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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

Μεταξύ 2012 και 2017, 16 ασθενείς διαγνώσθηκαν με κάταγμα κοτύλης κι αντιμετωπίστηκαν

με ολική αρθροπλαστική ισχίου σε οξεία φάση ( <3 εβδομάδες από το κάταγμα)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με μέση παρακολούθηση 71 μηνών, δεν παρατηρήθηκαν εξαρθρήματα, περιπροθετικά

κατάγματα, εν τω βάθει λοιμώξεις ή άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Ένας ασθενής 82 ετών, εμφάνισε επιφανειακή λοίμωξη του τραύματος που

αντιμετωπίστηκε επιτυχώς συντηρητικάά κι άλλος ένας ασυμπτωματικός ασθενής, 84

ετών, εμφάνισε ακτινολογικά σημεία χαλάρωσης της κοτυλιαίας πρόθεσης 6 έτη μετά τη

χειρουργική αντιμετώπιση του κατάγματος.

Το οστικό αυτομόσχευμα ενσωματώθηκε σε όλους τους ασθενείς κατά το τελικό follow-up.

Τα κλινικά σκορ και οι παράμετροι ποιότητας ζωής βελτιώθηκαν σημαντικά και όλοι οι

ασθενείς μπορούσαν να περπατήσουν ανεξάρτητα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η άμεση ολική αρθροπλαστική ισχίου για τη θεραπεία των παρεκτοπισμένων καταγμάτων

κοτύλης σε ηλικιωμένους ασθενείς είναι μια ασφαλής επιλογή με καλά λειτουργικά και

ακτινολογικά αποτελέσματα και χαμηλά ποσοστά επιπλοκών.

• Παραδείγματα αντιμετώπισης καταγμάτων κοτύλης χρησιμοποιώντας Jumbo Acetabular

Cup (πάνω αριστερά) και Burch–Schneider reinforcement ring, (πάνω δεξιά).

• 6ετής επανέλεγχος σε ασθενή με Jumbo cup (κάτω αριστερά) και με Burch-Schneider με

άριστο κλινικό και ακτινολογικό αποτέλεσμα.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει 16 ασθενείς (10 γυναίκες και 6 άνδρες) με μέσο όρο

ηλικίας 80,1 ετών (ηλικίας 76 έως 89 ετών) που πάσχουν από παρεκτοπισμένο κάταγμα

κοτύλης μετά από τραύμα χαμηλής ενέργειας. Τα κατάγματα αφορούσαν την πρόσθια

κολώνα, την οπίσθια κολώνα, την οροφή και το έδαφος της κοτύλης. Η ολική αρθροπλαστική

ισχίου πραγματοποιήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις, από τον ίδιο χειρουργό, εντός περιόδου

3 εβδομάδων μετά το κάταγμα. Σε 10 ασθενείς χρησιμοποιήθηκε δακτύλιος Burch-

Schneider (Zimmer Biomet, Warsaw, IN, USA) με τσιμεντένια κοτύλη ενώ σε 6 ασθενείς

χρησιμοποιήθηκαν Jumbo Acetabular Cups (Zimmer Biomet, Warsaw, IN, USA).με

πολλαπλές βίδες. Σε όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε οστικό αυτομόσχευμα. Σε 12

ασθενείς, χρησιμοποιήθηκε ατσιμέντωτο μηριαίο στέλεχος σε 13 ασθενείς και σε 3 ασθενείς

χρησιμοποιήθηκε τσιμεντωμένο stem. Οι ασθενείς επανεξετάσθηκαν στις 6 εβδομάδες, 3

μήνες, 6 μήνες, 1 χρόνο και 6 χρόνια μετά την επέμβαση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Cases (n) 16

Female (%) 62.5%

Mean age (years) 80.1 (range 76 – 89)

Mean BMI (kg/m2) 27.8 (range 23 – 33)

Mean follow-up 

(months)

71.8 (range 60 – 78)

Mean surgical time 

(minutes)

122 (range 101 – 162)

Mean hospitalization 

(days)

9.1 ± 1.1 (range 7 – 15)

Mortality rate 12.5% at 6 years

AO/OTA Classification 62-A3: n = 9

62-B3: n = 5

62-B1: n = 2

Surgical approaches Posterior approach: 16 

patients

Η βέλτιστη θεραπεία των καταγμάτων κοτύλης σε ηλικιωμένους οστεοπορωτικούς ασθενείς 

παραμένει αμφιλεγόμενη. Παρόλο που η ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση

κατέχει κύριο ρόλο στην αντιμετώπιση των καταγμάτων κοτύλης, σχετίζεται με αυξημένη 

νοσηρότητα κι αυξημένο ποσοστό μετεγχειρητικών επιπλοκών λόγω του γηριατρικού 

πληθυσμού (λοιμώξεις ουροποιητικού, αναπνευστικού, κατακλίσεις λόγω παρατεταμένης 

ακινητοποίησης), Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η διερεύνηση των κλινικών και 

ακτινολογικών αποτελεσμάτων της άμεσης αντιμετώπισης των καταγμάτων κοτύλης σε 

ηλικιωμένους ασθενείς με ολική αρθροπλαστική ισχίου.


