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Οι οστικές λοιμώξεις και τα ελλείμματα των οστών απο-
τελούν δύο κύρια προβλήματα που προκύπτουν κατά τη 
διάρκεια της θεραπείας των μετατραυματικών ανοικτών 
οστικών καταγμάτων και της οστεομυελίτιδας και για τα 
οποία η τοπική αντιβιοτική θεραπεία είναι αποτελεσματική. 
Επιπλέον, η αποκατάσταση της αιμόστασης αποτελεί απα-
ραίτητη διαδικασία μετά την αφαίρεση του μολυσμένου 
οστού. Εδώ αναφέρεται η χρήση ένος νέου μείγματος το 
οποίο αποτελείται από σταγονίδια αλγινικής βανκομυκίνης 
εμβυθισμένα σε ένα gel ινώδους (Vanco-AB-FG) για τη 
θεραπεία των λοιμώξεων των οστών, εμπλουτισμένο με 
μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα του μυελού των οστών 
(BMMSCs) εμβυθισμένα στο gel ινώδους, για την προαγωγή 
του σχηματισμού νέου οστού.

Ο πολλαπλασιασμός των BMMSCs μετρήθηκε κάτω από 
διαφορετικές συνθήκες σε ένα τρισδιάστατο (3D) gel και 
σε μια μονοστιβάδα, με ή χωρίς Vanco-AB, τα κύτταρα ση-
μάνθηκαν με ενισχυμένες πράσινες φθορίζουσες πρωτεΐνες 

και παρατηρήθηκε η μορφολογία και η κατανομή τους. 
Η δραστηριότητα της αλκαλικής φωσφατάσης (ALP) σε 
πραγματικό χρόνο και η von Kossa χρώση χρησιμοποιήθηκαν 
για τον καθορισμό της οστεογενούς διαφοροποίησης των 
BMMSCs. Επιπλέον, προσδιορίστηκαν οι συγκεντρώσεις της 
βανκομυκίνης μετά τη χορήγηση, και η δραστηριότητα του 
αντιβιοτικού αξιολογήθηκε με έναν ποσοτικό προσδιορισμό 
με τον πρότυπο Staphylococcus aureus (ATCC 25923) ως 
βιολογικό στόχο.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι για τη Vanco-AB-FG, οι 
συγκεντρώσεις της βανκομυκίνης παρέμειναν πάνω από 
τα επίπεδα ευαισθησίας για 22 ημέρες. Η 3D καλλιέργεια 
μέσα στο gel καθώς και η προσθήκη Vanco-AB-FG επηρέ-
ασαν τη συμπεριφορά των κυττάρων. Η μορφολογία των 
BMMSCs μέσα στο 3D gel ήταν διαφορετική από αυτήν στη 
μονοστιβάδα. Ο πολλαπλασιασμός των κυττάρων μέσα 
στο 3D gel ήταν αρχικά χαμηλότερος από αυτόν στη μο-
νοστιβάδα, αλλά σε μεταγενέστερο στάδιο ο αριθμός των 

BMMSCs στο Vanco-AB-FG ήταν παρόμοιος με αυτόν της 
μονοστιβάδας. Η δραστηριότητα της αλκαλικής φωσφατά-
σης βρέθηκε υψηλότερη στο 3D gel. Επιπλέον, η προσθήκη 
της Vanco-AB αύξησε σημαντικά τη δραστηριότητα της 
αλκαλικής φωσφατάσης. Τα επίπεδα της οστεογενούς 
γονιδιακής έκφρασης της ALP, της οστεοποντίνης και της 
α1 αλυσσίδας του κολλαγόνου 1 ήταν υψηλότερα στο 
3D gel απ’ότι στη μονοστιβάδα, ενώ η προσθήκη Vanco-
AB βρέθηκε να αυξάνει την έκφραση των συγκεκριμένων 
γονιδίων. Η von Kossa χρώση έδειξε ότι η εναπόθεση των 
μεταλλικών στοιχείων παρατηρήθηκε τόσο στις καλλι-
έργειες στο 3D gel όσο και σε αυτές της μονοστιβάδας. 
Ωστόσο το μέγεθος των οζιδίων που σχηματίστηκαν ήταν 
μεγαλύτερο στη μονοστιβάδα ενώ ο αριθμός τους ήταν 
μεγαλύτερος στο 3D gel.

Συμπερασματικά, το παραπάνω μείγμα μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί ως εναλλακτική θεραπεία στις λοιμώξεις των 
οστών και τα οστικά ελλείμματα.
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Συστηματική ανα-
σκόπηση των δημοσιευμένων ακτινογραφι-
κών ευρημάτων παρακείμενης εκφύλισης 
(ASDeg) και συμπτωματικής νόσου παρακεί-
μενου τμήματος (ASDis) μετά από αρθρόδε-
ση και ολική αντικατάσταση δίσκου.

ΣΚΟΠΟΣ: Αξιολόγηση της επίδρασης της 
χειρουργικής μεθόδου και άλλων παραγό-
ντων στην επίπτωση των ASDeg και ASDis.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Βρέθηκαν είκοσι επτά 
άρθρα τα οποία πληρούσαν τα κριτήρια 
εισόδου. Από αυτά τα είκοσι αφορούσαν σε 
αρθρόδεση (1732 ασθενείς) και τα επτά σε 

αρθροπλαστική (758 ασθενείς). Δεκαεννέα 
ανέφεραν λεπτομερώς ASDeg και δεκαέξι 
ASDis. Συλλέχθηκαν δεδομένα για τον αριθ-
μό των ασθενών, το φύλο, τη μέση ηλικία 
των ασθενών, την επίπτωση των ASDeg και 
ASDis, το μέσο χρόνο της παρακολούθησης 
(follow-up) και το επίπεδο και το είδος της 
εγχείρισης. Πολλαπλή λογιστική παλινδρό-
μηση χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να 
καθοριστούν ποιοι παράγοντες παρουσίασαν 
σημαντική επίδραση στην επίπτωση των 
ASDeg και ASDis.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 314 από τους 926 α-

σθενείς στην ομάδα που υποβλήθηκε σε 
αρθρόδεση (34%) και 31 από τους 313 α-
σθενείς που υποβλήθηκαν σε ολική αντι-
κατάσταση δίσκου (9%) ανέπτυξαν ASDeg 
(P<0.0001). Η πολλαπλή λογιστική παλιν-
δρόμηση έδειξε ότι ο υψηλότερος σχετικός 
κίνδυνος για ASDeg σχετιζόταν με μεγα-
λύτερης ηλικίας ασθενείς (P<0.001), με 
αρθρόδεση (P=0,0008), με το άρρεν φύλο 
(P=0,0019) και με follow-up μικρότερης 
διάρκειας (P<0,05).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η ανάλυση της βιβλιογρα-
φίας καταδεικνύει μια συσχέτιση μεταξύ της 

σπονδυλοδεσίας και της ανάπτυξης ASDeg 

σε σχέση με την αρθροπλαστική, ωστόσο 

αυτή η συσχέτιση μετριάζεται από την επί-

δραση της ηλικίας του ασθενούς. Υπάρχει 

μια πιο ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της σπον-

δυλοδεσίας και της ASDis συγριτικά με την 

αρθροπλαστική. Τα δεδομένα υποστηρίζουν 

τη διατύπωση συστάσεων κατηγορίας C (χα-

μηλότερη βαθμίδα) όσον αφορά στη χρήση 

της αρθροπλαστικής για την αποκατάσταση 

της ASDis και της εκφύλισης του δίσκου σε 

σχέση με την αρθρόδεση.

Εκφύλιση παρακείμενου οσφυϊκού τμήματος και νόσος, 
μετά από αρθρόδεση και ολική αρθροπλαστική δίσκου
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ΣΚΟΠΟΣ: Η εγχείριση για την εκφυλιστική σκολίωση της 
οσφυϊκής μοίρας παραμένει πρόκληση για τους χειρουργούς 
της Σπονδυλικής Στήλης, ακόμα και μετά την εφαρμογή και 
χρήση των pedicle screw. Η παρούσα αναδρομική μελέτη 
αξιολογεί τα αποτελέσματα της εφαρμογής της οπίσθιας 
διασωματικής σπονδυλοδεσίας (PLIF) για την εκφυλιστική 
σκολίωση της οσφυϊκής μοίρας.

ΜΕΘΟΔΟΣ: Από τον Απρίλιο του 2000 έως τον Απρίλιο του 
2004, 26 ασθενείς υποβλήθηκαν σε οπίσθια διασωματική 
σπονδυλοδεσία (PLIF). Ο μέσος όρος ηλικίας των 15 γυναικών 
και των 11 ανδρών ήταν 64,2 έτη (εύρος 51 έως 77 έτη). 
Κλινικά και ακτινογραφικά δεδομένα ανασκοπήθηκαν ανα-
δρομικά για κάθε περίπτωση για περίοδο παρακολούθησης 
τουλάχιστον 2 ετών (διάμεσος χρόνος παρακολούθησης 3 

έτη, εύρος 2 έως 6 έτη). Στο τελικό follow-up, οι ασθενείς 
κατατάχθηκαν ως ‘ικανοποιημένοι’ ή ‘μη ικανοποιημένοι’ 
ανάλογα με τα δεδομένα που παρείχαν οι ίδιοι.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στο πιο πρόσφατο follow-up, η μέση 
τιμή στην κλίμακα Oswestry Disability Index ήταν σημαντικά 
χαμηλότερη από την τιμή πριν την επέμβαση (25,8 έναντι 
58,0, P<0.001). Είκοσι (76.9%) ασθενείς ανέφεραν ότι ή-
ταν ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα της επέμβασης. Το 
μέσο μέγεθος της γωνίας σκολίωσης της οσφυϊκής μοίρας 
ήταν σημαντικά μικρότερο από αυτό πριν την εγχείριση 
(7,4 έναντι 16,5 μοίρες, P<0,001), το οποίο υποδεικνύει 
μία μείωση της τάξεως του 55,2% στο μέσο μέγεθος της 
γωνίας σκολίωσης. Το μέσο μέγεθος της γωνίας λόρδω-
σης της οσφυϊκής μοίρας ήταν σημαντικά υψηλότερο από 

το αντίστοιχο προεγχειρητικό (30,1 έναντι 22,2 μοίρες, 
P=0,001), μία αύξηση της τάξης του 35,6%. Περιεγχειρητικά, 
δε σημειώθηκε κανένας θάνατος και καμία σημαντική 
ιατρική επιπλοκή. Πέντε ασθενείς είχαν εκφύλιση παρα-
κείμενου τμήματος και 4 (80%) από τους πέντε ανέφεραν 
ότι έμειναν δυσαρεστημένοι. Περαιτέρω μελέτη απαιτείται 
προκειμένου να προσδιοριστεί η αιτιολογία της εκφύλισης 
του παρακείμενου τμήματος και να ανευρεθούν μέθοδοι 
για την αποφυγή της εκφύλισης αυτής.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα της μελέτης καταδει-
κνύουν ότι η εφαρμογή οπίσθιας διασωματικής σπονδυλο-
δεσίας (PLIF) μετά από πεταλεκτομή είναι μία αποτελεσμα-
τική και ασφαλής διαδικασία σε ασθενείς με εκφυλιστική 
σκολίωση της οσφυϊκής μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης.
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οπίσθια διασωματική σπονδυλοδεσία σε ασθενείς με εκφυλιστική 
σκολίωση της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης
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Η παρούσα μελέτη είναι μια αναδρομική 
πολυκεντρική ανάλυση των μεταβολών 
της οβελιαίας ευθυγράμμισης σπονδυλικής 
στήλης – πυέλου μετά από χειρουργική 
διόρθωση εξελισσόμενης σπονδυλολίσθη-
σης Ο5 – Ι1. Ο σκοπός της έρευνας αυτής, 
είναι να καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο 
η οβελιαία ευθυγράμμιση σπονδυλικής 
στήλης – πυέλου επηρεάζεται από τη χει-
ρουργική επέμβαση, με βάση την υπόθεση 
ότι η χειρουργική διόρθωση του οσφυο-
ϊερού επιπέδου σχετίζεται με βελτίωση 
του σχήματος της σπονδυλικής στήλης 
και του προσανατολισμού της πυέλου. Το 
εάν η υψηλού βαθμού σπονδυλολίσθηση 
Ο5- Ι1 πρέπει ή όχι να διορθωθεί παραμένει 
ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα. Μία δημοφιλής 
μέθοδος θεραπείας είναι η in situ σπον-
δυλοδεσία, ωστόσο μελέτες αναφέρουν 
υψηλά ποσοστά ψευδάρθρωσης, εξέλιξη 

της ολίσθησης και επιμένουσα αισθητική 
παραμόρφωση. Η χρήση pedicle screws έχει 
ανανεώσει το ενδιαφέρον για την επέμβαση 
αυτή, αλλά οι ενδείξεις για τη θεραπεία αυτή 
και το αποτέλεσμά της στην ευθυγράμμιση 
σπονδυλικής στήλης – πυέλου παραμένουν 
πτωχά καθορισμένες. Πρόσφατα στοιχεία 
καταδεικνύουν ότι η διόρθωση ενδείκνυται 
για άτομα με ασυμμετρία πυέλου (οπίσθια 
ή κάθετη).

Πρόκειται για μία αναδρομική πολυκεντρική 
ανάλυση 73 ατόμων (μέσος όρος ηλικίας 
18+/-3 έτη) με εξελισσόμενη σπονδυλολί-
σθηση και με μέση διάρκεια παρακολούθη-
σης 1,9 έτη μετά τη διόρθωση με οπίσθια 
σπονδυλοδεσία με εργαλεία σπονδυλικής 
στήλης ή ακινητοποίηση. Η ευθυγράμμιση 
σπονδυλικής στήλης – πυέλου μετρήθηκε 
με πλάγιες ψηφιοποιημένες ακτίνες-χ με 
τη χρήση ενός λογισμικού το οποίο επιτρέ-

πει υψηλή αξιοπιστία στον παρατηρητή. Η 
πρόπτωση της πυέλου δεν επηρεάστηκε 
από την εγχείριση. Οι πιο σημαντικές μετα-
βολές παρατηρήθηκαν στο βαθμό, στην Ο5 
πρόπτωση, στην οσφυοϊερή γωνία και στην 
οσφυϊκή λόρδωση, τα οποία μειώθηκαν όλα 
προς τις αντίστοιχες φυσιολογικές τιμές των 
ενηλίκων. Κατά την πρώτη αξιολόγηση, η 
κλίση της πυέλου, η κλίση του ιερού οστού 
και η κύφωση της θωρακικής μοίρας της 
σπονδυλικής στήλης φάνηκε να επηρεάζο-
νται ελάχιστα από τη χειρουργική επέμβαση. 
Ωστόσο, μετά την κατάταξη των ατόμων 
ως προς τη ισορροπία ή μη της πυέλου, 
παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση της 
ευθυγράμμισης της πυέλου και στις δύο 
ομάδες, με το 40% των περιπτώσεων να 
αλλάζουν ομάδα, κυρίως από την ομάδα 
ανισοβαρούς πυέλου σε αυτήν της ισοβα-
ρούς πυέλου. Η κατεύθυνση και το μέγεθος 

των μεταβολών αυτών διέφερε σημαντικά 
ανάλογα με την υπο-ομάδα: η κλίση του 
ιερού μειώθηκε στην ομάδα της ισόρροπης 
πυέλου και αυξήθηκε στην άλλη υπο-ομάδα, 
ενώ η κλίση της πυέλου μεταβλήθηκε α-
ντίθετα. Ενώ το σχήμα της πυέλου δεν 
επηρεάστηκε από τη χειρουργική επέμβαση, 
η κατάλληλη επανατοποθέτηση του Ο5 
στον Ι1 βελτίωσε σημαντικά την ισορροπία 
της πυέλου και και το σχήμα της οσφυϊκής 
μοίρας ελαττώνοντας τη μη φυσιολογικά 
μεγάλη οσφϋική λόρδωση καθώς και την 
οπίσθια κλίση της πυέλου.

Τα παραπάνω αποτελέσματα υπογραμμί-
ζουν τη σημασία της κατάταξης των ατόμων 
με εξελισσόμενη σπονδυλολίσθηση μεγά-
λου βαθμού σε ομάδες ισοβαρούς ή όχι 
πυέλου, και ότι οι επεμβάσεις διόρθωσης 
ενδείκνυνται στην ομάδα της ανισοβαρούς 
πυέλου με οπίσθια κλίση.

Ευθυγράμμιση σπονδυλικής στήλης-πυέλου μετά από χειρουργική 
διόρθωση εξελισσόμενης σπονδυλολίσθησης
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