
Poradnik dla Pacjenta 
leczonego w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

w Szpitalu Powiatowym w Ostrowcu Św.

po endoprotezoplastyce stawu biodrowego
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Alloplastyka  stawu  biodrowego  jest  jednym  z  najczęściej  wykonywanych  zabiegów

ortopedycznych. 

Polega  na  zastąpieniu  zużytych  własnych  powierzchni  stawowych  sztucznym  stawem,  czyli

endoprotezą. 

• Proteza  stawu  biodrowego  jest

wzorowana  na  anatomii  stawu

biodrowego, składa się z:panewki, 

• trzpienia, 

• oraz głowy. 

Dwa  elementy,  czyli  część  udowa  zwana

trzpieniem  wykonane  są  ze  stopu  metali

biokompatybilnych, czyli tolerowanych przez

organizm.  Pokryte  są  one  substancjami

umożliwiającymi  przyrośnięcie  implantów

do kości – mikroporowatym stopem tytanu,

lub kryształkami  hydroksyapatytu. 

Wkład do panewki może być polietylenowy (polietylen wysokiej gęstości HDPE), ceramiczny lub

metalowy. 

Głowa endoprotezy wykonana jest ze stopu metali lub ceramiki.

RODZAJE ENDOPROTEZ

• endoproteza całkowita bezcementowa, 

• endoproteza przynasadowa (krótki trzpień), 

• endoproteza powierzchniowa (kapoplastyka), 

• endoprotezy rewizyjne. 

Odpowiedni  typ  protezy  jest  dobierany  dla  chorego  przez  lekarza  prowadzącego  leczenie,  po

dokładnym badaniu klinicznym oraz ocenie badań dodatkowych 

Objawy przemawiające za koniecznością operacji to:

• uporczywy ból utrzymujący się przez większą część dnia (nawet w spoczynku i w nocy)  

z niewielką lub krótkotrwałą poprawą po lekach przeciwbólowych 

• trudności ze wstaniem z pozycji siedzącej 

• trudności w chodzeniu, szczególnie po schodach 

• ograniczenie codziennej aktywności życiowej 
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WSKAZANIA DO WYMIANY STAWU BIODROWEGO

Wyczerpanie możliwości  leczenia farmakologicznego i  operacyjnego oraz  nieskuteczność takich

zabiegów  jak  artroskopia,  debridement (oczyszczenie  chirurgiczne  stawu),  shaving  (usunięcie

uszkodzonych  fragmentów),  synovectomia (chirurgiczne  usnięcie  zmienionej  chorobowo  błony

maziowej w obrębie stawu lub ścięgna) czy osteotomia powodują, że endoprotezoplastyka stawu

biodrowego jest obecnie metodą z wyboru w leczeniu zaawansowanej koksartrozy u osób po 60

roku życia. 

Zabieg wykonuje się u pacjentów, u których doszło do zniszczenia  powierzchni stawowych:

• najczęściej w przebiegu choroby zwyrodnieniowej, 

• w przebiegu chorób zapalnych zwłaszcza reumatoidalnego zapalenia stawów, 

• po urazach, 

• w przebiegu jałowej martwicy głowy kości udowej.

PRZECIWWSKAZANIA DO WYMIANY STAWU BIODROWEGO

1. Bezwzględne czyli operacja nie może się odbyć:

• Guzy złośliwe, które uniemożliwiają właściwe zamocowanie implantu, 

• Staw nauropatyczny zwany też stawe Charcota (brak czucia obwodowego),

• Proces zakaźny w stawie. 

2. Względne czyli operacja zależy od decyzji lekarza:

• Znaczna osteoporoza, 

• Otyłość,  

• Żylaki,  

• Młody wiek,  

• Współistniejące schorzenia,  

• Miejscowe zakażenie,  

• Postępujące ubytki neurologiczne,  

• Brak lub względna niewydolność mięśni odwodzących,  

• Pacjenci  wymagający  rozległych  zabiegów  dentystycznych  lub  urologicznych

(powinni najpierw wyleczyć swoje dolegliwości) 

Według  najnowszej  klasyfikacji  Europejskiego  Towarzystwa  Kardiologicznego  zabiegi

protezoplastyki  stawu  biodrowego  zalicza  się  do  operacji  o  pośrednim  ryzyku  (1-5%)  nagłego

incydentu sercowego, natomiast zabiegi protezoplastyki stawu kolanowego obarczone są niskim

(<1%) ryzykiem wystąpienia nagłego zgonu sercowego lub zawału serca w 30-dniowym okresie

pooperacyjnym 
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GŁÓWNE CELE LECZENIA OPERACYJNEGO:

• uwolnienie chorego od dokuczliwych dolegliwości bólowych lub przynajmniej wyraźne ich

ograniczenie, 

• korekta zaburzonej osi stawu 

• poprawa stabilności stawu, 

• przywrócenie w jak największym stopniu prawidłowego zakresu ruchów oraz prawidłowej

funkcji statycznej i dynamicznej, 

• poprawienie jakości życia pacjenta. 

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU OPERACYJNEGO

Przed przyjęciem do oddziału pacjent będzie poproszony o wykonanie badań laboratoryjnych. 

Ich zakres uzależniony jest od wieku i stanu ogólnego:

• morfologia krwi 

• APTT (krzepliwość krwi) 

• jonogram 

• grupa krwi 

• badanie ogólne moczu 

• EKG (obowiązkowo po  40 roku życia) 

• RTG klatki piersiowej (zdjęcie aktualne, zrobione najwcześniej pół roku przed planowanym

zabiegiem) 

• poziom białka

• wszystkie dodatkowe badania zalecone przez lekarza w trakcie konsultacji. 

Mogą  zostać  zlecone  inne  badania  dodatkowe,  w celu  określenia  aktualnego  stanu  zdrowia,  

np. w przypadku chorób tarczycy - wymagane są aktualne badania TSH, FT3, FT4.

Dodatkowo:

1. Pacjent powinien wykonać cykl szczepień przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby.

2. Jeżeli  chory  leczy  się  specjalistycznie,  szczególnie  na  choroby  serca,  cukrzycę,  żylaki 

kończyn dolnych powinien posiadać konsultację specjalistyczną o braku przeciwwskazań do

leczenia operacyjnego oraz  ewentualnych zaleceniach  terapeutycznych na czas  pobytu  

w oddziale.

3. W okresie 10 dni przed zabiegiem należy unikać przyjmowania leków zawierających kwas

acetylosalicylowy  (np.  Acard,  Aesan,  Aspiryny,  Polopiryny),  preparatów  acenokumarolu

(np.  Acenokumarol,  Syncumar,  Cintrom),  ponieważ  leki  tych  grup  zwiększają  ryzyko

nadmiernego  krwawienia  w  trakcie  operacji  i  w  okresie  pooperacyjnym,  co  powoduje

wzrost możliwości powikłań. 
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4. Wskazane  jest  uzyskanie  konsultacji  stomatologicznej  celem  wykluczenia  przewlekłych

ognisk  zapalnych  w  obrębie  jamy  ustnej.  Obecność  infekcji  w  jamie  ustnej  zagraża 

przedostaniem  bakterii  drogą  krwionośną  i  zakażeniem  protezy  co  wywołuje  jej

obluzowanie i konieczność ponownego zabiegu. 

5. Zalecona jest normalizacja masy ciała. 

Nadmierna masa ciała zwiększa szybkość „zużywania” endoprotezy i sprzyja powikłaniom.

6. Poprawa  kondycji  fizycznej  przed  zabiegiem  zaowocuje  szybszym  powrotem  do  pełnej

sprawności  po  zabiegu.  Szczególnie  zalecone  jest  wzmocnienie  mięśni  kończyny  dolnej

 i górnej. 

7. Pacjent zgłaszający się na oddział powinien posiadać:

a) wygodne i bezpieczne obuwia zapinane na rzepy (sandały, obuwie sportowe) 

b) długą łyżkę do butów (min 80 cm), gdyż bezpośrednio po zabiegu nie wolno się schylać 

i zginać operowanej kończyny w st. biodrowym więcej niż 900

c) kule łokciowe

8. Pacjent powinien zorganizować sobie funkcjonowanie w domu po zabiegu. 

Ustawienie  mebli  umożliwiające  chodzenie  o  kulach  lub  z  balkonikiem,  usunięcie

przedmiotów o które można potknąć się w trakcie chodzenia,  eliminując w ten sposób

ryzyko  upadku.  Zapewnić  pomoc  innych  osób  (transport  z  oddziału,  przygotowywanie

posiłków, wysokości łóżka, krzeseł i sedesu) 

Planowy zabieg operacyjny nie może zostać wykonany w przypadku złego stanu zdrowia pacjenta,

w dniu zaplanowanej operacji. 

Wszelkiego rodzaju infekcje bakteryjne, czy wirusowe oraz nieustabilizowane choroby przewlekłe,

spowodują odstąpienie lekarza od zaplanowanego zabiegu operacyjnego do czasu poprawy stanu

zdrowia lub wyjaśnienia wątpliwości medycznych. 

Zlecone  w okresie  przedoperacyjnym badania  mają  za  zadanie  pomóc lekarzowi  w określeniu

aktualnego stanu zdrowia i możliwości jego poprawy, do dnia wyznaczonej operacji.

PRZEPROWADZENIE ZABIEGU 

Zabieg  endoprotezoplastyki  stawu  biodrowego  przeprowadza  się  najczęściej  w  znieczuleniu

zewnątrzoponowym- bez narkozy.  W dniu zabiegu chory otrzymuje osłonę antybiotykową oraz

profilaktykę p-zakrzepową w postaci heparyny niskocząsteczkowej.
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Ze względu na utratę krwi w czasie zabiegu oraz w okresie okołooperacyjnym zwykle konieczne

jest przetoczenie 2j krwi. 

Możliwe  jest  zastosowanie  aparatu  do  autotransfuzji  zwrotnej  (  wykorzystanie  własnej  krwi

pacjenta  z  drenażu pooperacyjnego ).  Takie  postępowanie  pozwala  na uniknięcie  przetaczania

obcej krwi. 

POWIKŁANIA  POOPERACYJNE

Endoprotezoplastyka stawu biodrowego jest procedurą generalnie bezpieczną, jednak jak każdy

zabieg  operacyjny  niesie  ze  sobą  ryzyko  powikłań.  Powikłania  po  endoprotezoplastyce  stawu

biodrowego na szczęście są rzadkie. Bardzo wiele zależy od doświadczenia operatora, jakości kości

chorego, stopnia zmian zwyrodnieniowych, trybu życia pacjenta po endoprotezoplastyce 

• Złamania. 

Istnieje  niewielkie  ryzyko  złamań  kostnych  w  obrębie  kości  udowej  lub  panewki.

Najczęściej  mają  ograniczony  zasięg  i  same  ulegają  wygojeniu,  czasem  wymagają

zespolenia wymagającego dłuższego nieobciążania kończyny. 

• Zwichnięcia. Polegają na przemieszczeniu głowy protezy z panewki. Najczęstszą przyczyną

jest  upadek  (predysponowani  chorzy  z  nadwagą,  osłabieniem  siły  mięśniowej  i  po

powtórnej  endoprotezoplastyce).  Zwichniętą  protezę  przeważnie  udaje  się  nastawić

nieoperacyjnie, rzadko wymagane jest repozycja operacyjna, czasem z korekcją położenia

elementów  implantu.  Bardzo  ważne  dla  zmniejszenia  ryzyka  zwichnięcia  jest  również

właściwe zachowanie pacjenta po zabiegu. 

• Zakrzepica żylna. 

Brak ruchu w okresie  pooperacyjnym sprzyja powstawaniu zakrzepów z żyłach kończyn

dolnych.  Standardowo  każdy  pacjent  otrzymuje  profilaktykę  przeciwzakrzepową  po

operacji.  Może  mieć  ona  formę  zastrzyków  lub  tabletek  doustnych.  Konieczne  jest  jej

utrzymanie przez 6 tygodni po zabiegu. 

• Zmiana długości kończyny. 

Pomimo szczególnej uwagi mającej na celu odtworzenie długości kończyny - zdarza się, że

w trakcie zabiegu dochodzi do wydłużenia lub skrócenia operowanej nogi. Najczęściej jest

to spowodowane warunkami anatomicznymi, stopniem destrukcji stawu lub dążeniem do

wytworzenia  maksymalnej  stabilności  stawu.  Najczęściej  zaburzenia  długości  nie

przekraczają 1 cm i nie stanowią istotnego problemu dla pacjenta. 

• Porażenie nerwu strzałkowego

• Skostnienia okołoprotezowe. 

Pewien  odsetek  pacjentów  posiada  tendencje  do  wytwarzania  skostnień  po  zabiegu  

w tkankach miękkich, powodujące niebolesne ograniczenia zakresu ruchu. 

• Reakcje alergiczne. 
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Zdarzają  się  rzadkie  uczulenia  na  stopy  metali,  z  których  wykonane  są  implanty.  Jeśli

zdarzały się reakcje alergiczne na metale wskazane jest wykonanie testów uczuleniowych.

Możliwe  jest  wówczas  zastosowanie  protezy  wykonanej  bez  użycia  tych  metali,  lub

pokrytej specjalną warstwą ochronną

• Obluzowanie protezy. 

Z  upływem czasu  użytkowania proteza może się  obluzować wobec  otaczającej  ją  kości.

Wpływ na to mają zarówno osobnicze właściwości tkanki kostnej, jak i sposób użytkowania

sztucznego  stawu.  Leczeniem  z  wyboru  jest  wymiana  protezy.  Aktualny  czas  przeżycia

endoprotez  wynosi  ok.  15-20  lat  dla  starszych  konstrukcji.  Można  oczekiwać,  że

współczesne  najnowsze  konstrukcje  endoprotez  pozwolą  na  wydłużenie  czasu

użytkowania. 

ZASADY  POSTĘPOWANIA  CHOREGO  PO  ZABIEGU  ENDOPROTEZY  STAWU

BIODROWEGO

Usprawnianie  pacjenta  rozpoczyna  się  w   1  dobie  po  zabiegu  ćwiczeniami  oddechowymi,

izometrycznymi i  pionizacją,  a  kończy w 5-6 dobie  umiejętnością chodzenia  z  kulami z  lekkim

obciążaniem operowanej kończyny dolnej.

Pacjenci  z  wszczepioną  endoprotezą  powinni  stosować  się  do  następujących  zaleceń:

1.  w pierwszych tygodniach po zabiegu (  6 tygodni)  wskazane jest spanie na plecach z klinem

zabezpieczającym przed przywodzeniem nóg; spanie na zdrowym boku jest dopuszczalne gdy pod

kończynę operowaną podłożona jest poduszka lub wałek (rycina)

                   spanie na plecach                                        spanie na boku zdrowym

2. zabronione jest zakładanie nogi na nogę, skręcanie tułowia, schylanie się i dźwiganie dużych

ciężarów
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3. do podnoszenia z podłogi i sięgania używać odpowiednich chwytaków

4. mycie w wannie możliwe jedynie z zastosowaniem wysokiego krzesła (rycina wyżej)

5. należy unikać siadania na niskich siedziskach, ale jeśli jest to konieczne pamiętać należy przed

    siadaniem o wystawieniu do przodu nogi operowanej
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6.  nie  należy  korzystać  z  wanny-  wskazane  jest  korzystanie  z  prysznica  i  zastosowanie  maty

antypoślizgowej

7. wskazane jest korzystanie z podwyższonej deski WC (nakładki )

8. wysokość łóżka i krzeseł należy tak dostosować, aby w

siadzie stopy swobodnie dotykały 

podłogi, a kolana były zgięte pod kątem nie mniejszym niż

900

- 

9. obuwie powinno być wygodne i stabilne z niewysokim obcasem (ok 2 cm)

I.  Usprawnianie  pacjenta     w  pierwszym  okresie  pooperacyjnym-  I-II  doba  po  operacji

1. Ćwiczenia oddechowe

2.  Naprzemienne  zginanie  podeszwowe  i  grzbietowe  stóp

3.  Napinanie  mięśni  pośladkowych  w  leżeniu  przodem  -  dociskanie  pośladków  do  podłoża

4. Ćwiczenia mięśnia czworogłowego- przesuwając stopę po łóżku, zginać stopniowo kolano nie

przekraczając kąta 900, a następnie z powrotem wyprostować kolano przesuwając stopę po łóżku

5.  Nauka  siadania  ze  spuszczonymi  nogami  -  podczas  siadania  na  łóżku  pamiętać  należy  

o trzymaniu  cały  czas  operowanej  kończyny  w  odwiedzeniu  w  stawie  biodrowym  (szerokie

rozstawienie nóg)

6. Pionizacja

7. Nauka chodzenia z balkonikiem

II. Rehabilitacja od II – III doby po operacji

1. Kontynuacja ćwiczeń wyuczonych w I dobie

2. Ćwiczenia czynne zginania i prostowania kolana podczas siedzenia na łóżku ze opuszczonymi

nogami

3. Kontynuacja chodzenia z balkonikiem – chodzenie samodzielne.

4. Nauka i chodzenie w asekuracji drugiej osoby przy pomocy kul łokciowych

5. Nauka chodzenia po schodach

    wchodzenie po schodach  :

    1. noga zdrowa

    2. kule

    3. noga operowana

    schodzenie po schodach

    1. kule
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    2. noga operowana

    3. noga zdrowa

6. Nauka prawidłowego chodu przed lustrem, bez kołysania się, utykania, skracania fazy

    podparcia, sprawdzenie długości kończyn dolnych i ewentualne skorygowanie wkładką do buta.

    Proste  chodzenie  możemy  wyrobić  nosząc  np.  książkę  na  głowie.  

III.  Ćwiczenia  w  trzecim  okresie  po  operacji-  po  około  3-4  tygodniach  od  zabiegu

1. Ćwiczenia wzmacniające siłę mięśnia czworogłowego uda- w leżeniu na plecach unoszenie

    wyprostowanej  kończyny  w  kolanie  do  góry  z  obciążeniem  na  stopie  około  0,5  do  1kg

2. Ćwiczenia wzmacniające siłę mięśni odwodzicieli stawu biodrowego: w leżeniu na boku 

    (na zdrowym biodrze) unoszenie wyprostowanej w kolanie kończyny operowanej ku górze z

    ewentualnym obciążeniem na stopie (wałek między kolanami)

V. Ćwiczenia w czwartym okresie pooperacyjnym- po odstawieniu kul łokciowych 

• Czas  zależny  jest  od  rodzaju  implantu  i  uzyskaniu zezwolenia  na obciążanie  od  lekarza

leczącego.

Generalna zasada po endprotezoplastyce stawu biodrowego to zachowanie zdrowego rozsądku  

i niedopuszczanie do nadmiernego przeciążania operowanego stawu. 

• Zalecane są systematyczne ćwiczenia,  spacery (nordic walking), taniec, golf  i  pływanie.  

W czasie pływania należy zwracać uwagę na spokojną i ostrożną pracę nóg. 

• Jazda  rowerem  jest  możliwa  i  dopuszczalna,  najlepiej  jednak  jeździć  na  rowerze

stacjonarnym,  ze  względu  na  niebezpieczeństwo  upadku  i  innego  urazu  w  terenie

otwartym. 

• Dopuszczalna jest  również jazda na nartach biegowych oraz zjazdy z łagodnych stoków,

przy  zachowaniu  ostrożności  i  odpowiednich  umiejętnościach.  Możliwość  korzystania  

z tego rodzaju aktywności ruchowej zależy oczywiście od ogólnej sprawności i umiejętności

chorego. 

• Większą  swobodę  w  doborze  zajęć  sportowych  mają  młodsi  pacjenci  po

endoprotezoplastyce bezcementowej oraz po kapoplastyce

• Osoby prowadzące samochód, mogą bezpiecznie jeździć po 3 miesiącach od operacji.

          - wsiadanie-odsunąć fotel maksymalnie do tyłu, siadamy na fotelu zostawiając nogi na

zewnątrz, łapiemy jedną ręką kierownicę, a drugą siedzenie i obracamy równocześnie nogi

i tułów, teraz przesuwamy fotel na właściwe miejsce,

          - wysiadanie-dokonujemy odwrotnej czynności niż przy wsiadaniu

          - podczas dokonywania wsiadania i wysiadania z samochodu należy pamiętać o

            zachowaniu pomiędzy tułowiem i udami kata nie mniejszego niż prosty.
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