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ÖSSZEFOGLALÁS
A csípőízüle   endoprotézisek revíziói közül szakmai kihívást jelent a femoralis komponens tö-

résével kísért lazulás. 1995–2008 közö   17 esetben észleltünk szártöréssel kombinálódo   szár-
lazulást, amelyek közül 16 esetben sikeresen elvégeztük a törö   szárkomponens eltávolítását és 
cseréjét. Megfi gyelésünk szerint a protézis alulméreteze  sége, varus pozíciója, s a protézis  -
pusa tehető felelőssé a szárkomponens fáradásos töréséért. A revízió során a törö  , rendsze-
rint stabil distalis törtvég eltávolítása melle   stabil, új femoralis komponens beültetése a cél. Két 
esetben anterograd úton, 3 esetben a femur ablakos osteotomiájával, 9 esetben longitudinalis 
osteotomiával, 2 esetben retrográd úton távolíto  uk el a distalis törö   komponenst. Hat esetben 
revíziós hosszú szárat, 10 esetben standard szárat ragaszto  unk vissza. Vizsgálatunkban ele-
mezzük a szárkomponens töréséért felelős tényezőket, az alkalmazo   műté  echnikai módszerek 
előnyeit, hátrányait. 

Kulcsszavak: Arthroplas  ca, csípő – Szövődmények; Csípőízület – Műté   kezelés; 
  Csípőprotézis; Protézistörés; Reoperáció – Módszerek; 

F. Greksa, K. Tóth: Experiences with revision arthroplasty following femoral stem fracture of 
the hip joint prosthesis

From the various techniques of hip joint revision surgeries – having been performed due 
to diff erent indica  ons – the loosening of the femoral component accompanied by femoral 
stem fracture means the biggest challenge for the surgeon. From 1995 to 2008 in our prac  ce 
we had 17 cases when femoral stem loosening was accompained by femoral stem fracture as 
well, and we successfully removed and replaced the broken component in 16 cases. According 
to our observa  ons, the most common causes of worn-out fracture of the femoral stems were: 
inappropriate, mostly underes  mated size of the femoral stem; varus posi  on of the femoral 
stem, and the type of prosthesis. When performing revision surgery, the aim is to remove the 
mostly fi xed and stable distal part of the broken femoral stem, moreover implanta  on of a new 
and also stable femoral component is also of capital importance. In our clinical prac  ce the distal 
part of the broken femoral stems were removed by diff erent methods: anterograde removal was 
performed in 2, retrograde removal in 2 cases, respec  vely, whereas fenestra  on of the femur 
was chosen in 3 and longitudinal osteotomy was made on 9 occasions, respec  vely. In 6 cases, 
long femoral–revision–stems were re-implanted, whereas in 10 cases the re-implanta  on of a 
standard femoral stem proved to be sa  sfactory. The aim of our study was to analyse the risk 
factors of femoral stem fracture and to evaluate the advantages and disadvantages of the applied 
revision arthroplasty techniques. 

Key words: Arthroplasty, replacement, hip – Adverse eff ects; Hip joint – Surgery; 
  Hip prosthesis; Prosthesis failure; Reopera  on – Methods;
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BEVEZETÉS
Az utóbbi év  zedben a primer beülteté-

sekkel arányosan jelentősen nő   a revíziós csí-
pőműtétek száma klinikánkon, hazánkban és 
világszerte egyaránt. A revíziós műtétek ön-
magukban is számos műté  echnikai nehéz-
séget jelentenek, amelyek megoldására nehéz 
egységes ajánlást adni. E műtétek egyik külön-
leges indikációja a femoralis komponens tö-
rése, annak eltávolítása és egyben a revíziós 
műtét elvégzése. A csípőízüle   protézis szár-
komponensének törése gyakoribb cementes 
protéziseknél (6, 7, 15), ritkább a cement nél-
küli protézisek esetében (9), különösen ritka 
revíziós száraknál (1, 2). A cementes szárak 
fáradásos törését a nemzetközi irodalomban 
0,23–0,67% közö   adják meg (4, 5, 11, 15), a 
hazai Artroplasz  ka Regiszter adatai szerint 
hazánkban 2003-ban 0,27% volt (17) a pro-
tézis szárkomponensek törése mia   végze   
revíziók aránya. Már Miller és Charnley (5, 12) 
felhívja a fi gyelmet arra, hogy a szárkompo-
nens varus helyzete a szártörés magasabb elő-
fordulási gyakoriságával jár együ  . A szártörés 
mia   végze   revízióknál a feladat ke  ős. El 
kell távolítani a rendszerint stabil distalis szár-
véget és stabil, implantálható csontállomány 
kialakítása melle   új szárkomponenst kell be-
ültetnünk. Vizsgálatunkban elemeztük e ke  ős 
feladat ellátására általunk alkalmazo   mód-
szereket és azok eredményeit.

ANYAG ÉS MÓDSZER
1995. január 1. és 2008. június 31. közö   

4610 primer csípőízüle   protézis beültetés 
melle   194 csípőízüle   TEP revíziót végez-
tünk el, ezek közül 181 eset dokumentációja 
te  e lehetővé retrospek  v vizsgálatukat. Hat 
esetben Girdlestone állapot kialakítására kény-
szerültünk, 175 reimplantációval járó esetből 
73 aszep  kus és 6 szep  kus szárcserét végez-
tünk. A 73 aszep  kus szárcseréből 42 esetben 
vápacserét is végeztünk, 31 esetben izolált 
szárcsere történt. Az aszep  kus szárcserék 
esetében a primer műtét és a revízió közö   
eltelt idő 114,7±66 hónap volt. A 73 aszep-
 kus szárcseréből 17 (23,3%) a protézis szár-

komponensének törése mia   történt. Az el-
törö   szárak primer beültetését átlagosan 
55,4±8 éves korban végeztük, a törés 65,1±8 

éves korban következe   be, tehát átlagosan 
10 évvel a beültetést követően, ami megfelel 
az irodalmi adatoknak (19). A férfi  : nő arány 
6:11, oldaliságban lényeges eltérés nem volt. 
A törö   17 szárkomponensből 3 külföldi  pus 
volt, a 14 magyar gyártmányú szárból 13 az 
egyik, egy szár egy másik gyártóé volt. Egy szár 
cement nélküli, 16 cementes rögzítésű. A 17 
törö   szárból 13 varus pozícióban le   beül-
tetve (1. ábra). Négy esetben műtét során vá-
pacserére is szükség volt. 

A szárkomponensek lazulásának megítélé-
sére a szárak körül a radiológiai felvételen lát-
ható cson  elszívódást a Gruen zónáknak meg-
felelően osztályoztuk. Irodalmi adatok szerint 
1 mm-nél keskenyebb radiolucens sáv nem jele 
a lazulásnak, 1–2 mm-es sáv pedig csak akkor 
jelent lazulást, ha az progrediál és a csípő fáj-
dalmas. Az 1 mm-nél keskenyebb radiolucens 
sávot 1 pon  al, az 1–2 mm-es sávot 2 pon  al, 
a 2 mm-nél szélesebb sávot 3 pon  al érté-
keltük. A törö   száraknál proximalisan, a 
Gruen zónákban a csontvesztés szignifi kánsan 
nagyobb, mint a törés nélkül meglazult szárak 
esetében (I. táblázat). A szárkomponensek 
varus helyzetét a velőűr becsült hossztengelye 
és a szárkomponens lateralis éle által bezárt 
szög alapján határoztuk meg. A varus pozíció 
átlagértéke 12,3 fok volt (10–19 fok). Mindezt 
az első posztopera  v radiológiai felvételen ha-
tároztuk meg. A 17 törö   szárkomponensből 
társszerzővel konzultálva 13-at alulmérete-
ze  nek ítéltünk. A törö   szárkomponens el-
távolítása céljából az alább módszereket alkal-
maztuk: 
1.  Anterograd kivésés és eltávolítás. 
2. A szárkomponens végénél, vagy a  ól né-

hány cen  méterrel distalisan a femuron 
1×2–3 cm-es ablakot nyitunk, amelyen ke-
resztül a rögzítő csontcement és a törö   
szárvég kiüthető. Az ablak nagyságától füg-
gően húzóhurokkal visszarögzíthető (ab-
lakos osteotomia, transfemoralis feltárás) 
(3, 10, 13). 

3. A femur longitudinalis L alakú osteotomiája, 
a velőűr feleze   megnyitása. A cement és 
a szárvég kiütése után a femur húzóhur-
kokkal egyesítendő (8, 22). 

4.Retrograd velőűri eltávolítás. Térdízüle   
arthrotomia és a velőűr megnyitása után 
konkáv végű, kissé hajlíto  , e célból gyár-
to   és kifejleszte  , különböző átmérőjű 
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velőűrszegekkel a szárvég és a rögzítő ce-
ment proximal felé kiüthető (14, 18, 19). 

E technikák törés nélküli meglazult, 
proximal felől el nem távolítható szárak ese-
tében is alkalmazható megoldások. 

1. ábra Hat éve beültete   cementes protézis szárkomponens törésének képe. A distalis darab stabi-
lan rögzül, a törö   proximalis szár rész körül kiterjedt osteolysis, a komponens varus irányba billent.

I. táblázat A Gruen zónák pontértéke a cson  elszívódás nagysága alapján szártörés és szártörés nélküli revíziók eseté-
ben a szárkomponens körül.

EREDMÉNYEK
A fent leírt módszerek mindegyikét alkal-

maztuk szártöréssel kísért csípőízüle   TEP reví-
ziók során és elsősorban saját tapasztalatainkat 
foglaljuk össze vizsgálatunkban, fi gyelembe 
véve az irodalmi ajánlásokat. 
1. Anterograd eltávolítás. Egy cementes és 

egy cement nélküli törö   szárvéget tud-
tunk a velőűr proximalis vége felől eltávo-
lítani. Mindkét esetben speciális vésőkel 
aprólékos és türelmes munka során véstük 
ki proximal felől a stabil szárvéget és ce-
mentet, majd távolíto  uk el azt. A mód-
szer hátránya, hogy csak bizonyos ese-
tekben alkalmazható, ahol a beragaszto   

szárkomponens alulméreteze   volt, körü-
lö  e viszonylag így tág velőűr és jó csont-
szerkezet található. Előnye, hogy nem szük-
séges a feltárás kiterjesztése, nem gyengül 
meg lényegesen a csontszerkezet. Hátránya 
a hosszabb műté   idő és így a szövődmé-
nyek kialakulásának nagyobb lehetősége. 
Mindkét esetben standard szárat cemen-
teztünk be a revízió során.

2. Ablakos osteotomiák, transfemoralis fel-
tárás. Három esetben alkalmaztuk e tech-
nikát. Mindhárom törö   szár alulmérete-
ze  , varus pozíciójú volt. Képerősítő kont-
rollja melle   külön metszésből tártuk fel a 
szárvég ala    femur szegmenst, nem volt 

Szártörés mia    
revízió

Nem szártörés 
mia    revízió P

Gruen 1 2,5 0,7 P<0,001

Gruen 2 2,0 0,8 P=0,17

Gruen 3 1,3 1,2 P=0,90

Gruen 4 1,8 1,3 P=0,20

Gruen 5 1,8 0,9 P=0,005

Gruen 6 2,0 1,3 P=0,01

Gruen 7 2,3 1,3 P<0,001
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szükség a feltárás kiterjesztésére. Mind-
három esetben a szárvég és a cement e 
célra kifejleszte   hajlíto   eszközzel köny-
nyen eltávolítható volt. A csonton készí-
te   ablakba az eltávolíto   cor  calis le-
mezt húzóhurkokkal rögzíte  ük vissza. 
Ezekben az esetekben azonban számol-
nunk kell a femur törésének veszélyével, 
így egy esetben hosszú revíziós szárat, két 
esetben standard cementes szárat ragasz-
to  unk be. Az utóbbi két protézis distalis 
vége túlért nagyobb mérete és korrekt po-
zícionálása mia   a femur osteotomiáján. 
Vizsgála   periódusunk elő    időszakban 
négy peri- és infraprote  kus törést ész-
leltünk ahol a beültete   szárkomponens 
vége nem hidalta át a femur megnyitását. 

3. A femur longitudinális osteotomiáját 9 
esetben alkalmaztuk. A műtét a feltárás ki-
terjesztését igényli. Képerősítő kontrollja 
ala   a szár végéig lateralisan felfűrészeljük 
a femur proximalis meta- és diaphysisét, a 
szárvégnél ventral felől felezzük a csontot. 
Előzőleg felhelyezzük a húzóhurkokat. Vé-
sőkkel megroppantjuk, megnyitjuk a csont 
felezésével a velőűrt. A periosteumot, iz-
mokat csak annyira választjuk le, hogy 
az osteotomiát pontosan el tudjuk vé-
gezni. A velőűr megnyitása után köny-
nyen kivéshető a szárvég és az azt rög-
zítő csontcement. Distal felé rendszerint 
megtágítjuk a velőűrt. Húzóhurkokkal el-
végezzük a repozíciót és osteosynthesist, 
repozíciós fogók fennhagyása melle   öt 
esetben hosszú szárat, négy esetben az 
osteotomiát túlérő nagyobb és mélyebbre 
süllyeszte   standard szárat ragaszto  unk 
be, a velőűr feltágítását követően. Az új 
szárkomponens megválasztásánál a döntő 
szempont, hogy a szár hossza túlérjen 
a femur osteotomiáján, a csontátmérő 
1,5–2-szeresével. A módszer előnye a tö-
rö   komponens és a csontcement könnyű 
és precíz eltávolításának lehetősége, a 
distalis velőűr megnyitási lehetősége a 
beragasztandó szárkomponens helyének 
könnyebb előkészítése céljából (2. ábra). 
Hátránya a nagyobb feltárás, így a több 
szövődmény lehetősége, a csontállomány 
jelentős meggyengülése, az osteosynthesis 
mozgásstabil volta. 

4. Retrograd velőűri eltávolítást a vizsgált idő-
szakban két esetben végeztünk, az azóta 
eltelt időben már 8 újabb esetben al-
kalmaztuk. A műtétet képerősítő kont-
rollja melle   végezzük. A proximalis pro-
tézis fél standard feltárásból történő eltá-
volítása után proximal felől a distalis szár-
komponenst a lehető legnagyobb mér-
tékben körbevéssük, meglazítjuk. Ezt köve-
tően transligametaris metszésből feltárjuk 
a térdízületet. Standard módon megnyitjuk 
distal felől a velőűrt, s 10–14 milliméteres 
fúróval feltágítjuk a velőűr behatolási ka-
puját. Erre a célra kifejleszte   konkáv végű 
speciális rúddal képerősítő kontrollja mel-
le   distal felől kiütjük a proximal felől 
meglazíto   szárvéget és csontcementet. 
A protézis eltávolítása után a distalis esz-
közt a velőűrben hagyva azt visszahúzzuk, 
de nem távolítjuk el, s felfúrjuk a femur 
proximalis felét. Ezzel a térdízületet védjük 
a csont és cement törmelék bejutásától, 
proximal felől a felfúrt velőűrt alaposan 
átöblítjük (3. ábra). Vizsgált eseteinkben 
a felfúrást és a velőűr feltágítását köve-
tően standard szárakat ragaszto  unk be. 
A módszer előnye, hogy nem kell a csí-
pőtáji feltárást kiterjeszteni, a csontállo-
mány nem gyengül meg, nem szükséges 
revíziós szár alkalmazása a feltárás mia  , 
csak ha egyébként a preopera  v csontál-
lomány ezt indokolja. Hátránya a térdízület 
megnyitása, amelyet drenálni kell a velőűri 
vérzés mia  . Szep  kus esetben nem alkal-
mazható módszer, s nem ajánlo   végzése, 
ha a distalis cementdugó szélesebb, mint 
bárhol e  ől a pon  ól proximalisan a femur 
velőűrének átmerője. Technikailag nehe-
zebben kivitelezhető a műtét a femur je-
lentős, rendszerint varus és antecurva  ós 
tengelydefomitása, görbülete esetén. 

A 17 utánvizsgált szártörés közül 16 
esetben a fen   módszerek valamelyikével si-
került a szárcserét elvégeznünk. Egy esetben 
a törö   szárvéget sem anterograd, sem 
retrograd úton nem tudtuk eltávolítani, s a 
nagyfokú proximalis csontvesztés és a számos 
kísérő belgyógyásza   betegség mia   a reví-
ziótól eltekinte  ünk, a vápát eltávolíto  uk 
és Girdlestone helyzetet hagytunk hátra. 
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2. a ábra 15 éve beültete   cementes protézis törésének képe a distalis vég stabil, proximalisan jelentős 
osteolysis és varus irányú billenés.

2. b ábra A femur longitudinális osteotomiája során a szárvéget eltávolíto  uk a csontcemen  el együ  , majd hú-
zóhurkokkal osteosynthesist végeztünk revíziós cementes hosszú szár beültetésével. Vápacsere is szükségessé 

vált, homológ csontpótlás és vápakosár beültetésével.

3. ábra: Retrográd szárkiütés lépései. A proximalis törtdarab anterograd úton már eltávolításra került. 
a: A megfelelő méretű konkáv végű velőűrszeget a térdízület felől képerősítő 

kontrollja melle   felvezetjük a szárvéghez. 
b: Rotálással a hajlíto   velőűrszeget ráközelítjük a szárvégre.

c: A velőűrszeg konkáv végét a szárkomponens kúpos végére illesztjük és a szárkomponenst distal felől kiütjük. 
d: A reziduális csontcement fragmentumok distal és proximal felől teljes mértékben eltávolíthatók, a velőűr cement-

mentes, kész az új femoralis komponens helyének előkészítésére.

a b c d

a b
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Négy esetben vápacserét is végeztünk, amelyek 
közül két esetben homológ csontpótlásra, vá-
pakosár alkalmazására is szükség volt. Minden 
esetben an  bio  kumos csontcementet hasz-
náltunk. Intraopera  v és posztopera  v szö-
vődményünk nem volt. Valamennyi, fen   re-
vízión átese   betegünk rendszeresen jár el-
lenőrző vizsgálatra. A revízió óta eltelt átlagos 
idő 6 (2–13) év volt. Radiológiai felvételen la-
zulást nem észleltünk, a betegeknek lényeges 
panasza nem volt. A Girdlestone állapo  al élő 
beteg életminőségét elfogadhatónak tartja, sa-
rokemeléssel, egy könyökmankóval járóképes. 

MEGBESZÉLÉS
1995. január 1. és 2008. június 31. közö   

klinikánkon végze   73 aszep  kus szárcsere 
közül 17 szárkomponens törése mia   vált szük-
ségessé. Ebben az időszakban 4610 primer mű-
tétet végeztünk. A szárlazulás mia    revízióink 
aránya 1,58%, ami nemzetközi és hazai össze-
hasonlításban is jónak mondható (17). Vala-
mennyi beteg primer műtéte klinikánkon tör-
tént, természetesen az adat nem tartalmazza, 
akiknek ilyen  pusú revíziója más intézetben 
történt, és erről adatot, jelzést nem kaptunk. 
A cementes szárak fáradásos törését a nemzet-
közi irodalom 0,23% és 0,67% közö   adja meg 
(4, 5, 11, 16). Az általunk észlelt 0,36%-os arány 
megfelel e nemzetközi adatoknak és a 2003-as 
hazai Artroplasz  ka Regiszter 0,27%-os ada-
tának (17). Vizsgálatunk alapján a szár varus 
pozíciója (5, 12), annak alulméreteze  sége, 
proximalisan kezdődő lazulása és a protézis  -
pusa tehető leginkább felelőssé a szárkom-
ponens fáradásos töréséért. Természetesen 
mindezt befolyásolja a cementezés techni-
kája, a beteg ak  vitása, testsúlya, a befo-
gadó csontállomány szerkezete, a proximalis 
femurvég alakja, a velőűr formája, tágassága. 
Anyagunkban a 17 törö   szárkomponensből 
13 az egyik hazai gyártó terméke volt. Vizsgála-
tunk óta módosíto  ák a protézis anyagszerke-
zetét, felszíni kiképzését és előállítási technoló-
giáját. A varus pozíció elkerülése elsősorban az 
operatőr feladata, bár időnként a femur varus 
irányú görbülete ezt szinte lehetetlenné teszi, 
illetve a fent említe  , módosíto   protézis  pus 
alakja is elősegíte  e a varus irányú pozícioná-
lást (II. táblázat). 

Valamennyi általunk észlelt és operált 

szártörés esetében a distalis törö   vég stabilan 
rögzült a velőűrben, proximalis vége változó 
mértékű cson  elszívódás melle   varus irányba 
billent. Műté   megoldásuk ke  ős felada  al jár, 
törö   szár eltávolításával és új femoralis kom-
ponens beültetésével. Valamennyi esetben az 
előbbi volt műté  echnikailag nehezebb fel-
adat. Az anterograd eltávolítás sajnos csak 
ritkán sikeres. A femur ablakos osteotomiája 
(3, 10, 13), a femur longitudinális osteotomiája 
(8, 22) alkalmas módszerek, de valamennyi a 
femur csontszerkezetének meggyengülését 
okozza, s gyakran revíziós hosszú szár beülte-
tése szükséges, a feltárás kiterjesztése melle   
(21). Tapasztalataink alapján a retrográd ve-
lőűri eltávolítás tűnik a legkevésbé megterhelő 
és legkíméletesebb megoldásnak (14, 18, 19), 
amennyiben a módszer leírása során taglalt, vi-
szonylag szűk indikációs feltételek ado  ak. To-
vábbi és újabb tapasztalatainkról későbbi köz-
leményünkben kívánunk beszámolni. 

A radiológiai felvétel alapján a műtét elő   
felállítható egy műté   terv, de azt, miként ma-
gunk is tapasztaltuk, sokszor módosítanunk 
kelle  . Így szártöréssel járó revízió során, va-
lamennyi felsorolt módszer alkalmazásának le-
hetőségére fel kell készülnünk, amely az ope-
ratőr részéről kellő szakmai felkészültséget és 
a módszerekhez szükséges teljes körű műszere-
ze  séget igényel. A 16 revízió során beültete   
femoralis komponensből 6 hosszú, revíziós szár 
volt. Az anterograd és retrograd módszereknél 
nem volt szükség hosszú szár alkalmazására, a 
femur megnyitásával járó esetekben a revíziós 
szárak melle   alkalmazo   standard szárkom-
ponensek minden esetben túlértek a femur 
osteotomiája alá a csontátmérő 1,5–2-szere-
sével. Homológ, autológ csontpótlásra egyik 
esetben sem volt szükség, valamennyi szár-
komponenst an  bio  kumos csontcemen  el 
rögzíte  ük. Négy esetben a vápa cseréje is 
szükségessé vált, a fejkomponens cseréjét 
minden esetben elvégeztük. 

A szártöréssel kísért revíziós műtétekre 
számos módszert dolgoztak ki, amelyek alkal-
mazására egységes szabályt kidolgozni nem 
lehet. A műtétek során törekednünk kell a le-
hető legkisebb feltárásra, a csontállomány leg-
kisebb mértékű gyengítésére. Amennyiben 
a műtét során a proximalis femurvég szerke-
zete, stabilitása meggyengül, revíziós hosszú 
szár alkalmazása szükséges, amely áthidalja a 
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mechanikailag meggyengült csontállományt. 
Amennyiben standard szárat alkalmazunk, 
annak mérete, beültetési mélysége ugyanezt 
a feltételt kell teljesítse. A standard szárkom-
ponens alkalmazásának előnye, hogy későbbi, 
esteleges újabb lazulás és csontvesztés esetén 
a distalis stabil csontszerkezet lehetővé teszi 
ismételt, hosszú szár beültetésével történő re-
vízió elvégzését. A fen   módszerek alkalma-
zásának ismerete és a műtétekhez szükséges 

műszereze  ség megléte esetén csaknem 
minden szártörés mia   végze   revíziós műtét 
sikeresen elvégezhető. 

Vizsgálatunkban az irodalomban leírt tech-
nikák alkalmazása során szerze   tapasztalata-
inkat közöltük. Eseteink alacsony száma véle-
ményünk szerint még nem elegendő érdemi 
összehasonlításra a felsorolt irodalmi ajánlá-
sokkal és azok eredményeivel.

Műtét száma varus 
helyzet

külföldi 
 pus

I. hazai 
gyártó

II. hazai 
gyártó

beültete   protézis

Anterograd 
eltávolítás

2 1 0 0 2 2 standard szár

Ablakos femur 
osteotomiák

3 2 0 1 2
2 standard, 1 revízi-

ós hosszú szár

Longitudiná-
lis OT

9 8 0 0 9
4 standard, 5 hosszú 

revíziós szár

Retrograd 
eltávolítás

2 1 2 0 0 2 standard szár

Girdlestone 
állapot

1 1 1 0 0 0

II. táblázat   A revíziós műtétek megoszlása, száma, varus pozíciója, 
a törö   szárak  pusa és a beültete   új szárak  pusa.
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