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Aldakako edo belauneko mina jasanezina
denean eta min horrek bizimodua eta

bizi-kalitatea aldrebesten dituenean, soluziorik
hoberena izaten da protesi bat jartzea. Organis-
moaren hainbat giltzaduratarako protesiak
existitzen badira ere, aldakakoa eta belaunekoa
dira gehien ezartzen direnak. Ebakuntza kirur-
giko ohikoenetako bat da EAEn; hirugarrena,

hain zuzen ere. Urtero 35.000 aldakako eta be-
launeko protesi ezartzen dira EAEn, protesia
baita mina kentzeko eta giltzaduraren mugikor-
tasuna berreskuratzeko soluzio bakarra kasu
askotan.

Ez da harritzekoa aldakak eta belaunek lesio
ugari izatea; giltzadura horiek ematen digute
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ibiltzeko, korrika egiteko, makurtzeko eta ohi-
koak diren beste hainbat jarduera egiteko mo-
dua, gorputz osoaren pisuari eusteaz gain. “Ho-
rregatik, giltzadura higatua badago (artrosiaren
kasuan gertatzen den bezala), erabat ordeztea
gomendatzen da, protesi bat erabiliz”, dio Jaime
Usabiagak, Donostia Ospitaleko Kirurgia Orto-
pedikoa eta Traumatologia Zerbitzuko zuzenda-
ri eta EHUko Kirurgia Ortopedikoa eta Trauma-
tologiako katedradunak.

Azken urteotan protesiak gero eta gehiago onar-
tu badira ere eta haien erabilera zabaldu bada
ere, horrek ez ditu uxatzen mota horretako eba-
kuntza baten aurrean gaixoek izan ditzaketen
kezkak: “Zenbat iraungo dit protesiak?”, “arazo-
rik emango al dit?”. Mota horretako galderak adi-
tzera ohituak daude medikuak. Horiei guztiei
erantzuteko, orain arteko esperientzietan oina-
rritzen dira adituak. Izan ere, protesiek zenbat
iraungo duten aurreikustea ez da lan erraza.

Protesiek duten arazoa da entsegu-bankuetan
ezer gutxi egin daitekeela.“Azken finean, gaixoe-
tan probatuta ikusten da protesi batek zenbat
iraungo duen, funtzionatuko duen edo ez, eta
abar. Ez dago protesiak ikertzeko animalia-ere-
durik, besteak beste, ez dagoelako bi hankako
animaliarik. Gizakion antz handiena duen ani-
malia tximinoa da, eta, hala ere, ez da erabiltzen
protesiekin probak egiteko, eskuez baliatzen bai-
ta maiz. Hortaz, aldakek nahiz belaunek ez dio-
te karga berari eusten”, azaldu du Usabiagak.

Pertsona baten edo beste baten protesiak nola
erantzungo duen aurreikustea ere ia-ia ezinez-
koa da. Horregatik, saiatzen dira pazienteei argi
uzten protesiak porrot egin dezakeela. Izan ere,
protesia ezartzen den lehenengo unetik sor dai-
tezke arazoak. Berehalako lehenengo arazoa,
alegia, lehenengo asteetan ager litekeena, infek-
zioa da. “Infekzio-tasa gutxi gorabehera % 1ekoa
da, hau da, ezartzen ditugun aldakako nahiz be-
launeko protesien % 1 infektatzen da”, dio Usa-
biagak. Bigarren berehalako arazoa, berriz, en-
bolismoa da. Hori dela eta, ebakuntzaren aurre-
tik enbolismoa prebenitzeko tratamendu bat

ezartzen zaie gaixoei, odola mehetzeko eta en-
boliak izateko arriskuak murrizteko. Horiez gain,
beranduago agertzen diren arazoak ere badau-
de, hala nola beranduko infekzioa eta protesia-
ren lasaitzea. “Protesia mugitzen hasten den
unean, lixa bat balitz bezala jokatzen du, eta
zulo bat egiten du hezurrean. Hori oso minga-
rria da”.

Protesiek sor ditzaketen arazoak saihesteko edo
murrizteko, hainbat arlotan dihardute lanean
adituek: Batetik, arazo nagusien, hau da, infek-
zioen eta enbolien, prebentzioa egiten dute.
Bestetik, materialen arloa jorratzen dute; alegia,
arazo horiek gaindituko dituzten eta protesien
biziraupena luzatuko duten material berriak
ikertzen dihardute.

MATERIALEN SALTSA
Urteak daramatza Usabiaga doktoreak prote-
sien arloan lanean, eta protesien historiari pix-
ka bat erreparatuz dio hamaika material-mota
erabili direla horien garapenean: “beira, alumi-
nioa, marfila... Baina, lehengaiak kalitate eska-
sekoak ziren, eta protesi askok porrot egin zu-
ten horregatik”.

Gaur egungo protesietan, protesiaren erroa
metalezkoa izaten da ia beti. Metalen artean,
titanioa da nagusi, batik bat aldakako pro-
tesien kasuan; izan ere, hezurraren antzeko
elastikotasuna du. Dena den, kromo-kobalto
aleazioak ere erabiltzen dituzte, besteak beste.
Gainera, zenbait kasutan, metal horiek edo
aleazio horiek hidroxiapatita mineralaz estal-
tzen dituzte, metalaren eta hezurraren arteko
finkapena hobetzeko. Belauneko protesien ka-
suan, ordea, ez dute titanioa erabiltzen, altzai-
rua edo haren aleazioak baizik. “Izan ere, hain-
bat esperimentutan ikusi dute titanioa hautsi
egiten dela. Litekeena da hain elastikoa izatea-
gatik haustea”.

Aldakako giltzaduran, bi hezurrek hartzen dute
parte: izterrezurrak eta pelbisak. Izterrezurra-
ren burua esfera edo bola moduko bat da, pel-
bisak harentzat duen hutsune edo zuloan sar-
tzen dena. Ebakuntzan, izterrezurraren burua
erauzi, eta protesiaren erroa izterrezurrean
txertatzen dute. Izterrezurraren buruaren or-
dez, metalezko, zeramikazko edo plastikozko
bola bat jartzen dute. Halaber, pelbisean kape-
la moduko bat gehitzen dute. Kapela edo estal-
ki hori metalezkoa, zeramikazkoa edo plasti-
kozkoa izan daiteke. Bi osagai horien arteko
marruskadurak —bolaren eta kapelaren arte-
koak— hamaika arazo sortu ditu urteetan
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zehar, eta sortzen ditu gaur egun oraindik ere,
eta horiek konpontzea da helburua; alegia, bi
osagai horien artean sor daitekeen higadura
ahal den neurrian murriztea.

Nagusiki, lau bikote erabiltzen dira bi elementu
edo osagarri horietan: metala/metala, plasti-
koa/metala, plastikoa/zeramika eta zeramika/
zeramika. Lau eredu horietatik, metala/metala
da gaur egun berriro ere askok ikertzen dihar-
duten konbinazioa, eta ustez etorkizun oparoa
izan dezakeena. “Nik porrot egin duten bi meta-
la/metala saiakera ezagutu ditut. Hirugarren
saiakera da hau, eta ikusiko dugu zer gertatzen
den”, kontatu du Usabiagak. “AEBn, esaterako,
debekatuta dago bikote edo konbinazio hori
ugaltzeko adina duten emakumeetan ezartzea.
Izan ere, ez dago argi zenbait partikula odolera
pasatzen ez direnik eta haurdun dauden ema-
kumeen fetuetan arazoak sor ez ditzaketenik”,
gehitu du.

Hain zuzen ere, gaur egungo berritasunetako
bat metala/metala bikoteaz osatutako aldake-
tako estaldura-protesiak dira. “Gazteentzako
pentsatutako protesiak dira, eta duten bereiz-
garrietako bat da protesi horien lehenengo 
aldaketa asko sinplifikatzen dela”, azaldu du
Usabiagak. “Aitzitik, duten desabantaila da epe
motzera arazo gehiago ematen dituztela, ohiko
aldaka-protesiak baino zailagoak direlako ezar-
tzen. Izan ere, ebakuntza kirurgikoan, protesia
ezartzean egin daitekeen errorerik txikienak ere
arazoak ematen ditu. Horiek gaindituz gero,
etorkizun oparoa dute”, dio medikuak.

Dena den, bikote hori ez da ikertzaileen esku ar-
tean dabilen konbinazio bakarra, eta materialen

ikerketan dabiltzan asko bat datoz esatean zera-
mika/zeramika konbinazioak berma dezakeela
osagaien arteko marruskadura egokiena. Mate-
rial gogorra da, eta partikula gutxi askatzen ditu;
baina, aldi berean, hauskorra da, eta kolpe bat
izanez gero zartatu edo pitzatu egin daiteke.

Arazo hori konpontzen lagundu dezake Nere
Garmendia ingeniari donostiarrak argitaratu be-
rri duen doktore-tesiak. Zeramikazko protesiak
pitzatzea saihestu daitekeela erakutsi nahi izan
du Garmendiak. Horretarako, zirkonazko matri-
ze edo oinarri bati karbonozko nanohodiak
gehitu dizkio, gogortasuna handitzeko.“Nanoes-
kalan lan egitea da gakoa”, dio Garmendiak. Zir-
konarekin egin dituen esperimentuetan, mate-
rial hori 12 urteren buruan oso zaharkitua da-
goela ondorioztatu du. “Zirkonazko matrizea ez
ezik karbonozko nanohodiak eta zirkonazko na-
nopartikulak erabilita, ordea, ez da zahartzen 
30 urtean baino gehiagoan”, gehitu du.

Plastikoak edo polietilenoak, berriz, errazago hi-
gatzen dira; baina, kolpeak arintzeko gaitasuna
dutenez, ez dira hain erraz puskatzen. “Zalan-
tzarik gabe, material bakoitzak bere abantailak
eta desabantailak ditu”, dio Usabiagak.

ZEMENTUAREKIN EDO GABE
Beste kontu garrantzitsu bat protesia hezurre-
ra itsastea da. Zementua erabiltzea da aukera
bat. John Charnley traumatologo ingelesa izan
zen aitzindaria bere protesian zementua era-
biltzen. 50eko hamarkadaren amaieran eta
60ko hamarkadaren hasieran ezarri zituen
traumatologo ingelesak lehenengoetariko alda-
ka-protesi iraunkorrak. “Protesi horiek zemen-
tuarekin itsasten zituzten hezurrera, eta, maiz,
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horrek eragiten zituen kalteak; ez protesiak be-
rak. Izan ere, higaduraren ondorioz litekeena
da zementuak zenbait partikula askatzea, eta
organismorako arrotzak diren partikula horiek
hantura bat sortzea edo protesia bera lasaitzea”,
azaldu du Usabiagak.

“Zementuak berehala itsasten du protesia he-
zurrera. Esan liteke gaixoa protesia hezurrera
itsatsita duela ateratzen dela ebakuntza-gela-
tik. Teorian, hurrengo egunean gaixoa gai da
ibiltzeko. Protesiak zementurik gabe finkatzen
ditugunean, ordea, hezurrak denbora behar
izaten du protesira behar bezala itsasteko”,
gehitu du.

Gero eta gutxiago erabiltzen da zementua. Dena
den, oraindik ere, zenbait kasutan medikuek
halabeharrez erabili behar dute; hezurra kalita-
te eskasekoa denean, besteak beste.

“Zementuarekin edo zementurik gabe, protesi
baten funtsezko bi elementuak dira, batetik, fin-
kapena eta, bestetik, marruskadura. Alegia, he-
zurrera itsasten diren elementuen finkapenak
iraunkorra behar du izan, eta buruaren eta ka-
pelaren arteko marruskaduran materialek ez
dute higatu behar”, azpimarratu du Usabiagak.
Hezurretik bereizten ez den eta higatzen ez den
protesia betierekoa litzateke, eta, logikoa denez,
horixe bera lortu nahi dute gai horretan adituak
diren mediku eta ikertzaile guztiek.•
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