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θοπός: Αμηνινγήζακε κέζνδν επηθνπξηθήο εμσαπιηθήο ζηεξέσζεο ησλ εκθπηεπκάησλ κε 
εμαξηήκαηα πδξνμπαπαηίηε γηα λα κεηώζνπκε ηελ πηζαλόηεηα ραιάξσζεο ζε νγθνινγηθέο 
ελδνπξνζέζεηο κε ηζηκέλην. 
Τιηθό θαη κέζοδος: Κάλακε επεκβάζεηο δηάζσζεο κέινπο ζε 36 αζζελείο (16-84 εηώλ, ΜΟ 
32 έηε) επκεγέζεηο εμσδηακεξηζκαηηθνύο νζηηθνύο όγθνπο. Η αθαίξεζε έγηλε κε νγθνινγηθά 
αζθαιή ρεηξνπξγηθά όξηα εθηνκήο θαη απνθαηαζηήζακε ην νζηηθό έιιεηκκα κήθνπο 9-34cm κε 
ζύγρξνλεο κεγάιεο ελδνπξνζέζεηο κε ηεθκεξησκέλν ζρεδηαζκό πνπ ζηεξεώζεθαλ κε 
νξζνπαηδηθό ηζηκέλην ΡΜΜΑ (31 ζπλαξκνινγνύκελεο κεγαπξνζέζεηο θαη 5 εηδηθά 
ζρεδηαζκέλεο θαη θαηαζθεπαζκέλεο κε ηερλνινγία CAD-CAM - 12 κεγαπξνζέζεηο ηζρίνπ-
θεληξηθνύ κεξηαίνπ, 13 κεξηαίνπ-γόλαηνο, 5 γόλαηνο -θλήκεο, 1 νινθιήξνπ ηνπ κεξηαίνπ, 3 
ώκνπ αλάζηξνθεο πνιηθόηεηαο,1 εκβόιηκν νινθιήξνπ ηνπ βξαρηνλίνπ κε δηάζσζε θαη ησλ 
δύν αξζξώζεσλ θαη 1 κεγαπξόζεζε βξαρηνλίνπ-αγθώλνο). Όιεο νη ελδνπξνζέζεηο ζην όξην 
επαθήο ηεο δηάθπζεο ηεο πξόζεζεο κε ην νζηνύλ δηέζεηαλ ζπλαξκνινγνύκελν ξαβδσηό 
θνιάξν κε επηθάιπςε πδξνμπαπαηίηε, δηαθόξσλ κεγεζώλ θαη ζρεκάησλ εμαζθαιίδνληαο 
πξνζαξκνγή ηνπ ζηε γεσκεηξία ηεο νζηενηνκίαο. Σε 2 πεξηπηώζεηο πνπ ε βιάβε έθζαλε ζηε 
κεηάθπζε, εθαξκόζακε ηερληθέο δηάζσζεο ηεο άξζξσζεο κε ελδνπξνζέζεηο custom-
made/custom-built κε κήθνο ζηπιενύ 3-4cm, θνιιάξν, εμσαπιηθέο πιάθεο θαη βίδεο ελόο 
θινηνύ θαιπκκέλεο κε πδξνμπαπαηίηε.  
Αποηειέζκαηα: Σην follow-up (4-58/12) εμεηάζζεθαλ όινη νη αζζελείο 9 (2 θαηέιεμαλ εθ ηεο 
λόζνπ, 1 από άιια αίηηα) Σε 29 πεξηπηώζεηο δηαπηζηώζεθε αθηηλνινγηθώο ζρεκαηηζκόο 
νζηηθήο γέθπξαο κεηαμύ πξόζεζεο θαη νζηνύ. Σηηο ππόινηπεο πεξηπηώζεηο παξαηεξήζεθε 
απεηθνληζηηθά (ζε 1 επηβεβαηώζεθε ρεηξνπξγηθώο) αλάπηπμε γέθπξαο νπιώδνπο ζπλδεηηθνύ 
ηζηνύ γύξσ από ην ζεκείν επαθήο ηνπ θνιάξνπ κε ην νζηνύλ. Σην δηάζηεκα απηό δελ ππήξμε 
θακία άζεπηε ραιάξσζε. Αλαπηύρζεθε κηα όςηκε ελ ησ βάζεη θιεγκνλή, 3 ρξόληα 
κεηεγρεηξεηηθώο, ρσξίο λα επεξεαζηεί θαζόινπ ε ζηαζεξόηεηα ηεο ελδνπξόζεζεο. 
σκπεράζκαηα: Η πξόιεςε ηεο ραιάξσζεο απνηειεί ηδηαίηεξε πξόθιεζε ζηηο 
κεγαπξνζέζεηο πνπ ηνπνζεηνύληαη θπξίσο ζε λένπο. Οη νζηενεπαγσγηθέο θαη νζηενγελεηηθέο 
ηδηόηεηεο ηνπ πδξνμπαπαηίηε επλννύλ ην ζρεκαηηζκό νζηνύ θαη νπιώδνπο ζπλδεηηθνύ ηζηνύ 
πνπ ζπλδέεη ζηαζεξά θαη κόληκα ηελ πξόζεζε κε ην νζηνύλ θαη ζθξαγίδεη ηελ δηεπηθάλεηα 
ηζηκέληνπ-νζηνύ όπνπ εηζέξρνληαη κηθξνζσκαηίδηα πνπ μεθηλνύλ ηε ραιάξσζε. Ο 
ζπλδπαζκόο ηεο ζηεξέσζεο κε πδξνμπαπαηίηε κε ηζηκέλην επηηξέπεη άκεζε θόξηηζε θαη 
πιήξε θηλεηνπνίεζε ελώ νπζηαζηηθά εθκεδελίδεη ηνλ θίλδπλν δεκηνπξγίαο ηλώδνπο 
δηαρσξηζηηθήο κεκβξάλεο αλάκεζα ζηελ ελδνπξόζεζε θαη ζην νζηνύλ – θύξην παξάγνληα 
ραιάξσζεο ηεο πξόζεζεο – απνκαθξύλνληαο ηελ αλάγθε γηα επαλεγρείξεζε. 
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