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Ajalugu

●1891a. Themistocles Glück

–Elevandiluust, kinnitatud niklist kruvide, kipsi ja 
liimaga

●1932a. Vitallium. 65% koobalt, 30% kroom, 5% 

molübdeen.

●1940a. Dr. Austin Moore 

–Esimene metallist protees.

–Tänapäeval kasutusel





●1960a. J. Charnley TEP.



Näidustused
●Osteoartroos — ~ 90%

●Reumatoidne artriit — 3%

●Traumad

●Kasvajad

●Podagra

●Osteonekroos



Fiksatsioon

●Tsemendiga

–Kinnitus tugev

–Ei vaja nii
täpset
modelleerimist

–Tsemendiga
seotud
tüsistused

●Tsemendita

●Komponenitedel poorne

kate

–Vajab täpset
luumodelleerimist

–Loksumise risk vähem

–Intraoperatiivse fraktuuri
risk kõrgem

●Kombineeritud



s







Materjalid
●Metall — inertsed sulamid: 

titaan, kroom, molübdeen, 

koobalt, teras.

● Tsement —

polümetüülakrilaat + BaSO
4

+ (AB)

●Liigestuval alal polüetileen

●Poorne hüdroksiapatiidi

kate



Perioperatiivsed tüsistused

●Intraoperatiivsed fraktuurid: tsemendiga — 0.1-1%, tsemendita —
3-18%.

–RF: naissugu, vanus, osteopeenia, põletik

●Närvikahjustused: N. Ischiadicus kõige sagedasem. N. femoralis, 
femoralis superficialis, obturatorius.

–1-2 %. RF: naissugu, düsplaasiad, eelmised lõikused, 
ülekaalulisus.

●Trombemboolia (PE risk 0.4%, fataalne PE 0.02%)

●Infektsioon (0.4-2.2%)

●Bone Cement Implantation Syndrome. Tekkemehhanism ebaselge
(rasva ja luuüdi embolisatsioon? Toksilisus? Anafülaksia? PG 
mõju?)



Tüsistused

●Proteesi dislokatsioon

–Kõige sagedasem varane postop tüsistus

–Enamasti posterioorsele (fleksioon, adduktsioon, 
siserotatsioon)

–Vanus, naissugu, eelmised protseduurid, proteesi
orientatsioon ja disain, msk seisund, kirurgilise
lähenemise meetod

●Lateraalne — 0.17%, posterioorne — 0.74%, 
anterioorne — 1.74%.

–Diagnoos tavaliselt pole keeruline (valu, 
rotatsioon, jala lühenemine, ei saa toetada jalale)



Case courtesy of Dr Andrew 

Taylor, Radiopaedia.org, rID: 

67457



Tüsistused

●Proteesi infektsioon

–0.5-1%

–Mõnikord on ravitav AB ning revisiooniga

–DAIR (Debridement, antibiotics and implant retention)

–Sageli vajab eemaldamist ja reimplantatsiooni
(loksumine, progresseerunud infektsioon, >30pv )

–Permanentne resektsioon või amputatsioon

●Eriti raske infektsioon, halb pehmete kudede ning luude
seisund, komorbiidsus

–UH, RTG, nukleaaruuringud



Case courtesy of Dr James Sheldon, Radiopaedia.org, rID: 25420

Girdlestone procedure
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●Aseptiline loksumine

–Kõige sagedasem näidustus hilisele revisioonile (üle
75%)

–~1% aastas

–Tavaliselt multifaktoriaalne: proteesi materjalid ja disain, 
esialgne lõikusejärgne stabiilsus, patsiendi vanus, kaal, 
aktiivsus

–Komponentide kulumine põhjustab granulomatoosi, 
põletikulist reaktsiooni — osteolüüs

–Kliiniline pilt võib olla asümptomaatiline, vajalik korduv
rö hinnang

–Mõnikord aseptilise ja infektsioosse loksumise
eristamine on raske



Loksumise diagnoosimine

–Nurgakiviks rö-ü/v

–Postop ü/v on põhjaks, millega võrreldatakse 
järgnevad ü/v-d

–Tsementeeritud ja tsementeerimata proteesidel 
on omad eripärad

–Ideaalis pole helendustsoone, tsemendi kiht 3-
4mm

–Helendus metall-tsement piiril alguspildil —
suboptimaalne kontakt operatsiooni ajal

–Luu-tsement piiril vähene helendus tekib luukoe 
nekroosi tõttu, stabiliseerub 2a jooksul







Case courtesy of Dr Maulik S Patel, Radiopaedia.org, rID: 9245



–Kortikaalne tihenemine

–Fibroosne kiht 1-2mm

–Lokaalne osteopeenia ja
resorptsioon

–Helendustsoon peab
olema <2mm 2a.

–Komponentide migratsioon
ning progresseeruv >2mm 
helendus — loksumine







Periproteetilised fraktuurid

●>1%

●Tavaliselt femoraalsel pool

●Ravi konservatiivne ( Vancouver A, B1) või 

kirurgiline (Vancouver B2, B3, C)

–Peab arvestama vanust, pt vajadusi, füüsilist 
aktiivsust, komorbiidsust, luude ja lihaste 
seisundit, fiksatsiooni tüüpi

●Sisefiksatsioon või revisioon artroplastika
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Komponentide murdumine



Heterotroopne ossifikatsioon
●Ektoopilise luu formatsioon

●Varieeruv sagedus: 10-90% (kliiniliselt oluline <10 

%)

●Valu ja jäikus (palavik, erüteem, turse jne)

●Võib olla nähtav 3-4n pärast, kasv võib jätkata 

kuni 2a.

●Booker'i järgi 4 astet

●Ravi tavaliselt sümptomaatiline, harva kirurgiline

●NSAID postop ja radioteraapia (7-8 Gy 4t preop 

või kuni 72t postop.





Postop jälgimine

●Püsivus sõltub proteesi asendist ja komponentide

suhest üksteisesse ning anatoomiasse

●Eesmärgiks on võimalikult loomulik asend

–Atsetabulaarse komponendi lateraalne
inklinatsioon ja versioon

–Alajäsemete pikkuse vahe

–Rotatsioonitsentrid

–Femoraalse komponendi tüve asend



Atsetabulaarkomponendi lateraalne 

inklinatsioon

●Normis 30-50 kraadi

●Kõrgem soodustab luksatsiooni



Atsetabulaarkomponendi versioon

●Vajab KT-uuringut

●0-30 kraadi anteversioon



Alajäsemete pikkuse vahe

●Kuni 1cm vahe on lubatud



Rotatsioonitsentrid

●DEX=SIN



Femoraalse komponendi asend

●Paralleelselt luuteljega või kerge valgus-asend
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