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Σκοπός

Οι μεταφυσιακές μηριαίες προθέσεις παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα, ιδίως όσον αφορά στην κατανομή των φορτίων πέριξ της πρόθεσης καθώς

και τη διατήρηση οστικού υποστρώματος για την πιθανότητα μελλοντικής αναθεώρησης της ολικής αρθροπλαστικής του ισχίου, το οποίο είναι ιδιαίτερα

σημαντικό για τους νεότερους ασθενείς. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των

μεταφυσιακών προθέσεων στην ολική αρθροπλαστική ισχίου με πρόσθια προσπέλαση

Υλικό και Μέθοδος

Αναλύθηκαν αναδρομικά τα δεδομένα 354 ασθενών (163 άνδρες, 191 γυναίκες) που υπεβλήθησαν σε ολική αρθροπλαστική ισχίου με πρόσθια

προσπέλαση όπου χρησιμοποιήθηκαν μεταφυσιακές προθέσεις. Η μέση ηλικία τους ήταν 58.3 έτη (42-66 ετών). Όλες οι επεμβάσεις διενεργήθηκαν από

τον ίδιο χειρουργό από τον Ιανουάριο του 2011 έως το Δεκέμβριο του 2016. Οι ασθενείς βάδισαν με πλήρη φόρτιση από την πρώτη μετεγχειρητική

ημέρα. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων περιελάμβανε κλινικό και απεικονιστικό έλεγχο, καθώς και μέτρηση του Harris Hip Score (HHS). Ο μέσος

χρόνος παρακολούθησης των ασθενών ήταν 5.1 έτη (3-8 έτη).

Άνδρες/Γυναίκες n(%) 163(46%)/191(54%)

Hλικία (years), mean (min-max) 58.3 (42-66)

Follow-up,(years) mean (min-max) 5.1 (3-8)

Πίνακας 1. Δημογραφικά και χαρακτηριστικά ασθενών

Εικόνα 1. ΤΗΑ με 

μεταφυσιακή πρόθεση
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Αποτελέσματα

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανέδειξε 1 περιπροθετικό κάταγμα, κανένα εξάρθρημα ή λοίμωξη, καθώς και καμία αναθεώρηση λόγω μηχανικής

χαλάρωσης. Η ακτινολογική αξιολόγηση, από δύο ανεξάρτητους παρατηρητές, ανέδειξε 2 περιπτώσεις περιφερικής μετανάστευσης της μηριαίας

πρόθεσης και καμία φλοιώδη υπετροφία ή ακτινοδιαυγαστική γραμμή. Τα αποτελέσματα του HHS ήταν ικανοποιητικά (p<0.001) και δεν καταγράφηκε

πρόσθιος μηριαίος πόνος σε κανέναν ασθενή.

Συμπεράσματα

Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας υποστηρίζουν ότι οι μεταφυσιακές προθέσεις είναι ασφαλείς και αποτελεσματικές στην ολική αρθροπλαστική

ισχίου με πρόσθια προσπέλαση. Τα μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα της χρήσης των μεταφυσιακών μηριαίων προθέσεων είναι παρόμοια με αυτά των

συμβατικών προθέσεων, όπως φαίνεται από τη μελέτη της σύγχρονης βιβλιογραφίας.

Επιπλοκές n/354
Εξάρθρημα ισχίου 0
Περιπροθετικό κάταγμα 1
Λοίμωξη 0
Μηχανική χαλάρωση 0
Περιφερική μετανάτευση 
μηριαίας πρόθεσης

2

Φλοιώδης υπερτροφία 0

Πίνακας 2. Επιπλοκές μεταφυσικών μηριαίων προθέσεων στην ολική αρθροπλαστική. Πίνακας 3. Σύγκριση  μεταβολής HSS score (προεγχειρητικά- 1 έτος μετεγχειρητικά)

HSS score 
προεγχειρητικά

HSS score 1-έτος 
μετεγχειρητικά

p-value

52.36 (±3.78) 96.23(±1.93) P<0.001


