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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

MRSA 10

MSSA 3

MSSE 3

MRSE 4

Streptococcus

pneumoniae

2

Pseudomonas

aeruginosa

1

Escherichia coli 1

Enterobacter cloacae 2

Mixed 2

Unidentified 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η μέση διάρκεια παρακολούθησης των ασθενών ήταν τα 18.3 έτη (16 έως 21). 35 ασθενείς

ήταν διαθέσιμοι για τον επανέλεγχο. Η μόλυνση αντιμετωπίσθηκε επιτυχώς σε 33 ασθενείς

(94%). Η μέση τιμή του Harris Hip Score στο τελευταίο επανέλεγχο ήταν 88.6 (p<0.001),

σημαντικά βελτιωμένο σε σχέση με το προεγχειρητικό score HHS 38.2. 2 ασθενείς

παρουσίασαν άσηπτη χαλάρωση της κοτυλιαίας πρόθεσης και υπεβλήθησαν σε νέα

επέμβαση αναθεώρησης. 1 ασθενής παρουσίασε επιπρόσθετη λοίμωξη κι

αντιμετωπίσθηκε εκ νέου χειρουργικά.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

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

επιμολυσμένης ολικής αρθροπλαστικής ισχίου και παρουσιάζει άριστα μακροπρόθεσμα

αποτελέσματα.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Μεταξύ Ιανουαρίου 1998 και Δεκεμβρίου 2004, 38 ασθενείς (24 γυναίκες – 14 άνδρες, μέση

ηλικία 67 έτη) με 38 επιμολυσμένες πρωτογενείς ολικές αρθροπλαστικές ισχίου

αντιμετωπίστηκαν με αναθεώρηση της αρθροπλαστικής σε δύο στάδια. Η διάγνωση έγινε

βάσει του ιστορικού της κλινικής εξέτασης, των αυξημένων δεικτών φλεγμονής και του

σπινθηρογραφήματος οστών με Tc99m και 67Ga. Οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε αφαίρεση

της πρόθεσης και λήψη καλλιεργειών. Ακολούθησε ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή με βάση

το αποτέλεσμα των καλλιεργειών για έξι εβδομάδες, Η επανατοποθέτηση ολικής

αρθροπλαστικής πραγματοποιήθηκε όταν οι δείκτες φλεγμονής παρέμειναν φυσιολογικοί.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η λοίμωξη μετά από ολική αρθροπλαστική ισχίου 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 ισχίου σε δύο στάδια

παρουσιάζοντας την εμπειρία της κλινικής μας.

History and physical examination

Pain 27/29

Decreased ROM 25/29

Signs of Inflammation 5/29

Laboratory exams

WBC count 4.2 – 12.5 X103 /dL, mean 7.9

x 103

ESR 7 – 114 mm/hr, mean 62

CRP 10.9 – 411 μg/ dL, mean 161

Positive radiographic signs 25/29

Positive aspiration 0/3

Από τους 38 ασθενείς, οι 9 εξαιρέθηκαν από την υπάρχουσα μελέτη (4 θάνατοι, 3 αδύνατη 

επικοινωνία, 2 άρνηση για συμμετοχή). Μελετήθηκαν 29 ασθενείς, με μέσο follow-up 18,3

έτη  και μέσο BMI 28.9 kg/m2. Οι 10 από τους 29 είχαν αρχικά ατσίμεντη πρόθεση, ενώ οι 9 

από τους 29 είχαν χρησιμοποιήσει ανεπιτυχώς per os αντιβιοτική αγωγή. 

Στοιχεία από τον εργαστηριακό έλεγχο των ασθενών και τα αποτελέσματα των 

μικροβιολογικών εξετάσεων 

Προεγχειρητική, διεγχειρητική και φώτο επανεξέτασης (19 έτη από την εμφύτευση) του ίδιου 

ασθενούς. 


