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Η άρθρωση του γόνατος είναι µια 
πολυαξονική άρθρωση, υποχρεωµένη 

να υποβάλλεται σε µεγάλες 
καταπονήσεις και ταυτόχρονα να 
διατηρεί ικανοποιητική κινητικότητα 
και µεγάλη σταθερότητα. 

Ηεκφυλιστική αρθροπάθεια στο 
γόνατο µε την πάροδο του χρόνου 

οδηγεί σε µείωση της τροχιάς 
κίνησης της άρθρωσης, σε µυϊκή ατροφία 
και novo που διαταράσσει την ποιότητα 
ζωής του ατόµου. 
Η χειρουργική επέµβαση κατά την 
οποία αντικαθίστανται οι κατεστραµµένες 

αρθρικές επιφάνειες της κνήµης, 
του µηρού και τις περισσότερες φορές και 
της επιγονατίδας από ενδοπροθέσεις, µε 
σκοπό τη δηµιουργία µιας νέας τεχνητής 
άρθρωσης, ονοµάζεται αρθροπλαστική 

του γόνατος, που στόχο έχει την 
εξάλειψη του πόνου και τη βελτίωση 
της λειτουργικής δραστηριότητας του 
ατόµου. 
Οι αρθροπλαστικές, ανάλογα µε τον 
τρόπο στερεοποίησης τους, διακρίνονται 

σε αρθροπλαστικές µε ακρυλικό 

τσιµέντο και χωρίς τσιµέντο. Στους 
ηλικιωµένους οι προθέσεις στερεώνονται 

µε ακρυλικό τσιµέντο για καλύτερη 
σταθεροποίηση και η διάρκεια ζωής της 
νέας άρθρωσης κυµαίνεται στα 15 µε 20 
χρόνια, ανάλογα µε τις δραστηριότητες, 
τη φυσική κατάσταση και το σωµατότυπο 
του ασθενούς. Στα νεαρά άτοµα προτιµάται 

η σταθεροποίηση των προθέσεων 
µε εσωτερική ανάπτυξη οστού και όχι µε 
τσιµέντο, διότι η φθορά και η χαλάρωση 
των υλικών επιταχύνονται λόγω της 
δραστηριότητας. 
Η φυσιοθεραπεία γίνεται αρχικά προεγχειρητικά, 

όπου αναφέρεται στον ασθενή 
αναλυτικά το πρόγραµµα που θα ακολουθηθεί, 

για να είναι προετοιµασµένος 
σωµατικά και ψυχικά. 

Είδη φυσιοθεραπείας 
προεγχειρητικά 
• Αναπνευστική φυσιοθεραπεία για ενδυνάµωση 

των αναπνευστικών µυών και 
εκµάθηση του βήχα για διευκόλυνση της 
απόχρεµψης και αποφυγή επιπλοκών. 
• Ισοµετρικές ασκήσεις όλων των µυών 
γύρω από το γόνατο για ενεργοποίηση και 
ενδυνάµωση, ασκήσεις ποδοκνηµικής για 
την καλύτερη κυκλοφορία του αίµατος και 
αποφυγή των θροµβώσεων. 
•Ασκήσεις βάδισης και ισορροπίας. 
• Ενεργητικές ασκήσεις όλων των ελεύθερων 
αρθρώσεων και ασκήσεις αντίστασης. 
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• Εκµάθηση τρόπων αυτοεξυπηρέτησης. 

Η φυσιοθεραπεία 
µετεγχειρητικά 
Μετά την επέµβαση η φυσιοθεραπεία 
καλείται να καλύψει τις λειτουργικές 
ανάγκες του ασθενούς σε σύντοµο χρονικό 

διάστηµα. 
Οι στόχοι της είναι: 
•Η ελάττωση του πόνου, µε το πόδι σε 
ανάρροπη θέση και τοποθέτηση ελαστικού 

επιδέσµου, εκτελώντας συσπάσεις 
της ποδοκνηµικής, του τετρακέφαλου 
και των ισχιοκνηµιαίων. 
•Η πρόληψη των κατακλίσεων. 
•Η πρόληψη της δυσκαµψίας, µε την 
εφαρµογή συνεχούς παθητικής κίνησης 
και άµεσης ενεργητικής κινητοποίησης. 

• Η αποφυγή αναπνευστικών επιπλοκών. 

• Η ενδυνάµωση του τετρακέφαλου 
µυός, διότι µειώνεται αρκετά η δύναµή 
του και δυσκολεύεται στην έκταση του 
γόνατος, επηρεάζοντας τη βάδιση του 
ασθενούς. 
• Η ικανοποιητική τροχιά κίνησης. 
• Η βελτίωση της φυσικής κατάστασης 
του ασθενούς. 
•Η εκµάθηση και η βελτίωση του τρόπου 

βάδισης, διότι αλλάζουν το µήκος 
βήµατος και διασκελισµού και ο χρόνος 
στήριξης στο χειρουργηµένο µέλος. 
• Η σωστή χρήση των βοηθητικών µέσων, 
για τη µείωση του πόνου και τη βελτίωση 
της λειτουργικότητας. 
• Η γρήγορη και ασφαλής ανεξαρτητοποίηση 

του ασθενούς. 

Κατά την έξοδο του ασθενούς από το 
νοσοκοµείο τον συµβουλεύουµε να 
θυµάται ότι η αντοχή και η ζωή της νέας 
άρθρωσης εξαρτώνται από εκείνον. 
Πρέπει εποµένως να φροντίσει: Να µην 
πάρει βάρος, διότι επηρεάζει αρνητικά 
την αρθροπλαστική. Να µην κουράζει 
υπερβολικά το πόδι του, αποφεύγοντας 
και την ορθοστασία. Να µην κάθεται σε 
βαθιές πολυθρόνες. Να χρησιµοποιεί το 
ασανσέρ όπου υπάρχει. Κατά τη βάδιση 
να φορά κατάλληλα υποδή µατα, για την 
εξουδετέρωση των κραδασµών. Τέλος, να 
θυµάται πως πρέπει να ασκείται καθηµερινά, 

µε µικρή ένταση, για τη διατήρηση 
της φυσικής του κατάστασης, αλλά και 
για τη διατήρηση και τη βελτίωση της 
µυϊκής του δύναµης, της αντοχής του και 
της νευροµυϊκής συναρµογής. ¦ 
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