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Ασθενής  1

Εικ. 1 Προεγχειρητική εικόνα

Εικ.2 Άμεση μετεγχειρητική 

εικόνα (1η επέμβαση)

Εικ.3 Εκσεσημασμένη χαλάρωση 

της κοτυλιαίας πρόθεσης
Εικ.5 Μετεγχειρητική εικόνα 1 

μήνα μετά τη 2η επέμβαση

Ασθενής άρρεν, ηλικίας 84 ετών ο οποίος υπεβλήθη προ 7ετίας 

περίπου σε ολική αρθροπλαστική ΑΡ ισχίου χωρίς τσιμέντο.

Προ έτους περίπου εμφάνισε κλινικά (άλγος) και εργαστηριακά 

ευρήματα (ακτινοδιαύγαση) χαλάρωσης της κοτυλιαίας

πρόθεσης. Από τον εργαστηριακό έλεγχο (δείκτες, καλλιέργειες) 

δεν προέκυψαν στοιχεία λοίμωξης.

Συνεστήθη στον ασθενή επανεγχείρηση για αποκατάσταση της 

κοτυλιαίας πρόθεσης. Συγκατάθεση του ασθενούς υπήρξε 6 

μήνες αργότερα, όταν εμφάνιζε βράχυνση >2cm, έντονο και 

συνεχές άλγος ΑΡ ισχίου και μετακίνηση προς τα άνω με στροφή 

της κοτυλιαίας πρόθεσης, με συνοδό δημιουργία μεγάλου 

οστικού ελλείμματος (τύπος ΙΙΙΒ κατα Paprosky).

Κατά την επανεγχείρηση χρησιμοποιήθηκαν:

α) μοσχεύματα και DBM για πλήρωση του οστικού κενού

β) ενισχυτικός μεταλλικός δακτύλιος κοτύλης τύπου Burch-

Schneider με 56mm εσωτερική διάμετρο

γ) οστικό τσιμέντο για τοποθέτηση κοτύλης από πολυαιθυλένιο 

νούμερο 52

Ο ασθενής 6 μήνες μετεγχειρητικά εμφανίζει ενσωμάτωση των 

μοσχευμάτων και βαδίζει χωρίς άλγος, με ελαφρά χωλότητα λόγω 

αδυναμίας των απαγωγών.

Υπάρχει μικρού βαθμού περιορισμός των κινήσεων του ισχίου οι 

οποίες είναι ανώδυνες.

Σημειώνουμε,

Πρώτον, τη μεγάλη επιδείνωση που εμφάνισε ο ασθενής 3 μήνες 

μετά την αρχική διάγνωση της άσηπτης χαλάρωσης, τόσο όσον 

αφορά τη συμπτωματολογία, αλλά κύρια τη μεγέθυνση του 

οστικού ελλείμματος της περιοχής, χωρίς μάλιστα να αποδειχτούν 

στοιχεία λοίμωξης. 

Δεύτερον, ότι η χρησιμοποιηθείσα μέθοδος χειρουργικής 

αποκατάστασης, αποδείχτηκε ιδιαίτερα αξιόπιστη, τουλάχιστον 

όσον αφορά το πρώιμο αποτέλεσμα.



Εικ. 1 Προεγχειρητική εικόνα χαλάρωσης

Εικ. 2 Προεγχειρητική εικόνα χαλάρωσης

Εικ.3 Μετεγχειρητική εικόνα 1 

μήνα μετά

Ασθενής  2

Ασθενής θήλυ, ηλικίας 82 ετών η οποία υπεβλήθη προ 10ετίας περίπου σε ολική 

αρθροπλαστική ΔΕ ισχίου χωρίς τσιμέντο.

Προσήλθε με άλγος και χαλάρωση της κοτυλιαίας πρόθεσης και του μηριαίου στυλεού. 

Από τον εργαστηριακό έλεγχο (δείκτες, καλλιέργειες) δεν προέκυψαν στοιχεία λοίμωξης.

Συνεστήθη στην ασθενή επανεγχείρηση. Δεν υπήρξε άμεση συγκατάθεση της ασθενούς 

και προσήλθε ξανά μετά από μερικούς μήνες με έντονο και συνεχές άλγος ΔΕ ισχίου και 

μεγάλη βράχυνση του ποδός μετά από κάκωση μικρής ενέργειας. Ο ακτινολογικός έλεγχος 

έδειξε περιπροθετικό κάταγμα στην υποτροχαντήρια περιοχή και εκτεταμένη χαλάρωση 

τόσο της κοτυλιαίας πρόθεσης όσο και του μηριαίου στυλεού. (τύπος ΙΙΙΒ κατα Paprosky

για την κοτύλη και ΙΙ για το μηριαίο).

Κατά την επανεγχείρηση χρησιμοποιήθηκαν:

α) μοσχεύματα και DBM για πλήρωση του οστικού κενού

β) ενισχυτικός μεταλλικός δακτύλιος κοτύλης τύπου Burch-Schneider

γ) οστικό τσιμέντο για τοποθέτηση κοτύλης

δ) μακρύς μηριαίος στυλεός και σύρματα

Η ασθενής 6 μήνες μετεγχειρητικά εμφανίζει ενσωμάτωση των μοσχευμάτων,πόρωση του 

κατάγματος και βαδίζει χωρίς άλγος, με ελαφρά χωλότητα λόγω αδυναμίας των απαγωγών.

Υπάρχει μικρού βαθμού περιορισμός των κινήσεων του ισχίου οι οποίες είναι ανώδυνες.

Να σημειωθεί ότι για 2 μήνες μετεγχειρητικά συνεστήθη η χρήση νάρθηκα απαγωγής 

ισχίου.



Εικ. 1 Προεγχειρητική εικόνα χαλάρωσης

Εικ.5 Μετεγχειρητική εικόνα 1 

μήνα μετά

Εικ.4 Εκσεσημασμένη φθορά 

των υλικών

Ασθενής  3

Εικ. 2-3 Προεγχειρητική εικόνα χαλάρωσης

Ασθενής άρρεν, ηλικίας 80 ετών ο οποίος υπεβλήθη προ 

5ετίας περίπου σε ολική αρθροπλαστική ΑΡ ισχίου χωρίς 

τσιμέντο.

Προ έτους περίπου εμφάνισε κλινικά άλγος και 

ακτινολογική εικόνα χαλάρωσης της κοτυλιαίας πρόθεσης. 

Από τον εργαστηριακό έλεγχο (δείκτες, καλλιέργειες) δεν 

προέκυψαν στοιχεία λοίμωξης.

Επίσης μετά από λίγους μήνες εμφάνισε και ακτινολογική 

εικόνα θραύσης των βιδών σταθεροποίησης της κοτύλης.

Συνεστήθη στον ασθενή επανεγχείρηση για αποκατάσταση 

της κοτυλιαίας πρόθεσης. (τύπος ΙΙ κατα Paprosky).

Κατά την επανεγχείρηση χρησιμοποιήθηκαν:

α) μοσχεύματα και DBM για πλήρωση του οστικού κενού

β) ενισχυτικός μεταλλικός δακτύλιος κοτύλης τύπου 

Burch-Schneider 

γ) οστικό τσιμέντο για τοποθέτηση κοτύλης από 

πολυαιθυλένιο 

Ο ασθενής 6 μήνες μετεγχειρητικά εμφανίζει ενσωμάτωση 

των μοσχευμάτων και βαδίζει χωρίς άλγος, με ελαφρά 

χωλότητα λόγω αδυναμίας των απαγωγών.

Υπάρχει μικρού βαθμού περιορισμός των κινήσεων του 

ισχίου οι οποίες είναι ανώδυνες.

Σημειώνεται η μεγάλη φθορά των υλικών της κοτυλιαίας

πρόθεσης που ήταν εντυπωσιακή.


