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Artoplastia totalã de șold în luxația congenitalã de șold la pacientã de 14 ani
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Rezumat
Introducere:  Displazia  de  dezvoltare  a  șoldului  este  una  din  afecțiunile  frecvente  ale  șoldului  în  
ortopedia pediatricã. Aceasta necesitã un tratament ortopedic precoce. Cazurile neglijate pot duce la 
luxația șoldului, aceasta având o incidențã de 1.4‰ nounãscuți, fiind în 70-80% din cazuri bilateralã, 
iar prevalența fetelor fiind de 7/1-4/1 (fete/baieți). Luxația congenitalã de șold necesitã un tratament  
ortopedic  și  chirurgical  complex.  În  majoritatea  cazurilor  dezvoltã  la  vârsta  adultã  coxartrozã,  ce 
necesitã artoplastie totalã de șold. În anumite cazuri selecționate artoplastia totalã de șold se impune 
încã de la vârsta pediatricã.
Prezentarea cazului: Vã prezentãm cazul unei paciente în vârstã de 14 ani ce s-a internat în clinica 
noastrã pentru tulburãri  de mers,  cu mers șchiopãtat,  inegalitate membre inferioare,  durere șold 
drept. Boala a debutat insidious odatã cu apariția mersului. Tratamentul a fost refuzat pânã la vârsta  
de 9 ani, când s-a practicat repunere sângerândã, osteotomie de scurtare a femurului, tenotomie 
mușchi  aductori  șold  drept.  În  ciuda  tratamentului  boala  are  o  evoluție  nefavorabilã,  pacienta 
prezentând la vârsta de 14 ani o scurtare a membrului inferior drept de 7 cm, semne de ascensiune 
trohanterianã, semn Trendelenburg pozitiv, limitare a activitãților zilnice, scor Harris 48. Se practicã 
tracțiune transcheleticã timp de o lunã, dupã care se efectueazã artoplastie totalã de șold. Evoluția  
postoperatorie este favorabilã, pacienta neavând dureri, cu o inegalitate a membrelor inferioare de 2  
cm și a mers la 3 luni dupã intervenția chirurgicalã.
Concluzii:  Deși  atroplastia  cu  protezã  totalã  a  șoldului  în  luxația  congenitalã  de  șold  la  vârsta 
pediatricã este o procedurã de excepție,  în anumite cazuri  atent selecționate se dovedește a fi  o  
alternativã viabilã pe termen mediu.
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