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Analiza powikłań aloplastyki dwuprzedziałowej
stawu kolanowego endoprotezami cementowanymi
Evaluation of complication after cemented total
knee replacement

Autorzy pracy dokonują analizy
występowania różnego rodzaju powikłań
miejscowych i ogólnoustrojowych aloplastyki dwuprzedziałowej stawu kolanowego
endoprotezami cementowanymi w obserwacji wczesnej i odległej. Materiał badań
obejmuje lata od 1995 do 2009 roku. W
okresie tym wykonano aloplastyki stawu
kolanowego u 442 chorych, w tym u 243
kobiet, co stanowi 54,9% oraz u 199
mężczyzn, czyli u 45,1%. Rejestracji
powikłań dokonano w okresie do 3 i 12
miesięcy od dnia wykonanego zabiegu
operacyjnego. Do oceny uzyskanych
wyników przyjęto czynnościową klasyfikację HSS w modyfikacji Golca i Nowaka
[6], a u chorych ze złamaniami okołoprotezowymi klasyfikację Rorabecka i Taylora [19].
W obserwacji wczesnej najczęściej
rozpoznawanym powikłaniem były powikłania zatorowo-zakrzepowe, a w obserwacji
odległej przewlekła choroba zatorowozakrzepowa, septyczne obluzowanie implantu, udar niedokrwienny mózgu i zawał
mięśnia serca.

The authors evaluate theappearance of
local and general complications after cemented total knee replacement (TKR). The
research material consists of 442 people
operated during the years 1995 – 2009,
including 243 female (54.9%) and 199 male
(45.1%). Complications were observed
between 3-12 months after surgery. Functional assessment was based on HSS scale in
Golec&Nowak modification [6] in periprosthetic fractures Rorabeck&Taylora
scale. Thrombo-embolism was the most
common early complication while chronic
deep venous thrombosis, septical implant
loosening, stroke and myocardial infarction
were late complications.

Wstęp
Aloplastyki stawu kolanowego
stanowią dzisiaj powszechnie akceptowany i coraz częściej wykonywany
sposób leczenia jego zaawansowanych
zmian zwyrodnieniowych. Różnorodność wykorzystywanych w tym celu
implantów, możliwość ich dostosowania do określonej sytuacji klinicznej,
wieku i płci operowanych, a także stały
technologiczny rozwój metody, czyni ją
w prawdzie postępowaniem rozległym i
radykalnym, ale przede wszystkim
skutecznym. Wybór implantu cementowanego lub niecementowanego zależy
przede wszystkim od wieku, płci operowanych i wynikającej z tego stanu
rzeczy aktywności hormonalnej oraz
biologicznej wartości tkanki kostnej
[1,2]. Wykonanie natomiast, aloplastyki
z – lub bez stabilizacji tylnej nie wynika
z jednoznacznych przesłanek, a dysku-

sja o przewadze jednej z metod nad
drugą stanowi nieodzowny element
dociekań wielu autorów [3,4,5].
Niezależnie jednak od typu zastosowanego implantu lub wariantów jego
osadzenia w macierzy kostnej, zabiegi te
zagrożone są różnego rodzaju
powikłaniami miejscowymi i ogólnoustrojowymi. Z pewnością należą do
nich między innymi powikłania
zatorowo-zakrzepowe o klinicznej
manifestacji w obserwacji wczesnej i
odległej [6,7,8], powikłania infekcyjne
[6,9,10,11], septyczna i aseptyczna
destabilizacja implantu [12,13,14],
złamania okołoprotezowe [15,16,17]
oraz udary mózgu i zawał mięśnia serca
[18].
Cel pracy
Celem prezentowanych badań była
analiza występowania powikłań miejscowych i ogólnoustrojowych w obserwacji wczesnej i odległej u chorych po
aloplastykach dwuprzedziałowych
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stawu kolanowego endoprotezami cementowanymi, a w szczególności
udzielenie odpowiedzi na następujące
pytania:
1. Które z powikłań aloplastyki dwuprzedziałowej stawu kolanowego
endoprotezami cementowanymi występują najczęściej w obserwacji wczesnej
i odległej?
2. Jakie są wyniki odległe powikłanych
aloplastyk dwuprzedziałowych stawu
kolanowego endoprotezami cementowanymi?
Materiał badań
Cel pracy zrealizowali w oparciu o
materiał obejmujący lata od 1995 do
2009 roku. W okresie tym wykonano
aloplastyki stawu kolanowego u 442
chorych, w tym u 243 kobiet, co
stanowi 54,9% oraz u 199 mężczyzn,
czyli u 45,1%. Rejestracji powikłań
dokonano w okresie do 3 i 12 miesięcy
od dnia wykonanego zabiegu operacyjnego. Powikłania zatorowozakrzepowe rozpoznano u 25 operowanych, co stanowi 5,7%, w tym w
obserwacji wczesnej było ich 18, czyli
4,1%, a w obserwacji odległej 7, czyli
1,6%. Infekcje powierzchowne rany
operacyjnej rozpoznano u 8 chorych, co
stanowi 1,8% badanej populacji, w tym
w obserwacji wczesnej u 7, czyli u
1,6% oraz w obserwacji odległej u 1,
czyli u 0,23%. Septyczne obluzowanie
implantu wymagające jego usunięcia
stwierdzono u 3 operowanych, co
stanowi 0,7%, w tym w obserwacji
wczesnej u 2, czyli u 0,47%, a w
obserwacji odległej u 1, czyli u 0,23%.
W grupie chorych, u których rozpoznano powikłania zatorowo-zakrzepowe
w okresie obserwacji wczesnej było 11
kobiet, czyli 2,5% i 7 mężczyzn, co
stanowi 1,6%. W tej samej grupie
chorych, u których rozpoznano powikłania zatorowo-zakrzepowe w okresie
obserwacji odległej była 1 kobieta,
czyli 0,23% i 6 mężczyzn, co stanowi
1,5%. W grupie chorych, u których
rozpoznano powikłania infekcyjne
było 6 kobiet, co daje 1,5% oraz 2
mężczyzn, czyli 0,46%. U chorych, u
których rozpoznano septyczne
obluzowanie implantu były 2 kobiety,
czyli o,46% i 1 mężczyzna, co stanowi
0,23%. Zapalenie wysiękowe operowanego stawu kolanowego dotyczyło 1
mężczyzny, co daje 0,23%. Bolesny
przedział przedni operowanego stawu
kolanowego potwierdzono u 2 kobiet,
czyli u 0,46%. Złamania okołoprotezowe rozpoznano u 8 kobiet, co
OSTRY DYŻUR 2013 . tom 6 . numer 3

stanowi 1,8% i 1 mężczyzny, czyli u
0,23%. Charakterystykę tych złamań

dokonano w oparciu o klasyfikację
Rorabecka i Taylora [19].

Tabela I.
Typy rozpoznanych złamań okołoprotezowych kości udowej
wg klasyfikacji Rorabecka i Taylora [19], a płeć
Lokalizacja złamania
Nadkłykciowe kości udowej
Nad – i przezkłykciowe kości udowej
Trzon kości udowej
Kłykieć boczny kości udowej
Kłykieć przyśrodkowy kości piszczelowej
Razem

Płeć – Typ złamania
Kobiety
Mężczyźni
Liczba
Typ
Liczba
Typ
5
I
1
II
1
II
1
II
1
I
-

Skostnienia okołoprotezowe rozpoznano u 1 kobiety, czyli u 0,23% badanej
populacji, podobnie u 1 operowanego
mężczyzny rozpoznano utrwalony
przykurcz zgięciowy przekraczający
15o. Również u 1 kobiety, czyli u 0,23%
rozpoznano urazowe rozejście się rany
operacyjnej w wyniku upadku na twarde
podłoże na tym samym poziomie.

Razem
liczba
5
1
1
1
1
9

%
56
11
11
11
11
100

Łącznie powikłania miejscowe rozpoznano 55 operowanych, czyli u 8,7%, w
tym u 33 w obserwacji wczesnej, co
stanowi 7,36% oraz u 22 w obserwacji
odległej, co daje 3,8%. Udar niedokrwienny mózgu rozpoznano u 2 mężczyzn, czyli 0,47%, a zawał mięśnia
serca u 1, czyli u 0,23%. Łącznie powikłania ogólnoustrojowe odnotowano u 3
operowanych, czyli u 0,7% badanej
populacji.

Tabela II.
Zestawienie zbiorcze analizowanych powikłań.
Powikłania alloplastyki dwuprzedziałowej
stawu kolanowego
Zatorowo-zakrzepowe
Infekcje powierzchowne
Septyczne obluzowanie implantu
Zapalenie wysiękowe
Bolesny przedział przedni
Złamania okołoprotezowe kości udowej
Skostnienia okołoprotezowe
Przykurcz zgięciowy
Urazowe rozejście się rany operacyjnej
Powikłania miejscowe razem
Udar niedokrwienny mózgu
Zawał mięśnia serca
Powikłania ogólnoustrojowe razem
Razem

Wczesne
liczba
%
18
4,1
7
1,6
2
0,47
1
0,23
2
0,47
1
0,23
1
0,23
1
0,23
33
7,36
2
0,47
1
0,23
3
0,7
36
8,06

U wszystkich operowanych, niezależnie
od typu implantowanej endoprotezy w
okresie okołooperacyjnym stosowano
standardy profilaktyki zatorowozakrzepowej przez okres od 8 do 10
tygodni (feaxiparyna, clexane, pradaxa,
fragmin, xarelto) oraz antybiotykoterapię (fortum, zinacef, metronidazol,
tarcefandol). Drenaż rany operacyjnej
utrzymywano do 2 doby po zabiegu
operacyjnym. Stosowano także profilaktykę przeciwodleżynową wykorzystując w tym celu przede wszystkim materace zmiennociśnieniowe. Usprawnianie operowanych chorych rozpoczynano w pierwszej dobie od dnia wykonanego zabiegu operacyjnego. Polegało ono
na ćwiczeniach oddechowych, ćwiczeniach izometrycznych mięśni kończyny
operowanej i ćwiczeniach czynnych
kończyny zdrowej. W drugiej dobie po
zabiegu operacyjnym mobilizowano

Odległe
liczba
%
7
1,6
1
0,23
1
0,23
8
1,7
2
0,47
3
0,7
22
3,8
22
3,93

Razem
liczba
%
25
5,7
8
1,8
3
0,7
1
0,23
2
0,47
9
1,93
2
0,47
4
0,93
1
0,23
55
8,7
2
0,47
1
0,23
3
0,7
58
12,46

chorych do siadania w łóżku ze spuszczonymi poza jego krawędź kończynami i zgiętymi stawami kolanowymi, w
tym do możliwego zakresu kolana
operowanego. Ćwiczenie to wykonywano pod nadzorem personelu leczącego.
Pionizację operowanych rozpoczynano
w trzeciej dobie po zabiegu operacyjnym, co prowadzono z asekuracją
balkonika ortopedycznego, a w późniejszym czasie kul łokciowych. W tym
również czasie rozpoczynano chodzenie
ze stopniowym obciążaniem kończyny
operowanej oraz ćwiczenia biernego
zginania operowanego stawu na szynie
Artromot. W sytuacjach klinicznie
uzasadnionych stosowano także krioterapie miejscową. Taki sposób usprawniania prowadzono do 14 dnia od
wykonania zabiegu operacyjnego, a następnie kontynuowano go w warunkach
ambulatoryjnych lub Oddziału Reha87

bilitacji Ogólnoustrojowej przez
kolejnych 21 dni.
Do badania kontrolnego zgłosiło się 21
operowanych, co stanowi 36,2%
wszystkich chorych, u których rozpoznano analizowane powikłania.
W grupie chorych, którzy przebyli
złamania okołoprotezowe do badania
kontrolnego zgłosiło się 6 z nich, czyli
10,3%, w tym 5 kobiet, co stanowi
8,6% oraz 1 mężczyzna, czyli 1,7%.

Metody badań
Do oceny uzyskanych wyników
przyjęto czynnościową klasyfikację
HSS w modyfikacji Golca i Nowaka
[6], co obrazuje Tabela V, a jej zakresy
punktowe Tabela VI.
Modyfikacja skali HSS polegała na
uściśleniu badania siły mięśnia czworogłowego uda w oparciu o skalę
Lovetta oraz zakresu stopni badanego
przykurczu zgięciowego. Od uzyskanego wyniku odejmowano 1 punkt za
używanie laski, 2 punkty za używanie
jednej kuli łokciowej oraz 3 punkty za
używanie dwóch kul łokciowych lub
pachowych. Gdy różnica biernego i
czynnego wyprostu wynosiła 5o odejmowano od wyniku 2 punkty. Gdy
wynosiła ona 10o odejmowano 3
punkty, a powyżej 15o odejmowano 5
punktów. Dwie kobiety, które stanowią
9,4%% cierpiały na reumatoidalne
zwyrodnienie wielostanowe i leczone
były przewlekle sterydami. Stwierdzono także u nich znacznego stopnia
zmiany osteoporotyczne.
W odniesieniu do chorych, którzy
przebyli złamania okołoprotezowe
oceny tej dokonano po od 12 do 39
miesięcy od dnia wykonanej repozycji
otwartej złamania okołoprotezowego –
średnio po 27 miesiącach. U pozostałych w przedziale czasu od 12 do 62
miesięcy – średnio po 36 miesiącach.

Wyniki
U kobiet, które przebyły powikłania
zatorowo-zakrzepowe uzyskano wynik
bardzo dobry u 1 z nich, czyli u 4,7%, u
3 wyniki dobre, co stanowi 14,3%, a
wyniki dostateczne również u 3. U
mężczyzn z tej grupy chorych uzyskano
wyniki dobre u 2 z nich, co stanowi
9,4%. Łącznie w analizowanej grupie
chorych uzyskano wyniki bardzo dobre
u 1 z nich, czyli u 4,7%, wyniki dobre u
5, co stanowi 23,5% oraz wyniki
dostateczne u 3, czyli u 14,3%.
U kobiet, które przebyły aloplastykę
88

Tabela III.
Powikłania alloplastyki dwuprzedziałowej stawu kolanowego u kontrolowanych
Powikłania alloplastyki
dwuprzedziałowej stawu kolanowego
u kontrolowanych
Zatorowo-zakrzepowe
Infekcje powierzchowne
Zapalenie wysiękowe
Złamania okołoprotezowe
Razem

Płeć
Kobiety
liczba
%
7
12,1
4
6,9
6
10,3
17
29,3

Razem
Mężczyźni
liczba
%
2
3,4
1
1,7
1
1,7
4
6,9

liczba
9
5
1
6
21

%
15,5
8,6
1,7
10,3
36,2

Tabela IV.
Złamania okołoprotezowe u kontrolowanych
Lokalizacja złamania
Nadkłykciowe kości udowej
Nad – i przezkłykciowe kości udowej
Trzon kości udowej
Kłykieć boczny kości udowej
Kłykieć przyśrodkowy kości piszczelowej
Razem

Płeć – Typ złamania
Kobiety
Mężczyźni
Liczba
Typ
Liczba
Typ
2
I
1
II
1
II
1
II
1
I
-

Razem
liczba
2
1
1
1
1
6

%
3,5
1,7
1,7
1,7
1,7
10,3

Tabela V.
Klasyfikacja HSS w modyfikacji Golca i Nowaka [6]
I. Bolesność
(maksymalnie 30 pkt.)
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

Całkowita bezbolesność – 30
Bolesność w czasie chodu – 15
Łagodna bolesność w czasie chodu – 10
Umiarkowana bolesność w czasie
chodu – 5
Silna bolesność w czasie chodu – 0
Bezbolesność w spoczynku – 15
Łagodna bolesność w spoczynku – 10
Umiarkowana bolesność
w spoczynku – 5
Silna bolesność w spoczynku - 0

II. Czynność
(maksymalnie 22 pkt.)
1.
2.

3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

IV. Siła mięśnia 4 -głowego uda
(maksymalnie 10 pkt.)
Bardzo dobra – 4-5o w skali Lovetta
Dobra – 3o w skali Lovetta
Dostateczna – 2o w skali Lovetta
Zła - < 2o w skali Lovetta

1.
2.
3.
4.

Chód i stanie
nieograniczone – 22
Zasięg chodu 500-1000 m lub
stanie możliwe > 30 minut
– 10
Zasięg chodu 100-500 m lub
stanie możliwe do 30 minut – 8
Zasięg chodu < 100 m – 4
Bez zdolności chodu – 0
Wchodzenie po schodach – 5
Wchodzenie po schodach z
podparciem – 2
Wstanie z krzesła – 5
Wstanie z krzesła
z podparciem - 2
V. Przykurcz zgięciowy
(maksymalnie 10 pkt.)
Bez przykurczu – 10
< 5o – 8
5-10o – 5
> 11 o - 0

III. Zakres ruchomości
(maksymalnie 18 pkt.)

Za każde 8o po 1 pkt.

VI. Stabilność stawu
(maksymalnie 10 pkt.)
1. Stabilny – 10
2. Niestabilność
0-5o – 8
3. Niestabilność
6-15o – 5
4. Niestabilność
> 16o - 0

Tabela VI.
Zakresy punktowe skali HSS w modyfikacji Golca i Nowaka [6], a wynik leczenia
Wynik leczenia
Bardzo dobry (doskonały)
Dobry
Dostateczny
Niedostateczny (zły)

dwuprzedziałową stawu kolanowego
endoprotezami cementowanymi
powikłaną infekcjami powierzchownymi, uzyskano wyniki bardzo dobre u 1
z nich, czyli u 4,7%, wyniki dobre u 2,
czyli u 9,4% oraz wynik dostateczny u 1,
czyli u 4,7%. U mężczyzny, który
przebył analizowane powikłanie
odnotowano wynik dobry. Łącznie więc
u chorych, którzy doznali powikłania
infekcyjnego obejmującego powierzchowne warstwy rany operacyjnej,

Zakres punktowy
> 85
84 - 70
69 - 60
< 60

odnotowano wynik bardzo dobry u 1 z
nich, czyli u 4,7%, wyniki dobre u 3, co
stanowi 14,3% oraz wynik dostateczny u 1, co stanowi 4,7%. U mężczyzny, którego zabieg operacyjny
został powikłany zapaleniem wysiękowym operowanego stawu uzyskano
wynik bardzo dobry stanowiący 4,7%
badanej populacji.
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Tabela VII.
Wyniki uzyskane w grupie kontrolowanych kobiet po przebytych złamaniach
okołoprotezowych wg klasyfikacji Rorabecka i Taylora [19]
Lokalizacja złamania

Typ złamania

Wynik

I
I
II
II
I
II

Bardzo dobry
Dobry
Dobry
Dostateczny
Bardzo dobry
Dobry

Nadkłykciowe kości udowej
Nad – i przezkłykciowe kości udowej
Trzon kości udowej
Kłykieć boczny kości udowej
Kłykieć przyśrodkowy kości piszczelowej
Razem

Dyskusja
Różnego rodzaju i ekspresji
klinicznej powikłania miejscowe i
ogólnoustrojowe z pewnością są
wpisane w ryzyko leczenia operacyjnego, a zwłaszcza w rozległe zabiegi
przeprowadzane na tkance kostnej.
Szczególnie wydają się być nimi
zagrożone aloplastyki stawu kolanowego bez względu na rodzaj zastosowanego implantu, a także płeć i wiek
operowanych. Omawianym powikłaniom sprzyja z pewnością konieczność
szerokiego otwarcia rany operacyjnej z
rozległą resekcją elementów anatomicznych stawu kolanowego, ale
przede wszystkim z osteotomią obu
końców stawowych i częściowo rzepki.
Najczęstszymi powikłaniami rodzącymi się w przebiegu przedmiotowych
zabiegów operacyjnych są powikłania
zatorowo-zakrzepowe, w tym także
zatorowość tłuszczowa [6,7,8,20,21].
Zdaniem między innymi Chung i wsp.
[7] powikłania te towarzyszą aloplastyce stawu kolanowego 8,6%
operowanych ze zdecydowaną przewagą kobiet. Autor ten zwraca także
uwagę na konieczność ultrasonograficznego monitorowania tych powikłań
pozwalające na wczesne ich wykrycie.
W materiale własnym powikłania
zatorowo-zakrzepowe odnotowano u
5,7% operowanych, w tym częściej u
kobiet i w obserwacji wczesnej.
Zaprzecza to w pewnym stopniu
obserwacjom między innymi Husted'a i
wsp. [8], którzy groźne w swoim
przebiegu kliniczne powikłania
naczyniowe po aloplastykach stawu
kolanowego rozpoznawali przede
wszystkim między 10 a 35 dniem od ich
wykonania, mimo stosowania
prawidłowej profilaktyki. Była to nie
tylko zakrzepica żył głębokich, ale
także zatorowość płucna i nagłe zgony.
Konieczność ultrasonograficznego
monitorowania powikłań zatorowozakrzepowych wydaje się być ważnym
elementem postępowania pooperacyjOSTRY DYŻUR 2013 . tom 6 . numer 3
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nego, które warto uzupełnić badaniem
flebograficznym. Z doświadczeń własnych wynika, że podejrzenie zakrzepicy żył głębokich przebiegającej ze
skąpymi objawami klinicznymi należy
potwierdzać badaniem ultrasonograficznym, a w sytuacjach uzasadnionych
także flebograficznym. W takim stanie
rzeczy określenie „zakrzepica niema”
wydaje się być ze wszech miar
uzasadnione [6]. Rozwój zakrzepicy
żylnej z pewnością negatywnie wpływa
na dynamikę i skuteczność prowadzonego postępowania rehabilitacyjnego, zdecydowanie go przewlekając i
często czyniąc nieskutecznym, a
zwłaszcza w początkowym okresie
pooperacyjnym. Bardzo ważnym jest
więc wczesne podejmowanie usprawniania operowanych, co także stanowi
konieczną profilaktykę przeciwzakrzepową. Własne jednak obserwacje
pozwalają postawić tezę, że mimo
takiego stanu rzeczy przedmiotowe
powikłania nie skutkowały w obserwacji
odległej znacznego stopnia ograniczeniem wydolności czynnościowej
operowanych. U kontrolowanych,
którzy doznali omawianych powikłań
naczyniowych odnotowano wyniki
bardzo dobre i dobre w oparciu o skalę
HSS w modyfikacji Golca i Nowaka [6]
u 6 z nich, czyli u 28,2%, a wyniki
dostateczne u 3, co stanowi 23,5%. Nie
odnotowano w tej grupie chorych
wyników niedostatecznych, czyli złych.
Powikłaniom naczyniowym mogą
towarzyszyć powikłania infekcyjne,
które zdaniem Sagawy i wsp. [22] w
aloplastykach rewizyjnych obserwowane są u 3,6% operowanych. Autorzy
ci zwracają także uwagę na fakt, że
powikłaniom tym sprzyja cukrzyca,
przewlekła niewydolność nerek oraz
reumatoidalne zapalenie wielostawowe.
Kreczko i wsp. [23] natomiast, odnotowali jedynie 1,1% powikłań infekcyjnych po aloplastykach pierwotnych
stawu kolanowego, co zbliżone jest do
obserwacji własnych, w których powi-

kłania te odnotowano u 1,8% operowanych. W tej grupie chorych łącznie
odnotowano wynik bardzo dobry u 1 z
nich, czyli u 4,7%, wyniki dobre u 3, co
stanowi 14,3% oraz wynik dostateczny u
1, co stanowi 4,7%. Pozwala to również
na stwierdzenie, że powikłania te w
obserwacji odległej upośledzają czynnościową wydolność kończyny w stopniu
nieznacznym. Należy jednak pamiętać,
że chorzy ci byli intensywnie leczeni aby
nie dopuścić do rozprzestrzenienia się
procesu zapalnego w głębsze warstwy
tkanek, a następnie długotrwale usprawniani. Śmiłowicz i Radzikowska [24]
analizując wyniki aloplastyk totalnych
stawów biodrowych i kolanowych u
chorych na reumatoidalne zapalenie
stawów odnotowali powikłania infekcyjne w obserwacji odległej u 3,6%
operowanych, zwracając jednocześnie
uwagę na znaczenie i konieczność
szybkiej identyfikacji bakteryjnego
czynnika sprawczego. Analizując
powikłania aloplastyk dwuprzedziałowych stawu kolanowego w
materiale własnym odnotowano powikłanie pod postacią przewlekłego zaplenia wysiękowego, co miało miejsce u
1 mężczyzny. Mimo wykonania resekcji
błony maziowej stawu, wyżej wymienione wysięki utrzymywały się blisko
przez 3 miesiące. W tym samym okresie
czasu zgięcie operowanego stawu
osiągnęło wartość kątową 120o, a ocena
czynnościowa dokonana w obserwacji
odległej skutkowała wynikiem bardzo
dobrym, co stanowi 4,7% badanej
populacji. Osobną grupę powikłań
aloplastyk stawu kolanowego zajmują
złamania okołoprotezowe, które rozpoznano u 9 operowanych, w tym u 8
kobiet, czyli u 1,8% i 1 mężczyzny, który
stanowi 0,23%. U 4 operowanych
złamania okołoprotezowe towarzyszyły
aloplastyce dwuprzedziałowej ze stabilizacją tylną implantu, a pozostałym 4
bez stabilizacji tylnej. U kontrolowanych 6 kobiet z tymi powikłaniami, w
obserwacji odległej odnotowano wyniki
bardzo dobre u 2 z nich, czyli u 3,4%,
wyniki dobre u 3, co stanowi 5,1% oraz
wynik dostateczny u 1, czyli u 1,7%
kontrolowanej populacji. Wynika z tego
zestawienia, że skuteczny zabieg
operacyjny reponujący i stabilizujący
odłamy kostne oraz wytrwała
rehabilitacja pooperacyjna skutkuje w
obserwacji odległej bardzo dobrymi i
dobrymi wynikami czynnościowymi.
Należy jednak pamiętać, że w analizowanych złamaniach dominowały przede
wszystkim złamania typu I i II wg klasy89

fikacji Rorabecka i Taylora [19], a więc
nie naruszające stabilności implantu.
Powikłania aloplastyk stawu kolanowego stanowią z pewnością poważne
zagrożenie dla operowanego w wymiarze zmian miejscowych i ogólnoustrojowych. Mogą inicjować niebezpieczny łańcuch patologicznych zdarzeń
prowadzących z czasem do trwałego
kalectwa, a nawet śmierci. Ważnym
zatem elementem postępowania okołooperacyjnego jak również w czasie
odległym, jest rygorystyczne przestrzeganie standardów wynikających z
realizowanej procedury, w tym profilaktyki zatorowo-zakrzepowej, przeciwbakteryjnej oraz postępowania rehabilitacyjnego. Jak widać taki sposób
postępowania u chorych z różnego
rodzaju i ekspresji klinicznej powikłaniami prowadzi w obserwacji odległej u
większości z nich do oczekiwanych
wyników czynnościowych.

Wnioski
1.
Najczęściej występującymi
powikłaniami aloplastyki dwuprzedziałowej stawu kolanowego endoprotezami cementowanymi są zmiany
zatorowo-zakrzepowe, rejestrowane
zarówno w obserwacji wczesnej jak i
odległej, a najgroźniejszymi z nich udar
niedokrwienny mózgu i zawał mięśnia
serca.
2. Odległe wyniki czynnościowe u
chorych z powikłanymi aloplastykami
stawu kolanowego endoprotezami
cementowanymi są dobre.
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