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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η μέση διάρκεια παρακολούθησης των ασθενών ήταν 20.1 έτη (17-23). 3 ασθενείς

πέθαναν από άλλα αίτια και 31 ήταν διαθέσιμοι για τον 20ετή επανέλεγχο. Η μόλυνση

αντιμετωπίσθηκε επιτυχώς στους 31 ασθενείς (91.1%). Το 77,4% των ασθενών (24 στους

31) είχαν άριστο/πολύ καλό KSS score στη τελευταία εξέταση. Η μέση τιμή

ακτινοδιαυγαστικότητας γύρω από τη μηριαία πρόθεση ήταν 1.5 (0 έως 4) και 0.9 για τη

κνημιαία πρόθεση ( 0 έως 3). Παρατηρήθηκαν 2 περιπτώσεις άσηπτης χαλάρωσης μετά

από 20 έτη, ενώ 3 ασθενείς ανέπτυξαν επιπρόσθετα μόλυνση κι υποβλήθησαν σε

περαιτέρω χειρουργικές επεμβάσεις.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η αναθεώρηση σε δύο στάδια είναι η μέθοδος εκλογής για την αντιμετώπιση της

επιμολυσμένης ολικής αρθροπλαστικής γόνατος και παρουσιάζει άριστα μακροπρόθεσμα

αποτελέσματα.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Μεταξύ Ιανουαρίου 1994 και Δεκεμβρίου 1999, 34 ασθενείς με 34 επιμολυσμένες

πρωτογενείς ολικές αρθροπλαστικές αντιμετωπίστηκαν με αναθεώρηση της αρθροπλαστικής

σε δύο στάδια. Όλοι οι ασθενείς είχαν θετική καλλιέργεια από τη παρακέντηση του γόνατος,

αυξημένους δείκτες φλεγμονής κι είχε αποτύχει η μακρόχρονη χορήγηση αντιβιοτικών. Έγινε

λήψη καλλιεργειών και τοποθέτηση εμποτισμένου με αντιβιοτικό spacer. Ακολούθησε

ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή με βάση το αποτέλεσμα των καλλιεργειών για έξι εβδομάδες,

Η επανατοποθέτηση ολικής αρθροπλαστικής πραγματοποιήθηκε όταν οι δείκτες φλεγμονής

παρέμειναν φυσιολογικοί για τρείς εβδομάδες μετά τη διακοπή της ενδοφλέβιας χορήγησης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η λοίμωξη μετά από ολική αρθροπλαστική γόνατος αποτελεί μια καταστροφική επιπλοκή και

ένα από τα πιο συχνά αίτια αποτυχίας της πρωτογενούς ολικής αρθροπλαστικής γόνατος.

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση και αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων

αποτελεσμάτων αναθεώρησης επιμολυσμένης αρθροπλαστική γόνατος σε δύο στάδια

παρουσιάζοντας την εμπειρία της κλινικής μας.

Preoperativee Follow up

KSS Outcome Cases Knee Function Cases Knee Function

Excellent

(80-100)

0 - - 22 81 to 94 80 to 92

Godd (70-79) 12 71 to 78 70 to 76 5 72 to 79 70 to 75

Fair (60-69) 12 61 to 67 60 to 66 3 63 to 69 60 to 67

Poor (<60) 10 41 to 57 38 to 55 1 58 to 60 56 to 59

Mean (SD)

range

34 59.5 (41 to 78) 57 (38 to 76) 31 76 (58 to 94) 74 (58 to 92)

Κλινικά αποτελέσματα πριν το χειρουργείο και κατά τη τελευταία επανεξέταση 

Στη παρούσα αναδρομική μελέτη, συμπεριελήφθησαν 34 ασθενείς (31 γυναίκες και 3 άντρες, 

μέση ηλικία 64 έτη)  με επιμολυσμένη αρθροπλαστική γόνατος  που αντιμετωπίστηκαν με 

αναθεώρηση αυτής σε δύο στάδια. 


