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Περίληψη
Παρουσιάζεται περίπτωση νέου άρρενος ασθενούς (ηλικία 32 

έτη) επιβιώσαντος βαρέως πολυστηματικού θωρακο- κοιλιο- πυ-
ελικού τραυματισμού περιλαμβάνοντος κάταγμα εξάρθρημα του 
δεξιού ισχίου με συμμετοχή της κοτύλης. Ο ασθενής παρέμεινε 
νοσηλευόμενος σε ΜΕΘ επί 5-6 μήνες. Η αρχική ανοικτή ανάτα-
ξη-οστεοσύνθεση αστόχησε με ταυτόχρονη εμφάνιση σηπτικών 
επιπλοκών λόγω ενδοκοιλιακής – λοίμωξης, πυελοπεριτονίτιδας, 
αποφρακτικού ειλεού και δημιουργίας εντεροδερματικού συριγ-
γίου. Μετά έλεγχο της λοίμωξης και διευθέτηση των σχετικών 
προβλημάτων, διενεργήθηκε ολική αρθροπλαστική ισχίου, η οποία 
διαπυήθηκε εντός ενός μηνός. Ακολούθησε επανεγχείριση: αντικα-
τάσταση του κοτυλιαίου στοιχείου με νέο κυπέλιο επί δακτυλίου 
Bursch – Schneider λόγω ελλειμμάτων που κατελήφθησαν μετά 
το χειρουργικό καθαρισμό, με πτωχό αποτέλεσμα (δυσκαμψία –
ανισοσκελία). Μετά δύο έτη ο ασθενής εμφάνισε σηπτική κατα-
πληξία επί ευμεγέθους πυελομηριαίου αποστήματος, χωρίς σημεία 
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χαλάρωσης της ενδοπρόθεσης, το οποίο παροχετεύθηκε και εκ-
πλύθηκε. Ακολούθησε υποτροπή του αποστήματος μετά διετία πε-
ρίπου χωρίς και πάλι χαλάρωση της ενδοπρόθεσης και παροχέτευ-
ση – μετά χειρουργικό καθαρισμό και εισαγωγή αλυσίδων πεσσών 
γενταμυκίνης - μετά προηγούμενη λήψη αντιδραστικού - άσηπτου 
αρθρικού υγρού και διενέργεια συριγγογραφίας, η οποία δεν κατέ-
δειξε επικοινωνία με την άρθρωση. Έκτοτε επί δεκαεπτά και πλέον 
έτη, ο ασθενής τελεί υπό θεραπεία με διάφορα αντιβιοτικά από 
του στόματος ενώ πάντοτε καλλιεργείται από το σηπτικό υλικό 
του υποτροπιάζοντος μηριαίου συριγγίου St, aureus, όπως από 
την αρχική φάση των καλλιεργειών και παρά τις θεραπευτικές πα-
ρεμβάσεις, χωρίς σηπτική χαλάρωση των εμφυτευμάτων. Η σταθε-
ρή ενδοπρόθεση, δεν έχει επηρεάσει κατά πολύ τη δραστηριότητα 
του ασθενούς. Γίνονται σκέψεις επί του ορισμού της περιπροθετι-
κής λοίμωξης, του ρόλου των βιολογικών δεικτών στη διάγνωσης 
σηπτικής - άσηπτης χαλάρωσης και πιθανής επωφελούς ανταγω-
νιστικής συνύπαρξης σηπτικών παραγόντων που επιτρέπουν επί 
μακρόν μη εμφάνιση σηπτικής χαλάρωσης.

Όροι ευρετηρίου:

επανεγχείριση ολικής 
αρθροπλαστικής ισχίου

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

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

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

Περιγραφή περίπτωσης

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

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

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

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

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

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

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

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

Συζήτηση
Αρκετές μεγάλες μελέτες έχουν αναφερθεί σε 

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

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

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

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

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

Στη μελέτη των Trebse και συν (Trebse R και 

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

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

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

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

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