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Ζητούν κατάργηση 
των µεταλλικών εµφυτευµάτων ισχίου

Τα αµιγώς µεταλλικά εµφυ-
τεύµατα (προθέσεις) ισχί-
ου αποτυγχάνουν σε πολύ 

υψηλότερα ποσοστά απ’ ό,τι τα 
άλλα είδη και πρέπει να καταρ-
γηθούν, υποστηρίζουν βρετανοί 
ερευνητές. Τα ποσοστά αποτυ-
χίας είναι ιδιαιτέρως υψηλά για 
όσα φέρουν στέλεχος και µεγά-
λη κεφαλή, καθώς και σε όσα 
εµφυτεύονται σε γυναίκες. Στις 
περιπτώσεις αυτές, τα ποσοστά 
αποτυχίας είναι τετραπλάσια 
απ’ ό,τι µε άλλα είδη προθέσε-
ων ισχίου, σύµφωνα µε τη σχε-
τική µελέτη που δηµοσιεύεται 
στην επιθεώρηση «The Lancet».

Η ολική αντικατάσταση της 
άρθρωσης του ισχίου ουσι-
αστικά σηµαίνει τοποθέτηση 
τριών προθέσεων. Οι δύο από 
αυτές τοποθετούνται στο µηρό 
και η τρίτη στην λεκάνη. Οι 
προθέσεις που τοποθετούνται 
στο µηρό είναι µία µακριά και 
µία στρογγυλή. Η µακριά πρό-
θεση µπαίνει µέσα στο κόκαλο 
και κατασκευάζεται από κράµα 
ισχυρού ανοξείδωτου µετάλ-
λου, ενώ η στρογγυλή είναι το 
άκρο (κεφαλή) της µηριαίας 
πρόθεσης και είναι µεταλλική 
ή κεραµική. Η πρόθεση που 
τοποθετείται στη λεκάνη έχει 
κοίλο σχήµα και µπορεί να εί-
ναι πλαστική, µεταλλική ή κε-
ραµική. Οι ερευνητές ανέλυσαν 
στοιχεία από περισσότερες από 
400.000 αρθροπλαστικές ισχί-
ου, οι οποίες εκτελέστηκαν µε-
ταξύ 2003 και 2011 σε Αγγλία 
και Ουαλία. Σε περισσότερες 
από 31.000 από τις επεµβάσεις 
είχαν τοποθετηθεί αµιγώς µε-
ταλλικές προθέσεις ισχίου.

Οι ερευνητές παρακολούθη-
σαν την πορεία της υγείας των 
ασθενών για χρονικό διάστηµα 
έως επτά χρόνια, διαπιστώνο-
ντας πως οι αµιγώς µεταλλικές 
προθέσεις ισχίου απέτυχαν στο 
6,2% των περιπτώσεων – ένα 

ποσοστό πολύ υψηλότερο από 
αυτό που παρατηρήθηκε µε τις 
προθέσεις που και διέθεταν κε-
ραµικά ή πλαστικά τµήµατα.

Επιπλέον, το ποσοστό αποτυ-
χίας εξαρτιόταν από το µέγεθος 
της κεφαλής της προθέσεως: 
κάθε αύξηση κατά 1 χιλιοστό 
της διαµέτρους της κεφαλής, 
συνοδευόταν από αύξηση κατά 
2% στον κίνδυνο αποτυχίας.

Αντιθέτως, στις αµιγώς κε-
ραµικές προθέσεις ισχίου, τα 
ποσοστά αποτυχίας µειώνονταν 
µε τις µεγαλύτερου µεγέθους κε-
φαλές. Στις γυναίκες, εξάλλου, 
τα ποσοστά αποτυχίας των αµι-
γώς µεταλλικών προθέσεων µε 
στέλεχος ήταν τετραπλάσια απ’ 
όσα µε τα κεραµικά ή πλαστικά 
εµφυτεύµατα.

«Οι αµιγώς µεταλλικές προθέ-
σεις ισχίου µε στέλεχος έχουν 
φτωχά ποσοστά επιβίωσης σε 
σύγκριση µε τις άλλες προθέ-

σεις και δεν πρέπει να εµφυτεύ-
ονται», ήταν το συµπέρασµα της 
καθηγήτρια Άσλεϊ Μπλοµ, από 
το Πανεπιστήµιο του Μπρίστολ, 
και των συνεργατών της.

«Όλοι οι ασθενείς µε αυτές τις 
προθέσεις πρέπει να παρακο-
λουθούνται προσεκτικά - ιδίως 
οι νεαρές γυναίκες στις οποίες 
έχουν εµφυτευθεί προθέσεις µε 
µεγάλης διαµέτρου κεφαλές», 
κατέληξαν. Η δηµοσίευση της 
νέας µελέτης έρχεται 10 ηµέρες 
έπειτα από την ανακοίνωση της 
βρετανικής Ρυθµιστικής Αρχής 
Φαρµάκων & Προϊόντων Υγεί-
ας (MHRA) πως οι ασθενείς µε 
αµιγώς µεταλλικές προθέσεις 
µε στέλεχος χρειάζονται ετήσιο 
τσεκ απ. Η χρήση αυτών των 
προθέσεων µειώνεται στη Βρε-
τανία, όµως σε άλλες χώρες 
όπως οι ΗΠΑ είναι εκτενής, 
αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 
έως 35% των εµφυτευµάτων.


