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Ένα από τα πιο συχνά προβλήµατα 
υγείας στην τρίτη ηλικία 

είναι n οστεοαρθρίτιδα, καθώς 
υπολογίζεται ότι κάθε οικογένεια 

έχει τουλάχιστον ένα µέλος Tns 
που πάσχει από αυτήν. ∆υστυχώς όµως 

πλέον, παρουσιάζεται αύξηση Tns 
συχνότητας Tns οστεοαρθρίτιδας και 
σε νεότερες ηλικίεβ. 

Η οστεοαρθρίτιδα είναι εκφυλιστική 
vooos των αρθρώσεων, που αφορά 
κυρίως τις φορτιζόµενες αρθρώσει (ισχίο 

και γόνατο) και χαρακτηρίζεται από 
πόνο και µείωση Tns κινητικότητας 

Tns άρθρωσης, ενώ σε προχωρηµένα 
στάδια ο πόνος είναι αφόρητος, δεν 
σταµατά ούτε τη νύχτα ούτε σε κατάσταση 

ηρεµίας και ο ασθενής καθηλώνεται 
στο κρεβάτι. Όταν n συντηρητική 

θεραπεία µε φαρµακευτική αγωγή και 
φυσικοθεραπείες δεν επαρκεί, τότε n 
χειρουργική αποκατάσταση (ολική αρθροπλαστική 

ισχίου) δίνει λύση στο 

πρόβληµα. Η ολική αρθροπλαστική 
του ισχίου είναι χειρουργική επέµβαση, 

n οποία γίνεται όταν ο ασθενής πάσχει 
από αρθρίτιδα του ισχίου, δηλαδή 

όταν n άρθρωση του ισχίου έχει υποστεί 
σηµαντική φθορά, είτε από την 

πλευρά ms αρθρικής επιφάνειας της 
κεφαλής του µηριαίου, είτε από την 
πλευρά Tns αρθρικής επιφάνειας της 
κοτύλης της λεκάνης, είτε και από τις 
δύο επιφάνειες. Πρόκειται για επέµβαση 

αντικατάστασης της φθαρµένης κεφαλής 
του µηριαίου και της φθαρµένης 

κοτύλης µε µεταλλικές προθέσεις, 
οι οποίες τοποθετούνται και στερεώνονται 

στον ανθρώπινο οργανισµό είτε 
µε συµπιεστική ενσφήνωση (press-fit) 
είτε µε τη χρήση βιολογικού τσιµέντου. 

Η ολική αρθροπλαστική ισχίου 
AMIS ονοµάζεται έτσι από τα αρχικά 
των λέξεων Anterior Minimal Invasive 
Surgery και σηµαίνει ολική αρθροπλαστική 

ισχίου µε πρόσθια (Anterior) ελαχίστης 
(Minimal) επεµβατικότητας προσπέλαση 

(Invasive Surgery). Πρόκειται 
για επέµβαση ισχίου στην οποία, όπως 
και στην κλασική προσπέλαση, γίνεται 
αντικατάσταση της άρθρωσης του ισχίου 

µε µεταλλικές προθέσεις, αλλά διαφέρει 
n χειρουργική προσπέλαση που 

εφαρµόζεται (δηλαδή ο δρόµος που ακολουθεί 
ο χειρουργός για να φτάσει 

στην άρθρωση του ισχίου). Και στην 
κλασική και στην AMIS προσπέλαση 

χρησιµοποιούνται τα ίδια υλικά (ενδοπροθέσεις). 
Η AMIS ολική αρθροπλαστική 

ισχίου διαφέρει από την κλασική 
ολική αρθροπλαστική ισχίου στο µέγεθος 

της τοµής και στον χρόνο αποκατάστασης 
του ασθενούς. To µεγάλο πλεονέκτηµα 

της ολικής αρθροπλαοτική5 
του ισχίου µε τη µέθοδο AMIS, εκτός 
από το µήκος της τοµής το οποίο δεν υπερβαίνει 

τα 8 cm, είναι το γεγονός ότι, 
αντίθετα µε την κλασική προσπέλαση, 
δεν γίνεται καµία διατοµή µυός. Αυτό 
έχει αποτέλεσµα ο ασθενής να είναι σε 
θέση να κινεί το χειρουργηµένο σκέλος 

αµέσως µετά την εγχείρηση µέσα 
σε λίγες ηµέρες να µπορεί να επιστρέψει 

σε πλήρη δραστηριότητα. Η µέση 
διάρκεια παραµονής του ασθενούς στο 
νοσοκοµείο είναι 4 ηµέρες. Ο ασθενής 
κινητοποιείται το ίδιο απόγευµα ms ηµέρας 

που έχει χειρουργηθεί και από 
την εποµένη το πρωί µε την καθοδήγηση 

ειδικού φυσικοθεραπευτή εκπαιδεύεται 
να σηκώνεται και να επιστρέφει 

στο κρεβάτι, να βαδίζει, να πηγαίνει 
στην τουαλέτα και να ανεβαίνει και να 
κατεβαίνει os σκάλες µόνος του. Χρησιµοποιούνται 

οι ίδιες προθέσεις που 
χρησιµοποιούνται στην ολική αρθροπλαστική 

του ισχίου µε την κλασική 
προσπέλαση. Οι προθέσεις αυτές, αφού 

πέρασαν από διάφορα στάδια εξέλιξης 
και µελέτης τα προηγούµενα 

σχεδόν 50 χρόνια, σήµερα αποτελού- 

Προσφέρει 
ταχεία 
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νται από τιτάνιο, ένα υλικό που συγκεντρώνει εξαιρετικές 
φυσικές και χηµικές ιδιότητες, ώστε να γίνεται βιοανεκτό σε 
όλους τους ανθρώπους και να είναι τόσο ανθεκτικό που να 
αποτελεί τη βασική επιλογή µετάλλου σε όλες tis προθέσεις 

που χρησιµοποιούνται σήµερα. 
Η ολική αρθροπλαστική ισχίου AMIS προσφέρει άριστο 

αισθητικό αποτέλεσµα και ταχεία επιστροφή στην καθηµερινή 
δραστηριότητα. Ο ασθενής µπορεί να επιστρέψει στο 

σπίτι του, να οδηγήσει, να επανέλθει στην εργασία του και 
να ασχοληθεί µε τα αγαπηµένα του σπορ, γρήγορα, ανώδυνα 

και xcopis µεγάλα διαστήµατα anoxfis από αυτά. Αισθάνεται 
ότι θέλει να κάνει τα πάντα ακόµη και πριν από 

τον πρώτο µετεγχειρητικό επανέλεγχο στο χειρουργό! Επίσης, 
ειδικές κατηγορίες ασθενών οι οποίοι πάσχουν από 

καρδιαγγειακά, κυκλοφορικά, νεφρολογικά, ηπατολογικά, 
αιµατολογικά και άλλα νοσήµατα έχουν απόλυτη ένδειξη 
να χειρουργήσουν το ισχίο τους µε AMIS, καθώς οι ασθενείς 

αυτοί πρέπει να αποφύγουν την πολυήµερη κατάκλιση. 
Γενικά, n µέθοδος είναι άριστη για το σύνολο σχεδόν 

των ασθενών που πάσχουν από αρθρίτιδα στο ισχίο τους. 
Η πρόσθια προσπέλαση (Anterior) του ισχίου δεν είναι 

νέα. 'Εχει µελετηθεί και περιγραφεί από το 1870 από τον 
Hueter. Χρησιµοποιήθηκε µόλις πρόσφατα για την ολική 
αρθροπλαστική του ισχίου γιατί χρειαζόταν ειδικά εργαλεία, 

ώστε µέσα από µία τόσο µικρή τοµή να τοποθετηθούν υλικά 
τέτοια που µέχρι σήµερα χρειάζονταν µεγάλη τοµή και 

ευρεία προσπέλαση. Αυτά τα εργαλεία κατασκευάστηκαν 
µόλις προ 15ετίας. 
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