
ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ (ΤΒ) ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ 

Θεόδωρος Μπεσλίκας 

Η  Φυματίωση είναι λοιμώδης νόσος  μεταδιδόμενη στον άνθρωπο  

αερογενώς ή μέσω του γαστρεντερικού  συστήματος ( μολυσμένες τροφές - 

γάλα). Το 1/3  του παγκόσμιου πληθυσμού θεωρείται  μολυσμένο  από το 

Μυκοβακτηρίδιο της Φυματίωσης.  Εκατό χιλίαδες (100.000)  νέοι ασθενείς 

προστίθενται κάθε χρόνο στο πάσχοντα πληθυσμό. Κάθε έτος υπολογίζοντα 

οι θάνατοι  που οφείλονται στη  συγκεκριμένη πάθηση 2.000.000 - 3.000.000 

παγκοσμίως.  Αν και προσβάλει κατ΄εξοχήν τους πνεύμονες  είναι δυνατόν να 

προσβληθουν από τη νόσο  όλα τα όργανα. 

Ατιοπαθογένεια 

     Η πάθηση οφείλεται στο Μυλοβακτηρίδιο της Φυματίωσης.   Η ομάδα 

βακτηριδίων  Mycobacterium  tubercolosis complex  (με μέγεθος 3 μm) 

περιλαμβάνει αρκετούς τύπους βακτηριδίων που προκαλούν  Φυματιώδεις 

Λοιμώξεις στα Θηλαστικά (εικόνα 1). Οι κυριότεροι τύποι  είναι :  M. 

Tubercolosis, M.Bovis, , M.Africanum από τους  οποίους νοσούν οι 

άνθρωποι.Υπάρχουν και άτυποι τύποι μυκοβακτηριδίων  όπως : M.Microti,  

M. Calmette Guerin  κ.τ.λ. οι οποίοι επίσης μπορούν να προκαλέσουν    

φυματιώδη λοίμωξη στον άνθρωπο. 

 

Εικόνα 1. Στη καλλιέργεια πτυέλων ασθενούς με ΤΒ φαίνονται τα μυκοβακτηρίδια 
τα οποία εέχουν μορφή ράβδων (βέλος) 



     

 

Τα μυκοβακτηρίδια φαγοκυττώνοντα από τα μακροφάγα κύτταρα αλλά 

επιζούν εντός των κυττάρων (εικόνα 2). Είναι οξεάντοχα βακτηρίδια γιατί το 
περίβλημά τους αποτελείται από λιπίδια (έχει κηρώδη σύσταση) . 

Επιβιώνουν  σε  όξινο περιβάλλον και επιζούν στο στομάχι μετα την 

κατάποσή  τους. Δεν καταστρέφονται από την αιθυλική αλκοόλη (είναι 

οινοπνευμονοάντοχα).Ο βόειος τύπος του Μυκοβακτηριδίου που επιμολύνει 

το περιβάλλον του στομάχου κυρίως με τις γαλακτοκομικές τροφές που 

παράγονται από μη παστεριωμένο γάλα εισέρχεται  μεσα από  τις λάχνες του 
εντέρου  στα λεμφαγγεία και στη συνέχεια στα διάφορα όργανα του σώματος. 

 

 

 

Εικόνα 2. Διακρίνονται τα Μυκοβακτηρίδια με μορφή ραβδίων τα οποία ευρίσκονται  εντός 

των γιγαντοκυττάρων μακροφάγων κυττάρων (βέλος).  

    Δεν χρωματίζονται εύκολα με τη μέθοδο Gram αν και θεωρούνται  Gram 

θετικά  βακτηρίδια. Για τη χρώση τους χρησιμοποιείται η μέθοδος Ziel  

Neelsen.  Είναι αυστηρώς αερόβια βακτηρίδια. Δεν καλλιεργούται στα 

συνηθισμένα  θρεπτικά υλικά (άγαρ-άγαρ) και αναπτύσσονται βραδέως σε 



ειδικές  καλλιέργειες (λεύκωμα αυγών)  σχηματίζοντας  χαρακτηριστικές 
αποικίες. Η εμφάνιση των αποικιών απαιτεί μακρό χρόνο (4 – 6 εβδομάδες). 

 

 

 

         Η φυματίωση είναι ουσιαστικά μία νόσος του ανοσοποιητικού 

συστήματος. Η ανάπτυξη αντιδραστικού ιστού γύρω από τη συγκέντρωση των 

γιγαντοκυττάρων τα οποία έχουν φαγοκυττώση τα μυκοβακτηρίδια δημιουργεί 
οζίδια τα οποία στη συνέχεια νεκρώνονται και ρευστοποιούνται (εικόνα3). 

 

Επιμόλυνση μέσω του Αναπνευστικού και Γαστρεντερικού  Συστήματος 
των Διαφόρων Οργάνων 

      Τα μυκοβακτηρίδια της Φυματίωσης μέσω των σταγονιδίων της αναπνοής 

και του γαστρεντερικού  σωλήνα μπορούν να επιμολύνουν όλα τα όργανα 

αιματογενώς. Στην αρχή εγκαθίστανται  στους παραπυλαίους λεμφαδένες των 

πνευμόνων και  στους λεμφαδένες που γειτνιάζουν με το στομάχι και το λεπτό 
έντερο (εικόνες 4 και 5). 

Εικόνα	3.	Εντός	της	σεσημασμένη	περιοχής	διακρίνεται	η	αρχόμενη	ινώδης	
εκφύλιση	των	επιμολυσμένων	κυττάρων	τα	οποία	στη	συνέχεια	νεκρώνονται	και	
σχηματίζουν	τις	χαρακτηριστικές	τυροειδείς	μάζες	(ψυχρά	αποστήματα).	



   Απο τη χυλοφόρο δεξαμενή και τους παραπυλαιίους πνευμονικούς 

λεμφαδένες διάχεονται στα δίάφορα όργανα (Πνευμονες, Οισοφάγος, 
Τραχηλος, Σπονδυλική Στήλη, Αρθρώσεις, Μηνιγγες, ΚΝΣ κτλ). 

 

Εικόνα 4. Την Πρωτοπαθή  Πνευμονική Εστία  της Φυματίωσης αποτελούν  οι 

παραπυλαίοι λεμφαδένες των βρόγχων. 

 

Εικόνα  5.  Οι Λεμφαδένες που γειτνιάζουν με το  Στομάχι και το Έντερο αποτελούν  το 

πρώτο σταθμό των Μυκοβακτηριδίων που εισέρχονται στον οργανισμό των θηλαστικών 

μέσω του γαστρεντερικού συστήματος. 

Παραπυλαίοι	Λεμφαδένες	

Πρωτοπαθής	Εστία	



 

 

Εικόνα 6  Διακρίνεται (βέλος) η διαδρομή του φυματιώδους υλικού από τη σπονδυλική  

στήλη δια  μέσου του λαγονοψοίτου μυός στην έσω επιφάνεια του ισχίου. 

 

 

  Προφύλαξη 

   Το Εμβόλιο BCG  που παρασκευάζεται από το μυκοβακτηρίδιο του βοός με 

μειωμένη λοιμογόνο δύναμη (Bacille  Calmette-Guerin)  προσφέρει 

Ενεργητική Ανοσοποίηση στη Φυματίωση. Συνιστάται  στα παιδιά στις 

πρώτες εβδομάδες της ζωής και στα ενήλικα άτομα όταν η αντιδραση 

Mauntoux  είναι αρνητική και  διαβιούν σε περιβάλλον  μολυσμένο (ιατρικό 

προσωπικό , μέλη οικογενείων με διαγνωσμένη φυματίωση). Δεν προσφέρει 
ανοσία εφ΄ορου ζωής , δεν συνιστάται όμως επανάληψή του .. 

Δερματοαντίδραση Mantoux  

       Η δερματοαντίδραση  Mantoux  γίνεται με υποδόρια  έγχυση Φυματίνης.   

Η  Φυματίνη ( PPD Purified Protein Derivative) παρασκευάζεται  από διήθημα 

καλλιέργειας μυκοβακτηριδίων το οποίο έχει  αποστειρωθεί με θέρμανση.   

Ενίονται 1-5 μονάδες TU φυματίνης . Υπάρχει στο εμπόριο η φυματίνη των 

Αμερικανικών , Δανικών και Γαλλικών Εραγαστηρίων. Στην Ελλάδα 



χρησιμοποιείται η φυματίνη του Ινστιτουτου Meraux (Γαλλία).     Το μέγεθος 

της αντίδρασης  (10-15 mm) ερμηνεύεται  ως Επιμόλυνση (5-10 mm )  ή 
Νόσος (10 -15 mm)  και ακολουθεί η ενδεδειγμένη θεραπευτική  αγωγή. 

Συγγενής Φυματίωση 

    Η φυματιώδης λόιμωξη μεταδίδεται από την ασθενή μητέρα στο έμβρυο. Η 

επιμόλυνση γίνεται δια μέσω του ομφαλίου λώρου  αιματογενώς από  

μυκοβακτηρίδια του πλακούντα. Επίσης η φυματίωση από τη μητέρα μπορεί 

να μεταδοθεί στο έμβρυο και από την κατάποση μολυσμένου αμνιακού υγρού. 

Είναι δυνατόν και από το το γεννητικό σωλήνα με μολυσμένο υλικό η πάθηση 
να ματαφερθεί  στο νεογνό. 

Κλινική   Εικόνα Πνευμονικής Φυματίωσης 

         Η κλινική εικόνα της φυματίωσης δεν είναι παθογνωμονική.  Η 

συμπτωματολογία είναι όμοια της κάθε πνευμονικής λοίμωξης (βήχας, 

πυρετός, ανορεξία, απώλεια βάρους ). Η παρουσία αιμόπτυσης μας θέτει την 

υπόνοια της φυματιώδους λοίμωξης.                                                                                                                                                                                       

Η πυρετική κίνηση που παρατηρείται είναι ήπια. Μικρού βαθμού δύσπνοια και 

συρίτοντες  εκπευστικοί ρόγχοι συνυπάρχουν με τα προαναφαιρόμενα 

συμπτώματα.Τα συμπτώματα εντείνονται μετά την προσβολή και άλλων 
οργάνων  (Υπεζωκότας, Σ.Σ., Μήνιγγες, κτλ). 

 

Κλινικές Μορφές της Νόσου 

     Ποικίλες είναι οι οι κλινικές εκδηλώσεις της Νόσου και αφορούν όλα τα 

συστήματα του οργανισμού. Οι  κυριότερες κλινικές μορφές είναι οι 
παρακάτω: 

¨ Πνευμονική Φυματίωση 

¨ Φυματιώδης Λεμφαδενίτιδα 

¨ Φυματιώδης Πλευρίτιδα 

¨ Περικαρδίτιδα Κεχροειδής Φυματίωση 



¨ Φυματίωση του ΚΝΣ 

¨ Φυματίωση Γαστρεντερικού 

¨ Φυματίωση Ουροποιογεννητικού  

¨ Φυματίωση Ωτός - Λάρυγγα-Οφθαλμών 

¨ Φυματίωση Οστών και Αρθρώσεων 

 

 

 

Φυματίωση Οστών και Αρθρώσεων 

        Οι λοιμώξεις των οστών και των αρθρώσεων αποτελούν το  1%-2%  του 

συνόλου των λοιμώξεων της φυματίωσης.Η προσβολή των οστών  γίνεται 

αιματογενώς ή λεμφογενώς.  Συχνότερα προσβάλλεται  η  Σπονδυλική Στήλη ,  

το  Ισχίο και το Γόνατο. Σπανιότερη είναι προσβολή  της   Κλείδας,  του 

Κρανίου και του  Ρινικού διαφράγματος. Η σοβαρότερη οστική προσβολή είναι 

αυτή της σπονδυλικής στήλης. Στη αρχή προσβάλλεται το σπονδυλικό σώμα 

και στη  συνέχεια η λοίμωξη επεκτείνεται στο μεσοσπονδύλιο δίσκο καθώς και  

την πρόσθια ή την οπίσθια επιφάνεια του σπονδύλου. Η προσβολή των 

σπονδυλικών σωμάτων μπορεί να προκαλέσει κατάρευση της δομής της Σ.Σ. 

και έντονα πιεστικά φαινόμενα του νωτιαίου μυελού με εκδήλωση 

νευρολογικής σημειολογίας ή την εγκατάσταση παραπληγίας.    Η 

παραμόρφωση της Σ.Σ. συνοδευέται με χαρακτηριστικό σχηματισμό ύβου στη 

ραχιαία επιφάνεια της ΣΣ ανάλογα με τη προσβολή των σπονδύλων της 
Θωρακικής Μοίρας (ανώτερης ή κατώτερης μοίρας ) ή της Οσφυΐκής  Μοίρας. 

 

Φυματίωση της Σπονδυλικής Στήλης  

         Η φυματώση της σπονδυλικής στήλης είναι κατ έξοχήν νόσος της παιδικής 

ηλικίας.Έχει περιγραφεί από το Αγγλο χειρουργό Percical  Pott  (1714-1788)  

αν και ο ίδιος δεν εγνώριζε την αιτιοπαθογένεια της νόσου.   Το 85% των 



παιριπτώσεων αφορούν  τον αναπτυσσόμενο σκελετό.   Συχνότερα 

προσβάλλεται η Οσφυική Μοίρα της Σ.Σ. και ακολουθεί η προσβολή της 

Θωρακικής και Αυχενικής Μοίρας.Η αυξημένη αιμάτωση των οστών της 

παιδικής ηλικίας είναι η αιτία της συχνότερης προσβολής των σε σύγκριση με 

τους ενήλικες.                                                                                                          

Το Μυκοβακτηρίδιο  αναπτύσσεται σε ιστούς  με πλούσια αιμάτωση .              

Ο πρόσθιος και ο οπίσθιος επιμήκης σύνδεσμος της Σ.Σ. αποτελούνται από 

ινώδη συνδετικό  ιστό πτωχό σε αιμάτωση και για το λόγο αυτό αποτελούν 

φραγμό στην επέκταση  της φυματιώδους λοίμωξης στους παρακείμενους 

ιστούς. Η λοίμωξη της  Σ.Σ. ξεκινάει πάντοτε  σαν  Φυματιώδης  Σπονδυλίτιδα 

(  εικόνα  8,9,10) η οποία στη συνέχεια επεκτείνεται στο Μεσοσπονδύλιο 

Δίσκο και δια μέσω αυτού στους παρακείμενους σπονδύλους. 

Κλινική Εικόνα 

      Είναι αμβληχρά  η κλινική εικόνα  με ηπια συμπτωματολογία. Για το λόγο 

αυτό η διάγνωση   της πάθησης καθυστερεί .  Ο πόνος στη περιοχή της 

προσβολής είναι ήπιος ακόμη και στα προχωρημένα στάδια της νόσου. Η 

ένταση του πόνου αυξάνεται με τις κινήσεις της σπονδυλικής στήλης (κάμψης  
, εκτασης  και στροφής ,εικόνα 7). 

     Η χωλότητα αποτελεί  το πιο πρωΐμο κλινικό σύμπτωμα  όταν η προσβολεί 

αφορά  την οσφυΐκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Με την ψηλάφηση 

μπορεί να διαπιστώσουμε σύσπαση των παραοσφυΐκών μυών.Η κύφωση και 

ο σχηματισμός ύβου αποτελούν τα τελικά στάδια της πάθησης (εικόνα 

11).Στις παραμελημένες περιπτώσεις όταν έχουμε βλάβη του νωτιαίου 

σώλήνα εξαιτίας της κατάρευσης των σπονδυλικών σωμάτων εγκαθίσταται 

κλινική εινόνα παραπληγίας η  οποία καθίσταται μόνιμη όταν δεν 

αποσυμφορεθεί έγκαιρα και δεν αποκατασταθεί εγχειρητικά η σταθερότητα 

της Σ.Σ. με παραχετεύση  των στοιχείων της  φλεγμονής και την κατάλληλη 

σπονδυλοδεσία. 



 

Εικόνα 7.  Η επίκυψη του παιδίού και η προσπάθεια του να ακουμπήσει το 

έδαφος είναι ιδιαίτερα επώδυνες στην φυματιώδη σπονδυλίτιδα  της 
Οσφυΐκής Μοίρας . 

 

 

Διάγνωση 

           Η μικροβιολογική επιβεβαίωση της πάθησης είναι δύσκολη . Στα παιδιά 

οι δυσκολίες στην διάγνωση είναι ακόμη περισσότερες.                     Το 

γεγονός αυτό  οφείλεται στο μακρό χρόνο που απαιτούν οι καλλιέργειες των 

μολυσμένων υλικών για να δείξουν την ύπαρξη του μυκοβακτηριδίου. 

   Η τεχνική της αλισωτής πολυμεράσης PCR  μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις 

περιπτώσεις που απαίτειται επειγόντως η διάγνωση όπως στα νεογνά και στα 
ανοσοκαστασλμένα άτομα.  

           Η Αντίδραση Mantoux όταν είναι εντονα θετική (πάνω από 10 mm)  

θεωρείται ότι ο ασθενής πάσχει και έχει ανάγκη θεραπευτικής αγωγής.Στα 



άτομα που ανιχνευεται πνευμονική εστία η βραγχοσκόπηση με ευκαμπτο 

βρογχοσκόποιο μας δίνει τη δυνατότητα λήψης και καλλιέργειας του 
μολυσμένου υλικού. 

       Η δυνατότητα που μας δίνουν οι βελόνες βιοψίας μαλακών μορίων και 

οστών μας επιτρέπουν με την καθοδήγηση CT να λαμβάνουμε και να 

καλλιεργούμε ύποπτο υλικό από τους σπονδύλους , μεσοσπονδυλίους 

δίσκους και μαλακά μόρια που βρίσκονται γύρω από τη σπονδυλική στήλη. 

Δεν υπάρχει εξέταση  υψηλής ακριβείας για τη διάγνωση της νόσου.  Η 

εργαστηριακή επιβεβαιωση της πάθησης  μπορεί  να γίνει με τις παρακάτω 
μεθόδους : 

 

  Εργαστηριακή Επιβεβαίωση  της Φυματιώδους Λοίμωξης 

1. Αντίδραση Mantoux  

2. Καλλιέργεια Μολυσμένων Υλικών (πτύελα, γαστρικό υγρό, περιεχόμενο 

αποστημάτων,ΕΝΥ) 

3. Βρογχοσκόπηση 

4. Ανίχνευση μυκοβακτηριδιακών DNA με τη τεχνική PCR  

 

 

Εικόνα 8.  Απεικονίζεται  σχηματικά  η προσβολή  του σπονδυλικού σώμτος και οι 

πιθανές επεκτάσεις της φυματιώδους λοίμωξhw  στους παρακείμενους γειτονικούς 

ιστούς. 



 

Εικόνα 9. .Σχηματική απεικόνιση της επέκτασης της φλεγμονής στη πρόσθια επιφάνεια 

του σπονδύλου. 

 

Εικόνα 10  Σχηματική απεικόνιση της δημιουργίας αποστήματος στη πρόσθια επιφάνεια 

του σπονδύλου. 

 

Εικόνα 11 .Οι παραμορφώσεις της Σ.Σ. με σχηματισμό  ύβου στην ραχιαία 

επιφάνεια της σπονδυλικής στήλης  (Νόσος του Pott). 



 

Εικόνα 12 Νόσος του Pott. Σχημαμτισμός ύβου στη Θωρακική Μοίρα της Σ.Σ. από 

φυματίωδη σπονδυλίτιδα της ανώτερης θωρακικής μοίρας της Σ.Σ. 

 

Προσβολή των Κάτω Άκρων από τη Φυματιώδη  Λοίμωξη 

     Η περιοχή της Λεκάνης ,των Ισχίων και και των κάτω Άκρων 

προσβάλλονται συνήθως από τη μετανάστευση του φυματιώδων 

νεκρωτικών ιστών οι οποίοι με τη βοήθεια της βαρύτητας  δια μέσω του 

Λαγοψοΐτου μυός ή των Παραοσφυικών Μυών  επιμολύνουν τις 

ανατομικές περιοχές της κατάφυφή τους (εικόνα 6 και 13). Δια μέσω του 

απιοειδούς τρήματος προσβάλουν την οπίσθια επιφάνεια του Ισχίου ενώ 

δια μέσω του λαγονοψοΐτου την κοιλότητα της λεκάνης και την πρόσθια –

έσω επιφάνεια του Ισχίου (εικόνα 6 και 13). 

 



Εικόνα 13. Σχηματικά απεικονίζεται η διαδρομή του περιεχομένου  των 

Σπονδυλικών Αποστημάτων  της  Φυματίωσης στη περιοχή της λεκάνης και των 

ισχίων. 

Φυματίωση του Ισχίου 

   Το ισχίο προσβάλλεται από τη ρήξη των  σπονδυλικών αποστημάτων  το 

περιεχόμενο των οποίων ακολουθώντας την πορεία του λαγοψοΐτου μυός 

έρχεται σε επαφή με την έσω επιφάνεια της  άρθρωσης του ισχίου . Στις 

αρθρώσεις προκαλείται Φυματιώδης Υμενίτιδα η οποία προσβάλλει τον 

αρθρικό χόνδρο σε μεταγενέστερα στάδια . Η εγκατάσταση του 

Μυκοβακτηριδίου στον υμένα της άρθρωσης μπορεί να γίνει αιματογενώς ή με 

την άμεση επαφή  με το μολυσμένο υλικό των σπονδυλικών αποστημάτων. 

(εικόνα 6,13). Μετα την ποσβολή του αρθρικού χόνδρου το μεσάρθριο 
διάστημα καταργείται και ακολουθεί  ινώδης αγκύλωση της άρθρωσης. 

  Η φυματίωση του Ισχίου ήταν συχνή πάθηση πριν από την ανακάλυψη και  

διάδοση των αντιφυματικών φαρμάκων (στο πρώτο ήμισυ  του 20ου αιώνα) και 
αποκαλούνταν Ισχιοαρθροκάκη. 

Κλινική Εικόνα 

  Η επώδυνη κινητικότητα της άρθρωσης και η χωλότητα είναι τα πρωΐμα 

κλινικά σημεία της πάθησης. Ακολουθούν τα γενικά συμπτώματα της 

φλεγμονής όπως η ήπια πυρετική κίνηση,καταβολή,ανορεξία και απώλεια 
σωματικού βάρους. 



 

Εικόνα 14. Οστική  Αγκύλωση του αρ Ισχίου μετά την αποδρομή της Φυματιώδους 

Σπονδυλίτιδος.Η ιατρογενής Οστική Αγκύλωση του Ισχίου αποτελεί τη θεραπεία εκλογής της 

Φυματίωσης του Ισχίου. 

 

Εικόνα 15.Η τεχνική της  Υποτροχαντηρίου  Οστεοτομίας του Ισχίου με την τοποθέτηση 

οστικού μοσχεύματος για να επιτευχθεί η Οστική Αγκύλωση της Άρθρωσης.. 

 



 

 

Εικόνα 16.Οστική Αγκύλωση της Άρθρωσης μετά την τοποθέτηση υποτροχαντηρίου οστικού 

μοσχευματος. 

Θεραπεία  

  Απαιτείται επιμελής χειρουργικός καθαρισμός των μαλακών μορίων της 

άρθρωσης  και επι καταστροφής του αρθρικού χόνδρου ενδεδειγμένη 
αποκάσταση θεωρείται η οστική αρθροδεση του Ίσχίου (εικόνα  15).  

 

 

Φυματίωση του Γόνατος  

   Η φυματίωση του γόνατος αποτελεί την τρίτη κατά συχνότητα προσβολή 

του σκελετού. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται και ως λευκός όγκος του γόνατος. 

Η κλινική εικόνα στα πρώτα στάδια της Νόσου είναι όμοια της σηπτικής 

αρθρίτιδος. Η άρθρωση του γόνατος προσβάλλεται αιματογενώς μετά από 

πνευμονική προσβολή. Η θεραπεία περιλαμβάνει τη χορήγηση της 

Φαρμακευτικής Αγωγής για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί και  στη συνέχεια 

επιμελή χειρουργικό καθαρισμό και αρθρόδεση του γόνατος (εικόνα 17,18 και 
19). 



 

Εικόνα 17 Φυματιώδης Αρθρίτιδα του Γόνατος. Διακρίνεται η πλήρης καταστροφή της δομής 

της άρθρωσης με τη κατάργηση του μεσαθρίου διαστήματος. 



 

Εικόνα 18. Ο ασθενής της εικόνας 18  μετά την αρθρόδεση της πάσχουσας κατά γόνυ 

άρθρωσης. 

 

Εικόνα 19. Η πρώτη τεχνική που χρησημοποιήθηκε για την αρθρόδεση του γόνατος. 

Αφαίρεση των μαλακών μορίων που παρεμβάλλονται ανάμεσα στη κνήμη και το μηριαίο και 

συμπιεστική οστεοσύνθεση της Κνήμης και του Μηριαίου με το σύστημα Canley. 

Φυματίωση του Ώμου 

  Ο Ώμος προσβάλλεται αιματογενώς από την Πρωτοπαθή Εστία  των 

Πνευμόνων. Τη φλεγμονή των μαλακών μορίων της άρθρωσης ακολουθεί 

πλήρης καταστροφή των οστικών δομών της (εικόνα 20). Ο επιμελής 



χειρουργικός καθαρισμός της άρθρωσης και η αρθρόδεση  της βραχιονίου 

καφαλής και ωμογλήνης αποτελούν τη θεραπεία εκλογής της πάθησης (εικόνα 
21). 

 

Εικόνα 20 Πλήρης καταστροφή της άρθρωσης του Ώμου συνεπεία της Φυματιώδους 

Αρθρίτιδος. 

 



 

Εικόνα 21. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την αρθρόδεση του Ώμου 

Θεραπεία 

          Η χορήγηση της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής αποτελεί  

αντικείμενο του φυματιολόγου –πνευμονιολόγου. Ιστορικά η αντιμετώπιση της 

φυματίωσης πέρασε από πολλά στάδια.  Δύο παθήσεις αποτέλουσαν τον 

όγκο των ασθενών των ορθοπαιδικών κλινικών στο πρώτο ήμισυ του 20ου 

αιωνα : Η φυματίωση και η Πολυομυελίτιδα.  Για την αντιμετώπιση της 

Φυματίωσης λειτουργούσαν ειδικά θεραπευτήρια σε χώρους με καλές 

κλιματολογικές συνθήκες που παρείχαν στους ασθενείς ανάπαυση με  
πλούσιο διαίτολογιο σε πρωτεινες  (Σανατόρια).           

            Η πρόληψη με τα εμβόλια και η άνοδος του βιοτικού επιπέδου έχει  

δραστικά περιορίσει ή και εξαλείψει τις παραπάνω παθήσεις από τις 

προηγμένες υγειονομικά χώρες. Η φυματίωση έχει κάνει διεθνώς την 

επανεμφάνισή της εξαιτίας των μεγάλων προσφυγικών ροών των τελευταίων 

δεκαετιών.  Επιγραμματικά αναφέρουμε ότι σε όλα τα παιδιά που έχουν 

φυματιώδη λοίμωξη χωρίς νόσο απαιτείται προφυλακτική χημειοθεραπεία  για 

3-6 μήνες. Τα φάρμακα που διαπιστώθηκε ότι έχουν αντιφυματική δράση 

περιγράφονται στη συνέχεια . Σημειώνεται και η δόση των φαρμάκων ανά 
χιλιόγραμμο βάρους σώματος. 

1. Στρεπτομυκίνη 50 mg / Kg/ H  

2. Ριφαμπικίνη 10 mg/Kg / H  



3. Ισονιαζίδη 15 mg / Kg / H  

4. Εθαμβουτόλη  50 mg / Kg/ H 

5. Πυριζιναμίδη 50 -  70 mg / Kg/ H  

 

     Αποτελεσματικότερος αποδείχθηκε στη κλινική πράξη  ο συνδυασμός 

Στρεπτομυκίνης – Ριφαμπικίνης - Ισονιαζίδης  που χορηγείται για μακρό 
χρονικό διάστημα.  

Χειρουργική θεραπεία 

          Τη φαρμακευτική αγωγή ακολουθεί η χειρουργική θεραπεία όπου αυτό 

απαιτείται. Αυτή συνίσταται σε επιμελή χειρουργικό καθαρισμό από τις 

νεκρωτικές φυματικές νεκρωτικές μάζες και η κατά το δυνατό αποκατάσταση 

των οστικών δομών που έχουν επηρεασθεί. Στη σπονδυλική στήλη προέχει η 

πρωΐμη αποσυμπίεση στη περιοχή του αποστήματος του νωτιαίου σωλήνα 

και σε δεύτερο χρόνο η σπονδυλοδεσία των υγιών οστικών δομών που 

περιβάλλουν τη περιοχή της βλάβης. Στις αρθρώσεις του Ισχίου , του Γόνατος 

,του Ώμου ,της Πηχεοκαρπικής κτλ τη λύση δίνει η αρθρόδεση σε λειτουργική 

θέση της άρθρωσης που έχει καταστραφεί . Η έγκαιρη θεραπευτική 

παρέμβαση (φαρμακευτική και χειρουργική) μπορεί να διασώσει την 

προσβεβλημένη άρθρωση. Την ίαση της φλεγμονής ακολουθεί ανάπτυξη 

ινώδους ιστού. Στη συνέχεια άλατα ασβεστίου επικάθεινται στη περιοχή και 

αποτιτανούται η περιοχή της φλεγμονης. Τραυματισμοί της περιοχής που έχει 

νοσήσει στο παρελθόν από φυματίωση (σπονδυλικής στήλης,αρθρώσεων 

,οστών και μαλακών μορίων )  μπορεί να αναζωοπυρώσουν τη φυματίωση 

της περιοχής. 

 

 

 


