ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚΗ ΙΧΙΟΤ
ΓΕΝΙΚΑ:
Η νιηθή αξζξνπιαζηηθή ηνπ ηζρίνπ είλαη από ηηο πην πεηπρεκέλεο νξζνπαηδηθέο επεκβάζεηο, κε πνιύ πςειά
πνζνζηά ηθαλνπνηεκέλσλ αζζελώλ. Έλα ζύγρξνλν άξζξν ζε έλα από ηα πην έγθξηηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά
(Lancet) ηε ραξαθηεξίδεη ζαλ «ηελ τεηροσργηθή επέκβασε τοσ αηώλα». Γίλεηαη ζε επώδπλν ηζρίν, ζπλέπεηα
αξζξίηηδαο (ηδηνπαζνύο, ξεπκαηνεηδνύο, κεηαηξαπκαηηθήο, κεηά ζπγγελέο εμάξζξεκα ηνπ ηζρίνπ), ζπλήζσο ζε
άηνκα κεγαιύηεξεο ειηθίαο. Εμειίρηεθε ηδηαίηεξα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ηόζν ζε όηη αθνξά ηε ρεηξνπξγηθή
ηερληθή, αιιά θαη ζε όηη αθνξά ηελ πνηόηεηα ησλ εκθπηεπκάησλ. Τν απνηέιεζκα είλαη ε βειηίσζε ηεο
ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη ηεο επηβίσζεο ησλ ζύγρξνλσλ αξζξνπιαζηηθώλ. Με θαιή ρεηξνπξγηθή ηερληθή κηα
αξζξνπιαζηηθή ηζρίνπ κπνξεί λα «θξαηήζεη» ρσξίο πξνβιήκαηα γηα 20 ή θαη περησσότερα τρόληα.
Τη είλαη:
Πξόθεηηαη γηα αλτηθατάστασε τες υσσηθής άρζρωσες κε τετλετή („κέηαιιν θαη πιαζηηθό‟). Η
αξζξνπιαζηηθή έρεη ζθνπό λα δηαηεξήζεη θίλεζε ζηελ άξζξσζε (ηερλεηή πιένλ). Ελδείθλπηαη ζε
πξνρσξεκέλνπ ζηαδίνπ αξζξίηηδα κε νμύ πόλν ζηελ άξζξσζε.
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Γηατί υζείρολταη οη αρζροπιαστηθές;
Σε όιεο ηηο αξζξνπιαζηηθέο ην κέηαιιν ηξίβεηαη πάλσ ζην πιαζηηθό θαηά ηελ θίλεζε. Όζν λεόηεξνο θαη πην
δξαζηήξηνο είλαη ν αζζελήο ηόζν γξεγνξόηεξα γίλεηαη απηό. Όηαλ έρνπκε άξζξσζε κε παξακόξθσζε θαη
θάλνπκε αξζξνπιαζηηθή, θνξηίδεηαη αλνκνηόκνξθα θαη θζείξεηαη πην πνιύ ην „πιαζηηθό‟. Απηό παξάγεη
ζσκαηίδηα πνπ νδεγνύλ ζηελ ζηαδηαθή δηάβξσζε ηνπ νζηνύ (οστεόισσε), ζηε ταιάρωσε ηνπ κεηαιιηθνύ
εκθπηεύκαηνο κέζα ζε ζύληνκν δηάζηεκα. Η πηζαλόηεηα „ραιάξσζεο‟ ηεο αρζροπιαστηθής γόλατο θαη το
ηστίο είλαη 2-5% ζηε δεθαεηία. Με θαιή ρεηξνπξγηθή ηερληθή κηα αξζξνπιαζηηθή ηζρίνπ κπνξεί λα «θξαηήζεη»
ρσξίο πξνβιήκαηα 20 ή θαη πεξηζζόηεξα ρξόληα.
Προβιήκατα:
Η πηζαλόηεηα ινίκσμεο κεηά από αξζξνπιαζηηθή ηνπ ηζρίνπ είλαη κόιηο 1-2%. Τν θάπληζκα θαη παζήζεηο όπσο
ν δηαβήηεο θαη νη αγγεηνπάζεηεο, ζρεηίδνληαη κε απμεκέλα πνζνζηά επηπινθώλ. Η πηζαλόηεηα
θιεβνζξόκβσζεο είλαη αξθεηά κεγάιε αλ δελ ιεθζνύλ ηα απαξαίηεηα κέηξα (ειαζηηθέο θάιηζεο,
θηλεηνπνίεζε, αληηπεθηηθή αγσγή).
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ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚΗ ΙΧΙΟΤ
Τη ζα πρέπεη λα γλωρίδεη ο ασζελής στετηθά κε της αρζροπιαστηθές
Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ ηελ επέκβαζε πεξηιακβάλνπλ: Λνίκσμε, θιεβηθή ζξόκβσζε, πλεπκνληθή
εκβνιή, βιάβε ζε λεύξα ή αγγεία, πξώηκε θζνξά ηεο άξζξσζεο, εμάξζξεκα (ζε αξζξνπιαζηηθέο ηζρίνπ).
Τη θάλοσκε γηα λα απουύγοσκε της επηπιοθές






Γηα λα ειαρηζηνπνηήζνπκε ηνλ θίλδπλν ηεο ινίκσμεο δίλνπκε αληηβηνηηθά ιίγν πξηλ ηελ επέκβαζε θαη
γηα 24 ώξεο κεηά θαη ιακβάλνληαη όια ηα κέηξα αληηζεςίαο ζην ρεηξνπξγείν.
Γηα ηελ απνθπγή ηεο θιεβηθήο ζξόκβσζεο θαη ηεο πλεπκνληθήο εκβνιήο ρξεζηκνπνηνύκε έλα
ζπλδπαζκό κέηξσλ: Γξήγνξε θηλεηνπνίεζε ηνπ αζζελνύο , αληηπεθηηθέο ελέζεηο γηα 2 εβδνκάδεο (ή
πεξηζζόηεξν αλ ππάξρνπλ παξάγνληεο θηλδύλνπ), ειαζηηθέο θάιηζεο γηα 6 εβδνκάδεο θαη εηδηθέο
αληιίεο πνπ θάλνπλ καιάμεηο ζηηο γάκπεο γηα ην δηάζηεκα πνπ ζα είζηε ζηελ θιηληθή.
Η βιάβε ζε λεύξα ή αγγεία είλαη πνιύ ζπάληα θαη απνθεύγεηαη κε ηε ζσζηή ρεηξνπξγηθή ηερληθή
Τν εμάξζξεκα θαη ε πξώηκε θζνξά ηεο άξζξσζεο απνθεύγεηαη κε ηε άξηηα ρεηξνπξγηθή ηερληθή θαη
ηελ ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ πιηθώλ.

Τη ζα πρέπεη λα περηκέλετε κετά τελ επέκβασε







Η δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ζηελ θιηληθή κεηά από νιηθή αξζξνπιαζηηθή ηζρίνπ ζπλήζσο είλαη 5-7 κέξεο.
Μεξηθέο θνξέο ρξεηάδεηαη θαζεηήξαο νύξσλ γηα ηηο πξώηεο 24 ώξεο.
Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πόλνπ ρξεζηκνπνηνύκε παπζίπνλα ράπηα θαη ελδνθιέβηα θάξκαθα όπσο ε “αληιία
πόλνπ” πνπ είλαη έλα θνπκπί πνπ ην παηά ν αζζελήο όηαλ πνλά.
Αζζελείο κε αξζξνπιαζηηθή ηζρίνπ, όηαλ μαπιώλνπλ, ρξεζηκνπνηνύλ αλάεζα ζηα πόδηα έλα ηξηγσληθό
καμηιάξη πνπ βνεζά λα ειαηησζεί ν θίλδπλνο εμαξζξήκαηνο (ηηο πξώηεο 6 εβδνκάδεο).
Τα ξάκκαηα αθαηξνύληαη πεξίπνπ 14 κέξεο κεηά ην ρεηξνπξγείν.
Φπζηνζεξαπεία: Χξεηάδεηαη ηηο πξώηεο εκέξεο, ώζηε ν αζζελήο λα κάζεη λα βαδίδεη κε παηεξίηζεο, λα
ζεθώλεηαη κε πξνζνρή από ην θξεββάηη θαη λα κάζεη ηνπο θηλδύλνποπνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε
εμάξζξεκα (πρ ζε βαζύ θάζηζκα)

Τι ιςχφει για τισ αρθροπλαςτικέσ ιςχίου με μικρή τομή;
Tεχνικζσ «ελάχιςτησ παρεμβατικότητασ» ςτη χειρουργική των αρθροπλαςτικών του ιςχίου και του γόνατοσ,
ζχουν κατά καιροφσ «διαφημιςτεί» ωσ επαναςτατικζσ, χωρίσ όμωσ να αντζξουν ςτο χρόνο και την
επιςτημονική, κριτική προςζγγιςη. Ο χρόνοσ ανζδειξε επιπλοκζσ και αποτυχίεσ και ο αρχικόσ ενθουςιαςμόσ
ζδωςε τη θζςη του ςτην κριτική και τον προβληματιςμό. Σημαςία δεν ζχει το μζγεθοσ τησ τομήσ, αλλά να
τοποθετηθεί ςωςτά η αρθροπλαςτική ώςτε να κρατήςει πολλά χρόνια.
Τι ιςχφει για τισ «αρθροπλαςτικέσ επιφανείασ μέταλλο ςε μέταλλο» ςτο ιςχίο;
Και ςτο θζμα αυτό, ο αρχικόσ ενθουςιαςμόσ φθίνει. Η διεθνήσ
εμπειρία ανζδειξε προβλήματα με την «αραίωςη» του οςτοφ ςτισ
γυναίκεσ. Κφρια ζνδειξη είναι ο νζοσ άντρασ με αρθρίτιδα ςτο ιςχίο.
Σκεπτικιςμόσ υπάρχει ςχετικά με πιθανά μακροπρόθεςμα
προβλήματα από την παραγωγή ιόντων από την τριβή μετάλλου ςε
μζταλλο.
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