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Santrauka
Sąnarinių paviršių atnaujinimo operacijos atliekamos
esant artrozės pažeistam klubo sąnariui. Ši artroplastikos
procedūra skiriasi nuo įprastinio klubo sąnario protezavimo, nes išsaugoma sąnario kaulinė struktūra ir anatomija: paliekamas šlaunikaulio kaklas, pritaikomi komponentai pagal įgimtus sąnario paviršiaus diametrus, todėl
nepakinta kojos ilgis ir biomechanika. Manoma, jog taip
geriau atkuriama sąnario funkcija, lyginant su įprastiniu
endoprotezavimu. Pacientai greitai grįžta į aktyvią veiklą,
net profesionalųjį sportą. Ši pažangi operacija netapo pirmaeiliu klubo sąnario artrozės chirurginio gydymo būdu
dėl ribotų indikacijų, išskirtinų komplikacijų ir pooperacinių rezultatų. Dėl operacijos technikos ir protezo savybių operacija gali komplikuotis šlaunikaulio kaklo lūžiu
ar aplinkinių audinių pseudotumoru, kuris formuojasi dėl
aplinkinių minkštųjų audinių reakcijos į metalo jonus,
susidarančius trinantis metaliniams komponentų paviršiams. Šios komplikacijos dažnesnės vyresnio amžiaus
pacientams, ypač moterims. Paviršių atnaujinimo operacija indikuotina tik jauniems, aktyviems vyrams, kurių
gera kaulo kokybė. Ši operacija turi konkrečią šiandieninio chirurginio klubo sąnario artrozės gydymo poziciją.
Įvadas
Klubo sąnario kremzlės degeneracija yra vienas dažniausiai invalidizuojančių kaulų ir raumenų sistemos sutrikimų.
Klubo sąnario artroplastika dėl sąnariui sugrąžinamos funkcijos ir skausmo pašalinimo tapo patikimiausia ir dažnai
pacientų pageidaujama chirurgine intervencija. Ši operacija
laikoma vienu sėkmingiausių ortopedijos atradimų, pripažinta XX a. pasiekimu chirurgijoje [20, 21]. Dėl plataus procedūros taikymo buvo daug dėmesio kreipiama į operacijos
techninius aspektus, protezo sudėtį, formą ir mechaniką.
1990 metais buvo pasiūlyta nauja artroplastikos rūšis, naudojant paviršiaus atnaujinimo protezą. Šio protezo paskirtis
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− suteikti geresnes funkcines ir revizines galimybes jauniems
(<55 m.) pacientams. Ši problema yra aktuali, nes 12 proc.
klubo sąnario artroplastikų atliekama jauniems pacientams,
kuriems standartinė klubo sąnario artroplastika neužtikrina
galimybės grįžti į aktyvų gyvenimą. Šis protezas turėjo rečiau komplikuotis išnirimu, pasižymėti lėtesniu dėvėjimusi
ir geresnėmis revizinėmis baigtimis, nes tai aktualu aktyviems pacientams, kurie ilgai gyvens su protezu ir pageidaus
kartotinės operacijos [22]. Protezas pademonstravo puikias
sąnario funkcines galimybes po operacijos jauniems vyrams
ir 96,2 proc. atvejų tarnavo 11 metų [17]. Taikant šią artroplastikos techniką platesnei imčiai žmonių, buvo pastebėta,
jog protezas nėra tinkamas vyresniems (>55 m.) pacientams
ir moterims dėl dažnų komplikacijų [3,22]. Dažniausiai revizinių operacijų prireikia dėl aseptinio komponentų išklibimo,
periprostetinių lūžių ir minkštųjų audinių reakcijos į metalo
jonus, dėl kurios formuojasi pseudotumoras. Ši operacija
indikuotina tik jauniems vyrams, kurie pademonstravo puikias operacijos baigtis ir sugebėjo grįžti net į profesionalųjį
sportą [3]. Šiame straipsnyje apžvelgiami naujausi moksliniai
tyrimai ir literatūra, nagrinėjanti sąnarinių paviršių atnaujinimo operacijos indikacijas, kontraindikacijas, operacijos
rezultatus ir komplikacijas.
Tyrimo tikslas − remiantis naujausios mokslinės literatūros duomenimis, išsiaiškinti sąnarinių paviršių atnaujinimo
operacijai tinkamus kandidatus ir procedūros validumą, atsižvelgiant į pooperacinius rezultatus ir komplikacijas.
Tyrimo medžiaga ir metodai
Naujausios mokslinės literatūros paieška buvo atlikta
PubMed, UpToDate mokslinėse duomenų bazėse. Į sisteminę
apžvalgą buvo įtraukti 23 straipsniai, kuriuose aprašomos
sąnarinius paviršius atnaujinančios artroplastikos indikacijos, kontraindikacijos, operacijų rezultatai ir komplikacijos.
Tyrimo rezultatai
Indikacijos. Sąnario artroplastikos tikslas yra pašalinti
skausmą ir pagerinti sąnario funkciją [2]. Sąnarinių paviršių
atnaujinimo operacija yra alternatyva standartinei klubo sąAdresas susirašinėti: Kipras Arcabas, el. p. kipras.arcabas@stud.lsmu.lt
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nario artroplastikai, tačiau jos nepakeičia, nes skirtingos jų
indikacijos ir rekomendacijos [1,13]. Sąnarinių paviršių atnaujinimo operacijos dažniausia indikacija yra jaunų, aktyvių
žmonių pažengusi klubo sąnario artrozė. Dalyje ligoninių tai
vienintelė šios operacijos pasirinkimo indikacija, kadangi tik
jos atveju užtikrinami kliniškai tenkinami rezultatai [1,2,5].
Šios operacijos tikslingumas gali būti svarstomas ir avaskulinės šlaunikaulio galvos nekrozės, juvenilinių klubo sąnario
sutrikimų, uždegiminio ir potrauminio artrito atvejais [3,4].
Lyginant su standartine klubo sąnario artroplastika, operacija
tinkama tik pacientams, kurių kaulų mineralinis tankis ir
morfologija yra normali. Atnaujinant sąnarinius paviršius, sąnario anatomija nėra keičiama ar koreguojama, o sugrąžinus
sąnario funkciją, kaulas turi išlaikyti apkrovas [6,22], todėl
laikoma, kad ši chirurginė procedūra tinkamiausia jauniems
(<60m.) vyrams, kurių šlaunikaulio galvos diametras yra ne
mažesnis kaip 50 mm [1,3,5,6].
Kontraindikacijos. Absoliučios operacijos kontraindikacijos yra tokios, kaip ir standartinės klubo artroplastikos:
lokali infekcija, skeleto nebrandumas, paraplegija, kvadriplegija, negrįžtamas raumenų silpnumas be skausmo [8].
Sąnarinių paviršių atnaujinimo operacijai dar galima išskirti
reliatyvias kontraindikacijas, dėl kurių dažniau prireikia revizijos [1]. Dažniausi sąnarinių paviršių atnaujinimo operacijos
rizikos veiksniai yra moteriškoji lytis ir mažas šlaunikaulio
galvos diametras [3,4,12,22]. Moteriškoji lytis gali būti siejama su mažesniu šlaunikaulio galvos diametru, o kontraindikacijos tapatinamos [9], tačiau koregavus tyrimus pagal
šlaunikaulio galvos diametrą, nustatyta, jog moteriškoji lytis
yra nepriklausomas rizikos veiksnys, didinantis pooperacinių
komplikacijų riziką [3]. Tai greičiausiai siejama su amžiniais
hormonų pakitimais, sukeliančiais osteoporozę, kaulinio
tankio pokyčiais, raiščių tamprumu ir dažnesnėmis klubo
sąnario displazijomis [7,12,15]. Ši operacija nerekomenduojama ir pacientams su įgimtomis klubo sąnario anomalijomis,
osteoporoze ar kaulinėmis cistomis, dėl kurių rezultatai po
operacijų būna prastesni [1,3-5,7,16,22]. Revizinių operacijų
dažniau prireikia vyresniems pacientams, kuriuos operuoja
mažiau patirties turintis chirurgas, kadangi protezo padėtis
labai svarbi, norint išvengti komplikacijų [3,10,12,16,19].
Vienas iš neaptartų labai svarbių veiksnių, koreliuojančiu su
operacijos sėkme, yra protezo dizainas, kadangi kai kurių
gamintojų protezai parodė kliniškai nepriimtinus rezultatus
ir buvo pašalinti iš rinkos [4,5].
Operacijų rezultatai ir komplikacijos. Daug tyrimų
apie pooperacinius rezultatus yra atlikę individualūs chirurgai, analizuojantys savo individualius rezultatus, todėl rezultatai skiriasi ir sunku interpretuoti operacijos patikimumą.
Surinkus duomenis iš tarptautinio registro, nustatyta, jog
96,2 proc. atvejų protezas tarnauja 11 metų [18]. Praėjus 10
metų, protezas pradeda tarnauti patikimiau ir už standartinę
klubo sąnario artroplastiką [22]. Lyginant su standartine ar-

troplastika, po paviršių atnaujinimo operacijos pacientai gali
atlikti didesnės amplitudės kojos judesius, greičiau vaikščioti
ir išlaikyti didesnes apkrovas [23]. Dažniausia komplikacija
po klubo sąnario paviršiaus atnaujinimo operacijos (angl. Hip
recurface) yra aseptinis protezo išklibimas ir periprostetinis
lūžis. Pasitaiko minkštųjų audinių reakcijų į metalo jonus,
infekcijų, išnirimų ir idiopatinių skausmų [3,12,5]. Sąnarinių paviršių atnaujinimo operacijos pranašumas yra tas,
jog pooperacinių išnirimų pasitaiko rečiau [13,22], tačiau
šlaunikaulio kaklo lūžis ir periprostetinis pseudotumoras yra
išskirtinai šiai operacijai būdingos komplikacijos dėl išsaugomo šlaunikaulio kaklo ir metalinių komponentų trinties
[3,5,16,12]. Nors dauguma pacientų (95 proc.) jaučia simptomų sumažėjimą, sąnarinių paviršių atnaujinimo operacija
nėra pranašesnė už standartinę klubo artroplastiką visiems
pacientams, nes revizinių operacijų prireikia anksčiau ir
dažniau [10,13,14]. Reikia pasverti operacijos naudą ir riziką, todėl paviršių atnaujinimo operacija išlieka indikuotina
jauniems vyrams su gera kaulo kokybe, o moteris dauguma
centrų atsisako operuoti dėl dažnų komplikacijų [5,7,11].
Išvados
1. Dažniausia sąnarinių paviršių atnaujinimo artroplastikos indikacija yra pažengusi klubo sąnario artrozė jauniems
(<55 m.) vyrams, kurių geras kaulo mineralinis tankis.
2. Pagrindinės kontraindikacijos operacijai yra moteriškoji lytis, mažas šlaunikaulio galvos diametras (<50 mm) ir
prasta kaulo kokybė (osteoporozė, kaulinės cistos).
3. Paviršių atnaujinmo operacijos rezultatai yra prastesni, lyginant su standartine klubo artroplastika, nes dažniau
prireikia ankstyvųjų revizijų, tačiau pacientai gali tikėtis
geresnių funkcinių baigčių ir retesnių išnirimo komplikacijų.
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Summary
Hip resurfacing procedures are performed on patients with a
hip arthrosis. This surgery differs from total hip arthroplasty, since
the bone structure and anatomy of the joint are preserved: the femoral neck is left uncut, the specific components according to the
congenital diameter of the joint surfaces are applied, which does
not alter the length of the leg and biomechanics. It is believed that
this is a better restoration of joint function compared to total hip
arthroplasty. Patients quickly return to their activities, even professional sports. However, this promising procedure did not become
the primary surgical treatment of hip arthrosis due to limited indications, exceptional complications and postoperative results. Due
to the technique of the operation and the properties of the prosthesis, the procedure can lead to fracture of the femoral neck or
pseudotumor of the surrounding tissues. The pseudotumor is formed due to the reaction of the surrounding soft tissues with metal
ions, which are formed by rubbing the metal surfaces of the components. These complications are more common in elderly and female patients. As a result, hip resurfacing surgery is indicated only
for young, active men with good bone quality. Thus, this operation
has a specific role in today’s surgical treatment of hip arthrosis.
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