ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ
Η οςτεοαρθρίτιδα του γόνατοσ προκαλείται από ςταδιακι εκφφλιςθ και
καταςτροφι του αρκρικοφ χόνδρου, με αποτζλεςμα τθ δθμιουργία ανϊμαλων
επιφανειϊν που ‘τρίβονται’ μεταξφ τουσ.
Τα κφρια ςυμπτώματα είναι ο πόνοσ που ςχετίηεται με τθ βάδιςθ και τισ
κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ, κακϊσ και θ μείωςθ του εφρουσ κίνθςθσ.
Αίτια είναι προθγοφμενοσ τραυματιςμόσ του γόνατοσ με κάκωςθ του αρκρικοφ
χόνδρου και των μθνίςκων, κατάγματα και γενετικι προδιάκεςθ.
Η διάγνωςη γίνεται από τθν κλινικι εξζταςθ και από τισ απλζσ ακτινογραφίεσ ςε
φόρτιςθ.
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Θεραπεία
Δεν υπάρχουν φάρμακα που να αναςτρζφουν τθν πορεία τθσ οςτεοαρκρίτιδασ (ςε οποιαδιποτε άρκρωςθ).
Η κεραπεία ςτοχεφει ςτθν αντιμετϊπιςθ του πόνου, αρχικά με μθ χειρουργικά μζςα και όταν αυτά δεν
είναι πλζον αποτελεςματικά, ςυνιςτάται χειρουργικι επζμβαςθ.
A. Μη χειρουργική θεραπεία






Παυςίπονα (όπωσ παρακεταμόλθ) και αντιφλεγμονϊδθ
Περιοριςμόσ δραςτθριοτιτων
Νάρκθκεσ, ελαςτικοί επίδεςμοι
Φυςιοκεραπεία
Ενζςεισ (υαλουρονικοφ ςε αρχόμενο ςτάδιο και κορτιηόνθσ ςε πιο προχωρθμζνθ αρκρίτιδα

B. Χειρουργική θεραπεία
Ο τφποσ τθσ χειρουργικισ επζμβαςθσ εξαρτάται από τα ακτινολογικά χαρακτθριςτικά τθσ
αρκρίτιδασ, τθν επάρκεια των χιαςτϊν ςυνδζςμων, τθν θλικία και το επίπεδο δραςτθριότθτασ του
αςκενοφσ.
Γενικά οι επεμβάςεισ είναι:
 Αρκροςκοπικόσ κακαριςμόσ / μικροκατάγματα (αρχόμενθ αρκρίτιδα)
 Οςτεοτομία (αρκρίτιδα ενόσ διαμερίςματοσ, νζοσ αςκενισ)
 Μονοδιαμεριςματικι αρκροπλαςτικι (αρκρίτιδα ζςω διαμερίςματοσ)
 Ολικι αρκροπλαςτικι

Ορκοπαιδικό Πολυϊατρείο
Βας.Όλγασ 9, (1οσ όροφοσ), 54640 Θεςςαλονίκθ
Τθλ. 2314-311939

www.orthogroup.gr

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ
Αρθροςκόπηςη
Η επζμβαςθ αυτι ενδείκνυται μόνο ςε αρχόμενθ αρκρίτιδα. Σε προχωρθμζνα ςτάδια ΔΕΝ είναι
αποτελεςματικι.
Οςτεοτομία (κνιμθσ ι μθριαίου)
Η επζμβαςθ αυτά αλλάηει τον τρόπο που φορτίηεται θ άρκρωςθ κατά τθ ςτάςθ,
τθ βάδιςθ και γενικά τθ δραςτθριότθτα.
Ζχει ζνδειξη ςε ςχετικά νζουσ αςκενείσ (κάτω των 55 ετϊν), ςτουσ οποίουσ θ
αρκρίτιδα περιορίηεται ςτο ζνα διαμζριςμα του γόνατοσ (ζςω ι ζξω), με
βακμιαία παραμόρφωςθ ςε ραιβότθτα (θ κνιμθ και το πόδι είναι ςτραμμζνα
προσ τα μζςα) ι βλαιςότθτα (θ κνιμθ και το πόδι είναι ςτραμμζνα προσ τα ζξω),
αντίςτοιχα. Είναι αποτελεςματικι εφόςον το ζνα διαμζριςμα τθσ άρκρωςθσ ζχει
φυςιολογικό χόνδρο. Για τθν επιβεβαίωςθ τθσ ζνδειξθσ μπορεί να ςυνδυαςτεί με
αρκροςκόπθςθ.
Πρόκειται για κόψιμο του οςτοφ (οςτεοτομία) ςτο άνω
τμιμα τθσ κνιμθσ (ςε ραιβό γόνατο), ι ςτο κάτω τμιμα
του μθροφ (ςε βλαιςό γόνατο) και οςτεοςφνκεςθ ςε
διαφορετικι κζςθ, ϊςτε να αλλάξει ο άξονασ φόρτιςθσ
όλου του ςκζλουσ και να μθν περνάει από το
διαμζριςμα τθσ άρκρωςθσ που ζχει βλάβθ ο χόνδροσ.
Προκαλοφμε δθλαδι ζνα ϋτεχνθτό κάταγμα’ ςτο
επικυμθτό επίπεδο και το βάηουμε να ‘κολλιςει’ ςε
άλλθ κζςθ, τζτοια που να διορκϊςουμε τον άξονα τθσ
άρκρωςθσ (που ζχει βλαφτεί από τθν αρκρίτιδα).
Η ςυγκράτθςθ του οςτοφ (οςτεοςφνθεςη) γίνεται είτε
με πλάκα και βίδεσ εςωτερικά (ς’ αυτι τθν περίπτωςθ
χρθςιμοποιοφμε γφψο για 3 μινεσ μετεγχειρθτικά), είτε
με εξωτερικι οςτεοςφνκεςθ.
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Η οςτεοτομία ζχει ςκοπό να διατθριςει τθν κίνθςθ ςτθ φυςικι άρκρωςθ και να ϋκερδίςει χρόνο’ πριν
χρειαςτεί μια πιο ‘ριηικι’ επζμβαςθ (αρκροπλαςτικι). Μπορεί να ςυνδυαςτεί με αρκροςκοπικό κακαριςμό
χόνδρινων βλαβϊν / ‘μικροκατάγματα’, ι και με αποκατάςταςθ των χιαςτϊν ςυνδζςμων.
Στόχοσ είναι να ελαττωκεί ο πόνοσ και να επιβραδυνκεί θ εξζλιξθ τθσ οςτεοαρκρίτιδασ. Ανάλογα με το πόςο
προχωρθμζνθ είναι θ αρκρίτιδα, θ οςτεοτομία είναι δυνατό να δϊςει καλά αποτελζςματα ςε νζουσ και
δραςτιριουσ αςκενείσ για αρκετά χρόνια.
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Αρθροπλαςτική γόνατοσ (Ολική ή Μονοδιαμεριςματική)
Τι είναι:
Πρόκειται για αντικατάςταςθ όλθσ ι μζρουσ τθσ φυςικισ άρκρωςθσ με τεχνθτι (ϋμζταλλο και πλαςτικό’). Η
αρκροπλαςτικι ζχει ςκοπό να διατθριςει κίνθςθ ςτθν άρκρωςθ (τεχνθτι πλζον).
Ολικζσ αρθροπλαςτικζσ γόνατοσ γίνονται από το 1970.
Τα εμφυτεφματα που χρθςιμοποιοφνται ςιμερα ζχουν
γενικά βελτιωκεί, όπωσ και θ γνϊςθ και θ χειρουργικι
τεχνικι.
Ζχει ζνδειξθ για τελικοφ ςταδίου αρκρίτιδα του γόνατοσ,
που αφορά και τα δφο διαμερίςματα (ζςω και ζξω), ι
όταν υπάρχει ςυνδεςμικι αςτάκεια και μεγάλθ
παραμόρφωςθ, και όλα τα άλλα μζτρα αποτυγχάνουν να
ελζγξουν τον πόνο.
Σε πολλζσ περιπτϊςεισ, ςιμερα, μποροφμε να κάνουμε
μερικι αντικατάςταςθ τθσ άρκρωςθσ (αρκροπλαςτικι
ζςω διαμερίςματοσ, μονοδιαμεριςματική) αντί για
ολικι αρκροπλαςτικι.
Η επζμβαςθ αυτι όταν γίνεται με τθ ςωςτι ζνδειξθ
(αρκρίτιδα ςτο ζςω διαμζριςμα, ακζραιοσ πρόςκιοσ
χιαςτόσ ςφνδεςμοσ) και με καλι χειρουργικι τεχνικι
ζχει πολλά πλεονεκτήματα. Η αποκατάςταςθ είναι
γρθγορότερθ και θ κίνθςθ του γόνατοσ πιο κοντά ςτο
φυςιολογικό, αφοφ διατθροφνται οι χιαςτοί ςφνδεςμοι.
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Η διάρκεια ηωισ των αρκροπλαςτικϊν του ζςω διαμερίςματοσ είναι όμοια με αυτι των ολικϊν
αρκροπλαςτικϊν (πάνω από 10-15 χρόνια). Επιπλζον, ςε περίπτωςθ ανάγκθσ για ανακεϊρθςθ
(επανεπζμβαςθ), μπορεί εφκολα να γίνει ολικι αρκροπλαςτικι.
Η επζμβαςθ τθσ μονοδιαμεριςματικισ αρκροπλαςτικισ γόνατοσ, ζγινε
για πρϊτθ φορά τθ δεκαετία του ’70 από τθν ομάδα τθσ Οξφόρδησ και θ
χειρουργικι τεχνικι όςο και τα εμφυτεφματα εξελίχτθκαν ςτθν πορεία
του χρόνου. Η ομάδα μασ ζχει εξειδίκευςθ ςτθν επζμβαςθ αυτι.
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Η επζμβαςη
Η επζμβαςθ γίνεται με γενικι ι ραχιαία αναιςκθςία και απαιτεί τθν παραμονι ςτθν κλινικι για 5-7 μζρεσ.
Τοποκετοφνται εμφυτεφματα: μζταλλο ςτθν κνιμθ και τον μθρό και ανάμεςά τουσ πολυαικυλζνιο
(‘πλαςτικό’). Μετά το χειρουργείο ςυςτινεται αρχικά μερικι φόρτιςθ και φυςιοκεραπεία (αςκιςεισ εφρουσ
κίνθςθσ) και ςταδιακά αυξάνεται το επίπεδο δραςτθριότθτασ και φόρτιςθσ. Τα αποτελζςματα είναι κατά
κανόνα πολφ καλά. Ο πόνοσ φεφγει και θ λειτουργικότθτα του γόνατοσ βελτιϊνεται για 12 μινεσ μετά το
χειρουργείο. Η διάρκεια ηωισ των ςθμερινϊν αρκροπλαςτικϊν γόνατοσ ξεπερνά τα 10-15 χρόνια.
Αποτελζςματα
Τα αποτελζςματα είναι πολφ καλά ςε ποςοςτά γφρω ςτο 90%. Οι αςκενείσ ζχουν ανϊδυνθ βάδιςθ.
Ιδιαίτερα με τθν αρθροπλαςτική αντικατάςταςησ του ζςω διαμερίςματοσ (μονοδιαμεριςματική), θ κίνθςθ
του γόνατοσ είναι ςχεδόν φυςιολογικι. Σε ότι αφορά τισ δραςτθριότθτεσ, είναι δυνατό το κολφμπι, το
ποδιλατο, αλλά όχι ακλιματα όπωσ ποδόςφαιρο, μπάςκετ, τζννισ, που απαιτοφν αλλαγζσ ςτθν πορεία τθσ
κίνθςθσ. Ακόμα και αν ζχει πολφ καλι λειτουργία θ αρκροπλαςτικι και μπορεί ο αςκενισ να ςυμμετζχει ςε
τζτοια ακλιματα, δεν το ςυνιςτοφμε, κακϊσ αυτό κα προκαλζςει πιο γριγορθ φκορά τθσ αρκροπλαςτικισ.
Επιπλοκζσ
Σχεδόν πάντοτε, λόγω τθσ χειρουργικισ τομισ, υπάρχει ‘μοφδιαςμα’ ςτο δζρμα ςτθν ζξω πλευρά του
γόνατοσ. Σε όλεσ τισ αρκροπλαςτικζσ το μζταλλο τρίβεται πάνω ςτο πλαςτικό κατά τθν κίνθςθ. Όςο
νεότεροσ και πιο δραςτιριοσ είναι ο αςκενισ τόςο γρθγορότερα γίνεται αυτό. Κατά τθν τριβι του
‘πλαςτικοφ’ παράγονται ςωματίδια που οδθγοφν ςτθν ςταδιακι διάβρωςθ του οςτοφ (οςτεόλυςη) και τθ
χαλάρωςη του μεταλλικοφ εμφυτεφματοσ. Η πικανότθτα ‘χαλάρωςθσ’ τθσ αρκροπλαςτικισ γόνατοσ είναι
τθσ τάξθσ του 5% ςτα 10 χρόνια. Στο γόνατο θ δυνατότθτα να κάνουμε αρκροπλαςτικι διορκϊνοντασ τον
‘άξονα’ τθσ άρκρωςθσ. Η πικανότθτα λοίμωξθσ είναι 1%. Το κάπνιςμα και πακιςεισ όπωσ ο διαβιτθσ και οι
αγγειοπάκειεσ, ςχετίηονται με αυξθμζνα ποςοςτά επιπλοκϊν.
Τι γίνεται μετά από πολλά χρόνια;
Η πικανότθτα ‘χαλάρωςθσ’ τθσ αρκροπλαςτικισ είναι περίπου 5% ςτα 10 χρόνια. Αν αυτό ςυμβεί ςε ολικι
αρκροπλαςτικι, ςυνικωσ απαιτείται ανακεϊρθςθ τθσ αρκροπλαςτικισ με ειδικά εμφυτεφματα, που είναι
πιο πολφπλοκθ επζμβαςθ από τθν αρχικι και το λειτουργικό αποτζλεςμα δεν είναι πάντοτε άριςτο.
Σε μονοδιαμεριςματική αρθροπλαςτική μπορεί να γίνει ςχετικά εφκολα ανακεϊρθςθ ςε ‘απλι’ ολικι
αρκροπλαςτικι. Για το λόγο αυτό θ μονοδιαμεριςματικι αρκροπλαςτικι ζχει ιδιαίτερθ ζνδειξθ ςε ςχετικά
νζουσ αςκενείσ με αρκρίτιδα ςτο γόνατο.
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