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Περίληψη  

Τίτλος εργασίας: Η μετάγγιση αίματος ως παράγοντας κινδύνου για χειρουργικές 

λοιμώξεις (SSI) μετά  από ολική αρθροπλαστική γόνατος και ισχίου και η & ποιότητα 

ζωής των ασθενών αυτών προεγχειρητικά 

Της: Ηλιοπούλου-Κοσμαδάκη Στυλιανή 

Υπό την επίβλεψη του: Αναστάσιου Φιλαλήθη (επιβλέπων) 

Ημερομηνία: 26/06/2017 

Εισαγωγή: Καθώς το προσδόκιμο ζωής συνεχώς αυξάνεται, και κατά συνέπεια και η 

επίπτωση της εκφυλιστικής οστεοαρθρίτιδας, αυξάνεται και ο αριθμός των ολικών 

αρθροπλαστικών γόνατος και ισχίου για τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου 

ποιότητας ζωής των ασθενών. Ωστόσο μια τέτοια αιματηρή επέμβαση οδηγεί στη 

μετάγγιση του ασθενούς με συνέπεια πιθανές περιπροθετικές λοιμώξεις. 

Σκοπός: Η παρούσα μελέτη αποσκοπούσε στην πιθανή συσχέτιση των μεταγγίσεων 

(αυτόλογη μετάγγιση ή ετερόλογη) με την εμφάνιση πρώιμων λοιμώξεων στον 

σημείο της επέμβασης και την αξιολόγηση της ποιότητα ζωής των ασθενών 

προεγχειρητικά. 

Υλικό και μέθοδοι: Το δείγμα μελέτης ανήλθε στα 56 ασθενείς που εισήχθησαν για 

ολική αρθροπλαστική γόνατος και ισχίου στην Ορθοπαιδική Κλινική του Πα.Γ.Ν.Η. 

από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2017. Καταγράφηκαν εργαστηριακά 

δεδομένα καθώς και δεδομένα που αφορούσαν τις επεμβάσεις προεγχειρητικά και 

μετεγχειρητικά. Επίσης προεγχειρητικά έγινε αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των 

ασθενών με τα ερωτηματολόγια KOOS και HOOS. Τέλος, ακολούθησε τηλεφωνικό 

follow-up έξι εβδομάδες μετεγχειρητικά για την ενημέρωση σχετικά με την 

κατάσταση του μέλους της επέμβασης και την λήψη ή όχι αντιμικροβιακής 

χημειοπροφύλαξης. 

Αποτελέσματα: Το 66,1% των ασθενών υπεβλήθει σε ολική αρθροπλαστική γόνατος 

και 33,9% σε ολική αρθροπλαστική ισχίου. Στο μέσο χρόνο νοσηλείας στην ολική 

αρθροπλαστική γόνατος βρέθηκαν 4,9±1,2 ημέρες έναντι  5,7±1,0 ημέρες στην 

αθροπλαστική ισχίου  (p=0,024). Σύστημα αυτομετάγγισης χρησιμοποιήθηκε στο 

36,8% των ολικών αρθροπλαστικών ισχίου και στο 16,2% γόνατος. Μετεγχειρητικά 

εμφάνισαν πυρετική κίνηση (Θ≥37,5ο C) το 9,3% του συνόλου των ασθενών. Η μέση 

μεταβολή του αιματοκρίτη τους από την προεγχειρητική τους κατάσταση έως το 
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εξιτήριο ήταν -21,8% (p<0,001) και της αιμοσφαιρίνης -21,2% (p<0,001). Στο 28,6% 

των συμμετεχόντων (95%ΔΕ:17,9-82,1)  χορηγήθηκε μετά το τέλος της νοσηλείας 

τους χημειοπροφύλαξη, με μέση διάρκεια χορήγησης 17,0±11,3 ημέρες και 

συχνότερη χορηγούμενη ουσία την Κινολόνη. Οι ασθενείς με μεγαλύτερη ηλικία (>65 

ετών) έναντι των νεότερων, βρέθηκαν με σημαντικά μικρότερο κίνδυνο χορήγησης 

χημειοπροφύλαξης κατά 87% (odds ratio: 0,13, 95%ΔΕ:0,03-0,62). Μεταξύ των 

ασθενών που υπεβλήθησαν σε ολική αρθροπλαστική γόνατος και ισχίου, δεν 

βρέθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις Κλίμακες ποιότητας ζωής (Koos & Hoos)  

(p>0,05) ωστόσο όμως τα επίπεδα βαθμολογίας (scores) των κλιμάκων κατέδειξαν 

χαμηλή ποιότητα ζωής. Επιπλέον, τρεις ασθενείς (5,4%) εισήχθησαν εκ νέου στο 

νοσοκομείο (μετεγχειρητικά) με συμπτώματα φλεγμονής χωρίς όμως να επιβεβαιωθεί 

λοίμωξη. 

 

Συμπεράσματα: Από την παρούσα μελέτη προκύπτει πως η μετάγγιση αίματος δεν 

σχετίζεται με την ύπαρξη έντονων σημείων φλεγμονής που να οδηγούν στη 

συχνότερη χορήγηση αντιμικροβιακής χημειοπροφύλαξης, ενώ φαίνεται να 

σχετίζεται θετικά η μικρότερη από 65 ετών ηλικία των ασθενών αλλά και η χαμηλή 

βαθμολογία ποιότητας ζωής προεγχειρητικά. Φαίνεται πως σε περίπτωση εμφάνισης 

σημείων φλεγμονής μετά από ολική αρθροπλαστική γόνατος και ισχίου είναι 

εμπειρική. Η περαιτέρω μελέτη όμως περιπροθετικών λοιμώξεων και ειδικά των 

πρώιμων σημείων της, όπως επίσης και το πώς σχετίζεται με την ψυχική υγεία του 

ασθενούς αλλά και τις μεταγγίσεις, είναι απαραίτητη λόγω της σοβαρότητας της 

νόσου.  

 

Λέξεις κλειδιά: SSI, περιπροθετικές λοιμώξεις, αυτόλογη μετάγγιση, ποιότητα ζωής, 

οστεοαρθρίτιδα, KOOS, HOOS 
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Abstract 

Title: Blood transfusion as a risk factor for site surgical (SSI) infections, after total 

knee and hip arthroplasty and the patients’ preoperative quality of life   

By: Iliopoulou-Kosmadaki Styliani 

Supervisors: Anastasios Filalithis 

Date: 26/06/2017  

Introduction: As life expectancy extents, the incidence of degenerative osteoarthritis 

increases, as well as the number of total hip (THA) and knee arthroplasties (TKA), so 

that the patients’ quality of life remains in high levels. But, the fact that this surgery 

leads usually to great loss of blood, often demands blood transfusion, which is a 

possible risk factor for periprosthetic joint infection. 

Aim: The aim of this study is to reveal a possible relevance between blood 

transfusion (autologous or heterologous) and the incidence of early SSI, as well as the 

assessment of the patient’s preoperative level of quality of life. 

Materials and Methods: The sample of the study consists of 56 patients, who were 

admitted so as to have a TKA or THA in the department of Orthopedics in University 

Hospital of Crete, between January and March 2017. There was documentation of the 

blood test results of the patients as well as data about the operation they had pre- and 

postoperatively. Also the patients’ quality of life was assessed with the use of the 

questionnaires KOOS and HOOS. Finally, a telephone follow-up was made six weeks 

postoperatively, so as to be documented the status of the site surgical limb and the 

intake of antibiotic prophylaxis. 

Results: 66.1% of the sample underwent a TKA and 33.9% a THA. The mean 

hospitalisation time of those with TKA was 4.9±1.2 days in contrast of those with 

THA which was 5.7±1 days (p=0.024). An autologous transfusion system was used 

by the 36.8% of the patients with THA, although by only 16.2% patients with TKA 

was used. It was observed that 9.3% of the sample had a high temperature (T≥37.5 ο 

C) postoperatively. Also, the mean variation between the preoperative day and the day 

of the discharge from the hospital was -21.8% (p<0.001) for hematocrit and -21.2% 

(p<0.001) for hemoglobin. Antibiotic prophylaxis was prescribed to 28.6% of the 

sample after the hospital discharge (95%CI:17.9-82.1), and the mean duration of the 

treatment was 17.0±11.3 days. The most common prescribed drug belonged to the 

quinolone category. It seemed also, that the patients who belong to the age group 
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above 65 years had 87% lower risk of antibiotic prophylaxis intake (odds ratio: 0.13, 

95%CI:0.03-0.62). There was no important differences between score of KOOS and 

HOOS (p<0.05) of the patients who underwent TKA and THA, but generally the 

quality of life was poor. Additionally, we need to mention that only 3 patients were 

readmitted to the hospital because of inflammation symptoms in the surgical site, but 

no infection was confirmed. 

Conclusions: The present study indicates that blood transfusion is not a risk factor for 

the developement of inflammation symptoms, that lead to the admission of antibiotic 

prophylaxis, while the age below 65 years as well as the preoperative low level of 

quality of life seems to be. After TKA and THA the admission of antibiotic 

prorhylaxis seems to be empirical by inflammation symptoms. Further research is 

needed so that can be determined the early symptoms of SSI and periprosthetic joint 

infection after TKA and THA, and their association with blood transfusion and the 

mental health of the patients. 

 

Key words: SSI, periprosthetic joint infection, autologous transfusion, quality of life, 

osteoarthritis, KOOS, HOOS 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Οστεοαρθρίτιδα 

Η οστεοαρθρίτιδα αποτελεί μία πάθηση η οποία, όπως φαίνεται και από μελέτη των 

Crubezy et al.(2002) στην οποία μελέτησαν ανθρώπινους σκελετούς από τη νεολιθική 

εποχή, είναι μία ασθένεια που «ταλαιπωρεί» εδώ και πολλά χρόνια τους ανθρώπους. 

Προσδιορίζεται ως μία κατάσταση που παρόλο που δεν είναι απειλητική για τη 

ανθρώπινη ζωή, μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητα του 

πάσχοντος, αλλά και να μειώσει αισθητά την ποιότητα ζωής του.  Χαρακτηρίζεται ως 

η πιο συχνά εμφανιζόμενη μορφή αρθρίτιδας. Η επίπτωση της οστεοαρθρίτιδας σε 

παγκόσμιο επίπεδο είναι αρκετά μεγάλη και αυξάνεται συνεχώς καθώς ο πληθυσμός 

γερνάει και τα ποσοστά παχυσαρκίας αυξάνονται. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, 

μέχρι το 2050 οι άνθρωποι που θα είναι πάνω από 60 ετών θα αποτελούν 

περισσότερο από το 20% του παγκόσμιου πληθυσμού. Από αυτό το 20%, 

υπολογίζεται πως το 15% θα πάσχει από συμπτωματική οστεοαρθρίτιδα, και το ένα 

τρίτο από αυτούς θα έχουν κάποιο ποσοστό αναπηρίας. Αυτό σημαίνει πως μέχρι το 

2050, 130 εκατομμύρια άνθρωποι θα υποφέρουν από οστεοαρθρίτιδα παγκοσμίως, 

από τους οποίους τα 40εκατομύρια θα έχουν σοβαρή αναπηρία.  

Προσβάλει κυρίως την άρθρωση του γόνατος, του ισχίου, του ώμου, την σπονδυλική 

στήλη, τη βασική άρθρωση του αντίχειρα, τις φαλαγγοφαλαγγικές αρθρώσεις και τη 

βάση του μεγάλου δακτύλου του άκρου ποδός. Ο όρος άρθρωση αφορά μία 

λειτουργική μονάδα που περιλαμβάνει διακριτούς ιστούς, κυρίως αρθρικό χόνδρο, 

τον αρθρικό θύλακο και το υποχόνδριο οστό, όλα από τα οποία συμμετέχουν στην 

παθογένεση της νόσου. Η οστεοαρθρίτιδα λοιπόν ορίζεται ως μια πολυπαραγοντική 

εκφυλιστική διαδικασία που επηρεάζει τις αρθρώσεις σαν αποτέλεσμα μηχανικών και 

βιολογικών διαταραχών. Διαταράσσεται η δομή και η λειτουργία της άρθρωσης, 

μεταβάλλοντας την ισορροπία ανάμεσα στη σύνθεση και την αποδόμηση του 

αρθρικού χόνδρου, προάγοντας την ανάπτυξη υποχόνδριου οστού ενώ και η 

ταυτόχρονη παρουσία χρόνιας υμενίτιδας δεν αποκλείεται (Mas Garriga,  2014).  

Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούσε να πει κανείς, πως η οστεοαρθρίτιδα είναι η 

αποτυχημένη προσπάθεια των χονδροκυττάρων να επιδιορθώσουν τις βλάβες του 

αρθρικού χόνδρου. Ο εκφυλισμένος χόνδρος έχει αυξημένη περιεκτικότητα σε ύδωρ, 

μειωμένη ποσότητα και ποιότητα πρωτεογλυκανών, μεταβολές στα μόρια του 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mas%20Garriga%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24467954
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κολλαγόνου (καταστροφή από κολλαγενάσες) και δέσμευση των πρωτεογλυκανών 

στο υαλουρανικό οξύ. Η εκφύλιση του χόνδρου επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο 

από τις διατμητικές δυνάμεις ενώ προλαμβάνεται από τις φυσιολογικές συμπιεστικές 

δυνάμεις. Έτσι  η υπερβολική καταπόνηση και η ανεπαρκής απόκριση από τα 

χονδροκύτταρα οδηγεί σε εκφύλιση. Η οστεοαρθρίτιδα μπορεί να είναι πρωτοπαθής 

και να οφείλεται σε κάποια ενδογενή διαταραχή ή δευτεροπαθής και να οφείλεται σε 

κάποια κάκωση, λοίμωξη ή να είναι συγγενής. Αρχικά παρατηρείται αποδιοργάνωση 

και καταστροφή της φορτιζόμενης επιφάνειας του αρθρικού χόνδρου η οποία 

συνοδεύεται από δημιουργία οστεοφύτων και καθίζηση της οστεοχόνδρινης 

συμβολής. Στη συνέχεια ακολουθεί κατακερματισμός του χόνδρου και 

μικροκατάγματα του υποχονδρίου βοηθούν στην αποκάλυψη της επιφάνειας του 

οστού (M. Miller, Review Ορθοπαιδικής, 2010). 

 Εικόνα 1. Μεταβολές οστεοαρθρίτιδας (orthoinfo.aaos.org) 

 

Κατά καιρούς έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί και έχουν προσδιοριστεί κριτήρια για 

την περιγραφή της νόσου. Άλλοτε τα κριτήρια είναι αιτιολογικά (ιδιοπαθής ή 

δευτεροπαθής) και άλλοτε ακτινολογικά, όπως στην κατάταξη κατά Kellgren και 

Lawrence. Κοινό όμως παρονομαστής σε όλους τους ορισμούς είναι η βλάβη του 

αρθρικού χόνδρου. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της είναι η μείωση του εύρους κίνησης 

της άρθρωσης, ενώ ακτινολογικά έχουμε την παρουσία οστεοφύτων και την μείωση 

του μεσάρθριου χώρου. Πιο συγκεκριμένα η Αμερικανικό Κολέγιο Ρευματολογίας 

http://orthoinfo.aaos.org/
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(ACR) έχει θεσπίσει κάποια κριτήρια τα οποία είναι και τα πιο ευρέως 

χρησιμοποιούμενα.  Αυτά αφορούν τόσο τα κλινικοεργαστηριακά ευρήματα, όσο και 

τα ακτινολογικά (Πίνακας 1 και Πίνακας 2). Παρακάτω αναφέρονται τα κριτήρια 

αυτά για τις αρθρώσεις του γονάτου και του ισχίου, καθώς, αν και δεν αποτελούν την 

κορυφή των προσβεβλημένων αρθρώσεων, προκαλούνε πολύ σημαντικά προβλήματα 

στους ασθενείς και μειώνουν την ποιότητα ζωής τους (Litwic  et al. 2013). 

 

Συνδυασμός κλινικών & 

ακτινολογικών 

κριτηρίων 

(traditional format) 

 

Κλινικά κριτήρια 

(tree format 

Συνδυασμός κλινικών & 

ακτινολογικών 

κριτηρίων 

(tree format) 

Άλγος ισχίου και 2 

τουλάχιστον από τα εξής:  

ΤΚΕ<20 mm/h, 

ακτινολογικά οστεόφυτα 

στην κοτύλη ή το 

μηριαίο, ακτινολογικά 

μείωση μεσαρθρίου 

Άλγος ισχίου 

Έσω στροφή <15ο και 

ΤΚΕ<45mm/h 

(Αν η ΤΚΕ δεν διατίθεται, 

έκταση ισχίου ≤115ο ) 

 Ή έσω στροφή ≥15ο ΚΑΙ 

πόνος στην έσω στροφή 

ΚΑΙ πρωινή 

δυσκαμψία<60min ΚΑΙ 

ηλικία >50 ετών 

Άλγος ισχίου ΚΑΙ 

οστεόφυτα στην κοτύλη 

ή/και το μηριαίο στην Rӧ 

Ή ΤΚΕ ≤20mm/h ΚΑΙ 

μείωση του μεσαρθρίου 

στη Rӧ 

Ευαισθησία 89% Ευαισθησία 86% Ευαισθησία 91% 

Ειδικότητα 91% Ειδικότητα 75% Ειδικότητα 89% 

 

ACR, American College of Rheumatology, OA, osteoarthritis, ΤΚΕ Ταχύτητα 

Καθίζησης Ερυθρών (Altman et al. 1991) 

Πίνακας 1. Διαγνωστικά κριτήρια για την οστεοαρθρίτιδας του ισχίου 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Litwic%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23337796


Public Health & Health Care Management 

Faculty of Medicine – University of Crete 

 

8 

Συνδυασμός κλινικών & 

εργαστηριακών 

κριτηρίων 

Κλινικά και 

ακτινολογικά κριτήρια 

Κλινικά 

Άλγος γόνατος και 5 

τουλάχιστον από τα εξής:  

ηλικία >50 ετών, 

ΤΚΕ≤40 mm/h, 

δυσκαμψία<30min, 

τριγμός, οστική 

ευαισθησία, 

υπερόστωση, χωρίς 

ψηλαφητή αύξηση 

θερμοκρασίας, RF<1:40, 

αρθρικό υγρό είδους 

οστεοαρθρίτιδας 

Άλγος γόνατος και 1 

τουλάχιστον από τα εξής:  

ηλικία >50 ετών, 

δυσκαμψία<30min, 

τριγμός και οστεόφυτα  

Άλγος γόνατος και 3 

τουλάχιστον από τα εξής:  

ηλικία >50 ετών, 

δυσκαμψία<30min, 

τριγμός, οστική 

ευαισθησία, υπερόστωση, 

χωρίς ψηλαφητή αύξηση 

θερμοκρασίας 

Ευαισθησία 92% Ευαισθησία 91% Ευαισθησία 95% 

Ειδικότητα 75% Ειδικότητα 86% Ειδικότητα 69% 

 

 ACR, American College of Rheumatology, OA, osteoarthritis, ΤΚΕ Ταχύτητα 

Καθίζησης Ερυθρών, οστεοαρθριτικό αρθρικό υγρό <2000/μL λευκά αιμοσφαίρια. 

(Altman et al. 1991) 

Πίνακας 2. Διαγνωστικά κριτήρια για τη διάγνωση της οστεοαρθρίτιδας του γόνατος 

 

 

Εικόνα 2. Συχνότερα προσβεβλημένες αρθρώσεις από οστεοαρθρίτιδα 

(www.arthritisresearchuk.org) 

 

http://www.arthritisresearchuk.org/
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Διαφορές όμως φαίνεται πως προκύπτουν ανάμεσα στα ακτινολογικά ευρήματα και 

την εκδήλωση των συμπτωμάτων. Πιο συγκεκριμένα σε στοιχεία από το Ολλανδικό 

Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας η επίπτωση της οστεοαρθρίτιδας γόνατος σε άτομα άνω 

των 55 ετών ήταν 15,6% σε άνδρες και 30,5% στις γυναίκες (Bijlsma and Knahr  

2007) ποσοστά συμπωματικής οστεοαρθρίτιδας είναι χαμηλότερα, όπως φαίνεται και 

από τη μελέτη NHANES III που είναι μόλις 12,1% και το Johnson County 

Osteoarthritis Project που είναι 16,3% σε συμμετέχοντες ηλικίας 55-64 ετών (Jordan 

et al. 2007) 

 

 

Παράγοντες κινδύνου 

 

Οι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση της οστεοαρθρίτιδας είναι τόσο 

γενικευμένοι όσο και τοπικοί. Οι γενικευμένοι μπορεί να καθιστούν τις αρθρώσεις πιο 

ευπαθείς σε τραυματισμούς, είτε άμεσα μέσω βλάβης στον ιστό της άρθρωσης, είτε 

έμμεσα εμποδίζοντας την διαδικασία επιδιόρθωσης των κατεστραμμένων δομών. Οι 

τοπικοί παράγοντες παρουσιάζονται να είναι συνήθως εμβιομηχανικοί στη φύση και 

επηρεάζουν δυσμενώς τις δυνάμεις που ασκούνται στην άρθρωση. Ενώ πολλοί από 

αυτούς τους τοπικούς και γενικευμένου παράγοντες έχουν ενοχοποιηθεί για την 

εμφάνιση της οστεοαρθρίτιδας, λίγοι είναι αυτοί που σχετίζονται θετικά ή αρνητικά 

με την εξέλιξη της νόσου. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, φαίνεται πως είναι μία νόσος 

που εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου. Παρόλα αυτά δεν έχει ακόμα αποδειχθεί, 

πως οι παράγοντες που προάγουν την εμφάνιση της, επιταχύνουν και την εξέλιξη της 

νόσου.  

 

 

Παχυσαρκία και μεταβολικό σύνδρομο 

 

Η παχυσαρκία αποτελεί έναν από τους πιο εμπεριστατωμένους παράγοντες κινδύνου 

για την οστεοαρθρίτιδα. Σύμφωνα με την μέχρι τώρα βιβλιογραφία, φαίνεται πως η 

σχέση μεταξύ παχυσαρκίας (BMI>30) και οστεοαρθρίτιδας ισχίου είναι ασθενέστερη 

συγκριτικά με αυτή της οστεοαρθρίτιδας γόνατος (Grotle et al. 2008). Πρόσφατα 

δεδομένα φαίνεται πως υποστηρίζουν τον θετικό συσχετισμό της οστεοαρθρίτιδας με 

το μεταβολικό σύνδρομο, μέσω ενός κοινού παθογενετικού μηχανισμού που 
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περιλαμβάνει μεταβολικές ανωμαλίες και γενικευμένη φλεγμονή (Puenpatom, Victor 

2009). 

 

 

 

 

Εικόνα 3. Οστεοαρθριτικές μεταβολές σπινθηρογραφήματος στον Ινδικό Πληθυσμό 

(Samuel, Jain 2012) 

 

Επίσης πολλές φορές στη βιβλιογραφία, έχει συσχετιστεί η ύπαρξη αγγειακών νόσων 

με την εμφάνιση οστεοαρθρίτιδας , λόγω της μειωμένης παροχής αίματος στο 

υποχόνδριο οστό, αφού μπορεί να προκαλέσει δυσχερή ανταλλαγή αερίων, αλλά και 

μεταφορά θρεπτικών ουσιών στον αρθρικό χόνδρο. 

Τέλος θετική συσχέτιση φαίνεται να  υπάρχει και ανάμεσα στην οστεοαρθριτική νόσο 

και στους παράγοντες κινδύνου για νοσήματα του καρδιαγγειακού, όπως υπέρταση 

και υπερχοληστεριναιμία (Puenpatom, Victor 2009).  
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Ηλικία 

 

Η επίπτωση της οστεοαρθρίτιδας τόσο η συμπτωματική όσο και η ακτινολογική 

αυξάνεται με την αύξηση της ηλικίας (Felson et al. 1987, Felson et al.1995). 

Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε οξειδωτικές βλάβες, στην λέπτυνση του χόνδρου, 

τη μυϊκή αδυναμία και την μείωση της ιδιοδεκτικότητας.  

 

 

Φύλο 

 

Το φύλο φαίνεται πως επηρεάζει την εμφάνιση των οστεοραθριτικών αλλοιώσεων. 

Όσον αφορά το χέρι, το γόνατο και το ισχίο, είναι πιο συχνά στις γυναίκες και 

αυξάνονται ακόμη περισσότερο μετά τη εμμηνόπαυση (Felson et al. 1995). Αυτό μας 

οδηγεί στο συμπέρασμα πώς ενδεχομένως να υπάρχουν και ορμονικοί παράγοντες 

που παίζουν επηρεάζουν.  

 

 

Εθνικότητα και Φυλή 

 

Η εμφάνιση της οστεοαρθρίτιδας έχει να κάνει σε ένα μεγάλο βαθμό με την 

εθνικότητα και τη φυλή προέλευσης του ατόμου. Όπως έχει προαναφερθεί υπάρχει 

σημαντικά πιο μεγάλη επίπτωση στην οστεοαρθρίτιδα στους Κινέζους (Beijing 

Osteoarthritis Study) και τους Ευρωπαίους (Framingham Study). 

 

Εικόνα 4. Age-standardised disability-adjusted life year rates for osteoarthritis by 

country (per 100 000 inhabitants) using WHO data.11 
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Απώλεια μυϊκής μάζας  

 

Η μυϊκή αδυναμία αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα στην εμφάνιση της 

οστεοαρθρίτιδας. Πιο συγκεκριμένα σε μελέτη των Slemenda et al. (1997) φάνηκε 

πως οι ασθενείς με συμπτωματική οστεοαρθρίτιδα γόνατος είχαν πιο αδύναμους 

τετρακέφαλους μύες από αυτούς χωρίς οστεοαρθρίτιδα. 

 

 

Κάπνισμα και Οστεοπόρωση 

 

Τα αποτελέσματα που σχετίζονται με το ρόλο του καπνίσματος και της 

οστεοπόρωσης στην οστεοαρθρίτιδα είναι στην μέχρι τώρα βιβλιογραφία 

διφορούμενα.  

 

 

Φυσική δραστηριότητα/ άθληση 

 

Η φυσική δραστηριότητα και η άθληση μελετούνται επίσης ως παράγοντες κινδύνου 

για την εμφάνιση οστεοαρθρίτιδας. Υπάρχουν στοιχεία πως οι δρομείς μεγάλων 

αποστάσεων έχουν μεγάλες πιθανότητες να αναπτύξουν οστεοαρθρίτιδα ισχίου ή 

γόνατος (Kujala et al. 1995). Παρόμοια αποτελέσματα υπάρχουν και από μελέτη με 

γυναίκες που είχαν έντονη φυσική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της ζωής τους οι 

οποίες είχαν αυξημένη πιθανότητα να αναπτύξουν οστεοαρθρίτιδα ισχίου (Lane et al. 

1999). Ενώ μια άλλη μελέτη έδειξε πως αν απουσίαζε κάποιος τραυματισμός το 

τρέξιμο σε μεγάλες αποστάσεις ή το τζόκινγκ δεν αποτέλεσε προδιαθεσικό 

παράγοντα (Newton et al. 1997). 

 

Επάγγελμα 

 

Τα επαγγέλματα που περιλαμβάνουν έντονα φυσική δραστηριότητα και άρση βαρών 

με επιβάρυνση ιδιαίτερα των αρθρώσεων των κάτω άκρων συνδέονται με 

οστεοαρθρίτιδα του ισχίου και του γόνατος (Johnson et al. 2014, Neogi et al. 2013). 
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Τοπικοί μηχανικοί παράγοντες 

 

Οποιαδήποτε παρέκκλιση από την φυσιολογική ανατομία ή ευθυγράμμιση του ισχίου, 

του γόνατος και του αστραγάλου επηρεάζει τη σωστή κατανομή φορτίσεων στις 

αρθρώσεις και την έκκεντρη ή στροφική φόρτιση. 

 

 

Επιδημιολογικά δεδομένα 

 

Η οστεοαρθρίτιδα είναι η μόνη πιο κοινή αιτία αναπηρίας στους ηλικιωμένους 

(Laupattarakasem et al 2008). Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 

υπολογίζεται πως το 9,6% των ανδρών και 18% των γυναικών πάνω από 60 ετών 

έχουν κάποιο βαθμό συμπτωματικής οστεοαρθρίτιδας. Το 80% αυτών θα έχουν 

κάποιο περιορισμό στην κινητικότητα τους, ενώ το 25% αυτών θα δυσκολεύονται να 

πραγματοποιήσουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες. Τα ποσοστά εμφάνισης 

ανάμεσα σε Αμερική και Ευρώπη δε φαίνεται να διαφέρουν. Παρόλα αυτά υπάρχουν 

διαφορές στα ποσοστά εμφάνισης, ανάμεσα στις διάφορες περιοχές παγκοσμίως. Πιο 

συγκεκριμένα σε δεδομένα European Musculoskeletal Conditions Surveillance and 

Information Network (2012) φαίνεται πως η επίπτωση για την οστεοαρθρίτιδα ισχίου 

ανά 100 άτομα ήταν στην Ελλάδα για ηλικίες από 19 έως 99 ετών ήταν 0,94,  το 

αντίστοιχο ποσοστό στην Ιταλία ήταν 1,61 ενώ στην Ολλανδία 6,80. Αναφερόμενοι 

τώρα στην οστεοαρθρίτιδα του γόνατος και πάλι ανά 100 άτομα στην Ελλάδα τα 

ποσοστά ήταν 6,55, στην Ιταλία 5,39 και στην Ισπανία 11,72. Όσον αφορά την 

οστεοαρθρίτιδα γόνατος, μελέτες που έγιναν στην Κίνα παρόμοιων μεθόδων με αυτή 

του Framingham Osteoarthritis στην Ευρώπη, δείχνουν πως σε κινεζικές προοπτικές 

μελέτες η αμφοτερόπλευρη οστεοαρθρίτιδα γόνατος και οστεοαρθρίτιδα του έξω 

διαμερίσματος εμφανίζονται 3 φορές πιο συχνά σε σχέση με την Framingham 

Osteoarthritis Study που αφορά Ευρωπαϊκούς πληθυσμούς (Fransen et al. 2011). 

Μάλιστα σε μελέτη αναφέρεται πως στην Αμερική μέχρι το 2030 σχεδόν 70 

εκατομμύρια άνθρωποι θα πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα.   
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Εικόνα 5. Αμερικάνοι που θα νοσούν από οστεοαρθρίτιδα μέχρι το 2030 (Wheaton 

ΜΤ,Jensen Ν (2010) ) 

 

 

Θεραπεία και κόστος 

 

Η θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας ποικίλει ανάλογα τη βαρύτητα της στο 

προσβεβλημένο μέλος. Αρχικά γίνεται προσπάθεια βελτίωσης των παραγόντων που 

την προκαλούν. Έτσι ξεκινώντας από την προσπάθεια απώλειας βάρους, εφόσον ο 

ασθενής είναι παχύσαρκος και με την βελτίωση της φυσικής κατάστασης και την 

ενδυνάμωση των μυών των προσβεβλημένων αρθρώσεων, ξεκινάει η θεραπευτική 

προσέγγιση. Ταυτόχρονα μεγάλη είναι η κατανάλωση αναλγητικών. Δεδομένα από 

μία μεγάλη μελέτη βάση δεδομένων μίας εταιρείας ιδιωτικής ασφάλισης από το 2003 

έως το 2004 δείχνουν πως το 15% των ετησίων εξόδων για φάρμακα 

χρησιμοποιήθηκαν για αναλγητικά (Bitton 2009). Επίσης σε ποιο προχωρημένα 

στάδια, καθώς με την εξέλιξη της οστεοαρθρίτιδας μειώνεται η ποσότητα του 

αρθρικού υγρού, γίνεται έγχυση ενδοαρθρικών σκευασμάτων που αυξάνουν το ιξώδες 

του αρθρικού υγρού, γνωστό και ως ενδοαρθρικό υαλουρονικό οξύ,  με σκοπό να 

καθυστερήσει η επέμβαση αντικατάστασης της άρθρωσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε 

πως σε μία μελέτη του 2007 στην Αμερική βρέθηκε πως το κόστος χορήγησης 

υαλουρονικού οξέως ήταν μεταξύ 852$ και 1840$  (συμπεριλαμβανομένων των 

σκευασμάτων και των επισκέψεων στο γιατρό για την έγχυσή του) ανάλογα με το 

σχήμα χορήγησης (Arnold et al. 2007).  

Το τελικό στάδιο θεραπείας περιλαμβάνει την αντικατάσταση των αρθρικών 

επιφανειών μίας άρθρωσης από μία ανατομική πρόθεση μηχανική πρόθεση από υλικά 

συμβατά με τον ανθρώπινο οργανισμό. 
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Το μέσο συνολικό ετήσιο κόστος οστεοαρθρίτιδας ανά ασθενή στην Ευρώπη είναι 

από 1330 euro μέχρι 10452euro . Μόνο τα άμεσα ιατρικά έξοδα που οφείλονται στην 

οστεοαρθρίτιδα, σε ετήσια βάση κυμαίνονται από 534euro  έως 1788euro ανά άτομο. 

Σε ενεργούς ασθενής, φαίνεται πως τα έμμεσα έξοδα είναι υψηλότερα από τα άμεσα. 

Δυστυχώς όμως οι μέχρι τώρα μελέτες δεν γίνονται με μεθόδους που να δίνουν τη 

δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ (Hiligsmann, Reginster, 2013). Όπως φαίνεται λοιπόν 

από τα παραπάνω, η ανάπτυξη αποτελεσματικών προγραμμάτων για την 

αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας κρίνεται απαραίτητη. 

 

 

 

Ολική αρθροπλαστική γόνατος και ισχίου 

Η αρθροπλαστική γόνατος και ισχίου αφορούν την αντικατάσταση της αντίστοιχα 

προσβεβλημένης άρθρωσης από οστεοαρθρίτιδα. Η πρώτες έγιναν το 1960 και από 

τότε υπολογίζεται πως στις ΗΠΑ γίνονται περίπου 600000 ολικές αρθροπλαστικές 

γόνατος και 300000 ισχίου το χρόνο με σκοπό να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των 

ασθενών που πάσχουν από προχωρημένη οστεοαρθρίτιδα. Ο αριθμός των 

επεμβάσεων έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια στις περισσότερες 

ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα το 2014 σύμφωνα με δεδομένα της OECD (The 

Organisation for Economic Co-operation and Development) είχαμε 163/100000 

πληθυσμό ολικές αρθροπλαστικές ισχίου. Σε άλλες χώρες όπως η Αυστρία από το 

2002 έως το 2014 παρουσιάστηκε αύξηση των αρθροπλαστικών ισχίου κατά 25% ενώ 

αυτές του γόνατος κατά 70%. Ο αριθμός των επεμβάσεων αυτών φαίνεται να μην έχει 

αυξηθεί τόσο τα τελευταία χρόνια στην Γερμανία, αν και έχει σταθεροποιηθεί 

τελευταία σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ο αριθμός τους αυξάνεται , αν και αποτελούν μία  

υψηλή δαπάνη για τον τομέα της υγείας, αφού στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

κοστίζουν περίπου 5600euro, αλλά η αναγκαιότητα τους είναι μεγάλη. 
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Εικόνα 4. Αριθμός αρθροπλαστικών γόνατος και ισχίου από το 2014 (OECD)  

 

 

 

Ανατομία γόνατος 

 

 

 

Εικόνα 6. Γόνατο (orthoinfo.aaos.org) 

 

Το γόνατο αποτελεί την μεγαλύτερη άρθρωση του σώματος και για αυτό η 

φυσιολογική λειτουργία της άρθρωσης είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση 
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των περισσότερων καθημερινών δραστηριοτήτων.  Η άρθρωση του γόνατος 

αποτελείται από το κατώτερο μέρος του μηριαίου οστού (τους μηριαίους κονδύλου), 

το ανώτερο τμήμα της κνήμης (το κνημιαίο πλατώ) και την επιγονατίδα. Ανάμεσα 

στο μηριαίο οστό και την κνήμη βρίσκεται ο μηνίσκος, που έχει την ιδιότητα να 

απορροφά τους κραδασμούς. Μεγάλοι σύνδεσμοι προσφέρουν σταθερότητα στην 

άρθρωση και συγκρατούν μαζί την κνήμη και το μηριαίο, ενώ οι μύες του μηρού 

προσδίδουν στο γόνατο σταθερή συγκράτηση και φυσιολογική κίνηση. Όλες οι 

επιφάνειες καλύπτονται από μία μεμβράνη που ονομάζεται αρθρικός υμένας. Αυτή 

απελευθερώνει ένα υγρό το οποίο λιπαίνει το χόνδρο, μηδενίζοντας την τριβή  σε ένα 

υγιές γόνατο.  

 

 

 

Ανατομία ισχίου  

 

 

 

Εικόνα 7. Ισχίο (orthoinfo.aaos.org) 

Το ισχίο αποτελεί επίσης μία από τις μεγαλύτερες αρθρώσεις στο σώμα. Απαρτίζεται 

από την κοτύλη και την κεφαλή του μηριαίου οστού. Οι δύο επιφάνειες των οστών 

αυτών καλύπτονται από αρθρικό χόνδρο που βοηθάει τα οστά να μετακινούνται 

εύκολα μεταξύ τους.  Την άρθρωση περιβάλει ένας λεπτός ιστός που ονομάζεται 

αρθρικός υμένας, όπως προαναφέρθηκε παράγει το αρθρικό υγρό που έχει την 
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ιδιότητα να λιπαίνει την άρθρωση. Επίσης υπάρχουν σύνδεσμοι που στηρίζουν την 

άρθρωση.  

Όλα αυτά τα στοιχεία δουλεύουν αρμονικά. Όταν όμως διαταραχθεί αυτή η αρμονία 

από κάποια ασθένεια ή τραυματισμό προκαλείται πόνος, μυϊκή αδυναμία και 

ελάττωση της λειτουργικότητας.  

Κατά μου την ολική αρθροπλαστική γόνατος ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

 Οστεοτομίες των φθαρμένων αρθρικών επιφανειών του μηριαίου και την 

κνήμης με τμήμα του υποκείμενου οστού και αφαίρεση αυτών 

 Τοποθέτηση των μεταλλικών προθέσεων που ανασυνθέτουν την άρθρωση και 

σταθεροποιούνται πιθανώς και με τη χρήση τσιμέντου 

 Τοποθέτηση spacer. Είναι ένα πλαστικό διαχωριστικό που τοποθετείται 

ανάμεσα στα τμήματα της πρόθεσης για τη δημιουργία ολισθαίνουσας 

επιφάνειας. 

 

 

Εικόνα 8. Rӧ γόνατος μετά από ολική αρθροπλαστική  

 

Κατά την αρθροπλαστική ισχίου η διαδικασία που ακολουθείται:  

 Αρχικά γίνεται οστεοτομία της μηριαία κεφαλής και αφαίρεσή της 

 Διανοίγεται ο αυλός του μηριαίου οστού έτσι ώστε να γίνει τοποθέτηση του 

τμήματος της πρόθεσης με ή χωρίς τσιμέντο 

 Μία μεταλλική ή κεραμική σφαίρα τοποθετείται στην άκρη αυτού έτσι ώστε 

να μπορεί να μετακινείται μέσα στην κοτύλη 

 Η φθαρμένη αρθρική επιφάνεια της κοτύλης αφαιρείται και εκεί τοποθετείται 

το άλλο μεταλλικό τμήμα της πρόθεσης, το οποίο σταθεροποιείται με 

τσιμέντο ή με βίδες (www.orthoifo.org) 



Public Health & Health Care Management 

Faculty of Medicine – University of Crete 

 

19 

 

 

Εικόνα 9. Rӧ ισχίου μετά από ολική αρθροπλαστική 

 

 

Ενδείξεις για την διενέργεια της επέμβασης 

 

 Πόνος που περιορίζει τις καθημερινές δραστηριότητες σε ποσοστό 

μεγαλύτερο από 50% 

 Δεν υφίεται αρκετά με τη χρήση αντιφλεγμονωδών φαρμάκων και πολλές 

φορές επιμένει τις νυχτερινές ώρες. Εμφάνιση επιπλοκών από την αγωγή 

 Περιορισμός του εύρους κίνησης της άρθρωσης (κυρίως σύγκαμψη 

γόνατος με έντονη 

 Δυσκαμψία 

 

 

Επιπλοκές 

 

 Λοίμωξη, είτε του τραύματος επιφανειακά, είτε εν τω βάθει γύρω από τα 

υλικά της πρόθεσης 

 Εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση  

 Πνευμονική ή λιπώδης εμβολή 

 Αστοχία υλικών 

 Εξάρθρωση 

 Χαλάρωση υλικών σηπτική ή άσηπτη 
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Χρήση παραγώγων αίματος 

 

Η ολική αρθροπλαστική γόνατος και ισχίου αποτελούν επεμβάσεις που οδηγούν στην 

απώλεια αίματος. Πιο συγκεκριμένα χάνονται κατά μέσο όρο 1500ml αίματος, που 

προκαλούν μέση πτώση της αιμοσφαιρίνης του αίματος 3g/dl (Khan et al. 2015). Έτσι 

για την αποφυγή των επιπτώσεων της αναιμίας καθίσταται αναγκαία η μετάγγιση 

αίματος και παραγώγων του. Ακόμη χρησιμοποιούνται μέθοδοι για την αποφυγή 

απώλειας αίματος, όπως είναι η χρήση ίσχαιμου διεγχειρητικά. Όλο όμως και 

περισσότερο αυξάνεται και η χρήση αιμοστατικών ουσιών που χορηγούνται τοπικά ή 

ενδοφλέβια. Μία τέτοια είναι το τρανεξαμικό οξύ που αποτελεί ουσία που αvαστέλει 

την ινωδόλυση και έχει αντιαιμορραγικά, αντιαλλεργικά και αντιφλεγμονώδη 

αποτελέσματα. Τέλος, τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται και η χορήγηση 

ερυθροποιητίνης προεγχειρητικά,, ορμόνης που φυσιολογικά εκκρίνεται από τους 

νεφρούς και έχει ρόλο να διεγείρει τον μυελό των οστών για την παραγωγή ερυθρών 

αιμοσφαιρίων και αιμοσφαιρίνης, για τη διόρθωση της αναιμία με καλά 

αποτελέσματα (Suh et al. 2016). 

 

Αυτόλογη μετάγγιση (Μετεγχειρητική κυτταρική διάσωση (ΜΚΔ) ) 

 

Η αυτόλογη μετάγγιση αίματος αποτελεί  μία μέθοδο μετάγγισης που βοηθάει στη 

μείωση των μεταγγίσεων ετερόλογου αίματος. Είναι ένα σύστημα που απαρτίζεται 

από μία παροχέτευση που τοποθετείται στο σημείο της επέμβασης πριν τη συρραφή 

του τραύματος και ρόλος του είναι η μετεγχειρητική συλλογή του αίματος της 

παροχέτευσης από το χειρουργικό τραύμα. Ακολουθεί διήθηση του αίματος μέσα από 

φίλτρα για απομάκρυνση των υπολειμμάτων και πηγμάτων και μετά γίνεται η 

επαναχορήγηση, αφού το αίμα καθίσταται κατάλληλο για ενδοφλέβια μετάγγιση στον 

ασθενή. Αυτό μπορεί να γίνει μέχρι τις πρώτες ώρες μετεγχειρητικά.  
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Χορήγηση παραγώγων αίματος (Αλλογενής-Ετερόλογη Μετάγγιση) 

 

Σε περίπτωση μεγάλης απώλειας αίματος γίνεται χορήγηση είτε πλάσματος αίματος, 

είτε μονάδων συμπυκνωμένων ερυθρών από δότες.  

 

 

Λοιμογόνες Επιπλοκές 

 

 Η μετάγγιση αίματος, είτε αυτό προέρχεται από τον ίδιο τον ασθενή είτε από άλλο 

δότη ενέχει κάποιους κινδύνους, κι αυτός είναι ο λόγος που γίνεται μόνο όταν 

κρίνεται απολύτως απαραίτητο. Στη ετερόλογη μετάγγιση, αν ο δότης είναι φορέας ή 

νοσεί, μπορεί το αίμα να είναι επιμολυσμένο με ιούς όπως της ηπατίτιδας Β ή C ή του 

HIV. Ενώ και για τα δύο προαναφερθέντα είδη μεταγγίσεων, ισχύει πως υπάρχει η 

πιθανότητα το αίμα επιμολυσμένο από βακτήρια, κάτι που στην περίπτωση των 

ολικών αρθροπλαστικών αυξάνει την πιθανότητα ανάπτυξης λοιμώξεων στο σημείο 

έχουν γίνει οι επεμβάσεις (SSI Site Surgical Infections). 

 

 

 

Περιπροθετικές λοιμώξεις 

 

Ως περιπροθετικές λοιμώξεις ορίζονται αυτές που οποίες εμφανίζονται στους γύρω  

ιστούς από το ορθοπαιδικό εμφύτευμα με προσκόλληση στα βιοϋλικά των 

μικροοργανισμών και σχηματισμό βιομεμβράνης. Δηλαδή ενός σχηματισμού που 

ευνοεί την επιβίωση των μικροοργανισμών κάτω από δυσμενείς συνθήκες και κάνει 

δύσκολη την πρόσβαση εκεί των αντιμικροβιακών ουσιών. Μέχρι πρόσφατα δεν 

υπήρχαν συγκεκριμένα κριτήρια που να ορίζουν τον τύπο αυτό της λοίμωξης. Μέχρι 

που το 2011 η International Musculosceletal Society  (IMC) θέσπισε τα εξής:  

1) Συρίγγιο που επικοινωνεί με την πρόθεση 

2) Θετική καλλιέργεια για μικρόβιο από τουλάχιστον 2 ξεχωριστά ιστοτεμάχια ή 

δείγματα υγρού 

3) Η ύπαρξη 4 από τα 6 παρακάτω κριτήρια 

a. ΤΚΕ ορού ή CRP αυξημένη  
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b. Αυξημένος αριθμός λευκοκυττάρων αρθρικού υγρού ή θετικό τεστ για 

λευκοκυτταρική εστεράση (ουσία που παράγουν τα πυοσφαίρια) 

c. Αυξημένο ποσοστό πολυμορφοπύρηνων  

d. Θετική καλλιέργεια περιπροθετικού ιστού ή υγρού 

e. Θετική ιστολογική ανάλυση περιπροθετικού ιστού 

Τα είδη λοιμώξεων από ορθοπαιδικά εμφυτεύματα (περιπροθετικές λοιμώξεις) 

διακρίνονται ανάλογα με το χρόνο εμφάνισης τους σε 3 κατηγορίες:  

Στάδιο Ι ή πρώιμη μετεγχειρητική λοίμωξη με χρόνο εμφάνισης μέχρι τις πρώτες 4-8  

εβδομάδες μετεγχειρητικά 

Στάδιο ΙΙ ή καθυστερημένη λοίμωξη που εμφανίζεται 3 μέχρι 24 μήνες μετά την 

επέμβαση  

Στάδιο ΙΙΙ ή καθυστερημένη εκδήλωση που εμφανίζεται μετά τα 2 χρόνια 

μετεγχειρητικά 

Στάδιο ΙV ή αθόρυβη που το μικρόβιο αναπτύσσεται μόνο σε υλικά που παίρνονται 

κατά την αναθεώρηση, χωρίς όμως ο ασθενής να έχει σημεία λοίμωξης (Alisina and 

Javad 2015) 

Οι περιπροθετικές λοιμώξεις σε έδαφος ολικής αρθροπλαστική γόνατος και ισχίου 

αποτελούν μία σπάνια επιπλοκή σε ποσοστό μόλις 2%-3% (McLawhorn et al. 2016). 

Η διάγνωσή τους είναι αρκετά δύσκολη και μεσολαβούν πολλά θεραπευτικά και 

διαγνωστικά βήματα μέχρι να αποφασιστεί μία αναθεώρηση, δηλαδή η αφαίρεση των 

υλικών και η τοποθέτηση νέων, διαδικασία πολυδάπανη που επηρεάζει αρνητικά την 

ποιότητα ζωής των ασθενών. Η εμφάνιση τέτοιων λοιμώξεων οδηγεί τους ασθενείς 

στη λήψη μεγάλων ποσοτήτων αντιβιοτικών για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς και 

πάλι να είναι σίγουρη η εκρίζωση της λοίμωξης (McConoughey et al. 2014). Είναι 

επίσης πολύ σημαντικό πως το 20%-30% αυτών δεν δίνουν θετική καλλιέργεια όταν 

λαμβάνονται δείγματα από την περιοχή, κάτι που οδηγεί στη χορήγηση αντιβιοτικής 

αγωγής εμπειρικά. 

 Η επιμόλυνση μπορεί να προκύψει είτε διεγχειρητικά, είτε μετεγχειρητικά 

αιματογενώς. Τα μικρόβια που προκαλούν συνήθως τις λοιμώξεις αυτές είναι 

coagulase-negative staphylococci (30–43%), Staphylococcus aureus (12–23%), 

streptococci (9–10%), enterococci (3–7%), Gram-negative organisms (3–6%) or 

anaerobes (2–4%)  (Pandey et. al 2000). 

Παρόλα αυτά μπορεί να διαφέρουν στην πραγματικότητα τα αποτελέσματα, καθώς 

κάποιοι μικροοργανισμοί που μπορεί να θεωρούνται γενικά μη παθογόνοι ή ασθενώς 
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παθογόνοι και να εκλαμβάνονται ως επιμόλυνση του δείγματος, όπως για παράδειγμα 

το Propionibacteria acnes, να είναι αυτοί που στην πραγματικότητα προκαλούν τη 

λοίμωξη. Επιπροσθέτως, κάτι άλλο που κάνει ακόμα πιο δύσκολη την αντιμετώπιση 

τους, είναι η απουσία πρώιμων σημείων λοίμωξης (Roth et al. 2016). 

 

 

Σκοπός της εργασίας  

 

Στόχος της έρευνας αυτής ήταν η μελέτη της συχνότητας εμφάνισης μετεγχειρητικών 

χειρουργικών λοιμώξεων (SSI) σε χρονικό διάστημα μέχρι και 6 εβδομάδες 

μετεχγειρητικά, σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ολική αρθροπλαστική γόνατος ή 

ισχίου και που μεταγγίστηκαν με αυτόλογο ή ετέρολογο αίμα ή καθόλου. Ένα άλλο 

στοιχείο μελέτης αποτέλεσε η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των ασθενών πριν 

υποβληθούν στην επέμβαση ολικής αρθροπλαστικής. 

 

Υλικό & Μέθοδοι  

 

 

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της μελέτης 

 

Πρόκειται για διαχρονική μελέτη παρατήρησης που πραγματοποιήθηκε στην Κλινική 

Ορθοπαιδικής, Τραύματος και Σπονδυλικής Στήλης του Πανεπιστημιακού Γενικού 

Νοσοκομείου Ηρακλείου (Πα.Γ.Ν.Η.), από τον Ιανουάριο έως και τον Μάρτιο του 

2017.  

Πληθυσμός αναφοράς ήταν οι ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στην Ορθοπαιδική 

Κλινική αυτό το διάστημα προκειμένου να υποβληθούν σε επέμβαση ολικής 

αρθροπλαστικής ισχίου και γόνατος.  

Κριτήριο αποκλεισμού αποτέλεσε η αδυναμία του ασθενούς να υποβληθεί στην 

επέμβαση και ασθενείς που αδυνατούσαν να μιλήσουν την ελληνική γλώσσα. 

Συνολικά συγκεντρώθηκαν και συμμετείχαν 56 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ολική 

αρθροπλαστική γόνατος και ισχίου. 

Η μελέτη διεξήχθη μετά τη λήψη σχετικής αδείας από την Επιτροπή Ηθικής και 

Δεοντολογίας του Πα.Γ.Ν.Η. με αριθμό πρωτοκόλλου 1126/3-2-2017.   
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Επιλογή μεθόδου συλλογής δεδομένων 

 

Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με προσωπική συνέντευξη της 

ερευνήτριας με τον ασθενή στο θάλαμο της Κλινικής την προηγούμενη ημέρα από 

την επέμβαση. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονταν για την μελέτη μέσω αναλυτικού 

ενημερωτικού φυλλαδίου, διαδικασία που ολοκληρωνόταν με την υπογραφή της 

συγκατάθεσης, επιβεβαιώνοντας τη συναίνεση τους για τη λήψη των στοιχείων. 

Ταυτόχρονα ενημερώνονταν και για την ανωνυμία του ερωτηματολογίου.  

Στη συνέχεια ακολούθησε η λήψη δεδομένων που αφορούσαν τον εργαστηριακό 

αιματολογικό έλεγχο στον οποίο υπόκεινται οι ασθενείς με τη χρήση του 

προγράμματος του Πα.Γ.Ν.Η. Amedline. Τέλος, οι ιατρικοί φάκελοι των ασθενών 

χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση στοιχείων σχετικά με τη νοσηλεία των ασθενών 

στην Ορθοπαιδική Κλινική. 

Το follow up των ασθενών την 6η εβδομάδα μετεγχειρητικά έγινε με τηλεφωνική 

επικοινωνία με τους ασθενείς, ενώ η επιβεβαίωση για την λήψη αντιμικροβιακής 

χημειοπροφύλαξης έγινε με τη βοήθεια του Συστήματος Ηλεκτρονικής 

Συνταγογράφησης. 

 

 

Ερευνητικό Εργαλείο 

 

Για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των ασθενών προεγχειρητικά 

χρησιμοποιήθηκαν τα ερωτηματολόγια KOOS για τους ασθενείς που υποβλήθηκαν 

σε ολική αρθροπλαστική γόνατος και HOOS για αυτούς που υποβλήθηκαν σε ολική 

αρθροπλαστική ισχίου (www.koos.nu). Και από τα δύο ερωτηματολόγια εξαιρέθηκε 

το κομμάτι που αφορούσε τις αθλητικές δραστηριότητες των ασθενών καθώς όλοι 

από αυτούς απείχαν από αυτό. 

Δημιουργός του ερωτηματολογίου KOOS είναι ο Professor Ewa Roos (Department of 

Sports Science and Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, 

Denmark) αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1990 σαν εργαλείο για την αξιολόγηση της 

γνώμης των ασθενών σχετικά με τα γόνατά τους και τα σχετιζόμενα με αυτά 

προβλήματα (www.koos.nu). Η μετάφραση και στάθμιση του στα ελληνικά έγινε από 

τους Moutzouri et al. (2015) (ICC 0.76 & 0.89). 
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Το ερωτηματολόγιο HOOS, αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1990 σαν εργαλείο για την 

αξιολόγηση της γνώμης των ασθενών σχετικά με το ισχίο τους και τα σχετιζόμενα με 

αυτό προβλήματα (www.koos.nu). Η μετάφραση και στάθμιση του έγινε από τους 

Bagioneta et al. (2014) (Cronbach’s α=0.98).  

Σύμφωνα με την ανάπτυξη τους  οι πιθανές απαντήσεις και ο βαθμός της κάθε μίας 

ερώτησης είναι:Καθόλου=0, Ήπια=1, Μέτρια=2, Έντονη=3, Ακραία=4 (κλίμακα 

Likert). Αποτελείται από 40 ερωτήσεις με υποκλίμακες. Σε κάθε υποκλίμακα 

αντιστοιχούν 4 απαντήσεις οπού αρκετές έχουν αντίστροφο εννοιολογικό 

περιεχόμενο. 

Η βαθμολογία (score) κάθε κατηγορίας υπολογίζεται ανεξάρτητα. Υπολογίζεται η 

μέση βαθμολογία κάθε ατόμου για κάθε κατηγορία και διαιρείται με το 4. Μετά 

πολλαπλασιάζεται με το 100 και τέλος αφαιρείται από το 100. Το 100 υποδηλώνει 

απουσία προβλήματος και το 0 δυσμενής κατάσταση στην ποιότητα ζωής τους 

ασθενούς.  

 

 

Υλικά  

 

Το σύστημα αυτόλογης μετάγγισης που χρησιμοποιήθηκε είναι της εταιρείας 

Wellspect Health Care, τύπος Bellovac ABT Set 

(http://www.wellspect.com/Products/Surgical-disposable-products/Wound-

drainage/Bellovac). 

 

 

Στατιστική ανάλυση 

 

Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη βοήθεια του προγράμματος SPSS (IBM Corp. 

Released 2012, IBM SPSS Statistics for Windows, Version 23.0. Armonk, NY: IBM 

Corp). Έγινε υπολογισμός κατανομών συχνοτήτων των χαρακτηριστικών των 56 

συμμετεχόντων στη μελέτη και στην εκτίμηση σχετικής συχνότητας, έγινε 

υπολογισμός των 95% διαστημάτων εμπιστοσύνης (95%ΔΕ) με τεχνικές bootstrap. 

Για τη σύγκριση και το βαθμό συσχέτισης των μεταβλητών, όπως και την αξιολόγηση 

της κανονικότητας του δείγματος χρησιμοποιήθηκαν ο διωνυμικός έλεγχος (εκτίμηση 

σε 50%), Mann-Whitney & χ2. Για τον έλεγχο μεταξύ των τιμών «προ-εγχειρητικά» 
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& «εξόδου» έγινε έλεγχος Student ζευγαρωτών παρατηρήσεων, ενώ για τη συσχέτιση 

μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ανάλυση πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης 

(multiple logistic regression analysis). 

 

Αποτελέσματα 

 

 

Χαρακτηριστικά δείγματος μελέτης  

 

Το δείγμα των ασθενών αποτέλεσαν στην πλειοψηφία του γυναίκες (67,9%) ενώ  η 

μέση ηλικία όλων ήταν 69,6±9,8 έτη (Παράρτημα- Πίνακας 1). Το 12,5% ήταν 

καπνιστές, το 66,1% βρέθηκε να νοσεί από αρτηριακή υπέρταση ενώ το 26,8% 

βρέθηκε με 3 ή περισσότερα χρόνια νοσήματα. 

 

 

Χαρακτηριστικά νοσηλείας 

 

Οι περισσότεροι ασθενείς του δείγματος ή το 66,1% υπεβλήθει σε ολική 

αρθροπλαστική γόνατος ενώ το 33,9% σε ολική αρθροπλαστική ισχίου (p=0,022) 

(Πίνακας 2). Μικρότερη μέση διάρκεια επέμβασης παρατηρήθηκε στην ολική 

αρθροπλαστική γόνατος έναντι της αρθροπλαστικής ισχίου (81 έναντι 107 λεπτά, 

p<0,001). Για τις ημέρες νοσηλείας η μέση τιμή ήταν 4,9±1,2 μέρες για την ολική 

αρθροπλαστική γόνατος και 5,7±1,0 ημέρες για την ολική αρθροπλαστική ισχίου 

(p=0,024). Από το δείγμα μας 77,8% (ν=28) υπεβλήθησαν σε ραχιαία αναισθησία ενώ 

το 22,2% (ν=8) σε γενική αναισθησία. Από τις ολικές αρθροπλαστικές ισχίου το 

69,1% (ν=10) υπεβλήθησαν σε ραχιαία αναισθησία, ενώ το 47,4 (ν=9) σε γενική 

αναισθησία (p=0,055). Σύστημα αυτομετάγγγισης χρησιμοποιήθηκε στο 36,8% (ν=7) 

των ολικών αρθροπλαστικών ισχίου και στο 16,2% (ν=6) των ολικών 

αρθροπλαστικών γόνατος (p=0,104). Μετεγχειρητικά από το δείγμα εμφάνισαν 

πυρετική κίνηση Θ≥37,5ο C το 11,1% (ν=4) των ολικών αρθροπλαστικών γόνατος και 

το 5,6 (ν=1) των ολικών αρθροπλαστικών ισχίου σε σύνολο 9,3% (ν=5) όλων των 

επεμβάσεων (p=0.655). 
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Χορηγούμενη χημειοπροφύλαξη προεγχειρητικά και  μετεγχειρητικά 

 

Κεφοξιτίνη χορηγήθηκε στο 87,5% (ν=49) του δείγματος (95%ΔΕ:78,6-94,6) με μέση 

τιμή ημερών χορήγησης 3,2±0,7 ημέρες. Τεϊκοπλανίνη χορηγήθηκε στο 71,4% (ν=40) 

του δείγματος (95%ΔΕ:60,7-83,9) με μέση τιμή ημερών χορήγησης 2,1±0,8. 

Βανκομυκίνη χορηγήθηκε στο 16,1% (ν=9) του δείγματος (95%ΔΕ:7,1-26,8) με μέση 

τιμή ημερών χορήγησης 2,6±1,6 ημέρες. Σιπροφλοξασίνη χορηγήθηκε στο 7,1% 

(ν=4) του δείγματος με μέση τιμή ημερών χορήγησης 2,3±1 ημέρες και τέλος 

Κλινδαμυκίνη χορηγήθηκε στο 1,8%(ν=1) του δείγματος  με μέση τιμή ημερών 

χορήγησης 5 ημέρες (Πίνακας 3). 

 

 

Αιματολογικοί & βιοχημικοί δείκτες 

 

Η μέση μεταβολή του αιματοκρίτη τους από την προεγχειρητική τους κατάσταση έως 

το εξιτήριο, ήταν -21,8% (p<0,001), της αιμοσφαιρίνης -21,2% (p<0,001) της 

κρεατινίνης +6,3% (p=0,265) και της ουρίας -7.1% (p=0.020) (Πίνακας 4). 

 

 

Συχνότητα χορήγησης παραγόντων πρόληψης και διόρθωσης αναιμίας 

 

Διεγχειρητικά στο 23,5% (ν=12) των ασθενών στην μελέτη χορηγήθηκε τρανεξαμικό 

οξύ για τον έλεγχο της αιμορραγίας (95%ΔΕ:13,7-35,3). Τόσο διεγχειρητικά όσο και 

μετεγχειρητικά μεταγγίστηκε το 26,8% (ν=15) του δείγματος (95%ΔΕ:16,1-36,2) ενώ 

τα μέσα επίπεδα του αιματοκρίτη προ μετάγγισης προσέγγιζαν το 28,5±6,0% και της 

αιμοσφαιρίνης 9,1±1,6g/dl (Πίνακας 5).  

 

 

 

Χορήγηση αντιμικροβιακής χημειοπροφύλαξης μέχρι 6 εβδομάδες μετεγχειρητικά 

 

Στο 28,6% (ν=16) των ασθενών (95%ΔΕ:17,9-82,1)  χορηγήθηκε μετά το τέλος της 

νοσηλείας τους χημειοπροφύλαξη με μέση διάρκεια χορήγησης 17,0±11,3 ημέρες και  

συχνότερη χορηγούμενη ουσία την Κινολόνη σε ποσοστό 56,3% (ν=9) (95%ΔΕ: 
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31,3-81,31),ακολουθούμενη από την β-λακτάμη-πενικιλλίνη 25,0% (ν=4) 

(95%ΔΕ:6,3-50,0). Από τα συμπτώματα που ένιωθαν, ως πιο συχνό αναφέρθηκε ο 

πόνος σε ποσοστό 48,2% (ν=27) (95%ΔΕ:35,7-62,5), με το οίδημα να ακολουθεί με 

ποσοστό 28,6% (ν=16) (95%ΔΕ:17,9-82,1) (Πίνακας 5). 

 

 

Δείκτες κινδύνου odds ratio της ανάγκης χορήγησης αντιμικροβιακής 

χημειοπρφύλαξης 

 

Στον Πίνακα 7 παρουσιάζεται η συσχέτιση της ανάγκης χορήγησης 

χημειοπροφύλαξης ως προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ασθενών καθώς και με 

την μετάγγιση, την αυτομετάγγιση ή το είδος της επέμβασης. Οι ασθενείς με 

μεγαλύτερη ηλικία (>65 ετών) έναντι των νεότερων, φαίνεται να έχουν σημαντικά 

μικρότερο κίνδυνο χορήγησης χημειοπροφύλαξης κατά 87% (odds ratio: 0,13, 

95%ΔΕ:0,03-0,62). Κατά συνέπεια, στη χορήγηση χημειοπροφύλαξης οι μικρότεροι 

ασθενείς (έως 65 ετών) διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο χωρίς όμως να συμβάλλει 

προγνωστικά άλλος παράγοντας (ατομικό χαρακτηριστικό τους ή χαρακτηριστικό 

νοσηλείας). Σημειώνεται επιπλέον ότι οι ασθενείς με μεγαλύτερη ηλικία (>65 ετών) 

έναντι των νεότερων, βρέθηκαν με σημαντικά μικρότερη συχνότητα χορήγηση 

χημειοπροφύλαξης έναντι των νεότερων (15,8% έναντι 55,6% αντίστοιχα, έλεγχος χ2: 

p=0,002, αποτελέσματα δεν παρουσιάζονται σε πίνακα).  

 

 

Ποιότητα ζωής  

 

Όσον αφορά την ποιότητα ζωής στους ασθενείς που υπεβλήθησαν σε ολική 

αρθροπλαστική γόνατος και ισχίου (Πίνακας 8), η υψηλότερη βαθμολογία και κατά 

συνέπεια καλύτερη διαχείριση ή ποιότητα ζωής, βρέθηκε στην κλίμακα 

Συμπτωμάτων (49,0±18,4) και η χαμηλότερη στην κλίμακα Ποιότητας ζωής 

(22,1±12,8).  Ωστόσο, μεταξύ των ασθενών υπεβλήθησαν σε ολική αρθροπλαστική 

γόνατος και ισχίου, δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις σχετικές 

κλίμακες (p>0,05). 

 

Χορήγησης αντιμικροβιακής χημειοπροφύλαξης & ποιότητα ζωής 



Public Health & Health Care Management 

Faculty of Medicine – University of Crete 

 

29 

 

Σχετικά με την ποιότητα ζωής στους 56 ασθενείς και τη χορήγηση αντιμικροβιακής 

χημειοπροφύλαξης (Πίνακας 9), οι ασθενείς του δείγματος που έλαβαν 

αντιμικροβιακή χημειοπροφύλαξη είχαν σημαντικά χαμηλότερη βαθμολογία και κατά 

συνέπεια χειρότερη διαχείριση ή ποιότητα ζωής,  στην κατηγορία πόνου έναντι 

εκείνων που δεν έλαβαν (33,9 έναντι 45,7, p=0,009). Ωστόσο, δεν βρέθηκαν άλλες 

σημαντικές διαφορές στις σχετικές κλίμακες (p>0,05). 

 

 

Συζήτηση 

 

Μέσα από την παρούσα μελέτη σκοπός ήταν να ελεγχθεί κατά πόσο υπάρχει 

συσχετισμός ανάμεσα στην εμφάνιση λοίμωξης ή τα πρώιμα σημάδια φλεγμονής 

μετά από ολική αρθροπλαστική ισχίου ή γόνατος και στη χορήγηση μετάγγισης 

αίματος, είτε μέσω του συστήματος αυτομετάγγισης είτε μέσω ετερόλογης 

μετάγγισης. Αξιολογήθηκε επίσης  η ποιότητα ζωής των ασθενών προεγχειρητικά 

όπως και η βαρύτητα των συμπτωμάτων τους σχετικά με τη ανάγκη χορήγησης 

μετεγχειρητικά αντιβιοτικής χημειοπροφύλαξης.  

Αναφερόμενοι στα επιδημιολογικά δεδομένα της μελέτης φαίνεται πως οι γυναίκες 

πάσχουν συχνότερα από οστεοαρθρίτιδα γόνατος και ισχίου όπως επίσης και πως οι 

περισσότεροι ασθενείς ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα άνω των 65 ετών. 

Παρατηρήθηκε από τα αποτελέσματα πως το 26,8% των ασθενών χρειάστηκε να 

υποβληθούν σε κάποιο είδος μετάγγισης. Ωστόσο από αυτούς που έλαβαν 

τρανεξαμικό οξύ διεγχειρητικά μόνο 2 χρειάστηκε να λάβουν μετάγγιση κάτι που 

συμφωνεί και με τη μέχρι τώρα βιβλιογραφία (Liu et al. 2017). Η μέση μείωση του 

αιματοκρίτη και της αιμοσφαιρίνης ανάμεσα στην προεγχειρητική τιμή και τη 

μετεγχειρητική ήταν περίπου 21%.  

Από τους ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη δεν επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά η 

ύπαρξη κάποιας λοίμωξης στην περιοχή της επέμβασης. Μόνo 3 από αυτούς 

εισήχθησαν στο νοσοκομείο  με έντονα τα σημεία της φλεγμονής και με αυξημένη 

CRP από τον εργαστηριακό έλεγχο και την ΤΚΕ, χωρίς όμως να έχει αναπτυχθεί στα 

λαμβανόμενα δείγματα κάποιο μικρόβιο. Σύμφωνα όμως και με άλλες μελέτες 

(McLawhorn et al. 2016) το 20-30% όλων των περιπροθετικών λοιμώξεων δίνει 

αρνητικές καλλιέργειες, χωρίς όμως αυτό να αποκλείει τη λοίμωξη.  
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Ένα άλλο πολύ ιδιαίτερο σημείο της παρούσας διερεύνησης αποτέλεσε η χορήγηση 

αντιμικροβιακής χημειοπροφύλαξης. Από τους συμμετέχοντες της μελέτης οι 16 

χρειάστηκε να λάβουν αγωγή, οι οποίοι είχαν έντονα τα σημεία της φλεγμονής ή 

κάποια διαταραχή της επούλωσης του τραύματος χωρίς όμως και πάλι να 

επιβεβαιωθεί εργαστηριακά η ύπαρξη κάποιου παθογόνου μικροοργανισμού στο 

τραύμα ή την άρθρωση. Η εμπειρική θεραπεία φαίνεται πως  είναι η θεραπεία 

εκλογής σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς μία αρθροκέντηση για λήψη βιοψίας μπορεί 

να εισάγει εκ νέου παθογόνα μικρόβια στο σημείο της επέμβασης, ή η λήψη υλικού 

για καλλιέργεια από την περιοχή του τραύματος μπορεί να έχει επιμόλυνση από 

μικρόβια του δέρματος χωρίς αυτά να είναι παθογόνα (Wang DT et al. 2015).  

Έτσι στην απειλή δημιουργίας βιομεμβρανών, επί υποψίας λοίμωξης χορηγείται η 

αντιμικροβιακή χημειοπροφύλαξη. 

Φαίνεται από την παρούσα μελέτη πως οι ασθενείς που μεταγγίστηκαν μέσω του 

συστήματος αυτόλογης μετάγγισης είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να λάβουν 

αντιμικροβιακή χημειοπροφύλαξη μετεγχειρητικά, χωρίς όμως το αποτέλεσμα να 

είναι στατιστικά σημαντικό. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, οι Pan J et al (2016) στη 

μετανάλυση που έκαναν συμπεριλαμβάνοντας κλινικές μελέτες, κατέληξαν πως δεν 

σχετίζεται αυτόλογη μετάγγιση  με επιπλοκές που να σχετίζονται με το τραύμα. 

Αντίθετα, βρέθηκε ότι οι νεότεροι ηλικιακά ασθενείς (κάτω των 65 ετών) 

παρουσιάζουν σημαντικά μεγαλύτερη πιθανότητα για λήψη αντιμικροβιακής 

χημειοπροφύλαξης. Σύμφωνα με την υπάρχουσα γνώση, δεν ανιχνεύθηκε ανάλογο 

εύρημα βιβλιογραφικά προς επιβεβαίωση ή απόρριψη της συγκεκριμένης εκτίμησης. 

Ωστόσο, θα μπορούσαμε να πούμε αρχίκα πως ίσως αυτό να σχετίζεται με τη γενική 

αναισθησία, καθώς οι νέοι λαμβάνουν πιο συχνά και αυτό επηρεάζει αρνητικά το 

ανοσοποιητικό τους σύστημα. Μία άλλη ερμηνεία θα μπορούσε να ήταν πως οι 

μεγαλύτεροι σε ηλικία έχουν πιο αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα από τους νέους 

οπότε εκδηλώνουν και λιγότερο έντονα τα σημεία της φλεγμονής, άρα στη 

συγκεκριμένη μελέτη μειώνεται η ένδειξη για χορήγηση αντιμικροβιακής 

χημειοπροφύλαξης. 

Όσον αφορά άλλες μελέτες, τα αποτελέσματα δεν είναι ξεκάθαρα για το ποιο είδος 

μετάγγισης έχει τις λιγότερες πιθανότητες να συντελέσει στην εμφάνιση 

περιπροθετικής λοίμωξη σε ολική αρθροπλαστική γόνατος και ισχίου. Πιο 

συγκεκριμένα οι Basora et al. (2010) στη μελέτη τους δε βρήκαν θετική συσχέτιση 

ανάμεσα στην χορήγηση ετερόλογου αίματος και την εμφάνιση λοίμωξης στο τραύμα 
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μετά από ολική αρθροπλαστική γόνατος, ενώ οι Friedman et al. (2014) βρίσκουν 

θετική συσχέτιση με οποιαδήποτε είδους μετεγχειρητική λοίμωξη, τόσο στο σημείο 

της επέμβασης όσο και σε άλλα συστήματα. 

Σχετικά με την ποιότητα ζωής στους 56 ασθενείς και τη χορήγηση αντιμικροβιακής 

χημειοπροφύλαξης, οι ασθενείς του δείγματος που έλαβαν αντιμικροβιακή 

χημειοπροφύλαξη είχαν σημαντικά χαμηλότερη βαθμολογία και κατά συνέπεια 

χειρότερη διαχείριση ή ποιότητα ζωής, στην κατηγορία πόνου έναντι εκείνων που δεν 

έλαβαν. Ερμηνευτικά θα μπορούσαμε να πούμε, όπως αναφέρεται και από τους 

Slavich και Irwin (2014), πως το στρες και η κακή ψυχική διάθεση που είναι 

αποτέλεσμα της χαμηλής ποιότητας ζωής, σχετίζεται με την παραγωγή 

προφλεγμονωδών παραγόντων από τον οργανισμό. 

Το κυριότερο μειονέκτημα της παρούσας μελέτης αποτέλεσε το σχετικά μικρό δείγμα 

ασθενών. Η χρονική διάρκεια όμως εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας και ακόμη 

οι λειτουργικές αδυναμίες που συνήθως την διέπουν δεν επέτρεψαν τη διεύρυνση και 

ανάπτυξη του δείγματος. Κάτι ακόμα πολύ βασικό είναι πως το follow up των 

ασθενών έγινε τηλεφωνικά, αν και η ένδειξη για τη χορήγηση αντιμικροβιακής 

χημειοπροφύλαξης από τον χειρουργό επιβεβαιώνει τη συμπτωματολογία. Ωστόσο, 

τα χαρακτηριστικά της ενδίδουν μια μορφή πρωτοτυπίας καθώς δεν εντοπίστηκαν 

άλλες μελέτες που να  συσχετίζουν κάποια πρώιμα συμπτώματα φλεγμονής μετά από 

τις ολικές αρθροπλαστικές γόνατος ή ισχίου με την μελλοντική ανάπτυξη λοίμωξης 

και την ταυτόχρονη συσχέτισή της με την χορήγηση κάποιου είδους μετάγγισης. 

 

 

Πρόταση 

 

Οι αρθροπλαστικές γόνατος και ισχίου αποτελούν ίσως τις πιο συχνές ορθοπαιδικές 

επεμβάσεις καθώς το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται, κάτι που ευνοεί τις εκφυλιστικές 

παθήσεις των οστών. Αυτό κάνει απαραίτητη την βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

ασθενών, άρα και την αποκατάσταση της λειτουργικότητας τους. Έτσι οι 

περιπροθετικές λοιμώξεις που αποτελούν σημαντική επιπλοκή των επεμβάσεων 

αυτών που δύσκολα θεραπεύονται και επηρεάζουν πολύ την ποιότητα ζωής του 

ασθενή, θα έπρεπε να μελετηθούν περισσότερο ώστε να αντιμετωπίζονται στα αρχικά 

στάδια ίσως με τη χορήγηση για μακρότερο διάστημα αντιβιοτικής αγωγής εφόσον 

υπάρχουν οι ενδείξεις. Για την μελέτη πιθανής ανάπτυξης λοίμωξης χρήσιμη θα ήταν 
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η παρακολούθηση των ασθενών για μακρύτερο διάστημα. Επίσης ιδιαίτερα σκόπιμο 

είναι να μειωθεί και ο αριθμός των μεταγγίσεων ίσως με τη χορήγηση πιο συχνά 

τρανεξαμικού οξέως, αλλά και με τη διόρθωση της αναιμίας προεγχειρητικά όπως για 

παράδειγμα με τη χορήγηση ερυθροποιητίνης (Voorn et al. 2016). 

 

 

Συμπέρασμα 

Η επιβεβαίωση λοίμωξης στο πρώιμο μετεγχειρητικό στάδιο είναι δύσκολη. Επί 

υποψίας λοίμωξης, δηλαδή σε ύπαρξη πρώιμων σημείων φλεγμονής, γίνεται 

προφυλακτική χορήγηση αντιμικροβιακής χημειοπροφύλαξης εμπειρικά. Η σχέση της 

εμφάνισης της με την χορήγηση μεταγγίσεων δεν επιβεβαιώθηκε. Ωστόσο φάνηκε ότι 

υπάρχει θετική συσχέτιση των νεότερων ηλικιακά ασθενών με τη χορήγηση 

προφυλακτικής χημειοπροφύλαξης ενώ παράλληλα αναδεικνύεται η βελτίωση της 

ποιότητας ζωής τους. Οι ασθενείς του δείγματος που έλαβαν αντιμικροβιακή 

χημειοπροφύλαξη είχαν σημαντικά χαμηλότερη βαθμολογία και κατά συνέπεια 

χειρότερη διαχείριση ή ποιότητα ζωής προεγχειρητικά, στην κατηγορία πόνου έναντι 

εκείνων που δεν έλαβαν, γεγονός που ίσως συνδέεται  με στρες και παραγωγή 

προφλεγμονωδών παραγόντων. Η μελέτη χρήζει νέων follow-up των ασθενών για την 

διευκρίνιση των πρώιμων σημείων φλεγμονής που σηματοδοτούν μία περιπροθετική 

λοίμωξη αλλά και την συσχέτιση αυτών με την ψυχολογική τους επιβάρυνση.
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Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Πίνακες Αποτελεσμάτων 

 
Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά 56 ασθενών συμμετεχόντων στη μελέτη.  

  ν % Μέση τιμή (τ.α.) 
     

Φύλο  άνδρες 18 32,1  

 γυναίκες 38 67,9  
     

Ηλικία, χρόνια έως 65 18 32,1 
69,6 (9,8) 

 >65 38 67,9 
     

Κάπνισμα ναι 7 12,5  
     

Νοσηρότητα στεφανιαία νόσο 6 10,7  

 σακχαρώδη διαβήτη 13 23,2  

 αρτηριακή υπέρταση 37 66,1  

 θυρεοειδής (υπερ-, υπο-) 19 33,9  

 ρευματολογικά 9 16,1  

 αυτοάνοσα 5 8,9  

 Ca 5 8,9  

 
υποτροπιάζουσες λοιμώξεις στο παρελθον 

αναπνευστικού ή ουροποιητικού 
4 7,1  

 νεφροπάθεια 5 8,9  

 αιματολική νόσος 2 3,6  
     

Πολυνοσηρότητα χωρίς χρόνιο νόσημα 10 17,9  

 1-2 31 55,4 1,9 (1,3) 

 3+ 15 26,8  
    

τ.α.: τυπική απόκλιση. 
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Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά νοσηλείας στην Ορθοπεδική Κλινική των 56 ασθενών 

συμμετεχόντων στη μελέτη ως προς το είδος της επέμβασης.  

  Είδος επέμβασης  

 Σύνολο Γόνατο Ισχίο  

 ν (%) p-value 

Περιπτώσεις 56 37 (66,1) 19 (33,9) 0,022 

Διάρκεια επέμβασης 

λεπτά 
μέση τιμή±τυπ.απ. 91±26 81±22 107±23 <0,001 

Ημέρες νοσηλείας μέση τιμή±τυπ.απ. 5,2±1,2 4,9±1,2 5,7±1,0 0,024 

Αναισθησία ραχιαία 38 (69,1) 28 (77,8) 10 (69,1) 

0,055 

 γενική 17 (30,9) 8 (22,2) 9 (47,4) 

Τσιμέντο 38 (67,9) 37 (100,0) 1 (5,3) <0,001 

Αυτομετάγγιση 13 (23,2) 6 (16,2) 7 (36,8) 0,104 

Χορήγηση τραμαδόλης 21 (37,5) 15 (40,5) 6 (31,6) 0,512 

Εμπύρετοι 5 (9,3) 4 (11,1) 1 (5,6) 0,655 

Διωνυμικός έλεγχος (εκτίμηση σε 50%), Mann-Whitney & χ2. 
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Πίνακας 3. Συχνότητα χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής κατά την νοσηλεία στην 

Ορθοπεδική Κλινική των 56 ασθενών συμμετεχόντων στη μελέτη.  

  ν % 95%ΔΕ 
     

Κεφοξιτίνη  49 87,5 78,6-94,6 

ημέρες μέση τιμή±τυπ.απ. 3,2±0,7  

Τεϊκοπλανίνη  40 71,4 60,7-83,9 

ημέρες μέση τιμή±τυπ.απ. 2,1±0,8  

Βανκομυκίνη  9 16,1 7,1-26,8 

ημέρες μέση τιμή±τυπ.απ. 2,7±1,6  

Σιπροφλοξασίνη  4 7,1 1,8-14,3 

ημέρες μέση τιμή±τυπ.απ. 2,3±1,0  

Κλινδαμυκίνη  1 1,8 0,1-5,4 

ημέρες μέση τιμή±τυπ.απ. 5,0  

Τα 95%ΔΕ εκτιμήθηκαν με τεχνικές bootstrap. 
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Πίνακας 4. Αιματολογικοί & βιοχημικοί δείκτες κατά την νοσηλεία στην Ορθοπεδική 

Κλινική των 56 ασθενών συμμετεχόντων στη μελέτη.  

 Χρόνος  

 
Προ-

εγχειρητικά 

Μετ-εγχειρητικά 

άμεσα 
Έξοδος 

Δ%-μεταβολή  

(προ & εξόδου) 
 

δείκτες μέση τιμή±τυπ.απ. p-value 

Αιματοκρίτης, % 41,7±3,9 36,8±4,1 32,5±4,4 -21,8% <0,001 

Αιμοσφαιρίνη, g/dl 13,4±1,3 11,8±1,3 10,5±1,4 -21,2% <0,001 

Κρεατινίνη, mg/dl 0,94±0,23 1,23±0,37 0,99±0,30 +6,3% 0,265 

Ουρία, mg/dl 41,8±17,5 38,2±17,0 36,9±15,6 -7,1% 0,020 

Έλεγχοι Student ζευγαρωτών παρατηρήσεων μεταξύ των τιμών «προ-εγχειρητικά» & «εξόδου». 
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Πίνακας 5. Συχνότητα χορήγησης παραγόντων πρόληψης και διόρθωσης αναιμίας κατά 

την νοσηλεία στην Ορθοπεδική Κλινική των 56 ασθενών συμμετεχόντων στη μελέτη.  

  ν % 95%ΔΕ 
     

Τρανεξαμικό οξύ διεγχειρητικά  12 23,5 13,7-35,3 

Μετάγγιση διε-μετεγχειρητικά  15 26,8 16,1-39,2 

Αιματοκρίτης προ-μετάγγισης (%) μέση τιμή±τυπ.απ. 12 28,5±6,0 

Αιμοσφαιρίνη προ-μετάγγισης (g/dl) μέση τιμή±τυπ.απ. 13 9,1±1,6 

Μονάδα Συμπυκνωμένων Ερυθρών 15 26,8 16,1-39,2 

αριθμός μια 13 86,6  

 δύο 1 6,7  

 τρεις 1 6,7  

Τα 95%ΔΕ εκτιμήθηκαν με τεχνικές bootstrap. 
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Πίνακας 6. Συχνότητα χορήγησης αντιμικροβιακής χημειοπροφύλαξης καθώς και 

συμπτωμάτων μετά την νοσηλεία στην Ορθοπεδική Κλινική των 56 ασθενών 

συμμετεχόντων στη μελέτη.  

  ν % 95%ΔΕ 
     

Χημειοπροφύλαξη   16 28,6 17,9-82,1 

διάρκεια χορήγησης, ημέρες μέση τιμή±τυπ.απ. (ελ.-μεγ.) 16 17,0±11,3 (5-45) 

Είδος χημειοπροφύλαξης Κινολόνη 9 56,3 31,3-81,3 

 Κεφαλοσπορίνη 2 12,5 0,2-31,3 

 Λινκοσαμίδη 1 6,3 0,1-18,8 

 Μακρολίδη 1 6,3 0,1-18,8 

 β λακτάμη, πενικιλίνη 4 25,0 6,3-50,0 

Συμπτώματα οίδημα 16 28,6 17,9-82,1 

 πόνος 27 48,2 35,7-62,5 

 εκροή υγρού 3 5,4 0,1-10,7 

 διαταραχές επούλωσης 6 10,7 3,6-19,6 

 πυρετός 3 5,4 0,1-10,7 
     

Τα 95%ΔΕ εκτιμήθηκαν με τεχνικές bootstrap. 
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Πίνακας 7. Δείκτες κινδύνου odds ratio (adjusted odds ratios) της ανάγκης χορήγησης 

αντιμικροβιακής χημειοπροφύλαξης στους 56 ασθενείς συμμετέχοντες στη μελέτης. 

 
ανάγκη χορήγησης αντιμικροβιακής 

χημειοπροφύλαξης 

 1ο μοντέλο 2ο μοντέλο 

προγνωστικοί παράγοντες adjusted Odds Ratio (95%ΔΕ)  
   

Φύλο 1,20 (0,23-6,34) 0,83 (0,14-4,96) 

(γυναίκες vs. άνδρες)   
   

Ηλικία 0,17 (0,04-0,73) 0,13 (0,03-0,62) 

(>65 vs. έως 65 ετών)   
   

Χρόνια νοσήματα 0,71 (0,40-1,26) 0,71 (0,40-1,28) 

(μοναδιαία αύξηση του αριθμού νοσημάτων)   
   

Ημέρες νοσηλείας στην Κλινική 1,79 (0,88-3,62) 2,11 (0,98-4,56) 

(για κάθε ημέρα παραμονής)   
   

Αυτομετάγγιση 0,52 (0,08-3,33) 0,63 (0,09-4,30) 

(“ναι” vs. “όχι”)   

Μετάγγιση 2,76 (0,57-13,28) 3,44 (0,66-18,02) 

(“ναι” vs. “όχι”)   

Είδος επέμβασης - 0,22 (0,03-1,50) 

(“ισχίο” vs. “γόνατο”)   
   

Pseudo RNagelkerke 0,356 0,409 
    

95%ΔΕ, 95% διαστήματα εμπιστοσύνης.  

Ανάλυση πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης (multiple logistic regression analysis). 
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Πίνακας 8. Κλίμακες ποιότητας ζωής (Koos & Hoos) των 56 ασθενών συμμετεχόντων 

στη μελέτη ως προς το είδος της επέμβασης.  

  Είδος επέμβασης  

 Σύνολο 
Γόνατο  

(Koos scale) 

Ισχίο 

(Hoos scale) 
 

 μέση τιμή±τυπ.απ. p-value 

Πόνος 42,3±15,9 43,4±13,3 40,3±20,4 0,319 

Συμπτώματα 49,0±18,4 50,7±16,1 45,8±22,5 0,306 

Λειτουργικότητα (καθ. δραστ.) 39,5±13,9 41,6±12,2 35,4±16,2 0,121 

Ποιότητα ζωής 22,1±12,8 23,7±13,1 19,1±11,9 0,200 

Mann-Whitney έλεγχοι. 
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