
Streszczenie 

 

Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego (koksartroza, łac. coxarthrosis) 

polega na przedwczesnym zużyciu elementów tworzących staw biodrowy wskutek 

postępującego zaburzenia równowagi między procesami niszczenia i regeneracji 

chrząstki oraz warstwy podchrzęstnej kości. W efekcie prowadzi to do stopniowego 

niszczenia stawu i upośledzenia czynności czemu towarzyszą objawy kliniczne pod 

postacią bólów oraz ograniczenia jego ruchomości. Leczenie choroby zwyrodnieniowej 

stawu biodrowego może być  zachowawcze i operacyjne. Wybór ścieżki terapii 

uzależniony jest od stopnia nasilenia zmian degeneracyjnych, objawów klinicznych oraz 

akceptacji proponowanej metody przez chorego. Leczenie zachowawcze koksartrozy 

opiera się przede wszystkim o odpowiednią farmakoterapię, która może i powinna być 

wspomagana przez fizykoterapię oraz zmianę stylu życia osoby dotkniętej tym 

schorzeniem. Drugim rozległym zagadnieniem w leczeniu choroby zwyrodnieniowej 

stawu biodrowego jest jej leczenie operacyjne. W chirurgii stawu biodrowego stosuje się: 

operacje wymienne stawu biodrowego (protezoplastyki połowicze, całkowite oraz 

powierzchniowe), artroskopię, osteotomie oraz wypełnianie ubytków chrząstki 

przeszczepami. Wybór metody leczenia uzależniony jest od kilku czynników, przede 

wszystkim od stopnia nasilenia choroby, wieku chorego a także od etilogii zmian 

zwyrodnieniowych. 

Protezoplastyka o artykulacji metal/metal (MoM) jest coraz rzadziej 

wykorzystywaną metodą leczenia chorych cierpiących z powodu choroby 

zwyrodnieniowej stawów. Początkowe ogromne nadzieje wiązane z tym rodzajem 

protezoplastyki oraz dobre wczesne wyniki leczenia nie potwierdziły się w dłuższej 

obserwacji. Ryzyko związane z niekorzystnym wpływem produktów procesu zużycia 

wszczepów przewyższyło potencjalne korzyści płynące z tego rodzaju zabiegów.  

Biorąc pod uwagę powyższe dane ustalono następujące cele pracy: 

1. określenie wpływu jonów i drobin metali na trwałość protezoplastyki MoM,  

w szczególności na: wydolność operowanego stawu, obecność zmian okołoprotezowych 

w obrębie tkanek miękkich oraz poziom nasilenia bólu 

2. badanie poprawności osadzenia elementów wszczepu poprzez ocenę radiologiczną 

kąta nachylenia panewki oraz jego wpływ na poziom jonów chromu i kobaltu 



3. określenie zależności pomiędzy odmianą użytego implantu, a poziomem jonów 

chromu i kobaltu we krwi 

Metodyka badania opierała się przede wszystkim na badaniu klinicznemu  

w czasie wizyt kontrolnych. Badania chorych miały miejsce w Poradni Ortopedycznej 

Polikliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie i odbywały 

się od stycznia do grudnia 2016 roku. Protokół badania  składał się z wywiadu lekarskiego 

oraz oceny klinicznej operowanego stawu. Standardowo każdy chory poddany był 

również ocenie radiologicznej. W czasie wizyty kontrolnej wykonywano radiogramy 

stawów biodrowych w projekcjach AP oraz osiowej. Wszystkie radiogramy obejmowały 

oba stawy biodrowe. W kolejnym etapie wykonywano badanie USG. Zgodnie ze 

standardami światowymi oraz najnowszymi doniesieniami naukowymi oprócz badania 

klinicznego oraz diagnostyki obrazowej wykonywano badania laboratoryjne oceniające 

poziom jonów chromu i kobaltu we krwi. Otrzymane wyniki przekazywane były 

pacjentom uczestniczącym w badaniu, a także wprowadzone  do odpowiednich tabel,  

a następnie opracowane statystycznie. Do analizy statystycznej wykorzystany został 

program Statistica 10.0 (StatSoft Inc., 2011). 

Do retrospektywnego badania włączono chorych leczonych  w Klinice Ortopedii 

i Traumatologii UM w Lublinie, którym w latach 2005-2014 z powodu zmian 

zwyrodnieniowo – wytwórczych stawów biodrowych założono całkowite endoprotezy 

powierzchniowe z artykulacją metal/metal. Wyróżniono osoby, u których zastosowano 

wszczepy jedno lub obustronne. Badana grupa kliniczna liczyła 98 pacjentów i została 

podzielona na trzy podgrupy: 

1. chorzy z pojedynczymi implantami 

2. chorzy z obustronnymi implantami 

3. grupy kontrolnej. 

Średni wiek wyliczony dla całej rozpatrywanej grupy (łącznie z kontrolną) 

wyniósł M=57,2 przy odchyleniu standardowym SD=10,5. Najmłodszy pacjent miał  

34 lata natomiast najstarszy 80 lat. W podgrupie z pojedynczymi implantami wiek 

chorych wahał się od 34 do 75 lat (średnio 57,4 lat). Wśród chorych z obustronnymi 

wszczepami średnia wyniosła 57,7 lat (od 37 do 69lat), natomiast w grupie kontrolnej 

średnią wieku oszacowano na poziomie 56,8 lat (od 36 do 80 lat). Średni okres obserwacji 

dla całej rozpatrywanej grupy (N=60) wyniósł M=6,7 lat (SD=1,7 roku, min. 3 lata, max. 

10 lat).  Wśród chorych z pojedynczymi implantami średnio okres obserwacji wynosił 



6,5 roku (od 3 do 10 lat, SD = 1,8), dla chorych z obustronnymi protezami 7,4 roku (od 

6 do 8 lat, SD = 0,8). 

Dla całej grupy badanej wskazaniem do zabiegu najczęściej były artrozy 

idiopatyczne i stanowiły 85% (51 przypadków), zaś jałowe martwice głowy kości udowej 

15% (9 przypadków). W grupie chorych poddanych operacji jednostronnej idiopatyczne 

zmiany zwyrodnieniowe stawów biodrowych stanowiły przyczynę operacji u 40  chorych 

(81,6%), natomiast jałowe martwice głów kości udowych u pozostałych 9 chorych 

(18,4%). U pacjentów z obustronnymi wszczepami wskazaniem do operacji była artroza 

idiopatyczna we wszystkich jedenastu przypadkach.  

W badanej grupie 60 pacjentów, u których łącznie wszczepiono 71 implantów 

średni kąt nachylenia panewki wyniósł 46,5 st. Wartości wahały się od 30 do 70 st. 

Nachylenie panewki powyżej 55 st. odnotowano w nieco ponad 18% przypadków  

(12 implantów). Badanie zależności kąta nachylenia panewki od płci w opisywanej grupie 

nie różniło się istotnie statystycznie dla kobiet i mężczyzn (p=0,2628). Wśród kobiet  

(23 osoby, 32,4%) średni kąt nachylenia elementu panewkowego wyniósł 44,7st (35-60 st.), 

natomiast dla mężczyzn (48 osób, 67,6%) 47,3 st (30-70 st.). 

W badanej grupie 60 pacjentów uzyskano średni wynik odczuwania dolegliwości 

bólowych w skali VAS na poziomie 1,6 pkt (od 0 do 7 pkt). Porównanie wyników 

odczuwanego bólu w grupach osób po obustronnych i jednostronnych 

endoprotezoplastykach  nie odnotowało istotnej statystycznie różnicy (p=0,6673). 

Porównanie poziomu odczuwanego bólu ze względu na płeć przy użyciu testu U Manna-

Whitneya jest istotna statystycznie (p=0,0366). Wśród badanych kobiet obserwowano 

wyraźnie wyższy poziom odczuwanych dolegliwości bólowych. Średnie wartości 

odczuwanego bólu wyniosły dla kobiet 2,1pkt, natomiast dla mężczyzn 1,4pkt. Również 

maksymalna  wartość bólu była wyższa w grupie badanych kobiet. 

Odległa ocena wydolności operowanych stawów biodrowych w oparciu o skalę 

Harrisa (Harris Hip Score, HHS) w całej badanej grupie pacjentów wyniosła średnio  

83,7 pkt (od 4 do 100pkt). W podgrupie chorych po operacjach jednostronnych (n=49) 

wyniki dobre i bardzo dobre uzyskano u 38 pacjentów co stanowiło 77,6%, wynik 

zadowalający u 4 chorych (8,2%), natomiast wynik zły u 7 chorych (14,3%). Średnia 

punktowa wartość HHS w tej podgrupie chorych wyniosła 83,6 pkt. (4-100pkt.). Wśród 

pacjentów po obustronnych aloplastykach (n=11) odnotowano wyniki dobre u dziesięciu 

osób (90,9%) i  jeden (9,1%) wynik bardzo dobry. Średnia wartość HHS wyniosła u tych 

chorych wyniosła 84,2 pkt (80-92pkt). 



Wyniki stężeń jonów chromu we krwi są nieznacznie wyższe wśród chorych po 

operacjach jednostronnych, u których odnotowano średnio 3,5 µg/L (1-63,2 µg/L), niż  

w grupie z obustronnymi implantami – średnio 3,2 µg/L (1-7,2 µg/L). Podobnie, wyniki 

stężeń jonów kobaltu w surowicy krwi są nieznacznie wyższe wśród chorych po 

operacjach jednostronnych i wynoszą średnio 6,1 µg/L (0,5-145 µg/L ), niż w grupie  

z obustronnymi implantami – średnio 6,0 µg/L (0,9 do 23,6 µg/L). Natomiast warto 

podkreślić, że odsetek pacjentów z nieprawidłowymi wynikami jest wyższy w grupie 

chorych po zabiegach obustronnych 45,5% w porównaniu do 14,3% chorych  

z implantami jednostronnymi. W przypadku oznaczenia jonów kobaltu wynik testu 

Kruskala-Wallisa jest również istotny statystycznie (p=0,00001), ale zauważyć można, iż 

różnice pomiędzy grupami są wyraźniejsze niż dla jonów chromu. 

W prowadzonym badaniu klinicznym nie odnotowano wpływu rodzaju  

zastosowanego       implantu na poziom jonów chromu i kobaltu w surowicy krwi. Wynik 

analizy statystycznej wykazał brak różnic pomiędzy poszczególnymi grupami wynosząc 

dla chromu i kobaltu odpowiednio  p=0,8704 oraz  p=0,9924. 

Operacje rewizyjne wykonano u 8 pacjentów (5 kobiet i 3 mężczyzn). 

Wskazaniem do wykonania ponownej operacji była: niewydolność bólowa operowanego 

biodra, zmiany w USG oraz nieprawidłowe wartości jonów chromu i kobaltu.  

U wszystkich reoperowanych pacjentów w badaniu klinicznym stwierdzono znaczne 

nasilenie dolegliwości bólowych oraz niewydolność protezy. Badaniem  USG 

potwierdzono obecność zmian okołoprotezowych (5 chorych zmiany lite oraz 3 chorych 

zmiany torbielowate), natomiast nieprawidłowe wartości poziomu jonów chromu  

i kobaltu  odnotowano u trzech chorych. 

Średni okres obserwacji od pierwotnej operacji wyniósł 7 lat (4-10 lat). Wiek 

chorych w momencie zabiegu rewizyjnego wyniósł średnio 53 lata (od 34 do 68 lat). 

Częściej zabiegowi rewizyjnemu poddano stronę prawą u 6 chorych (75%), zaś stronę 

lewą u 2 pozostałych chorych (25%).  Wśród  chorych poddanych  ponownej operacji 

odnotowano istotnie wyższe poziomy jonów metali w surowicy krwi, dla jonów chromu 

było to średnio 12,7µg/l (od 1.3 do 63,2 µg/l), natomiast dla kobaltu 25,8 µg/l (od 1,3 do 

145 µg/l). Również gorsze wyniki czynnościowe operowanego biodra w skali wg Harrisa 

obserwowano w tej podgrupie. Średnio HHS wyniósł 51,8 pkt. i wahał się od 4 do 71pkt.  

Obserwowana grupa w istotny sposób nie różniła się wynikami nachylenia kąta panewki. 

Średnio wartość kąta nachylenia panewki wyniosła 47,10 (36-700), tylko u jednego 



chorego wartość była większa niż 550. Warto zaznaczyć, że u wszystkich pacjentów 

poddanym zabiegowi rewizyjnemu odnotowano zmiany w badaniu USG w obrębie 

tkanek miękkich okołoprotezowych. 

Wnioski płynące z prowadzonego badania klinicznego pozwalają stwierdzić, że 

poziom bólu mierzonego przy pomocy skali VAS u chorych po obustronnej 

endoprotezoplastyce powierzchniowej stawów biodrowych nie jest istotnie bardziej 

nasilony (p=0,06673) w porównaniu do osób po jednostronnej operacji, a stężenie jonów 

chromu i kobaltu w surowicy krwi u chorych po endoprotezoplastykach 

powierzchniowych stawów biodrowych koreluje dodatnio z natężeniem bólu mierzonego 

przy pomocy skali VAS (wraz ze wzrostem poziomu chromu i kobaltu rosną wartości  

w skali bólu). 

Ustalono, że rodzaj zastosowanej endoprotezy nie jest związany z różnicami  

w stężeniach jonów metali oznaczanych w surowicy krwi i wyniosła dla chromu i kobaltu 

odpowiednio  p=0,8704 oraz  p=0,9924. Odległy okres obserwacji koreluje dodatnio  

z poziomem jonów chromu (R=0,38; p=0,0072), co oznacza, iż wraz z upływem czasu 

rosną wartości jego stężeń oznaczane we krwi. Wyniki stężeń jonów kobaltu były 

nieistotne statystycznie (R=0,15, p=0,2894). 

Odległa ocena wydolności stawów biodrowych u chorych po endoprotezoplastykach 

powierzchniowych jest ujemnie skorelowana ze stężeniami jonów chromu (R=-0,39; 

p=0,0057) co oznacza, że zwiększającemu się poziomowi metalu we krwi towarzyszą malejące 

wartości w skali Harrisa. Wyniki stężeń jonów kobaltu nie korelowały istotnie statystycznie  

z wydolnością operowanych bioder (R=-0,25; p=0,0873). 

Badanie poziomu metali – chromu i kobaltu pozwala wnioskować, że stężenie 

jonów chromu u chorych po endoprotezoplastykach powierzchniowych stawów 

biodrowych jest istotnie statystycznie zależne od płci (p=0,0436) - odsetek wyników 

powyżej normy jest wyraźnie wyższy wśród kobiet i wynosi 20% w porównaniu do 8,8% 

wśród mężczyzn. Nie odnotowano istotnej statystycznie zależności między stężeniami 

kobaltu w surowicy krwi a płcią operowanych (p=0,2978). Ocena wpływu kąta 

nachylenia panewki na poziom jonów chromu i kobaltu w surowicy krwi nie wykazała 

istotnej statystycznej zależności (odpowiednio p=0,8410 oraz p=0,9733). Istotną 

statystycznie zależność między wyższymi stężeniami jonów chromu wykazano u chorych 

z rozpoznanymi w obrazie ultrasonograficznym w obrębie tkanek miękkich 

okołoprotezowych zmianami o charakterze pseudoguza (p=0,0602). Nie odnotowano 

istotnej statystycznie takiej zależności dla stężeń jonów kobaltu (p=0,2166). 


