
















TOMOΣ 19, Τεύχος 1 – 2006
Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος



OΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ
Τόμος 19 – Τεύχος 1 – 2006

 8  Φωτογραφία Ορθοπαιδικού ενδιαφέροντος

 9 Από τη Σύνταξη

11 Ιστική αντίδραση στα προϊόντα φθοράς του πολυαιθυλενίου
 Γ. Πετσατώδης, Δ. Καράταγλης  

19   Η εφαρμογή των συστημάτων τοπικής αποδέσμευσης αντιβιοτικών 
στην αντιμετώπιση της οστικής λοίμωξης

 Σ. Τσουρβάκας, Χ. Αλεξανδρόπουλος

31 Μικρομηχανικές ιδιότητες της οστικής δοκίδος
  Π. Αντωναράκος, Γ. Καπετάνος, Κ. Μπουζάκης, Μ. Τσούγκας, Α. Χριστο-

δούλου, Ι. Πουρνάρας  

41 Στατιστική ανάλυση μηνισκικών βλαβών
  Στ. Παπαστεργίου, Π. Μικάλεφ, Γ. Παππής, Ε. Ζιώγας, Π. Παναγόπουλος, 

Κων. Παρίσης
 
47 Η Ορθοπαιδική αντιμετώπιση του διαβητικού ποδιού
  Ε. Μπαλαμπανίδου, Α. Χατζητόλιος, Ι. Μπισχινιώτης, Β. Ασσάντης, Δ. 

Καραμήτσος

55  Αντιμετώπιση επιπλοκών περιτροχαντηρίων καταγμάτων μετά από ο-
στεοσύνθεση με ολισθαίνοντα ήλο DHS (Dynamic Hip Screw)

  Σ. Παράσχου, Α. Παπαπάνος, Ι. Αλεξόπουλος, Ι. Χαριτίδης, Ν. Ρούσσης

65  Ημιολική Αρθροπλαστική Thompson με Τσιμέντο επί Υποκεφαλικών 
Καταγμάτων του Μηραίου

  Τ. Σταυράκης, Χ. Πέτρου, Χ. Παπαγεωργίου, Σ. Σπυριδώνου, Χ. Χαρδούβελης, 
Ν. Κρεμμύδας, Μ. Γαβράς, Γ. Πέτρου

71  Πλαστική της καρπομετακαρπίου άρθρωσης στην οστεοαρθρίτιδα του 
αντίχειρα με εκτομή του μείζονος πολυγώνου και παρεμβολή τένοντα

  Χ. Γκέκας, Α. Τζαβέας, Π. Στεργιανούδης, Δ. Ιντζές

81 Αρθρόδεση ποδοκνημικής με ανάστροφο ενδομυελικό ήλο
 Σ. Παράσχου, Π. Φλέγκας, Τ. Τεφλιούδης, Α. Καρανικόλας, Ι. Χαριτίδης

Περιεχόμενα

Ανασκοπήσεις

Κλινικο-
εργαστηριακές 
μελέτες

Παρουσίαση 
περιπτώσεως



ORTHOPAEDICS
Volume 19 – Issue 1 – 2006

8 Photography
 
9 From the Editor

11 Tissue reaction in polyethylene wear debris
 G. Petsatodes, D. Karataglis 

19   Carrier Systems for the Local Delivery of Antibiotics in Bone Infec-
tions

 S. Tsourvakas, C. Alexanropoulos

31 Micromechanical properties of human vertebral trabeculae
  P. Antonarakos, G. Kapetanos, K. Bouzakis, M. Tsougas, A. Christodoulou, 

J. Pournaras

41 Statistical analysis of meniscal lesions of the knee
  S. Papastergiou, P. Mikalef, G. Pappis, E. Ziogas, P. Panagopoulos, K. 

Parisis
 
47 Orthopaedic management of diabetic foot
  E. Balabanidou, A. Hatzitolios, I. Bischiniotis, V. Assantis, D. Karamitsos

55  Peritrochanteric fractures complications treatment after internal fixa-
tion with dynamic hip screw

  S. Paraschou, A. Papapanos, S. Alexopoulos, S. Haritidis, N. Roussis

65  Hemiarthroplasty Thompson with cement for subcapital fractures of 
the femur

  T. Stavrakis, H. Petrou, Ch. Papageorgiou, S. Spyridonou, H. Harduvelis, N. 
Kremydas, M. Gavras, G. Petrou

71  Treatment of the osteoarthritis of the base of the thumb.
  Ch. Gekas, A. Tzaveas, P. Stergianoudis, D. Intzes

81 Αnkle arthrodesis with retrograde intramedullary nailing
 S. Parashou, P. Flegas, T. Teflioudis, Α. Karanicolas, I. Haritidis

Clinical papers

Contents

Review articles

Case report



Journal
of the Orthopaedic and Traumatology
 Association of Macedonia and Thrace

Publisher
J. Giannakopoulos

ΟΤΕΜaTh President
Property

Orthopaedic and Traumatology
Association of Macedonia and Thrace

10, Egnatia Str., 555 35 Pilea, Thessaloniki
Printing House

Graphic Arts “Melissa”
570 21 Asprovalta –  Thessaloniki

tel.: 23970-23.313. Fax: 23970-21.754

Publishing Committee
I. Giannakopoulos

N. Vahaviolos
D. Intzes

A. Kiriakidis
N. Laliotis

K. Natsis
N. Valanos

Editing Committee
Director
D. Intzes

Members
N. Laliotis

K. Natsis
N. Vahaviolos

Journal Secretariat
N. Vahaviolos
M. Fintanidou

Consulting Editors
D. Verettas
P. Givissis

Ch. Dimitriou
G. Kapetanos

J.M. Kyrkos
Th. Beslikas

T. Papaioannou
J. Pournaras
A. Tsakonas
I. Haritides

A. Christodoulou

Τρί�μηνη�Έκδοση
της�Ορθοπαιδικής�&�Τραυματολογικής�Εταιρείας
Μακεδονίας�-�Θράκης

Εκδότης
Ι. Γιαννακόπουλος
Πρόεδρος Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ.
Ιδιοκτησία
Ορθοπαιδική και Τραυματολογική Εταιρεία
Μακεδονίας-Θράκης
Εγνατία 10, 555 35 Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τυπογραφικό�Εργαστήρι
Γραφικές Τέχνες “Μέλισσα”
570 21 Ασπροβάλτα – Θεσσαλονίκης
Τηλ. 23970-23.313. Fax: 23970-21.754

Εκδοτική�Επιτροπή
Ι. Γιαννακόπουλος
Ν. Βαχαβιόλος
Δ. Ιντζές
Αν. Κυριακίδης
Ν. Λαλιώτης
Κ. Νάτσης
Ν. Βαλάνος

Επιτροπή�Σύνταξης
Διευθυντής
Δ. Ιντζές
Μέλη
Ν. Βαχαβιόλος
Ν. Λαλιώτης
Κ. Νάτσης
Γραμματεία�Περιοδικού
Ν. Βαχαβιόλος
Μ. Φυντανίδου
Σύμβουλοι�Έκδοσης
Δ. Βερέττας
Π. Γκιβίσης
Χρ. Δημητρίου
Γ. Καπετάνος
Ι.Μ. Κύρκος
Θ. Μπεσλίκας
Τ. Παπαϊωάννου
Ι. Πουρνάρας
Αθ. Τσάκωνας
Ι. Χαριτίδης
Α. Χριστοδούλου

Ετήσια Συνδρομή
Γιατροί: 45 €  
Φοιτητές Ιατρικής:10 € 
Ιδρύματα, Οργανισμοί κ.λ.π.: 60 € 

Εγγραφές, εμβάσματα (συνδρομών):
Ορθοπαιδική και Τραυματολογική Εταιρεία
Μακεδονίας-Θράκης
Εγνατίας 10, Πυλαία, Τηλ.: 2310-327626
555 35 Θεσσαλονίκη

ORTHOPAEDICS- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ



ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Διοικητικό Συμβούλιο  Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ. 2005-2006

 Πρόεδρος: Ι. Γιαννακόπουλος
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 Μέλη: Ε. Καλύβας

  Σ. Παπαστεργίου

 Εκπρόσωπος εκτάκτων μελών: Π. Μικάλεφ



Τ ο περιοδικό «ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ» είναι το 
επίσημο όργανο της Ορθοπαιδικής και 

Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας-Θράκης 
και δημοσιεύει εργασίες με αντικείμενο την Ορ-
θοπαιδική και Τραυματολογία ή μελέτες πάνω σε 
θέματα βασικών βιολογικών επιστημών, σχετικές 
με το μυοσκελετικό σύστημα. Μπορούν επίσης 
να δημοσιευθούν απόψεις που αφορούν στην ι-
ατρική εκπαίδευση, στα προβλήματα των Ορθο-
παιδικών και στη δραστηριότητα της Εταιρείας.

Αναλυτικότερα δημοσιεύονται:
1. Ανασκοπήσεις: Αναπτύσσονται ενδιαφέρο-

ντα ορθοπαιδικά θέματα από ένα έως δύο συγ-
γραφείς. Η έκταση του κειμένου δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τίς 25 δακτυλογραφημένες σελίδες 
μαζί με τις εικόνες και τη βιβλιογραφία.

2. Πρωτότυπες εργασίες: Το περιεχόμενό τους 
είναι κλινικό, εργαστηριακό ή κλινικοεργαστη-
ριακό. Έχουν συγκεκριμένη δομή και περιλαμβά-
νουν: περίληψη, όρους εργαστηρίου, σύντομη ει-
σαγωγή όπου αναφέρεται ο σκοπός της εργασίας, 
περιγραφή του υλικού και των μεθόδων έρευνας, 
έκθεση των αποτελεσμάτων, συζήτηση με τα τε-
λικά συμπεράσματα, τίτλο της εργασίας, συγγρα-
φείς, key words και περίληψη στην αγγλική γλώσ-
σα και βιβλιογραφία. Η έκταση του κειμένου δεν 
θα πρέπει να υπερβαίνει τις 10 δακτυλογραφημέ-
νες σελίδες.

3. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις (case re ports): 
Παρουσιάζονται σπάνιες περιπτώσεις στις οποίες 
χρησιμοποιήθηκαν γνωστές ή νέες διαγνωστικές 
ή θεραπευτικές μέθοδοι ή αναπτύσσονται νεώτε-
ρες απόψεις σχετικά με την παθογένειά τους. Η 
έκταση του κειμένου περιορίζεται σε 2-4 δακτυ-
λογραφημένες σελίδες και σ’ αυτές περιλαμβάνο-
νται: μικρή περίληψη, εισαγωγή, περιγραφή των 
περιπτώσεων, σύντομη συζήτηση, τίτλος, συγ-
γραφείς και περίληψη στην Αγγλική και απαραί-

τητη βιβλιογραφία.
4. Ενημερωτικά άρθρα: Παρουσιάζονται πρό-

σφατα επιτεύγματα στο χώρο της Ορθοπαιδικής 
και η έκτασή τους περιορίζεται 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 πε-
ριοδικό ή σκέψεις πάνω σε επιστημονικά ή κοι-
νωνικά θέματα που απασχολούν τους Ορθοπαι-
δικούς.

Κάθε άρθρο που υποβάλλεται στο περιοδικό 
συνοδεύεται απαραίτητα από επιστολή στην ο-
ποία αναφέρονται: 1. Η κατηγορία της εργασίας. 
2. Ότι δεν έχει δημοσιευθεί τμηματικά ή ολόκλη-
ρη σε ελληνικό ή ξένο ιατρικό περιοδικό και 3. 
Ότι έλαβαν γνώση όλοι οι συμμετέχοντες συγ-
γραφείς, οι οποίοι και συνυπογράφουν την επι-
στολή.

Όλα τα άρθρα υποβάλλονται σε τρία αντίγρα-
φα, ενώ οι εικόνες και τα σχήματα σε δύο.

Οι εργασίες που δημοσιεύονται στο περιοδικό 
“ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ” αποτελούν πνευματική ιδι-
οκτησία του συγγραφέα και του περιοδικού. Α-
ναδημοσίευση μερική ή ολική επιτρέπεται μόνον 
ύστερα από έγγραφη άδεια της συντακτικής επι-
τροπής.

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

Η δακτυλογράφηση του κειμένου γίνεται σε δι-
πλό διάστημα μόνο στη μία όψη του φύλλου και 
με περιθώρια 5 εκατ. Στην αρχή της πρώτης σελί-
δας αναγράφονται: 1) ο τίτλος του άρθρου, 2) τα 
ονόματα των συγγραφέων, 3) το όνομα της Κλι-
νικής και του Εργαστηρίου από όπου προέρχεται 
η εργασία. Στο κάτω άκρο της σελίδας θα υπάρχει 
παραπομπή με το όνομα και τη διεύθυνση του 
πρώτου συγγραφέα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
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Η περίληψη πρέπει να είναι ουσιαστική, γράφε-
ται πριν από το κείμενο, κάτω από τον τίτλο.

Η περίληψη στα αγγλικά (abstract) έχει την ί-
δια έκταση με την ελληνική και περιλαμβάνει τον 
τίτλο και τα ονόματα των συγγραφέων.

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο 
ΑΠΑΡΑΙ ΤΗΤΑ περιλαμβάνουν το επώνυμο του 
συγγραφέα και το έτος δημοσίευσης σε παρένθεση 
και όχι αριθμητικές αναφορές. Εάν οι συγγραφείς 
είναι δύο, αναφέρονται τα επώνυμα και των δύο, 
ενώ αν είναι περισσότεροι, το όνομα του πρώτου 
και ακολουθούν 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 εργασί-
ας, το όνομα του περιοδικού με τις συντομεύσεις 
που αναφέρονται στο Index Medicus, η χρονο-
λογία έκδοσης, ο τόμος και οι σελίδες που κατα-
λαμβάνει το άρθρο, π.χ.: 1. Green NE, Allen Bl: 
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. Heppe n stall R.B. 

Fracture treatment and healing W.B. Saunders 
Company, Philadelphia, 1980.

Οι εικόνες πρέπει να είναι τυπωμένες σε γυα-
λιστερό χαρτί, στο πίσω μέρος να σημειώνεται με 
μολύβι το όνομα του συγγραφέα και ο αριθμός 
της εικόνας όπως είναι στο κείμενο.

Ένα βέλος δείχνει το πάνω μέρος της φωτο-
γραφίας. Οι λεζάντες των εικόνων γράφονται σε 
χωριστή σελίδα 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 
ελληνικοί σε χρήση.

Η εργασία (κείμενα καί πίνακες) πρέπει να απο-
στέλλεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ σε ηλεκτρονική μορφή 
(σε αρχείο Word, QuarkXpress ή In Design) απο-
θηκευμένη σε δισκέτα ή CD. Η δια δικασία αυτή 
διευκολύνει την ταχύτερη δημοσίευση της εργα-
σίας.

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

Με την αποδοχή μιας εργασίας για δημοσίευ-
ση, οι συγγραφείς μεταβιβάζουν τα συγγραφικά 
δικαιώματα στην εκδοτική επιτροπή.
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Ορθοπαιδικού  ενδιαφέροντος...

Φωτογραφία από Δημ.  Ιντζέ

...ξημέρωμα, πετώντας στα 36.000 πόδια στις παρυφές του Πόλου, καθ’ oδόν προς το 
Συνέδριο της AAOS, στην Αμερική.
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ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Με αυτό το Τεύχος μπαίνουμε αισίως στο 19ο έτος εκδόσεως του Περιοδικού μας και είναι 
ευκαιρία για μια μικρή ανασκόπηση.

Ελπίζουμε να έχει γίνει αισθητή η προσπάθεια για ένα βήμα ακόμη πιο μπροστά.
Η αλλαγή του Εκδοτικού Οίκου μάλλον οδήγησε σε καλύτερη ποιότητα, σε χαμηλότερη 

τιμή και σε, σαφώς, περισσότερη αξιοπιστία στη συνεργασία και τους χρόνους παράδοσης.
Με την αναθεώρηση των διευθύνσεων περιμένουμε όλα τα μέλη να παίρνουν το Τεύχος 

τους έγκαιρα στο τέλος κάθε τριμήνου, ωστόσο κάθε ενημέρωση για παραλείψεις θα είναι πο-
λύτιμη. Παράλληλα το Περιοδικό αποστέλλεται στο Κολλέγιο, στην ΕΕΧΟΤ και σε όλες τις 
άλλες Ορθοπαιδικές Εταιρείες, σε όλες τις Πανεπιστημιακές και Νοσοκομειακές Ορθοπαιδικές 
Κλινικές της Ελλάδος και τις Ιδιωτικές Κλινικές της Θεσσαλονίκης, σε όλες τις Χειρουργικές 
Κλινικές και τις Ιατρικές Βιβλιοθήκες της Β. Ελλάδος, σε Ιατρικές Εταιρείες συναφών Ειδικο-
τήτων της Β. Ελλάδος και, φυσικά, στην Ιατρική Εταιρεία της Θεσσαλονίκης. Παραλήπτες του 
Περιοδικού είναι, ακόμη, επώνυμοι Ορθοπαιδικοί, φίλοι, γνωστοί καθώς και Επίτιμα Μέλη της 
Εταιρείας σε όλη την Ελλάδα, στην Κύπρο και στο Εξωτερικό. Γίνεται προσπάθεια να αυξηθεί 
το σημερινό tırage της χιλιάδας τευχών και έτσι να δείξουμε τη δουλειά μας όσο το δυνατόν  
περισσότερο. Περιμένουμε και άλλες προτάσεις.

Στην προσπάθεια για μια διαφορετική πινελιά η σελίδα 8 καθιερώθηκε ως χώρος για φωτο-
γραφίες, ή και άλλο υλικό, είτε καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος Ορθοπαιδικών είτε εικόνες του 
παρελθόντος που θα θυμίσουν στους παλιούς και θα μάθουν τους νέους. Στείλτε μας και τη 
δική σας ιδέα.

Με την αξιέπαινη προσπάθεια του κ. Βαχαβιόλου το Περιοδικό έχει περαστεί ήδη στο Δια-
δίκτυο, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, και τα πλήρη κείμενα των εργασιών είναι εύκολα προ-
σβάσιμα σε κάθε συνάδελφο.

Επόμενοι στόχοι μας είναι η έκδοση καταλόγου μελών με σημερινά στοιχεία, η έκδοση Τεύ-
χους - ευρετηρίου των εργασιών, συγγραφέων και θεμάτων όλων των εκδόσεων της ΟΕΒΕ και 
της ΟΤΕΜΑΘ από το 1982 μέχρι σήμερα, ακόμη δε, περισσότερο, η δημιουργία Δίσκου (CD) με 
τα πλήρη κείμενα, πλέον, όλων αυτών των εργασιών στη διάθεση των συναδέλφων, ειδικά των 
νεοτέρων, που δεν μπορούν να έχουν τα παλιά τεύχη.

Ευχαριστούμε για τη συμπαράστασή σας που φθάνει σε μας από πολλούς δρόμους. Στηρι-
ζόμαστε στη βοήθειά σας.

Για τη Συντακτική Επιτροπή
Δ.M.I.
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Iστική αντίδραση
στα προϊόντα φθοράς
του πολυαιθυλενίου

Γ. Πετσατώδης
Δ. Καράταγλης

Α'  Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ., 
Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου».

Περίληψη

Έχει σήμερα αποδειχθεί ότι τα σωμάτια που προκύπτουν από τη 
φθορά του πολυαιθυλενίου (debris) αποτελούν τον κυριότερο πα-
ράγοντα πρόκλησης ιστικής αντίδρασης γύρω από τα ενθέματα 
μετά από επεμβάσεις ολικής αρθροπλαστικής ισχίου ή γόνατος, 
κάτι που έχει ως τελικό αποτέλεσμα τη χαλάρωση της πρόθεσης. 
Τα σωμάτια αυτά αποκαθαίρονται από την περιοχή της άρθρωσης 
με φαγοκυττάρωση από μονοπύρηνα που μεταναστεύουν στην πε-
ριοχή και μετατρέπονται τοπικά σε μακροφάγα.

Η παραγωγή και φαγοκυττάρωση μεγάλου αριθμού σωματίων 
πολυαιθυλενίου διεγείρει την παραγωγή από τα μακροφάγα και 
σε μικρότερο βαθμό από τους ινοβλάστες κυτοκινών, όπως η προ-
σταγλανδίνη PGE2, οι ιντερλευκίνες IL-1α, η IL-1β και η IL-6 και 
ο παράγων  TNF-α, αλλά και ελευθέρων ριζών (ΝΟ) και πρωτεο-
λυτικών ενζύμων όπως η κολλαγενάση και η στρωμελυσίνη. Αυτό 
προκαλεί τόσο την αύξηση της οστεοκλαστικής δραστηριότητας 
γύρω από την πρόθεση, όσο και τον κατακερματισμό της θεμέλιας 
ουσίας του οστού, με τελικό αποτέλεσμα την άσηπτη χαλάρωση 
της πρόθεσης.

Η χρησιμοποίηση cross-linked πολυαιθυλενίου υπερυψηλού μο-
ριακού βάρους, η αποστείρωση αυτού σε αδρανές περιβάλλον, η 
χρησιμοποίηση προθέσεων νέου σχεδιασμού αλλά και εναλλα-
κτικών υλικών για τις αρθρούμενες επιφάνειες αποτελούν νέες 
στρατηγικές στην προσπάθειά μας να ελαττωθεί η ποσότητα των 
παραγομένων προϊόντων φθοράς.

Λέξεις ευρετηρίου:  Ιστική αντίδραση, πολυαιθυλένιο, προϊόντα φθοράς, χα-
λάρωση



Εισαγωγή

Η άσηπτη χαλάρωση ως αποτέλεσμα περιπρο-
θετικής οστεόλυσης εξαιτίας της ιστικής αντίδρα-
σης στα προϊόντα φθοράς εξακολουθεί να αποτε-
λεί σημαντικό πρόβλημα τόσο για τις επεμβάσεις 
αρθροπλαστικής ισχίου όσο και γόνατος (Εικ 1). 
Αρχικά, η πλειονότητα των ερευνητών υπέθεσε 
ότι το βασικό αίτιο για την παρατηρούμενη ιστι-
κή αντίδραση ήταν τα προϊόντα φθοράς του τσι-
μέντου (PMMA), εύγλωττα ονομάζοντας αυτήν 
«νόσο του τσιμέντου» (Goodman 2005). Οι δια-
δοχικές όμως βελτιώσεις στην τεχνική τσιμέντου 
και η εισαγωγή και διάδοση των ολικών αρθρο-
πλαστικών χωρίς τσιμέντο δεν έλυσαν το πρό-
βλημα, όπως κανείς θα περίμενε αν η πιο πάνω 
υπόθεση ήταν αληθής (Amstutz et al 1998, Kim et 
al 1993,1994). Σημαντικός αριθμός κλινικών αλλά 
κυρίως πειραματικών μελετών κατέληξαν ότι για 
την πρόκληση ιστικής αντίδρασης είναι δυνατό να 
ευθύνονται πολλά και ποικίλα προϊόντα φθοράς, 
όπως τα προϊόντα φθοράς του μετάλλου, του τσι-

μέντου αλλά κυρίως του πολυαιθυλενίου (Πουρ-
νάρας 1995, Παπαδόπουλος 2000, Warashina et al 
2003). Το 70-95% των προϊόντων φθοράς (debris) 
έχει αποδειχθεί ότι προέρχεται από το πολυαιθυ-
λένιο και είναι γενικά αποδεκτό ότι αποτελούν 
τον κυριότερο παράγοντα πρόκλησης ιστικής 
αντίδρασης γύρω από τα ενθέματα μετά από επεμ-
βάσεις ολικής αρθροπλαστικής ισχίου ή γόνατος 
(Goodman 2005, Shanbhag et al 1994, Jacobs et al 
1994) (Εικ 2). Έχει μάλιστα αποδειχθεί με μεγάλες 
κλινικές μελέτες ότι ο αυξημένος ρυθμός φθοράς 
του πολυαιθυλενίου οδηγεί σε σημαντικά μεγα-
λύτερο κίνδυνο άσηπτης χαλάρωσης και αναθεώ-
ρησης της πρόθεσης (Wroblewski et al 2004).

Μηχανισμός πρόκλησης φθοράς

Η ολίσθηση δύο επιφανειών, της μίας επί της 
άλλης, οδηγεί αναπόφευκτα στη δημιουργία προ-
ϊόντων φθοράς, όσο χαμηλός και αν είναι ο συν-
τελεστής τριβής μεταξύ τους. Τα ενθέματα που 
χρησιμοποιούνται στις επεμβάσεις ολικής αρθρο-
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Εικ 1: Εικόνα άσηπτης χαλάρωσης ως αποτέλεσμα περιπροθετικής οστεόλυσης σε ολική αρθροπλαστική ισχίου.



πλαστικής είναι σχεδιασμένα ώστε να επιτρέπουν 
σημαντικότατο εύρος ανώδυνης κίνησης και ως 
εκ τούτου η γένεση προϊόντων φθοράς είναι ανα-
μενόμενη και μάλιστα φαίνεται να είναι ανάλογη 
του βαθμού καταπόνησης που υφίσταται η πρό-
θεση. Έτσι οι Shanbhag και Rubash (1994) υπο-
λόγισαν ότι κατά τη διάρκεια ενός έτους, οπότε 
γίνονται περί το ένα εκατομμύριο βήματα, και για 
κεφαλή 28mm, αυτή διατρέχει συνολική γραμμι-
κή απόσταση περί τα 22km εντός του κοτυλιαίου 
ενθέματος, ενώ οι επιφάνειες που συνολικά κινού-
νται η μία επί της άλλης κατά το διάστημα αυτό 
είναι 2463m2. Τα πιο πάνω καταδεικνύουν σαφέ-
στατα το μέγεθος των επιφανειών που δυνητικά 
παράγουν προϊόντα φθοράς σε μία ολική αρθρο-
πλαστική ισχίου, ενώ αντίστοιχα είναι τα μεγέθη 
και για τις ολικές αρθροπλαστικές γόνατος.

Τα προϊόντα φθοράς του πολυαιθυλενίου 
(debris) παράγονται κύρια κατά την αρθρούμε-
νη επιφάνεια μεταξύ της πρόθεσης και του πο-
λυαιθυλενίου και σε μικρότερο βαθμό ανάμεσα 
στην οπίσθια επιφάνεια του πολυαιθυλενίου και 
το μεταλλικό τμήμα της κνημιαίας πρόθεσης ή 
το μεταλλικό κυπέλιο της κοτύλης αντίστοιχα, 

λόγω της αναπτυσσόμενης μεταξύ αυτών τρι-
βής (backside wear). Τα σωμάτια που παράγονται 
έχουν κατά κύριο λόγο σφαιροειδές σχήμα, ενώ 
σε μικρότερο βαθμό είναι δυνατό να έχουν σχήμα 
ινιδίων. Το μέγεθος των παραγόμενων σωματι-
δίων κυμαίνεται από 0,1 ως 2 μm για τις ολικές 
αρθροπλαστικές ισχίου, ενώ είναι σημαντικά με-
γαλύτερο στις ολικές αρθροπλαστικές γόνατος 
(0,1-18 μm με μέσο όρο τα 1,7 μm) (Shanbhag et 
al 2000).

Η έρευνα έχει καταδείξει τέσσερις τρόπους 
παραγωγής debris στην αρθρούμενη επιφάνεια 
μεταξύ πρόθεσης και πολυαιθυλενίου. Πιο συγκε-
κριμένα προϊόντα φθοράς είναι δυνατό να προ-
κύψουν:

1. Συνεπεία τριβής ανάμεσα στις αρθρούμενες 
επιφάνειες που ποτέ δεν είναι απολύτως λείες 
(abrasive wear).

2. Ως αποτέλεσμα ανάπτυξης δυνάμεων συνά-
φειας ανάμεσα στο πολυαιθυλένιο και το μέταλ-
λο που μπορεί να οδηγήσουν στην αποκοπή μίας 
«φλούδας» πολυαιθυλενίου (adhesive wear).

3. Λόγω της κυκλικής φόρτισης του πολυαιθυ-
λενίου που οδηγεί στο σχηματισμό μικρορωγμών, 
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Εικ 2: Εικόνα φθοράς του πολυαιθυλενίου σε ολική αρθροπλαστική γόνατος.



οι οποίες προκαλούν τελικά το σχηματισμό και 
την απόπτωση προϊόντων φθοράς (fatigue wear).

4. Ως αποτέλεσμα της παρεμβολής και της συ-
νακόλουθης τριβής σωματίων τσιμέντου, οστού ή 
μετάλλου ανάμεσα στις αρθρούμενες επιφάνειες 
(third body wear).

Ιστική αντίδραση

Σε σειρά μελετών τόσο κλινικών όσο και in 
vitro ή in vivo σε ζώα έγινε προσπάθεια να διε-
ρευνηθεί σε βάθος η ιστική αντίδραση στα προϊό-
ντα φθοράς του πολυαιθυλενίου (Sethi et al 2003, 
Shanbhag et al 1994,1997,1998,2000, Yao et al 
1997). Τα σωμάτια που προκύπτουν από τη φθο-
ρά του πολυαιθυλενίου (debris) αποκαθαίρονται 
από την περιοχή της άρθρωσης από μονοπύρηνα 
που μεταναστεύουν στην περιοχή από την αιματι-
κή κυκλοφορία και μετατρέπονται τοπικά σε μα-
κροφάγα. Αυτά φαγοκυτταρώνουν τα προϊόντα 
φθοράς πολυαιθυλενίου και τα μεταφέρουν στη 
λεμφική κυκλοφορία, με αποτέλεσμα σωμάτια 
πολυαιθυλενίου να έχουν βρεθεί τόσο στο σπλή-
να και το ήπαρ όσο και στους παραορτικούς λεμ-
φαδένες (Kadoya et al 1998). Εάν η ποσότητα των 
προϊόντων φθοράς υπερβαίνει τις δυνατότητες 
κάθαρσης, αυτά παραμένουν τοπικά και οδηγούν 
στο σχηματισμό κοκκιωματώδους αντιδραστικού 
ιστού, αρχικά στον ινώδη ιστό που περιβάλλει την 
άρθρωση και εν συνεχεία στη διεπιφάνεια μεταξύ 
της πρόθεσης και του οστού. Έχει υπολογιστεί ότι 
για να προκληθεί κλινικά σημαντική ιστική αντί-
δραση απαιτούνται 109 έως 1010 σωματίων πολυ-
αιθυλενίου ανά γραμμάριο ιστού (Elfick et al 2003, 
Kadoya et al 1998, Urban et al 2000). Στον ιστό 
αυτό περιέχεται σημαντικός αριθμός ινοβλαστών, 
μακροφάγων και γιγαντοκυττάρων που περιβάλ-
λουν τα μεγάλα σε μέγεθος σωμάτια πολυαιθυ-
λενίου που δεν είναι δυνατό λόγω μεγέθους να 
φαγοκυτταρωθούν. Μικροσκοπικός έλεγχος υπό 
πολωμένο φως απεκάλυψε μεγάλο αριθμό σω-
ματίων πολυαιθυλενίου που εμφανίζονται ως δι-
πλοεστιακά σωμάτια εντός του κυτταροσώματος 
των μακροφάγων. Η φαγοκυττάρωση των σωμα-
τίων πολυαιθυλενίου από τα μακροφάγα οδηγεί 
στη συνεχή διέγερση αυτών, με αποτέλεσμα τη 

διατάραξη της ευαίσθητης δυναμικής ισορροπίας 
μεταξύ των παραγόντων που προάγουν και αυ-
τών που αναστέλλουν τη φλεγμονώδη διαδικα-
σία. Φαίνεται μάλιστα ότι τα σφαιροειδή σωμάτια 
με διάμετρο 0,1-1μm διεγείρουν εντονότερα τα 
μακροφάγα προκαλώντας μεγαλύτερη έκκριση 
κυτοκινών και έτσι είναι πιθανότερο να εκκινή-
σουν διαδικασίες οστεόλυσης (Shanbhag et al 
1994), ενώ δε φάνηκαν διαφορές στην ένταση της 
ιστικής αντίδρασης που προκαλείται από σωμά-
τια συμβατικού και cross-linked πολυαιθυλενίου 
(Sethi et al 2003).

Στους παράγοντες που εκλύονται από τα μα-
κροφάγα μετά τη φαγοκυττάρωση σωματίων πο-
λυαιθυλενίου περιλαμβάνονται προσταγλανδίνες 
όπως η PGE2, ιντερλευκίνες όπως η IL-1α, η IL-1β 
και η IL-6, η κολλαγενάση, η στρωμελυσίνη, άλ-
λες ουσίες που προάγουν τη διαδικασία της άση-
πτης φλεγμονής όπως ο TNF-α (Tumour Necrosis 
Factor) αλλά και ελεύθερες ρίζες όπως το μονο-
ξείδιο του αζώτου (ΝΟ) που έχει απευθείας τοξική 
δράση στους ιστούς (Shanbhag et al 1998). Εκτός 
από τα μακροφάγα και οι ινοβλάστες συμβάλουν 
σημαντικά στη διαδικασία της περιπροθετικής 
οστεόλυσης, καθώς διέγερσή τους από προϊόντα 
φθοράς οδηγεί στην έκκριση από αυτούς αυξη-
μένης ποσότητας πρωτεολυτικών ουσιών όπως 
η κολλαγενάση και η στρωμελυσίνη, αλλά και 
παραγόντων που οδηγούν σε καταστολή της πα-
ραγωγής κολλαγόνου από τους οστεοβλάστες 
(Shanbhag et al 1997, Yao et al 1997).

Πιο συγκεκριμένα, ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο 
φαίνεται να παίζουν η PGE2, και η IL-1α που διε-
γείρουν και συντηρούν την αύξηση της οστεοκλα-
στικής δραστηριότητας γύρω από την πρόθεση. 
Οι Goodman και συν (1988,1995) και Thornhill 
και συν (1990) βρήκαν ότι η ποσότητα της παρα-
γόμενης PGE2 και IL-1 είναι σημαντικά αυξημένη 
γύρω από χαλαρωμένες μηριαίες προθέσεις, κα-
ταδεικνύοντας έτσι το ρόλο τους στην περιπρο-
θετική οστεόλυση και τη συνακόλουθη χαλάρω-
ση. Ανοσοϊστοχημικές μελέτες και μελέτες του 
mRNA συνέδεσαν άμεσα την αύξηση των κυτο-
κινών με τη διέγερση των μακροφάγων (Glant et 
al 1993, Jiranek et al 1993), ενώ η δέσμευση λιπο-
πολυσακχαριτών στην επιφάνεια των σωματίων 
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πολυαιθυλενίου φαίνεται να αυξάνει σημαντικά 
την ιστική αντίδραση των μακροφάγων έναντι 
τους (Cho et al 2002). Υπάρχουν ακόμη ενδείξεις 
ότι τα μακροφάγα μετά τη διέγερσή τους εκτός 
από έκκριση ουσιών που διεγείρουν τους οστεο-
κλάστες είναι δυνατό να ασκήσουν και απευθείας 
οστεοκλαστική δραστηριότητα (Εικ 3). Τέλος, η 
αυξημένη παραγωγή κολλαγενάσης και τη στρω-
μελυσίνης, ουσιών με έντονη πρωτεολυτική δρά-
ση έχει ως αποτέλεσμα τον κατακερματισμό της 
θεμέλιας ουσίας του οστού, κάτι που μπορεί άμε-
σα να οδηγήσει σε περιπροθετική οστεόλυση και 
άσηπτη χαλάρωση.

Ο Kim και συν (1993) σε μελέτη τους ανέλυ-
σαν το φάσμα και τη σύσταση των κυτοκινών και 
των ουσιών που προάγουν την οστεόλυση γύρω 
από προθέσεις που τοποθετήθηκαν τόσο με όσο 
και χωρίς τσιμέντο. Βρήκαν ότι σε περιπτώσεις 
άσηπτης χαλάρωσης οι ποσότητες PGE2, IL-1α, 
IL-1β, IL-6, κολλαγενάσης, στρωμελυσίνης και 
TNF-α ήταν αυξημένες και για τους δύο τύπους 
προθέσεως. Το εύρημα αυτό ενισχύει την υπόθε-
ση ότι το πολυαιθυλένιο, κοινός παρονομαστής 
και στους δύο τύπους πρόθεσης, είναι το βασικό 
αίτιο πρόκλησης ιστικής αντίδρασης.

Συμπέρασμα

Η παραγωγή και φαγοκυττάρωση μεγάλου 
αριθμού σωματίων πολυαιθυλενίου διεγείρει την 
παραγωγή κυτοκινών, ελευθέρων ριζών και πρω-
τεολυτικών ενζύμων κυρίως από τα μακροφάγα 

και σε μικρότερο βαθμό από τους ινοβλάστες. 
Αυτό προκαλεί τόσο την αύξηση της οστεοκλα-
στικής δραστηριότητας γύρω από την πρόθεση, 
όσο και τη λύση του οργανικού μέρους του οστού, 
με τελικό αποτέλεσμα την άσηπτη χαλάρωση της 
πρόθεσης. Η χρησιμοποίηση cross-linked πο-
λυαιθυλενίου υπερυψηλού μοριακού βάρους, η 
αποστείρωση αυτού σε αδρανές περιβάλλον και 
η χρησιμοποίηση προθέσεων νέου σχεδιασμού 
αποτελούν στρατηγικές στην προσπάθειά μας να 
ελαττωθεί η ποσότητα των παραγομένων προϊό-
ντων φθοράς. Προς την ίδια κατεύθυνση στοχεύει 
και η ολοένα συχνότερη τελευταία χρήση εναλ-
λακτικών αρθρούμενων επιφανειών ιδίως στις 
ολικές αρθροπλαστικές ισχίου (κεραμικό σε κε-
ραμικό, ή μέταλλο σε μέταλλο) (Παπαδόπουλος 
2000, Petsatodes et al 2005).

Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει πραγμα-
τοποιηθεί, το πρόβλημα της παραγωγής και της 
ιστικής αντίδρασης στα προϊόντα φθοράς του πο-
λυαιθυλενίου δεν έχει πλήρως διερευνηθεί μέχρι 
σήμερα και απασχολεί την επιστημονική κοινότη-
τα αποτελώντας σημείο συνεχιζόμενης έρευνας.

Abstract

Tissue reaction in polyethylene wear debris
G. Petsatodes, D. Karataglis

It is well proven nowadays that polyethylene wear 
debris constitutes a major factor for tissue reaction 
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Εικ 3: Σχεδιάγραμμα που απεικονί-
ζει την αλληλουχία γεγονότων της 
ιστικής αντίδρασης στα προϊόντα 
φθοράς του πολυαιθυλενίου: η πα-
ραγωγή προϊόντων φθοράς (Α) οδη-
γεί στη φαγοκυττάρωσή τους και τη 
διέγερση των μακροφάγων (Β), τα 
οποία ακολούθως παράγουν κυτο-
κίνες που διεγείρουν και συντηρούν 
την αύξηση της οστεοκλαστικής 
δραστηριότητας (Γ), με τελικό απο-
τέλεσμα την άσηπτη χαλάρωση της 
πρόθεσης (Δ).



around hip or knee arthroplasty implants, with pros-
thesis loosening as its end result. Wear particles are 
cleared from around the joint through phagocytosis 
by mononuclear cells migrating in the arthroplasty 
region and locally transforming to macrophages.

Production and phagocytosis of a large number of 
polyethylene wear particles induces the production 
of cytokines such as prostaglandin PGE2, interleu-
kins IL-1α, IL-1β and IL-6 and TNF-α, as well as 
NO and proteolytic enzymes including collagenase 
and stromelysin from macrophages and to a lesser 
extent from fibroblasts. The above cause an increase 
in osteoclastic activity and bone matrix fragmenta-
tion around the prosthesis, resulting in aseptic loos-
ening of the prosthesis.

The use of cross-linked ultra-high-molecular-
weight polyethylene, its sterilization in an inert en-
vironment, the use of new-design implants as well 
as alternative bearing surface materials constitute 
recently adopted strategies in an effort to reduce the 
production of wear particles.

Key words:  tissue reaction, polyethylene, wear de-
bris, loosening
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Η εφαρμογή των συστημάτων 
τοπικής αποδέσμευσης αντιβι-
οτικών στην αντιμετώπιση της 
οστικής λοίμωξης.

Σ. Τσουρβάκας
Χ. Αλεξανδρόπουλος

Ορθοπαιδική Κλινική
Γενικού Νοσοκομείου 
Τρικάλων

Περίληψη

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

Λέξεις ευρετηρίου:  οστική λοίμωξη, τοπική αποδέσμευση αντιβιο-
τικών, ακρυλικό τσιμέντο οστών, θρόμβος ινώ-
δους, ακρυλικά πολυμερή. 



εφαρμογής όσο και αυτών που βρίσκονται στο στά-
διο της έρευνας με σκοπό να συμβάλλουμε κατά το 
δυνατό στην αντιμετώπιση του προβλήματος της 
μετεγχειρητικής οστικής φλεγμονής.

Εισαγωγή

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

β)  Να παρουσιάζει επαρκή βακτηριοκτόνο δρα-
στηριότητα.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

στικές καθώς και την αντιμετώπιση της χρόνιας 
οστεομυελίτιδας.

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

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

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

Ενσω μάτωση αντιβιοτικών σε βιοαπορροφήσι-
μα υλικά

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

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

 
(Ι) Θρόμβος ινώδους και αντιβιοτικά:

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

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

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

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

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

(II) Αντιβιοτικά και συνθετικά πολυμερή:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ενσωμάτωση αντιβιοτικών σε οστικά
     μοσχεύματα

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

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

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

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

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

Συμπεράσματα

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Εφαρμόσαμε την τεχνική της νανοδιείσδυσης για την εκτίμηση 
του μέτρου ελαστικότητας της οστικής δοκίδος από τον 4ο ανθρώ-
πινο οσφυϊκό σπόνδυλο. Τα δείγματα προέρχονταν από 5 πρόσφα-
τα θανόντες ανθρώπους (2 άνδρες και 3 γυναίκες), ηλικίας από 16 
έως 90 ετών (Μ.Ο. 46,6 έτη). Μετά την αρχική φάση της συλλογής 
και συντήρησης των σπονδύλων, προετοιμάσαμε κατάλληλα τα 
δείγματα του σπογγώδους οστού από το σώμα κάθε σπονδύλου, 
ώστε να προσδιορίσουμε το μέτρο ελαστικότητας των δοκίδων πα-
ράλληλα και εγκάρσια, σε σχέση με τον επιμήκη άξονα τους. 

Πραγματοποιήσαμε 719 έγκυρες μετρήσεις, σε 103 μεμονωμένες 
δοκίδες. Στην έρευνα μας διαπιστώσαμε ότι το μέτρο ελαστικότη-
τας της οστικής δοκίδος στον 4ο ανθρώπινο οσφυϊκό σπόνδυλο 
κυμαίνεται από 8,15 GPa έως 23,27 GPa, με μέσο όρο τα 13,67 
GPa. Η τιμή αυτή είναι 2,5 φορές υψηλότερη από την μέχρι σήμε-
ρα χρησιμοποιούμενη τιμή.

Η νανοδιείσδυση αποτελεί μία σύγχρονη, αξιόπιστη, υψηλής τε-
χνολογίας μέθοδο για την εκτίμηση των μηχανικών ιδιοτήτων των 
μικροανατομικών χαρακτηριστικών του οστού, δηλαδή εκείνων 
του οστεώνα, των διάμεσων πεταλίων και της οστικής δοκίδος.

Λέξεις ευρετηρίου:  Οστικές δοκίδες, συντελεστής ελαστικότητας, νανοδι-
είσδυση, μηχανικές ιδιότητες οστού  

Η εργασία αυτή μοιράστηκε το πρώτο Βραβείο για προφορικές ανακοινώσεις στο 24ο Συνέδριο της ΟΤΕΜΑΘ,
το 2005, και είναι μέρος Διδακτορικής Διατριβής



Εισαγωγή

Οι έρευνες σχετικά με τις μηχανικές ιδιότητες 
του οστού επηρεάζουν πολλές από τις σύγχρονες 
απόψεις της Ορθοπαιδικής. Τα πεδία της βασικής 
έρευνας έχουν επεκταθεί πλέον από το μακρο-
σκοπικό στο μικροσκοπικό επίπεδο οργάνωσης 
του οστού, σε μία προσπάθεια να ερμηνευτούν 
καλύτερα, τα βιολογικά φαινόμενα που το αφο-
ρούν.

Οι εμβιομηχανικές μελέτες του οστού γίνονται 
με διάφορες τεχνικές. Συνήθως εφαρμόζονται οι 
κλασσικές μηχανικές δοκιμασίες (δοκιμασία συ-
μπίεσης, ελκυσμού, κάμψης ή στροφής) σε μεγά-
λα ή συγκεκριμένου τύπου οστού δείγματα (π.χ. 
σπογγώδες ή συμπαγές). Με την εξέλιξη κατέστη 
δυνατή η εφαρμογή των κλασσικών μηχανικών 
δοκιμασιών σε πιο μικρά δείγματα οστού (μικρο-
μηχανικές δοκιμασίες). Το υψηλό ποσοστό τεχνι-
κών σφαλμάτων και η ανάγκη για εμβάθυνση της 
έρευνας οδήγησαν περαιτέρω, στην ανάπτυξη πιο 
σύγχρονων τεχνικών με υψηλό τεχνολογικό υπό-
βαθρο, όπως είναι οι υπέρηχοι, το σαρωτικό ακου-
στικό μικροσκόπιο, τα πεπερασμένα στοιχεία, το 
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο ή οι τεχνικές διείσδυ-
σης. Οι τεχνικές αυτές μπορούν να εφαρμοστούν 
για να εκτιμήσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις 
μηχανικές ιδιότητες των μικροανατομικών πλέον 
χαρακτηριστικών του οστού, όπως των οστικών 
δοκίδων, των οστεώνων ή ακόμα και των διάμε-
σων πεταλίων του οστεώνα.

Η φιλοσοφία των τεχνικών διείσδυσης στηρί-
ζεται στην ανάλυση της αντίστασης που εμφα-
νίζει ένα υλικό κατά την είσοδο ενός εισβολέα 
- εμβόλου στην μάζα του. Η αιχμή του εισβολέα 
έχει συγκεκριμένο σχήμα και διαστάσεις. Κατά 
την είσοδο του στη μάζα ενός υλικού δημιουργεί-
ται ένα εντύπωμα. Η ανάλυση του μεγέθους του 
εντυπώματος και της δύναμης που το δημιούργη-
σε μπορεί να οδηγήσει σε ορισμένα συμπεράσμα-
τα σχετικά με τις μηχανικές ιδιότητες των υλικών 
και κυρίως του μέτρου της ελαστικότητας του. 
(Young’s Modulus). 

Η νανοδιείσδυση είναι η πιο πρόσφατη εξέλιξη 

των τεχνικών διείσδυσης, η οποία αναπτύχθηκε 
από τους μηχανικούς την τελευταία δεκαετία για 
την εκτίμηση των μηχανικών ιδιοτήτων των λε-
πτών επιστρώσεων σε σύνθετα υλικά. Επιτρέπει 
την παράλληλη και συνεχή καταγραφή της δύνα-
μης εισόδου του εισβολέα και του βάθους διείσ-
δυσης (ύψος του εντυπώματος) με πολύ υψηλή 
ανάλυση, της τάξεως των mNt για τη δύναμη και 
nm για το βάθος διείσδυσης και φυσικά με μεγά-
λη αξιοπιστία στην ακρίβεια των μετρήσεων. Συ-
νήθως υπάρχει μια αρχική φάση φόρτισης, κατά 
την οποία ο εισβολέας εισάγεται με συγκεκριμένο 
ρυθμό στη μάζα του υλικού, την οποία διαδέχεται 
η φάση αποφόρτισης κατά την οποία ο εισβολέας 
απομακρύνεται. Έτσι λαμβάνεται μία συνεχή κα-
μπύλη φόρτισης - αποφόρτισης από την ανάλυση 
της οποίας μπορούμε να υπολογίσουμε το μέτρο 
ελαστικότητας του υλικού.

Το βασικότερο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι 
ότι επιτρέπει τη μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων 
σε δείγματα υλικών με μέγεθος μερικών μικρό-
μετρων (10-6m). Το γεγονός αυτό την καθιστά 
ιδιαίτερα θελκτική μέθοδο για την εκτίμηση των 
μηχανικών ιδιοτήτων του οστεώνα ή της οστι-
κής δοκίδος, το μέγεθος των οποίων δεν υπερ-
βαίνει συνήθως τα 500 μικρόμετρα. Επιπλέον, οι 
μετρήσεις με νανοδιείσδυση μπορούν να γίνουν 
και σε διαφορετικούς άξονες φόρτισης στο ίδιο 
δείγμα επιτρέποντας έτσι την εκτίμηση των υλι-
κών με ανισότροπες μηχανικές ιδιότητες, όπως το 
οστούν. (εικ. 1)

Εμείς εφαρμόσαμε τη νανοδιείσδυση για την 
εκτίμηση του μέτρου ελαστικότητας της οστικής 
δοκίδος του 4ου ανθρώπινου οσφυϊκού σπονδύ-
λου. Τα δείγματα προέρχονταν από 5 πρόσφατα 
θανόντες ανθρώπους (2 άνδρες και 3 γυναίκες), 
ηλικίας από 16 έως 90 έτη (Μ.Ο. 46,6 έτη). Μετά 
την αρχική φάση της συλλογής και συντήρησης 
των σπονδύλων, προετοιμάσαμε κατάλληλα τα 
δείγματα του σπογγώδους οστού από το σώμα 
κάθε σπονδύλου, ώστε να προσδιορίσουμε το μέ-
τρο ελαστικότητας των δοκίδων του σε δύο άξο-
νες φόρτισης, δηλαδή παράλληλα και εγκάρσια, 
σε σχέση με τον επιμήκη άξονα τους.
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Υλικό – μέθοδος

Α) Προετοιμασία των δειγμάτων

Κατά τη διάρκεια νεκροτομής ελήφθησαν μαζί 
με τα παρακείμενα μαλακά μόρια 5 ανθρώπινοι 
οσφυϊκοί σπόνδυλοι (4ος οσφυϊκός) από 2 άνδρες 
και 3 γυναίκες, ηλικίας 16 έως 90 έτη (Μ.Ο. 46,6 
έτη). Τα δείγματα σφραγίστηκαν σε αεροστεγείς 
σακούλες και ψύχθηκαν σε θερμοκρασία -10ο 
βαθμών Κελσίου. 

Μετά την πλήρη απόψυξη των σπονδύλων 
αφαιρέθηκαν με προσοχή όλοι οι περιβάλλοντες 
μαλακοί ιστοί καθώς και τα οπίσθια στοιχεία 
(ακανθώδεις αποφύσεις, πέταλα, ανάντεις και 
κατάντεις). Κατόπιν άρχισε η κοπή του σώματος 
των σπονδύλων για τη λήψη των δειγμάτων του 
σπογγώδους οστού χρησιμοποιώντας τη συσκευή 
ISOMET 1000 (Buehler), υπό συνεχή ροή απιονι-
σμένου νερού, εξασφαλίζοντας έτσι ελάχιστη μη-

χανική ή θερμική βλάβη στις επιφάνειες κοπής.
Από τη μεσότητα του σώματος κάθε σπονδύ-

λου, αφαιρέθηκε τμήμα σπογγώδους οστού πά-
χους 5 χιλιοστών, το οποίο κόπηκε εκ νέου στη 
μέση κατά το εγκάρσιο επίπεδο δημιουργώντας 
δύο μικρότερους κύβους σπογγώδους οστού, με 
σκοπό να μετρηθούν οι μηχανικές ιδιότητες των 
δοκίδων σε δύο κατευθύνσεις: παράλληλα και 
εγκάρσια σε σχέση με τον επιμήκη άξονα τους.

Τα δείγματα μετά την κοπή τους πλύθηκαν με 
πίδακα απιονισμένου νερού υπό πίεση για την 
απομάκρυνση του μυελού από τις μυελοκυψέλες, 
στέγνωσαν με ξηρό αέρα και μονιμοποιήθηκαν σε 
εποξική ρητίνη, η οποία στηρίζει τις δοκίδες κατά 
τη διάρκεια των μετρήσεων. 

Μετά τη μονιμοποίησή τους ακολούθησε η λεί-
ανση και στίλβωση των επιφανειών μέτρησης με 
ειδικά, πολύ λεπτά, υαλόχαρτα (SiC), διαδοχικά 
μικρότερου μεγέθους κόκκων (grid 400, 600, 800, 
1000 και 1200) και ειδικές πάστες αλουμινίου ή 
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Εικόνα 1. Αρχική εικόνα μίας οστικής δοκίδος κάτω από το οπτικό μικροσκόπιο πριν την έναρξη των μετρήσεων. Σε 
μεγέθυνση τα εντυπώματα που εγκαταλείπει ο εισβολέας μετά την εκτέλεση πολλαπλών μετρήσεων στο οστούν. Το βά-

θος κάθε τέτοιου εντυπώματος κυμαίνεται περί το 1 μικρόμετρο (10-6m) και η διάμετρος του περί τα 5μm.



διαμαντιού το μέγεθος των κόκκων των οποίων 
ξεκινά από 5 μικρόμετρα(10-6m) έως 0,05 μικρό-
μετρα. Έτσι το τελικό μέγεθος των ανωμαλιών 
στις επιφάνειες μέτρησης δεν υπερέβαινε τα 50 
νανόμετρα(10-9m), που σημαίνει ότι οι επιφά-
νειες ήταν πρακτικά τέλεια λείες και τα δείγματα 
ήταν πλέον έτοιμα για την εκτέλεση των νανομε-
τρήσεων.

Β) εκτέλεση των μετρήσεων

Για τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε η συσκευή 
Fischerscope H100 της Fischer. Τις μετρήσεις τις 
πραγματοποιήσαμε χρησιμοποιώντας αιχμή εμ-
βόλου τύπου Berckovits ( οξύαιχμη εισβολείς με 
βάση ισόπλευρου τριγώνου). Αρχικά το δείγμα 
τοποθετείται πάνω στην ειδική κινητή πλατφόρμα 
της συσκευής, κάτω από το οπτικό μικροσκόπιο, 
όπου αναγνωρίζονται οι πλέον κατάλληλες προς 
μέτρηση δοκίδες. Στη συνέχεια προγραμματίζεται 
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή η ακολουθία των 
σημείων όπου θα γίνουν οι μετρήσεις (κατά μέσο 
όρο 7 - 8 σε κάθε δοκίδα) και οι τεχνικές συνθή-
κες του πειράματος (μέγιστη δύναμη φόρτισης, 
ρυθμός αύξησης της δύναμης, ταχύτητα αποφόρ-
τισης κ.λ.π.) και το δείγμα μεταφέρεται κάτω από 
τη μονάδα του εισβολέα για την εκτέλεση των δι-
εισδύσεων. (εικ.1) 

Σε κάθε μέτρηση το έμβολο πλησίαζε την επι-
φάνεια του δείγματος με την πιο μικρή δυνατή 
ταχύτητα (< 1μm/ sec), ώστε να προσδιοριστεί με 
ακρίβεια το σημείο της 1ης επαφής του εισβολέα 
με την επιφάνεια του δείγματος, το οποίο αποτε-
λούσε το σημείο αναφοράς για την καταγραφή 
του βάθους διείσδυσης. Από εκείνο το σημείο 
ξεκινούσε πλέον ένας πλήρης κύκλος φόρτισης 
– αποφόρτισης. 

Το πειραματικό πρωτόκολλο περιελάμβανε τη 
βαθμιαία αύξηση της δύναμης εισβολής με στα-
θερή ταχύτητα: μέγιστη δύναμη φόρτισης (Pmax) 
20mNt με ρυθμό φόρτισης 1Nt/sec. Το μέγιστο 
βάθος διείσδυσης (hmax) στα περισσότερα δείγμα-
τα ξεπερνούσε ελαφρά το ένα μικρόμετρο (1μm= 
10-6 μέτρου). Ακολουθούσε ένα χρονικό διάστη-
μα 10'', με σταθερή τη μέγιστη δύναμη φόρτι-
σης και στη συνέχεια αποσύρονταν ο εισβολέας, 
(αποφόρτιση) με ρυθμό το μισό του ρυθμού φόρ-
τισης (χρόνος αποφόρτισης ίσος με 40'') μέχρι το 
10% της μέγιστης δύναμης φόρτισης (2 mNt). Σε 
αυτό το σημείο διατηρούσαμε, εκ νέου, σταθερή 
τη φόρτιση των 2 mNt για ακόμα 20'', ώστε να 
εξισορροποιηθεί θερμικά το σύστημα και ο εισβο-
λέας αποσύρονταν πλήρως από το συγκεκριμένο 
σημείο μέτρησης. Ένα νέο σημείο μέτρησης επιλέ-
γονταν και επαναλαμβανόταν ένας νέος κύκλος 
μετρήσεων. (σχήμα 1)
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Σχήμα 1. Χρονική ακολουθία του πειραματικού πρωτοκόλλου

Φόρτιση (Νt)

Χρόνος (sec)

Σταθερή εφαρμογή
της μέγιστης φόρτισης

Βαθμιαία
αποφόρτιση

Θερμική εξισορρόπηση 
συστήματος

Baθμιαία αύξηση 
της φόρτισης



Γ) υπολογισμός του μέτρου ελαστικότητας

Η ανάλυση κάθε καμπύλης φόρτισης – απο-
φόρτισης (σχήμα 2) στηρίζεται στη θεωρία που 
αναπτύχθηκε από τους Oliver and Pharr (1992). 
Το πρώτο βήμα για τον υπολογισμό του μέτρου 
ελαστικότητας (Εb) του υλικού είναι ο υπολογι-
σμός μίας μεταβλητής, που ονομάζεται “ακαμψίας 
επαφής” (contact stiffness, S) και η οποία αποτε-
λεί ένα δείκτη της αντίστασης του οστού στην 
ελαστική παραμόρφωση. Η μεταβλητή S υπολο-
γίζεται εύκολα από την καμπύλη φόρτισης – απο-
φόρτισης, ισοδυναμεί δε με την κλίση του αρχικού 
τμήματος της καμπύλης αποφόρτισης, όπως φαί-
νεται στο σχήμα 2.

Το μέτρο ελαστικότητας (Eb ) του οστού σχετί-
ζεται με τη μεταβλητή S με βάση την εξίσωση (1):

        

όπου Eb και νb είναι το μέτρο ελαστικότητας 
και ο συντελεστής Poisson του οστού, Ei και νi 
οι αντίστοιχες τιμές για το υλικό της αιχμής του 
εμβόλου (διαμάντι στη συγκεκριμένη περίπτωση) 
και β μία σταθερά, που έχει υπολογιστεί πειραμα-
τικά και είναι ίση με 1034.

Η μεταβλητή (Α) ονομάζεται επιφάνεια επαφής 
(contact area) και υπολογίζεται από την καμπύ-

λη φόρτισης – αποφόρτισης μέσω μίας σειράς 
μαθηματικών μοντέλων που προϋποθέτουν την 
απόλυτα ακριβή γνώση του σχήματος και των δι-
αστάσεων της αιχμής του εμβόλου. Ουσιαστικά 
εκφράζει το εμβαδόν του εντυπώματος που δη-
μιουργεί το έμβολο στο υλικό τη στιγμή της μέγι-
στης διείσδυσης. Οι τιμές των μεταβλητών Ei και 
νi, που αφορούν το έμβολο τύπου Berckovits είναι 
1141 GPa και 0,07 αντίστοιχα. Ο δείκτης Poisson 
στα οστά θεωρείται ίσος με 0,3. Εφόσον στην εξί-
σωση (1) είναι γνωστές οι τιμές των μεταβλητών, 
νb ,Ei ,νi και β και, όπως αναφέραμε, μπορούμε 
να υπολογίσουμε τις τιμές των (S) και (Α), είναι 
εύκολο πλέον να υπολογίσουμε το μέτρο ελαστι-
κότητας (Εb )του οστού.

Αποτελέσματα

Εκτελέσαμε 719 έγκυρες μετρήσεις σε 103 συ-
νολικά δοκίδες (μέσος όρος 7-8 μετρήσεις ανά 
δοκίδα). Τα δείγματα προέρχονται από 5 διαφο-
ρετικούς δότες και πραγματοποιήσαμε μετρήσεις 
εγκάρσια και παράλληλα με τον επιμήκη άξονα 
των κάθετων δοκίδων του σπογγώδους οστού. Η 
ανάλυση των αποτελεσμάτων περιελάμβανε τον 
υπολογισμό του μέσου όρου του μέτρου ελαστι-
κότητας για όλα τα δείγματα και αντίστοιχα τον 
υπολογισμό του μέτρου ελαστικότητας για κάθε 
κατεύθυνση και για κάθε δείγμα ξεχωριστά (πίνα-
κας 1).
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Σχήμα 2. Τυπική καμπύλη φόρτισης – αποφόρτισης σε νανοδιείσδυση. Από την κλίση του αρχικού τμήματος της κα-
μπύλης αποφόρτισης υπολογίζεται η ακαμψία επαφής (S)

Δύναμη εισβολής mN

Βάθος διείσδυσης m



Στα αποτελέσματά μας διαπιστώσαμε ότι το μέ-
τρο ελαστικότητας της οστικής δοκίδος κυμαίνε-
ται από 8,15 GPa έως 23,67 GPa με μέσο όρο 13,67 
GPa. Οι αντίστοιχοι μέσοι όροι για το εγκάρσιο 
και επίμηκες μέτρο ελαστικότητας είναι 13,5 GPa 
και 13,8 GPa. 

Συζήτηση

Η εκτίμηση των μηχανικών ιδιοτήτων των 
οστών αποτελεί βασικό τμήμα της έρευνας για τη 
θεραπεία των οστικών παθήσεων και της εξέλιξης 
των υλικών και φαρμάκων που χρησιμοποιούνται 
στην Ορθοπαιδική. Η σύγχρονη έρευνα προσα-
νατολίζεται πλέον στην εκτίμηση των μηχανικών 
ιδιοτήτων των μικροανατομικών χαρακτηριστι-
κών του οστού, όπως π.χ. της οστικής δοκίδος.

Το μέγεθος του οστεώνα κυμαίνεται από 200 
έως 300 μm και εκείνο της οστικής δοκίδος είναι 

συνήθως μικρότερο από 500 μm (Rho et al,1999). 
Εφαρμόζοντας τα κλασσικά μηχανικά τεστ σε με-
μονωμένες δοκίδες ή οστεώνες (μικρομηχανικά 
τεστ) διαπιστώθηκε ότι είναι ευαίσθητα σε τε-
χνικά σφάλματα. Επιπλέον, οι προγενέστερες τε-
χνικές διείσδυσης, (μακρο- και μικρο-διείσδυση) 
έχουν ορισμένους περιορισμούς στο μέγεθος των 
μορφολογικών χαρακτηριστικών του οστού, όπου 
μπορούν να εφαρμοστούν και επιπλέον σε αυτή 
την κλίμακα μεγέθους η επίδραση των υπομικρο-
σκοπικών χαρακτηριστικών του οστού, όπως π.χ. 
των θεμελίων γραμμών ή των σωληνίσκων είναι 
σημαντική και επηρεάζει την ακρίβεια των απο-
τελεσμάτων.

Η νανοδιείσδυση στηρίζεται στην ταυτόχρονη 
καταγραφή της δύναμης και της παραμόρφωσης, 
με πολύ μεγάλη ανάλυση των μεταβολών, που αγ-
γίζει τα 0,4 m-Nt (10-3 Nt) για τη δύναμη και 1nm 
(10-9m) για την παραμόρφωση. Η δυνατότητα 
της εφαρμογής της σε επιλεγμένα σημεία της 
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Δείγμα Κατεύθυνση 

μέτρησης

Αρ. 

Δοκίδων

Αρ. 

Μετρήσεων

Μέσος όρος 

μέτρου 

ελαστικότητας

AT16
επιμήκως 14 113 12,6 (2,0)

εγκαρσίως 11 99 13,88 (2,7)

DP62
επιμήκως 9 74 14,49 (2,3)

εγκαρσίως 10 74 14,79 (2,4)

TK48
επιμήκως 10 55 14,37 (2,3)

εγκαρσίως 10 72 12,8 (2,4)

SP90

επιμήκως 11 84 14,33 (2,5)

εγκαρσίως 11 55 12,0 (1,6)

MG17
επιμήκως 11 50 14,16 (2,6)

εγκαρσίως 6 43 13,45 (2,8)

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

επιμήκως 55 364 13,8 (2,4)

εγκαρσίως 48 355 13,5 (2,6)
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 103 719 13,67 (2,5)

Πίνακας 1. Συγκεντρωτικός πίνακας των αποτελεσμάτων του μέτρου ελαστικότητας της οστικής δοκίδος



επιφάνειας των δειγμάτων με μεγάλη ακρίβεια, 
σε συνδυασμό με τη μεγάλη ανάλυση κάνουν τη 
νανοδιείσδυση μία πολύ καλή μέθοδο για την 
εκτίμηση των μηχανικών ιδιοτήτων του οστεώνα, 
του διάμεσου οστού, της οστικής δοκίδος και των 
οστικών πεταλίων, χωρίς οι μετρήσεις να δέχονται 
έντονα τις επιδράσεις των υπομικροσκοπικών χα-
ρακτηριστικών του οστού, όπως αναφέραμε για 
τις προγενέστερες τεχνικές. 

Το βασικότερο, επομένως, πλεονέκτημα της 
εφαρμογής της νανοδιείσδυσης στο οστούν είναι 
ότι μπορεί να εκτιμήσει, με μεγαλύτερη ακρίβεια, 
το μέτρο ελαστικότητας του οστού στα βασικότε-
ρα επίπεδα της κατασκευής του, εκείνα, δηλαδή, 
του οστεώνα και της οστικής δοκίδος.

Η σημασία αυτής της δυνατότητας είναι μεγά-
λη. Ο P. Zioupos (2001) κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι το μέτρο ελαστικότητας που υπολογίστηκε με 
νανοδιείσδυση στο συμπαγές οστούν μπορεί να 
προβλέψει το μέτρο ελαστικότητας ολόκληρου 
του οστού και να ερμηνεύσει τις διαφορές της ευ-
θραυστότητας των οστών μεταξύ τους. Στο ίδιο 
συμπέρασμα κατέληξαν και οι Rho et al (2002), οι 
οποίοι διαπίστωσαν ότι το μέτρο ελαστικότητας 
από νανοδιεισδύσεις συσχετίζεται με το μέτρο 
ελαστικότητας, που υπολογίζεται από δοκιμασί-
ες κάμψης ολόκληρου οστού σε ποσοστό 88%. 
Το αποτέλεσμα αυτό βελτιωνόταν στο 94%, αν 
συνυπολογιζόταν και ο παράγοντας της ηλικίας. 
Πρόσφατα, οι Hengsberger et al (2003) ανέπτυξαν 
μία τεχνική με την οποία βελτίωσαν μέχρι 98%, τη 
δυνατότητα πρόβλεψης, από τη νανοδιείσδυση, 
του μέτρου ελαστικότητας μεγαλύτερων δειγμά-
των οστού, που υπολογίζεται σε πειράματα εφελ-
κυσμού.

Οι εφαρμογές της νανοδιείσδυσης συνεχώς δι-
ευρύνονται, αν και ακόμα είμαστε στα πρώτα χρό-
νια της εφαρμογής της. Οι Guo et al (2000) μελέ-
τησαν με νανοδιείσδυση τις μηχανικές ιδιότητες 
που έχει το νεοσχηματιζόμενο οστούν σε ένα πει-
ραματικό μοντέλο σπονδυλοδεσίας με υδροξυα-
πατίτη. Οι Guo and Goldstein (2000) μελέτησαν 
τις διαφορές στις μηχανικές ιδιότητες του οστού 
μεταξύ οστεοπορωτικών και μη ποντικών, ενώ οι 
Roy et al (2000) τις σχέσεις ανάμεσα στο μέτρο 
ελαστικότητας και στον βαθμό της επιμετάλλω-

σης και συγκέντρωσης της οστεοκαλσίνης. Το 
2002, έγιναν έρευνες σχετικές με το μέτρο ελαστι-
κότητας και γενετικές βλάβες (Zhang et al) των 
οστών.

Πολλά ακόμα παραδείγματα και οι τάσεις της 
έρευνας δείχνουν πως τεχνολογικά εξελιγμένες 
τεχνικές, όπως αυτή της νανοδιείσδυσης, θα με-
ταβάλουν πολλές από τις σημερινές μας απόψεις 
σχετικές με τον οστικό μεταβολισμό, τις μηχανι-
κές ιδιότητες του οστού, την αποτελεσματικότητα 
της φαρμακευτικής θεραπείας και ίσως ακόμα και 
τις δυνατότητες της χειρουργικής θεραπείας.

Στην έρευνα μας εκτιμήσαμε το μέτρο ελαστι-
κότητας της οστικής δοκίδος του 4ου ανθρώπι-
νου οσφυϊκού σπονδύλου με την τεχνική της να-
νοδιείσδυσης. Σε σύνολο 719 μετρήσεων και σε 
5 διαφορετικούς ανθρώπους ηλικίας από 16 έως 
90 έτη, διαπιστώσαμε ότι το μέτρο ελαστικότητας  
κυμαινόταν από 8,15 Gpa έως 23,27 Gpa με μέσο 
όρο 13,7 Gpa (±2,5).

Οι Guo and Goldstein (1997) αναφέρουν ότι 
το μέτρο ελαστικότητας του σπογγώδους οστού 
κυμαίνεται από 1,3 Gpa έως 21,5 Gpa ανάλογα 
με την τεχνική μέτρησης, με επικρατούσες τις χα-
μηλότερες από 10,0 Gpa τιμές. Οι Yuehuein H An 
and R A Draughn (2000) αναφέρουν ότι το μέτρο 
ελαστικότητας του σπογγώδους οστού, σε μικρο-
μηχανικά τεστ κυμαίνεται από 0,8 Gpa έως 10,0 
Gpa.

 Το σύνολο των ερευνών δείχνει πως το μέτρο 
ελαστικότητας της μεμονωμένης οστικής δοκί-
δος είναι μεγαλύτερο από το μέτρο ελαστικότη-
τας του σπογγώδους οστού. Οι τιμές του μέτρου 
ελαστικότητας της οστικής δοκίδος που υπολο-
γίσαμε είναι μεγαλύτερες από τις μέχρι σήμερα 
χρησιμοποιούμενες τιμές.

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν και οι Rho et 
al (1997), οι οποίοι μέτρησαν με νανοδιείσδυση το 
μέτρο ελαστικότητας της δοκίδος του 12ου θωρα-
κικού σπονδύλου κατά την εγκάρσια κατεύθυνση 
και το υπολόγισαν ίσο με 13.5(2.0)Gpa. Τόνισαν 
ότι η τιμή αυτή ήταν 2.5 φορές μεγαλύτερη από 
την μέχρι τότε ευρέως χρησιμοποιούμενη των 5.4 
Gpa (Choi et al, 1990). Στο ίδιο συμπέρασμα κα-
τέληξαν και άλλες ακόμα έρευνες, οι οποίες εκτί-
μησαν το μέτρο ελαστικότητας του οστού στο 
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επίπεδο των ενδογενών του ιδιοτήτων (Roy et al 
1998, Rho et al 1998, Zysset et al 1998, Hoffler et al 
2000), και όλες δείχνουν την τάση να αναθεωρή-
σουμε τις μέχρι σήμερα αποδεκτές τιμές σχετικά 
με το πραγματικό μέτρο ελαστικότητας της οστι-
κής δοκίδος.

Συμπεράσματα

Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η νανοδιείσ-
δυση είναι μία πολύ αξιόπιστη, υψηλής τεχνολο-
γίας τεχνική για την εκτίμηση των μηχανικών ιδι-
οτήτων των οστών. Πιστεύουμε ότι στο μέλλον οι 
δυνατότητες που ανοίγουν με την εφαρμογή της 
στη βασική έρευνα των οστών θα έχουν σημαντι-
κές κλινικές επιδράσεις.

Οι μετρήσεις μας προσδιόρισαν για πρώτη φορά 
το μέτρο ελαστικότητας στο σπογγώδες οστούν 
του 4ου σπονδύλου και σαφώς είναι υψηλότερες 
από τις μέχρι τώρα τιμές του μέτρου ελαστικότη-
τας στη σπονδυλική στήλη, που προσδιόριζαν τα 
κλασσικά τεστ μηχανικής.

Αbstract
Micromechanical properties of human verte-

bral trabeculae

P. Antonarakos, G. Kapetanos, K. Bouzakis, 
M. Tsougas, A. Christodoulou, J. Pournaras

 
We applied nanoindentation to assess the micro-

mechanical properties of human vertebral trabec-
ulae. 5 specimens from 4th lumbar vertebra were 
obtained from fresh, unembalmed human cadavers 
(2 males and 3 females), aged from 16 to 90 years. 
After carefully removing posterior elements and soft 
tissues, the vertebral bodies were cut to a thickness 
of 5mm and embedded in epoxy resin to provide 
support for the porous network. Then the samples 
were metallograpically polished to produce smooth 
testing surfaces and nanoindentation tests were 
conducted to measure Young’s modulus of individ-
ual trabeculae. Measurements were made in both 
longitudinal and transverse direction according to 
the longitudinal axes of the trabeculae. The inden-

tation load – displacement data obtained in these 
tests were analyzed, using the method of Oliver and 
Pharr. A total of 719 nanoindentations were pro-
duced in this research. A mean of 7 - 8 indentations 
were made in 103 separate trabeculae both in longi-
tudinal and transverse direction. The mean Young’s 
modulus was found to be 13.67(2.5) GPa, which is 
higher than the one obtained by classic microme-
chanical tests. Nanoindentation is a very promising 
technique for evaluating intrinsic mechanical prop-
erties of bone at sub-micro level of organization. 

Key words:  trabeculae, Young’s modulus, Nanoin-
dentation, bone’s mechanical properties
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Στατιστική ανάλυση
μηνισκικών βλαβών

Στέργιος Παπαστεργίου
Πέτρος Μικάλεφ
Γεώργιος Παππής
Ευάγγελος Ζιώγας
Περικλής Παναγόπουλος
Κωνσταντίνος Ανδ. Παρίσης

Ορθοπαιδική Κλινική
Γενικού Νοσοκομείου 
Θεσσαλονίκης “Άγιος Παύλος”

Περίληψη

ΣΚΟΠΟΣ: Η στατιστική μελέτη των μηνισκικών βλαβών σε μι-
κτό πληθυσμό ασθενών 

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Έλεγχος πρωτοκόλλων και πρακτικών 
επεμβάσεων και καταγραφών εικόνας 1553 επεμβάσεων για συν-
δεσμικές-μηνισκικές βλάβες γόνατος της δεκαετίας 1994-2003. 
Ασθενείς ηλικίας 14 έως 65 ετών (μ.ο. 40,6 - Άνδρες 39,8 - Γυναίκες 
42,5). Μέλη Αθλητικών Σωματείων 20% - ερασιτέχνες αθλητές 
35% - μη αθλούμενοι 45%. Αντιμετώπιση από τον ίδιο χειρουργό: 
92% αρθροσκοπικές επεμβάσεις και 8% επεμβάσεις με αρθροτομή

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Επεμβάσεις για συνδεσμικές-μηνισκικές 
βλάβες γόνατος: 17% επεμβάσεων. Διαγνώσεις μηνισκικής βλάβης 
επί των επεμβάσεων: 55,9%. Σχέση ανδρών-γυναικών: 2,422/1. 
Σχέση δεξιού-αριστερού γόνατος: 1,066/1. Σχέση ρήξεων έσω-έξω 
μηνίσκου στις επεμβάσεις: 1,934/1. Σχέση ρήξεων έσω-έξω μηνί-
σκου σε ρήξη ή ανεπάρκεια ΠΧΣ: 1,356/1. Ρήξη μηνίσκου σε ρήξη 
ή ανεπάρκεια ΠΧΣ: 41,6%. Ρήξη μόνον έσω μηνίσκου σε ρήξη ή 
ανεπάρκεια ΠΧΣ: 19,5%. Ρήξη μόνον έξω μηνίσκου σε ρήξη ή ανε-
πάρκεια ΠΧΣ: 10,6%. Ρήξη έσω και έξω μηνίσκου σε ρήξη ή ανε-
πάρκεια ΠΧΣ: 11,6%. Σχέση μηνισκοσυρραφών προς μηνισκεκτο-
μές: 1/8,437. Σχέση μηνισκοσυρραφών προς μηνισκεκτομές έσω 
μηνίσκου: 1/6,678. Σχέση μηνισκοσυρραφών προς μηνισκεκτομές 
έξω μηνίσκου: 1/18. Συχνότητα δισκοειδούς έξω μηνίσκου: 1,29%. 
Συχνότητα δισκοειδούς έσω μηνίσκου: 0,06%. Ανώμαλη πρόσφυση 
προσθίου κέρατος έσω μηνίσκου: 10,5%

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ευρήματα στα όρια των δεδομένων της δι-
εθνούς βιβλιογραφίας. Η συχνότητα ρήξεων μηνίσκων σε γόνατα 

Λέξεις ευρετηρίου: Μηνίσκος, ρήξη μηνίσκου



με ρήξη ή ανεπάρκεια ΠΧΣ διαφοροποιείται λόγω 
παρελεύσεως διαφορετικού μ.ο. χρόνου από την 
κάκωση μέχρι τη συνδεσμοπλαστική

Εισαγωγή

Η αντιμετώπιση των κακώσεων των μηνίσκων 
αποτελούν πρόβλημα της καθημερινής ορθοπαι-
δικής πρακτικής. Επειδή τα στατιστικά βιβλιογρα-
φικά δεδομένα (όπως π.χ. συχνότητα σε σχέση με 
το φύλο κλπ) ποικίλλουν, μελετήσαμε 1553 ασθε-
νείς με συνδεσμικές-μηνισκικές κακώσεις του 
γόνατος που νοσηλεύσαμε στην Ορθοπαιδική 
Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονί-
κης «Άγιος Παύλος» τη δεκαετία 1994-2003, ώστε 
να εξάγουμε ασφαλή στατιστικά στοιχεία για τις 
κακώσεις και την παθολογία των μηνίσκων στον 
Ελλαδικό χώρο.

Υλικό - Μέθοδος

Με σκοπό τη στατιστική μελέτη των μηνισκι-
κών βλαβών σε μικτό πληθυσμό ασθενών έγινε 
έλεγχος των πρωτοκόλλων και πρακτικών επεμ-
βάσεων και καταγραφών εικόνας 1553 επεμβάσε-
ων που διενεργήθηκαν για συνδεσμικές-μηνισκι-
κές βλάβες γόνατος από τον πρώτο των συγγρα-
φέων.

Δημογραφικά στοιχεία: Ασθενείς ηλικίας 14 έως 
65 ετών (μ.ο. ηλικίας 40,6 έτη - Άνδρες 39,8 - Γυ-
ναίκες 42,5). Μέλη Αθλητικών Σωματείων το 20%, 
ερασιτέχνες αθλητές το 35% και μη αθλούμενοι 
το 45% των ασθενών. Αρθροσκοπικές επεμβάσεις 
το 92% και  επεμβάσεις με αρθροτομή το 8% .

Αποτελέσματα

• Οι επεμβάσεις για συνδεσμικές-μηνισκικές 
βλάβες γόνατος αποτελούσαν το 17%  των (9131) 
επεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Κλι-
νική μας το ίδιο διάστημα.

• Οι διαγνώσεις μηνισκικής βλάβης (868) ετέ-
θησαν στο 55,9% των (1553) επεμβάσεων για 
συνδεσμικές-μηνισκικές βλάβες γόνατος.

• Η σχέση ανδρών - γυναικών ήταν 2,422/1.
• Η σχέση δεξιού - αριστερού γόνατος ήταν 

1,066/1.
• Η σχέση των ρήξεων έσω (588) - έξω (304) μη-

νίσκου στις επεμβάσεις ήταν 1,934/1.
• Η σχέση των ρήξεων έσω (122) - έξω (90) μη-

νίσκου σε ρήξη ή ανεπάρκεια ΠΧΣ ήταν 1,356/1.
• Ρήξη μηνίσκου (169) βρέθηκε στο 41,6% των 

ασθενών με ρήξη ή ανεπάρκεια ΠΧΣ που αντιμε-
τωπίσθηκαν με συνδεσμοπλαστική (406 συνδε-
σμοπλαστικές).

• Ρήξη μόνον έσω μηνίσκου (79) βρέθηκε στο 
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ΕΤΟΣ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΣΥΝΔ & ΜΗΝ

ΒΛΑΒΩΝ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΜΗΝΙΣΚΙΚΩΝ 

ΒΛΑΒΩΝ
ΡΗΞΕΙΣ

ΕσΜ
ΡΗΞΕΙΣ

ΕξΜ
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΙΣ 

ΜΗΝΙΣΚΟΙ
1994 33 18 14 4 0
1995 34 15 11 5 1
1996 77 39 29 13 0
1997 103 44 32 13 0
1998 143 74 55 24 4
1999 171 86 73 25 1
2000 255 171 127 69 7
2001 274 168 120 75 5
2002 253 144 119 39 1
2003 210 109 88 37 1+1

ΣΥΝΟΛΟ 1553 868 588 304 20+1

ΕΤΟΣ
ΕΣΩ 

ΜΗΝΙΣΚΕΚΤΟΜΗ
ΕΞΩ 

ΜΗΝΙΣΚΕΚΤΟΜΗ
ΕΣΩ 

ΜΗΝΙΣΚΟΣΥΡΡΑΦΗ
ΕΞΩ 

ΜΗΝΙΣΚΟΣΥΡΡΑΦΗ
1994 13 4 1 0
1995 10 5 1 0
1996 28 13 1 0
1997 29 13 3 0
1998 49 23 6 1
1999 60 22 13 3
2000 105 68 22 1
2001 104 72 16 3
2002 110 36 9 3
2003 73 32 15 5

ΣΥΝΟΛΟ 581 288 87 16



19,5% των ασθενών με ρήξη ή ανεπάρκεια ΠΧΣ 
που αντιμετωπίσθηκαν με συνδεσμοπλαστική.

• Ρήξη μόνον έξω μηνίσκου (43) βρέθηκε στο 
10,6% των ασθενών με ρήξη ή ανεπάρκεια ΠΧΣ 
που αντιμετωπίσθηκαν με συνδεσμοπλαστική.

• Ρήξη αμφοτέρων των μηνίσκων (47) βρέθηκε 
στο 11,6% των ασθενών με ρήξη ή ανεπάρκεια 
ΠΧΣ που αντιμετωπίσθηκαν με συνδεσμοπλα-
στική.

• Η σχέση των μηνισκοσυρραφών (103) προς 
τις μηνισκεκτομές (869) ήταν 1/8,437.

• Η σχέση των μηνισκοσυρραφών (87) προς 
τις μηνισκεκτομές (581) του έσω μηνίσκου ήταν 
1/6,678.

• Η σχέση των μηνισκοσυρραφών (16) προς 
τις μηνισκεκτομές (288) του έξω μηνίσκου ήταν 
1/18.

• Η συχνότητα του δισκοειδούς έξω μηνίσκου 
(20) ήταν 1,29%.

• Η συχνότητα του δισκοειδούς έσω μηνίσκου 
(1) ήταν 0,06%.

• Η ανώμαλη πρόσφυση του προσθίου κέρατος 
του έσω μηνίσκου βρέθηκε στο 10,5% των επεμ-
βάσεων.

Συζήτηση

Η αρθροσκοπική θεραπεία των μηνισκικών 
βλαβών αποτελεί μια από τις πιο συνήθεις ορ-
θοπαιδικές επεμβάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. 
Σε πολλά κέντρα αποτελεί το 10% έως 20% όλων 
των επεμβάσεων (Renstrom & Johnson,1990). 
Στη μελέτη μας οι επεμβάσεις για συνδεσμικές-
μηνισκικές βλάβες του γόνατος αποτελούσαν το 
17% όλων των επεμβάσεων, ενώ οι επεμβάσεις 
για μηνισκικές μόνον βλάβες το 9,5% όλων των 
επεμβάσεων.

Η μέση συχνότητα ρήξεων μηνίσκου αναφέ-
ρεται ότι ανέρχεται σε 60-70 περιπτώσεις ανά 
100000 πληθυσμού. Η συχνότητα ανεύρεσης μη-
νισκικών βλαβών στις αρθροσκοπήσεις του γό-
νατος ποικίλει στη βιβλιογραφία. Οι Rockborn 
και συν (2000) αναφέρουν, σε μελέτη εξαετίας, 
κατά μέσο όρο 200 ρήξεις μηνίσκου σε 900 αρ-
θροσκοπήσεις ετησίως (22%) ενώ βιβλιογραφικά 
αναφέρεται μέχρι ποσοστό 72%. Στη μελέτη μας 

η συχνότητα ανεύρεσης μηνισκικών βλαβών στις 
αρθροσκοπήσεις του γόνατος ήταν 55,9%.

Οι Greis και συν (2002) αναφέρουν ότι οι ρήξεις 
μηνίσκου μπορούν να συμβούν σε όλες τις ομάδες 
πληθυσμού ανεξάρτητα από το επίπεδο δραστη-
ριότητας (αθλητικές δραστηριότητες ή δραστηρι-
ότητες της καθημερινής ζωής). Στη μελέτη μας, το 
20% των ασθενών ήταν μέλη Αθλητικών Σωμα-
τείων, το 35% ερασιτέχνες αθλητές και το 45% μη 
αθλούμενοι.

Η σχέση ανδρών προς γυναίκες ασθενείς με ρή-
ξεις μηνίσκων ποικίλει στη βιβλιογραφία. Οι Hade 
και συν (1990) αναφέρουν σχέση 2,1:1 στη Δανία, 
οι Greis και συν (2002) σχέση 2,5 - 4,1:1 στις Ηνω-
μένες Πολιτείες, ενώ στην ελληνική βιβλιογραφία 
ο Καθηγητής Π. Συμεωνίδης (1996) αναφέρει 
σχέση 5:1. Στη μελέτη μας η σχέση ανδρών προς 
γυναίκες ασθενείς ήταν 2,4:1.

Όσον αφορά στην ηλικία που εμφανίζονται 
συχνότερα οι ρήξεις μηνίσκων, οι Hede και συν 
(1990) αναφέρουν υψηλότερη συχνότητα ανεύ-
ρεσης μηνισκικών βλαβών κατά την 3η - 5η δεκα-
ετία της ζωής. Στη μελέτη μας ο μ.ο. ηλικίας ήταν 
τα 40,6 έτη (μ.ο ηλικίας ανδρών τα 39,8 έτη και 
γυναικών τα 42,5 έτη).

 Η σχέση δεξιού-αριστερού σκέλους σε ασθενείς 
με ρήξεις μηνίσκων στη μελέτη μας ήταν 1,07:1.

Η σχέση ρήξης έσω μηνίσκου προς ρήξη έξω μη-
νίσκου ποικίλει στη βιβλιογραφία. Οι Yu και συν 
(1997) αναφέρουν αναλογία 1,4:1 στις Ηνωμένες 
Πολιτείες. Στην ελληνική βιβλιογραφία, ο Καθη-
γητής Π. Συμεωνίδης (1996)  αναφέρει σχέση 2:1 
και ο Καθηγητής Γ. Αμπατζίδης (1998) σχέση 5:1. 
Στη δική μας μελέτη η σχέση ρήξης έσω μηνίσκου 
προς ρήξη έξω μηνίσκου ήταν 1,9:1.

Η συχνότητα ανεύρεσης μηνισκικών βλαβών 
κατά τις συνδεσμοπλαστικές του προσθίου χια-
στού συνδέσμου του γόνατος ποικίλει στις διά-
φορες βιβλιογραφικές αναφορές. Οι Binfield και 
συν (1993) αναφέρουν συχνότητα μηνισκικών 
βλαβών 59% (επί 400 συνδεσμοπλαστικών - 21% 
έσω μηνίσκου, 30% έξω μηνίσκου και 10% αμ-
φοτέρων των μηνίσκων), οι Grana και Kalenak 
(1991) συχνότητα 60% - 70%, μελέτη από το Πα-
νεπιστήμιο Πάτρας συχνότητα 69% (επί 92 συν-
δεσμοπλαστικών) και οι Belzer και Cannon (1993) 
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αναφέρουν ότι η συχνότητα ποικίλει από 65% έως 
98%. Σε εργασία μας (2005) αναδρομικού ελέγ-
χου 296 συνδεσμοπλαστικών του προσθίου χια-
στού συνδέσμου, από τον Ιανουάριο 1999 μέχρι 
και τον Ιούλιο 2004, βρήκαμε μηνισκικές βλάβες 
κατά τη συνδεσμοπλαστική σε ποσοστό 58% των 
ασθενών (με ρήξη έσω μηνίσκου 26%, με ρήξη έξω 
μηνίσκου 17% και με ρήξη αμφοτέρων των μηνί-
σκων 15%). Επίσης παρατηρήσαμε ότι σε πρό-
σφατες ρήξεις (< 6 εβδομάδες από την κάκωση) 
του ΠΧΣ συνυπήρχαν λιγότερες ρήξεις μηνίσκων 
από ότι σε χρόνιες ανεπάρκειες (> 6 εβδομάδες 
από την κάκωση) του ΠΧΣ (53% έναντι 59%), κυ-
ρίως του έσω μηνίσκου (31% έναντι 44%) και όχι 
του έξω μηνίσκου (32% έναντι 32%). Στη παρού-
σα μελέτη μας, η συχνότητα μηνισκικών βλαβών 
κατά τις συνδεσμοπλαστικές του προσθίου χια-
στού συνδέσμου του γόνατος ήταν 41,6% (19,5% 
ρήξεις έσω μηνίσκου – 10,6% ρήξεις έξω μηνίσκου 
– 11,6% ρήξεις αμφοτέρων των μηνίσκων). Οι 
διαφοροποιήσεις τόσον της συχνότητας όσο και 
των σχέσεων οφείλεται στο διαφορετικό μ.ο. χρό-
νου από την κάκωση μέχρι τη συνδεσμοπλαστική 
στις διάφορες μελέτες.

Η αντιμετώπιση των ρήξεων μηνίσκων με μηνι-
σκοσυρραφή κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρό-
νια έναντι των μηνισκεκτομών. Έτσι από ποσοστό 
0,7% προ 15ετίας (Συμεωνίδης,1996) το ποσοστό 
της σύμφωνα με τον Andrish (1996) μπορεί να 
φτάσει μέχρι 90% όταν πρόκειται για νέους ασθε-
νείς. Στη δική μας μελέτη το ποσοστό της 10ετίας 
ήταν 11,5% και η σχέση μηνισκοσυρραφών προς 
μηνισκεκτομές ήταν 1:8,5 (έσω μηνισκοσυρραφή 
προς μηνισκεκτομή 1:6,5 και έξω μηνισκοσυρρα-
φή προς μηνισκεκτομή 1:18), με αυξητική τάση τα 
τελευταία χρόνια.

Η εμφάνιση δισκοειδούς μηνίσκου δεν είναι 
συχνή (με εξαίρεση τους Ιάπωνες και Κορεάτες). 
Πιο συχνά εμφανίζεται ο δισκοειδής έξω μηνί-
σκος (πρώτη περιγραφή από τους Young και συν 
το 1889), ενώ ο δισκοειδής έσω μηνίσκος (πρώτη 
περιγραφή από τους Cave και Staples το 1941) εί-
ναι πολύ πιο σπάνιος (η υψηλότερα περιγραφείσα 
συχνότητα είναι 0,3%). Ο Jordan (1996) αναφέρει 
ότι σε αρθροσκοπικές μελέτες η συχνότητα εμφά-
νισης δισκοειδούς έξω μηνίσκου κυμαίνεται από 

0,4% έως 16,6%. Ο Smillie (1978) αναφέρει 467 
περιπτώσεις δισκοειδούς έξω μηνίσκου και 7 πε-
ριπτώσεις δισκοειδούς έσω μηνίσκου σε σύνολο 
10.000 μηνισκεκτομών, ενώ οι Dickason και συν 
(1982) αναφέρουν 102 περιπτώσεις δισκοειδούς 
έξω μηνίσκου σε 6691 έξω μηνίσκους και 10 περι-
πτώσεις δισκοειδούς έσω μηνίσκου σε 8.040 έσω 
μηνίσκους. Στη δική μας μελέτη η συχνότητα δι-
σκοειδούς έξω μηνίσκου ήταν 1,29% και η συχνό-
τητα δισκοειδούς έσω μηνίσκου 0,06%.

Τέλος, όσον αφορά στη συχνότητα εμφάνι-
σης παραλλαγών στην πρόσφυση του προσθίου 
κέρατος του έσω μηνίσκου, οι Okhoshi και συν 
(1997) αναφέρουν άτυπες προσφύσεις του προ-
σθίου κέρατος του έσω μηνίσκου σε ποσοστά 4% 
τύπου προσθίου χιαστού συνδέσμου, 5,5% τύπου 
εγκαρσίου συνδέσμου, 1,1% τύπου στεφανιαίου 
συνδέσμου και 0,2% τύπου infrapattelar fold, ενώ 
οι Jacubowicz και συν (2003) αναφέρουν άτυπες 
προσφύσεις σε ποσοστό 12,8%. Στη δική μας με-
λέτη παραλλαγές στην πρόσφυση του προσθίου 
κέρατος του έσω μηνίσκου (άτυπες προσφύσεις) 
βρέθηκαν σε ποσοστό 10,5%.

Συμπεράσματα

Οι κακώσεις των μηνίσκων μπορούν να συμ-
βούν σε όλες τις ηλικιακές ομάδες ανεξάρτητα 
από το επίπεδο δραστηριότητας. Είναι συχνότερες 
στους άνδρες (2,4:1) και αφορούν κυρίως τον έσω 
μηνίσκο (1,9:1). Σε περιπτώσεις ρήξης του προ-
σθίου χιαστού συνδέσμου αφορούν κυρίως στον 
έξω μηνίσκο, ενώ σε περιπτώσεις ανεπάρκειας του 
προσθίου χιαστού συνδέσμου αφορούν κυρίως 
στον έσω μηνίσκο. Η συχνότητα δισκοειδούς έξω 
μηνίσκου είναι 1,29% και δισκοειδούς έσω μηνί-
σκου 0,06%. Τέλος παραλλαγές στην πρόσφυση 
του προσθίου κέρατος του έσω μηνίσκου παρατη-
ρείται με συχνότητα 10,5%.

Τα ευρήματά μας δεν διαφοροποιούνται από 
τα δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας, εκτός 
από τη συχνότητα ρήξεων μηνίσκων σε γόνατα 
με ρήξη ή ανεπάρκεια ΠΧΣ που διαφοροποιείται 
λόγω διαφορετικού μ.ο. χρόνου από την κάκωση 
μέχρι τη συνδεσμοπλαστική
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Αbstracts

Statistical analysis of meniscal lesions of the 
knee

Papastergiou S., Mikalef P., Pappis G., Ziogas E., 
Panagopoulos P., Parisis K.A.

GOAL: Statistic analysis of meniscal injuries and 
pathology in population of unselected  patients

METHOD: Control of register protocols, minutes 
of operations and picture records of 1553 operations 
for ligament-meniscal injured knees, performed 
from 1994 to 2003. 20% of the patients were mem-
bers of Sports Clubs, 35% amateur sportsmen, 45% 
did not exercise. Patient’s ages 14 – 65 years (mean 
40.6 – Men 39.8 – women 42.5). All performed by 
the same surgeon (SGP) - 92% arthroscopic opera-
tions, and 8 % with arthrotomy.

RESULTS: Operations for ligament-meniscal knee 
injuries: 17% (9131) of operations. Diagnosis of 
meniscus injury (868) of (1553) operations: 55.9%. 
Male - Female ratio: 2.422/1. Right - left knee ra-
tio: 1.066/1. Medial - lateral meniscus tears ratio in 
operations: 1.934/1. Medial - lateral meniscus tears 
ratio in ACL tear/insufficiency: 1.356/1. Meniscus 
tear (169) in ACL tear/insufficiency (406 ACL re-
constructions): 41.6%. Medial meniscus tear (79) 
in ACL tear/insufficiency: 19.5%. Lateral meniscus 
tear (43) in ACL tear/insufficiency: 10.6%. Medial 
and lateral meniscus tear (47) in ACL tear/insuffi-
ciency: 11.6%. Meniscus repair (103)-meniscectomy 
(869) ratio: 1/8.437. Medial meniscus repair (87)-
medial meniscectomy (581) ratio: 1/6.678. Lateral 
meniscus repair (16)-lateral meniscectomy (288) 
ratio: 1/18. Prevalence of discoid lateral meniscus 
(20): 1.29%. Prevalence of discoid medial meniscus 
(1): 0.06%. Abnormal insertion of the anterior horn 
of the medial meniscus: 10.5%

CONCLUSIONS: Our results correlate with these 
referred at the literature. The medial meniscus tear 
ratio in knees with ACL tear/insufficiency differ-
entiates due to different mean time from injury to 
reconstruction 

Κey words: Meniscus, meniscal tears.
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Η Ορθοπαιδική αντιμετώπιση 
του διαβητικού ποδιού

Ε. Μπαλαμπανίδου
Α. Χατζητόλιος
Ι. Μπισχινιώτης
Β. Ασσάντης
Δ. Καραμήτσος

ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης

Περίληψη

Το διαβητικό πόδι (ΔΠ) είναι μια από τις συνηθέστερες επιπλο-
κές του σακχαρώδη διαβήτη και συχνά αποτελεί το αίτιο κινητι-
κών διαταραχών ή/και ανάγκης εκτέλεσης ακρωτηριασμών. Τα 
αίτιά του είναι αγγειακά, νευρολογικά, λοιμώδη ακόμη και αυτοά-
νοσα. Από τον Ιούλιο 1994 μέχρι τον Ιούνιο 2003 αντιμετωπίσαμε 
22 ασθενείς με ΔΠ, στους οποίους διενεργήθηκε θεραπεία στο επί-
πεδο του ποδιού-ποδοκνημικής. Δεν συμπεριλήφθηκαν παραμελη-
μένοι ασθενείς με ακρωτηριασμούς πάνω ή κάτω από το γόνατο. 
Το υλικό μας αποτελούσαν 18 άνδρες και 4 γυναίκες και οι ηλικίες 
κυμαίνονταν από 36 έως 62 έτη. Για όλους τους ασθενείς αυτής της 
σειράς η αγγειοχειρουργική διερεύνηση είχε αποδείξει ότι δεν ήταν 
δυνατή η διόρθωση της διαβητικής αγγειοπάθειας με επέμβαση 
επαναιμάτωσης του κάτω άκρου ή ότι αυτή είχε ήδη εξαντληθεί. 
Αυτό επιτεύχθηκε με λειτουργικές δοκιμασίες και στους τελευταί-
ους 4 ασθενείς μας διενεργήθηκε ψηφιακή αγγειογραφία. Πολλοί 
από τους ασθενείς αυτής της σειράς (8/22) ήταν αιμοκαθαιρόμενοι 
ή υποβάλλονταν σε περιτοναϊκή κάθαρση. Δύο από τους ασθενείς 
ικανοποιούσαν τις συνθήκες ορισμού του νευροπαθητικού ποδιού. 
Διενεργήθηκαν οι εξής ακρωτηριασμοί: μεμονωμένα δάκτυλα 
10/22 ασθενείς, ακτινικοί ακρωτηριασμοί 3/22, διαμεσοτάρσιοι 
ακρωτηριασμοί 4/22, οπισθοτάρσιοι ακρωτηριασμοί 4/22 και σε 
έναν ασθενή αντιμετωπίσθηκε ανοικτό αποσπαστικό κάταγμα του 
φύματος της πτέρνης με νεαροποίηση και οστεοσύνθεση, μετά από 
επιμήκυνση του Αχίλλειου τένοντα. Σε 2 ασθενείς αυτής της σειράς 
αναγκασθήκαμε, μετά χρονικό διάστημα 6 και 8 μηνών αντιστοί-
χως, να διενεργήσουμε ακρωτηριασμό κάτω από το γόνατο λόγω 

Λέξεις ευρετηρίου:  Διαβητική αγγειοπάθεια νευροπάθεια, Νευροπα-
θητική αρθροπάθεια ποδιού και ποδοκνημικής, 
Λοίμωξη του διαβητικού ποδιού, Πόδι Charcot.



αποτυχίας των άλλων μέτρων αντιμετώπισης. Η 
εγρήγορση, η αντιμετώπιση των συστηματικών 
παραμέτρων και η προληπτική αντιμετώπιση του 
ΔΠ αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτι-
κής για τους διαβητικούς ασθενείς με προβλήματα 
στο πόδι.

Εισαγωγή

Το διαβητικό πόδι (ΔΠ) είναι μια από τις συνη-
θέστερες αλλά και προβληματικές επιπλοκές του 
σακχαρώδη διαβήτη και συχνά αποτελεί το αίτιο 
κινητικών διαταραχών ή/και ανάγκη εκτέλεσης 
ακρωτηριασμών (Harrelsonn 1989, Chang et al 
1993, Jacobs και Fuchs 1993, Gupta 1993). Πρόκει-
ται για κλινικό σύνδρομο που οφείλεται στη «δυ-
σαγγειακής φύσεως»διαβητική μίκρο και μακρο-
αγγειοπάθεια και στη συνυπάρχουσα διαβητική 
νευροπάθεια (Peltier L, 1993). Η νεότερη έρευνα 
έχει απομονώσει και ανοσολογικά αίτια που οδη-
γούν στο ΔΠ. Στην παρούσα μελέτη αναλύονται 
οι δυνατότητες των ορθοπαιδικών επανορθωτι-
κών επεμβάσεων που μπορούν να διενεργηθούν 
προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο διαβίωσης 
του πάσχοντος διαβητικού και να αναβληθεί ή/
και να αποτραπεί διά βίου ο μείζων ακρωτηρια-
σμός. Επειδή υπάρχει αντίληψη, ακόμη και μεταξύ 
ειδικών ιατρών, ότι το πόδι του διαβητικού βρί-
σκεται σε μια διαδικασία υπόστροφης εξέλιξης με 
κυρίαρχο το ισχαιμικό στοιχείο, η μελέτη αυτή φι-
λοδοξεί να αποδείξει ότι το δυσαγγεικό  δυσμετα-
βολικό στοιχείο είναι εκείνο που μάλλον οφείλει 
να καθοδηγεί τις ενέργειές μας τόσο κυρίως κατά 
την πρόληψη όσο και κατά την τελική επιλογή θε-
ραπείας. 

 
Ασθενείς και μέθοδοι

Από τον Ιούλιο 1994 μέχρι τον Ιούνιο 2003 αντι-
μετωπίσαμε 22 ασθενείς με ΔΠ, στους οποίους 
διενεργήθηκε χειρουργική θεραπεία στο επίπεδο 
του ποδιού-ποδοκνημικής. Δεν συμπεριλήφθη-
καν παραμελημένοι ασθενείς με ακρωτηριασμούς 
πάνω ή κάτω από το γόνατο. Επρόκειτο για 18 
άνδρες και 4 γυναίκες, οι ηλικίες των οποίων 
κυ-μαίνονταν από 36 έως 62 έτη. Για όλους τους 

ασθενείς αυτής της σειράς η έρευνα είχε αποδείξει 
ότι δεν ήταν δυνατή η διόρθωση της διαβητικής 
αγγειοπάθειας με επέμβαση επαναιμάτωσης του 
κάτω άκρου ή ότι αυτή η δυνατότητα είχε ήδη εξα-
ντληθεί. Αυτό επιτεύχθηκε με λειτουργικές δοκι-
μασίες, συμβατικές αγγειογραφίες, ενώ στους τε-
λευταίους 4 ασθενείς μας διενεργήθηκε ψηφιακή 
αγγειογραφία. Πολλοί από τους ασθενείς (8/22) 
ήταν αιμοκαθαιρόμενοι ή υποβάλλονταν σε πε-
ριτοναϊκή κάθαρση, λόγω απώλειας της νεφρικής 
λειτουργίας τους συνεπεία της διαβητικής νεφρο-
πάθειας, ενώ σε δύο συνυπήρχε βαριά ηπατική 
δυσλειτουργία. Δύο από τους ασθενείς ικανοποι-
ούσαν τις συνθήκες του ορισμού του αμιγώς νευ-
ροπαθητικού ποδιού (πόδι Charcot). 

Διενεργήθηκαν οι εξής ακρωτηριασμοί: μεμο-
νωμένα δάκτυλα 10/22 ασθενείς, ακτινικοί ακρω-
τηριασμοί 3/22, διαμεσοτάρσιοι ακρωτηριασμοί 
4/22, οπισθοτάρσιοι ακρωτηριασμοί 4/22 και 
σε έναν ασθενή αντιμετωπίσθηκε ανοικτό απο-
σπαστικό κάταγμα του φύματος της πτέρνης με 
νεαροποίηση και οστεοσύνθεση, μετά επιμήκυν-
ση του Αχίλλειου τένοντα. Σε 2 μόνο ασθενείς 
αναγκασθήκαμε, μετά χρονικό διάστημα 6 και 8 
μηνών αντιστοίχως, να διενεργήσουμε ακρωτηρι-
ασμό κάτω από το γόνατο λόγω αποτυχίας των 
άλλων μέτρων αντιμετώπισης.

Παρατηρήθηκε επίσης σε ασθενείς με προσω-
ρινή επιδείνωση της γενικής κατάστασής τους 
περιστασιακή «δυσαγγειακή – νευροδυστονική» 
κατάσταση παρόμοια του «διαμερισματικού» 
συνδρόμου στο πόδι και αφορούσε στα ορώδη ή 
ορομυϊκά διαμερίσματά του. Η έγκαιρη διάνοιξη 
αυτών των χώρων ήταν επωφελής για την παρα-
πέρα εξέλιξη. Άλλοτε η εξεργασία αυτή κατέλη-
γε είτε σε μεμονωμένους μικροακρωτηριασμούς, 
όπως ημιακρωτηριασμούς των ραγών και των 
φαλάγγων, απεξαρθρώσεις διά των μεσοφαλαγγι-
κών αρθρώσεων ή των δακτύλων είτε σε μεγαλύ-
τερους τοπικούς ακρωτηριασμούς, όπως διαμεσο-
μετατάρσιο, ταρσομετατατάρσιο, οπισθοτάρσιο 
είτε, τέλος, άλλοτε άλλης έκτασης ακτινικούς α-
κρωτηριασμούς.

Σε πιο παγιοποιημένες καταστάσεις εκτός από 
τους παραπάνω ακρωτηριασμούς στα προαναφερ-
θέντα επίπεδα διενεργούνταν προς συμπλήρωση 
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της θεραπευτικής διαδικασίας διάφορες επεμβάσεις 
επανορθωτικού χαρακτήρα. Αυτές εκτός από την 
απομάκρυνση προφανών αιτίων ανάπτυξης τοπικής 
πίεσης περιελάμβαναν μεταφορά δερματικών μο-
σχευμάτων μερικού πάχους σε ήδη σαρκοφυούσες 
-χαίνουσες επιφάνειες, αρθροδεσίες των οπισθοταρ-
σίων αρθρώσεων, καθώς και αρθροδεσίες της υπα-
στραγαλικής άρθρωσης και της ποδοκνημικής. Σε 
έναν ασθενή με αποσπαστικό κάταγμα της πτέρνας 
διενεργήθηκε αφαιρετική οστεοτομία της πτέρνας 
και επιμήκυνση του Αχιλλείου τένοντα.

Σε πολλούς (8/22) από τους ασθενείς μας και 
σε διάφορες φάσεις έγιναν περισσότερες από τις 
παραπάνω ενέργειες.

Περιγράφουμε, ενδεικτικά, μερικούς αντιπρο-
σωπευτικούς ασθενείς αυτής της σειράς:

1. Ασθενής γυναίκα (ΑΕ), ηλικίας 42 ετών πά-
σχουσα από νεανικό σακχαρώδη διαβήτη από 

22 ετών και πλέον και με από καιρό αποστέρηση 
της νεφρικής λειτουργίας της συνεπεία της δια-
βητικής νεφροπάθειας, αντιμετωπίστηκε κατά 
φάσεις ως εξής: α΄) διάνοιξη υποπεριτονιακών 
αποστημάτων (εικ. 1), β΄) απολυματεκτομές επί 
οστικών απολυματοποιήσεων (εικ. 2) και γ΄) ι-
σχαιμικές αλλοιώσεις των δακτύλων των ποδιών 
αλλά και των χεριών, για τις οποίες υποβλήθηκε 
στους αντίστοιχους ακρωτηριασμούς (εικ. 3). Σε 
επόμενη φάση, όταν προστέθηκε βαριά ηπατική 
ανεπάρκεια, οι ισχαιμικές αλλοιώσεις κατέλαβαν 
το έξω χείλος του αριστερού ποδιού. Διενεργή-
θηκε ακτινικός ακρωτηριασμός της 5ης οστικής 
ακτίνας και επούλωση του τραύματος κατά β΄ 
σκοπό (εικ. 4). Κατά την πορεία της επούλωσης 
εμφανίστηκε νέα οστική αλλοίωση στο οπίσθιο 
πόδι, που κατέληξε σε απογύμνωση της πτέρνας 
και του αστραγάλου. Η κατάσταση που διαμορ-
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Εικόνα 1.- Υποπεριτονιακό απόστημα επί διαβητικού 
ποδιού.

Εικόνα 2.- Οστικά απολύματα.

Εικόνα 3.- Περιορισμένοι δακτυλικοί ακρωτηριασμοί
 στο διαβητικό πόδι και χέρι.

Εικόνα 4.- Ακτινικός ακρωτηριασμός 5ης οστικής ακτίνας



φώθηκε στο πρόσθιο πόδι κατέστησε δυνατή τη 
διενέργεια τροποποιημένου ακρωτηριασμού κατά 
Syme με δημιουργία κρημνού κάλυψης του κολο-
βώματος από το δέρμα της ραχιαίας επιφάνειας 
του ποδιού. Το κολόβωμα καλύφθηκε με γύψινη 

θήκη για τρεις εβδομάδες, ενώ επετράπη φόρτιση 
από τα πρώιμα στάδια.  

2. Άρρεν ασθενής (ΣΜ), ηλικίας 62 ετών, με σακ-
χαρώδη διαβήτη και αποφρακτική μικροαγγειοπά-
θεια των κάτω άκρων, ο οποίος μετά από μετρίου 
βαθμού κάκωση της δεξιάς ποδοκνημικής άρθρω-
σης, υπέστη ανοικτό, αποσπαστικό, «γλωσσοει-
δές» (tongue shaped) κάταγμα της πτέρνας (εικ. 
5). Προσήλθε μετά 20 ημέρες από την επέλευση 
του κατάγματος μετά παραπομπή από επαρχιακό 
Νοσοκομείο. Υπό περιοχική αναισθησία, έγινε χει-
ρουργικός καθαρισμός του τραύματος και νεαρο-
ποίηση αμφοτέρων των καταγματικών επιφανειών, 
με οστεοτομίες παράλληλες προς την καταγματική 
γραμμή, ώστε να περιοριστεί η μάζα της πτέρνας. 
Η εγχείρηση συμπληρώθηκε με επιμήκυνση του 
Αχιλλείου τένοντα, εσωτερική οστεοσύνθεση με 
συμπιεστική βίδα και εξωτερική συγκράτηση της 
οστεοτομίας με ήλο Steinmann ενσωματωμένο σε 
μηροκνημοποδικό γύψινο επίδεσμο (εικ. 6 και 7). 
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Εικόνα 5. – Διαχωριστικό παθολογικό νευροπαθητικό 
κάταγμα της πτέρνας επί διαβητικού.

Εικόνα 6.- Μειωτική οστεοτομία πτέρνας και οστεοσύνθε-
ση με ταυτόχρονη επιμήκυνση του Αχίλλειου τένοντα.

Εικόνα 7.- Τελικό αποτέλεσμα μετά την επούλωση των 
τραυμάτων και την αφαίρεση των μέσων ακινητοποίησης.

Εικόνα 8.- Οπισθοτάρσιος ανοικτός ακρωτηριασμός του 
ποδιού.



Ο ήλος Steinmann αφαιρέθηκε μετά τον πρώτο 
ακτινολογικό έλεγχο 10 ημέρες μετά την εγχείρη-
ση και ο γύψινος επίδεσμος αφαιρέθηκε μετά τρεις 
εβδομάδες. Η ποδοκνημική άρθρωση ακινητοποι-
ήθηκε σε γύψινο νάρθηκα για τρεις ακόμη εβδομά-
δες. Η φόρτιση του άκρου επετράπη μετά πάροδο 
διμήνου, αφού είχε επουλωθεί το τραύμα και είχε 
πωρωθεί η οστεοτομία. Το τελικό αποτέλεσμα εξα-
σφάλισε πλήρως λειτουργικό άκρο, με μόνη την 
ανάγκη χαμηλού μαλακού υποθέματος κάτω από 
την πτέρνα (εικ. 8). 

3. Άρρην ασθενής (ΤΔ), ηλικίας 54 ετών, με σακ-
χαρώδη διαβήτη και αποφρακτική μικροαγγει-
οπάθεια των κάτω άκρων προσήλθε με αιφνίδια 
εγκατάσταση ισχαιμικών αλλοιώσεων στο πρό-
σθιο πόδι και σηπτικά φαινόμενα που επηρέαζαν 
σημαντικά τη γενική του κατάσταση. Υπό περι-
οχική αναισθησία, διενεργήθηκε οπισθοτάρσιος 
ακρωτηριασμός του ποδιού (εικ. 9) με ταυτόχρο-
νη αρθροδεσία της ποδοκνημικής και της υπα-

στραγαλικής άρθρωσης, μετά από αποψίλωση 
των αντίστοιχων αρθρικών επιφανειών από τους 
αρθρικούς χόνδρους και συμπιεστική συγκράτη-
σή της με βίδες σπογγώδους ουσίας. Οι συμπιε-
στικές βίδες (lag screws) διεκβλήθηκαν από την 
πτέρνα προς το κάτω πέρας της κνήμης και δια-
τηρήθηκαν μέχρι την ολοκλήρωση της πώρωσης 
του κατάγματος (εικ. 10). Τα δερματικά ελλείμμα-
τα καλύφθηκαν με δερματικά μοσχεύματα μερι-
κού πάχους. Η όλη διαδικασία κατέληξε στη δη-
μιουργία απολύτως λειτουργικού κολοβώματος 
(εικ. 10). 
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Εικόνα 9.- Αρθροδεσία ποδοκνημικής
 και υπαστραγαλικής.

Εικόνα 10.- Τελικό αποτέλεσμα με άριστο λειτουργικό 
αποτέλεσμα που επιτρέπει το επάγγελμα του λαχειοπώλη.

Εικόνα 11.- Ταρσομετάρσιος ακρωτηριασμός και διαμόρ-
φωση κολοβώματος.



4. Άρρην ασθενής (ΜΜ), ηλικίας 54 ετών, προ-
σήλθε με εμφάνιση αιφνιδίων ισχαιμικών αλλοι-
ώσεων στο πρόσθιο πόδι. Διενεργήθηκε διαμε-
σομετατάρσιος ακρωτηριασμός, οποίος σύντομα 
μετατράπηκε σε ταρσομετατάρσιο (εικ. 11). Ο 
ασθενής έζησε με ταρσομετάρσιο κολόβωμα μέ-
χρις ότου η αποτυχία της ασταθούς ουλής στο 
πρόσθιο πόδι κατέστησε επιβεβλημένη τη διενέρ-
γεια ακρωτηριασμού κάτωθεν του γόνατος μετά 
δύο έτη.

5. Ασθενής γυναίκα (ΜΕ), ηλικίας 52 ετών πά-
σχουσα από σακχαρώδη διαβήτη από 12 ετών και 
πλέον και με επηρεασμό της νεφρικής της λειτουρ-
γίας λόγω της διαβητικής νεφροπάθειας, προσκο-
μίσθηκε με εγκατεστημένη οστεομυελίτιδα των 
τριών τελευταίων μεταταρσίων και των αντίστοι-
χων δακτύλων (εικ. 12). Η οστεομυελίτιδα παρου-
σιάστηκε σε μας υπό παρόξυνση με συνέπεια τη 
συστηματική της επιβάρυνση και την ακόμη με-
γαλύτερη επιδείνωση της νεφρικής αλλά και της 
ηπατικής λειτουργίας. Με περιοχική αναισθησία 
διενεργήθηκε τριακτινικός (3η, 4η και 5η οστική 

ακτίνα) ακρωτηριασμός και κάλυψη του κολοβώ-
ματος με δερματικά μοσχεύματα μερικού πάχους 
(εικ. 14). Είναι αξιοσημείωτο, ότι κατά την αποθε-
ραπεία της από τον προηγηθέντα ακρωτηριασμό, 
η ασθενής υπέστη δυσαγγειακό-δυσνευροτονικό 
επεισόδιο που εκδηλώθηκε με εμφάνιση φυσαλί-
δων στις ράγες των δακτύλων του ποδιού και στο 
πέλμα. Οι φυσαλίδες διανοίχτηκαν και αποσοβή-
θηκε η πιθανότητα τοπικής αύξησης ιστικής πίε-
σης. Οι προσβεβλημένες περιοχές νεκρώθηκαν σε 
μικρή έκταση και αφαιρέθηκαν εν είδει ημιακρω-
τηριασμού. 

Ανάλογη ήταν η αντιμετώπιση των άλλων α-
σθενών με κυρίαρχο χαρακτηριστικό την, επί 
υπόνοιας επελεύσεως νέων βλαβών, προσπάθεια 
αποτροπής τους. Η καλή πρόβλεψη των επερχο-
μένων νέων αλλοιώσεων επέτρεψε την έγκαιρη 
και με ελάχιστα μέσα αντιμετώπισή τους.

Συζήτηση

Το διαβητικό πόδι είναι μια από τις βαρύτερες 
επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη. Η εμφάνιση 
και η εξέλιξη της επιπλοκής αυτής σχετίζεται κυ-
ρίως με τη νευροπάθεια που προκαλείται από τη 
νόσο. Κεφαλαιώδης είναι η συμβολή της αποφρα-
κτικής αγγειοπάθειας χωρίς να είναι καθοριστική. 
Η πρόληψη, όπως και σε άλλες καταστάσεις μπο-
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Εικόνα 12.- Οστεομυελίτιδα οστικών ακτίνων ποδιού.

Εικόνα 13.- Πολυακτινικός ακρωτηριασμός ποδιού. Το 
ετερόπλευρο «υγιές» πόδι της ασθενούς ακολούθησε ένα 

έτος μετά την ίδια διαδικασία. Η παρούσα κατάσταση 
όμως τελεί εν βελτιώσει.  



ρεί να αναβάλλει ή/και να αμβλύνει διά βίου την 
εμφάνιση αυτής της επιπλοκής με τον καθημερι-
νό κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο των ποδιών 
(Boyko et al 2001). Η αντιμετώπιση των προβλη-
μάτων του ποδιού του διαβητικού συνιστά οπωσ-
δήποτε έργο ομάδας και δεν είναι λίγες οι ιατρικές 
υπηρεσίες προηγμένων χωρών που η δραστηριό-
τητα αυτή αποτελεί χωριστό αντικείμενο και υπη-
ρεσία (Figge και Figge 1993, Zafar Α, 2001). 

Οι περισσότεροι γενικοί χειρουργοί, πλαστικοί 
χειρουργοί, αγγειοχειρουργοί και ορθοπαιδικοί 
αντιμετωπίζουν τις αλλοιώσεις του διαβητικού πο-
διού αποσπασματικά. Αδρές προϋπάρχουσες παρα-
μορφώσεις απότοκες αναπτυξιακών ή αντισταθ-
μιστικών και άλλων διαταραχών θα πρέπει είτε να 
διορθώνονται είτε να προλαμβάνεται το δυσμενές 
αποτέλεσμά τους πάνω στην ισορροπία του ποδιού. 
Αλλά και μετά την εμφάνιση του συνδρόμου, η 
ελάσσων χειρουργική μπορεί να εξασφαλίσει μακρά 
περίοδο χάριτος στο διαβητικό πόδι και να αναστεί-
λει ή και να ματαιώσει για την υπόλοιπη ζωή την 
ανάγκη περαιτέρω ακρωτηριασμών.

Η κλινική εικόνα του διαβητικού ποδιού εμφα-
νίζει μεγάλη πολυμορφία, τέτοια που μπορεί να 
μιλήσει κανείς ακόμη και για διαφορετικά σύν-
δρομα (Harrelson 1989, Figge και Figge 1993, 
Zafar 2001). Ήδη έχει περιγραφεί η νευροπαθητι-
κή μορφή του συνδρόμου που ταυτίστηκε με το 
για άλλη αιτία περιγραφέν πόδι Charcot πριν από 
εκατό και πλέον έτη. Οι κλινικές μορφές είναι δυ-
νατό να εναλλάσσονται μεταξύ τους και μεταξύ 
των επιμέρους κλινικοπαθολογικών αλλοιώσε-
ων που ακολουθούν την εν λόγω νευροπάθεια 
(Peltier 1993, Armstrong et al 2001). Η πραγμα-
τικότητα είναι ότι η όλη εξέλιξη του συνδρόμου 
έχει, όπως άλλωστε και οι άλλες επιπλοκές, σχέση 
με τον έλεγχο των γνωστών αλλά και την εξέλιξη 
των αγνώστων ακόμη βιολογικών παραμέτρων 
που χαρακτηρίζουν τη νόσο. 

Η νοσολογική οντότητα του διαβητικού ποδιού 
είναι πολυπαραγοντική και οφείλεται τόσο στην 
μάκρο- και μικροαγγειακή κατάσταση του ποδιού 
και στη σύμφυτη με τη νόσο νευροπάθεια, όπως 
ήδη τονίστηκε, αλλά οφείλεται και στην έκπτωση 
των αμυντικών λειτουργιών. Πάσχει ιδιαιτέρως η 
κυτταρική ανοσία (Wu et al 1987). Ο λοιμώδης, 

ο νευροπαθητικός αλλά και ο υπερμεταβολικός 
παράγων είναι αυτοί που κυριαρχούν στην όλη 
εξέλιξη του συνδρόμου. Η φύση αυτών των πα-
ραγόντων δεν θέτει απ’ αρχής την αναγκαιότητα 
εκτέλεσης ακρωτηριασμών, όπως πιθανώς έχει 
παγιοποιηθεί στην αντίληψη πολλών από αυτούς 
που καλούνται να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.

Η στενή, λοιπόν, παρακολούθηση ασθενών με 
την εμφάνιση του συνδρόμου του διαβητικού πο-
διού είναι ιδιαίτερης σημασίας, επειδή η έγκαιρη 
αντιμετώπιση των επιμέρους χειρουργικών προ-
βλημάτων μπορεί να αναβάλλει επί μακρόν ή/και 
επ΄ αόριστον ένα μείζονα ακρωτηριασμό στο 
κάτω άκρο.

Αbstract

Orthopaedic management of diabetic foot

Balabanidou E, Hatzitolios A, Bischiniotis I, As-
santis V, Karamitsos D.

AHEPA University Hospital, Thessaloniki, 
Greece.

Diabetic foot is one of the most prominent com-
plications of diabetes mellitus, frequently being the 
cause of motor disability and of performing vari-
ous minor or major amputations. It is the result 
not only of diabetic macro and micro vascular de-
ficiency but also of impaired humoral and cellular 
defense and of diabetic neuropathy. From June 1994 
to June 2003, 22 patients with diabetic foot were ma 
naged in our Institution. No neglected patients re-
quiring major amputations were included in these 
series. There were 18 men and 4 women, aged 36 to 
62 years. In all these patients vascular investigation 
had shown no indication for a further macro vascu-
lar intervention. Functional tests were undertaken 
in our late five patients, in which a digital subtrac-
tive arteriogram was undertaken. Many of these 
patients (8/22) were periodically hemodialysed 
or were in a peritoneal dialysis procedure. Two of 
these patients had developed full syndrome of dia-
betic foot. The following minor amputations were 
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undertaken: in isolated toes (10/22), radial ampu-
tations (3/22), transmetatarsal amputations (4/22), 
hind-tarsal amputations (4/22) and in one patient 
an open avulsion calcaneal fracture was managed 
by partial calcanectomy followed by bone fixation 
and tendon Achilles’ lengthening. In two patients of 
these series we were obliged to perform a major am-
putation 6 and 8 months later respectively because 
of minor procedures’ failure. Vigilance and high sus-
picion index in the management of systemic and lo-
cal factors dominating the evolution of the disease 
as well as prevention therapy is all that required 
when dealing with diabetic foot complication.

Key words:  Diabetic angiopathy and neuropathy, Neuro-
pathic arthropathy foot and ankle, Diabetic 
foot infection, Charcot foot 
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Αντιμετώπιση επιπλοκών
περιτροχαντηρίων καταγμάτων 
μετά από οστεοσύνθεση
με ολισθαίνοντα ήλο DHS
(Dynamic Hip Screw)

Σ. Παράσχου1

Α. Παπαπάνος2

Ι. Αλεξόπουλος2

Ι. Χαριτίδης1

Ν. Ρούσσης2

Α' Ορθοπαιδική Κλινική
Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς(1)

Α' Ορθοπαιδική Κλινική
Γενικού Νοσοκομείου 
Αγρινίου(2)

Περίληψη

Στη μελέτη που ακολουθεί περιγράφονται οι μετεγχειρητικές 
επιπλοκές και η αντιμετώπισή των, μετά από οστεοσύνθεση 473 
περιτροχαντηρίων καταγμάτων με τη μέθοδο τον ολισθαίνοντος 
ήλου DHS. Η συχνότητα των επιπλοκών ήταν 18%. Κυριότερες 
επιπλοκές ήταν η ψευδάρθρωση, το φαινόμενο της διάσχισης του 
αυχένα (cut out), η νέκρωση της μηpιaίας κεφαλής και η εν τω 
βάθει λοίμωξη. Η έγκαιρη αντιμετώπισή τους αποκαθιστά τη λει-
τουργικότητα του σκέλους. Παρά το υψηλό ποσοστό επιπλοκών, η 
οστεοσύνθεση με πλάκα-ολισθαίνοντα ήλο DHS προσφέρει ικανο-
ποιητικά αποτελέσματα.

Εισαγωγή

Τα περιτροχαντήρια κατάγματα διακρίνονται στα διατροχαντή-
ρια, τα βασεοαυχενικά, στα δια-υποτροχαντήρια και στα υψηλά 
και χαμηλά υποτροχαντήρια. Η συχνότητα τους αυξάνει λόγω 
αύξησης του μέσου όρου ζωής (Merle V et al, 2004). Συνήθως 
υπερτερούν τα διατροχαντήρια, είναι συχνότερα στο γυναικείο 
φύλο, προσβάλλεται συνήθως το δεξιό σκέλος και παρατηρείται 
στατιστικά έξαρση την άνοιξη και το καλοκαίρι. Τα κύρια αίτια 
είναι η πτώση στις μεγαλύτερες ηλικίες και τα τροχαία ατυχή-
ματα και η άμεση πλήξη στις μικρότερες. Παράγοντες που συνε-
πικουρούν είναι η οστεοπόρωση, η αστάθεια και η μείωση των 
αισθήσεων που συναντάται στα άτομα μεγάλης ηλικίας. Τα υλικά 

Λέξεις ευρετηρίου:  περιτροχαντήρια κατάγματα, επιπλοκές, ήλος 
DHS



οστεοσύνθεσης που χρησιμοποιήθηκαν κατά και-
ρούς ήταν ποικίλα και περιλαμβάνουν πλάκα στα-
θερής γωνίας 95 μοιρών (Υοο MC et al, 2005), γω-
νιώδη πλάκα σταθερής γωνίας 130 μοιρών, πλάκα 
McLaughlin και τριακτινωτό ήλο Smith Petersen, 
πλάκα σταθερής γωνίας 95 μοιρών με ολισθαίνο-
ντα ήλο «DCS» (Warwick DJ et al, 1995), πλάκα 
μεταβλητής γωνίας με ολισθαίνοντα ήλο «DHS» 
(Chirodiam Ν et al, 2005) και ενδομυελικό ήλο 
μεταβλητής γωνίας με ολισθαίνοντα ήλο (Kyle R 
et al 1995). Τα τελευταία χρόνια κυριαρχούν στην 
αντιμετώπιση των περιτροχαντηρίων καταγμάτων 
η εσωτερική οστεοσύνθεση με DHS ενώ κερδίζει 
έδαφος ο ενδομυελικός ήλος μεταβλητής γωνίας 
με ολισθαίνοντα ήλο «γ-nail» και οι παραλλαγές 
αυτού (Boriani S et al 1994, Kranje D et al 1996, 
Parker Μ et al 1997). Σκοπός αυτής της εργασίας 
είναι να καταδείξουμε τις επιπλοκές που συμβαί-
νουν όταν τα κατάγματα αυτά αντιμετωπίζονται 
με DHS όπως επίσης την σωστή και έγκαιρη αντι-
μετώπισή τους.

Υλικό-μέθοδος

Την επταετία 1999-2005 στην Ορθοπαιδική κλι-
νική του Νοσοκομείου Αγρινίου και την Α' Ορ-
θοπαιδική κλινική του Νοσοκομείου Κιλκίς αντι-
μετωπίστηκαν με την μέθοδο του ολισθαίνοντα· 
ήλου DHS 473 ασθενείς με κατάγματα πέριξ του  
τροχαντήρος. Εξ αυτών τα 438 ήταν διατροχαντή-
ρια, δια-υποτροχαντήρια και 35 υποτροχαντήρια 
(χαμηλά και υψηλά). Υπερτερούσαν οι γυναίκες, 
310 έναντι 163 ανδρών καθώς και το δεξιό σκέ-
λος, 352 έναντι 121 του αριστερού. Η ηλικία των 
ασθενών κυμάνθηκε από 35 ως 105 έτη με M.Ο. 
τα 76,5 έτη. Το αίτιο ήταν πτώση σε 407 ασθενείς 
το τροχαίο δυστύχημα σε 62 ασθενείς και άμεση 
πλήξη σε 4 ασθενείς. Όλοι οι ασθενείς αντιμετωπί-
στηκαν με πλάκα μεταβλητής γωνίας και ολισθαί-
νοντα ήλο τύπο DHS. Η πλάκα ήταν συνήθως 
3-5 οπών για τι διατροχαντήρια αναλόγως του 
βάρους του ασθενούς ενώ στα δια-υποτροχαντή-
ρια και υποτροχαντήρια φροντίσαμε να υπάρχουν 
τουλάχιστο 3 βίδες περιφερικώς του κατάγματος. 
Έτσι οι πλάκες ήταν 5-8 οπών ανάλογα με την 
έκταση του κατάγματος. Η γωνία της πλάκας ήταν 

στη μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών 135 μοιρών 
ενώ το μήκος του ολισθαίνοντα ήλου κυμάνθηκε 
από 80-110 χιλιοστά. Μόσχευμα τοποθετήθηκε 
σε 48 ασθενείς, περίπου το 10% των ασθενών. Ο 
μέσος όρος χρόνου χειρουργείου ήταν 58 λεπτά 
(45-73 λεπτά). Η απώλεια αίματος ανά ασθενή 
ήταν κατά μέσο όρο 1,2 μονάδες.  Όλοι οι ασθε-
νείς κινητοποιήθηκαν τη 2η μετεγχειρητική μέρα, 
μετά την αφαίρεση της παροχέτευσης. Αντιβίωση 
δόθηκε προφυλακτικώς σε όλους τους ασθενείς 
(3 δόσεις μετεγχειρητικώς), όπως και αντιπηκτική 
αγωγή για 45 ημέρες. Ο μέσος χρόνος νοσηλείας 
ήταν 11 ημέρες, ενώ ο χρόνος πώρωσης κυμάν-
θηκε από 3 έως 5,5 μήνες (Μ. Ο. 4.3 μήνες). Κατά 
την παρακολούθηση (1-7 έτη) διαπιστώσαμε ότι 
απεβίωσαν 61 ασθενείς (33 το πρώτο έτος), ενώ 
δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση επανελέγ-
χου άλλοι 10, τρεις ασθενείς απεβίωσαν αμέσως 
μετεγχειρητικώς (0.75%). Είχαμε επίσης 2 επιπο-
λής λοιμώξεις (0,5%) που αντιμετωπίστηκαν με 
λήψη καλλιέργειας και αντιβίωση βάσει αντιβιο-
γράμματος. Τρεις ασθενείς (0.75%) παρουσίασαν 
εν τω βάθει λοίμωξη χωρίς χαλάρωση υλικών και 
αντιμετωπίστηκαν με χειρουργικό καθαρισμό, 
λήψη καλλιεργειών, σύγκλιση τραύματος με σύ-
στημα ροής-πλύσης και χορήγηση αντιβιοτικών 
βάσει αντιβιογράμματος. Ουδείς εκ των ασθενών 
παρουσίασε πώρωση σε πλημμελή θέση εκτός 
από 8 ασθενείς στους οποίους είχε γίνει εξαρχής 
οστεοτομία Hughston-Dimon. Ψευδάρθρωση με 
ή χωρίς αποτυχία υλικού είχαμε σε 7 ασθενείς 
(1.75%). Οι τρεις αντιμετωπίστηκαν με ολική αρ-
θροπλαστική ισχίου, οι τρεις με ημιολική αρθρο-
πλαστική Bipolar (εικ. 1) και ο ένας με αναθεώρη-
ση της οστεοσύνθεσης αρχικώς με ήλο DHS και, 
επί αποτυχίας αυτής, με μακρό ήλο γάμμα (long 
gamma nail) και μοσχεύματα (εικ. 2). Νέκρωση 
μηριαίας κεφαλής παρατηρήσαμε σε τρεις ασθε-
νείς (0,75%). Οι δύο από αυτούς αντιμετωπίστη-
καν με ολική αρθροπλαστική ισχίου και ο ένας με 
ημιολική Bipolar (εικ. 3). Διάσχιση του αυχένα του 
μηριαίου (φαινόμενο cut out) είχαμε σε 9 ασθενείς 
(2.25%). Εξ αυτών οι 4 αντιμετωπίστηκαν με ολι-
κή αρθροπλαστική ισχίου (εικ. 4), οι τρεις με ημι-
ολική αρθροπλαστική τύπου Bipolar (εικ. 5), ένας 
ασθενής με αναθεώρηση οστεοσύνθεσης με σύ-
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Εικόνα 1: α-διατροχαντήριο κάταγμα αντιμετωπισθέν με D.H.S. β-3 μήνες μετεγχειρητικά ψευδάρθρωση με αποτυχία 
υλικού. γ-Αντιμετώπιση με ημιολική αρθροπλαστική ισχίου bipolar

α β γ

Εικόνα 2: α-συντριπτικό δια-υποτροχαντήριο κάταγμα. β-Αντιμετώπιση με D.H.S. γ-4 μήνες μετεγχειρητικά ψευδάρθρω-
ση με αποτυχία υλικού. δ-Αναθεώρηση οστεοσύνθεσης με D.H.S. ε-3,5 μήνες μετεγχειρητικά νέα ψευδάρθρωση. στ-Ανα-
θεώρηση οστεοσύνθεσης με long gammα-nail και μοσχεύματα. ζ-2 χρόνια μετεγχειρητικά πώρωση και αφαίρεση υλικού

α

γ

ε

β

δ
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Εικόνα 3:  α-Διατροχαντήριο κάταγμα αντιμετωπισθέν με D.H.S.
     β-1,5 χρόνο μετεγχειρητικώς παρατηρείται νέκρωση της μηριαίας κεφαλής
     γ-Αντιμετώπιση με ημιολική bipolar

α β

Εικόνα 4:  α-συντριπτικό διατροχαντήριο κάταγμα
     β-Αντιμετώπιση με D.H.S.
     γ-διάσχιση του αυχένα (cut-out) με βλάβη στην κοτύλη 6 μήνες μετεγχειρητικά
     δ-Αντιμετώπιση με ολική αρθροπλαστική ισχίου

α β

γ δ
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στημα Endovis και ακρυλικό τσιμέντο (εικ. 6) και 
ένας ασθενής με αφαίρεση υλικών και εφαρμογή 
έλξης μέχρι την επίτευξη πώρωσης. Από τις γενι-
κές επιπλοκές είχαμε εμφάνιση θρομβοφλεβίτιδας 
σε 7 ασθενείς (1,75%), εμφάνιση ουρολοίμωξης 
σε 11 ασθενείς (2,75%), κλινικώς έκδηλη πνευ-
μονική εμβολή σε 12 ασθενείς και μετεγχειρητι-
κή πνευμονία σε 6 ασθενείς (3%). Παρατηρήσαμε 
επίσης σε 13 ασθενείς εμφάνιση κατακλίσεων, εκ 
των οποίων σε δύο ασθενείς σοβαρής μορφής που 
αντιμετωπίστηκαν από πλαστικούς χειρουργούς 
μετά διακομιδή των ασθενών σε ανάλογο τμή-
μα. Το αποτέλεσμα στην συντριπτική πλειοψηφία 
των ασθενών κρίνεται τόσο ακτινολογικώς όσο 

και κλινικώς εξαιρετικώς ικανοποιητικό, ενώ κα-
νείς από τους 16 ασθενείς που επαναχειρουργή-
θηκαν δεν χρειάστηκε να υποβληθούν σε τρίτη 
επέμβαση. 

Συζήτηση 

Η μετεγχειρητική νοσηρότητα και θνητότητα 
κατά τη χειρουργική αντιμετώπιση των περιτρο-
χαντηρίων καταγμάτων είναι υψηλή (Web LX 
2002, Bedi A, Toanle Τ, 2004). Η θνητότητα φτάνει 
στον πρώτο χρόνο στο 33% (Dzupa V et al 2002) 
και σ’ αυτό συνεπικουρούν η γενική κατάσταση 
που συνήθως είναι λίγο ή πολύ επιβαρυμένη σ’ 

Εικόνα 5: α-διατροχαντήριο κάταγμα
           β-Αντιμετώπιση με D.H.S.
           γ- διάσχιση(cut-out) χωρίς βλάβη στην κοτύλη 1,5 μήνα  μετεγχειρητικά
           δ-Αντιμετώπιση με ημιολική bipolar 

α
β

γ δ
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αυτή την ηλικία και στο ότι πολλοί ασθενείς δεν 
έχουν τη φροντίδα της οικογένειας τους που χρει-
άζονται κατά το στάδιο της ανάρρωσης. Τα κύρια, 
αίτια θανάτου είναι οι αναπνευστικές λοιμώξεις 
και η καρδιακή ανακοπή (Roche J et al 2005). Η 
χρήση παροχέτευσης δεν φαίνεται να επηρεάζει 
το ποσοστό λοίμωξης του τραύματος (Tjeenk RM 
et al 2005), ενώ η ενδοφλέβια προεγχειρητική χο-
ρήγηση σίδηρου πιθανώς να επηρεάζει την μετεγ-
χειρητική νοσηρότητα (Cuenca et al 2004). Μια 
σπανιότατη επιπλοκή που έχει αναφερθεί είναι και 
το σύνδρομο διαμερίσματος λόγω παρατεταμένης 
έλξης και παρατεταμένου χρόνου χειρουργείου 
(Meldrum R, Lipscomb P 2002). Η νέκρωση της 
μηριαίας κεφαλής είναι σπάνια και συμβαίνει κυρί-
ως στα βασεοαυχενικά κατάγματα. Η ψευδάρθρω-

ση με ή χωρίς αποτυχία υλικών μπορεί να οφείλε-
ται σε κακή γενική κατάσταση του ασθενούς, σε 
διαταραχή της αιμάτωσης λόγω συνυπαρχουσών 
νοσηρών καταστάσεων αλλά και σε επιπλοκές 
επούλωσης του τραύματος, σε κακή ανάταξη (δι-
άσταση κατάγματος, μεγάλη συντριβή, μη χρήση 
μοσχευμάτων), σε κακή οστεοσύνθεση και σε συ-
νυπάρχουσα οστεοπόρωση. Η ψευδάρθρωση επί 
διατροχαντηρίων καταγμάτων αντιμετωπίζεται σε 
ασθενείς με καλό οστικό υπόβαθρο, χωρίς αλλοιώ-
σεις οστεοαρθροπάθειας του ισχίου με αναθεώρη-
ση της οστεοσύνθεσης είτε με DHS είτε με gamma 
nail και εισαγωγή μοσχευμάτων (Haidukewych GJ, 
Berry DJ 2005, Haidakewych GJ, Berry DJ 2003). 
Σε ασθενείς με οστεοπόρωση και συνοδό οστε-
οαρθροπάθεια του ισχίου, η ψευδάρθρωση επί 

Εικόνα 6: α- διάσχιση(cut-out) φαινόμενο με μικρή βλάβη κοτύλης 3,5 μήνες, μετεγχειρητικά.
                 β-Αντιμετώπιση με αναθεώρηση της οστεοσύνθεσης με Endovis και  μόσχευμα.

α

β



διατροχαντηρίων καταγμάτων αντιμετωπίζεται 
με ολική αρθροπλαστική ισχίου ή ημιολική αρ-
θροπλαστική (Haidakewych GJ, Berry DJ 2003, 
Paprota Β et al 2004, Zhang Β et al 2004). Λόγω 
της αποδιοργάνωσης της περιοχής η εγχείρηση 
τεχνικώς είναι δυσκολότερη απ’ ότι η πρωτογενής 
τοποθέτηση πρόθεσης και οι επιπλοκές συχνότε-
ρες (Lenich A et al 2002). Η ψευδάρθρωση των 
υποτροχαντηρίων καταγμάτων αντιμετωπίζεται 
με αναθεώρηση της οστεοσύνθεσης με gamma-
nail ή DHS και μόσχευμα (Barquet A et al 2004, 
Haidukewych GJ, Berry DJ 2004). Η διάσχιση του 
αυχένα από τον ήλο (cut out) ευνοείται από την 
ύπαρξη οστεοπόρωσης, την έκκεντρη θέση του 
ήλου στον αυχένα και πιθανώς το μικρό μήκος 
του ολισθαίνοντος ήλου αν και ο Nordin S et al 
(2001) συμφωνούν μόνο ως προς το πρώτο. Για 
να προληφθεί το φαινόμενο cut out σε ασθενείς 
με οστεοπόρωση, άλλοι συγγραφείς προτείνουν 
την ενίσχυση του ολισθαίνοντα ήλου με τσιμέντο 
(Szpalski Μ et al 2004, Alexa Ο, Gorma T, 2004), 
άλλοι τη χρήση ήλου με κάλυψη υδροξυαπατίτη 
(Moroni et al, 2004) ενώ άλλοι την χρήση σταθε-
ροποιητικής πλάκας του τροχαντήρα (Lindskog 
DM, Baumgartner WR, 2004). Εάν η διάσχιση 
του ήλου έχει επηρεάσει την κοτύλη τοποθετείται 
ολική αρθροπλαστική ισχίου. Εάν όχι, είτε προ-
χωρούμε σε αναθεώρηση της οστεοσύνθεσης με 
DHS και τσιμέντο (Wu C et al, 1998) ή DHS και 
ειδική πλάκα σταθεροποίησης του τροχαντήρα 
(Lee PC et al, 2004). Πιθανώς αυτό μπορεί να γίνει 
είτε με χρήση gamma-nail με τσιμέντο, άν και δεν 
έχει βρεθεί παρόμοια εργασία στη διεθνή βιβλιο-
γραφία, (ασθενής στη σειρά μας) ή τοποθέτηση 
Bipolar ημιολικής σε διάσχιση του αυχένα του μη-
ριαίου επί διατροχαντηρίων καταγμάτων (3 ασθε-
νείς στην σειρά μας). Συμπερασματικώς, η έγκαι-
ρη και εύκολη αντιμετώπιση των μετεγχειρητικών 
επιπλοκών μετά από οστεοσύνθεση με DHS απο-
καθιστά τη λειτουργικότητα του σκέλους. Παρά 
το υψηλό ποσοστό επιπλοκών η οστεοσύνθεση 
με πλάκα-ολισθαίνοντα ήλο εξακολουθεί να απο-
τελεί ικανοποιητική μέθοδο αντιμετώπισης των 
περιτροχαντηρίων καταγμάτων.

Abstract

Complications of Peritrochanteric Fractures 
and treatment after internal fixation with dy-
namic hip screw.

S. Paraschou, A. Papapanos, S. Alexopoulos, 
S.Haritidis, N. Roussis.

A Orthopedic D/ment - Kilkis General Hospital 
Orthopedic D/ment - Agrinio General Hospital

We describe the post-operative complications 
and their treatment after internal fixation of 473 
peritrochanteric fractures with plate and dynamic 
hip screw. The complication rate was 18%. The main 
complications were: pseudarthrosis, cut out phe-
nomenon, avascular necrosis of the femoral head 
and deep infections. Early management of nailing 
complications restores hip function. Despite high 
complications rate the internal fixation with plate 
and dynamic hip screw offers satisfactory results.

Key Words:  Peritrochanteric fractures complica-
tions
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Περίληψη

Σε Ημιολική Αρθροπλαστική τύπου Thompson με οστικό τσι-
μέντο, υποβλήθηκαν 137 ασθενείς που έπασχαν από πρόσφατα, 
παρεκτοπισμένα, μη παθολογικά υποκεφαλικά κατάγματα αυχέ-
νος μηριαίου, κατά το χρονικό διάστημα των οκτώ ετών, από το 
1990 εως το 1997. Οι ασθενείς που επανεξετάστηκαν ήταν 43, ο 
μέσος όρος ηλικίας των ήταν 80,5 έτη, διήνυαν το τρίτο εως όγδoο 
έτος από την επέμβασή τους και η εκτίμησή τους ηταν κλινική και 
ακτινολογική. Παράλληλα, οι εξεταζόμενοι, ή οι συγγενείς τους 
όταν επρόκειτο για ασθενείς που είχαν αποβιώσει και έτσι πληρο-
φορηθήκαμε τη μετεγχειρητική πορεία 28 από αυτούς, υποβαλλό-
ταν σε προκαθορισμένο ερωτηματολόγιο συντεταγμένο από τους 
Anderson και Nielsen. Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν έγινε 
η βαθμολόγηση και διαμόρφωση των λειτουργικών αποτελεσμά-
των σε κατηγορίες σύμφωνα με τη μέθοδο που συστάθηκε από την 
Επιτροπή Χειρουργικής Καταγμάτων και Τραύματος της Αμερικα-
νικής Εταιρίας Ορθοπαιδικών Χειρουργών.  Τα μέτρια και πτωχά 
των αποτελεσμάτων κατείχαν το ποσοστό των 21 % καταγράφη-
καν δε κυρίως στους νεότερους και περισσότερο δραστήριους των 
ασθενών μας. Των υπολοίπων, το 42% κατατάχθηκε στα καλά ενώ 
το 37 % στα άριστα αποτελέσματα. Συμπερασματικά αναφέρουμε 
ότι η Ημιολική Αρθροπλαστική Thompson με τσιμέντο είναι απο-
δεδειγμένα επέμβαση που εισφέρει θετικά όταν επιχειρείται σε συ-
γκεκριμένη κατηγορία ασθενών. 

Λέξεις ευρετηρίου: Ημιολική Αρθροπλαστική Thompson με τσιμέντο.



Εισαγωγή

Η εφαρμογή της Ημιολικής αρθροπλαστικής 
στα παρεκτοπισμένα υποκεφαλικά κατάγματα 
μηριαίου έχει απόλυτη ένδειξη σε άτομα προχω-
ρημένης ηλικίας με χαμηλές λειτουργικές απαιτή-
σεις. Θεωρούμε ότι η ανατομική ανάταξη και κο-
χλίωση αποτελούν τη θεραπεία εκλογής για τους 
νεότερους των ασθενών αυτών και έπεται η ολική 
αρθροπλαστική για τους λιγότερο δραστήριους ή 
επί αποτυχίας της εσωτερικής οστεοσύνθεσης. 

Στην Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου «Α. 
Φλέμιγκ»,οι ασθενείς εκείνοι που πληρούσαν τις 
ενδείξεις για Ημιολική Αρθροπλαστική, αντιμετω-
πίστηκαν μέχρι και το 1997 με προθέσεις Austin 
Moore χωρις τσιμέντο και Τhompson με τσιμέντο. 
Κριτήριο εφαρμογής της όποιας εκ των δύο προ-
θέσεων, αποτελούσε το υπολειπόμενο ακέραιο του 
ύψους του αυχένα του μηριαίου και η ύπαρξη ή μη 
προχωρημένου οστικού μεταβολικού νοσήματος.  
Όταν το κάταγμα πλησίαζε τον ελάσσονα τροχα-
ντήρα ή συνυπήρχε εκσεσημασμένη οστεοπόρωση 
ή άλλο νόσημα που επηρέαζε την ποιότητα του 
οστού, εφαρμοζόταν η Thompson με τσιμέντο. Η 
εμπειρία μας από την Ημιολική Austin Moore δη-
μοσιεύτηκε στο Ελληνικό περιοδικό Ε.Χ.Ο.Τ. (Τομ. 
50, τ. 3 –1999). Στην εργασία αυτή μελετούμε και 
αναλύουμε τα αποτελέσματα των περιστατικών 
εκείνων που υποβλήθηκαν σε Ημιολική Αρθροπλα-
στική Thompson με τσιμέντο.

Υλικό και Μέθοδοι

Από τον Ιανουάριο του 1990 μεχρι τον Μαρ-
τιο του 1997, 134 ασθενεις που είχαν υποστεί 
137 υποκεφαλικά κατάγματα υποβλήθηκαν σε 
ισάριθμες ημιαρθροπλαστικές Τhοmpson με τσι-
μέντο κατά το χρονικό διάστημα των 7 περίπου 
ετών. Βάσει των καταχωρημένων στον φάκελλό 
τους στοιχείων, ειδοποιήθηκαν για επανεξέταση.  
Ο μέσος όρος ηλικίας τους κατά την ημερομηνία 
του χειρουργείου ήταν 79 έτη,δηλαδή κυμαινόταν 
από 69 έως 94 έτη. Από αυτούς προσήλθαν οι 43, 
ενώ τρεις ανέφεραν βαρεία γενική κατάσταση και 
αδυναμία να έρθουν στο Νοσοκομείο και ένας 
αρνήθηκε την επανεξέταση. Οι υπόλοιποι ή είχαν 

αποβιώσει ή δεν ανταποκρίθηκαν στην επιστολή 
πρόσκλησης που τους στείλαμε. Σε όσους από 
τους συγγενείς των αποθανόντων δέχτηκαν, τους 
ζητήθηκε να απαντήσουν σε προκαθορισμένο 
ερωτηματολόγιο που έδινε σαφή πληροφόρηση 
για την έκβαση της επέμβασης του συγγενικού 
τους ατόμου. Ετσι λάβαμε πληροφορίες για την 
μετεγχειρητική πορεία επίπλέον 28 ασθενών. Στο 
ίδιο ερωτηματολόγιο υποβάλλονταν και όλοι εκεί-
νοι που ερχόταν για επανεξέταση. Ο χρόνος που 
είχε περάσει από τη χειρουργική επέμβαση των 
ασθενών κυμαινόταν στα 3 με 8 χρόνια. Η ηλικία 
των ασθενών όταν επανεξετάστηκαν κυμαινόταν 
από 70 έως 94 έτη, με μέσο όρο τα 80,5 έτη.  Υπερ-
τερούσαν οι γυναίκες των ανδρών, 32:11. Όλα τα 
κατάγματα ήταν αποτέλεσμα απλής πτώσης που 
συνέβη τις περισσότερες φορές εντός της οικίας.  
Όλοι ζούσαν στα σπίτια τους με συγγενικά τους 
πρόσωπα, εκτός από δύο που ζούσαν σε γηροκο-
μείο και τρία που έμειναν στο σπίτι μόνοι τους.  

Ολοι οι ασθενείς χειρουργήθηκαν το πρώτο τε-
τραήμερο από την εισαγωγή τους. Στους ασθενείς 
εκείνους που έπασχαν παράλληλα από κάποιο 
άλλο σοβαρό χρόνιο καρδιοπνευμονικό νόσημα 
και είχαν ανάγκη από πολυήμερη προεγχειρητι-
κή προετοιμασία τοποθετούσαμε Αustin Μoore 
αποφεύγοντας έτσι τη χρήση του τσιμέντου.  Η 
γενική κατάσταση των ασθενών δεν ήταν κατά 
πλειονότητα καλή όπως άλλοστε φαίνεται από 
τον πίνακα 1. 

Πινακας 1

Ασθένειες  Αριθμός ασθενών
Καρδιαοαγγειακές  14
Μεταβολικές   13 
Νευρολογικές     5
Αναπνευστικού    5
Ερειστικού     4

Ολοι έλαβαν ραχιαία αναισθησία πλην ενός που 
έλαβε γενική. Η προσπέλαση ήταν οπισθιοεξωτε-
ρική και η επέμβαση διαρκούσε περί τα εξήντα λε-
πτά. Ολες οι προθέσεις στερεώθηκαν με ακρυλικό 
τσιμέντο. Χειρουργοί ήταν οι οκτώ ειδικευμένοι 
γιατροί της κλινικής, λόγω έλλειψης ειδικευομέ-
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νων. Σε ολούς δόθηκε αντιβίωση το πρώτο 48ωρο 
και χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνη υποδορί-
ως επί τρείς εβδομάδες.

Η έγερση σε πολυθρόνα γινόταν τη δεύτερη με-
τεγχειρητική ημέρα και η βάδιση, με πλήρη φόρ-
τιση του σκέλους, το συντομότερο δυνατό σε συ-
νάρτηση με τη γενική κατάσταση του ασθενούς.

Οι ασθενείς που ήρθαν για επανεξέταση διή-
νυαν το 3ο έως 8ο έτος απο την επέμβασή τους. 
Πλην της λεπτομερούς κλινικής εξέτασης, οι α-
σθενείς υποβάλλονταν στο ερωτηματολόγιο των 
Anderson και Nielsen (Anderson G. and Nielsen 
M. 1972.), για ασθενείς αυτής της ηλικίας, που 
έχουν υποβληθεί σε Ημιολική Αρθροπλαστική 
Ισχίου. Καταγράφονταν πληροφορίες σχετικές 
με την ύπαρξη πόνου, ικανότητας προς βάδιση 
και δραστηριότητας, γενικότερα. Προς κατάταξη 
των αποτελεσμάτων, βάση των ανωτέρω στοιχεί-
ων, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος που συστήθηκε 
από την Επιτροπή Χειρουργικής Κατάγματος και 
Τραύματος της Αμερικανικής Ακαδημίας Ορθο-
παιδικών Χειρουργών (Πιν. 2). 

Κατά τον ακτινολογικό έλεγχο συγκρίναμε τις 
αμέσως μετεγχειρητικές ακτινογραφίες με εκείνες 
της τελευταίας εξέτασης. Η παρατήρησή μας εστι-
αζόταν στην παρούσα κατάσταση της κοτύλης, 
δηλαδή στο κατά πόσον υπήρχε διάβρωση της 
κοτύλης από την κεφαλή της πρόθεσης ή εμβύθι-
ση αυτής εντός της λεκάνης. Επίσης στην ύπαρξη 
χαλάρωσης του στειλεού, μηχανική ή βιολογική, 
στη περιχαράκωση, μετατόπιση, τι είδους και ποί-

ας έκτασης. Τέλος καταγραφόταν η ύπαρξη η μη 
εκτόπου οστεοποιήσης.

Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εξέ-
ταση των ασθενών κατατάχθηκαν σε δύο κατηγο-
ρίες. Η πρώτη περιείχε τη μετεγχειρήτική νοσηρό-
τητα και την εγχειρητική θνησιμότητα. Η δεύτερη 
τα λειτουργικά και ακτινολογικά αποτελέσματα. 

Στις πρώϊμες γενικές μετεγχειρητικές επιπλο-
κές: η κλινικά διαγνωσμένη φλεβική θρόμβωση 
βρέθηκε σε ποσοστό 4,9 %, η πνευμονική εμβολή 
3,5 %, η βρογχοπνευμονία 2.1 %, η γαστροπληγία 
2,1%, ο παραλυτικός ειλεός 1,4 % και η λιπώδης 
εμβολή 1.2 %,εφόσον γίνεται αποδεκτό ότι αυτή 
είναι η αιτία θανάτου στο χειρουργείο, κατά τη 
τοποθέτηση του τσιμέντου (Σταυράκης Τ.1983 ).  

Τα εξαρθρήματα του ισχίου ήταν 2,1 %, ήταν 
οπίσθια, συνέβησαν μεταξύ της 17ης και 25ης με-
τεγχειρητικής ημέρας και ανατάχθηκαν κλειστά.  
Ένα κάταγμα προκλήθηκε με το γλύφανο στην 
περιοχή του calcar, ήταν ρωγμώδες και παράλλη-
λο με τον επιμήκη άξονα του.  Δεν λήφθηκε κα-
νένα προληπτικό μετεγχειρητικό μέτρο, επιτρά-
πηκε πλήρης φόρτιση και δεν προέκυψε κανένα 
πρόβλημα. Επιπολής φλεγμονές παρουσιάσθηκαν 
τέσσερεις, πού υπεχώρησαν με συχνές αλλαγές 
και περιποίηση του τραύματος. Εν τω βάθει δεν 
υπήρξε. Επίσης δεν υπήρξαν κατάγματα μετάφυ-
σης ή διάφυσης μηριαίου, διάτρηση του φλοιού ή 
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Πίνακας 2
Μέθοδος Βαθμολόγησης Λειτουργικών Αποτελεσμάτων

Άριστα  Α νώδυνο Ισχίο. Κάμψη Ισχίου άνω των 90ο. Μη χρήση βακτηρίας. Τόσο δρα-
στήριος όσο και πριν από την εγχείρηση. 

Καλά   Ο πως και προηγουμένως, εκτός από το άλγος που παρουσιάζεται περιστασια-
κά. Χρήση βακτηρίας κατά διαστήματα.

Μέτρια  Μ όνιμο άλγος. Καθημερινή χρήση βακτηρίας. Εύρος κίνησης εντός φυσιολογι-
κών ορίων. Λιγότερο δραστήριος απ’ ότι προεγχειρητικά.

Πτωχά  Ά λγος που απαιτεί αναλγητικά καθημερινά. Bάδιση επώδυνη έως αδύνατη, 
ακόμη και με χρήση βακτηρίας.



πάρεση ισχιακού ή περονιαίου νεύρου.  
Η εγχειρητική θνησιμότητα, δηλαδή οι θάνατοι 

που έλαβαν χώρα εντός του πρώτου μήνα από την 
επέμβαση ήταν 17 %. Ως προδιαθεσικοί παράγο-
ντες καταγράφηκαν η μεγάλη ηλικία και η κακή, 
προ της επέμβασης, υγεία.

Ηλικιακά, επτά ασθενείς απεβίωσαν στη δεκα-
ετία των 90, τέσσερεις στη δεκαετία των 70 και 
δέκα τρεις στη δεκαετία των 80 ετών.  

Tα λειτουργικά αποτελέσματα κατατάχθηκαν 
σύμφωνα με τα κριτήρια της Επιτροπής Χειρουρ-
γικής Καταγμάτων και Τραύματος της Αμερικα-
νικής Ακαδημίας Ορθοπαιδικών Χειρουργών σε 
τέσσερεις κατηγορίες.  Στην ομάδα με τα πτωχά 
αποτελέσματα περιλαμβάνονταν εξ ασθενείς μας, 
ποσοστό 14 %, ενώ στα μέτρια τρεις, ποσοστό 7 %. 
Οι περισσότεροι αυτών, είχαν χειρουργηθεί του-
λάχιστον πέντε χρόνια πριν, ανήκαν στους πλέον 
δραστήριους των ασθενών μας, τα δε συμπτώμα-
τα τους είχαν αρχίσει να εκδηλώνονται το δεύ-
τερο με τρίτο μετεγχειρητικό έτος.  Πέντε είχαν 
ήδη υποβληθεί σε ολική αρθροπλαστική με καλά 
αποτελέσματα. Από τους άλλους τέσσερεις,ο ένας 
είχε αποκλείσει νέα επέμβαση λόγω ηλικίας, τώρα 
85 ετών, ενώ οι άλλοι τρεις το σκεφτόταν να χει-
ρουργηθούν γιατί εν τω μεταξύ παρουσιάστηκαν 
και άλλα προβλήματα υγείας. Η ομάδα των καλών 
αποτελεσμάτων περιλάμβανε δεκαοκτώ ασθενείς 
(ποσοστό 42%), των δε αρίστων δεκαέξη ( ποσο-
στό 37%).  Τα περισσότερα των αρίστων και κα-
λών αποτελεσμάτων εντοπίστηκαν στη δεκαετία 
των ογδόντα. Τα αποτελέσματα στους ασθενείς 
που είχαν αποβιώσει και που πληροφορηθήκαμε 
από τους συγγενείς τους ήταν αναλογικά παρό-
μοια με εκείνων που επανεξετάστηκαν.

 Ο ακτινολογικός έλεγχος κατα την επανεξέτα-
ση έδειξε τα παρακάτω: Σε οκτώ  ασθενεις (18%) 
διαπιστώθηκε διάβρωση της κοτύλης, αλλοτε 
άλλου βαθμού, καμμία όμως εμβύθιση εντός της 
λεκάνης (protrusio ) Το μέγεθος της διάβρωσης 
που καταγράφτηκε στις Ημιολικές Thompson 
ήταν μεγαλύτερο από εκείνο που συναντήσαμε 
στις Austin Moore.  Οι πάσχοντες παραπονιόταν 
γιά πόνο στο βουβώνα και περιορισμό των δρα-
στηριοτήτων τους. Ο πόνος υποχωρούσε με την 
κατάκλιση. Η ένταση των συμτωμάτων δεν ήταν 

πάντοτε ανάλογη της βαρύτητας των ακτινολο-
γικών ευρημάτων. Για παράδειγμα αναφέρουμε 
ασθενή ηλικίας 81 έτών, με δύο ήμιαρθροπλαστι-
κές, πέντε και οκτώ ετων αντίστοιχα, με διάβρωση 
στις κοτύλες, όπου η παλαιότερη με μεγαλύτερη 
διάβρωση, είχε καταταχθεί στην ομάδα των κα-
λών λειτουργικών αποτελεσματων. Σε χαλάρωση 
του στειλεού αποδόθηκαν τα συμπτώματα τριών 
ατόμων (7%). Το ποσοστό αυτό είναι σύμφωνο με 
τη διεθνή βιβλιογραφία και μικρότερο από εκείνο 
της χωρίς τσιμέντο Austin Moore. Ο πόνος ήταν 
περισσότερο έντονος στην αρχή της βάδισης, εξα-
κολουθούσε όμως και σε όλη τη διάρκειά της. Τα 
χαρακτηριστικά σημεία της χαλάρωσης δεν ήταν 
πάντα εμφανή ιδιαίτερα όταν είχε χρησιμοποιηθεί 
μη ακτινοσκιερό τσιμέντο. Υπήρξε και μία περί-
πτωση όπου συνυπήρχαν διάβρωση της κοτύλης 
και χαλάρωση του στειλεού ταυτόχρονα. Έκτοπος 
οστεοποίηση παρατηρηθηκε σε επτά ασθενείς, 
(16 %), oι οποίοι και ταξινομήθηκαν σύμφωνα με 
τα κριτήρια που προτάθηκαν από τον Brooker και 
συν. (1973). Τρεις ασθενείς διαπιστώθηκε να ανή-
κουν στην πρώτη κατηγορία, δύο στη δεύτερη, 
δύο στην τρίτη, κανείς στην τέταρτη. Σε κανέναν 
η ανωτέρω επιπλοκή δεν φάνηκε να επηρεάζει το 
ικανοποιητικό λειτουργικό αποτέλεσμα. 

Συζήτηση

Τα λειτουργικά αποτελέσματα της παρούσας 
σειράς είναι απόλυτα συγκρίσιμα με αυτά παρο-
μοίων δημοσιεύσεων, λαμβανομένου υπόψη του 
ιδίου μέσου όρου ηλικίας και χρονικού διαστή-
ματος επανεξέταση (J. Wrighton and J. Woodyard 
1971, Wolfel R και συν. 1995). Κατώτερα λειτουρ-
γικά αποτελέσματα για την Thompson αναφέρ-
θηκαν σε πρόσφατη δημοσίευση με διαφορετικά 
όμως μεγέθη σύγκρισης (Ε. C. Rodrigez- Mercan, 
1999) δηλαδή μεσοδιάστημα επανεξέτασης πέντε 
έτη, αλλά κυρίως ηλικία μικρότερη, 65 εως 75 έτη. 
Η εργασία που προαναφέρθηκε έγινε με σκοπό τη 
σύγκριση Ημιολικής Thompson με τσιμέντο και 
Ολικής Αρθροπλαστικής Charnley από την οποία 
προέκυψε σαφής υπεροχή της Ολικής Αρθροπλα-
στικής. Αλλωστε αναφέρεται από όλους τους πα-
ραπάνω συγγραφείς, τονίζεται δε ιδιαίτερα από 
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συγκεκριμένους (J. D’Arcy and M.Devas 1976, 
T. W. Phillips 1989, Kuokonen και συν. 1990) και 
τελικά αποτελεί κοινή αποδοχή, ότι τα καλά απο-
τελέσματα ειναι ελάχιστα στα νέα και δραστήρια 
άτομα στα οποία συνίσταται, εφόσον δεν υπάρχει 
ένδειξη για κοχλίωση, να προχωρούμε εξ αρχής σε 
Ημιολική Διπλής Κίνησης ή Ολική Αρθροπλαστι-
κή Ισχίου. 

Η διάβρωση της κοτύλης και η χαλάρωση του 
στειλεού εμφανίζονται να είναι οι σοβαρότερες 
όψιμες επιπλοκές (Ιντζές και συν, 1994).  Αυτές 
αποτελούν τις κύριες αιτίες των πτωχών λει-
τουργικών αποτελεσμάτων και αφορούν όπως 
προαναφέραμε τους νέους και δραστήριους α-
σθενείς και τις πλέον μακρόβιες των Ημιολικών. 
Το ποσοστό χαλάρωσης του στειλεού στις πε-
ριπτώσεις μας υπήρξε 7%, ήταν σύμφωνο με τη 
διεθνή βιβλιογραφία που κυμαινόταν από 4% 
(Rodrigez-Merchan EC, 2002) εως 11% (J. Sikorski 
–R.Barington, 1981) και μικρότερο από εκείνο της 
χωρίς τσιμέντο Αustin Μoore στη εργασία που 
δημοσιεύσαμε προ τετραετίας στο περιοδικό της 
ΕΕΧΟΤ. Αντιθέτως το μέγεθος διάβρωσης της 
κοτύλης στην παρούσα εργασία ήταν 18%, σα-
φώς μεγαλύτερο των Ημιολικών Αustin Μoore, 
(Τ. Σταυράκης, Γ. Πέτρου, 1999) που εντοπίστηκε 
στο 6% και στα ανώτερα ποσοστά της διεθνούς 
Βιβλιογραφίας που κυμαινόταν από 5% εως 24%, 
(Gingras B. et al, 1980, Soreide O. et al, 1980).

Τα εξαρθρήματα, παρά την ενοχοποιημένη οπι-
σθία προσπέλαση, ήταν μόνο 2,4 %, από τα χαμη-
λότερα δηλαδή που συναντήσαμε στη βιβλιογρα-
φία και τα οποία βρέθηκαν να κυμαίνονται από 
2% εως 25%. Η μόνη εξήγηση που μπορεί να δοθεί 
είναι ότι η πείρα των χειρουργών, που ήταν όλοι 
ειδικευμένοι, αλλά και η προσοχή στην έγερση 
και κινητοποίηση τών ασθενών στο Τμήμα συντέ-
λεσαν στο περιορισμό της επιπλοκής αυτής. 

Λόγος γίνεται για τοποθέτηση Thompson χωρiς 
οστικό τσιμέντο. Οι A. Faraj, T. Branfoot (1999) 
αναφέρουν σε συγκριτική εργασία το ίδιο καλά 
αποτελέσματα και στις δύο ομάδες, χωρίς και με 
τσιμέντο. Εμείς δεν έχουμε άποψη επ’ αυτού, αφού 
όταν κατά την γνώμη μας δεν έπρεπε να τοποθε-
τηθεί τσιμέντο χρησιμοποιήθηκε πρόθεση Austin 
Moore.  

Τέλος, όσον αφορά στα ποσοστά εγχειρητικής 
θνησιμότητας που ήταν 17% στην παρούσα εργα-
σία, βρέθηκαν να είναι ανάλογα αυτών που αναφέ-
ρονται από τον Hunter (1969) 16% και Wrighton 
(1971) 17%, υψηλότερα από του Burwell (1967) 
14% και D’Arcy (1976) 13% και χαμηλότερα από 
του Lunt (1971) 22,3%. 

Συμπερασματικά λοιπόν αναφέρουμε ότι η Ημιο-
λική Αρθροπλαστική Thompson με τσιμέντο είναι 
αποδεδειγμένα επέμβαση που προσφέρει, εφόσον 
επιχειρείται σε συγκεκριμένη κατηγορία ασθενών.

Abstract

Hemiarthroplasty Thompson with cement for 
subcapital fractures of the femur.
 
Stavrakis T., Petrou H.. Papageorgiou Ch., Spyr-
idonou S., Harduvelis H., Kremydas N., Gavras 
M., Petrou G..

 
Between January 1990 and March 1997 a consec-

utive series of 137 fresh, displaced, nonpathological 
fractures of the femoral neck were treated with ce-
mented Thompson prosthesis. Of these, 43 were re-
examined, while, for another 28 who were operated 
on and had died, we received information on the 
outcome from relatives. The mean age of the re-ex-
amined patients was 80.5 years. Follow up ranged 
from 3 to 8 years during which all patients were 
interviewed and examined clinically and reont-
genographically.  All the patients or their relatives 
answered a subjective questionnaire formed by G. 
Anderson and J. Nielsen and the functional results 
were grated according to the criteria of the Com-
mittee on Fractures and Traumatic Surgery of the 
American Academy of Orthopaedic Surgeons. Six 
hips showed poor, three fair, eighteen good and six-
teen excellent results. It is concluded that cemented 
Thompson hemiarthroplasty is a proven safe and ef-
fective operation in this group of patients. 

Key words: Cemented Thompson Hemiarthroplasty
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Πλαστική της καρπομετακαρπίου 
άρθρωσης στην οστεοαρθρίτιδα του 
αντίχειρα με εκτομή του μείζονος 
πολυγώνου και παρεμβολή τένοντα. 
Εμπειρία 15 ετών και ανασκόπηση

της βιβλιογραφίας 

Γκέκας Χ.
Τζαβέας Α.
Στεργιανούδης Π.
Ιντζές Δ.

Νοσοκομείο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
“Παναγία” - Θεσσαλονίκη

Περίληψη

16 ασθενείς (16 αρθρώσεις) με οστεοαρθρίτιδα της πρώτης καρ-
πομετακάρπιας άρθρωσης του αντίχειρα (Κ.Μ.Κ.Α.) αντιμετω-
πίστηκαν με πλαστική, εκτομή του μείζονος πολυγώνου και πα-
ρεμβολή του ημίσεωςτου τένοντος του κερκιδικού καμπτήρα του 
καρπού. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 69,5 έτη (εύρος 66-76 
έτη)και ο μέσος χρόνος των επανεξετάσεων ήταν 76 μήνες (εύρος 6 
μήνες – 15 έτη). Όλοι οι ασθενείςαναφέρουν σχεδόν πλήρη εξάλει-
ψη του πόνου. Σε 13 ασθενείς (81,25%) παρατηρήθηκε βελτίωση 
στις δοκιμασίες λεπτής και αδράς σύλληψης (tip pinch, key pinch) 
και στη δύναμη λαβής (grip strength). Σε όλους τους ασθενείς πα-
ρατηρήθηκε βελτίωση της αντίθεσης και απαγωγής του αντίχειρα. 
Δεν παρατηρήθηκε αύξηση του πόνου, ούτε κάποια επιπλοκή. Οι 
αντίχειρες ήταν ακτινολογικά σταθεροί και όλοι οι ασθενείς επέ-
στρεψαν στις προηγούμενες δραστηριότητές τους. 

Η μελέτη αυτή δείχνει ότι η αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας 
της πρώτης καρπομετακάρπιας άρθρωσης με πλαστική, αφαίρεση 
του μείζονος πολυγώνου και παρεμβολή του ημίσεως του τένοντος 
του κερκιδικού καμπτήρα του καρπού έχει άριστα αποτελέσματα 
στην αντιμετώπιση του πόνου και στην αποκατάσταση της λει-
τουργικότητας του αντίχειρα.

Λέξεις ευρετηρίου: οστεοαρθρίτιδα αντίχειρα, πλαστική.



Εισαγωγή

Η Ο.Α. του αντίχειρα είναι μία σχετικά βαριά 
τοπική πάθηση που προκαλεί λειτουργικά ενο-
χλήματα και ανικανότητα στο χέρι. Η πάθηση 
αυτή φαίνεται να είναι τόσο συχνή στις μεγάλες 
ηλικίες, ειδικά στις γυναίκες, που θα πρέπει να θε-
ωρείται σαν μέρος της φυσιολογικής διαδικασίας 
γήρανσης (Sodha και συν 2005). Ο επιπολασμός 
της ΟΑ της βάσης του αντίχειρα φαίνεται να είναι 
8 έως 12% στο γενικό πληθυσμό (Laurence και 
συν 1966) και 33% στις μετεμμηνοπαυσιακές γυ-
ναίκες (Armstrong και συν 1994). Νεότερες μελέ-
τες δείχνουν ποσοστό 6% στις γυναίκες και 2,6% 
στους άνδρες (Haara και συν 2004). Εμφανίζεται 
σε ποσοστό 2% στο δεξί χέρι και 3% στο αριστε-
ρό χέρι στους άνδρες και σε ποσοστό 5% και για 
τα δύο χέρια στις γυναίκες, σε συμπτωματικούς 
ασθενείς, ενώ το ποσοστό σε σχέση με τις άλλες 
αρθρώσεις του χεριού είναι 8,6% στους άνδρες 
και 5,85% στις γυναίκες (Zhang Y και συν 2002). 
Η συχνότερη εμφάνιση της πάθησης στις γυναί-
κες σχετίζεται με τη μείωση του επιπέδου των 
οιστρογόνων μετά την εμμηνόπαυση, αν και τα 
συμπεράσματα από σχετικές μελέτες είναι αμφι-
λεγόμενα (Felson DT και Nevitt MC, 1998, Felson 
DT και Nevitt MC, 1999). Η αρθρίτιδα της βάσης 
του αντίχειρα φαίνεται ότι σχετίζεται με το αυξη-
μένο σωματικό βάρος ενώ δεν υπάρχει συσχετι-
σμός με την αυξημένη σωματική δραστηριότητα 
(Haara και συν, 2004).

Κατά την εξελικτική πορεία από τον πίθηκο 
στον άνθρωπο η άρθρωση αυτή μετατράπηκε 

από μονοαξονική (επιτρέποντας μόνο την κίνη-
ση έκτασης-κάμψης στο επίπεδο της παλάμης) 
σε πολυαξονική, σχηματίζοντας ένα εκλεπτυ-
σμένο συλληπτήριο όργανο (Lim και συν 1996, 
Pellegrini VD 2001). Σε ανατομικές μελέτες σε 
πιθήκους δεν υπήρξε κανένα στοιχείο αρθριτικής 
νόσου στον πρόδρομο του ανθρώπινου αντίχει-
ρα (Lim και συν 1996, Pellegrini VD 2001). Οι 
δυνάμεις συμπίεσης που ασκούνται στις αρθρι-
κές επιφάνειες μπορεί να φτάσουν τα 12 κιλά σε 
μία απλή σύλληψη και τα 120 κιλά σε μία δυνατή 
λαβή (Cooney και Chao 1977).

Η πρώτη καρπομετακάρπια άρθρωση ανήκει 
στις εφιππιοειδείς αρθρώσεις (Σάββας, 1989). Η 
άρθρωση αυτή είναι η πλέον φορτιζόμενη στην 
κινηματική αλυσίδα η οποία περιλαμβάνει τη 
σκαφοτραπεζοειδή και μετακαρποφαλαγγική.
Έχει μεγάλη κινητικότητα λόγω των εκτενών αρ-
θρικών επιφανειών και της μορφολογίας τους και 
καλύπτεται από έναν παχύ αλλά χαλαρό θύλακο.
Η επιδεξιότητα και ευκινησία του αντίχειρα οφεί-
λεται κυρίως στην κινητικότητα αυτής της άρ-
θρωσης, με αντίτιμο την αστάθεια (Eaton RG και 
Littler JW 1973, Cooke KS και συν 1995, Glickel 
SZ 2001, Hunter και συν 2005).

Οι σύνδεσμοι ανάμεσα στο πρώτο μετακάρπιο 
και το μείζον πολύγωνο είναι ο έξω, ο πρόσθιος 
(παλαμιαίος) και ο οπίσθιος (Williams και συν 
1989). Οι πλάγιες δεσμίδες του παλαμιαίου συν-
δέσμου και ο πρώτος μεσόστεος σύνδεσμος των 
βάσεων των μετακαρπίων φαίνεται ότι παίζουν 
πρωτεύοντα αλλά και δευτερεύοντα ρόλο στην 
αστάθεια του αντίχειρα (Imaeda και συν 1973).
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Εκφυλιστικές βλάβες των πλάγιων δεσμίδων του 
παλαμιαίου συνδέσμου έχουν ενοχοποιηθεί για 
την αυξημένη μετατόπιση του πρώτου μετακαρ-
πίου προς το μείζoν πολύγωνο. Προκαλείται έτσι 
δυσαρμονία στις αρθρικές επιφάνειες και αστά-
θεια του πρώτου στoίχου και αναπτύσσονται 
ανώμαλες δυνάμεις συνάφειας μεταξύ των αρ-
θρικών επιφανειών, με αποτέλεσμα τη φθορά του 
αρθρικού χόνδρου και οστεοαρθρίτιδα (Cooney 
και Chao 1977, Pellegrini 1991, Pellegrini 1991, 
Doerschuk και συν 1993, Pellegrini και συν 1993, 
Bettinger και συν 1999). Άλλες θεωρίες πρόκλη-
σης αρθρίτιδας είναι η συνδεσμική χαλάρωση 
ορμονικής αιτιολογίας (Eaton RG και Littler JW 
1973), η υποπλασία της αρθρικής επιφάνειας του 
μείζονος πολυγώνου (North ER και Rutledge WM 
1983) και η ανωμαλία του μακρού απαγωγού του 
αντίχειρα (Brunelli GA και Brunelli GR 1991).

Η οστεοαρθρίτιδα της βάσης του αντίχειρα 
αφορά την τραπεζο-μετακάρπια άρθρωση, με 
πιθανή δευτερεύουσα εντόπιση στην σκαφοτρα-
πεζοειδή και την άρθρωση μεταξύ μείζονος και 
ελάσσονος πολυγώνου. Η πάθηση προκαλεί μεί-
ωση του εύρους της πρώτης μεσοδακτύλιας πτυ-
χής, η οποία με τη σειρά της προκαλεί μεταβολή 
στην ικανότητα σύλληψης του αντίχειρα-δείκτου 
και περιορισμό της λειτουργίας του χεριού (Poole 
και Pellegrini 2000). Ο επαγόμενος πόνος από τη 
συμπίεση του αντίχειρα κατά την σύλληψη οδηγεί 
σε επιπρόσθετη δυσλειτουργία (Spacek και συν 
2004).

Χαρακτηριστικό στοιχείο της βαριάς μορφής 
της αρθρίτιδας αυτής είναι η αναστροφή των γω-
νιών της πρώτης καρπομετακαρπίου και της πρώ-
της μετακαρποφαλαγγικής άρθρωσης, με το πρώ-
το μετακάρπιο να φέρεται σε προσαγωγή και την 
πρώτη φάλαγγα σε απαγωγή, σε μία προσπάθεια 
να διατηρηθεί η κινητικότητα και λειτουργικότη-
τα του αντίχειρα (ημέτερη παρατήρηση- Δ.Ι.).

Η συντηρητική αντιμετώπιση της πάθησης 
περιλαμβάνει ακινητοποίηση σε νάρθηκα, μη 
στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, ασκήσεις 
ενδυνάμωσης των μυών του θέναρος και εγχύ-
σεις κορτικοστεροειδών (Glickel 2001). Οι θερα-
πείες αυτές είναι περισσότερο αποτελεσματικές 
σε ασθενείς με αρχικά στάδια αρθρίτιδας, ενώ τα 
ποσοστά επιτυχίας είναι πολύ μικρά σε αυτούς με 
προχωρημένη νόσο (Day και συν, 2004).

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν τα αποτε-
λέσματα της πλαστικής της πρώτης Κ-Μ άρθρω-
σης με εκτομή του μείζονος πολυγώνου και πα-
ρεμβολή του ημίσεως του τένοντα του κερκιδικού 
καμπτήρα του καρπού, σε ασθενείς με μέτρια έως 
βαριά οστεοαρθρίτιδα και συμπτώματα ανθεκτι-
κά στη συντηρητική αγωγή.

Υλικό και μέθοδος

Έγινε αναδρομική μελέτη με 16 ασθενείς (16 
αρθρώσεις) που χειρουργήθηκαν κατά το χρονικό 
διάστημα από το 1990 έως το 2004. Η μέση ηλικία 
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των ασθενών ήταν 69,5 έτη. Οι 14 ήταν γυναίκες 
και οι 2 άνδρες.Ο μέσος χρόνος επανεξέτασης 
ήταν 76 μήνες.  Σε 14 ασθενείς χειρουργήθηκε 
το επικρατές χέρι και σε 2 το μη επικρατές. Τα αί-
τια της πάθησης ήταν ιδιοπαθής αρθρίτιδα σε 10 
ασθενείς, ρευματοειδής αρθρίτιδα σε 2 ασθενείς 
και μετατραυματική αρθρίτιδα σε 4 ασθενείς.

Τα κριτήρια επιλογής των ασθενών ήταν ο πό-
νος που δεν αντιμετωπιζόταν με συντηρητικά 
μέσα (αναλγητική και αντιφλεγμονώδη αγωγή, 
νάρθηκες και τοπικές εγχύσεις) και η ανικανότη-
τα του χεριού στις καθημερινές δραστηριότητες.

Όλοι οι ασθενείς εξετάστηκαν κλινικά και ακτι-
νολογικά πριν την επέμβαση. Ο πόνος αξιολογή-
θηκε υποκειμενικά από τον ασθενή και κλινικά με 
τη δοκιμασία του τροχού (Grind test). Η λειτουρ-
γικότητα του αντίχειρα εκτιμήθηκε με τη δοκιμα-
σία της λεπτής και αδρής σύλληψης (tip pinch, 
key pinch), και τη δύναμη λαβής (grip strength). 
Έγινε έλεγχος της αντίθεσης και της απαγωγής 
του αντίχειρα.

Η ακτινολογική αξιολόγηση έγινε σύμφωνα με 
την ταξινόμηση κατά Lister τα στάδια τη οποίας 
είναι:
•  Πρώτο: διεύρυνση του μεσάρθριου διαστήμα-

τος. Υπεξάρθρημα της άρθρωσης μικρότερο από 
1/3.

•  Δεύτερο: υπεξάρθρημα μεγαλύτερο του 1/3 της 
αρθρικής επιφάνειας και ύπαρξη μικρών οστε-
οφύτων ή επασβέστωση επιφάνειας περίπου 2 
mm.

•  Τρίτο: στένωση του μεσάρθριου διαστήματος.
Ύπαρξη μεγάλης επασβέστωσης γύρω από την 
άρθρωση.

•  Τέταρτο: μεγάλο υπεξάρθρημα, κυστικές και 
σκληρυντικές αλλοιώσεις, ύπαρξη μεγάλων 
οστεοφύτων.
Στο υλικό μας 11 ασθενείς ήταν στο στάδιο 3, 

ενώ 5 στο στάδιο 4.

Χειρουργική τεχνική

Το σκεπτικό της επέμβασης είναι η σταθεροποί-
ηση του πρώτου μετακαρπίου μετά από αφαίρεση 
του μείζονος πολυγώνου οστού μέσω ανακατα-
σκευής του συνδεσμικού συστήματος μεταξύ των 

βάσεων του πρώτου και δευτέρου μετακαρπίου.
Αυτό επιτυγχάνεται με τη διέλευση του ημίσεως 
του τένοντα του κερκιδικού καμπτήρα του καρ-
πού δια μέσω οστικού καναλιού από τη βάση 
του πρώτου μετακαρπίου, έχοντας υπόψιν ότι η 
θυλακοσυνδεσμική χαλάρωση στην περιοχή των 
βάσεως του πρώτου και δευτέρου μετακαρπίου 
είναι ένας βασικός παράγοντας και αιτία για την 
ανάπτυξη της οστεοαρθρίτιδας.

Οι ασθενείς χειρουργήθηκαν με μασχαλιαίο 
αποκλεισμό ή με ενδοφλέβια περιοχική αναισθη-
σία. Η τομή γίνεται στην κερκιδική πλευρά του 
αντίχειρα αρχίζοντας από τη μεσότητα του πρώ-
του μετακαρπίου και συνεχίζεται προς την ανατο-
μική ταμβακοθήκη. Γίνεται εντοπισμός και προ-
στασία των αισθητικών κλάδων του κερκιδικού 
νεύρου και κινητοποίηση της κερκιδικής αρτηρί-
ας. Διανοίγεται ο θύλακος της καρπομετακάρπιας 
άρθρωσης και εντοπίζεται η πολυγωνο-σκαφο-
ειδής άρθρωση, κάτω από την πορεία του βραχύ 
εκτείνοντα του αντίχειρα. Το πολύγωνο οστούν 
αφαιρείται με έναν οστεοτόμο ή με μία Luer. Δη-
μιουργείται αυλός διαμέτρου 6-7mm στη βάση 
του μετακαρπίου με λοξή πορεία από την κερκι-
δική προς την ωλένια πλευρά για τη διέλευση του 
κερκιδικού καμπτήρα του καρπού.Ο τένοντας κι-
νητοποιείται με μία αιμοστατική λαβίδα.

Γίνεται επιμήκης τομή στο άπω τριτημόριο του 
αντιβραχίου, ωλενίως του κερκιδικού καμπτήρα 
του καρπού, αναγνωρίζεται ο τένοντας και κόβε-
ται το ωλένιο ήμισυ, το οποίο κινητοποιείται πε-
ριφερικά μέχρι την κατάφυσή του προς τη βάση 
του 2ου μετακαρπίου. Ο μεταφερόμενος τένο-
ντας φέρεται μέσα από τον αυλό της βάσης του 
πρώτου μετακαρπίου και διατείνεται μέσα σ’αυτό 
έτσι ώστε να συμπλησιάσει τις δύο βάσεις των με-
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τακαρπίων. Tοποθετούνται μοσχεύματα από το 
αφαιρεθέν μείζον πολύγωνο μέσα στον αυλό έτσι 
ώστε να επιτευχθεί μία τενοντοδεσία μεταξύ του 
οστικού αυλού και του τένοντα. Τα υπόλοιπα 8-
10 εκ αναδιπλώνονται σα φυσαρμόνικα και δημι-
ουργείται ένας σβώλος ο οποίος τοποθετείται στο 
χώρο μεταξύ του σκαφοειδούς και της βάσης του 
πρώτου μετακαρπίου. Αφαιρείται η ίσχαιμος πε-
ρίδεση, γίνεται αιμόσταση και το δέρμα ράβεται, 
χωρίς τη χρήση παροχέτευσης.

Μετεγχειρητικά τοποθετείται γύψινος νάρθη-
κας με τον αντίχειρα σε απαγωγή και αντίθεση 
για 3 εβδομάδες. Οι δυναμικές κινήσεις επιτρέπο-
νται μετά από 5 εβδομάδες.

Αποτελέσματα

Ο μέσος χρόνος των επανεξετάσεων ήταν 76 
μήνες (εύρος 6 μήνες-15 χρόνια). Όλοι οι ασθενείς 
αναφέρουν αποδρομή του πόνου. Σε 13 ασθενείς 
(81,23%) παρατηρήθηκε βελτίωση στις δοκιμασίες 
λεπτής και αδρής σύλληψης (tip pinch, key pinch) 
και στη δύναμη λαβής (grip strength). Σε όλους 
τους ασθενείς παρατηρήθηκε βελτίωση της αντί-
θεσης και απαγωγής του αντίχειρα. Κανένας ασθε-
νής δεν ανέφερε αύξηση του πόνου. Δεν σημειώθη-
κε καμία σημαντική επιπλοκής. Όλοι οι αντίχειρες 
ήταν ακτινολογικά σταθεροί. Γενικά όλοι οι ασθε-
νείς ήταν ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα της 
χειρουργικής επέμβασης. Σε όλες τις περιπτώσεις 
έγινε ακτινολογικός έλεγχος κατά την τελευταία 
επανεξέταση η οποία έδειξε σταθερότητα της αρ-
θροπλαστικής.

Συζήτηση

Οι διαθέσιμες χειρουργικές μέθοδοι για την 
αντιμετώπιση της καρπομετακάρπιας αρθρίτιδας 
του αντίχειρα είναι οι παρακάτω:

1.  αρθροδεσία της τραπεζο-μετακαρπίου άρθρω-
σης

2.  τραπεζοειδεκτομή με ή χωρίς παρεμβολή τένο-
ντα

3.  σφηνοειδής οστεοτομία βάσεως του πρώτου 
μετακαρπίου

4.  αντικατάσταση της άρθρωσης με πρόθεση σιλι-
κόνης ή άλλα υλικά

5. ολική αρθροπλαστική

Η αρθροδεσία της πρώτης καρπομετακάρπιας 
άρθρωσης προτιμάται γενικά σε νέους ασθενείς 
με μεγάλες απαιτήσεις σε μυϊκή ισχύ και διάρκεια 
(Adams BD και συν 2002). Εντούτοις, εμφανίζει 
σχετικά μεγάλο ποσοστό επιπλοκών (39%), οι 
ασθενείς αναφέρουν μικρότερη ικανοποίηση από 
την αντιμετώπιση του πόνου και γενικά προτιμά-
ται σε επιλεγμένους ασθενείς με καλή κινητικό-
τητα της φαλαγγοφαλαγγικής και μετακαρποφα-
λαγγικής άρθρωσης και μεμονωμένη αρθρίτιδα 
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της καρπομετακάρπιας (Mureau et al 2001). Σε 
άλλες μελέτες φαίνεται ότι τα αποτελέσματα της 
αρθροδεσίας και της τενοντομετάθεσης είναι πα-
ρόμοια, όμως η πρώτη εμφανίζει μεγαλύτερο πο-
σοστό επιπλοκών, με κυριότερη την ψευδάρθρωση 
(16%) και την επιπέδωση της παλάμης (Hartigan 
et al 2001, Ishida και Ikuta Y 2000).

Η μεμονωμένη τραπεζοειδεκτομή φαίνεται ότι 
δεν αρκεί από μόνη της για ένα καλό αποτέλεσμα 
(Eaton και Glickel 1973, Eaton et al 1985, Livesey 
et al 1996, Burton 1997, Burton και Pellegrini 
1997), αν και κάποιοι συγγραφείς υποστηρίζουν 
ότι η παρεμβολή τένοντα δεν επηρεάζει την έκ-
βαση της επέμβασης (Lins et al 1996, Davis et al 
1997, Genvin et al 1997, Belcher και Nicholl 2000, 
Kriegs-Au et al 2004).

Η οστεοτομία του πρώτου μετακαρπίου είναι 
μία εναλλακτική λύση η οποία όμως περιορίζε-
ται σε ασθενείς με πρώιμες (2ου βαθμού) και μέ-
σου βαθμού (3ου βαθμού) εκφυλιστικές βλάβες 
οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στην παλαμιαία 
πλευρά της άρθρωσης (Hobby et al 1998).

Τα αποτελέσματα από τη χρήση εμφυτευμάτων 
σιλικόνης παραμένουν αμφιλεγόμενα μετά από 
πολλές μελέτες που δείχνουν αυξημένα ποσοστά 
μετεγχειρητικής ορογονοθυλακίτιδας και ανά-
γκης αναθεώρησης (Pellegrini και Burton 1986, 
Peimer et al 1986, Peimer 1987).

Παρ’ όλα αυτά νεότερες μελέτες δείχνουν πιο 
ενθαρρυντικά αποτελέσματα (Lanzetta et al 1994, 
O’Leary et al 2002, Bezwada et al 2002, MacDermid 
et al 2003), ενώ κάποιοι προσπάθησαν να χρησι-
μοποιήσουν εναλλακτικά πολυπροπυλένιο (Muer-
mans και Coenen 1998). 

Επίσης, έγινε προσπάθεια για χρήση ολικής 
αρθροπλαστικής τύπου ball and socket η οποία 
όμως εγκαταλείφθηκε αφού είχε απογοητευτικά 
αποτελέσματα (Wachtl et al 1998).

Νεότερη δημοσίευση αναφέρει την ίδια τεχνική 
της παρεμβολής τένοντα χρησιμοποιώντας άγκυ-
ρα (suture anchor) για την καθήλωση του στη 
βάση του πρώτου μετακαρπίου αντί για τη δημι-
ουργία ενδοστικού καναλιού απλοποιώντας την 
επέμβαση και δίνοντας πολύ καλά αποτελέσματα 
(Taylor και Strauch 2005).

Τέλος, μία πιλοτική μελέτη αναφέρει τη χρήση 

πρόθεσης, στο διάστημα μεταξύ τραπεζοειδούς 
και βάσης του πρώτου μετακαρπίου, από βιοαποι-
κοδομήσιμο συνθετικό υλικό (Artelon) το οποίο 
προσφέρει ανακούφιση από τον πόνο, σε νέους 
δραστήριους ασθενείς, διατηρώντας την ικανότη-
τα σύλληψης του αντίχειρα. Ο μέγιστος χρόνος 
επανεξέτασης της μελέτης είναι 3 χρόνια (Nilsson 
και συν 2005).

Πρώτος ο Froimson περιέγραψε την αφαίρεση 
του μείζονος πολυγώνου και την παρεμβολή του 
κερκιδικού καμπτήρα του καρπού για την αντιμε-
τώπιση της οστεοαρθρίτιδας της βάσης του αντί-
χειρα (Froimson 1970). Αργότερα ο ίδιος πρότεινε 
τη χρήση του μακρού παλαμικού αντί του κερκι-
δικού καμπτήρα (Froimson 1997). Οι Burton και 
Pellegrini περιέγραψαν την παρεμβολή του μισού 
του τένοντα του κερκιδικού καμπτήρα του καρ-
πού και έτυχε ευρείας αποδοχής δίνοντας πολύ 
καλά αποτελέσματα (Burton RI και Pellegrini VD 
1986).

Στην Κλινική μας χρησιμοποιούμε την τεχνική 
της αφαίρεσης του μείζονος πολυγώνου και την 
παρεμβολή του μισού του τένοντα του κερκιδικού 
καμπτήρα του καρπού διότι προσφέρει ικανοποιη-
τική αναλγησία στον ασθενή ενώ παράλληλα δια-
τηρεί τη μυϊκή ισχύ σταθεροποιώντας την καρπο-
μετακάρπια άρθρωση και βελτιώνοντας την αντί-
θεση του αντίχειρα. Ο τένοντας έχει αποδειχθεί 
ανώτερος, σαν υλικό, από άλλα συνθετικά (όπως 
σιλικόνη), δεν έχει αναφερθεί εξάρθρημα του τέ-
νοντα λόγω της καλής σταθεροποίησής του στο 
κανάλι του μετακαρπίου, ενώ ελαχιστοποιείται η 
πιθανότητα λοίμωξης αφού δεν χρησιμοποιείται 
εμφύτευμα (Varitimidis et al 2000).

Οι ενδείξεις της επέμβασης είναι οι ακόλουθες:
• Ιδιοπαθής μορφή οστεοαρθρίτιδας
• Ρευματοειδής αρθρίτιδα
•  Μετατραυματική αρθρίτιδα μετά από κάταγμα 

Rolando
• Ηλικία άνω των 55-60 ετών

Ενώ οι αντενδείξεις:
• Κακή γενική κατάσταση 
• Κακές τοπικές συνθήκες
• Πρόσφατο σύνδρομο Sudeck
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•  Πρόσφατες σηπτικές φλεγμονές στην περιοχή 
του χεριού

Ως μειονεκτήματα της μελέτης μας θα μπορού-
σαν να θεωρηθούν ότι είναι αναδρομική και ότι 
ο αριθμός των ασθενών είναι σχετικά μικρός. Εν 
τούτοις πιστεύουμε ότι τα αποτελέσματα της με-
θόδου ήταν ικανοποιητικά αφού αντιμετωπίστη-
κε ο πόνος στο μεγαλύτερο ποσοστό των ασθε-
νών και όλοι τους επέστρεψαν στις προηγούμενες 
δραστηριότητές τους.

Αbstract

Τreatment of the osteoarthritis of the base of 
the thumb. 15ys experiencee and review of the 
literature.

Gekas Ch., Tzaveas A., Stergiannoudis P., Intzes 
D.

Sixteen patients (sixteen joints) with arthritis of 
the thumb carpometacarpal joint were treated with 
resection arthroplasty, ligament reconstruction and 
tendon interposition with the half of the flexor car-
pi radialis tendon.The mean age of the patients was 
69, 5 years (range 66-76 years) and the average fol-
low up was 76 months (range 6 months to 15 years).
All of the patients reported excellent pain relief.In 
13 patients (81,25%) there was improvement in 
tip pinch and key pinch as well as in grip strength.
All the patients had improvement in thumb oppo-
sition and abduction.No patient reported increase 
in pain.There was no complications.All the thumbs 
were radiographically stable.All the patients re-
turned to their previous activities.This study indi-
cated ligament reconstruction with tendon interpo-
sition provides excellent pain relief and restoration 
of function.

key words:  osteoarthritis of the thumb, operative 
treatment
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Αρθρόδεση ποδοκνημικής
με ανάστροφο ενδομυελικό ήλο
Eνδιαφέρουσα περίπτωση
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Π. Φλέγκας 
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Ι. Χαριτίδης
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Περίληψη

Περιγράφουμε την περίπτωση γυναίκας ασθενούς 66 ετών με 
βαριά οστεοαρθρίτιδα ποδοκνημικής και νέκρωση αστραγάλου 
που υποβλήθηκε σε αρθρόδεση ποδοκνημικής με ανάστροφο ενδο-
μυελικό ήλο. Γίνεται λεπτομερής περιγραφή της μεθόδου, του απο-
τελέσματος και, επί ευκαιρία, ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.

Εισαγωγή

Υπάρχει πληθώρα μεθόδων για την επίτευξη αρθρόδεσης της 
ποδοκνημικής, όταν υπάρχουν οι κατάλληλες ενδείξεις. Η εξωτε-
ρική οστεοσύνθεση με χρήση μοσχευμάτων, η χρήση βιδών με ή 
χωρίς τη χρήση μοσχευμάτων και η γεφύρωση της ποδοκνημικής 
με τμήμα της κνήμης που έχει μετακινηθεί από το πρόσθιο τμήμα 
της είναι μερικές από αυτές. Το γεγονός ότι υπάρχει πρόβλημα με 
την επίτευξη πώρωσης, μαζί με τη ραγδαία εξέλιξη της ενδομυε-
λικής ήλωσης, ώθησε πολλούς να τη δοκιμάσουν και σε αυτό το 
πεδίο κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, με ελπιδοφόρα 
αποτελέσματα. 

Περιγραφή περίπτωσης

Ασθενής γυναίκα 66 ηλικίας ετών προσήλθε στην Κλινική μας 
με χωλότητα και άλγος αριστερής ποδοκνημικής. Οι κινήσεις της 
ποδοκνημικής τόσο οι παθητικές όσο και οι ενεργητικές ήταν 

Λέξεις ευρετηρίου:  Άσηπτη νέκρωση τροχιλίας του αστραγάλου, Αρθρόδε-
ση ποδοκνημικής, Ανάστροφος  ενδομυελικός ήλος



επώδυνες και περιορισμένες (ραχιαία έκταση 7 
μοίρες-πελματιαία κάμψη 12 μοίρες) σε σχέση με 
το υγιές. Από το ιστορικό πληροφορηθήκαμε ότι 
πριν από πέντε έτη υπέστη κάκωση της ποδοκνη-
μικής, με αποτέλεσμα κάταγμα του έξω σφυρού και 
κάταγμα του αστραγάλου που αντιμετωπίστηκαν 
συντηρητικώς. Ενάμιση έτος μετά την κάκωση 
είχαν αρχίσει τα κλινικά συμπτώματα, σταδιακώς 
επιδεινούμενα, και για το λόγο αυτό η ασθενής 
ελάμβανε αντιφλεγμονώδη φάρμακα και έκανε εν-
δοαρθρικές εγχύσεις κορτιζόνης. Η προσθιοπίσθια 

και η πλάγια ακτινογραφία ποδοκνημικής καθώς 
και η αξονική τομογραφία της ποδοκνημικής έδει-
ξαν βαριά οστεοαρθρίτιδα και νέκρωση της τροχι-
λίας του αστραγάλου με καθίζηση αυτής (εικ. 1). Η 
ασθενής υπεβλήθη σε αρθρόδεση της ποδοκνημι-
κής με ανάστροφο ενδομυελικό ήλο, ασφαλισμένο 
τόσο κεντρικώς όσο και περιφερικώς. Είχε προη-
γηθεί διαμόρφωση των αρθρικών επιφανειών, το-
ποθέτηση μοσχευμάτων, οστεοτομία της περόνης 
και καθήλωσή της με 2 βίδες στον αστράγαλο (εικ. 
2). Φόρτιση επετράπη αμέσως μετεγχειρητικώς 
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Εικόνα 1: Αξονική τομογραφία. Προσθιοπίσθια και πλάγια ακτινογραφία ποδοκνημικής.
Εμφανής βαριά οστεαρθρίτιδα και νέκρωση αστραγάλου.
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Εικόνα 2: Άμεση μετεγχειρητική προσθιοπίσθια και πλάγια ακτινογραφία.

Εικόνα 3: Προσθιοπίσθια και πλάγια ακτινογραφία ποδοκνημικής 6 μήνες μετεγχειρητικά. Εμφανής πώρωση.



(εικ. 3). Δεν παρατηρήθηκαν επιπλοκές. Σήμερα 
ένα έτος μετεγχειρητικώς η ασθενής είναι απαλ-
λαγμένη από τον πόνο και το αποτέλεσμα τόσο 
κλινικώς όσο και ακτινολογικώς κρίνεται ικανο-
ποιητικό (εικ. 4 και εικ. 5). 

Συζήτηση

Η αρθρόδεση της ποδοκνημικής, παρόλο που εί-
ναι μια επέμβαση που προκαλεί αναπηρία, χρησι-
μοποιείται ευρέως λόγω του ότι η αρθροπλαστική 
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Εικόνα 4: 1 χρόνο μετεγχειρητικά. Άριστο ακτινολογικό αποτέλεσμα πώρωσης.



της ποδοκνημικής δεν έχει παρουσιάσει αισι-
όδοξα αποτελέσματα (Muckley et al, 2005). 
Οι ενδείξεις της αρθρόδεσης της ποδοκνη-
μικής με ήλο είναι η εμφάνιση βαριάς μετα-
τραυματικής αρθροπάθειας μετά από κατάγ-
ματα της κάτω μετάφυσης της κνήμης, με εν-
δοαρθρική συμμετοχή (pilon), η ρευματοει-
δής αρθρίτιδα της ποδοκνημικής, η νέκρωση 
της τροχιλίας του αστραγάλου, η διαβητική 
νευροπάθεια ποδός και η σπαστική ραιβοϊπ-
ποποδία (Moore et al, 1993). Ο ήλος δεν έχει 
θέση στην αρθρόδεση, όταν υπάρχει λοίμωξη 
του αστραγάλου (Goevel M et al, 2003), ενώ 
έχει θέση στην αρθρόδεση λόγω νευροπάθει-
ας Charcot, αναθεώρηση προηγηθείσας απο-
τυχημένης αρθρόδεσης με άλλη μέθοδο και 
αναθεώρηση αποτυχημένης ολικής αρθρο-
πλαστικής της ποδοκνημικής (Mendicino et 
al, 2004). Τα αποτελέσματα τόσον όσον αφο-
ρά στην ανακούφιση του πόνου όσο και στην 
επίτευξη πώρωσης με ανάστροφο ήλο είναι 
εξαιρετικά υψηλά (περίπου 95% σε διάφορες 
σειρές). Σε μια μεγάλη σειρά των Muckley et 
al (2003) σε 110 ασθενείς πώρωση επιτεύχθη-
κε σε 105 ασθενείς (95,5%), ενώ ανακούφιση 
του πόνου σε 70 ασθενείς (63%). Επιπλοκές, 
όπως επιπολής λοίμωξη υπήρχε σε 3 ασθε-
νείς, εν τω βάθει λοίμωξη σε 7 ασθενείς, μη 
επίτευξη πώρωσης σε 5 ασθενείς και κάταγμα 
της κνήμης σε 1 ασθενή. Οι επιπλοκές είναι 
συχνότερες στην αρθρόδεση επί διαβητικής 
αρθροπάθειας (Charcot). 

Συμπέρασμα
 

Η χρήση ανάστροφου ενδομυελικού ήλου 
στην αρθρόδεση της ποδοκνημικής, είναι μια 
τεχνική απαιτητική μεν, αποτελεσματική δε, 
με ικανοποιητικά αποτελέσματα ως προς την 
ανακούφιση του πόνου και την επίτευξη της 
πώρωσης. Έχει το μειονέκτημα της υψηλής 
συχνότητας επιπλοκών, κυρίως στους δια-
βητικούς ασθενείς και το ότι υποβάλλεται σε 
αρθρόδεση και υπαστραγαλική άρθρωση, η 
οποία μπορεί να μην πάσχει.
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Εικόνα 5: 1 χρόνο μετεγχειρητικά. Εξαιρετικό κλινικό 
αποτέλεσμα.



Abstract

Ankle arthrodesis with retrograde intramed-
ullary nailing

S. Parashou, P. Flegas, T. Teflioudis, A. Karani-
colas, I. Haritidis.

1st Orthopeadic Department - Kilkis General 
Hospital

We describe the case of a female patient, 66 years 
old, with severe osteoarthritis of the ankle due to 
avascular necrosis of the head of the talus who was 
submitted an ankle arthrodesis by means of an in-
terlocking reverse medullary nail. We describe the 
method, the results and we review the literature.

Key Words:  Ischemic – avascular necrosis of the head 
of the talus, arthrodesis of the ankle, reverse 
interlocking medullary nail. 
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