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Περίληψη

Παρά την ελαττωµένη τους επίπτωση, η οποία φτάνει το 1% σήµερα, οι περιπροθετικές λοιµώξεις
αποτελούν ένα ερευνητικό, διαγνωστικό, θεραπευτικό και µακροοικονοµικό πρόβληµα. Οι ολικές
αρθροπλαστικές ισχίου και γόνατος είναι διαδικασίες που µπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα
ζωής, αλλά σχετίζονται µε άσηπτη χαλάρωση και περιπροθετικές λοιµώξεις. Η διάκριση της περι-
προθετικής λοίµωξης από άλλες αιτίες χαλάρωσης της αρθροπλαστικής είναι πολύ σηµαντική κα-
θότι η αντιµετώπιση είναι διαφορετική. Ως περιπροθετική λοίµωξη ορίζεται η παρουσία βακτηρίων
στο µεσάρθριο διάστηµα της τεχνητής πρόθεσης, γεγονός που σχετίζεται σηµαντικά µε σαφή ερ-
γαστηριακά και ιστολογικά ευρήµατα καθώς και κλινικά σηµεία ενεργής λοίµωξης. Οι συχνότεροι µι-
κροοργανισµοί που ευθύνονται για τις περιπροθετικές λοιµώξεις είναι οι κοαγκουλάση αρνητικοί
σταφυλόκοκκοι (CNS) και ο Staphylococcus aureus. Πιστεύεται ότι όσο ακριβέστερη είναι η κατα-
νόηση της παθογένειας, τόσο πιο αποτελεσµατικά είναι τα προληπτικά και θεραπευτικά µέτρα που
πρέπει να ληφθούν. Η έγκαιρη διάγνωση, η ακριβής ταυτοποίηση του υπεύθυνου µικροοργανισµού,
και η επιλογή της κατάλληλης χειρουργικής στρατηγικής καθώς και του αντιβιοτικού σχήµατος απο-
τελούν ουσιώδη στοιχεία της θεραπευτικής προσέγγισης. Η συνολική θεραπεία απαιτεί τη συνερ-
γασία θεραπευτικής οµάδας αποτελούµενης από ορθοπαιδικούς, µικροβιολόγους, λοιµωξιολόγους,
πλαστικούς χειρουργούς,  φυσιοθεραπευτές και εργοθεραπευτές. Κάθε θεραπευτικός σχεδιασµός
πρέπει να αναπτύσσεται σε συνεννόηση µε τον ασθενή λαµβάνοντας υπόψη τους ρεαλιστικούς στό-
χους του. Η παρούσα ανασκόπηση παρέχει µια σύνοψη της τρέχουσας γνώσης για τη διάγνωση
και θεραπεία των περιπροθετικών λοιµώξεων.
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Ει σα γω γή

Οι ολικές αρθροπλαστικές ισχίου και γόνατος απο-
τελούν δύο από τις συνηθέστερες ορθοπαιδικές
επεµβάσεις. Παρόλο το υψηλό ποσοστό επιτυχίας και
τις συνεχείς τεχνικές βελτιώσεις, οι επεµβάσεις αυτές
ενέχουν ακόµη τον κίνδυνο επιπλοκών. Οι εν τω βάθει
λοιµώξεις αποτελούν τις σοβαρότερες επιπλοκές των
ολικών αρθροπλαστικών. Ο αυξανόµενος αριθµός
των ολικών αρθροπλαστικών επιφέρει και την αύξηση
του απόλυτου αριθµού των περιπροθετικών λοιµώ-
ξεων µε σοβαρές κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις σε
παγκόσµιο επίπεδο.1 Ως περιπροθετική λοίµωξη ορί-
ζεται η παρουσία βακτηρίων στο µεσάρθριο µιας
τεχνητής άρθρωσης που σχετίζεται σηµαντικά µε
εργαστηριακά και ιστολογικά ευρήµατα και κλινικά
σηµεία φλεγµονής. Στα κριτήρια της IDSA (Infectious
Diseases Society of America) για τις περιπροθετικές
λοιµώξεις, περιλαµβάνονται η ύπαρξη συριγγίου,
στοιχεία φλεγµονής στην ιστολογική εξέταση περι-
προθετικού ιστού, η ύπαρξη πυώδους υγρού πέριξ
της πρόθεσης και οι θετικές διεγχειρητικές καλλιέρ-
γειες περιπροθετικού ιστού.2 Καθυστερηµένη διά-
γνωση µπορεί να οδηγήσει σε απώλεια λειτουργικό-
τητας, υψηλά ποσοστά θνητότητας και την ανάγκη
για περιπλοκότερες χειρουργικές επεµβάσεις.3

Επιδηµιολογία

Σε γενικές γραµµές, οι συχνότητες περιπροθετικής
λοίµωξης κυµαίνονται από 0,8 ως 3,3% για τις ολικές
αρθροπλαστικές γόνατος και 0,3% ως 3,0% για τις
ολικές αρθροπλαστικές ισχίου. Η επίπτωση λοίµωξης
µετά από αναθεώρηση ολικής αρθοπλαστικής ισχίου
ποικίλλει από 2 ως 6%.4-8 Στο µέλλον αναµένεται ότι η
επίπτωση των περιπροθετικών λοιµώξεων θα αυξηθεί
περαιτέρω λόγω των καλύτερων µεθόδων ανίχνευσης
και του αυξανόµενου αριθµού αρθροπλαστικών στους
ηλικιωµένους. Η αντιµετώπιση των περιπροθετικών
λοιµώξεων έχει σοβαρές οικονοµικές επιπτώσεις. Στις
ΗΠΑ το ετήσιο κόστος της θεραπείας 3.500 – 4.000
περιπροθετικών λοιµώξεων ξεπερνά τα 500 εκατοµ-
µύρια δολλάρια και αναµένεται να ξεπεράσει το 1,5
δισεκατοµµύριο δολάρια ως το 2020.4

Παθογένεια

Σύµφωνα µε το χρόνο έναρξης οι περιπροθετικές λοι-
µώξεις διακρίνονται σε 3 τύπους: την πρώιµη (early)
µετεγχειρητική λοίµωξη, την καθυστερηµένη (de-
layed) χρόνια λοίµωξη και την όψιµη (late) λοίµωξη.7 Ο
πρώτος τύπος περιλαµβάνει τις λοιµώξεις που ανα-
πτύσσονται ως 3 µήνες µετά την επέµβαση, ο δεύτε-
ρος τύπος αναφέρεται σε λοιµώξεις που εξελίσσονται

3 – 24 µήνες και ο τρίτος τύπος αναφέρεται σε λοι-
µώξεις > 24 µήνες µετά την αρθροπλαστική. Η οδός
προέλευσης της λοίµωξης µπορεί να είναι περιεγχει-
ρητική, κατά συνέχεια ιστού αλλά και αιµατογενής,
εφόσον αποδειχθεί αιτιολογική και χρονολογική συ-
σχέτιση µε οποιαδήποτε, αποµακρυσµένη συνήθως,
εστία λοίµωξης στο σώµα.2, 9 Έχει αναφερθεί, επι-
πλέον και έτερος τύπος περιπροθετικής λοίµωξης, ο
ασυµπτωµατικός τύπος βακτηριακής εποίκισης της
επιφάνειας της πρόθεσης.10

Οι συχνότεροι µικροοργανισµοί που ευθύνονται
για τις περιπροθετικές λοιµώξεις είναι οι κοαγκου-
λάση αρνητικοί σταφυλόκοκκοι (CNS) και ο Staphylo-
coccus aureus, γεγονός που υποστηρίζει την υπό-
θεση της διεγχειρητικής µόλυνσης.8 Έχοντας επιτύχει
σταθερή προσκόλληση, τα βακτήρια πολλαπλασιά-
ζονται και σχηµατίζουν µια βιοµεµβράνη πάνω στην
επιφάνεια της πρόθεσης. Η βιοµεµβράνη αυτή απο-
τελεί ιδιαίτερη µορφή βακτηριακής ζωής και είναι
πολύ πιο ανθεκτική σε φαρµακευτική θεραπεία, επι-
δεχόµενη µόνο χειρουργικής αντιµετώπισης. Συνε-
πώς, η γνώση και κατανόηση της παθογένειας των
περιπροθετικών λοιµώξεων είναι απαραίτητη για την
ανάπτυξη προληπτικών και θεραπευτικών µέτρων.

Η πλειοψηφία των περιπροθετικών λοιµώξεων
προκαλείται από το Staphylococcus epidermidis, και
το Staphylococcus aureus. Το δέρµα στην περιοχή
της χειρουργικής τοµής µπορεί να αποτελέσει εστία
µικροβίων παρά τη χρήση αντισηπτικών. Τα άκρα της
χειρουργικής τοµής µπορούν να επαναποικιστούν
από µικρόβια µέσα σε 30 – 180 λεπτά από την έξοδο
του ασθενούς από το χειρουργείο.11 Επιπλέον, η σύγ-
χρονη κολλητική επίδεση του τραύµατος τραυµατίζει
τις επιφανειακές στιβάδες του δέρµατος.12

Ο S. aureus ανήκει στα πιο επιθετικά βακτήρια και
απαντάται στις περιπροθετικές λοιµώξεις σε ποσοστό
12% - 39%. Είναι ένα σύνηθες ενδονοσοκοµειακό πα-
θογόνο που µπορεί να παράγει πολύ περισσότερες
εξωκυττάριες πρωτεΐνες από τους CNS.13-14 Οι CNS
ευθύνονται για το 30% – 41% των περιπροθετικών λοι-
µώξεων, περιλαµβάνουν τουλάχιστον 5 διαφορετικά
είδη και δρουν σχηµατίζοντας µια εξωκυττάρια µεµ-
βράνη, το γλυκοκάλυκα, ο οποίος είναι απαραίτητος
για την επιβίωση τους. Οι επιφάνειες των προθέσεων
αποτελούν µοναδικό µικροβιακό υπόστρωµα. Η επι-
φάνεια του πολυαιθυλενίου φαίνεται να είναι ιδιαίτερα
ελκυστική για το S. epidermidis σε σύγκριση µε το S.
aureus, ο οποίος φαίνεται να προτιµά τις µεταλλικές
επιφάνειες. Οι διαβρωµένες επιφάνειες των µεταλλι-
κών προθέσεων σταθεροποιούν και ισχυροποιούν την
κατασκευή της βιοµεµβράνης.15 Οι επιφάνειες του πο-
λυαιθυλενίου προδιαθέτουν για βακτηριακό αποικι-
σµό και ασκούν αρνητική επίδραση στη χηµειοταξία
και τη φαγοκυττάρωση.16 Ο S. epidermidis µπορεί και
µεταβολίζει εστέρες που απελευθερώνοναι από το
οστικό τσιµέντο. Τα δεδοµένα από την πρόσφατη βι-
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βλιογραφία υπολογίζουν ότι το 90% των σταφυλό-
κοκκων είναι ανθεκτικοί στην πενικιλλίνη, ενώ η αν-
τοχή στην οξακιλλίνη αυξάνεται και περιλαµβάνει
διασταυρούµενη αντοχή σε όλα τα υπόλοιπα β-λα-
κταµικά αντιβιοτικά.17 Έχουν παρατηρηθεί σοβαρές
λοιµώξεις από στρεπτόκοκκο σε ποσοστό περίπου
10% και Gram αρνητικά βακτήρια (Pseudomonas
aeruginosa, Proteus mirabilis, κλπ.) σε ποσοστό 8%.18

Σε διάφορες µελέτες έχει επιβεβαιωθεί και ο παθο-
γενετικός ρόλος των αναερόβιων µικροβίων (Propio-
nibacterium acnes και peptostreptococci) καθώς και
συµβιωτικών βακτηρίων που συνεργάζονται στο σχη-
µατισµό της βιοµεµβράνης προκαλώντας πολυµικρο-
βιακή περιπροθετική λοίµωξη. Περίπου το 20% των
περιπτώσεων είναι πολυµικροβιακές, οφειλόµενες συ-
νήθως σε MRSA και αναερόβια.19

Βακτηριακή προσκόλληση

Ο βασικός παθογενετικός µηχανισµός των περιπρο-
θετικών λοιµώξεων είναι η προσκόλληση βακτηρίων
στις επιφάνειες της τεχνητής πρόθεσης. Η πιθανό-
τητα επιτυχούς βακτηριακού αποικισµού επηρεάζεται
από τα επιφανειακά χαρακτηριστικά της πρόθεσης,
την ύπαρξη ελεύθερων οστικών τεµαχιδίων, τους εγ-
γενείς παράγοντες κυτταρικής ανοσίας και τα γενε-
τικά χαρακτηριστικά των µικροβίων.20

Αµέσως µετά την τοποθέτηση τους, τα εµφυτεύ-
µατα καλύπτονται από συστατικά του αίµατος (πρω-
τεΐνες, ερυθροκύτταρα, αιµοπετάλια, κλπ.). Στην επι-
φάνεια αυτή προσκολλώνται βακτήρια, µεταξύ των
οποίων συντελούνται φυσικές και χηµικές αλληλεπι-
δράσεις (δυνάµεις van der Waals, ηλεκτροστατικές
και υδροφοβικές αλληλεπιδράσεις, πρωτεϊνικοί δε-
σµοί). Τα επιφανειακά χαρακτηριστικά του βιοϋλικού
είναι ιδιαιτέρως σηµαντικά, όπως η υδροφιλία. η τρα-
χύτητα και το ηλεκτρικό φορτίο επιφανείας. Υπάρ-
χουν δυο διακριτές φάσεις βακτηριακής προσκόλ-
λησης: µία αανναασσττρρέέψψιιµµηη  (µη ειδική) και µία µµηη  αανναα--
σσττρρέέψψιιµµηη (ειδική). Η πρώτη φάση περιλαµβάνει µη ει-
δικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες των βακτηρίων,
καθώς και του βιοϋλικού και του περιβάλλοντος αρ-
θρικού υγρού. Η δεύτερη φάση περιλαµβάνει πιο ει-
δικές δοµές, όπως υποδοχείς προσκόλλησης (adhe-
sion) εκφραζόµενους στην κυτταρική επιφάνεια των
βακτηρίων, οι οποίες ευοδώνουν τη σταθερή σύνδεση
µεταξύ βακτηρίων και βιοϋλικού.21 Η προσκόλλη-
ση του S. aureus γίνεται κυρίως µέσω ειδικών δοµών
ενώ η προσκόλληση του S. epidermidis γίνεται µέσω
υδρόφοβων αλληλεπιδράσεων.14, 22-23

Σχηµατισµός βιοµεµβράνης

Οι µικροοργανισµοί που προσκολλώνται στην επιφά-
νεια της πρόθεσης παράγουν πολυσακχαρίτες που
συντήκονται σχηµατίζοντας βιοµεµβράνη. Τα µικρό-
βια που ζουν στη βιοµεµβράνη προστατεύονται από

τους αµυντικούς µηχανισµούς του οργανισµού και εµ-
φανίζουν χαµηλή ευαισθησία στα αντιβιοτικά, µέσω
µεταβολών των µεταβολικών διαδικασιών. Σύµφωνα
µε τη θεωρία των Gristina et al, η προσκόλληση των
βακτηρίων και η οστική ενσωµάτωση (osseointegra-
tion) είναι παρόµοιες διαδικασίες και το τελικό αποτέ-
λεσµα εξαρτάται από την ταχύτητα και τη διαµόρφω-
ση αυτών των διαδικασιών. Αν τα βακτήρια υπερνική-
σουν την οστική ενσωµάτωση, µπορούν να διαµορ-
φώσουν συνθήκες για την επιβίωσή τους. Τα πιο
επιθετικά παθογόνα επεκτείνονται µέσω της επεξερ-
γασίας εξωκυττάριων πρωτεϊνών (invasins) ενώ τα λι-
γότερο επιθετικά παθογόνα παράγουν υψηλές
ποσότητες εξωκυττάριας ουσίας πλούσιας σε πολυ-
σακχαρίτες, για να περιτοιχίσουν και να προστατέ-
ψουν τα βακτηριακά κύτταρα.24 Ο γλυκοκάλυκας
ενεργοποιεί την παραγωγή PGE2 από τα µονοκύτ-
ταρα, η οποία παρεµποδίζει τον πολλαπλασιασµό των
Τ-λεµφοκυττάρων. 

Η βιοµεµβράνη αποτελείται από βακτήρια, ινώδες,
πολυµορφοπύρηνα, ερυθροκύτταρα, ιστιοκύτταρα,
ινοβλάστες και άλλα κυτταρικά συστατικά. Ένας ινώ-
δης θύλακος στην εξωτερική επιφάνεια της βιοµεµ-
βράνης µπορεί να θεωρηθεί ως το ενδιάµεσο στοιχείο
µεταξύ του οργανισµού και του βακτηριακού σχηµα-
τισµού.25 Τα βακτήρια που ζουν σε αυτές τις συνθή-
κες επιβραδύνουν το µεταβολισµό τους, ενεργοποι-
ούν µηχανισµούς επιβίωσης ή αποχωρίζονται την
αποικία. Κάτω από διάφορες συνθήκες, η συµβιωτική
σχέση µεταξύ περισσότερων του ενός ειδών βακτη-
ρίων αποτελεί πλεονέκτηµα για το σχηµατισµό των
βιοµεµβρανικών αποικιών.16, 26

Πιθανά σενάρια παθογένειας 
περιπροθετικών λοιµώξεων

Η βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη περιπροθε-
τικής λοίµωξης είναι ο βακτηριακός αποικισµός της
πρόθεσης και του πέριξ ιστού. Μια άλλη εξίσου ση-
µαντική παράµετρος είναι η κατάσταση του ανοσο-
ποιητικού συστήµατος του οργανισµού και των πέριξ
ιστών. ∆ιαταραχή του ανοσοποιητικού λόγω παρα-
γόντων που σχετίζονται ή όχι µε την πρόθεση (µεγάλη
ηλικία, χρόνια φλεγµονώδη νοσήµατα, σακχαρώδης
διαβήτης, κακή διατροφή, ανοσοκατασταλτικά φάρ-
µακα, νεοπλάσµατα, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, έµ-
φραγµα µυοκαρδίου, κολπική µαρµαρυγή, κλπ.) παί-
ζει σηµαντικό ρόλο στην παθογένεση των περιπρο-
θετικών λοιµώξεων. Στους προδιαθεσικούς παράγον-
τες συγκαταλέγονται οι προηγούµενες αρθροπλαστι-
κές, ο µακρύς χειρουργικός χρόνος, η βακτηριαιµία,
η σηπτική αρθρίτιδα, η παχυσαρκία, οι δερµατοπά-
θειες και προϋπάρχουσες αρθροπάθειες (π.χ. ρευ-
µατοειδής αρθρίτιδα).9, 27-30

Από τη στιγµή που τα βακτήρια προσεγγίσουν και
προσκολληθούν στην επιφάνεια της πρόθεσης, ανα-
πτύσσουν όλες τις λειτουργίες που τους επιτρέπουν
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την επιβίωση τους (µεταµόρφωση, επικοινωνία, πα-
ραγωγή πρωτεϊνών, κατασκευή βιοµεµβράνης). Ανα-
γνωρίζονται ως ξένο σώµα από τον οργανισµός µε
αποτέλεσµα την πρόκληση ανοσιακής απάντησης του
οργανισµού επηρεάζεται από τη χρόνια ανοσοανε-
παρκή φλεγµονώδη ζώνη πέριξ της τεχνητής άρθρω-
σης.15 Εντός του µεσάρθριου διαστήµατος της τεχνη-
τής άρθρωσης υπάρχει ένας τεράστιος αριθµός µι-
κροσκοπικών ρινισµάτων προερχόµενα από την πρό-
θεση τα οποία συνδέονται µε τα υπάρχοντα µακροφά-
γα και κύτταρα συνδετικού ιστού. Η περιπροθετική
οστεόλυση µπορεί να ρυθµίζει την ανοσοεπάρκεια, τη
συνοχή της βιοµεµβράνης και την ανάπτυξη αιµατο-
γενούς µόλυνσης.31-32

Μπορούν να διατυπωθούν 4 σενάρια για την πα-
θογένεια των περιπροθετικών λοιµώξεων.21

1. Η περιπροθετική λοίµωξη που οφείλεται σε
διεγχειρητικό ενοφθαλµισµό του βιοϋλικού µε µικρο-
οργανισµούς προκαλεί ταχέως εξελισσόµενη φλεγ-
µονή. Αυτός ο τύπος φλεγµονής επηρεάζεται κυρίως
από παράγοντες που αφορούν τα µικρόβια και λιγό-
τερο από το ρόλο της φυσικής ανοσίας. Κλινικά πα-
ρατηρούνται τοπικά σηµεία φλεγµονής συχνά συνο-
δευόµενα από συστηµατικά συµπτώµατα. Κάποια στε-
λέχη του S. aureus µπορούν να παράγουν εξωτοξίνες
που είναι σε θέση να υπερκεράσουν τους τοπικούς
φραγµούς και να προκαλέσουν συστηµατική σήψη.

2. Η περιπροθετική λοίµωξη που οφείλεται σε
διεγχειρητική ή άµεσα µετεγχειρητική µόλυνση από
λιγότερο επιθετικούς µικροοργανισµούς σε ασθενή
µε ανοσοεπάρκεια. Η έναρξη της λοίµωξης προσδιο-
ρίζεται εντός δύο ετών από τη χειρουργική επέµβαση.
Όσο πιο όψιµη είναι η λοίµωξη, τόσο λιγότερο επιθε-
τικοί είναι οι µικροοργασµοί ή τόσο επαρκέστερη
είναι η εγγενής ανοσία. Η ισορροπία µεταξύ της συ-
νοχής της βιοµεµβράνης και του περιβάλλοντος ιστού
µπορεί να απολεσθεί σταδιακά υπό την επιρροή της
λειτουργίας της πρόθεσης, τοπικών µεταβολικών συν-
θηκών, της τάσης επέκτασης των βακτηρίων ή δυσ-
λειτουργίας του υποκείµενου οστού. Μπορούν να
περάσουν αρκετά έτη από το σχηµατισµό της βιο-
µεµβράνης µέχρι την ενεργοποίηση ανοσολογικών
µηχανισµών. 

3. Η περιπροθετική λοίµωξη που οφείλεται σε µι-
κρού βαθµού διεγχειρητική µόλυνση από λιγότερο
επιθετικούς µικροοργανισµούς εξαρτάται από την κα-
τάσταση του οργανισµού. Ένας υγιής ανοσοεπαρκής
οργανισµός σε συνεργασία µε αντιβιοτικά έχει τη δυ-
νατότητα να εκριζώσει εύκολα τους υπεύθυνους µι-
κροοργανισµούς. 

4. Η αιµατογενής περιπροθετική λοίµωξη βασίζε-
ται σε δυο γεγονότα. Πρώτον, όλοι οι ασθενείς µε τε-
χνητή άρθρωση βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν
αιµατογενή περιπροθετική λοίµωξη λόγω της φυσιο-
λογικής βακτηριαιµίας του οργανισµού. Η διάγνωση
βασίζεται στις ιδιότητες του παθογόνου και στον

προσδιορισµό της χρονικής περιόδου. ∆εύτερον, η
εύρεση συγκεκριµένων µικροβίων της χλωρίδας της
στοµατικής κοιλότητας σε ισχίο ή γόνατο θέτει την
υποψία αιµατογενούς διασποράς. Η πιθανότητα αι-
µατογενούς διασποράς από βακτηριαιµία κυµαίνεται
σε ποσοστό µικρότερο από 0,5% αλλά για τον S. au-
reus το ποσοστό αυτό ανεβαίνει ως το 34%. 

∆ιάγνωση

Η διάγνωση τίθεται από το συνδυασµό κλινικών, ακτι-
νολογικών, ραδιοϊσοτοπικών, ιστολογικών και µικρο-
βιολογικών κριτηρίων.33

Έχουν εκδοθεί από την IDSA (Infectious Diseases
Society of America), γενικές κατευθυντήριες οδηγίες,
σύµφωνα µε τις οποίες σε κάθε ασθενή µε υποψία πε-
ριπροθετικής λοίµωξης, θα πρέπει να ακολουθείται
µία στρατηγική που περιλαµβάνει λεπτοµερές ιστο-
ρικό, µέτρηση της CRP και της ταχύτητας καθίζησης
ερυθρών αιµοσφαιρίων και ακτινολογικό έλεγχο της
πάσχουσας περιοχής. ∆ιαγνωστικές εξετάσεις όπως
σπινθηρογράφηµα, αξονική τοµογραφία, µαγνητική
τοµογραφία και PET scan δε θα πρέπει να αποτελούν
εξετάσεις ρουτίνας.36

Κλινική εικόνα

Οι πρώιµες λοιµώξεις µπορούν να εκδηλωθούν µέσω
εκροής υγρού από το χειρουργικό τραύµα και την
οξεία έναρξη πυρετού, πόνου, οιδήµατος και ερυθή-
µατος στην περιοχή του εµφυτεύµατος. Οι µη αντι-
µετωπισθείσες λοιµώξεις µπορούν να οδηγήσουν στο
σχηµατισµό συριγγίου. Η βακτηριαιµία και η συστη-
µατική σήψη αποτελούν σοβαρές επιπλοκές. Οι χρό-
νιες λοιµώξεις µπορούν να εκδηλωθούν µε σταδιακό
και επιδεινούµενο πόνο στην άρθρωση, περιορισµό
της κινητικότητας, ακτινολογικά ευρήµατα χαλάρω-
σης της πρόθεσης και ενδεχοµένως σχηµατισµό συ-
ριγγίων.35

Ακτινολογικά ευρήµατα

Οι απλές ακτινογραφίες της πάσχουσας άρθρωσης
συνήθως δεν βοηθούν στη διάγνωση της περιπροθε-
τικής λοίµωξης αλλά συνεισφέρουν στον αποκλεισµό
άλλων αρθροπαθειών. Η χρόνια λοίµωξη µπορεί να
προκαλέσει οστική απώλεια και σηµεία χαλάρωσης
της πρόθεσης αλλά τα ευρήµατα αυτά δεν είναι ει-
δικά υπέρ της λοίµωξης. Το υπερηχογράφηµα µπο-
ρεί να δείξει συλλογές ή πάχυνση του αρθρικού
υµέ-να. Η µαγνητική τοµογραφία δεν έχει διαγνω-
στική αξία λόγω των µεταλλικών artifacts. Η χρήση
σπινθηρογραφήµατος έχει διαγνωστική ακρίβεια της
τάξης του 90%, αλλά είναι περίπλοκη, χρονοβόρα και
ακριβή µέθοδος.36



Εργαστηριακά ευρήµατα

Αν τίθεται η υποψία οξείας λοίµωξης (παρουσία πυ-
ρετού, οξεία έναρξη συµπτωµάτων) ή η υποψία συ-
νυπάρχουσας λοίµωξης (π.χ. από S. aureus), θα πρέ-
πει να λαµβάνονται αιµοκαλλιέργειες για αερόβια και
για αναερόβια βακτήρια. και να γίνεται παρακέντηση
της άρθρωσης πριν τη χορήγηση αντιβιοτικών, εκτός
αν υπάρχει το ενδεχόµενο συστηµατικής σήψης. H
διαγνωστική παρακέντηση θα πρέπει να εκτελείται σε
όλους τους ασθενείς µε υποψία οξείας περιπροθετι-
κής λοίµωξης εκτός αν η διάγνωση είναι κλινικά εµ-
φανής και έχει γίνει προγραµµατισµός για
χειρουργείο. Στις περιπτώσεις χρονίως επώδυνων αρ-
θροπλαστικών, σε περιπτώσεις που τίθεται κλινική
υποψία περιπροθετικής λοίµωξης ή σε περιπτώσεις
αδικαιολογήτως αυξηµένης ταχύτητας καθίζησης ερυ-
θρών, µπορεί να γίνει παρακέντηση της άρθρωσης µε
τη βοήθεια υπερηχογραφήµατος, υπό τοπική αναι-
σθησία ή/και αρθροσκοπική βιοψία.34 Η ευαισθησία
της µεθόδου ποικίλει ευρέως (12% - 100%).37 Η γενική
εξέταση αρθρικού υγρού ασθενών µε ολική αρθρο-
πλαστική ισχίου µε αριθµό λευκών 4200 κύτταρα/µL
έχει ευαισθησία 84% και ειδικότητα 94% για να ανι-
χνεύσει την αντίστοιχη περιπροθετική λοίµωξη. Επί-
σης, αριθµός λευκοκυττάρων > 27800 κύτταρα/µL µε
πολυµορφοπυρηνικό τύπο έχει προγνωστική διαγνω-
στική αξία για πρώιµη µετεγχειρητική περιπροθετική
λοίµωξη σε ασθενείς µε ολική αρθροπλαστική του γό-
νατος. Για αυτό ο αριθµός των λευκοκυττάρων του
αρθρικού υγρού και η ικανότητά του να υποδείξει µία
περιπροθετική λοίµωξη θα πρέπει να ερµηνεύεται
λαµβάνοντας υπ' όψη το είδος της πρόθεσης και το
χρόνο από την εµφύτευσή της.35, 38

Η προεγχειρητική ταυτοποίηση του υπεύθυνου µι-
κροοργανισµού είναι χρήσιµη για τον καθορισµό της
χειρουργικής στρατηγικής. Οι καλλιέργειες ενδέχεται
να είναι αρνητικές αν ο ασθενής έχει λάβει αντιβιο-
τικά τους προηγούµενους 3 µήνες από την εγχείριση.
Όποτε είναι δυνατόν, η χορήγηση αντιβιοτικών θα
πρέπει να διακόπτεται µέχρι να ολοκληρωθούν όλες
οι απαραίτητες µικροβιολογικές εξετάσεις. Συνήθως
η χορήγηση προεγχειρητικής δόσης αντιβιοτικού
είναι αποδεκτή, σε περιπτώσεις που η σήψη ή η επι-
δείνωση των τοπικών φαινοµένων απαιτεί άµεση αν-
τιβιοτική θεραπεία.34

Η διαφοροδιάγνωση από την άσηπτη χαλάρωση
είναι δύσκολη. Στα εργαστηριακά ευρήµατα περι-
λαµβάνονται η αύξηση των λευκών αιµοσφαιρίων και
της CRP, µε χαµηλή διαγνωστική αξία. Πάντως, εµ-
µένουσα αύξηση των λευκών αιµοσφαιρίων και της
CRP θέτει την υποψία της περιπροθετικής λοίµωξης.
Ο συνδυασµός αυξηµένης ταχύτητας ερυθρών αιµο-
σφαιρίων και CRP φαίνεται να παρέχει άριστο συν-
δυασµό ευαισθησίας και ειδικότητας. Η µέτρηση της
IL-6 µπορεί να αποτελέσει χρήσιµο διαγνωστικό δεί-
κτη, ενώ η µέτρηση της προκαλσιτονίνης ορού είναι

αµφιλεγόµενης αξίας.39-41 Πρόσφατη έρευνα των
Galiera et al έδειξε ότι η µέτρηση του σιδήρου, της
φερριτίνης και της τρανσφερίνης του ορού µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για την πρώιµη διάγνωση των περι-
προθετικών λοιµώξεων.42

Η καλλιέργεια του περιπροθετικού ιστού αποτελεί
τη µέθοδο αναφοράς για τη διάγνωση των περιπρο-
θετικών λοιµώξεων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι στο 60-
70% των ιστικών δειγµάτων µε τεκµηριωµένη λοίµωξη
αναπτύσσονται µικροοργανισµοί κατά την καλλιέρ-
γεια. Επίσης, είναι δύσκολη η διάκριση µεταξύ λοί-
µωξης και επιµόλυνσης λόγω της οµοιότητας των
µικροοργανισµών που προκαλούν τις περιπροθετικές
λοιµώξεις µε αυτά της φυσιολογικής χλωρίδας του
δέρµατος. Για παράδειγµα, αποµονώσεις κοαγκου-
λάση αρνητικών σταφυλοκόκκων (CNS) και Propioni-
bacterium acnes δεν θα πρέπει να αξιολογούνται ως
παθογόνα κάποιας τεκµηριωµένης περιπροθετικής
λοίµωξης αλλά θα πρέπει να αξιολογούνται και σε
συνδυασµό µε άλλες προϋποθέσεις.43 Για αυτό κατά
τη διαδικασία της αναθεώρησης θα πρέπει να λαµ-
βάνονται τουλάχιστον 3 και ιδανικά 5-6 δείγµατα πε-
ριπροθετικού ιστού για καλλιέργεια. Η καλλιέργεια
των ιστικών δειγµάτων θα πρέπει χρονικά να επιµη-
κύνεται για έως και 14 ηµέρες, καθώς έχει αναφερθεί
ότι το 73,6% των λοιµώξεων ανιχνεύονται µετά από
καλλιέργειες 7 ηµερών, ιδιαιτέρως του είδους Propi-
onibacterium το οποίο αποτελεί σύνηθες παθογόνο
στην περιπροθετική λοίµωξη ολικής αρθροπλαστικής
του ώµου.38, 44-45 Η ανάπτυξη του ιδίου µικροοργανι-
σµού σε 5 δείγµατα περιορίζει την πιθανότητα ψευ-
δώς θετικών αποτελεσµάτων σε <5%. Σε ανάπτυξη
του ιδίου µικροοργανισµού σε πάνω από δύο δείγ-
µατα η ευαισθησία της µεθόδου αναφοράς ανέρχε-
ται στο 71% και η ειδικότητα στο 95%.33,44 Ο λάθος,
όµως, δειγµατισµός, ο ανεπαρκής αριθµός ιστικών
δειγµάτων, το µικρό µικροβιακό φορτίο που δεν µπο-
ρεί να πολλαπλασιαστεί στις καλλιέργειες, η προ-
ηγούµενη λήψη αντιβιοτικών και η ανικανότητα από-
σπασης µικροοργανισµών από την πηγή της λοίµω-
ξης που είναι η βιοµεµβράνη, περιορίζουν σηµαντικά
την ικανότητα της µεθόδου αναφοράς να οδηγήσει
στην ορθή διάγνωση. 

Η καλλιέργεια αρθρικού υγρού έχει ευαισθησία 56
– 75% και ειδικότητα 95 – 100%. Αντιστοίχως η ιστο-
λογική εξέταση του περιπροθετικού ιστού έχει ικανο-
ποιητική ευαισθησία (50 – 93%) και ειδικότητα από (77
– 100%).21

Η υπερήχηση (sonication) των αφαιρεθέντων προ-
θέσεων µε χαµηλής συχνότητας (<100ΚΗΖ) και έν-
τασης υπερήχους µέσα σε φυσιολογικό ορό ή
διάλυµα Ringer’s, διασπά τη βακτηριακή βιοµεµβράνη
και απελευθερώνει τους µικροοργανισµούς από την
επιφάνεια της πρόθεσης εντός του υγρού. Το πα-
ραχθέν υγρό της υπερήχησης καλλιεργείται σε αε-
ρόβιες, µικροαερόφιλες και αναερόβιες συνθήκες για
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τουλάχιστον 15 ηµέρες. Η ανωτέρω µέθοδος φαίνεται
να βελτιώνει τη µικροβιολογική διάγνωση των περι-
προθετικών λοιµώξεων έχοντας µεγαλύτερη ευαι-
σθησία από αυτή της µεθόδου αναφοράς [καλλιέρ-
γειας του περιπροθετικού ιστού (>75%)], γιατί ανι-
χνεύει: α) µικρόβια από την βιοµεµβράνη που είναι η
πηγή της λοίµωξης, β) ευκολότερα µικτές λοιµώξεις,
γ) πληθυσµούς µε ετερογένεια αντοχής και στελέχη
ανθεκτικά στα γλυκοπεπτίδια, που δεν ανευρίσκονται
στις ιστικές καλλιέργειες.46 Η µέθοδος της υπερήχη-
σης των αφαιρεθέντων υλικών των προθέσεων είναι
επίσης πιο ευαίσθητη από τη µέθοδο αναφοράς σε
ασθενείς που ελάµβαναν προηγούµενα αντιµικρο-
βιακή αγωγή. Η Gram χρώση των ιστικών δειγµάτων
δεν είναι χρήσιµη ως διαγνωστική µέθοδος για τη διά-
γνωση των περιπροθετικών λοιµώξεων ενώ  η Gram
χρώση του υγρού υπερήχησης έχει ειδικότητα 100%
και ευαισθησία 44,7%.47

Θεραπεία

Η επιτυχής θεραπεία απαιτεί σωστή και εµπεριστα-
τωµένη διάγνωση, βασισµένη σε µικροβιακή ανάλυση
και επαρκή γνώση του ιστορικού του ασθενούς. Η επι-
λογή της θεραπείας θα πρέπει να εξατοµικεύεται ανά-
λογα µε το προσδόκιµο επιβίωσης, τα συνοδά νοσή-
µατα και τις προσωπικές επιδιώξεις του ασθενούς.48

Συντηρητική αγωγή

Οι ασθενείς µε επιβαρυµένο ιστορικό και πολλαπλά
συνοδά νοσήµατα µπορούν να αντιµετωπιστούν συν-
τηρητικά µε µακρόχρονη χορήγηση αντιβιοτικών.

Αφαίρεση πρόθεσης – Αρθρόδεση

∆εν συνηθίζεται να υποβάλλονται σε αναθεώρηση αρ-
θροπλαστικής, ασθενείς, οι οποίοι θα παραµείνουν σε
ακινησία για άλλους λόγους (π.χ. αναπηρία, νευρο-
λογικά νοσήµατα). Σε τέτοιες περιπτώσεις, η πρό-
θεση θα πρέπει να αφαιρείται.

Χειρουργικός καθαρισµός, αντιµικροβιακή αγωγή 
και διατήρηση του εµφυτεύµατος

Η συντηρητική χειρουργική αντιµετώπιση περιλαµβά-
νει χειρουργικό καθαρισµό της άρθρωσης µε αλλαγή
των κινητών τµηµάτων της πρόθεσης και διατήρηση
των σταθερών τµηµάτων, σε συνδυασµό µε παρατε-
ταµένη αντιµικροβιακή θεραπεία (DAIR strategy).49

Παλαιότερες µελέτες έδειξαν ότι η αρθροσκοπικός
καθαρισµός µολυσµένης αρθροπλαστικής γόνατος
έχει τα ίδια αποτελέσµατα µε τον ανοικτό χειρουργικό
καθαρισµό εφόσον η πρόθεση έχει στερεωθεί µε λίγο
τσιµέντο.50 Νεότερες µελέτες δείχνουν ότι ο αρθρο-
σκοπικός χειρουργικός καθαρισµός µειονεκτεί σε πε-
ριπτώσεις µόλυνσης από S. aureus. Η επιτυχία της

µεθόδου υπολογίζεται στο 85%, ενώ η αποτυχία σχε-
τίζεται µε προηγούµενη αναθεώρηση της αρθροπλα-
στικής, αρθροσκοπικό καθαρισµό και λοίµωξη από S.
aureus. Μετεγχειρητικά, χορηγούνται ενδοφλέβια αν-
τιβιοτικά για 6 εβδοµάδες και στη συνέχεια per os για
διάστηµα 3 – 24 µήνες. Η µέθοδος ενδείκνυται για
ασθενείς µε βραχεία διάρκεια συµπτωµάτων, µε καλά
στερεωµένες και σταθερές προθέσεις και µε σαφή µι-
κροβιολογική ταυτοποίηση υπεύθυνου µικροοργανι-
σµού.51 Αντενδείξεις αποτελούν η ρευµατοειδής αρ-
θρίτιδα, ο προηγούµενος χειρουργικός καθαρισµός
και η λοίµωξη από S. aureus.52

Αναθεώρηση αρθροπλαστικής

Η αναθεώρηση της ολικής αρθροπλαστικής µπορεί
να γίνει σε ένα ή σε δυο στάδια. Στην πρώτη περί-
πτωση εκτελείται δειγµατοληψία ιστών, αφαίρεση των
προθέσεων και του τσιµέντου, επιµελής χειρουργικός
καθαρισµός και τοποθέτηση νέας πρόθεσης. Μετεγ-
χειρητικά, ο ασθενής λαµβάνει αντιβιοτική αγωγή
διάρκειας από µία εβδοµάδα ως µερικούς µήνες. Στη
δεύτερη περίπτωση η πρόθεση αφαιρείται, γίνεται
χειρουργικός καθαρισµός και έκπλυση της άρθρωσης
και τοποθέτηση τσιµεντένιου spacer εµποτισµένο µε
αντιβιοτικά.53-56 Στη συνέχεια ο ασθενής λαµβάνει
αγωγή µε αντιβιοτικά ευρέος φάσµατος µέχρι τα απο-
τελέσµατα των καλλιεργειών να είναι διαθέσιµα. Η συ-
νολική διάρκεια θεραπείας είναι 6 εβδοµάδες. ∆ύο
µήνες µετά την πρώτη επέµβαση ή και αργότερα, το-
ποθετείται νέα πρόθεση.57-58 Η αναθεώρηση των δυο
σταδίων είναι περισσότερο διαδεδοµένη αλλά έχει το
µειονέκτηµα ότι απαιτεί δύο χειρουργικές επεµβάσεις
και ένα παρατεταµένο ενδιάµεσο διάστηµα ακινησίας.
Η αναθεώρηση σε ένα στάδιο µπορεί να εφαρµοστεί
σε ασθενείς που λόγω άλλων υποκείµενων παθήσεων
αδυνατούν να υποστούν δυο χειρουργικές επεµβά-
σεις και της µακρόχρονης περιόδου αποκατάστασης,
ενώ δε θα πρέπει να εφαρµόζεται σε περίπτωση λοί-
µωξης από ανθεκτικούς µικροοργανισµούς. Τα απο-
τελέσµατα των υπαρχουσών µελετών δείχνουν ότι
δεν υπάρχουν ιδιαίτερες διαφορές στην αποτελε-
σµατικότητα των δυο µεθόδων.59-62 Σύµφωνα µε τη βι-
βλιογραφία, τα ποσοστά αποτυχίας της αναθεώρη-
σης της ολικής αρθροπλαστικής του γόνατος σε 2
στάδια ανέρχονται σε 0–44%.63-64 Η αναθεώρηση της
ολικής αρθροπλαστικής του ισχίου είναι επιτυχής σε
ποσοστό 83% για της αναθεωρήσεις ενός σταδίου και
94% για τις αναθεωρήσεις δυο σταδίων.65-69

Αντιµικροβιακή χηµειοθεραπεία

Σε περίπτωση σταφυλοκοκκικών λοιµώξεων, κλινικές
µελέτες έχουν αναδείξει τη χρησιµότητα της ριφαµ-
πικίνης σε συνδυασµό µε σιπροφλοξασίνη, καθώς
είναι αντιβιοτικά που µπορούν να χορηγηθούν και από
του στόµατος (per os) και επιτυγχάνουν ικανοποιητική
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συγκέντρωση στη βιοµεµβράνη. Στελέχη MRSA που
παρουσιάζουν αντοχή στις κινολόνες µπορούν να αν-
τιµετωπιστούν (εµπειρικά) µε συνδυασµό ριφαµπικί-
νης µε λινεζολίδη ή δαπτοµυκίνη.70-72 Ως µονοθερα-
πεία µπορεί να χρησιµοποιηθεί βανκοµυκίνη και τεϊ-
κοπλανίνη.73 Η δαπτοµυκίνη είναι ένα καινούριο τα-
χέως βακτηριοκτόνο αντιβιοτικό µε δράση έναντι των
Gram θετικών κόκκων καθώς και των πολυανθεκτικών
(βλ. MRSA και ανθεκτικό στη βανκοµυκίνη εντερό-
κοκκο) και έχει δυνατότητα συνέργειας µε τη ριφαµ-
πικίνη.74-76 Σε περίπτωση λοίµωξης από εντερόκοκκο,
εφαρµόζεται επιτυχώς θεραπεία µε συνδυασµό ρι-
φαµπικίνης µε σιπροφλοξασίνη ή λινεζολίδη.77

Λοιµώξεις από είδη Propionibacterium αντιµετωπί-
ζονται επιτυχώς µε ριφαµπικίνη σε συνδυασµό µε
κλινδαµυκίνη, αµοξυκιλλίνη ή δαπτοµυκίνη.78 Σε περί-
πτωση λοίµωξης από P. aeruginosa εφαρµόζεται θε-
ραπεία µε κεφταζιδίµη και σιπροφλοξασίνη.79 Έρευ-
νες έχουν δείξει τη συνέργεια in vitro ριφαµπικίνης και
κολιστίνης για την αντιµετώπιση λοιµώξεων από P.
aeruginosa και A. baumanni.80 Σε περίπτωση λοίµω-
ξης από άλλα Gram αρνητικά βακτηρίδια χορηγείται
ενδοφλέβια αντιβιοτική θεραπεία για 4 – 6 εβδοµάδες
µε κεφτριαξόνη ή µεροπενέµη.81-82 Σε περίπτωση ψευ-

δώς αρνητικών καλλιεργειών που έχουν θετική ιστο-
λογική διάγνωση (7-11% περιπτώσεων), η χορήγηση
αντιβιοτικών βασίζεται στο ιστορικό, την παρουσία αν-
θεκτικών µικροοργανισµών και την παρουσία προ-
ηγούµενων θετικών δειγµάτων.83

Συµπεράσµατα

Η λοίµωξη µετά από ολική αρθροπλαστική παραµένει
σοβαρή επιπλοκή. Η πλειονότητα των περιπροθετικών
λοιµώξεων οφείλεται σε µικρόβια παρόµοια της φυ-
σιολογικής χλωρίδας του δέρµατος, που συνήθως
προκαλούν χαµηλής έντασης λοίµωξη (λίγα ή καθό-
λου συµπτώµατα για µεγάλο χρονικό διάστηµα), τα
οποία µπορούν να παρουσιάζουν µεγάλη αντοχή στη
δράση αντιβιοτικών και εγγενούς ανοσίας, ευρισκό-
µενα υπό την προστασία της βιοµεµβράνης. Η ακρι-
βής διάγνωση αποτελεί θεµέλιο λίθο για αποτελεσµα-
τική αντιµετώπιση των περιπροθετικών λοιµώξεων
γιατί η εσφαλµένη διάγνωση µπορεί να οδηγήσει σε
ακατάλληλες χειρουργικές επεµβάσεις µε µεγάλο πο-
σοστό αποτυχίας. 
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Summa ry

In spite of its incidence decreasing to 1% nowadays, prosthesis-related infections remain a research,
diagnostic, therapeutic and cost-related problem. Total hip or knee replacements are procedures
that may improve the quality of life, but they are also associated with aseptic failure and prosthetic-
joint infection. It is important to distinguish prosthetic-joint infection from other causes of joint failure,
because the management is different. Periprosthetic infection can be defined as a presence of bac-
teria in the artificial joint space, which is significantly associated with evident laboratory and/or tissue
markers, and clinical signs of running infection. Coagulase negative staphylococci and staphylo-
coccus aureus are the most usual bacteria that are responsible for prosthetic joint infections. It is be-
lieved that the more precise understanding of pathogenesis, the more effective preventative and
therapeutic measures, and the lower infection rate. Early diagnosis, selection of an appropriate sur-
gical strategy, accurate identification of the responsible microorganisms and selection of an appro-
priate antibiotic regimen are essential elements of any management strategy. Such approaches are
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