεις των Ηνωμένων Πολι-
τειών δείχνουν ότι περίπου 86.000 αθλητές ετη-
σίως αντιμετωπίζονται με PRP (Wasterlain AS et 
al. 2013). Παρόλο που η δημοτικότητά του αυξά-
νεται, η πραγματική του αποτελεσματικότητα δεν 
έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Αρκετές μελέτες διαπι-
στώνουν ότι η έγχυση PRP στο σημείο της βλάβης 
δεν προσθέτει κανένα σημαντικό κλινικό όφελος. 
Ωστόσο, πολλοί άλλοι αναφέρουν το αντίθετο. 
Αυτό γίνεται ακόμη πιο ανησυχητικό, καθώς το κό-
στος της θεραπείας μπορεί να είναι σχετικά υψηλό. 
Σε μια μελέτη αναφέρεται ότι το κόστος για μια 
εφάπαξ ένεση PRP είναι περίπου 840 δολάρια ενώ 
μια απλή ένεση με κορτικοστεροειδή είναι περίπου 
300 δολάρια (Peerbooms JC et al. 2010). Με τις 
αντικρουόμενες αποδείξεις και το υψηλό κόστος 
της θεραπείας PRP, είναι επιτακτική ανάγκη να βρε-
θεί μια πιο οριστική απάντηση σχετικά με την απο-
τελεσματικότητα του PRP. Δεδομένης της συνεχι-
ζόμενης αβεβαιότητας του PRP όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητά του στη βελτίωση των διαφό-
ρων κλινικών αποτελεσμάτων σε ένα ευρύ φάσμα 
ορθοπαιδικών καταστάσεων, αυτή η ανασκόπηση 
επιχειρεί να βοηθήσει τους κλινικούς ιατρούς- ορ-
θοπαιδικούς ώστε να κατανοηθούν καλύτερα τα 
βασικά σημεία σχετικά με το PRP.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΛΑΣΜΑ ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ 
ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ

Τα αιμοπετάλια που περιέχονται στο αυτόλο-
γο αίμα παίζουν σημαντικό ρόλο στην επούλωση 
τραύματος, καθώς εκκρίνουν διάφορους αυξητι-
κούς παράγοντες στο σημείο της βλάβης (Marx RE, 
2001). Εν συντομία, μεταξύ άλλων ρόλων, αυτά 
τα αιμοπετάλια χρησιμεύουν για την προαγωγή 
της μιτογένεσης κυττάρων και της αγγειογένεσης 
στους ιστούς (Eppley BL et al. 2006). Το αυτόλο-
γο αίμα, το οποίο περιέχει τέτοια αιμοπετάλια σε 
υψηλότερες από τις κανονικές συγκεντρώσεις, 
συνήθως αναφέρεται ως πλάσμα πλούσιο σε αι-
μοπετάλια (PRP). Για παράδειγμα, ο κανονικός 
αριθμός αιμοπεταλίων σε υγιή άτομα είναι περί-
που 1,5-4,5x10⁵/lL. Ωστόσο, για να θεωρηθεί PRP, 
τα αιμοπετάλια πρέπει να είναι 4-5 φορές πάνω 

από αυτό το ποσό (Dhillon MS et al. 2014). Αυτή 
η σχετικά πρόσφατη βιοτεχνολογία έχει αναφερ-
θεί ότι ενισχύει τη διαδικασία επούλωσης, καθώς 
ένας αυξημένος αριθμός αιμοπεταλίων οδηγεί σε 
αυξημένο αριθμό εκκρινόμενων αυξητικών παρα-
γόντων, βελτιώνοντας έτσι, θεωρητικά, τη διαδικα-
σία επούλωσης (Eppley BL et al. 2006, Marx RE 
2004). Μερικοί από τους αυξητικούς παράγοντες 
στο PRP περιλαμβάνουν: αυξητικό παράγοντα που 
προέρχεται από αιμοπετάλια (platelet-derived 
growth factor-PDGF), μετασχηματιστικός αυξη-
τικός παράγοντας βήτα (transforming growth 
factor beta- TGF-b), αγγειακό ενδοθηλιακό αυ-
ξητικό παράγοντα (vascular endothelial growth 
factor- VEGF) και παράγοντα ανάπτυξης επιθηλίου 
(epithelial growth factor-EGF) (Wasterlain AS et 
al. 2013, Marx RE 2001, Marx RE 2004). Έτσι, σε 
αντίθεση με την τεχνολογία ανασυνδυασμού που 
είναι συνθετική, το PRP εκμεταλλεύεται τις φυσικά 
απαντώμενες πρωτεΐνες στη διαδικασία επούλω-
σης. Εκτός από αυτούς τους παράγοντες, το PRP 
διαθέτει μόρια προσκόλλησης που προάγουν τον 
σχηματισμό οστού. Αυτά τα μόρια περιλαμβάνουν 
φιμπρίνη, φιμπρονεκτίνη, και βιτρονεκτίνη (Marx 
RE 2001). Ένα διάλυμα PRP παρασκευάζεται με 
την πρώτη συγκομιδή του αίματος του ασθενούς, 
συχνά από τη μέση κεφαλική φλέβα (Eppley BL et 
al. 2006). Στη συνέχεια, αυτό το αυτόλογο αίμα 
φυγοκεντρείται για να επιτρέψει τον διαχωρισμό 
των διαφόρων συστατικών με βάση τη σχετική 
πυκνότητα. Αυτό επιτρέπει τον διαχωρισμό και τη 
συλλογή του φτωχού σε αιμοπετάλια πλάσματος 
από τα άλλα συστατικά του αίματος (Eppley BL et 
al. 2006). Περαιτέρω φυγοκέντρηση επιτρέπει τον 
διαχωρισμό και τη συλλογή της λευκής στιβάδας 
(buffy coat) που περιέχει PRP και/ή λευκοκύτταρα 
(Eppley BL et al. 2006). Το προετοιμασμένο PRP 
στη συνέχεια επαναχορηγείται στη θέση του τραυ-
ματισμού.

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΤΥΠΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥ ΣΕ 
ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ

Το PRP μπορεί να είναι είτε ενεργοποιημένο 
είτε μη ενεργοποιημένο όπως επίσης είτε να είναι 
πλούσιο σε λευκοκύτταρα είτε φτωχό σε λευκο-
κύτταρα. Με βάση αυτές τις τέσσερις παραλλαγές, 
έχει προταθεί ένα σύστημα ταξινόμησης PRP (Πί-
νακας 1) (Mishra A et al. 2012). Για να θεωρη-
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θεί ενεργοποιημένο, το PRP παρασκευάζεται με 
χλωριούχο ασβέστιο με ή χωρίς θρομβίνη (Dhillon 
MS et al. 2014, Mishra A et al. 2012, Arnoczky 
SP et al. 2013). Αυτή η ενεργοποίηση οδηγεί στην 
απελευθέρωση των κυτοκινών από τα κοκκία που 
βρίσκονται στα αιμοπετάλια και έτσι διασφαλίζεται 
ότι θα είναι σε αφθονία κατά την ένεση του παρα-
σκευάσματος (Arnoczky SP et al. 2013). Από την 
άλλη πλευρά, η μη ενεργοποιημένη μορφή εξαρ-
τάται από την επαφή των αιμοπεταλίων με ενδο-
γενές κολλαγόνο και θρομβοπλαστίνη, τα οποία 
στη συνέχεια ενεργοποιούν τα αιμοπετάλια εντός 
του συνδετικού ιστού (Arnoczky SP et al. 2013). 
Είτε ενεργοποιήθηκε πριν από την ένεση είτε δεν 
ενεργοποιήθηκε, είναι σημαντικό να σημειωθεί 
ότι το 70% των αυξητικών παραγόντων εκκρίνο-
νται εντός δέκα λεπτών από την ενεργοποίηση και 
100% των αυξητικών παραγόντων εκκρίνονται 
εντός μιας ώρας από την ενεργοποίηση (Arnoczky 
SP et al. 2013).

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το PRP μπορεί 
επίσης να είναι πλούσιο σε λευκοκύτταρα ή φτωχή 
σε λευκοκύτταρα. Αν και ο ρόλος των λευκοκυτ-
τάρων στο PRP δεν είναι πλήρως κατανοητός, πι-
στεύεται ότι τα λευκοκύτταρα παίζουν ρόλο στην 
αναστολή κάποιας βακτηριδιακής ανάπτυξης και 
στη βελτίωση της επούλωσης των μαλακών ιστών 
που έχει επιπλακεί από τη μόλυνση (Arnoczky SP et 
al. 2013). Από την άλλη πλευρά, τα λευκοκύτταρα 
έχουν επίσης προταθεί ότι προκαλούν υπερβολική 
φλεγμονώδη απόκριση καθώς διεγείρουν την απε-
λευθέρωση ιντερλευκίνης (IL) -1b, IL-6, IL-8 και 
παράγοντα νέκρωσης όγκου άλφα (tumor necrosis 
factor alpha-ΤΝΡ-α) (Arnoczky SP et al. 2013). 
Επιπλέον, πιστεύεται ότι τα λευκοκύτταρα διεγεί-
ρουν την παραγωγή δραστικών μορφών οξυγόνου 
(reactive oxygen species) που μπορεί να οδηγή-
σουν σε περαιτέρω μυϊκή βλάβη και φλεγμονή.

ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σε μοριακό επίπεδο, για εκφυλιστικές κατα-
στάσεις όπως η οστεοαρθρίτιδα, in vitro μελέτες 
έχουν βρει ότι η χρήση του PRP διεγείρει τα χον-
δροκύτταρα και τα κύτταρα του αρθρικού θύλακα 
για να παράγουν τη μήτρα του χόνδρου ενώ επίσης 
ρυθμίζουν-μειώνουν την ενεργοποίηση-παραγωγή 
βασικών μορίων τα οποία είναι μεσολαβητές της 
φλεγμονώδους απόκρισης όπως η IL-1 (Kazemi 
D and Fakhrjou A 2015, Zhu Y et al. 2013). Επι-
πλέον, μελέτες έχουν δείξει ότι το PRP αυξάνει τη 
σύνθεση της πρωτεογλυκάνης και του κολλαγόνου 
τύπου II, δύο βιολογικά μόρια που είναι σημαντι-
κά για τη δομική οργάνωση του πλαισίου του χόν-
δρου, μέσω αυξημένης έκφρασης γονιδίου mRNA 
(Zhu Y et al. 2013, Smyth NA et al. 2013). Αυτό 
το αναβολικό αποτέλεσμα της PRP έχει θεωρηθεί 
ότι συνδέεται στενά με την προαγωγή της παρα-
γωγής ΤGF-β, μιας καταβολικής κυτοκίνης, η οποία 
μειώνει την έκφραση γονιδίου κολλαγόνου τύπου 
Ι. Περαιτέρω επεξεργασία, οδηγεί σε αύξηση της 
έκφρασης του κολλαγόνου τύπου II και του γονι-
δίου της αγκρεκάνης (Gaissmaier C et al. 2008). 
Επιπλέον, ο TGF-b έχει βρεθεί ότι απαιτείται σε 
όλη τη διαδικασία διαφοροποίησης των στρωμα-
τικών κυττάρων του μυελού των οστών σε χόν-
δρο (Re’em T et al. 2012). Σε μια συστηματική 
ανασκόπηση σχετικά με τη χρήση του PRP για την 
οστεοαρθρίτιδα (Smyth NA et al. 2013), 15 από 
τις 21 μελέτες in vivo και in vitro που συμπερι-
λήφθηκαν, ανέφεραν ότι το PRP προάγει τον πολ-
λαπλασιασμό των χονδροκυττάρων, αυξάνει την 
παραγωγή πρωτεογλυκάνης και οδηγεί σε μεγα-
λύτερη εναπόθεση κολλαγόνου τύπου II. Το PRP 
βρέθηκε επίσης σε τρεις από τις μελέτες της συ-
στηματικής ανασκόπησης ότι προωθεί τη βιωσιμό-
τητα των χονδροκυττάρων και σε πέντε μελέτες ότι 

Πίνακας 1. Τύποι πλάσματος πλούσιου σε αιμοπετάλια

Λευκοκύτταρα Ενεργοποίηση Συγκέντρωση Αιμοπεταλίων
Τύπος 1 Αυξημένα όχι A, >5X Κ, <5X **
Τύπος 2 Αυξημένα ναι A, >5X Κ, <5X
Τύπος 3 Ελάχιστα-Καθόλου όχι A, >5X Κ, <5X
Τύπος 4 Ελάχιστα-Καθόλου ναι A, >5X Κ, <5X

Πίνακας προσαρμοσμένος από τους (Mishra et al. 2012)
*A: Άνω 
**Κ: Kάτω
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προωθεί τη διαφοροποίηση των μεσεγχυματικών 
κυττάρων. Έχει διαπιστωθεί επίσης ότι το PRP έχει 
παρόμοια αποτελέσματα στους τραυματισμένους 
τένοντες για την προώθηση επιταχυνόμενης επι-
σκευής. Οι τένοντες είναι γνωστό ότι έχουν χαμη-
λό ρυθμό μεταβολισμού και επομένως τείνουν να 
θεραπεύονται αργά μετά από τραυματισμό. Μελέ-
τες σε τεμαχισμένους τένοντες προβάτων έδειξαν 
ότι το PRP προάγει τον πολλαπλασιασμό και την 
έκκριση του VEGF και του αυξητικού παράγοντα 
των ηπατοκυττάρων (hepatocyte growth factor), 
τα οποία αμφότερα διεγείρουν την αγγειογένεση 
και μειώνουν τη φλεγμονώδη ίνωση (Anitua E et 
al. 2007, Anitua E et al. 2006). Παρόμοια αποτε-
λέσματα, έχουν επίσης παρατηρηθεί σε μοντέλα 
αρουραίων, με το PRP να έχει βρεθεί ότι προάγει 
τόσο την επούλωση τένοντα-οστού όσο και την 
διαδικασία της αναδιαμόρφωσης (remodeling) 
(Hapa O et al. 2012). Επιπλέον, σε μια εκτεταμένη 
μελέτη σε μυοτενόντιο πέταλο (rotator cuff) σε αν-
θρώπους, (Jo CH et al. 2012), διαπιστώθηκε ότι το 
PRP ενεργοποιημένο με ασβέστιο αύξησε σημαντι-
κά τις γονιδιακές εκφράσεις της ντεκορίνης και της 
τενασκίνης-C, μιας πρωτεογλυκάνης και της γλυ-
κοπρωτεΐνης του τένοντα, αντίστοιχα. Επιπλέον, η 
μελέτη ανέφερε ότι το PRP οδήγησε σε αυξημένη 
σύνθεση κολλαγόνου και γλυκοζαμινογλυκάνης (Jo 
CH et al. 2012).

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, οι in vivo και in 
vitro ενδείξεις σχετικά με τραυματισμούς συνδέ-
σμων φαίνεται να είναι αντικρουόμενες. Για παρά-
δειγμα, μια μελέτη συγκέντρωσε 11 υπολείμματα 
ανθρώπινου πρόσθιου χιαστού συνδέσμου (ΠΧΣ) 
και αξιολόγησε την επίδραση διαφορετικών συ-
γκεντρώσεων PRP και πλάσματος φτωχών σε αι-
μοπετάλια (platelet-poor plasma-PPP) στην κυτ-
ταρική ανάπτυξή τους (Dhillon MS et al. 2015). Οι 
συγγραφείς παρατήρησαν ότι η προσθήκη PRP ή 
PPP δεν αύξησε τη βιωσιμότητα των κυττάρων σε 
πολλά από τα δείγματα, αλλά αύξησε τον ρυθμό 
απόπτωσης σε σύγκριση με τον έλεγχο. Περαιτέρω, 
οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις PRP και ΡΡΡ βρέ-
θηκαν να έχουν πιο έντονες επιδράσεις και υψηλό-
τερα ποσοστά απόπτωσης. Ωστόσο, υπάρχουν επί-
σης μελέτες που υποδηλώνουν το αντίθετο καθώς, 
σε ζωικά μοντέλα, το PRP έχει βρεθεί ότι ενισχύει 
την ανάπτυξη των συνδετικών κυττάρων [Murray 
MM et al. 2007, Cheng M et al. 2010, Xie X et 
al. 2013). Παρόμοια αποτελέσματα έχουν επίσης 

βρεθεί σε ανθρώπινα μοσχεύματα όπου η προσθή-
κη PRP έχει συνδεθεί με αυξημένες συγκεντρώσεις 
ΤGF-β, PDGF, EGF, VEGF και μια συνολική αύξηση 
στην έκφραση γονιδίου του κολλαγόνου τύπου III 
(Fallouh L et al. 2010).

ΤΙ ΥΠΟΔΗΛΩΝΟΥΝ ΤΑ ΚΛΙΝΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ

Η οστεοαρθρίτιδα του γόνατος είναι μία από τις 
πιο συχνές παθήσεις στους ηλικιωμένους, με περί-
που το 10-15% των ατόμων ηλικίας 60 ετών και 
άνω να πάσχουν από την εν λόγω πάθηση (Zhu Y 
et al. 2013, Mlynarek RA et al. 2016, Shen L et al. 
2017). Χωρίς επαρκή θεραπεία, η κατάσταση εξε-
λίσσεται συνεχώς λόγω βλάβης του χόνδρου και 
των διαφόρων φλεγμονωδών μεταβολών (Shen L 
et al. 2017). Αυτή η βαθμιαία εξέλιξη οφείλεται στο 
περιορισμένο δυναμικό αναγέννησης του αρθρικού 
χόνδρου. Έτσι, τα επαναλαμβανόμενα τραύματα, 
οι μικροτραυματισμοί και η γήρανση οδηγούν σε 
αραίωση του χώρου των αρθρώσεων και τελικά, 
περιορισμένη και επώδυνη κίνηση των αρθρώσεων 
(Zhu Y et al. 2013). Η θεραπεία της οστεοαρθρίτι-
δας γόνατος επικεντρώνεται τόσο σε χειρουργικές 
όσο και σε μη χειρουργικές επιλογές. Ωστόσο, η μη 
χειρουργική θεραπεία έχει πρόσφατα συγκεντρώσει 
τη μεγαλύτερη προσοχή. Υπάρχουν αρκετές διαφο-
ρετικές επιλογές που έχουν μελετηθεί εκτενώς και 
έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές στην ανακού-
φιση των συμπτωμάτων: αυτές περιλαμβάνουν τα 
μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ), 
ενδοαρθρικές ενέσεις, κορτικοστεροειδή και πιο 
πρόσφατα το PRP (Shen L et al. 2017).

Λόγω των διαφόρων επιστημονικών ενδείξε-
ων-στοιχείων που υποδηλώνουν ότι η χρήση PRP 
μπορεί να έχει ευεργετικές επιδράσεις σε μοριακό 
επίπεδο, σημειώθηκε σημαντική αύξηση στον αριθ-
μό τυχαιοποιημένων δοκιμών και μετα-αναλύσεων 
που αξιολογούν εάν τα αποτελέσματα αυτά μετα-
φράζονται σε κλινικό επίπεδο. Οι τρέχουσες κα-
τευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής Ακαδημίας 
Ορθοπαιδικών Χειρουργών (American Academy 
of Orthopaedic Surgeons-AAOS) υποδηλώνουν 
ότι τα στοιχεία είναι ασαφή όσον αφορά τη χρή-
ση του PRP για την οστεοαρθρίτιδα του γόνατος. 
Ωστόσο, έχουν γίνει αρκετές μετα-αναλύσεις σχε-
τικά με το θέμα και παρέχουν σημαντικά αποτελέ-
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σματα για τον κλινικό ιατρό. Σε μια συστηματική 
ανασκόπηση και μετα-ανάλυση δέκα μελετών, στις 
οποίες περιλαμβάνονταν πέντε τυχαιοποιημένες 
ελεγχόμενες μελέτες (RCTs) και πέντε μη τυχαιο-
ποιημένες μελέτες (Laudy AB et al. 2016), παρόλο 
που η στατιστική συγκέντρωση ήταν περιορισμένη 
λόγω της μεγάλης ποικιλίας των εκθέσεων σχετικά 
με τα αποτελέσματα, οι συγγραφείς διαπίστωσαν 
ότι οι ενέσεις PRP οδήγησαν σε μείωση των βαθ-
μολογιών του πόνου και βελτίωση στη λειτουργία 
σε παρακολούθηση έξι μηνών. Προσθέτοντας στα 
αποτελέσματα αυτής της ανασκόπησης, πραγμα-
τοποιήθηκε μια άλλη μετα-ανάλυση η οποία συ-
μπεριέλαβε έξι RCTs και τρεις προοπτικές συγκρι-
τικές δοκιμές, συνολικού αριθμού 1055 ασθενών 
(Riboh JC et al. 2016). Εκεί διαπιστώθηκε ότι τόσο 
το πλούσιο σε λευκοκύτταρα όσο και το φτωχό σε 
λευκοκύτταρα PRP οδήγησε σε μειώσεις των βαθ-
μολογιών του δείκτη WOMAC (Western Ontario 
and McMaster Universities Arthritis Index) στον 
τελικό χρόνο παρακολούθησης. Ωστόσο, μόνο το 
χαμηλό σε λευκοκύτταρα PRP εμφάνισε σημαντικές 
μειώσεις σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο και 
το υαλουρονικό οξύ. Παρόλο που και οι δύο μετα-
αναλύσεις βρήκαν οφέλη υπέρ του PRP, έπασχαν 
από στοιχεία-ενδείξεις που είχαν σημαντικό κίνδυ-
νο μεροληψίας και μεταβλητότητας στην αναφορά. 

Πιο πρόσφατα, δύο μετα-αναλύσεις που έγιναν 
(Dai WL et al. 2016, Shen L et al. 2017) ανέφε-
ραν αποτελέσματα τα οποία παρείχαν μια σαφέ-
στερη εικόνα όσον αφορά τα οφέλη του PRP για 
την οστεοαρθρίτιδα του γόνατος. Στην ανάλυση 
των 10 RCTs, διαπιστώθηκε ότι η PRP οδήγησε 
σε σημαντικές βελτιώσεις στις βαθμολογίες πόνου 
WOMAC VAS και στις λειτουργικές βαθμολογίες σε 
παρακολούθηση 12 μηνών κατά 2,83 μονάδες και 
12,53 μονάδες, αντίστοιχα, σε σύγκριση με το υα-
λουρονικό οξύ ως μονοθεραπεία. Είναι σημαντικό 
ότι και οι δύο εκτιμήσεις ξεπέρασαν το ελάχιστο 
κλινικά σημαντικό όριο διαφοράς. Ωστόσο, δεν δι-
απιστώθηκαν σημαντικές επιπτώσεις σε μικρότε-
ρους χρόνους παρακολούθησης, κυρίως έξι μήνες 
(Shen L et al. 2017, Dai WL et al. 2017). Στην 
ανασκόπηση των Shen L et al. συμπεριλήφθηκαν 
επιπλέον τέσσερις RCTs, για συνολικά 1423 ασθε-
νείς. Στην ανάλυσή τους, διαπιστώθηκε ότι η PRP 
οδήγησε σε σημαντικές βελτιώσεις των βαθμολο-
γιών WOMAC σε μικρότερους χρόνους παρακο-
λούθησης, δηλαδή σε παρακολούθηση τριών και 

έξι μηνών. Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ωστόσο, 
ότι και οι δύο μετα-αναλύσεις ανέφεραν σημαντική 
ετερογένεια στα αποτελέσματά τους.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΥΟΤΕΝΟΝΤΙΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ

Οι ρήξεις του μυοτενόντιου πετάλου είναι η συ-
νηθέστερη αιτία αναπηρίας στην ωμική ζώνη, με 
την επικράτησή τους να κυμαίνεται από 20 έως 
40% στους ηλικιωμένους (Sher JS et al. 1995, 
Oliva F et al. 2014). Υπάρχουν χειρουργικές και 
μη- χειρουργικές επιλογές για τη θεραπεία των ρή-
ξεων του μυοτενόντιου πετάλου. Ωστόσο, η βέλ-
τιστη στρατηγική εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
το είδος της ρήξης. Και οι δύο επιλογές έχουν δια-
πιστωθεί ότι έχουν διαφορετικά επίπεδα επιτυχίας 
με σχεδόν 90% των αρθροσκοπικών αποκαταστά-
σεων να έχουν καλά έως εξαιρετικά αποτελέσμα-
τα σε 10ετή παρακολούθηση και μη-χειρουργική 
θεραπεία που έχει περίπου 50-60% ικανοποιητικά 
αποτελέσματα (Galatz LM et al. 2001, Goldberg 
BA et al. 2001, Bokor DJ et al. 1993). Με την αύ-
ξηση του επιπολασμού αυτών των τραυματισμών 
και την αύξηση της έμφασης για την εξεύρεση βέλ-
τιστων στρατηγικών θεραπείας με στόχο την απο-
τροπή της επανεμφάνισης, παρότι συνεχώς βελτι-
ώνονται τα αποτελέσματα των ασθενών, υπήρξε 
ένα μεγάλο σύνολο στοιχείων επικεντρωμένων 
στη χρησιμοποίηση PRP για να προωθηθεί ενδε-
χομένως η επούλωση του μυοτενόντιου πετάλου. 

Οι τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές δεν 
έχουν ακόμη αξιολογήσει εάν η συμπληρωματική 
χορήγηση PRP θα πρέπει να χρησιμοποιείται από 
κλινικούς ιατρούς για τις υπάρχουσες στρατηγικές 
θεραπείας. Παρόλο που τα επιστημονικά στοιχεία 
έχουν διαπιστώσει σε μεγάλο βαθμό ότι το PRP 
έχει ευεργετικά αποτελέσματα για τραυματισμούς, 
οι κλινικές δοκιμές και οι μετα-αναλύσεις έχουν 
δείξει ασυνεπή αποτελέσματα. Μια πρόσφατη ανα-
σκόπηση (Moraes VY et al. 2014) σε 19 τυχαιο-
ποιημένες μελέτες αξιολόγησε τη συμπληρωματι-
κή χρήση PRP για διάφορες ορθοπαιδικές κλινικές 
καταστάσεις, μία από τις οποίες περιλάμβανε την 
επισκευή μυοτενόντιου πετάλου. Στην ανάλυση 
αυτή, συμπεριλήφθηκαν έξι μελέτες που αναλύουν 
τη χρήση του PRP για μικρές, μέτριες και πλήρεις 
ρήξεις μυοτενόντιου πετάλου. Ένα χρόνο μετά τη 
χειρουργική επέμβαση, οι συγγραφείς διαπίστωσαν 
ότι δεν υπήρχε σημαντική διαφορά στις λειτουργι-
κές βαθμολογίες Constant-Murley και L’Insalata 
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όταν προστέθηκε PRP στη χειρουργική επισκευή 
(Moraes VY et al. 2014). Παρόμοια αποτελέσματα 
παρατηρήθηκαν επίσης με τον πόνο, καθώς το PRP 
οδήγησε μόνο σε μείωση 0,69 πόντων και μείωση 
κατά 0,29 πόντων σε βαθμολογίες VAS σε παρα-
κολούθηση τριών μηνών και ενός έτους, αντίστοι-
χα, σε σύγκριση με τον έλεγχο (Moraes VY et al. 
2014). Είναι ενδιαφέρον ότι ο κίνδυνος επανεμφά-
νισης σε μονοετή παρακολούθηση ήταν κατά 45% 
μικρότερος σε ασθενείς που έλαβαν συμπληρωμα-
τική χρήση PRP, αλλά αυτό δεν βρέθηκε να είναι 
στατιστικώς σημαντικό (Moraes VY et al. 2014).

Προσθέτοντας στα αποτελέσματα της παραπά-
νω ανασκόπησης, μια μετα-ανάλυση περιλάμβανε 
άλλες επτά δοκιμές (Vavken P et al. 2015). Συνολι-
κά, παρατηρήθηκε μείωση μόνο κατά 13% του κιν-
δύνου επανεμφάνισης ρήξεων, όταν χρησιμοποιή-
θηκε PRP (Vavken P et al. 2015). Στην ανάλυση της 
υποομάδας βρέθηκε ότι οι ρήξεις των 3 cm είχαν 
σημαντικά μειωμένο κίνδυνο επανεμφάνισης ρήξε-
ων κατά 40% όταν χρησιμοποιήθηκε PRP (Vavken 
P et al. 2015). Η διαφορά αυτή δεν παρατηρήθη-
κε σε μεγαλύτερες ρήξεις > 3 cm (Vavken P et al. 
2015). Παρόλο που η λειτουργικότητα και οι κλίμα-
κες του πόνου δεν αξιολογήθηκαν από αυτή τη με-
τα-ανάλυση, πραγματοποιήθηκαν αρκετές επιπλέον 
μετα-αναλύσεις, οι οποίες έδειξαν παρόμοια απο-
τελέσματα με την επισκόπηση των Moraes VY et al. 
(Cai YZ et al. 2015, Fu CJ et al. 2017). Πρόσφατα, 
πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση επτά συγκρουό-
μενων μετα-αναλύσεων σχετικά με αυτό το θέμα 
(Saltzman BM et al. 2016). Όλες οι συμπεριλαμ-
βανόμενες μετα-αναλύσεις στην ανασκόπηση αυτή 
ποικίλουν σε σχέση με τα κλινικά αποτελέσματα που 
αξιολογήθηκαν και τους χρόνους παρακολούθησης 
που μετρήθηκαν. Ωστόσο, η ποιότητα καθεμιάς πα-
ρέμεινε σταθερή καθώς όλες είχαν βαθμολογίες> 
15 για τον κατάλογο ελέγχου ποιότητας της ανα-
φοράς των μετα-αναλύσεων (Quality of Reporting 
of Meta-analyses-QUOROM) (Saltzman BM et al. 
2016). Έξι από τις επτά μετα-αναλύσεις δεν ανέ-
φεραν σημαντική διαφορά στις λειτουργικές βαθ-
μολογίες Constant-Murley και American American 
Society (ASES) (Saltzman BM et al. 2016). Πα-
ρομοίως, δεν διαπιστώθηκε διαφορά στις βαθμο-
λογίες πόνου VAS σε πέντε από τις επτά μελέτες 
που περιελήφθησαν και σε συνολικά ποσοστά επα-
νεκτίμησης, ανεξάρτητα από το μέγεθος δακρύων 
(Saltzman BM et al. 2016).

ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑ 

Η επικονδυλίτιδα μπορεί να χωριστεί σε δύο ευ-
ρείες κατηγορίες: έξω επικονδυλίτιδα (αγκώνα τέ-
νις) και έσω επικονδυλίτιδα (αγκώνα του γκολφ). Ο 
επιπολασμός καθενός από αυτούς τους όρους έχει 
βρεθεί ότι κυμαίνεται από 2 έως 3% στον γενικό 
πληθυσμό και ακόμη υψηλότερος σε αυτούς μετα-
ξύ 40 και 60 ετών (Shiri R et al. 2006, Leclerc A et 
al. 2001). Υπάρχουν συντηρητικές και επεμβατικές 
θεραπευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση της 
επικονδυλίτιδας. Όπως στην οστεοαρθρίτιδα του 
γόνατος, οι ασθενείς μπορεί να λαμβάνουν ΜΣΑΦ, 
κορτικοστεροειδή και φυσικοθεραπεία (Johnson 
GW et al 2007). Η χειρουργική επέμβαση είναι επί-
σης μια επιλογή για ασθενείς που έχουν επίμονα 
συμπτώματα παρά τις συνεχείς προσπάθειες με 
συντηρητική θεραπεία (Johnson GW et al 2007). 
Πρόσφατα, το PRP έχει συγκεντρώσει μεγαλύτερη 
προσοχή ως πιθανή μακροπρόθεσμη επιλογή θε-
ραπείας για την έξω επικονδυλίτιδα. 

Επί του παρόντος, υπάρχουν λίγες υψηλής ποι-
ότητας ενδείξεις σχετικά με τη χρήση του PRP για 
τη έσω επικονδυλίτιδα. Ωστόσο, πραγματοποιήθη-
καν αρκετές μετα-αναλύσεις σχετικά με το θέμα 
της έξω επικονδυλίτιδας. Σε μια επισκόπηση που 
πραγματοποιήθηκε, συμπεριλήφθηκαν τρεις δοκι-
μές που αξιολόγησαν τη χρήση της συμπληρωμα-
τικής χρήσης PRP σε σύγκριση είτε με το αυτόλογο 
πλήρες αίμα είτε με «dry needling» για την έξω 
επικονδυλίτιδα (Moraes et al. 2014). Διαπιστώθη-
κε ότι το PRP δεν παρείχε σημαντική λειτουργική 
βελτίωση σε τρίμηνη παρακολούθηση σε σύγκρι-
ση με τον έλεγχο. Λόγω του περιορισμένου αριθ-
μού των μελετών που δημοσιεύθηκαν σχετικά με 
το θέμα κατά το χρόνο της αναθεώρησής τους, η 
περαιτέρω ανάλυση των αποτελεσμάτων ήταν πε-
ριορισμένη. 

Μία πιο πρόσφατη μετα-ανάλυση δικτύου που 
πραγματοποιήθηκε το 2016 συμπεριελάμβανε 10 
RCTs, εκ των οποίων επτά συγκρίθηκαν το PRP 
είτε με αυτόλογο αίμα είτε με κορτικοστεροειδή 
(Arirachakaran A et al. 2016). Διαπιστώθηκε ότι το 
PRP οδήγησε σε σημαντική μείωση των ποσοστών 
πόνου VAS κατά 0,54 πόντους σε σύγκριση με τα 
στεροειδή (Arirachakaran A et al. 2016). Αυτό 
το σημαντικό αποτέλεσμα ήταν ακόμη πιο έντο-
νο κατά το τελευταίο μετρούμενο ποσοστό πα-
ρακολούθησης, καθώς υπήρξε μείωση κατά 2,02 
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πόντους (Arirachakaran A et al. 2016). Από την 
άλλη πλευρά, όταν το PRP συγκρίθηκε με αυτόλο-
γο αίμα, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές 
στους τρεις μήνες και στους τελευταίους μετρημέ-
νους χρόνους παρακολούθησης (Arirachakaran A 
et al. 2016). Τα λειτουργικά αποτελέσματα, όπως 
μετρήθηκαν από τη βαθμολογία Disabilities of the 
Arm, Shoulder, and Hand (DASH) παρουσίασαν 
επίσης ένα σημαντικό όφελος υπέρ του PRP σε 
σύγκριση με τα κορτικοστεροειδή και το αυτόλογο 
αίμα σε παρακολούθηση τριών μηνών. 

ΤΕΝΟΝΤΟΠΑΘΕΙΑ 
ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΙΚΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ

Η τενοντοπάθεια επιγονατιδικού τένοντα ή κοι-
νώς γνωστή ως «Jumpers Knee», αποτελεί συχνή 
αιτία οξύ πόνου στο γόνατο μεταξύ των αθλητών, 
αντιπροσωπεύοντας περίπου το 14,2% όλων των 
τραυματισμών (Everhart JS et al. 2017). Όπως υπο-
νοεί το όνομα, η κατάσταση οφείλεται σε επαναλαμ-
βανόμενες κινήσεις-άλματα και άλλες παρόμοιες 
κινήσεις που προκαλούν αυξημένη τάση φόρτισης. 
Όπως και με την επικονδυλίτιδα, έχουν αξιολογηθεί 
διάφορες θεραπευτικές επιλογές, συμπεριλαμβανο-
μένων των ασκήσεων ενίσχυσης τετρακέφαλου, θε-
ραπείας με shockwave χαμηλής έντασης και κορτι-
κοστεροειδών (Nourissat G et al. 2015, Fitzpatrick 
J et al. 2017). Για τις περιπτώσεις που είναι χρόνιες 
και ανθεκτικές στη θεραπεία, χρησιμοποιείται επίσης 
η αρθροσκοπική επισκευή (Everhart JS et al. 2017). 
Το PRP, λόγω της δυνατότητάς του να προάγει την 
αποκατάσταση και τη μείωση της φλεγμονής, έχει 
επίσης πρόσφατα ερευνηθεί ως πιθανή συντηρητική 
θεραπευτική στρατηγική.

Επί του παρόντος, υπάρχουν περιορισμένα στοι-
χεία υψηλής ποιότητας σχετικά με το θέμα. Ωστό-
σο, μια μετα-ανάλυση που διεξήχθη το 2015 από 
τους Liddle και Rodriguez-Merchán περιελάμβα-
νε συνολικά 11 μελέτες, εκ των οποίων δύο ήταν 
RCT (Liddle AD and Rodríguez-Merchán EC, 2015). 
Η στατιστική ανάλυση αυτών των RCTs δεν απο-
κάλυψε καμία σημαντική διαφορά όσον αφορά τα 
ερωτηματολόγια του Victoria Institute of Sport 
Assessment (VISA) και τις βαθμολογίες πόνου VAS 
σε εξαμηνιαία παρακολούθηση (Liddle AD and 
Rodríguez-Merchán EC. 2015). Η ισχύς αυτών των 
συμπερασμάτων ήταν περιορισμένη εξαιτίας της έλ-
λειψης υψηλής ποιότητας στοιχείων σχετικά με το 
θέμα.

ΤΕΝΟΝΤΟΠΑΘΕΙΑ ΑΧΙΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ

Η τενοντοπάθεια του Αχίλλειου τένοντα είναι 
μια συνηθισμένη αθλητική κάκωση και συσχετίζε-
ται συχνά με έντονο πόνο και οίδημα (Di Matteo 
B et al. 2015). Η επίπτωση της πάθησης έχει ανα-
φερθεί ότι είναι κοντά στο 25% μεταξύ των αθλη-
τών παγκοσμίως (Kujala UM et al. 2005). Επιπλέ-
ον, χωρίς επαρκή θεραπεία, η κατάσταση μπορεί να 
επιδεινωθεί, καθώς έχει αναφερθεί ρήξη τένοντα 
στο 8% των περιπτώσεων (Kujala UM et al. 2005). 
Η θεραπεία περιστρέφεται γύρω από ασκήσεις 
μυϊκής ενίσχυσης και τα αντιφλεγμονώδη φάρμα-
κα. Ωστόσο, λόγω του περιορισμένου δυναμικού 
αποκατάστασης των τενόντων, το PRP έχει επίσης 
προταθεί ως θεραπευτική επιλογή.

Δύο πρόσφατες συστηματικές αναθεωρήσεις 
δημοσιεύθηκαν το 2015 σχετικά με το θέμα των 
στρατηγικών θεραπείας για την τενοντοπάθεια του 
Αχίλλειου τένοντα (Di Matteo et al. 2015, Maffulli 
et al. 2015). Κάθε μία από αυτές τις ανασκοπήσεις 
περιείχε δύο RCTs και ένα RCT, αντίστοιχα, για το 
θέμα. Στην ποιοτική σύνθεση των αποτελεσμάτων 
από αυτές τις μελέτες, και οι δύο ανασκοπήσεις 
διαπίστωσαν ότι το PRP δεν οδήγησε σε σημαντι-
κές βελτιώσεις στις βαθμολογίες VISA σε μονοε-
τή παρακολούθηση σε σύγκριση με τον έλεγχο (Di 
Matteo et al. 2015, Maffulli et al. 2015). 

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΟΠΙΣΘΙΩΝ 
ΜΗΡΙΑΙΩΝ ΜΥΩΝ

Έχουν αναφερθεί τραυματισμοί-κακώσεις στους 
οπίσθιους μηριαίους που καλύπτουν περίπου το 
29% όλων των αθλητικών τραυματισμών (Ahmad 
CS et al. 2013, Chu SK and Rho ME 2016). Με αυ-
τόν τον τύπο τραυματισμού να είναι ένας από τους 
πιο συνηθισμένους στον αθλητισμό, έχει υπάρξει 
μεγάλη έμφαση για τη βελτιστοποίηση της θερα-
πευτικής στρατηγικής και τη βελτίωση της επιστρο-
φής στο χρόνο παιχνιδιού. Σε γενικές γραμμές, 
υπάρχουν δύο τύποι οξύ τραυματισμού: Οι κακώ-
σεις τύπου 1 που συνήθως εμφανίζονται κατά τη 
διάρκεια του σπριντ, όταν οι οπίσθιοι μηριαίοι μύες 
συστέλλονται γρήγορα μετά την επιμήκυνση, και οι 
κακώσεις τύπου 2 που εμφανίζονται κατά τη διάρ-
κεια παρατεταμένης και υπερβολικής επιμήκυνσης 
των οπίσθιων μηριαίων μυών (Chu SK and Rho ME 
2016). Με συντηρητική θεραπεία, ο τραυματισμός 
συνήθως λύεται μέσα σε τρεις έως έξι εβδομάδες. 
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Ωστόσο, πρόσφατα, η ένεση με PRP έχει μελετηθεί 
με στόχο να επιταχύνει τους χρόνους ανάκαμψης.

Μέχρι σήμερα, έχει πραγματοποιηθεί μια μετα-
ανάλυση που αξιολόγησε τις επιπρόσθετες ενέσεις 
PRP σε άλλες συντηρητικές προσεγγίσεις για τραυ-
ματισμούς στους οπίσθιους μηριαίους (Pas HI et al. 
2015). Σε αυτή τη μετα-ανάλυση των 10 RCTs, πε-
ριελάμβαναν τρεις δοκιμές οι οποίες συνέκριναν τη 
χρήση της ένεσης PRP και της φυσιοθεραπείας είτε 
χωρίς ένεση, είτε με PPP ή με εικονικό φάρμακο (Pas 
HI et al. 2015). Διαπιστώθηκε ότι η ένεση PRP με σε 
συνδυασμό με φυσιοθεραπεία οδήγησε σε απόδοση 
μόνο 3% μεγαλύτερης ταχύτητας σε σύγκριση με τον 
έλεγχο (Pas HI et al. 2015). Οι συγγραφείς σημείω-
σαν ότι αυτή η ανάλυση έφερε επίσης ένα σημαντι-
κό επίπεδο ανομοιογένειας (Pas HI et al. 2015). Αν 
και η στατιστική ανάλυση δεν πραγματοποιήθηκε για 
πόνο, οι συγγραφείς ανέφεραν στην ποιοτική τους 
ανασκόπηση ότι οι μελέτες δεν αναφέρουν σημαντι-
κή διαφορά στην αλλαγή σύγκρισης των βαθμολογι-
ών του πόνου σε σχέση με τον έλεγχο.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

Εκτιμάται ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγμα-
τοποιούνται ετησίως κοντά στις 75.000 επισκευ-
ές πρόσθιου χιαστού συνδέσμου (ΠΧΣ) (Dunn WR 
et al. 2004). Με τις προόδους στις χειρουργικές 
προσεγγίσεις και την επιλογή του μοσχεύματος, τα 
αποτελέσματα μετά από τη χειρουργική επέμβαση 
γίνονται πολύ καλύτερα. Ωστόσο, το ποσοστό απο-
τυχίας έχει ακόμα αναφερθεί ότι είναι κοντά στο 
14% (Prodromos C et al. 2007). Για την περαιτέ-
ρω ενίσχυση της επιδιόρθωσης των συνδέσμων, το 
PRP έχει χρησιμοποιηθεί ως τμήμα των ελάχιστα 
επεμβατικών επιλογών για την θεραπεία ρήξεων 
ΠΧΣ και την συντομότερη επιστροφή στην εργα-
σία. Στην ανασκόπηση των Moraes et al., συμπε-
ριελήφθησαν τέσσερις RCT που αξιολόγησαν τη 
χρήση PRP στην επισκευή ΠΧΣ (Moraes VY et al. 
2014). Παρόλο που δεν πραγματοποιήθηκε στατι-
στική συγκέντρωση για αυτή την ομάδα ασθενών 
λόγω της μεγάλης μεταβλητότητας στην αναφορά 
αποτελεσμάτων, διαπιστώθηκε ποιοτικά ότι και οι 
τέσσερις μελέτες δεν ανέφεραν σημαντική διαφο-
ρά σε σχέση με την ομάδα ελέγχου όσον αφορά 
τα λειτουργικά αποτελέσματα του International 
Knee Documentation Committee (IKDC) σε ετησία 
παρακολούθηση (Moraes VY et al. 2014). Προ-

σθέτοντας στα αποτελέσματα αυτής της ανασκό-
πησης, οι Figueroa et al. διεξήγαγαν μια συστη-
ματική ανασκόπηση 11 μελετών, εκ των οποίων 
εννέα ήταν RCT που αξιολόγησαν τη χρήση PRP 
στην χειρουργική επέμβαση ΠΧΣ (Figueroa D et 
al. 2015). Και πάλι, αν και δεν πραγματοποιήθηκε 
στατιστική συγκέντρωση, οι συγγραφείς σημείω-
σαν ότι πέντε από τις έξι μελέτες που μετρούσαν 
τα κλινικά αποτελέσματα δεν ανέφεραν σημαντική 
διαφορά με την προσθήκη PRP (Figueroa D et al. 
2015). Παρομοίως, πέντε από τις έξι μελέτες δεν 
ανέφεραν σημαντική διαφορά στην επούλωση με 
την προσθήκη PRP (Figueroa D et al. 2015).

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΙΝΙΚΟ 
ΙΑΤΡΟ

Για τον κλινικό ιατρό που επιθυμεί να χρησι-
μοποιήσει το PRP στην πράξη, υπάρχουν αρκετές 
σημαντικές σκέψεις που πρέπει να γίνουν με βάση 
τις αντικρουόμενες μετα-αναλύσεις για διαφορετι-
κές καταστάσεις και την έλλειψη κατευθυντήριων 
γραμμών που αναπτύχθηκαν από επαγγελματικές 
οργανώσεις. Βάσει της παρούσας ανασκόπησης, 
φαίνεται ότι το PRP μπορεί να προσφέρει κάποιο 
όφελος σε ασθενείς που έχουν οστεοαρθρίτιδα γό-
νατος και έξω επικονδυλίτιδα. Από την άλλη πλευ-
ρά, οι ενδείξεις φαίνεται να είναι ασυνεπείς ή να 
παρουσιάζουν ένα ελάχιστο όφελος για τη χρήση 
PRP στην επισκευή μυοτενόντιου πετάλου, στην 
τενοντοπάθεια επιγονατιδικού τένοντα και στην 
τενοντοπάθεια του Αχίλλειου τένοντα, στον τραυ-
ματισμό οπίσθιων μηριαίων μυών, στην επιδιόρθω-
ση του ΠΧΣ και στην έσω επικονδυλίτιδα. Με αυ-
τές τις πληροφορίες, είναι επιτακτική η διαπίστωση 
ότι μέχρι στιγμής αρκετές από τις μετα-αναλύσεις 
που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα έχουν περιορι-
σμένες στατιστικές συγκεντρώσεις. Οι μελλοντι-
κές μετα-αναλύσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν 
στην εκπόνηση ανάλυσης υποομάδων με βάση τον 
τύπο παρασκευής PRP που χρησιμοποιείται για να 
προσδιοριστεί εάν τα αποτελέσματα διαφέρουν 
ανάλογα με τις διάφορες συνθέσεις. Επιπλέον, 
πολλά από τα RCT που περιλαμβάνονται σε αυτές 
τις αναλύσεις έχουν βρεθεί ότι έχουν υψηλό κίνδυ-
νο μεροληψίας που περιορίζει την εξωτερική ισχύ. 
Ένας κλινικός ιατρός που επιθυμεί να χρησιμοποι-
ήσει το PRP με επιστημονικά στοιχεία μπορεί να 
θελήσει να εξετάσει τη χρήση PRP στον πληθυσμό 
των ασθενών του. 
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Περίληψη
Η φλεβική θρομβοεμβολή συνίσταται από την εν τω βάθει φλε-

βική θρόμβωση και την πνευμονική εμβολή και αποτελεί την τρίτη 
σε συχνότητα καρδιαγγειακή νόσο αλλά και δυνητικά σημαντική 
επιπλοκή σε ορθοπαιδικούς ασθενείς. Η εξατομικευμένη αξιολόγη-
ση του κινδύνου εμφάνισης της νόσου είναι απαραίτητη και μπορεί 
να γίνει με ειδικά νορμογράμματα - κλίμακες κινδύνου. Η θρομβο-
προφύλαξη ορθοπαιδικών ασθενών μπορεί να γίνει με συντηρη-
τικές/μηχανικές και φαρμακευτικές μεθόδους, όπως η ηπαρίνη και 
τα νεότερα από του στόματος αντιπηκτικά, εκ των οποίων η δα-
βιγατράνη, η ριβαροξαμπάνη και η απιξαμπάνη έχουν εγκριθεί για 
θρομβοπροφύλαξη σε ορθοπαιδικούς ασθενείς στην Ευρώπη και 
την Αμερική. Ειδικές περιπτώσεις ασθενών στους οποίους πρέπει 
να γίνεται χορήγηση των νεότερων αντιπηκτικών με προσοχή είναι 
οι ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια και οι υπερήλικες ασθενείς. Τέ-
λος, η ασπιρίνη ενδείκνυται μόνο για θρομβοπροφύλαξη μετά από 
αρθροπλαστική σε ασθενείς με χαμηλό κίνδυνο φλεβικής θρομβο-
εμβολής ή σε περιπτώσεις όπου δεν μπορούν λόγω αντένδειξης να 
χορηγηθούν ηπαρίνες ή νεότερα από του στόματος αντιπηκτικά.

Μετεγχειρητική 
θρομβοπροφύλαξη 

 στη σύγχρονη ορθοπαιδική: 
 Νεότερα αντιπηκτικά

Άννα Χ. Μαυρομανώλη1,2, Απόστολος Ι. Χατζητόλιος1, 
Δημήτριος Α. Τσακίρης2

1Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2Τμήμα Διαγνωστικής Αιματολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Βασιλείας, Βασιλεία, Ελβετία
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2019: newer anticoagulants
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Abstract
Venous thromboembolism, which comprises deep vein 

thrombosis and pulmonary embolism, is the third most frequent 
cardiovascular disease and is a potentially relevant complication 
in orthopaedic patients. Individualized risk assessment is 
essential and can be performed with specific risk scores. 
Thromboprophylaxis of orthopaedic patients may include 
conservative/mechanical and pharmaceutical methods such 
as the administration of heparin and new oral anticoagulants, 
of which dabigatran, rivaroxaban and apixaban have been 
approved for thromboprophylaxis in orthopaedic patients in 
Europe and the United States. Specific patient populations in 
whom administration of the new oral anticoagulants should be 
performed cautiously are patients with renal failure or elderly 
patients. Finally, aspirin is indicated only for thromboprophylaxis 
after arthroplasty in patients who are in low risk for venous 
thromboembolism or in cases where heparins or new oral 
anticoagulants are contraindicated.



23- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 32, Τεύχος 2 - 2019

Περιεγχειρητικός κίνδυνος 
θρόμβωσης

Αιτιολογία

Η φλεβική θρομβοεμβολή (ΦΘΕ), που συνίστα-
ται από την εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (ΕΒΦΘ) 
και την πνευμονική εμβολή (ΠΕ) (Di Nisio Μ και 
συν 2016) αποτελεί την τρίτη σε συχνότητα καρδι-
αγγειακή νόσο μετά το έμφραγμα του μυοκαρδίου 
και το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και έχει ετή-
σια επίπτωση 100-200 άτομα ανά 100.000 (Heit 
JA 2008). Η ΦΘΕ είναι μια δυνητικά θανατηφόρος 
νόσος με 370.012 θανάτους ανά έτος στην Ευρώ-
πη (Cohen AT και συν 2007) και ρυθμό θνητότητας 
9,4-32,3 στην Αμερική (.Wendelboe AM και Ras-
kob GE, 2016). Η ΦΘΕ μελετήθηκε ως σημαντική 
επιπλοκή σε ορθοπαιδικους ασθενείς από τη δεκα-
ετία του I960 (Kakkar VV και συν 1969, Geerts WH 
και συν 2008). Ο κίνδυνος ΦΘΕ διαρκεί δύο-τρεις 
μήνες και είναι μεγαλύτερος τις δύο πρώτες μετεγ-
χειρητικές εβδομάδες (Konstantinides SV και συν 
2014). Ο μέσος χρόνος διάγνωσης της ΦΘΕ είναι 
επτά ημέρες για την ολική αρθροπλαστική γόνατος 
και 17 ημέρες για την ολική αρθροπλαστική ισχίου 
(White RH και συν 1998).Ένα μείζον ορθοπαιδικό 
χειρουργείο ενέχει διπλάσιο κίνδυνο ΦΘΕ από ένα 
γενικό χειρουργείο (Kearon C 2003). Σε απουσία 
θρομβοπροφύλαξης, η ΠΕ είναι η πιο κοινή αιτία 
θανάτου σε ασθενείς μετά από ολική αρθροπλα-
στική (Sharrock NE και συν 1993). Παρ’ όλα αυτά, 
παρά την περιεγχειρητική θρομβοπροφύλαξη μπο-
ρεί να εμφανιστεί υποκλινική φλεβική θρόμβωση 
σε μικρό χρονικό διάστημα μετά το χειρουργείο 
στο 1/5 περίπου των ασθενών που υποβάλλονται 
σε αρθροπλαστική ισχίου και στο 1/3 των ασθε-
νών που υποβάλλονται σε αρθροπλαστική γόνατος 
(Geerts WH και συν 2004).

Η δημιουργία θρόμβων σχετίζεται με την κλασ-
σική τριάδα εκλυτικών παραγόντων του Virchow 
και μπορεί να οφείλεται σε φλεβική στάση κατά 
την διάρκεια της επέμβασης, διαταραχές του εν-
δοθηλίου και υπερπηκτικότητα του αίματος κατά 
την περιεγχειρητική περίοδο (Lieberman JR  και 
συν 2005). Στατιστικά οι περισσότερες θρομβώ-
σεις έχουν την έναρξη τους ενδοεγχειρητικά με 
εξάπλωση του θρόμβου στην μετεγχειρητική φάση 
(Lieberman JR  και συν 2005).

Ομάδες κινδύνου

Παρόλο που οι περισσότεροι ασθενείς που πρό-
κειται να υποβληθούν σε ορθοπαιδική επέμβαση 
αρθροπλαστικής έχουν κοινά κλινικά χαρακτηρι-
στικά και μπορούν να ενταχθούν στην ίδια ομάδα 
κινδύνου, ο κίνδυνος εμφάνισης ΦΘΕ πρέπει να 
αξιολογείται εξατομικευμένα. Αυτό γίνεται με βάση 
τη νόσο και την υποκείμενη θεραπεία, όπως επίσης 
και πιθανούς συνυπάρχοντες παράγοντες κινδύ-
νου, όπως είναι ο μείζων τραυματισμός ή άλλο χει-
ρουργείο, η ηλικία, η παχυσαρκία, η κύηση/λοχεία, 
η κακοήθεια, το ιστορικό επιβεβαιωμένης ΦΘΕ και 
η κληρονομική ή επίκτητη θρομβοφιλία (Ελληνική 
Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυμα-
τολογίας - Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Πρό-
ληψη της Φλεβικής Θρόμβωσης στην Ορθοπαιδι-
κή. 2009) που μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά 
την κλινική έκβαση (Caprini JA 2005).

Διαβάθμιση κίνδυνου ΦΘΕ

Ο βαθμός θρομβοπροφύλαξης που απαιτείται 
σε κάθε ασθενή βασίζεται στην εκτίμηση κινδύνου 
για εμφάνιση ΦΘΕ. Αυτή μπορεί να γίνει με βάση 
συγκεκριμένα νορμογράμματα, που έχουν δημιουρ-
γηθεί για την διαβάθμιση του κινδύνου ΦΘΕ γενι-
κά σε μετεγχειρητικούς ασθενείς, όπως η κλίμακα 
Caprini (Murphy PB και συν 2018, Falck-Ytter Y  
και συν 2012) και Rogers (Ελληνική Επιτροπή για 
την Προφύλαξη και Θεραπεία της Φλεβικής Θρομ-
βοεμβολικής Νόσου. Κατευθυντήριες Οδηγίες για 
την Προφύλαξη από τη Φλεβική Θρομβοεμβολική 
Νόσο. 2008) (Caprini και Rogers score). Ανάλογα 
με την κλίμακα Caprini, ασθενείς με προγραμμα-
τισμένη ολική αρθροπλαστική κάτω άκρου ή κά-
ταγμα ισχίου, πυέλου ή κάτω άκρου τον τελευταίο 
μήνα ανήκουν στην ομάδα πολύ υψηλού κινδύνου 
για ΕΒΦΘ και συνεπώς πρέπει στο σύνολο τους να 
λαμβάνουν φαρμακευτική θρομβοπροφυλακτική 
αγωγή με ή χωρίς συνδυασμό με μηχανική θρομ-
βοπροφύλαξη. Στον πίνακα 1 φαίνεται η κλίμακα 
Caprini και στον πίνακα 2 η προτεινόμενη προφυ-
λακτική αγωγή σε μετεγχειρητικούς ασθενείς ανά-
λογα με την τιμή της κλίμακας Caprini.
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Πίνακας 1. Κλίμακα Caprini (προσαρμοσμένο)

Παράγοντας κινδύνου Βαθμός 
Ηλικία 41-60 χρονών 1 
Έλασσον χειρουργείο 1 
Ιστορικό προηγηθέντος μείζονος χειρουργείου (τον τελευταίο μήνα) 1 
Φλεβικοί κιρσοί 1 
Ιστορικό φλεγμονώδους νόσου του εντέρου 1 
Οίδημα κάτω άκρων (επί του παρόντος) 1 
Παχυσαρκία (Δείκτης Μάζας Σώματος > 25) 1 
Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου 1 
Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια (τον τελευταίο μήνα) 1 
Σήψη (τον τελευταίο μήνα) 1 
Σοβαρή πνευμονική νόσος, συμπεριλαμβανομένης της πνευμονίας (τον τελευταίο μήνα) 1 
Μη φυσιολογική πνευμονική λειτουργία (Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια) 1 
Παθολογικός ασθενής σε ακινητοποίηση (επί του παρόντος) 1 
Μόνο για γυναίκες: Αντισυλληπτικά από του στόματος ή θεραπεία ορμονικής αντικατάστασης 1 
Μόνο για γυναίκες: Κύηση ή λοχεία (τον τελευταίο μήνα) 1 
Μόνο για γυναίκες: Ιστορικό γέννησης θνησιγενούς εμβρύου, καθ’ έξιν αποβολών (>3), πρόωρου 
τοκετού με προεκλαμψία ή ενδομήτρια υπολειπόμενη ανάπτυξη 1 

Ηλικία 61-74 χρονών15 2 
Αρθροσκόπηση 2 
Κακοήθεια (επί του παρόντος ή στο παρελθόν) 2 
Μείζον χειρουργείο (>45 λεπτά) 2 
Λαπαροσκοπικό χειρουργείο (>45 λεπτά) 2 
Ακινητοποίηση (>72 ώρες) 2 
Γύψος που οδηγεί σε ακινητοποίηση (τον τελευταίο μήνα) 2 
Κεντρική φλεβική πρόσβαση 2 
Ηλικία >75 χρονών15 3 
Ιστορικό ΕΒΦΘ/ΠΕ 3 
Οικογενειακό ιστορικό θρόμβωσης 3 
Μετάλλαξη παράγοντα V Leiden 3 
Μετάλλαξη προθρομβίνης G20210A 3 
Αυξημένη ομοκυστεΐνη ορού 3 
Θετικό αντιπηκτικό του λύκου 3 
Αυξημένα αντισώματα έναντι της καρδιολιπίνης 3 
Επαγόμενη από ηπαρίνη θρομβοκυτταροπενία 3 
Προγραμματισμένη ολική αρθροπλαστική κάτω άκρου 5 
Κάταγμα ισχίου, πυέλου ή κάτω άκρου {τον τελευταίο μήνα) 5 
Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (τον τελευταίο μήνα) 5 
Πολυτραυματίας (τον τελευταίο μήνα) 5 
Οξεία κάκωση νωτιαίου μυελού 5 

Πίνακας 2. Προφυλακτική αγωγή σε μετεγχειρητικούς ασθενείς ανάλογα με την κλίμακα Caprini (προσαρμοσμένο από Caprini 
JA 2005)

Συνολικός Βαθμός Επίπτωση ΕΒΦΘ Βαθμός κινδύνου Προφυλακτική Αγωγή
0-1 <10% Χαμηλού κινδύνου Πρώιμη κινητοποίηση

3-4 10-20% Υψηλού κινδύνου

Ελαστικές αντιθρομβωτικές κάλτσες/ μηχανική δι-
αλείπουσα συμπίεση των κάτω άκρων με πεπιεσμέ-
νο αέρα/ μικρή δόση κλασσικής ηπαρίνης/ ηπαρίνη 
χαμηλού μοριακού βάρους

>5 40-80%
1-5% θνητότητα)

Πολύ υψηλού 
κινδύνου

Μικρή δόση κλασσικής ηπαρίνης/ ηπαρίνη χαμη-
λού μοριακού βάρους/ βαρφαρίνη/ αναστολείς 
παράγοντα Xa της πήξης ή αναστολείς θρομβίνης 
(μόνα ή σε συνδυασμό είτε με ελαστικές αντιθρομ-
βωτικές κάλτσες είτε με μηχανική διαλείπουσα 
συμπίεση των κάτω άκρων με πεπιεσμένο αέρα
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Θρομβοπροφύλαξη μετά από 
ορθοπαιδικές επεμβάσεις

Οι ορθοπαιδικές επεμβάσεις διακρίνονται σε 
υψηλού και χαμηλού κινδύνου. Υψηλού κινδύνου 
είναι η αρθροπλαστική ισχίου, η αρθροπλαστική 
γόνατος, το κάταγμα ισχίου, το κάταγμα πυέλου και 
πολλαπλά κατάγματα μετά από βαρύ τραυματισμό, 
ενώ χαμηλού κινδύνου είναι οι επεμβάσεις κάτω-
θεν του γόνατος, οι επεμβάσεις των άνω άκρων 
και η αρθροσκόπηση (Falck-Ytter Y και συν 2012).

Α. Συντηρητικές / μηχανικές μέθοδοι

Οι μηχανικές μέθοδοι θρομβοπροφύλαξης αφο-
ρούν την πρώιμη κινητοποίηση (επαρκής μόνο σε 
ασθενείς χαμηλού κινδύνου), τη χρήση ελαστικών 
αντιθρομβωτικών καλτσών, συσκευές μηχανικής 
διαλείπουσας συμπίεσης των κάτω άκρων με πε-
πιεσμένο αέρα και εφαρμογή παλμικών κυμάτων 
άκρου ποδός (Ελληνική Επιτροπή για την Προφύ-
λαξη και Θεραπεία της Φλεβικής Θρομβοεμβολικής 
Νόσου. Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Προφύλα-
ξη από τη Φλεβική Θρομβοεμβολική Νόσο, 2008). 
Μπορούν να αποτελέσουν μοναδική μέθοδο θρομ-
βοπροφύλαξης σε ορθοπαιδικούς ασθενείς μετρί-
ου ή υψηλού (μόνο για διαλείπουσα συμπίεση των 
κάτω άκρων με αέρα) κινδύνου για ΦΘΕ  (Caprini 
JA 2005) ή να αυξήσουν την αποτελεσματικότη-
τα της θρομβοπροφύλαξης όταν συνδυαστούν με 
φαρμακευτικές μεθόδους σε ορθοπαιδικούς ασθε-
νείς υψηλού (για ελαστικές αντιθρομβωτικές κάλ-
τσες ή διαλείπουσα συμπίεση των κάτω άκρων με 
αέρα) ή πολύ υψηλού κινδύνου.14’17

Β. Ηπαρίνες

Η κλασσική μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη και 
οι ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους μπορούν 
να χορηγηθούν ως προφύλαξη σε ορθοπαιδικούς 
ασθενείς μέτριου, υψηλού και πολύ υψηλού κινδύ-
νου, μόνες ή σε συνδυασμό με μηχανικές μεθόδους 
(Caprini JA 2005). To fondaparinux (πεντασακχα-
ρίτης ηπαρίνης με το μικρότερο μοριακό βάρος) 
έχει επίσης εγκριθεί για την πρόληψη της ΦΘΕ σε 
ασθενείς που υποβάλλονται σε μείζονες ορθοπαι-
δικές επεμβάσεις (Samama M-M και Gerotziafas 
GT, 2003).

I. Δράση

Η κλασσική μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη συν-

δέεται με την αντιθρομβίνη, οδηγώντας σε αναστο-
λή κυρίως της θρομβίνης (παράγοντας ΙΙa) και του 
παράγοντα Xa, αλλά και των παραγόντων IXa, Xla, 
Xlla (ΕΟΦ. Βασικές αρχές σύγχρονης αντιπηκτικής 
αγωγής. Φάρμακα και Συνταγογραφία. 2004). Οι 
χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνες αναστέλλουν 
ισχυρότερα τον παράγοντα Xa από ότι τη θρομβίνη 
(σχέση 5:1), προσδίδοντας τους πιο ελεγχόμενες 
φαρμακοκινητικές και φαρμακοδυναμικές ιδιότη-
τες (Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδι-
κής και Τραυματολογίας - Κατευθυντήριες Οδηγίες 
για την Πρόληψη της Φλεβικής Θρόμβωσης στην 
Ορθοπαιδική, 2009). To fondaparinux αναστέλλει 
έμμεσα μέσω αντιθρομβίνης αποκλειστικά τον πα-
ράγοντα Xa (Samama M-M και Gerotziafas GT, 
2003), χωρίς να αναστέλλει τη θρομβίνη (Ελληνική 
Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυμα-
τολογίας - Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Πρό-
ληψη της Φλεβικής Θρόμβωσης στην Ορθοπαιδι-
κή, 2009).

II. Χορήγηση

Η κλασσική ηπαρίνη μπορεί να χορηγηθεί σε 
μείζονες ορθοπαιδικές επεμβάσεις σε ασθενείς με 
νεφρική δυσλειτουργία υποδόρια σε δοσολογία 
5000 IU δύο ώρες πριν το χειρουργείο, και μετά 
ανά 8-12 ώρες. Οι ηπαρίνες χαμηλού μοριακού 
βάρους μπορούν να χορηγηθούν από 12-24 ώρες 
πριν το χειρουργείο (ενοξαπαρίνη) υποδόρια μία 
φορά την ημέρα. Παρόλο που η επίσημη ένδειξη 
των ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους προβλέ-
πει έναρξη της προφύλαξης την προηγούμενη του 
χειρουργείου, από μετέπειτα μελέτες καθώς και από 
τις μελέτες των νέων αντιπηκτικών φαίνεται ότι η 
πρώτη χορήγηση μπορεί να προγραμματιστεί μετά 
το χειρουργείο χωρίς απώλεια της αποτελεσματι-
κότητας στην προφύλαξη. Η κάθαρση τους γίνεται 
μερικά από τους νεφρούς, γι’ αυτό αντενδείκνυνται 
σε βαριά νεφρική ανεπάρκεια (ΕΟΦ. Βασικές αρ-
χές σύγχρονης αντιπηκτικής αγωγής. Φάρμακα και 
Συνταγογραφία. 2004). To fondaparinux στις ανά-
λογες κλινικές μελέτες είναι εφάμιλλο έως καλύτε-
ρο των ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους όσο 
αφορά την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια. 
Λόγω της μεγάλης ημιδιάρκειας ζωής (21 ώρες), 
της αποκλειστικής εξάρτησης από τη νεφρική λει-
τουργία και της έλλειψης ειδικού αντιδότου έχει 
περιοριστεί σε συγκεκριμένες ενδείξεις. Χορηγείται 
υποδορίως σε ασθενείς που εμφανίζουν θρομβο-
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πενία επαγόμενη από ηπαρίνη (heparin- induced 
thrombocytopenia, HIT) ή αλλεργία στις ηπαρίνες, 
σε δοσολογία 2,5mg μία φορά την ημέρα σε ασθε-
νείς με καλή νεφρική λειτουργία. Αν ο ασθενής έχει 
CrCL 20-50 mL/min, η δοσολογία μειώνεται στο 
1,5 mg, ενώ αν η CrCL<20 mL/min η χορήγηση 
fondaparinux αντενδείκνυται (Ελληνική Επιτροπή 
για την Προφύλαξη και Θεραπεία της Φλεβικής 
Θρομβοεμβολικής Νόσου - Κατευθυντήριες Οδη-
γίες για την Προφύλαξη από τη Φλεβική Θρομβο-
εμβολική Νόσο, 2008). Σε ασθενείς που υποβάλ-
λονται σε αρθροπλαστική, συνίσταται χορήγηση 
ηπαρίνης ή fondaparinux για 4-6 εβδομάδες (Ελ-
ληνική Επιτροπή για την Προφύλαξη και Θεραπεία 
της Φλεβικής Θρομβοεμβολικής Νόσου - Κατευθυ-
ντήριες Οδηγίες για την Προφύλαξη από τη Φλεβι-
κή Θρομβοεμβολική Νόσο, 2008). Επιπλοκές

Οι βασικές επιπλοκές των ηπαρινών στη χρήση 
τους σαν θρομβοπροφύλαξη είναι τοπική αλλερ-
γία, συστηματική αλλεργία ως και αναφυλακτικό 
σοκ, τύπου II θρομβοπενία επαγόμενη από ηπαρίνη 
(ΗΙΤ-ΙΙ) και αιμορραγίες (ΕΟΦ. Βασικές αρχές σύγ-
χρονης αντιπηκτικής αγωγής. Φάρμακα και Συντα-
γογραφία. 2004). 

C. Νεότερα αντιπηκτικά NOACs (DOACs)

Τα νεότερα από του στόματος αντιπηκτικά (NO-
ACs, «new oral anticoagulants») ή άμεσα από του 
στόματος αντιπηκτικά (DOACs, «direct oral anti-
coagulants») που έχουν εγκριθεί σε παγκόσμια 
κλίμακα είναι η δαβιγατράνη, η ριβαροξαμπάνη, 
η απιξαμπάνη, η εδοξαμπάνη και η μπετριξαμπά-
νη (μόνο στις ΗΠΑ) (De Caterina R και συν 2019). 
Όσον αφορά τη χρήση των NOACs σε ορθοπαιδι-
κούς ασθενείς στην Ευρώπη, η δαβιγατράνη έχει 
εγκριθεί για την πρωτογενή πρόληψη ΦΘΕ σε 
ενήλικες ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε προ-
γραμματισμένη ολική αρθροπλαστική ισχίου ή γό-
νατος (https://www.ema.europa.eu/en/medicines/
human/EPAR/pradaxa, accessed at 16.03.2019), 
η ριβαροξαμπάνη (https://www.ema.europa.eu/
en/medicines/human/EPAR/xarelto, accessed at 
16.03.2019) και η απιξαμπάνη (https://www.ema.
europa.eu/en/medicines/human/EPAR/eliquis, 
accessed at 16.03.2019) για την πρόληψη ΦΘΕ 
σε ενήλικες ασθενείς που υποβάλλονται σε προ-
γραμματισμένη αρθροπλαστική ισχίου ή γόνατος, 
ενώ η εδοξαμπάνη (https://www.ema.europa.eu/
en/medicines/human/EPAR/lixiana, accessed at 

16.03.2019), αν και έχει εγκριθεί για την πρόλη-
ψη και θεραπεία της ΦΘΕ, δεν έχει λάβει έγκριση 
για τη χρήση της σε ορθοπαιδικούς ασθενείς. Στην 
Αμερική, με εξαίρεση τη ριβαροξαμπάνη (https://
www.drugs.com/history/xarelto.html, accessed 
at 16.03.2019) και την απιξαμπάνη (https://www.
drugs.com/history/eliquis.html, accessed at 
16.03.2019) που έχουν εγκριθεί για την πρόληψη 
ΦΘΕ σε αρθροπλαστική ισχίου ή γόνατος όπως 
και στην Ευρώπη, η δαβιγατράνη (https://www.
drugs,com/history/pradaxa.html, accessed at 
16.03.2019) έχει εγκριθεί για την προφύλαξη ΦΘΕ 
μόνο μετά από αρθροπλαστική ισχίου, ενώ η εδο-
ξαμπάνη (https://www.drugs.com/history/savay-
sa.htmi, accessed at 16.03.2019) δεν έχει εγκρι-
θεί καθόλου για την πρόληψη και θεραπεία της 
ΦΘΕ. Η μπετριξαμπάνη (https://www.drugs.com/
history/bevyxxa.html, accessed at 16.03.2019) 
έχει εγκριθεί μόνο στην Αμερική και μόνο για την 
πρόληψη ΦΘΕ σε οξέως πάσχοντες παθολογικούς 
ασθενείς, άρα δε βρίσκει εφαρμογή σε ορθοπαι-
δικούς ασθενείς. Η εδοξαμπάνη έχει εγκριθεί για 
τη χρήση της σε ορθοπαιδικούς ασθενείς μέχρι 
στιγμής μόνο στην Ιαπωνία (De Caterina R και συν 
2019).

I. Δράση των NOACs

Από τα νεότερα αντιπηκτικά που χρησιμοποι-
ούνται για θρομβοπροφύλαξη σε ορθοπαιδικούς 
ασθενείς στην Ευρώπη, η δαβιγατράνη είναι άμε-
σος αναστολέας του παράγοντα Ha (θρομβίνη), 
ενώ η ριβαροξαμπάνη και η απιξαμπάνη είναι 
αναστολείς του παράγοντα Xa (Van Es N και συν 
1975). Χορηγούνται σε προκαθορισμένες δόσεις, 
από του στόματος, έχουν λιγότερες αλληλεπιδρά-
σεις από τους ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ, χωρίς 
να απαιτούν συνεχή έλεγχο και διαιτητικούς περιο-
ρισμούς (De Caterina R και συν 2019). Η απέκκρι-
ση τους είναι για τη δαβιγατράνη 80% νεφρική και 
20% ηπατική, για τη ριβαροξαμπάνη 66% νεφρική 
(33% ανενεργό φάρμακο) και 33% ηπατική, ενώ 
για την απιξαμπάνη 24% νεφρική και 76% εντερι-
κή/ηπατική (Eriksson BI και συν 2011). 

II. Χορήγηση των NOACs

Για την προφύλαξη σε ορθοπαιδικούς ασθενείς, 
πριν τη χορήγηση της δαβιγατράνης απαιτείται 
η χορήγηση παρεντερικής αντιπηκτικής αγωγής 
(κλασσική ηπαρίνη, ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βά-
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ρους ή fondaparinux) για 5-10 ημέρες. Αντίθετα, 
η ριβαροξαμπάνη και η απιξαμπάνη μπορούν να 
χορηγηθούν απευθείας χωρίς να προηγηθεί πα-
ρεντερική αντιπηκτική αγωγή (Konstantinides SV 
και συν 2014, Kearon C και συν 2016). Η δαβιγα-
τράνη χορηγείται 1-4 ώρες μετά το χειρουργείο, 
εφόσον έχει επιτευχθεί αιμόσταση, ως μία μεμονω-
μένη δόση των 110 mg και στη συνέχεια μία φορά 
την ημέρα σε δοσολογία 220 mg (δύο κάψουλες 
των 110 mg). Για προγραμματισμένη αρθροπλα-
στική ισχίου, η προτεινόμενη διάρκεια θεραπεί-
ας είναι 28-35 ημέρες, ενώ για γόνατος είναι 10 
ημέρες. Εάν η προφύλαξη δεν ξεκινήσει την ημέ-
ρα του χειρουργείου αλλά αργότερα, γίνεται κα-
τευθείαν έναρξη χορήγησης με τη δόση των 220 
mg (https://www.ema.europa.eu/en/medicines/
human/EPAR/pradaxa, accessed at 16.03.2019).  
Η ριβαροξαμπάνη χορηγείται μία φορά την ημέρα 
σε δοσολογία 10 mg, με ή χωρίς φαγητό (De Ca-
terina R και συν 2019)  και η πρώτη δόση πρέπει 
να δίνεται 6-10 ώρες μετά το χειρουργείο, εφόσον 
έχει επιτευχθεί αιμόσταση. Για μείζον χειρουργείο 
ισχίου, η προτεινόμενη διάρκεια θεραπείας είναι 
πέντε εβδομάδες, ενώ για μείζον χειρουργείο γό-
νατος είναι δυο εβδομάδες (https://www.ema.eu-
ropa.eu/en/medicines/human/EPAR/xarelto, ac-
cessed at 16.03.2019). Η απιξαμπάνη χορηγείται 
δύο φορές την ημέρα σε δοσολογία 2,5 mg και η 
πρώτη δόση πρέπει να δίνεται 12-24 ώρες μετά 
το χειρουργείο. Για αρθροπλαστική ισχίου, η προ-
τεινόμενη διάρκεια θεραπείας είναι 32-38 ημέρες, 

ενώ για γόνατος σύμφωνα με τις μελέτες είναι 10-
14 ημέρες.23 Οι φαρμακοκινητικές ιδιότητες και η 
δοσολογία των νεότερων αντιπηκτικών φαίνονται 
στον πίνακα 3.

III. Επιπλοκές των NOACs

Οι συχνότερες επιπλοκές που έχουν παρατηρη-
θεί από τη χρήση των νεότερων αντιπηκτικών σε 
ορθοπαιδικούς ασθενείς είναι για τη δαβιγατρά-
νη μείωση της αιμοσφαιρίνης από μετεγχειρητική 
αιμορραγία και ηπατική δυσλειτουργία (https://
www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/
pradaxa, accessed at 16.03.2019), για τη ριβα-
ροξαμπάνη αναιμία, αιμορραγίες γαστρεντερικού 
ή ουρογεννητικού, δυσκοιλιότητα, εμετός, μυοσκε-
λετικά άλγη, πυρετός και εκκρίσεις από τραύματα 
(https://www.ema.europa.eu/en/medicines/hu-
man/EPAR/xarelto, accessed at 16.03.2019), ενώ 
για την απιξαμπάνη αναιμία, αιμορραγίες, αιμα-
τώματα, μώλωπες και ναυτία (https://www.ema.
europa.eu/en/medicines/human/EPAR/eliquis, ac-
cessed at 16.03.2019). 

IV. Ειδικές περιπτώσεις στη χρήση των NOACs 

1. Νεφρική ανεπάρκεια

Κοινό χαρακτηριστικό της αποδομής των NO-
ACs είναι η εξάρτηση από τη νεφρική λειτουργία, 
διαφορετική για κάθε σκεύασμα, με κίνδυνο συσ-
σώρευσης του φαρμάκου. Σε ασθενείς με νεφρική 
ανεπάρκεια (CrCL 30-50 mL/min), η δαβιγατράνη 

Πίνακας 3. Συνοπτική περιγραφή των φαρμακοκινητικών ιδιοτήτων και της δοσολογίας των νεότερων αντιπηκτι-
κών (CYP3A4: ένζυμο μεταβολισμού φαρμάκων, P-gp: Ρ-γλυκοπρωτεϊνη, ΗΙΤ-ΙΙ: τύπου II θρομβοπενία επαγόμενη 

από ηπαρίνη)

Apixaban
(Eliquis®) 
Αντί-Χα 

Rivaroxaban 
(Xarelto®)
Αντί-Χα 

Dabigatran 
(Pradaxa®)

Αντί-ΙΙα 

Edoxaban 
(Lixiana®)
Αντί-Χα 

Betrixaban 
(BevyxXa®)

Αντί-Χα 
Μέγιστη συγκέντρωση (ώρες) 3-4 2-3 2 2 3 
Χρόνος ημίσειας ζωής (ώρες) 8-15 7-11 8-15 10 20 

Αποδομή 
24% νεφρική
76% ηπατική-
εντερική 

33% νεφρική
33% ηπατική
33% ανενεργό 
(δια νεφρικής) 

80% νεφρική
20% ηπατική 

50% νεφρική
50% ηπατική 

5% νεφρική
95% ηπατική 

Δοσολογία (φορές/ημέρα) 2 1 1ή2 1 1 
Εργαστήρι ακός έλεγχος όχι όχι όχι όχι όχι 

Αλληλεπι δράσεις με φάρμακα CYP3A4
P-gp 

CYP3A4
P-gp P-gp P-gp CYP3A4 

Επαγωγή ΗΙΤ-ΙΙ όχι όχι όχι όχι όχι 
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χρειάζεται τροποποίηση της δοσολογίας από 110 
mg σε 75 mg και από 220 mg (δύο κάψουλες των 
110 mg) σε 150 mg (δύο κάψουλες των 75 mg). 
Η ίδια μείωση της δοσολογίας πρέπει να γίνεται 
και σε συγχορήγηση με βεραπαμίλη, αμιοδαρόνη ή 
κινιδίνη. Δεν πρέπει να γίνεται χορήγηση δαβιγα-
τράνης σε ασθενείς με CrCL<30 mL/min (https://
www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/
pradaxa, accessed at 16.03.2019). Η ριβαροξα-
μπάνη και η απιξαμπάνη δε χρειάζονται τροποποί-
ηση της δοσολογίας για ασθενείς με νεφρική ανε-
πάρκεια που λαμβάνουν θρομβοπροφύλαξη στα 
πλαίσια ορθοπαιδικής επέμβασης (https://www.
ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/
xarelto, accessed at 16.03.2019, https://www.
ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/el-
iquis, accessed at 16.03.2019). Γενικά όμως σε 
CrCL<15mL/min η χρήση όλων των NOACs αντεν-
δείκνυται.

2. Υπερήλικες

Οι μελέτες θρομβοπροφύλαξης ή θεραπείας 
της ΦΘΕ όλων των NOACs έδειξαν ότι η ηλικία 
>75 χρόνων δεν αποτελεί αντένδειξη για την χρή-
ση τους, κάτι που δεν ήταν γνωστό μέχρι τώρα 
με τα άλλα αντιπηκτικά. Όταν η δαβιγατράνη χο-
ρηγείται σε ορθοπαιδικούς ασθενείς ηλικίας >75 
χρονών, υφίσταται την ίδια τροποποίηση δόσης 
που γίνεται και σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρ-
κεια (https://www.ema.europa.eu/en/medicines/
human/EPAR/pradaxa, accessed at 16.03.2019), 
ενώ η ριβαροξαμπάνη και η απιξαμπάνη δε χρει-
άζονται τροποποίηση (https://www.ema.europa.
eu/en/medicines/human/EPAR/xarelto, accessed 
at 16.03.2019, https://www.ema.europa.eu/en/
medicines/human/EPAR/eliquis, accessed at 
16.03.2019).

3. Σύνδρομο ευπάθειας (Frailty syndrome)

Σε ασθενείς με εύθραυστη υγεία - σύνδρομο 
ευπάθειας (frailty syndrome) και συνυπάρχουσα 
μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή, η χορήγηση των 
NOACs έχει βρεθεί ότι είναι μη κατώτερη σε σύ-
γκριση με τη βαρφαρίνη, χωρίς να προκαλεί αύξη-
ση των αιμορραγιών (Martinez BK και συν 2018). 
Συνεπώς σε ορθοπαιδικούς ασθενείς, όπου οι δο-
σολογίες θρομβοπροφύλαξης είναι χαμηλότερες 
σε σύγκριση με την προφύλαξη σε ασθενείς με 
κολπική μαρμαρυγή, οι οποίοι πάσχουν από σύν-

δρομο ευπάθειας, αναμένεται ότι δε χρειάζεται 
τροποποίηση της δοσολογίας της δαβιγατράνης, 
ριβαροξαμπάνης και απιξαμπάνης.

4. Ασπιρίνη, ηπαρίνη ή NOAC;

Η ασπιρίνη αναστέλλει τη σύνθεση της θρομβο-
ξάνης Α2 στα αιμοπετάλια και άρα έχει αντιαιμο-
πεταλιακή δράση. Αυτή η ιδιότητα της προσδίδει 
αποτελεσματική δράση στη δευτερογενή προφύ-
λαξη αρτηριακών θρομβώσεων (στεφανιαία νό-
σος, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, περιφερική 
αποφρακτική αρτηριοπάθεια). Με τον ίδιο μηχανι-
σμό έχει και αντιθρομβωτική δράση κατά των φλε-
βικών θρομβώσεων, πλην όμως αυτή είναι μερική 
και μη συγκρίσιμη με τις ηπαρίνες ή τα NOACs. Με-
λέτες της δεκαετίας του 1990 έδειξαν ότι η ασπι-
ρίνη μπορεί να προφυλάξει από ΦΘΕ κατά 30 έως 
60% μόνο, σε σχέση με τις ηπαρίνες, γι’ αυτό και 
δεν επικράτησε η εφαρμογή της σαν αντιθρομβω-
τικό φάρμακο.

Ενδιαφέρον έχουν νεότερες συγκριτικές μελέ-
τες σε ορθοπαιδικούς ασθενείς με αρθροπλαστική 
(Anderson DR και συν 2018), όπου βρέθηκε ότι η 
ασπιρίνη δεν ήταν κατώτερη από τη ριβαροξαμπά-
νη στην αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια. Η 
προσεκτική ερμηνεία των δεδομένων όμως αυτών 
δείχνει ότι οι ασθενείς ήταν χαμηλού κινδύνου για 
ΦΘΕ, γι’ αυτό και η Ευρωπαϊκή Αναισθησιολογική 
Εταιρεία στην επίσημη οδηγία θρομβοπροφύλαξης 
σε ορθοπαιδικούς ασθενείς συνιστά την ασπιρίνη 
σαν μία προαιρετική δυνατότητα θρομβοπροφύ-
λαξης μετά από αρθροπλαστική σε ασθενείς με 
χαμηλό κίνδυνο ΦΘΕ ή σε περιπτώσεις όπου δεν 
μπορούν να χορηγηθούν λόγω αντένδειξης ηπαρί-
νες ή NOACs. 
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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  
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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.

Key words:

Arthroplasty

infection

peri-prosthetic joint infection

revision arthroplasty

 total hip arthroplasty
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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. 



42- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 32, Τεύχος 2 - 2019

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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Περίληψη
Παρουσιάζεται περίπτωση νέου άρρενος ασθενούς (ηλικία 32 

έτη) επιβιώσαντος βαρέως πολυστηματικού θωρακο- κοιλιο- πυ-
ελικού τραυματισμού περιλαμβάνοντος κάταγμα εξάρθρημα του 
δεξιού ισχίου με συμμετοχή της κοτύλης. Ο ασθενής παρέμεινε 
νοσηλευόμενος σε ΜΕΘ επί 5-6 μήνες. Η αρχική ανοικτή ανάτα-
ξη-οστεοσύνθεση αστόχησε με ταυτόχρονη εμφάνιση σηπτικών 
επιπλοκών λόγω ενδοκοιλιακής – λοίμωξης, πυελοπεριτονίτιδας, 
αποφρακτικού ειλεού και δημιουργίας εντεροδερματικού συριγ-
γίου. Μετά έλεγχο της λοίμωξης και διευθέτηση των σχετικών 
προβλημάτων, διενεργήθηκε ολική αρθροπλαστική ισχίου, η οποία 
διαπυήθηκε εντός ενός μηνός. Ακολούθησε επανεγχείριση: αντικα-
τάσταση του κοτυλιαίου στοιχείου με νέο κυπέλιο επί δακτυλίου 
Bursch – Schneider λόγω ελλειμμάτων που κατελήφθησαν μετά 
το χειρουργικό καθαρισμό, με πτωχό αποτέλεσμα (δυσκαμψία –
ανισοσκελία). Μετά δύο έτη ο ασθενής εμφάνισε σηπτική κατα-
πληξία επί ευμεγέθους πυελομηριαίου αποστήματος, χωρίς σημεία 

Περιπροθετική λοίμωξη 
επί ενανεγχείρησης 

 ολικής αρθροπλαστικής 
 ισχίου, με διατήρηση της 
 σταθερότητας επί 
 μακρόν (19 έτη), σε 
 ασθενή επιβιώσαντα 
 βαρέως πολυτραυματισμού

Μπισχινιώτης Ι. Στ., Γιανναράκης Α., Πετσατώδης Γ.
Π. Γ. Ν. ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης 
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χαλάρωσης της ενδοπρόθεσης, το οποίο παροχετεύθηκε και εκ-
πλύθηκε. Ακολούθησε υποτροπή του αποστήματος μετά διετία πε-
ρίπου χωρίς και πάλι χαλάρωση της ενδοπρόθεσης και παροχέτευ-
ση – μετά χειρουργικό καθαρισμό και εισαγωγή αλυσίδων πεσσών 
γενταμυκίνης - μετά προηγούμενη λήψη αντιδραστικού - άσηπτου 
αρθρικού υγρού και διενέργεια συριγγογραφίας, η οποία δεν κατέ-
δειξε επικοινωνία με την άρθρωση. Έκτοτε επί δεκαεπτά και πλέον 
έτη, ο ασθενής τελεί υπό θεραπεία με διάφορα αντιβιοτικά από 
του στόματος ενώ πάντοτε καλλιεργείται από το σηπτικό υλικό 
του υποτροπιάζοντος μηριαίου συριγγίου St, aureus, όπως από 
την αρχική φάση των καλλιεργειών και παρά τις θεραπευτικές πα-
ρεμβάσεις, χωρίς σηπτική χαλάρωση των εμφυτευμάτων. Η σταθε-
ρή ενδοπρόθεση, δεν έχει επηρεάσει κατά πολύ τη δραστηριότητα 
του ασθενούς. Γίνονται σκέψεις επί του ορισμού της περιπροθετι-
κής λοίμωξης, του ρόλου των βιολογικών δεικτών στη διάγνωσης 
σηπτικής - άσηπτης χαλάρωσης και πιθανής επωφελούς ανταγω-
νιστικής συνύπαρξης σηπτικών παραγόντων που επιτρέπουν επί 
μακρόν μη εμφάνιση σηπτικής χαλάρωσης.

Όροι ευρετηρίου:

επανεγχείριση ολικής 
αρθροπλαστικής ισχίου

μακρά επιβίωση σε σηπτικό 
περιβάλλον
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Εισαγωγή 
Έχουν τονισθεί τα πλεονεκτήματα των ολικών 

αρθροπλαστικών του ισχίου ως επεμβάσεων του 
20ου αιώνα. Παρόλα αυτά, συνεχίζουν να αποτε-
λούν σωστικές επανορθωτικές παρεμβάσεις λόγω 
των χρονικών οριοθετήσεων των ανεπίληπτων 
αποτελεσμάτων τους, των τεχνικών προβλημάτων, 
των μηχανικών αστοχιών και κυρίως των λοιμω-
δών επιπλοκών είτε ως αποτέλεσμα τοπικής λοί-
μωξης είτε ως αποτέλεσμα μακρόθεν επινέμησης 
λοίμωξης λόγω δυσμενών ούτως ή άλλως τοπι-
κών συνθηκών, ανεξαρτήτως τεχνικών λεπτομε-
ρειών ως προς τη συγκράτηση, χρησιμοποίηση ή 
μη παρεμβατικών υλικών οποιασδήποτε λογικής, 
φθοράς των υλικών, μεταβολής των τοπικών ή 
γενικών βιολογικών δεδομένων, δευτερευουσών 
μηχανικών αστοχιών αποτόκων κακώσεων, ανο-
σολογικών αντιδράσεων, ηλεκτροχημικών αντι-
δράσεων ή συνδυασμών των ανωτέρω. Μετά το 
2011 η MSIS (MSIS 2011), έθεσε ένα πολύπλοκο, 
όσο και δύσκολα εφαρμόσιμο ορισμό συνδυασμού 
κριτηρίων προκείμενης της επίτευξης της διάγνω-
σης μιας περιπροθετικής λοίμωξη. Μέχρι τώρα, η 
μη ικανοποίηση των κριτηρίων με ταυτόχρονη μη-
χανική αστοχία και χαλάρωση συνιστά την άσηπτη 
χαλάρωση. Παρόλα αυτά, τα όρια είναι δυσδιάκρι-
τα και φαίνεται ότι επαφίεται στην ανάπτυξη νεω-
τερικών μεθόδων προερχόμενων από το χώρο των 
βασικών βιολογικών επιστημών ο καθορισμό της 
τύχης και της προοπτικής μιας επιτυχούς αντιμε-
τώπισης των περιπροθετικών λοιμώξεων. Και ενώ 
σχεδόν έχει γίνει δεκτό ότι μπορεί κάποιες θεω-
ρούμενες άσηπτες χαλαρώσεις μη οφειλόμενες σε 
μηχανική αστοχία υλικών εκ φθοράς, ηλεκτροχημι-
κών φαινομένων ή αλλεργιών και άλλων αντιδρά-
σεων να υποκρύπτουν λανθάνουσες λοιμώξεις, 
δεν έχει τεκμηριωθεί αναλόγως το αντίστροφο. Ως 
αντίστροφο νοείται η επί μακρόν η διατήρηση μη-
χανικής σταθερότητας σε ένα ούτως ή άλλως ση-
πτικό περιβάλλον με ή χωρίς επαρκή συστηματική 
αντιμετώπιση της. Είναι πιθανόν να συμβαίνουν και 
τα δύο σε μία δυναμική συνύπαρξη, προκείμενου 
να τεθεί ένας αυστηρός ορισμός. Θα μπορούσε 
να υποστηριχθεί ότι, όταν δεν υπάρχει προφανές 
άλλο αίτιο, χημικό ανοσολογικό κλπ. όλες οι εν-
δοπροθέσεις τελούν υποκατάσταση λανθάνουσας 
λοίμωξης μέχρι την καταστροφική εκδήλωση της 
φυσικής της εξέλιξης που είναι η μηχανική αστο-
χία και η χαλάρωση. Διαφέρει μόνον ο χρόνος του 

μεσοδιαστήματος εμφάνισης και μπορεί να συζη-
τηθεί, όταν παρατηρείται μακρά επιβίωση, η αντα-
γωνιστική ισορροπία πολλαπλών λοιμωδών παρα-
γόντων, των οποίων η αλληλεπίδραση σε άλλοτε 
άλλο βαθμό μπορεί να είναι ακόμη και επωφελής.

Περιγραφή περίπτωσης

Η επανεγχείρηση επί ολικών αρθροπλαστικών 
ισχίου αποτελεί πρόβλημα, ιδιαίτερα, όταν αφορά 
σε άτομα με πολλαπλές συνοδές παθολογικές κα-
ταστάσεις απότοκες πολυσυστηματικών τραυματι-
σμών σε εννέα άτομα.

Παρουσιάζουμε περίπτωση ασθενούς, πολυ-
τραυματία 32 ετών κατά τον τραυματισμό του σε 
μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων με μεγάλη τα-
χύτητα, με βαριές θωρακοκοιλιακές κακώσεις και 
κάταγμα εξάρθρημα δεξιού ισχίου με συντριβή της 
οπίσθιας κολώνας και του θόλου της κοτύλης. Ο 
ασθενής αντιμετωπίστηκε αρχικά στο πλησιέστερο 
επαρχιακό νοσοκομείο και νοσηλεύτηκε επί 5 - 6 
μήνες σε ΜΕΘ.

Μετά την αντιμετώπιση των συστηματικών προ-
βλημάτων που δημιούργησε η βαριά θωρακικό 
κοιλιακή κάκωση υποβλήθηκε σε ανοικτή ανάταξη 
του εξαρθρήματος του ισχίου και οστεοσύνθεση 
της κοτύλης. Μετά λίγους μήνες εμφάνισε βαριά 
σηπτική επιπλοκή που ήταν αποτέλεσμα της βαριάς 
θωρακοκοιλιακής κάκωσης με εντερική απόφραξη 
και δημιουργία έντερο δερματικού συριγγίου. Ταυ-
τόχρονα παρατηρήθηκε αστοχία της οστεοσύνθε-
σης των στοιχείων της κοτύλης με αποτέλεσμα 
υπεξάρθρημα του χειρουργημένου ισχίου. Μετά 
την αντιμετώπιση της σηπτικής κοιλιακής επιπλο-
κής υποβλήθηκε σε ολική αρθροπλαστική δεξιού 
ισχίου, η οποία μετά λιγότερο από ένα μήνα δια-
πυήθηκε. Ακολούθησε επανεγχείριση σε ένα χρόνο 
και αντικατάσταση της κοτύλης με αντικατάσταση 
του κυπελίου επί δακτυλίου Bursch - Schneider, 
λόγω του ότι ο χειρουργικός καθαρισμός κατέ-
λειπε μεγάλο έλλειμμα στην περιοχή της κοτύλης. 
Ακολούθησε ομαλή μετεγχειρητική πορεία που κα-
τέληξε όμως σε πτωχό λειτουργικό αποτέλεσμα όχι 
μόνο λόγω δυσκαμψίας αλλά και λόγω μεγάλης 
ανισοσκελίας, της τάξης των 7 εκατοστών περίπου 
(εικόνα 1). 
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Εικόνα 1.

Μετά δύο έτη περίπου ασθενής εμφάνισε βαριά 
σηπτική καταπληξία λόγω δημιουργίας εκτεταμέ-
νου αποστήματος στην περιοχή του γλουτού, του 
ισχίου και του μηρού χωρίς όμως χαλάρωση στοι-
χείων της αρθροπλαστικής. Ακολούθησε ευρεία 
διάνοιξη και παροχέτευση του αποστήματος μέχρι 
του επιπέδου του ευθυϊσχιακού βόθρου και εγκα-
τάσταση συστήματος συνεχούς πλύσης. Το σύστη-
μα πλύσης διατηρήθηκε επί 10 - 12 ημέρες. Η πο-
ρεία σύγκλισης του τραύματος αν και βραδεία ήταν 
ομαλή. Από το υλικό του χειρουργικού καθαρισμού 
απομονώθηκε St. aureus και ετέθη μετεγχειρητικά 
στην ανάλογη αγωγή με βάση του αντιβιόγραμμα 
(αμινογλυκοσίδη + κινολόνη + μετρονιδαζόλη). 
Δεν χρειάστηκε η νοσηλεία σε ΜΕΘ. Η δι’ αντι-
βιοτικών θεραπεία συνεχίστηκε μετεγχειρητικά 6 
μήνες τουλάχιστον όσον αφορά στην κινολόνη + 
μετρονιδαζόλη. 

Μετά δύο έτη παρατηρήθηκε υποτροπή του 
αποστήματος χωρίς χαλάρωση της αρθροπλαστι-

κής. Ακολούθησε ευρεία παροχέτευση και πάλι 
αλλά και εισαγωγή αλυσίδων πεσσών γενταμυ-
κίνης. Η καλλιέργεια του υλικού πού αποκτήθηκε 
από τον χειρουργικό καθαρισμό έδειξε σταθερά St. 
aureus. Μετεγχειρητικά τέθηκε σε θεραπεία με αμι-
νογλυκοσίδη και τεϊχοπλανίνη ακολουθούμενη από 
πολύμηνη αγωγή με κινολόνη. Μετά δύο έτη παρα-
τηρήθηκε νέα υποτροπή του αποστήματος και δη-
μιουργίας δερματικού συριγγίου χωρίς χαλάρωση 
και πάλι της ενδοπρόθεσης. Προ της παροχέτευσης 
και υπό παρεντερική κάλυψη με ενδοφλέβια χορή-
γηση ιμιπενέμης και τυλεζολίδης προηγήθηκε πα-
ρακέντηση του ισχίου, λήψη αρθρικού υλικού προς 
εξέταση και καλλιέργεια. Το αρθρικό υγρό αν και 
αντιδραστικό με μεγάλη κυτταροβρίθεια ήταν άση-
πτο, τουλάχιστον όσον αφορά κατά τις διενεργη-
θείσες καλλιέργειες. Διενεργήθηκε συριγγογραφία 
υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο, η οποία δεν κατέδειξε 
επικοινωνία με την άρθρωση και σπινθηρογράφη-
μα με ραδιοεπισημασμένα λευκά αιμοσφαίρια (ει-
κόνα 2). 
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Εικόνα 2.

Εικόνα 3.
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Στη συνέχεια διενεργήθηκε χειρουργικός καθα-
ρισμός και ο ασθενής ήταν ελεύθερος συριγγίου 
επί ένα και ήμισυ έτη. Το συρίγγιο υποτροπίασε 
και διενεργήθηκε νέος χειρουργικός καθαρισμός 
στην περιοχή του μηρού και ο ασθενής έκτοτε τε-
λεί μέχρι σήμερα υπό μακροχρόνια χορήγηση αντι-
βιοτικών. Χρησιμοποιήθηκαν διαφορές κινολόνες, 
κεφαλοσπορίνες δεύτερης γενιάς, τετρακυκλίνες, 
αζιθρομυκίνη, ριφαμπικίνη και μετρονιδαζόλη επί 
17 και πλέον έτη από την εμφάνιση της πρώτης 
τοπικής σηπτικής επιπλοκής ενώ η ενδοπρόθεση 
εξακολουθεί να είναι σταθερή (εικόνα 3). 

Ο ασθενής ήταν ελευθεροεπαγγελματίας μέ-
χρι πρότινος και διατηρούσε ένα μικρό συνοικιακό 
σούπερ μάρκετ, στο οποίο εργαζόταν και διεύθυ-
νε. Η επιχείρησή του όπως και πολλές άλλες δεν 
άντεξε στον τοπικό και γενικό ανταγωνισμό. Είναι 
σήμερα 54 ετών. Η λοιμώδης κατάσταση, η οποία 
σοβεί επάνω του δεν έφτασε ποτέ στη χαλάρωση 
των εμφυτευμάτων. Είναι αγαπητός στο περιβάλ-
λον του και έχει θετική αντίληψη για τη ζωή. 

Συζήτηση
Αρκετές μεγάλες μελέτες έχουν αναφερθεί σε 

ουσιαστικά χαμηλές συχνότητες επιτυχημένης 
αντιμετώπισης μετά χειρουργικό καθαρισμό και 
διατήρηση των εμφυτευμάτων σε ποσοστό γενι-
κά μικρότερο από 30% (Brandt CM και συν 1991, 
Schoifet SD και Morrey BF 1990,Tattevin P και 
συν 1999, Fitzgerald RH και συν 1777, Collins DN 
και Mckenzie JM 1991, Bengtson S και Knutson K 
1991, Tsukayama DT και συν 1991, Wilson MG και 
συν 1990, Berger RR και συν 1991, Deirmengian 
C και συν 2005, Hartman MD και συν 1991, Teeny 
SM και συν 1990. Αυτές οι μελέτες ήταν αναδρο-
μικού χαρακτήρα και τα δεδομένα που αφορούσαν 
σε λήψη αποφάσεων αντιμετώπισης ελήφθησαν 
μεμονωμένα από τους θεράποντες ιατρούς. Ειδι-
κώς, η αντιμικροβιακή θεραπεία δεν ήταν τυπο-
ποιημένη και οι περισσότερες αναφορές δεν ήταν 
εξειδικευμένες για τον τύπο ή/και τη διάρκεια της 
αντιμικροβιακής θεραπείας. Η αστοχία ως προς τη 
χρησιμοποίηση αντιμικροβιακών παραγόντων με 
καλό ποσοστό διείσδυσης και δραστικότητας ένα-
ντι των μικροβιακών γλυκοκαλύκων (biofilms) για 
επαρκές χρονικό διάστημα μπορεί να εξηγήσει τα 
υψηλά ποσοστά αστοχίας της θεραπευτικής αντι-
μετώπισης στις περισσότερες από τις προηγούμε-

νες σειρές. Όσο λιγότερο είναι αποτελεσματική η 
αντιμικροβιακή θεραπεία ή όσο βραχύτερη είναι η 
διάρκεια εφαρμογής της τόσο πιο επιθετική είναι η 
χειρουργική αντιμετώπιση που απαιτείται για την 
εκρίζωση της λοίμωξης, περιλαμβανομένης και της 
ανάγκης αφαίρεσης των εμφυτευμάτων. 

Υπάρχουν μόνο περιορισμένου αριθμού αναφο-
ρές που είναι σε θέση να επιδείξουν υψηλά πο-
σοστά επιτυχημένης αντιμετώπισης με χειρουργι-
κό καθαρισμό και διατήρηση των εμφυτευμάτων. 
Σε αυτές περιλαμβάνονται κυρίως περιπτώσεις με 
σταθερά εμφυτεύματα, δηλώνει την καλή εφαρ-
μογή τους κατά το χρόνο του χειρουργικού καθα-
ρισμού, προϋπόθεση που αποτελεί καλό προγνω-
στικό παράγοντα για την επιτυχή διάσωση των 
ενδοπροθέσεων. Το 1996 οι Tsukayama, Estrada 
και Gustilo και συν (Tsukayama DT και συν 1996) 
αναφέρθηκαν σε ποσοστό επιτυχίας 68%, αλλά ο 
χειρουργικός καθαρισμός και η διατήρησή των εμ-
φυτευμάτων περιοριζόταν μόνο σε λοιμώξεις βρα-
χείας διάρκειας δηλαδή λιγότερο από ένα μήνα 
μετά τη διενέργεια χειρουργικής επέμβασης. Το 
2003 οι Mehta (Mehta M και συν 2003) αναφέρ-
θηκαν σε ποσοστό επιτυχημένης αντιμετώπισης 
89%, αλλά μόνον προκειμένου περί λοιμώξεων 
από στρεπτόκοκκος ευαίσθητους στην πενικιλίνη. 
Αυτοί οι συγγραφείς, κατέδειξαν ότι οι ασθενείς 
στους οποίους αναφέρονται σχετίζονταν με καλύ-
τερο θεραπευτικό αποτέλεσμα όταν συγκρίνονται 
με τα αντίστοιχα λοιμώξεων από άλλους μικροορ-
γανισμούς πράγμα που αντανακλούσε στη μικρό-
τερη λοιμικότητά τους (Schoifet SD και Morrey BF, 
1990, Wilson MG και συν 1990, Berger RR και συν 
1991). Στη μελέτη των Trebse και συν (Trebse R 
και συν 2004), περιλήφθηκαν λοιμώξεις όλων των 
τύπων παθογόνων μικροοργανισμών και λοιμώξεις 
που διαρκούσαν περισσότερο από ένα έτος κατά τη 
διάρκεια των οποίων τα εμφυτεύματα ήταν σταθε-
ρά. Η συχνότητα επιτυχημένης αντιμετώπισης ήταν 
96% μετά ένα έτος, 92% μετά 2 έτη και 86% μετά 
τρία έτη (Trebse R και συν 2004). 

Τα αποτελέσματα μας ήταν συναφή με εκείνα 
προηγούμενων αναφορών με την ίδια προσέγγιση 
(Zimmerli W και συν 1998, Wildmer AF και συν 
1992, König DP και συν 2003, Soriano A και συν 
2003, Giulieri SG και συν 2004). Πολλά από τα 
χαρακτηριστικά είναι κοινά σε αυτές τις μελέτες. 
Πρώτον, ο πληθυσμός των ασθενών ήταν προ-
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σεκτικά επιλεγμένος, με σταθερά εμφυτεύματα, 
χωρίς εμφάνιση συριγγώδους pόρου και γνωστό 
παθογόνο μικροοργανισμό. , δεύτερον ο χειρουρ-
γικός καθαρισμός διενεργήθηκε όσο το δυνατόν 
ταχύτερα κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της λοί-
μωξης. Τρίτον, εφαρμόστηκε ένα τυποποιημέ-
νο πρωτόκολλο αντιμικροβιακής θεραπείας, των 
συνδυασμών κινολόνης και ριφαμπικίνης για τις 
σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις. Μετά την αρχική εν-
δοφλέβια αγωγή, χρησιμοποιήθηκαν από του στό-
ματος αντιμικροβιακοί παράγοντες με καλή βιοδια-
θεσιμότητα και ανεκτικότητα όταν χορηγούνται για 
τρεις έως έξι μήνες τούτου εξαρτώμενου από τον 
τύπο του εμφυτεύματος, καθιστώντας δυνατή έτσι, 
την εκρίζωση της λοίμωξης μάλλον παρά την κα-
ταστολή των κλινικών συμπτωμάτων. 

Ο ρόλος της ριφαμπικίνης στην αντιμετώπιση 
σταφυλοκοκκικών λοιμώξεων δεν είναι αμφιλε-
γόμενος (Zimmerli W και συν 2004). Το μικροπε-
ριβάλλον γύρω από το εμφύτευμα υποστηρίζει το 
σχηματισμό ενός γλυκοκάλυκα - biofilm, το οποίο 
καθιστά την εκρίζωση της λοίμωξης δύσκολη 
(Costerton JW και συν 1999). Η ριφαμπικίνη έχει 
καταδείξει βακτηριοκτόνο δραστηριότητα ένα-
ντι σταφυλοκοκκικών γλυκό καλύκων σε συνθή-
κες in vitro, σε πειραματικά μοντέλα επιζών και 
σε κλινικές μελέτες (Zimmerli W και συν 1998, 
Wildmer AF και συν 1992, Dancourt M και συν 
1997,Wildmer AF και συν 1990, Zimmerli W και 
συν 1994, Shwank S και συν 1998, Guard C και 
συν 1991, Isiklar ZU και συν 1996). Οι μικροορ-
γανισμοί του biofilm δεικνύω δραματικά αυξημένη 
αντίσταση σε αντιμικροβιακοί παράγοντες συγκρι-
νόμενοι με τους αντίστοιχους που απαντούν ελεύ-
θερη στη φύση, πιθανότατα λόγω της ελαττωμέ-
νης ταχύτητας πολλαπλασιασμού τους (Ceri H και 
συν 1999). Με τον τρόπο αυτό, η αντιμετώπιση με 
αντιμικροβιακούς παράγοντες που είναι δραστική 
έναντι προσκολλωμένων κατ’ επιφάνεια, βραχείας 
ανάπτυξης μικροοργανισμών είναι κρίσιμη για την 
εκρίζωση των λοιμώξεων που σχετίζονται με σχη-
ματισμό γλυκοκάλυκα - biofilm (Wildmer AF και 
συν 1990, Zimmerli W και συν 1994). Εφόσον η 
αντίσταση έναντι της ριφαμπικίνη μπορεί να ανα-
πτυχθεί γρήγορα κατά την αντιμετώπιση σταφυλο-
κοκκικών λοιμώξεων είναι απαραίτητος ο συνδυα-
σμός της με έναν επιπρόσθετο παράγοντα.

Στη μελέτη των Trebse και συν (Trebse R και 

συν 2004), η μέση διάρκεια των συμπτωμάτων πριν 
από την έναρξη της θεραπείας ήταν μεγαλύτερη 
δηλαδή ήταν περίπου 25 μέρες από ότι αυτή που 
προτείνεται από πολλούς ερευνητές όταν το ζητού-
μενο είναι η επιτυχημένη διάσωση μιας ενδοπρό-
θεσης δηλαδή λιγότερο από 14 ημέρες (Tattevin 
P και συν 1999, Burger RR και συν 1991, Meehan 
AM και συν 2003). Όταν πρόκειται για οξείες λοι-
μώξεις, όπως αυτές που οφείλονται σε χρυσίζοντα 
σταφυλόκοκκο, η πρώιμη χειρουργική παρέμβαση 
διαδραματίζει αποφασιστικής σημασίας ρόλο. Όταν 
πρόκειται για λοιμώξεις χαμηλής λοιμικότητας πα-
ρόλα αυτά, που προκαλούνται από αρνητικούς για 
την πηκτάση σταφυλοκόκκους, ένα καλά σταθε-
ροποιημένο εμφύτευμα, με απουσία συριγγώδους 
πόρου και αντιμικροβιακή ευαισθησία του παθογό-
νου φαίνεται να είναι πιο σημαντική για την επιτυ-
χία της αντιμετώπισης (Brandt CM και συν 1997, 
Deirmengian C και συν 2014, Deirmengian C και 
συν 2003). Σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Μελέ-
της των Trebse και συν (Trebse R και συν 2004), 
περιλήφθηκαν και ασθενείς επί των οποίων δεν δι-
ενεργήθηκε χειρουργικός καθαρισμός προκειμένου 
να συγκριθεί το αποτέλεσμα τους με αυτούς επί 
τους οποίους διενεργήθηκε πρώιμος χειρουργικός 
καθαρισμός. Κατά εκπληκτικό τρόπο, κανένας από 
τους επτά ασθενείς που έλαβαν αντιμικροβιακή 
θεραπεία μόνον δεν απέτυχε στην ανταπόκριση 
στη θεραπευτική. Αυτό το ευνοϊκό αποτέλεσμα το 
οποίο μπορεί να σχετίζεται με την έλλειψη συριγ-
γώδους πόρου, βραχύτερη διάρκεια των συμπτω-
μάτων της λοίμωξης (κατά μέσο όρο πέντε ημέρες 
έναντι 27 ημερών) και πρώιμη έναρξη της αντιμι-
κροβιακής θεραπείας. Οπωσδήποτε, αυτό το εύρη-
μα περιπλέκει περισσότερο τα πράγματα εφόσον 
η αντιμικροβιακή θεραπεία χωρίς συνοδό χειρουρ-
γική παρέμβαση δεν θεωρείται ότι μπορεί να απο-
τελεί χρυσή σταθερά θεραπευτικής αντιμετώπισης. 
Χωρίς χειρουργικό καθαρισμό, η καταστολή των 
συμπτωμάτων είναι αυτό που συνήθως επιτυγχά-
νεται και όχι η εκρίζωση της λοίμωξης (Stekelberg 
JM και Osmon DR 2000).

H μελέτη των Trebse και συν (Trebse R και συν 
2004), η οποία αποτέλεσε οδηγό μελέτη για μας 
έχει πολλούς περιορισμούς. Πρώτον, ως αποτέλε-
σμα περιορισμένων κριτηρίων συμπερίληψης, το 
δείγμα της μελέτης αυτής είναι μικρό αλλά έτυχε 
προοπτικής διαχείρισης, σύμφωνα με την κατάστα-
ση του εμφυτεύματος την δοκιμασμένη δηλαδή 
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σταθερότητα, την ακεραιότητα των περιβαλλό-
ντων αυτά ιστών δηλαδή το μη σχηματισμό συριγ-
γώδους πόρου, το μικροβιολογικό προφίλ δηλαδή 
το γνωστό παθογόνων μικροοργανισμών και την 
εφαρμοζόμενη αντιμικροβιακή θεραπεία δηλαδή 
τον τύπο και τη διάρκεια. Κατά δεύτερον, η μελέτη 
αυτή περιέλαβε μία ανομοιογενή ομάδα εμφυτευ-
μάτων η οποία συνήθως απαιτεί μία εξατομικευμέ-
νη χειρουργική προσέγγιση. Παρόλα αυτά, οι αρχές 
που διέπουν το σχηματισμό των γλυκοκαλύκων, 
όπως είναι η αυξημένη αντιμικροβιακή αντίσταση, 
η παραγωγή εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας και η 
επιμονή της λοίμωξης, αφορούν ενιαία σε όλους 
τους τύπους ξένων σωμάτων. Έτσι, η μελέτη αυτή 
εστίασε σε παράγοντες, οι οποίοι θεωρήθηκαν ση-
μαντική για την εκρίζωση της λοίμωξης σε συσχε-
τισμό με τον γλυκοκάλυκα (biofilm) όπως είναι η 
σταθερότητα, ο παθογόνος μικροοργανισμός και 
η αντιμικροβιακή θεραπεία. Τρίτον, δεδομένου του 
μικρού αριθμού ασθενών που απέτυχαν να δώ-
σουν μία επιτυχημένη ανταπόκριση στη θεραπεία 
και του κινδύνου της αστοχίας κάποιες υποτροπές 
της λοίμωξης μπορεί να μην εμφανίζονται κλινικά 
για αρκετά έτη. Έτσι, ο χρόνος παρακολούθησης 
για περισσότερο από πέντε έτη μπορεί να παρά-
σχει επιπρόσθετα δεδομένα, όσον αφορά στα ευ-
νοϊκά αποτελέσματα μιας μακρόπνοης θεραπευτι-
κής αντιμετώπισης. Και οι δύο ασθενείς, επί των 
οποίων απέτυχε η θεραπεία είχαν αναζωπύρωση 
της λοίμωξης με ανθεκτικούς στη μεθικιλλίνη στα-
φυλοκόκκους υποδηλώνοντας ότι αυτό μπορεί να 
σχετίζεται με αστοχία της θεραπείας και τις στα-
φυλοκοκκικές λοιμώξεις, όπως έχει προταθεί και 
από άλλους ερευνητές (Burger RR και συν 1991, 
Langlais F 2003). 

Ο ορισμός της περιπροθετικής λοίμωξης κατά 
τα τελευταία έτη έχει εμπλουτιστεί σε μεγάλο βαθ-
μό και εμπλουτίζεται διαρκώς (Parvizi J και συν 
2011, 2012, Osmon D και συν 2013). Σε μεγάλο 
βαθμό η εξέλιξη αυτή εξαρτάται και από την εξέλι-
ξη στο πρόβλημα της διαγνωστικής διαδικασίας με 
την αθρόα εισαγωγή βιολογικών δεικτών κατάδει-
ξης της λοίμωξης (Deirmengian C και συν 2003, 
2005, 2014) αν και πολλές από αυτές τις νεοτερι-
κές δοκιμασίες διάγνωσης δεν έχουν τύχει ευρείας 
εφαρμογής ακόμη (Taha M και συν 2018). Η δι-
απίστωση αυτή όπως και ο διαρκώς αύξων αριθ-
μός των θεωρούμενων άσηπτων χαλαρώσεων που 
απορρέει από την εφαρμογή αυτών των μεθόδων 

γεννά επιπλέον ανάγκες όσον αφορά στην ανάγκη 
μελέτης τόσο αυτών των μεθόδων όσο και των βι-
ολογικών ιδιοτήτων των γλυκοκαλύκων, η δυνα-
τότητα τροποποίησης των οποίων θα μπορέσει να 
δώσει αυτόνομη και λύση στο πρόβλημα της χα-
λάρωσης των ενδοπροθέσεων (Osmon D και συν 
2013, McConoughey Stephen J el al 2014, Taha 
M και συν 2018). 

Στον δικό μας ασθενή αυτό που είναι αξιοση-
μείωτο είναι ότι παρά τη μη εκρίζωση της λοίμω-
ξης και παρά την σοβούσα γενική σηπτικότητα 
που φαίνεται ότι έχει ελεγχθεί δεν παρατηρήθη-
κε επίδραση στην οστική αναδιαμόρφωση με κα-
ταστροφικό μηχανικό επακόλουθο. Θα μπορούσε 
να ειπωθεί ότι η περίπτωση αυτή συνιστά τρόπο 
ελέγχου της λοίμωξης με καταστολή με χορήγηση 
αντιβιοτικών (D’jon Lopez και συν 2017, Triantafyl-
lopoulos GK και συν 2016, Slullitel Pablo A και συν 
2018, Souza Ricardo και Araujo AM, 2018). Πα-
ρόλα αυτά, οι θεραπείες με αντιβιοτικά που εφαρ-
μόστηκαν διαχρονικά αν εξαιρεθούν οι φάσεις τις 
νοσοκομειακής νοσηλείας ήταν απλές και πάντοτε 
από του στόματος (Osmon DR και συν 2013). Η 
διαπίστωση αυτή οδηγεί στην υπόθεση ότι μπορεί 
να έχει υπάρξει ένα σύστημα αλληλοακύρωσης της 
επιτόπιας δράσης των μικροβίων που καθιστά πε-
ριορισμένη τη λοιμικότητά τους και καταλήγει στη 
μη εμφάνιση σηπτικής χαλάρωσης. Αυτό όμως δεν 
μπορεί να αποδειχθεί επί του παρόντος.
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