
Streszczenie 

 Całkowita endoprotezoplastyka stawu biodrowego jest jedną 

z  najczęściej wykonywanych operacji ortopedycznych na całym świecie. 

Według Szwedzkiego Rejestru Endoprotezoplastyk Stawu Biodrowego liczba 

pierwotnych alloplastyk biodra wciąż rośnie. W 1993 (9 111) r. w porównaniu z 

rokiem 2003 (12 683) wzrosła o 39%, a w porównaniu do 2013 (16 299) o 79% 

(1). Obecnie alloplastykę stawu biodrowego wykonuje się u coraz młodszych, 

aktywnych osób, oczekujących nie tylko braku bólu, ale przede wszystkim 

znaczącej poprawy wydolności fizycznej po operacji. Jednak pomimo 

stosowania coraz bardziej nowoczesnych, ulepszonych endoprotez stawów 

biodrowych, poprawy techniki operacyjnej nadal nie udało się uniknąć 

śródoperacyjnych i pooperacyjnych powikłań tych zabiegów. 

 Badaniem objętych zostało 1552 zabiegów wszczepienia całkowitej 

endoprotezoplastyki stawu biodrowego wykonanych w Klinice Ortopedii 

i  Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Oceniano dokumentację 

chorych z hospitalizacji w Klinice Ortopedii i Traumatologii oraz wizyt 

kontrolnych w poradni przyklinicznej w okresie 3 miesięcy od zabiegu 

operacyjnego. 925 endoprotez zostało zaimplantowanych u kobiet, 

627  u  mężczyzn. Średnia wieku pacjentów wyniosła 62,4 lata, dominowali 

pacjenci w wieku pomiędzy 60 a 79 rokiem życia (57,7% grupy badanej). 

Najczęstszymi przyczynami wykonania zabiegu operacyjnego były: artroza 

biodra idiopatyczna 65,3%, artroza na tle dysplazji stawu stanowiła 12,6%, 

artroza protruzyjna 9,6% oraz artroza spowodowana martwicą głowy kości 

udowej 9,6%. 

  Do analizy statystycznej wykorzystany został program Statistica 10.0 

(StatSoft Inc., 2011). Zgodność rozkładu zmiennych ilościowych z rozkładem 



normalnym badano testem Shapiro-Wilka, a jednorodność wariancji 

sprawdzono testem Levene’a. Założono poziom istotności α=0,05. Za istotne 

statystycznie uznawano wyniki, gdy wyliczone prawdopodobieństwo testowe p 

spełniało nierówność p<0,05.  

   Celem pracy była ocena wczesnych powikłań występujących 

po  całkowitej endoprotezoplastyce biodra wykonanej w latach 2004-2014 

w  materiale Kliniki Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego 

w  Lublinie w zależności od wybranych czynników, ze szczególnym 

uwzględnieniem następujących parametrów: 

1. oceny poszczególnych powikłań w zależności od wieku pacjentów 

2. oceny poszczególnych powikłań w zależności od rodzaju zastosowanej 

endoprotezy 

3. wpływu techniki małoinwazyjnej na rozkład wczesnych powikłań 

4. zależności wczesnych zwichnięć od modyfikowalnych czynników 

zależnych od chirurga 

 

  W badaniu wczesne powikłania wystąpiły u 151 pacjentów ( 9,7%). 

Nie  stwierdzono istotnie statystycznego wpływu płci pacjentów, strony 

operowanej jak również przyczyny zwyrodnienia na ogólną liczbę wczesnych 

powikłań pooperacyjnych. Natomiast wiek pacjenta był czynnikiem istotnie 

podnoszącym ryzyko wystąpienia wczesnych powikłań (p=0,0243). Średni czas 

zabiegu operacyjnego wyniósł 87,8 minut. Przedłużone gojenie rany 

w  ocenianym materiale wystąpiło u 2,2% pacjentów badanych. W przypadku 

płci żeńskiej odnotowano zwiększoną liczbę epizodów zatorowo-zakrzepowych 

- 3,1%, w porównaniu dla płci męskiej - 2,7%. Po zastosowaniu głów 

w  rozmiarze 28mm wystąpiło 19 zwichnięć (2,6%), 32mm– 5 zwichnięć (2,9%), 



36mm – 4 zwichnięcia (1%), >36mm – 0 zwichnięć. Wystąpiło 20 złamań 

okołoprotezowych, z czego połowę stanowiły złamania śródoperacyjne. 

Wszystkie dotyczyły kości udowej. Obliczone ryzyko w badanej grupie chorych 

wyniosło 1,3%. 

  Przeprowadzone badanie pozwoliło na postawienie następujących 

wniosków: 

1. Wiek wpływa  na zwiększenie ogólnej liczby powikłań, wystąpienie 

złamania okołoprotezowego oraz jest bliski istotności w odniesieniu 

do  powikłań zakrzepowych. 

2. Sposób mocowania endoprotezy wpływa na wystąpienie powikłań 

zakrzepowo-zatorowych oraz jest bliski istotności w odniesieniu 

do  złamań okołoprotezowych. Większe ryzyko powikłania zakrzepowego 

wystąpiło przy endoprotezoplastyce cementowej. Mocowanie 

bezcementowe wiązało się ze zwiększoną liczbą złamań. 

3. Technika małoinwazyjna MIS wpływa na wystąpienie wczesnego 

obluzowania endoprotezy oraz jest bliska istotności statystycznej 

w  przypadku powikłań zakrzepowych. 

4. Wystąpienie wczesnego zwichnięcia zależy od średnicy głowy 

oraz  doświadczenia chirurga przeprowadzającego zabieg operacyjny. 



 


