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Περίληψη

Σε Ημιολική Αρθροπλαστική τύπου Thompson με οστικό τσι-
μέντο, υποβλήθηκαν 137 ασθενείς που έπασχαν από πρόσφατα, 
παρεκτοπισμένα, μη παθολογικά υποκεφαλικά κατάγματα αυχέ-
νος μηριαίου, κατά το χρονικό διάστημα των οκτώ ετών, από το 
1990 εως το 1997. Οι ασθενείς που επανεξετάστηκαν ήταν 43, ο 
μέσος όρος ηλικίας των ήταν 80,5 έτη, διήνυαν το τρίτο εως όγδoο 
έτος από την επέμβασή τους και η εκτίμησή τους ηταν κλινική και 
ακτινολογική. Παράλληλα, οι εξεταζόμενοι, ή οι συγγενείς τους 
όταν επρόκειτο για ασθενείς που είχαν αποβιώσει και έτσι πληρο-
φορηθήκαμε τη μετεγχειρητική πορεία 28 από αυτούς, υποβαλλό-
ταν σε προκαθορισμένο ερωτηματολόγιο συντεταγμένο από τους 
Anderson και Nielsen. Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν έγινε 
η βαθμολόγηση και διαμόρφωση των λειτουργικών αποτελεσμά-
των σε κατηγορίες σύμφωνα με τη μέθοδο που συστάθηκε από την 
Επιτροπή Χειρουργικής Καταγμάτων και Τραύματος της Αμερικα-
νικής Εταιρίας Ορθοπαιδικών Χειρουργών.  Τα μέτρια και πτωχά 
των αποτελεσμάτων κατείχαν το ποσοστό των 21 % καταγράφη-
καν δε κυρίως στους νεότερους και περισσότερο δραστήριους των 
ασθενών μας. Των υπολοίπων, το 42% κατατάχθηκε στα καλά ενώ 
το 37 % στα άριστα αποτελέσματα. Συμπερασματικά αναφέρουμε 
ότι η Ημιολική Αρθροπλαστική Thompson με τσιμέντο είναι απο-
δεδειγμένα επέμβαση που εισφέρει θετικά όταν επιχειρείται σε συ-
γκεκριμένη κατηγορία ασθενών. 

Λέξεις ευρετηρίου: Ημιολική Αρθροπλαστική Thompson με τσιμέντο.



Εισαγωγή

Η εφαρμογή της Ημιολικής αρθροπλαστικής 
στα παρεκτοπισμένα υποκεφαλικά κατάγματα 
μηριαίου έχει απόλυτη ένδειξη σε άτομα προχω-
ρημένης ηλικίας με χαμηλές λειτουργικές απαιτή-
σεις. Θεωρούμε ότι η ανατομική ανάταξη και κο-
χλίωση αποτελούν τη θεραπεία εκλογής για τους 
νεότερους των ασθενών αυτών και έπεται η ολική 
αρθροπλαστική για τους λιγότερο δραστήριους ή 
επί αποτυχίας της εσωτερικής οστεοσύνθεσης. 

Στην Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου «Α. 
Φλέμιγκ»,οι ασθενείς εκείνοι που πληρούσαν τις 
ενδείξεις για Ημιολική Αρθροπλαστική, αντιμετω-
πίστηκαν μέχρι και το 1997 με προθέσεις Austin 
Moore χωρις τσιμέντο και Τhompson με τσιμέντο. 
Κριτήριο εφαρμογής της όποιας εκ των δύο προ-
θέσεων, αποτελούσε το υπολειπόμενο ακέραιο του 
ύψους του αυχένα του μηριαίου και η ύπαρξη ή μη 
προχωρημένου οστικού μεταβολικού νοσήματος.  
Όταν το κάταγμα πλησίαζε τον ελάσσονα τροχα-
ντήρα ή συνυπήρχε εκσεσημασμένη οστεοπόρωση 
ή άλλο νόσημα που επηρέαζε την ποιότητα του 
οστού, εφαρμοζόταν η Thompson με τσιμέντο. Η 
εμπειρία μας από την Ημιολική Austin Moore δη-
μοσιεύτηκε στο Ελληνικό περιοδικό Ε.Χ.Ο.Τ. (Τομ. 
50, τ. 3 –1999). Στην εργασία αυτή μελετούμε και 
αναλύουμε τα αποτελέσματα των περιστατικών 
εκείνων που υποβλήθηκαν σε Ημιολική Αρθροπλα-
στική Thompson με τσιμέντο.

Υλικό και Μέθοδοι

Από τον Ιανουάριο του 1990 μεχρι τον Μαρ-
τιο του 1997, 134 ασθενεις που είχαν υποστεί 
137 υποκεφαλικά κατάγματα υποβλήθηκαν σε 
ισάριθμες ημιαρθροπλαστικές Τhοmpson με τσι-
μέντο κατά το χρονικό διάστημα των 7 περίπου 
ετών. Βάσει των καταχωρημένων στον φάκελλό 
τους στοιχείων, ειδοποιήθηκαν για επανεξέταση.  
Ο μέσος όρος ηλικίας τους κατά την ημερομηνία 
του χειρουργείου ήταν 79 έτη,δηλαδή κυμαινόταν 
από 69 έως 94 έτη. Από αυτούς προσήλθαν οι 43, 
ενώ τρεις ανέφεραν βαρεία γενική κατάσταση και 
αδυναμία να έρθουν στο Νοσοκομείο και ένας 
αρνήθηκε την επανεξέταση. Οι υπόλοιποι ή είχαν 

αποβιώσει ή δεν ανταποκρίθηκαν στην επιστολή 
πρόσκλησης που τους στείλαμε. Σε όσους από 
τους συγγενείς των αποθανόντων δέχτηκαν, τους 
ζητήθηκε να απαντήσουν σε προκαθορισμένο 
ερωτηματολόγιο που έδινε σαφή πληροφόρηση 
για την έκβαση της επέμβασης του συγγενικού 
τους ατόμου. Ετσι λάβαμε πληροφορίες για την 
μετεγχειρητική πορεία επίπλέον 28 ασθενών. Στο 
ίδιο ερωτηματολόγιο υποβάλλονταν και όλοι εκεί-
νοι που ερχόταν για επανεξέταση. Ο χρόνος που 
είχε περάσει από τη χειρουργική επέμβαση των 
ασθενών κυμαινόταν στα 3 με 8 χρόνια. Η ηλικία 
των ασθενών όταν επανεξετάστηκαν κυμαινόταν 
από 70 έως 94 έτη, με μέσο όρο τα 80,5 έτη.  Υπερ-
τερούσαν οι γυναίκες των ανδρών, 32:11. Όλα τα 
κατάγματα ήταν αποτέλεσμα απλής πτώσης που 
συνέβη τις περισσότερες φορές εντός της οικίας.  
Όλοι ζούσαν στα σπίτια τους με συγγενικά τους 
πρόσωπα, εκτός από δύο που ζούσαν σε γηροκο-
μείο και τρία που έμειναν στο σπίτι μόνοι τους.  

Ολοι οι ασθενείς χειρουργήθηκαν το πρώτο τε-
τραήμερο από την εισαγωγή τους. Στους ασθενείς 
εκείνους που έπασχαν παράλληλα από κάποιο 
άλλο σοβαρό χρόνιο καρδιοπνευμονικό νόσημα 
και είχαν ανάγκη από πολυήμερη προεγχειρητι-
κή προετοιμασία τοποθετούσαμε Αustin Μoore 
αποφεύγοντας έτσι τη χρήση του τσιμέντου.  Η 
γενική κατάσταση των ασθενών δεν ήταν κατά 
πλειονότητα καλή όπως άλλοστε φαίνεται από 
τον πίνακα 1. 

Πινακας 1

Ασθένειες  Αριθμός ασθενών
Καρδιαοαγγειακές  14
Μεταβολικές   13 
Νευρολογικές     5
Αναπνευστικού    5
Ερειστικού     4

Ολοι έλαβαν ραχιαία αναισθησία πλην ενός που 
έλαβε γενική. Η προσπέλαση ήταν οπισθιοεξωτε-
ρική και η επέμβαση διαρκούσε περί τα εξήντα λε-
πτά. Ολες οι προθέσεις στερεώθηκαν με ακρυλικό 
τσιμέντο. Χειρουργοί ήταν οι οκτώ ειδικευμένοι 
γιατροί της κλινικής, λόγω έλλειψης ειδικευομέ-
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νων. Σε ολούς δόθηκε αντιβίωση το πρώτο 48ωρο 
και χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνη υποδορί-
ως επί τρείς εβδομάδες.

Η έγερση σε πολυθρόνα γινόταν τη δεύτερη με-
τεγχειρητική ημέρα και η βάδιση, με πλήρη φόρ-
τιση του σκέλους, το συντομότερο δυνατό σε συ-
νάρτηση με τη γενική κατάσταση του ασθενούς.

Οι ασθενείς που ήρθαν για επανεξέταση διή-
νυαν το 3ο έως 8ο έτος απο την επέμβασή τους. 
Πλην της λεπτομερούς κλινικής εξέτασης, οι α-
σθενείς υποβάλλονταν στο ερωτηματολόγιο των 
Anderson και Nielsen (Anderson G. and Nielsen 
M. 1972.), για ασθενείς αυτής της ηλικίας, που 
έχουν υποβληθεί σε Ημιολική Αρθροπλαστική 
Ισχίου. Καταγράφονταν πληροφορίες σχετικές 
με την ύπαρξη πόνου, ικανότητας προς βάδιση 
και δραστηριότητας, γενικότερα. Προς κατάταξη 
των αποτελεσμάτων, βάση των ανωτέρω στοιχεί-
ων, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος που συστήθηκε 
από την Επιτροπή Χειρουργικής Κατάγματος και 
Τραύματος της Αμερικανικής Ακαδημίας Ορθο-
παιδικών Χειρουργών (Πιν. 2). 

Κατά τον ακτινολογικό έλεγχο συγκρίναμε τις 
αμέσως μετεγχειρητικές ακτινογραφίες με εκείνες 
της τελευταίας εξέτασης. Η παρατήρησή μας εστι-
αζόταν στην παρούσα κατάσταση της κοτύλης, 
δηλαδή στο κατά πόσον υπήρχε διάβρωση της 
κοτύλης από την κεφαλή της πρόθεσης ή εμβύθι-
ση αυτής εντός της λεκάνης. Επίσης στην ύπαρξη 
χαλάρωσης του στειλεού, μηχανική ή βιολογική, 
στη περιχαράκωση, μετατόπιση, τι είδους και ποί-

ας έκτασης. Τέλος καταγραφόταν η ύπαρξη η μη 
εκτόπου οστεοποιήσης.

Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εξέ-
ταση των ασθενών κατατάχθηκαν σε δύο κατηγο-
ρίες. Η πρώτη περιείχε τη μετεγχειρήτική νοσηρό-
τητα και την εγχειρητική θνησιμότητα. Η δεύτερη 
τα λειτουργικά και ακτινολογικά αποτελέσματα. 

Στις πρώϊμες γενικές μετεγχειρητικές επιπλο-
κές: η κλινικά διαγνωσμένη φλεβική θρόμβωση 
βρέθηκε σε ποσοστό 4,9 %, η πνευμονική εμβολή 
3,5 %, η βρογχοπνευμονία 2.1 %, η γαστροπληγία 
2,1%, ο παραλυτικός ειλεός 1,4 % και η λιπώδης 
εμβολή 1.2 %,εφόσον γίνεται αποδεκτό ότι αυτή 
είναι η αιτία θανάτου στο χειρουργείο, κατά τη 
τοποθέτηση του τσιμέντου (Σταυράκης Τ.1983 ).  

Τα εξαρθρήματα του ισχίου ήταν 2,1 %, ήταν 
οπίσθια, συνέβησαν μεταξύ της 17ης και 25ης με-
τεγχειρητικής ημέρας και ανατάχθηκαν κλειστά.  
Ένα κάταγμα προκλήθηκε με το γλύφανο στην 
περιοχή του calcar, ήταν ρωγμώδες και παράλλη-
λο με τον επιμήκη άξονα του.  Δεν λήφθηκε κα-
νένα προληπτικό μετεγχειρητικό μέτρο, επιτρά-
πηκε πλήρης φόρτιση και δεν προέκυψε κανένα 
πρόβλημα. Επιπολής φλεγμονές παρουσιάσθηκαν 
τέσσερεις, πού υπεχώρησαν με συχνές αλλαγές 
και περιποίηση του τραύματος. Εν τω βάθει δεν 
υπήρξε. Επίσης δεν υπήρξαν κατάγματα μετάφυ-
σης ή διάφυσης μηριαίου, διάτρηση του φλοιού ή 
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Πίνακας 2
Μέθοδος Βαθμολόγησης Λειτουργικών Αποτελεσμάτων

Άριστα  Α νώδυνο Ισχίο. Κάμψη Ισχίου άνω των 90ο. Μη χρήση βακτηρίας. Τόσο δρα-
στήριος όσο και πριν από την εγχείρηση. 

Καλά   Ο πως και προηγουμένως, εκτός από το άλγος που παρουσιάζεται περιστασια-
κά. Χρήση βακτηρίας κατά διαστήματα.

Μέτρια  Μ όνιμο άλγος. Καθημερινή χρήση βακτηρίας. Εύρος κίνησης εντός φυσιολογι-
κών ορίων. Λιγότερο δραστήριος απ’ ότι προεγχειρητικά.

Πτωχά  Ά λγος που απαιτεί αναλγητικά καθημερινά. Bάδιση επώδυνη έως αδύνατη, 
ακόμη και με χρήση βακτηρίας.



πάρεση ισχιακού ή περονιαίου νεύρου.  
Η εγχειρητική θνησιμότητα, δηλαδή οι θάνατοι 

που έλαβαν χώρα εντός του πρώτου μήνα από την 
επέμβαση ήταν 17 %. Ως προδιαθεσικοί παράγο-
ντες καταγράφηκαν η μεγάλη ηλικία και η κακή, 
προ της επέμβασης, υγεία.

Ηλικιακά, επτά ασθενείς απεβίωσαν στη δεκα-
ετία των 90, τέσσερεις στη δεκαετία των 70 και 
δέκα τρεις στη δεκαετία των 80 ετών.  

Tα λειτουργικά αποτελέσματα κατατάχθηκαν 
σύμφωνα με τα κριτήρια της Επιτροπής Χειρουρ-
γικής Καταγμάτων και Τραύματος της Αμερικα-
νικής Ακαδημίας Ορθοπαιδικών Χειρουργών σε 
τέσσερεις κατηγορίες.  Στην ομάδα με τα πτωχά 
αποτελέσματα περιλαμβάνονταν εξ ασθενείς μας, 
ποσοστό 14 %, ενώ στα μέτρια τρεις, ποσοστό 7 %. 
Οι περισσότεροι αυτών, είχαν χειρουργηθεί του-
λάχιστον πέντε χρόνια πριν, ανήκαν στους πλέον 
δραστήριους των ασθενών μας, τα δε συμπτώμα-
τα τους είχαν αρχίσει να εκδηλώνονται το δεύ-
τερο με τρίτο μετεγχειρητικό έτος.  Πέντε είχαν 
ήδη υποβληθεί σε ολική αρθροπλαστική με καλά 
αποτελέσματα. Από τους άλλους τέσσερεις,ο ένας 
είχε αποκλείσει νέα επέμβαση λόγω ηλικίας, τώρα 
85 ετών, ενώ οι άλλοι τρεις το σκεφτόταν να χει-
ρουργηθούν γιατί εν τω μεταξύ παρουσιάστηκαν 
και άλλα προβλήματα υγείας. Η ομάδα των καλών 
αποτελεσμάτων περιλάμβανε δεκαοκτώ ασθενείς 
(ποσοστό 42%), των δε αρίστων δεκαέξη ( ποσο-
στό 37%).  Τα περισσότερα των αρίστων και κα-
λών αποτελεσμάτων εντοπίστηκαν στη δεκαετία 
των ογδόντα. Τα αποτελέσματα στους ασθενείς 
που είχαν αποβιώσει και που πληροφορηθήκαμε 
από τους συγγενείς τους ήταν αναλογικά παρό-
μοια με εκείνων που επανεξετάστηκαν.

 Ο ακτινολογικός έλεγχος κατα την επανεξέτα-
ση έδειξε τα παρακάτω: Σε οκτώ  ασθενεις (18%) 
διαπιστώθηκε διάβρωση της κοτύλης, αλλοτε 
άλλου βαθμού, καμμία όμως εμβύθιση εντός της 
λεκάνης (protrusio ) Το μέγεθος της διάβρωσης 
που καταγράφτηκε στις Ημιολικές Thompson 
ήταν μεγαλύτερο από εκείνο που συναντήσαμε 
στις Austin Moore.  Οι πάσχοντες παραπονιόταν 
γιά πόνο στο βουβώνα και περιορισμό των δρα-
στηριοτήτων τους. Ο πόνος υποχωρούσε με την 
κατάκλιση. Η ένταση των συμτωμάτων δεν ήταν 

πάντοτε ανάλογη της βαρύτητας των ακτινολο-
γικών ευρημάτων. Για παράδειγμα αναφέρουμε 
ασθενή ηλικίας 81 έτών, με δύο ήμιαρθροπλαστι-
κές, πέντε και οκτώ ετων αντίστοιχα, με διάβρωση 
στις κοτύλες, όπου η παλαιότερη με μεγαλύτερη 
διάβρωση, είχε καταταχθεί στην ομάδα των κα-
λών λειτουργικών αποτελεσματων. Σε χαλάρωση 
του στειλεού αποδόθηκαν τα συμπτώματα τριών 
ατόμων (7%). Το ποσοστό αυτό είναι σύμφωνο με 
τη διεθνή βιβλιογραφία και μικρότερο από εκείνο 
της χωρίς τσιμέντο Austin Moore. Ο πόνος ήταν 
περισσότερο έντονος στην αρχή της βάδισης, εξα-
κολουθούσε όμως και σε όλη τη διάρκειά της. Τα 
χαρακτηριστικά σημεία της χαλάρωσης δεν ήταν 
πάντα εμφανή ιδιαίτερα όταν είχε χρησιμοποιηθεί 
μη ακτινοσκιερό τσιμέντο. Υπήρξε και μία περί-
πτωση όπου συνυπήρχαν διάβρωση της κοτύλης 
και χαλάρωση του στειλεού ταυτόχρονα. Έκτοπος 
οστεοποίηση παρατηρηθηκε σε επτά ασθενείς, 
(16 %), oι οποίοι και ταξινομήθηκαν σύμφωνα με 
τα κριτήρια που προτάθηκαν από τον Brooker και 
συν. (1973). Τρεις ασθενείς διαπιστώθηκε να ανή-
κουν στην πρώτη κατηγορία, δύο στη δεύτερη, 
δύο στην τρίτη, κανείς στην τέταρτη. Σε κανέναν 
η ανωτέρω επιπλοκή δεν φάνηκε να επηρεάζει το 
ικανοποιητικό λειτουργικό αποτέλεσμα. 

Συζήτηση

Τα λειτουργικά αποτελέσματα της παρούσας 
σειράς είναι απόλυτα συγκρίσιμα με αυτά παρο-
μοίων δημοσιεύσεων, λαμβανομένου υπόψη του 
ιδίου μέσου όρου ηλικίας και χρονικού διαστή-
ματος επανεξέταση (J. Wrighton and J. Woodyard 
1971, Wolfel R και συν. 1995). Κατώτερα λειτουρ-
γικά αποτελέσματα για την Thompson αναφέρ-
θηκαν σε πρόσφατη δημοσίευση με διαφορετικά 
όμως μεγέθη σύγκρισης (Ε. C. Rodrigez- Mercan, 
1999) δηλαδή μεσοδιάστημα επανεξέτασης πέντε 
έτη, αλλά κυρίως ηλικία μικρότερη, 65 εως 75 έτη. 
Η εργασία που προαναφέρθηκε έγινε με σκοπό τη 
σύγκριση Ημιολικής Thompson με τσιμέντο και 
Ολικής Αρθροπλαστικής Charnley από την οποία 
προέκυψε σαφής υπεροχή της Ολικής Αρθροπλα-
στικής. Αλλωστε αναφέρεται από όλους τους πα-
ραπάνω συγγραφείς, τονίζεται δε ιδιαίτερα από 
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συγκεκριμένους (J. D’Arcy and M.Devas 1976, 
T. W. Phillips 1989, Kuokonen και συν. 1990) και 
τελικά αποτελεί κοινή αποδοχή, ότι τα καλά απο-
τελέσματα ειναι ελάχιστα στα νέα και δραστήρια 
άτομα στα οποία συνίσταται, εφόσον δεν υπάρχει 
ένδειξη για κοχλίωση, να προχωρούμε εξ αρχής σε 
Ημιολική Διπλής Κίνησης ή Ολική Αρθροπλαστι-
κή Ισχίου. 

Η διάβρωση της κοτύλης και η χαλάρωση του 
στειλεού εμφανίζονται να είναι οι σοβαρότερες 
όψιμες επιπλοκές (Ιντζές και συν, 1994).  Αυτές 
αποτελούν τις κύριες αιτίες των πτωχών λει-
τουργικών αποτελεσμάτων και αφορούν όπως 
προαναφέραμε τους νέους και δραστήριους α-
σθενείς και τις πλέον μακρόβιες των Ημιολικών. 
Το ποσοστό χαλάρωσης του στειλεού στις πε-
ριπτώσεις μας υπήρξε 7%, ήταν σύμφωνο με τη 
διεθνή βιβλιογραφία που κυμαινόταν από 4% 
(Rodrigez-Merchan EC, 2002) εως 11% (J. Sikorski 
–R.Barington, 1981) και μικρότερο από εκείνο της 
χωρίς τσιμέντο Αustin Μoore στη εργασία που 
δημοσιεύσαμε προ τετραετίας στο περιοδικό της 
ΕΕΧΟΤ. Αντιθέτως το μέγεθος διάβρωσης της 
κοτύλης στην παρούσα εργασία ήταν 18%, σα-
φώς μεγαλύτερο των Ημιολικών Αustin Μoore, 
(Τ. Σταυράκης, Γ. Πέτρου, 1999) που εντοπίστηκε 
στο 6% και στα ανώτερα ποσοστά της διεθνούς 
Βιβλιογραφίας που κυμαινόταν από 5% εως 24%, 
(Gingras B. et al, 1980, Soreide O. et al, 1980).

Τα εξαρθρήματα, παρά την ενοχοποιημένη οπι-
σθία προσπέλαση, ήταν μόνο 2,4 %, από τα χαμη-
λότερα δηλαδή που συναντήσαμε στη βιβλιογρα-
φία και τα οποία βρέθηκαν να κυμαίνονται από 
2% εως 25%. Η μόνη εξήγηση που μπορεί να δοθεί 
είναι ότι η πείρα των χειρουργών, που ήταν όλοι 
ειδικευμένοι, αλλά και η προσοχή στην έγερση 
και κινητοποίηση τών ασθενών στο Τμήμα συντέ-
λεσαν στο περιορισμό της επιπλοκής αυτής. 

Λόγος γίνεται για τοποθέτηση Thompson χωρiς 
οστικό τσιμέντο. Οι A. Faraj, T. Branfoot (1999) 
αναφέρουν σε συγκριτική εργασία το ίδιο καλά 
αποτελέσματα και στις δύο ομάδες, χωρίς και με 
τσιμέντο. Εμείς δεν έχουμε άποψη επ’ αυτού, αφού 
όταν κατά την γνώμη μας δεν έπρεπε να τοποθε-
τηθεί τσιμέντο χρησιμοποιήθηκε πρόθεση Austin 
Moore.  

Τέλος, όσον αφορά στα ποσοστά εγχειρητικής 
θνησιμότητας που ήταν 17% στην παρούσα εργα-
σία, βρέθηκαν να είναι ανάλογα αυτών που αναφέ-
ρονται από τον Hunter (1969) 16% και Wrighton 
(1971) 17%, υψηλότερα από του Burwell (1967) 
14% και D’Arcy (1976) 13% και χαμηλότερα από 
του Lunt (1971) 22,3%. 

Συμπερασματικά λοιπόν αναφέρουμε ότι η Ημιο-
λική Αρθροπλαστική Thompson με τσιμέντο είναι 
αποδεδειγμένα επέμβαση που προσφέρει, εφόσον 
επιχειρείται σε συγκεκριμένη κατηγορία ασθενών.

Abstract

Hemiarthroplasty Thompson with cement for 
subcapital fractures of the femur.
 
Stavrakis T., Petrou H.. Papageorgiou Ch., Spyr-
idonou S., Harduvelis H., Kremydas N., Gavras 
M., Petrou G..

 
Between January 1990 and March 1997 a consec-

utive series of 137 fresh, displaced, nonpathological 
fractures of the femoral neck were treated with ce-
mented Thompson prosthesis. Of these, 43 were re-
examined, while, for another 28 who were operated 
on and had died, we received information on the 
outcome from relatives. The mean age of the re-ex-
amined patients was 80.5 years. Follow up ranged 
from 3 to 8 years during which all patients were 
interviewed and examined clinically and reont-
genographically.  All the patients or their relatives 
answered a subjective questionnaire formed by G. 
Anderson and J. Nielsen and the functional results 
were grated according to the criteria of the Com-
mittee on Fractures and Traumatic Surgery of the 
American Academy of Orthopaedic Surgeons. Six 
hips showed poor, three fair, eighteen good and six-
teen excellent results. It is concluded that cemented 
Thompson hemiarthroplasty is a proven safe and ef-
fective operation in this group of patients. 

Key words: Cemented Thompson Hemiarthroplasty
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