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τάγµα στο γόνατο ή σοβαρή συνδεσµική 
κάκωση αλλάζει την εµβιοµηχανική 

προκαλώντας αυξηµένες φορπ'σεις που 
µε την πάροδο του χρόνου προκαλούν 
βλάβη στον αρθρικό χόνδρο οδηγώντας 
σε πόνο και περιορισµό λεπουργτκστητας 

άρθρωσης. Αυτή είναι η µετατραυµατική 
αρθρίπδα. 

Σύµφωνα µε τους ορθοπαιδικούς χειρουργούς 
της ΣΤ Ορθοπαιδικής Κλινικής 

του Νοσοκοµείου KAT η καταλληλότερη 
στιγµή για να κάνει κάποιος την 

επέµβαση είναι: όταν βλέπετε ότι τα 
φάρµακα δεν επαρκούν πλέον για τον 
έλεγχο των συµπτωµάτων, όταν τα βοηθήµατα 

περπατήµατος (µπαστούνι) δεν 
είναι πλέον αποτελεσµατικά, όταν πόνος 
δεν υποχωρεί µε φυσικοθεραπεία, όταν 
υπάρχει δυσκαµψία µε σηµαντικό περιορισµό 

της κινητικότητας του γόνατος και 
παραµόρφωση των άκρων, όταν ο σηµαντικός 

πόνος περιορίζει ano την δυνατότητα 
εργασίας και αναψυχής επηρεάζοντας 
άµεσα την ποιότητα ζωής, όταν 

νιώσετε µέσα σας έτοιµος 
να ξεπεράσετε τον φόβο 
ενός χειρουργείου...Οι περισσότεροι 

ασθενείς είναι 
ηλικίας 60-80 ετών αλλά 
έχουν εκτελεστεί επεµβάσεις 

ακόµα σε νέους εφήβους 
µε νεανική αρθρπτδα. 

Οπότε οι συστάσεις για την 
επέµβαση είναι βασισµένες 
στον novo ενός ασθενή και 
την επακολουθούσα ανικανότητα, 

και όχι στην ηλικία. 
Η ολική αρθροπλαστική 
πρόκειται για µία χειρουργική 

επέµβαση κατά την 
οποία σι φθαρµένες φορπζόµενες 

επιφάνειες του 
γόνατος αντικαθίστανται 
µε τεχνητά υλικά. Ο κατεστραµµένος 

αρθρικός χόν- 

δρος του µηρού και της κνήµης αφαιρούνται 
και στη θέση τους τοποθετούνται 

µεταλλικά ενθέµατα τα οποία είναι 
συνήθως κατασκευασµένα από ειδικά 

κράµατα τπανίου, κοβαλτίου ή χειρουργικού 
χάλυβα. Ανάµεσα στο µηριαίο 

και το κνηµιαίο ένθεµα τοποθετείται 
ένα ένθεµα πολυαιθυλενίου υψηλής 

πυκνότητας προκειµένου να εππευχθεί 
η ελάχιστη τριβή κατά την κίνηση του 
τεχνητού γόνατος. Επίσης έχουν χρησιµοποιηθεί 

και ειδικά κεραµικά υλικά. Σε 
ορισµένες περιπτώσεις απαραίτητη κρίνεται 

και η αντικατάσταση της αρθρικής 
επιφάνειας της επιγονατίδας. 
Η επέµβαση µπορεί να διεξαχθεί είτε 
υπό ολική είτε από ραχιαία αναισθησία 
και µπορεί να συνδυαστεί µε block µηριαίου 

νεύρου. Λόγω των πολλών οοτεοτοµιών 
είναι µια αρκετά επώδυνη επέµβαση. 

Μετά την επέµβαση ο ασθενής 
παραµένει στην ανάνηψη για 1 ώρα ενώ 
η κινητοποίηση στο κρεβάτι αρχίζει το 
απόγευµα της ίδιας µέρας ενώ την επόµενη 

ηµέρα είναι αναγκαία η βάδιση µε 
την επίβλεψη των φυσιοθεραπευτών. Η 
χορήγηση αντιβιοτικών διαρκεί 48 ώρες, 
διάστηµα για το οποίο µπορεί να είναι 
απαραπητη η παρουσία ουροκαθετήρα 

Εξαιρετικά σηµαντική είναι η συµµόρφωση 
του ασθενούς µε το πρόγραµµα 

φυσιοθεραπείας ώστε να εππευχθεί 
το ιδανικό εύρος κίνησης. Η διάρκεια 
παραµονής στο νοσοκοµείο είναι 3-4 
ηµέρες αλλά µπορεί να φτάσει και την 
εβδοµάδα. Η χρήση βακτηριών είναι 
αναγκαία για διάστηµα 4 εβδοµάδων 
µετά την επέµβαση. Ο χρόνος ανεξάρτητης 

βάδισης στην πλειονότητα 
των ασθενών ξεκινά µετά πς 4-6 εβδοµάδες 

ενώ µετά ano αυτό το διάστηµα 
µπορεί να επανέλθει και ο πλήρης 

έλεγχος κινήσεων των κάτω άκρων για 
οδήγηση. 
Συχνά, η προσβολή από την αρθρίτιδα 

είναι ετερόπλευρη, περιοριζόµενη µόνο 
στο ένα γόνατο. Μπορεί όµως και αµφοτερόπλευρη. 

Η αµφοτερόπλευρη αρθροπλαστική 
σε ένα χρόνο αποφεύγεται 

λόγω αυξηµένη καταπόνησης του οργανισµού 
και αυξηµένης πιθανότητας επιπλοκών. 

Προτιµάται η πραγµατοποίηση 
των επεµβάσεων διαδοχικά µε την παρεµβολή 

διαστήµατος 3-6 µηνών. 
Η διάρκεια του χειρουργείου είναι περίπου 

2 ώρες και ποικίλει ανάλογα µε τις 
τεχνικές ιδιαΓΓ^ότητεςττης περίπτωσης. 
Όπως σε όλες τις χειρουργικές επεµβάσεις, 

έτσι και εδώ υπάρχει κάποιος κίνδυνος 
για επιπλοκές κατά το µετεγχειρητικό 

στάδιο. Έτσι, προκειµένου να αποφευχθεί 
το ενδεχόµενο µόλυνσης του 

τραύµατος, χορηγούνται περιεγχειρητικά 
αντιβιοτικά ενδοφλεβίως (µικροβιακή 
λοίµωξη 1-2%). Επίσης, η εκτέλεση 

της επέµβασης σε χειρουργική αίθουσα 
µε σύστηµα laminar air flow (αποστειρωµένου 

αέρα), µειώνει αη µαντικά την πιθανότητα 
µόλυνσης. Παράλληλα στον 

ασθενή τοποθετούνται µετεγχειρητικά 
κάλτσες θροµβοπροφύλαξης, ενώ 

του χορηγούνται ανπττηκπκά φάρµακα 
προκειµένου να προστατευθεί από το 
ενδεχόµενο της εν τω βάθει φλεβικής 
θρόµβωσης και της πνευµονικής εµβολής(1%). 

Για το ενδεχόµενο αιµορραγίας, 
πρέπει να υπάρχουν άµεσα διαθέσιµες 

δύο διασταυρωµένες φιάλες 
αίµατος στο τµήµα αιµοδοσίας. Λόγω 
της έλλειψης αιµοδοτών στην χώρα µας 
θα πρέπει ο ασθενής να δώσει πς φιάλες 

αίµατος από πριν. 
Τα υλικά από τα οποία κατασκευάζονται 

τα σύγχρονα ενθέµατα είναι υψηλής 
αντοχής. Έτσι, µία ολική αρθροπλαστική 

γόνατος µπορεί να έχει διάρκεια 
ζωής 15-25 έτη πριν χρειαστεί να ανπκατασταθεί 

(αναθεώρηση αρθροπλασπκής)υρωµένες 
φιάλες αίµατος στο τµήµα 

αιµοδοσίας. 
Συνοψίζοντας, η ολική αρθροπλαστική 
γόνατος έχει σταθερά πάνω από 90% 
και κάποιες φορές πάνω από 95% ευχαριστηµένους 

ασθενείς αποτελώντας 
µια από τις πιο πετυχηµένες επεµβάσεις 

της ούγχρονής ορθοπαιδικής, 
αποδεικνύοντας on η επιστήµη µπορεί 

επάξια να υπηρετήσει τον άνθρωπο 
προσφέροντας του την χαµένη δυνατότητα 

όχι µόνο της βάδισης, αλλά 
και της κολύµβηση, της οδήγησης, τις 
βόλτες µε το ποδήλατο, το γκολ και 
τον χορό, λύνοντας όχι τα χέρια τους 
αλλά... τα πόδια τους! 
* Ευχαριστώ για την πολύτιµη συµβολή 
τους, τους ∆ιευθυντές της ΣΤ κλινικής κ. 
Μιχαήλ Κούρτη και κ. Σπυρίδων Ηλιόπουλος 

καθώς και την ειδικευόµενη ορθοπαιδικό-χειρουργό 
κ. Αυγή Κυριαζή. 
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ΥΓΕΙΑ 

Ελπιδοφόρα µηνύµατα 
στην χειρουργική yovaios 

Η αύξηση του µέσου όρου ζωής τα τελευταία χρόνια, καθώς και άλΛοι παράγοντες όπως η παχυσαρκία, η 
καθιστική ζωή και έλλειψη σωµατικής δραστηριότητας κ.ά, είχαν σαν αποτέλεσµα την αύξηση της συχνότητας 

των νοσηµάτων των µεγάλων αρθρώσεων και ιδιαιτέρως του γόνατος 

Οι επεµβάσεις γόνατος που 
εξελίχθηκαν ταχύτατα τις τελευταίες 

δεκαετίες συνέβαλαν 
σηµαντικά στην βελτίωση 

της ποιότητας ζωής ασθενών 
που µέχρι προηγουµένως ήταν καταδικασµένοι 

να ζουν µε πόνο και αναπηρία. 
Σήµερα, σε όλο τον πλανήτη, 1.8 εκατοµµύρια 

ασθενείς υποβάλλονται ετησίως 
σε ολική αρθροπλαστική γόνατος µε 

πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας και βιώνουν 
τα οφέλης της ανώδυνης και ικανοποιητικής 

βάδισης ανεξαρτήτως της 
προχωρηµένης ηλικίας τους. 
To γόνατο σχηµατίζεται από την άρθρωση 

µεταξύ του µηριαίου οστού, της 
κνήµης και της επιγονατίδας. Τα τρία 
αυτά οστά καλύπτονται από αρθρικό 

χόνδρο µέσω του οποίου αρθρώνονται. 
Ο τελευταίος επιτρέπει την κίνηση 

µεταξύ τους µε ελάχιστη φθορά 
και ολίσθηση. Επίσης, το µηριαίο και η 
κνήµη συνδέονται µεταξύ τους µε πρόσθιο 

και οπίσθιο χιαστό σύνδεσµο στο 
κέντρο του γόνατος και τον έσω και 
έξω πλάγιο σύνδεσµο. Μεταξύ του µηριαίου 

και της κνήµης παρεµβάλλονται 
ο έσω- και έξω µηνίσκος µε τους οποίους 

αυξάνεται και η σταθερότητα του 
γόνατος και επιφανείς επαφής των αρθρώσεων. 

Η mo κοινή αιτία του χρόνιου πόνου και 
ανικανότητας των γονάτων είναι η αρθρίτιδα. 

Εµφανίζεται µε την µορφή είτε 
της οστεαρθρίτιδας σε άτοµα 50 ετών 
και άνω ή σε άτοµα µε ένα οικογενειακό 

ιστορικό αρθρίτιδας, σε άτοµα µε διαταραχή 
της ευθυγράµµισης του µηριαίου 

και της κνήµης (ραιβογονία-βλαισογονία), 
είτε της ρευµατοειδούς αρθρίτιδας, 

είτε µετατραυµατικής αρθρίτιδας 
που µπορεί να ακολουθήσει ένα σοβαρό 
τραυµατισµό των γονάτων, είτε σε άλλες 

µορφές λιγότερο συχνές. 

Συγκεκριµένα, στην οστεοαρθρίτιδα 
ο χόνδρος 

που καλύπτει τα οστά του 
γονάτου µαλακώνει και 
καταστρέφεται µε αποτέλεσµα 

να τρίβονται το 
ένα πάνω στο άλλο προκαλώντας 

πόνο και ακαµψία. 
Στην ρευµατοειδή η 

αρθρική µεµβράνη παχύνεται 
και φλεγµαίνει, παράγοντας 

άφθονο αρθρικό 
υγρό που διογκώνει 

την άρθρωση και η 
χρόνια φλεγµονή µπορεί 

να βλάψει ανεπανόρθωτα 
τον χόνδρο προκαλώντας 

και πάλι novo, και 
ακαµψία. Τέλος, ένα κά- 

ΑΠ0Τ0Ν 

ΜΑΝΟ ∆ΗΜΟΝΙΤΣΑ, 
ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ Σ ΑΘΗΝΩΝ 
doctor_demon@hotmaiL com 

τάγµα στο γόνατο ή σοβαρή συνδεσµική 
κάκωση αλλάζει την εµβιοµηχανική 

προκαλώντας αυξηµένες φορπ'σεις που 
µε την πάροδο του χρόνου προκαλούν 
βλάβη στον αρθρικό χόνδρο οδηγώντας 
σε πόνο και περιορισµό λεπουργτκστητας 

άρθρωσης. Αυτή είναι η µετατραυµατική 
αρθρίπδα. 

Σύµφωνα µε τους ορθοπαιδικούς χειρουργούς 
της ΣΤ Ορθοπαιδικής Κλινικής 

του Νοσοκοµείου KAT η καταλληλότερη 
στιγµή για να κάνει κάποιος την 

επέµβαση είναι: όταν βλέπετε ότι τα 
φάρµακα δεν επαρκούν πλέον για τον 
έλεγχο των συµπτωµάτων, όταν τα βοηθήµατα 

περπατήµατος (µπαστούνι) δεν 
είναι πλέον αποτελεσµατικά, όταν πόνος 
δεν υποχωρεί µε φυσικοθεραπεία, όταν 
υπάρχει δυσκαµψία µε σηµαντικό περιορισµό 

της κινητικότητας του γόνατος και 
παραµόρφωση των άκρων, όταν ο σηµαντικός 

πόνος περιορίζει ano την δυνατότητα 
εργασίας και αναψυχής επηρεάζοντας 
άµεσα την ποιότητα ζωής, όταν 

νιώσετε µέσα σας έτοιµος 
να ξεπεράσετε τον φόβο 
ενός χειρουργείου...Οι περισσότεροι 

ασθενείς είναι 
ηλικίας 60-80 ετών αλλά 
έχουν εκτελεστεί επεµβάσεις 

ακόµα σε νέους εφήβους 
µε νεανική αρθρπτδα. 

Οπότε οι συστάσεις για την 
επέµβαση είναι βασισµένες 
στον novo ενός ασθενή και 
την επακολουθούσα ανικανότητα, 

και όχι στην ηλικία. 
Η ολική αρθροπλαστική 
πρόκειται για µία χειρουργική 

επέµβαση κατά την 
οποία σι φθαρµένες φορπζόµενες 

επιφάνειες του 
γόνατος αντικαθίστανται 
µε τεχνητά υλικά. Ο κατεστραµµένος 

αρθρικός χόν- 

δρος του µηρού και της κνήµης αφαιρούνται 
και στη θέση τους τοποθετούνται 

µεταλλικά ενθέµατα τα οποία είναι 
συνήθως κατασκευασµένα από ειδικά 

κράµατα τπανίου, κοβαλτίου ή χειρουργικού 
χάλυβα. Ανάµεσα στο µηριαίο 

και το κνηµιαίο ένθεµα τοποθετείται 
ένα ένθεµα πολυαιθυλενίου υψηλής 

πυκνότητας προκειµένου να εππευχθεί 
η ελάχιστη τριβή κατά την κίνηση του 
τεχνητού γόνατος. Επίσης έχουν χρησιµοποιηθεί 

και ειδικά κεραµικά υλικά. Σε 
ορισµένες περιπτώσεις απαραίτητη κρίνεται 

και η αντικατάσταση της αρθρικής 
επιφάνειας της επιγονατίδας. 
Η επέµβαση µπορεί να διεξαχθεί είτε 
υπό ολική είτε από ραχιαία αναισθησία 
και µπορεί να συνδυαστεί µε block µηριαίου 

νεύρου. Λόγω των πολλών οοτεοτοµιών 
είναι µια αρκετά επώδυνη επέµβαση. 

Μετά την επέµβαση ο ασθενής 
παραµένει στην ανάνηψη για 1 ώρα ενώ 
η κινητοποίηση στο κρεβάτι αρχίζει το 
απόγευµα της ίδιας µέρας ενώ την επόµενη 

ηµέρα είναι αναγκαία η βάδιση µε 
την επίβλεψη των φυσιοθεραπευτών. Η 
χορήγηση αντιβιοτικών διαρκεί 48 ώρες, 
διάστηµα για το οποίο µπορεί να είναι 
απαραπητη η παρουσία ουροκαθετήρα 

Εξαιρετικά σηµαντική είναι η συµµόρφωση 
του ασθενούς µε το πρόγραµµα 

φυσιοθεραπείας ώστε να εππευχθεί 
το ιδανικό εύρος κίνησης. Η διάρκεια 
παραµονής στο νοσοκοµείο είναι 3-4 
ηµέρες αλλά µπορεί να φτάσει και την 
εβδοµάδα. Η χρήση βακτηριών είναι 
αναγκαία για διάστηµα 4 εβδοµάδων 
µετά την επέµβαση. Ο χρόνος ανεξάρτητης 

βάδισης στην πλειονότητα 
των ασθενών ξεκινά µετά πς 4-6 εβδοµάδες 

ενώ µετά ano αυτό το διάστηµα 
µπορεί να επανέλθει και ο πλήρης 

έλεγχος κινήσεων των κάτω άκρων για 
οδήγηση. 
Συχνά, η προσβολή από την αρθρίτιδα 

είναι ετερόπλευρη, περιοριζόµενη µόνο 
στο ένα γόνατο. Μπορεί όµως και αµφοτερόπλευρη. 

Η αµφοτερόπλευρη αρθροπλαστική 
σε ένα χρόνο αποφεύγεται 

λόγω αυξηµένη καταπόνησης του οργανισµού 
και αυξηµένης πιθανότητας επιπλοκών. 

Προτιµάται η πραγµατοποίηση 
των επεµβάσεων διαδοχικά µε την παρεµβολή 

διαστήµατος 3-6 µηνών. 
Η διάρκεια του χειρουργείου είναι περίπου 

2 ώρες και ποικίλει ανάλογα µε τις 
τεχνικές ιδιαΓΓ^ότητεςττης περίπτωσης. 
Όπως σε όλες τις χειρουργικές επεµβάσεις, 

έτσι και εδώ υπάρχει κάποιος κίνδυνος 
για επιπλοκές κατά το µετεγχειρητικό 

στάδιο. Έτσι, προκειµένου να αποφευχθεί 
το ενδεχόµενο µόλυνσης του 

τραύµατος, χορηγούνται περιεγχειρητικά 
αντιβιοτικά ενδοφλεβίως (µικροβιακή 
λοίµωξη 1-2%). Επίσης, η εκτέλεση 

της επέµβασης σε χειρουργική αίθουσα 
µε σύστηµα laminar air flow (αποστειρωµένου 

αέρα), µειώνει αη µαντικά την πιθανότητα 
µόλυνσης. Παράλληλα στον 

ασθενή τοποθετούνται µετεγχειρητικά 
κάλτσες θροµβοπροφύλαξης, ενώ 

του χορηγούνται ανπττηκπκά φάρµακα 
προκειµένου να προστατευθεί από το 
ενδεχόµενο της εν τω βάθει φλεβικής 
θρόµβωσης και της πνευµονικής εµβολής(1%). 

Για το ενδεχόµενο αιµορραγίας, 
πρέπει να υπάρχουν άµεσα διαθέσιµες 

δύο διασταυρωµένες φιάλες 
αίµατος στο τµήµα αιµοδοσίας. Λόγω 
της έλλειψης αιµοδοτών στην χώρα µας 
θα πρέπει ο ασθενής να δώσει πς φιάλες 

αίµατος από πριν. 
Τα υλικά από τα οποία κατασκευάζονται 

τα σύγχρονα ενθέµατα είναι υψηλής 
αντοχής. Έτσι, µία ολική αρθροπλαστική 

γόνατος µπορεί να έχει διάρκεια 
ζωής 15-25 έτη πριν χρειαστεί να ανπκατασταθεί 

(αναθεώρηση αρθροπλασπκής)υρωµένες 
φιάλες αίµατος στο τµήµα 

αιµοδοσίας. 
Συνοψίζοντας, η ολική αρθροπλαστική 
γόνατος έχει σταθερά πάνω από 90% 
και κάποιες φορές πάνω από 95% ευχαριστηµένους 

ασθενείς αποτελώντας 
µια από τις πιο πετυχηµένες επεµβάσεις 

της ούγχρονής ορθοπαιδικής, 
αποδεικνύοντας on η επιστήµη µπορεί 

επάξια να υπηρετήσει τον άνθρωπο 
προσφέροντας του την χαµένη δυνατότητα 

όχι µόνο της βάδισης, αλλά 
και της κολύµβηση, της οδήγησης, τις 
βόλτες µε το ποδήλατο, το γκολ και 
τον χορό, λύνοντας όχι τα χέρια τους 
αλλά... τα πόδια τους! 
* Ευχαριστώ για την πολύτιµη συµβολή 
τους, τους ∆ιευθυντές της ΣΤ κλινικής κ. 
Μιχαήλ Κούρτη και κ. Σπυρίδων Ηλιόπουλος 

καθώς και την ειδικευόµενη ορθοπαιδικό-χειρουργό 
κ. Αυγή Κυριαζή. 
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