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ÖSSZEFOGLALÁS
A szerzők az elmúlt évek kutatómunkája során radiosztereometriai analízissel térdprotézisek 

migrációját vizsgálják. Alábbi közleményükben egy szeptikus lazulás esetén tapasztalt protézismig-
rációt mutatnak be radiosztereometriai módszerrel. Megállapítják, hogy radiosztereometriával a 
lazulás korai jelei már jóval a klinikai tünetek megjelenése előtt észlelhetőek, illetve, hogy az el-
mozdulás nagysága mellett annak iránya is rövid idő alatt megváltozhat. 
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M. Kiss-Polauf, Á. Illyés, B. Havasi, R. M. Kiss, J. Kiss: Radiostereometric analysis for measuring 
tibial component migration in a case of a septic loosening

The authors perform radiostereometric analysis in the last years to investigate the migration 
of total knee implants. In the following article they demonstrate a case of a septic implant 
loosening with radiostereometric analysis. They state that with radiostereometry early loosening 
signs can be observed well before clinical symptoms occur and that the range and direction of 
migration can change in a short period of time. 
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BEVEZETÉS
A Szent János Kórház Ortopédiai–Tra-

umatológiai Osztályán pályázati kere-
tekből 2008-óta használunk marker-alapú 
radiosztereometriai analitikai módszert térd-
protézisek térbeli migrációjának vizsgálatára. 
A többéves kutatás célja, hogy az all-poly és 
fémtálcás tibialis komponensének migrációs 
jellegzetességeit meghatározzuk és összeha-
sonlítsuk. A kezdeti eredményeket a „Térdízü-
leti endoprotézisek térbeli migrációjának vizs-
gálata radiosztereometriai módszerrel – korai 
eredményeink” cikkben (4) foglaltuk össze. A 
vizsgálathoz beválasztott egyik betegnél szep-
tikus lazulás alakult ki. Ez lehetőséget terem-
tett arra, hogy esetbemutatás szintjén is ösz-
szefoglaljuk a radiosztereometria mindennapi 
gyógyításban betöltött szerepét speciális prob-
lémák esetén. 

ANYAG	ÉS	MÓDSZER

Vizsgált személy és kórlefolyása
A 80 éves nőbetegünknél (testmagasság 

1,64 m, testtömeg 70 kg, BMI 26 kg/m2) 
2008 májusában bal oldali totál térdízületi 
endoprotézis beültetést végeztünk all-poly 
tibialis komponenssel. A térdízület beülteté-
sével egy időben a radiosztereometriai ana-
lízishez a femur distalis, a tibia proximalis 
metaphysisébe, valamint a polyetilén insertbe 
– a műtét során – 1 mm átmérőjű, komponen-
senként 3–5, összesen 14 darab jelzőgolyót 

helyeztünk el periprotetikusan, speciális, ke-
reskedelmi forgalomban kapható belövő pisz-
toly segítségével. A nemzetközileg elfogadott 
beavatkozás a beteg számára veszélytelen, 
csupán néhány perccel hosszabbítja meg a 
műtétet és a műtét eredményességét nem be-
folyásolja. A beteg műtét utáni kezelése és re-
habilitációja a szokásos protokoll szerint zaj-
lott (2). Betegünk távoli lakhelyére hivatkozva 
csak 9 hónappal később (2009-ben) jelentke-
zett az első kontrollvizsgálatra, amikor szub-
jektív panaszai még nem voltak (Knee Society 
Score – KSS: 100/85), és az analóg röntgenfel-
vételeken lazulásra utaló jel nem volt látható. 
A következő kontrollvizsgálatra több mint 1 
év múlva, 2010 nyarán jelentkezett. Szub-
jektív panaszai kifejezett lazulásra utaltak (KSS: 
30/0) az analóg röntgenfelvételeken a lazu-
lásra utaló jelek már szabad szemmel is jól lát-
hatóak voltak (1. ábra). 

Kontrollvizsgálatkor a betegnek láza nem 
volt, de általános állapota jelentősen lerom-
lott. Az akkor levett ízületi punctatumból 
koaguláz negatív Staphylococcus epidermidis 
tenyészett ki. Széles spektrumú szisztémás an-
tibiotikus kezelést kezdtünk, majd megfelelő 
előkészítést követően eltávolítottuk a proté-
zist, mely műtét során az implantátum kör-
nyezetében jelentős csontpusztulást tapasz-
taltunk. Megfelelő debriedement után anti-
biotikumos spacert ültettünk be (2. ábra). Be-
tegünket sajnos egyéb kísérő betegségei és a 
fokozatosan romló általános állapota miatt a 
posztoperatív 14. napon elvesztettük.

1.	ábra  Analóg röntgenfelvételek a kontrollvizsgálatok során  
a-b 2008 
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c–d 2009

e–f 2010

2.	ábra  Pre- és intraoperatív képek
a-b
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2.	ábra 
c-d

2.	ábra  
e-f

Radiosztereometrai mérési módszer
A protokoll szerint műtétet követően az 

1–14. napon, majd a szakmai kollégium ajánlá-
sának megfelelően a posztoperatív időszak 3., 
6. és 12. hónapjában, majd évente végzünk ra-
diológiai vizsgálatot (4). Jelen esetben a vizs-
gált beteg távoli lakhelye miatt nem a megfe-
lelő időpontokban érkezett a kontrollvizsgála-
tokra, így a radiosztereometria vizsgálatokhoz 
szükséges röntgenfelvételeket a posztoperatív 
2. napon, majd a műtét után 9, 25 és 27 hó-
nappal végeztük el. A röntgenvizsgálat közel 
egy időben két különböző irányból, két külön 
röntgencsővel, két külön filmre való expozíciót 
jelent 50–60 kV, 100–200 mAs expozíciós para-
méterekkel. A röntgenfilmeket biplanaris inter-
polációs keretbe helyezzük. A mérőkeret mű-
anyag lapjában található golyók filmvetülete 

adja a külső koordinátarendszer mérőpont-
jait. Betegünknél a kiértékelés technikai nehéz-
ségek miatt elhúzódott. A periprotetikusan el-
helyezett jelzőgolyók térbeli helyét (belső ko-
ordinátarendszer) a tibialis komponens jelleg-
zetes pontjait, valamint az insertben lévő go-
lyók helyét a külső koordinátarendszerben 
az UmRSA módszer feldolgozó program-
jával (UmRSA Analysis v5.0, 2002) határozzuk 
meg (1, 5). A mérési és feldolgozási módszer 
intraobserver hibája 0,01 mm, interobserver 
hibája 0,05 mm (3). A módszer pontos leírása 
Illyés és Kiss J. közleményeiben találhatók meg 
(2, 3). A vizsgálatot a Semmelweis Egyetem Tu-
domány Etikai Bizottsága 224/2004 szám alatt 
engedélyezte. A beteg a vizsgálat lefolytatá-
sáról és a mindenkori visszalépés lehetősé-
géről írásbeli és szóbeli tájékoztatást kapott, 
amelynek elfogadását aláírásával is igazolta.
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A feldolgozó program segítségével a jelző-
golyók térbeli koordinátájából a tibialis kom-
ponens és műanyag insert x, y, z koordináta-
tengely menti elmozdulását számoltuk. Defi-
níció szerint egységesen – a térd oldaliságától 
függetlenül – az x–tengely irányú pozitív elmoz-
dulás a medialis irányú, az y–tengely irányú po-
zitív elmozdulás a cranialis irányú, míg a z–ten-
gely irányú pozitív elmozdulás az anterior el-
mozdulást jelenti. A negatív előjel x–tengelyű 
elmozdulás esetén a lateralis, az y–tengelyű 
elmozdulás caudalis, míg a z–tengelyű elmoz-
dulás esetén a posterior irányú elmozdulást je-
lenti (4). Az eredő 3D migráció (v) értékét a tér-
beli Pithagorasz összefüggéssel számítottuk:   
(4). 

EREDMÉNYEK
Az eredményeket a 3. és a 4. ábrán fog-

laltuk össze, megadva a numerikus értékeket 
is. A 3. ábrán az adott időpontokban elvég-
zett röntgenvizsgálatok alapján meghatározott 

irányonkénti és az eredő elmozdulás nagy-
ságát mutatja. 9 hónappal a műtét után 2,1 
mm anterior irányú elmozdulás, 0,116 mm 
lateralis és 0,271 mm nagyságú caudalis elmoz-
dulás alakult ki, ami 2,15 mm eredő migrációt 
jelent. Ekkor betegünknél lazulásra utaló fizi-
kális jeleket, panaszokat még nem észleltünk. 
A műtét utáni 25. hónapra, a migráció iránya 
két esetben is megváltozott, anterior migráció 
után 1,81 mm-es posterior, és a lateralis mig-
ráció után 0,642 mm nagyságú medialis mig-
ráció alakult ki, míg a caudalis migráció közel 
ötszörösére nőtt (1,072 mm). Az eredő mig-
ráció csak kismértékben változott (2,2 mm). 
A posztoperatív 27. hónapban végzett vizsgá-
latkor a medialis migráció csak kismértékben 
nőtt. Elmozdulásokból számított éves elmoz-
dulás medialis irányban 0,424 mm, a caudalis 
elmozdulás 0,481 mm, a posterior elmozdulás 
0,471 mm, míg az eredő elmozdulás 0,79 mm 
(4. ábra).

3.	ábra  Az elmozdulás változása az idő függvényében

4.	ábra  Az elmozdulás 3D ábrázolása
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MEGBESZÉLÉS
A kapott eredményekből egyértelműen lát-

szik, hogy a 9 hónapos röntgenfelvételekből 
meghatározott elmozdulások, illetve a későbbi 
éves elmozdulások is kórosan nagyok. Előző 
vizsgálatunkkor (4) all-poly tibialis komponens 
esetén az éves elmozdulás 0,067 mm volt, míg 
ebben az esetben ez közel tízszeres, azaz 0,79 
mm volt. Hasonló tendencia volt megfigyel-
hető az irányonkénti elmozdulások esetén is. 

Az eredmények azt is szemléltetik, hogy 
szeptikus lazulás esetén rövid idő alatt nem-
csak az elmozdulás nagysága nőhet meg több-
szörösére, hanem a migráció iránya is megfor-
dulhat. Így például a 9. és 25. hónap elmozdu-
lásait figyelve a változás x irányban 0,758 mm, 
y irányban 0,801 mm, z irányban 3,944 mm. 
Ez azt jelenti, ha az elmozdulás iránya megvál-
tozik, akkor az összehasonlítást nem elegendő 
a kiinduló vizsgálat eredményeihez hasonlítani, 
hanem az előző vizsgálat eredményeihez ké-
pest is el kell végezni az előjelhelyes összeha-
sonlítást. Ezt figyelembe véve a második évre 
az éves elmozdulás x irányban 0,569 mm, az y 
irányban 1,00 mm, míg z irányban 2,96 mm. Az 
eredő elmozdulás figyelése sem elegendő ön-
magában, hanem a tengelyeknek megfelelő el-
mozdulásokat és az irányokat is folyamatosan 
figyelni kell. 

Wilson és társai a vizsgálatuk első két 
évében 0,2 mm alatti, a következő 3 évben 
0,3 mm alatti migrációt tekintettek elfogad-
hatónak („stable”), ennél nagyobb értékek 
esetén lazulásra kockázatosnak („at risk”) nyil-
vánították az implantátumot. 21 cementezett 
esetből 1 esetben tapasztaltak tartós 0,3 mm-
nél nagyobb migrációt, szeptikus esetet nem 
említettek (6). Meg kell jegyezni, hogy Wilson 
és társai a migrációt főként MTPM (Maximal 
Total Point Motion) értékkel mérték, amely az 
implantátum legnagyobb elmozdulásáról ad in-
formációt, a karakterisztikájáról azonban nem. 
Az általunk is használt vektor-értékek a lazu-
lási vagy adott esetben stabilizálódási folyamat 
szempontjából sokkal több információt adnak. 

Összefoglalóan elmondható, hogy a 
radiosztereometria használata azonnali kiérté-
keléssel mind a betegek, mind a klinikai gya-
korlat számára is lényeges előnyökkel bírhat, 
mert a korai lazulás jeleit figyelve, a revíziós 
műtét hónapokkal, akár évekkel korábban in-
dikálható, amelyet mind a csontállomány, mind 
a beteg szempontjából kedvezőbb feltételek 
mellett tudunk elvégezni. 
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