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Σύγκριση της περιοχικής και γενικής αναισθησίας στην ολική 
αρθροπλαστική ισχίου ή γόνατος: μετά-ανάλυση
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Ανασκόπηση: Γλυκοζαμίνη.
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Υπάρχει η άποψη ότι η γλυκοζαμίνη ανακουφίζει τον 
πόνο και ακόμα, ότι αποκαθιστά τους αρθρικούς 
χόνδρους σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα. 

Επειδή ανήκει στην κατηγορία των συμπλη-
ρωμάτων διατροφής οι φαρμακευτικές εταιρείες 
δε χρειάζεται να πάρουν ειδική άδεια από τον 
ΕΟΦ, για να τη συμπεριλάβουν στα συστατικά 
ενός άλλου σκευάσματος. Και για αυτό το λόγο 
υπάρχουν αμφιβολίες για το αν η γλυκοζαμίνη χρη-
σιμοποιείται για να κάνει ένα φάρμακο πιο εμπορικό 
από ότι είναι αυτή τη στιγμή στην αγορά. Η οστεοαρθρίτιδα μπορεί 
να αντιμετωπιστεί με φαρμακευτικά και μη φαρμακευτικά μέσα. Γενικα δεν 
υπάρχουν πολλές μελέτες που να αποδεικνύουν ότι η γλυκοζαμίνη έχει 
καλύτερα αποτελέσματα από κάποιο άλλο placebo φάρμακο στην απο-
κατάσταση των αρθρικών χόνδρων.

Για να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα 
της περιοχικής και γενικής αναισθησίας σε χει-
ρουργείο ολικής αντικατάστασης της άρθρωσης 
του ισχίου ή του γόνατος, χρησιμοποιήσαμε τη 
μέθοδο μετά-ανάλυση. 

Το υλικό προήλθε μετά από μία αναλυτική 
έρευνα στα αρχεία των PubMed (1966 μέχρι 
Απρίλιο 2008), EMBASE (1969 μέχρι Απρίλιο 
2008) και της βιβλιοθήκης Cochrane. Στην έρευνα 
συμπεριλήφθηκαν οι μελέτες, που σύγκριναν 
την περιοχική με την γενική αναισθησία σε 
χειρουργεία ολικής αντικατάστασης ισχίου ή 
γόνατος. Χρησιμοποιήσαμε 21 ανεξάρτητες, 

τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές. Τα αποτε-
λέσματα από αυτές τις μελέτες δείχνουν ότι 
η περιοχική αναισθησία συμβάλει στη μείω-
ση της διάρκειας του χειρουργείου (OR 0.19; 
95%,CI 0.33-0.05), της ανάγκης για μετάγγιση 
αίματος (OR 0.45; 95%, CI 0.22-0.94) και της 
πιθανότητας θρομβοεμβολικού επεισοδίου 
(εν τω βάθη φλεβική θρόμβωση OR 0.45; 
95%, CI 0.24-0.84 και πνευμονική εμβολή 
OR 0.46; 95%, CI 0.29-0.80). Επομένως, η 
περιοχική αναισθησία σε χειρουργεία ολικής 
αρθροπλαστικής ισχίου ή γόνατος, συμβάλει 
στη βελτίωση των αποτελεσμάτων.

Hepper CT, Halvorson JJ, Duncan ST, Gregory AJ, Dunn WR, Spindler KP.
Τμήμα Oρθοπαιδικής της ιατρικής σχόλης του Πανεπιστημίου της 
Ουάσιγκτον (Washington University School of Medicine, St. Louis, MO, USA).
J Am Acad Orthop Surg. 2009 Oct; 17(10):638-46.

Η εργασία μας αποτελεί μία ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, για την 
αποτελεσματικότητα και τη διάρκεια δράσης της ενδαρθρικής έγχυσης κορτικοστε-
ροειδών, όσον αφορά τη μείωση του άλγους στο γόνατο, που προκαλείται από τη 
νόσο της οστεοαρθρίτιδας. 

Σκοπός της είναι να προσδιορίσει αν τα στεροειδή είναι αυτά που επηρεάζουν το 
αποτέλεσμα. Το υλικό μας προέρχεται από μία ευρεία ηλεκτρονική βάση δεδομέ-
νων. Εντοπίσαμε έξι δοκιμές σε πέντε εργασίες, στις οποίες τα κορτικοστεροειδή 
συγκρίθηκαν με φάρμακα placebo και τέσσερις εργασίες, στις οποίες σύγκριναν 
μεταξύ τους διάφορα είδη κορτικοστεροειδών. Τα αποτελέσματα, από τη σύγκριση 
κορτικοστεροειδών με φάρμακα placebo, έδειξαν στατιστικά και κλινικά σημαντική 
μείωση του πόνου σε διάστημα μίας εβδομάδας, με 22% μέσο όρο διαφορά μεταξύ 
των ομάδων μελέτης. Στις δύο από τις τέσσερις εργασίες η triamcinolone είναι πιο 
αποτελεσματική από τα υπόλοιπα κορτικοστεροειδή. Από την έρευνα συμπεράναμε 
ότι η ενδαρθρική έγχυση κορτικοστεροειδών αποτελεί θεραπεία βραχείας δράσης 
για μία χρόνια νόσο.
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Η τενοντοπάθεια προκαλείται από τη μη ολοκληρωμένη 
ανάρρωση πάθησης του τένοντα. 

Οι μόνες εναλλακτικές, μη επεμβατικές θεραπείες που χρησιμο-
ποιούνται αυτή τη στιγμή στην Ιατρική είναι τα αντιφλεγμονώδη. 
Η νέα μη επεμβατική τεχνολογία των μονοπολικών ραδιοσυχνο-
τήτων, έχει το χαρακτηριστικό να αυξάνει τη θερμοκρασία των 
τενόντων και των συνδέσμων πάνω από 50οC, το κλειδί για τη 
διαμόρφωση του κολλαγόνου, τη συρρίκνωση των ιστών και 
την επιστράτευση κυττάρων όπως μακροφάγα, των ινοβλάστες 
και πρωτεΐνες οξείας φάσης, χωρίς να προκαλείται βλάβη των 
παρακείμενων ιστών, συμβάλλοντας στην ενεργοποίηση των 
μηχανισμών επούλωσης. Η τεχνολογία μονοπολικών ραδιο-
συχνοτήτων αποτελεί μη επεμβατική επιλογή για τη θεραπεία 
των τενοντοπαθειών και των διαστρεμμάτων των συνδέσμων. 
Δεν πρέπει να σχετίζεται με χειρουργικές επεμβάσεις, οι οποίες 
μπορεί να είναι απαραίτητες για τη μετέπειτα αντιμετώπιση.
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Σε αυτή τη μελέτη γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων, διεγχειριτικά και μετάχειρουργικά, χειρουργικών 
επεμβάσεων του άνω άκρου, με τη χρήση ή όχι τουρνικέ. 

Το υλικό της μελέτης προέρχεται από μία μεγάλη ηλεκτρονική βάση δεδομένων (Medline, CINAHL, 
AMED και EMBASE). Η evidence based medicine (E.B.M.) αξιολογήθηκε με το μέτρο αξιολόγησης 
ποιότητας Cochrane Bone, Joint and Muscle Trauma Group. Η ετερογένεια της μελέτης αξιολογήθηκε 
στατιστικά με τα μέτρα Chi2 and I2. Όπου ήταν αναγκαίο, έγινε χρήση της μεθόδου της μετά-ανάλυσης για 
την εξαγωγή αποτελεσμάτων από τις πρωταρχικές μελέτες. Χρησιμοποιήθηκαν δύο μελέτες, στις οποίες 
συμμετείχαν 55 ασθενείς, οι οποίοι είχαν υποβληθεί σε χειρουργείο του άνω άκρου. Τα αποτελέσματα 
δείχνουν ότι η χρήση του τουρνικέ μπορεί να μειώσει το ποσοστό των τεχνικών δυσκολιών κατά τη διάρ-
κεια ενός χειρουργείου του άνω άκρου. Παραμένει ακόμα δε, αδιευκρίνιστο αν η χρήση τουρνικέ μπορεί 
να επηρεάσει τον περιορισμό του πόνου και τη διάρκεια του χειρουργείου. Η E.B.M. ήταν σημαντικά 
περιορισμένη και σε εύρος και σε μεθοδολογική ποιότητα. Συστήνεται περεταίρω μελέτη.

Πρέπει να χρησιμοποιείται το τουρνικέ στη χειρουργική του άνω άκρου; Ανασκόπηση και ανάλυση

Από μικρές επεμβατικές, σε μη επεμβατικές παρεμβάσεις, 
με τη χρήση μονοπολικών ραδιοσυχνοτήτων

Η αποτελεσματικότητα και η διάρκεια δράσης 
της ενδαρθρικής έγχυσης κορτικοστεροειδών 
στην οστεοαρθρίτιδα της άρθρωσης του γόνατος: 
ανασκόπηση μελετών επιπέδου ί




