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LIFE ΥΓΕΙΑ

Ανώδυνη & ασφαλής 

 Π οιοι είναι οι πιο συχνοί 
τραυματισμοί των γονά-
των, κ. Τσούκα, και πώς 
θεραπεύονται; Οι κακώ-
σεις των µηνίσκων και 
των χιαστών γίνονται όλο 

και συχνότερες εξαιτίας της αυξηµέ-
νης συµµετοχής σε αθλητικές δραστη-
ριότητες από όλες τις ηλικίες σε αντί-
θεση µε το παρελθόν. Η ευρεία χρήση 
της µαγνητικής τοµογραφίας µάς διευ-
κολύνει να αποκαλύψουµε βλάβες που 
χωρίς αυτή δεν θα ήταν δυνατόν.

Η τεχνική που ακολουθείται τα τε-
λευταία χρόνια είναι η αρθροσκόπηση, 
µε την οποία ο ορθοπεδικός χειρουρ-
γός χρησιµοποιώντας ειδικό εξοπλι-
σµό µπορεί να διαγνώσει και να θερα-
πεύσει ενδαρθρικές παθήσεις. Με τη 
βοήθεια ειδικής κάµερας µικρής δια-
µέτρου, µέσω µιας µικρής οπής (3-5 
mm) εισέρχεται στην άρθρωση, όπου 
εγχύεται µέσω αντλίας φυσιολογικός 
ορός, προκειµένου να διαταθεί και να 
πραγµατοποιηθεί ευκολότερα η επέµ-
βαση, µε τη χρήση µικρών εργαλείων. 
Η µέθοδος αναισθησίας που κυρίως α-

Είναι η σύγχρονη μέθοδος που έχει δώσει λύσεις σε μια 
σειρά μυικών προβλημάτων στο γόνατο, από τις κακώσεις 

μηνίσκου μέχρι τις βλάβες χιαστών. Από τη Χρύσα Κλειτσιώτη

κολουθείται είναι η επισκληρίδιος. 
Ο µετεγχειρητικός πόνος της αρθρο-
σκόπησης είναι πολύ περιορισµένος 
λόγω των µικρών τοµών και κακώσε-
ων των µαλακών µορίων, που γίνονται 
προκειµένου να πραγµατοποιηθεί το 
χειρουργείο αυτό. Ο χρόνος αποθερα-
πείας είναι σύντοµος σε σχέση µε αυ-
τόν της ανοιχτής χειρουργικής µεθό-
δου. Αποτελεί µία από τις πλέον ασφα-
λέστερες χειρουργικές µεθόδους, µε 
ποσοστό επιπλοκών κάτω από 1%.

Το 50% των βλαβών του γόνατος 
αφορά τις µηνισκικές βλάβες. Οι τύποι 
των ρήξεων είναι τραυµατικοί ή εκφυ-
λιστικοί. Οι πρώτοι αφορούν κυρίως 
νέους που συµµετέχουν σε αθλητικές 
δραστηριότητες, ενώ οι δεύτεροι άτο-
µα µεγαλύτερης ηλικίας λόγω φθοράς. 
Συχνά λόγω τραυµατισµών αποσπώ-
νται τµήµατα µηνίσκου τα οποία φθεί-
ρουν τον χόνδρο προκαλώντας αρθρί-
τιδα, αν όµως είναι µεγαλύτερα (σπα-
νιότερα) µπορούν να προκαλέσουν το 
µπλοκάρισµα της άρθρωσης. 

Ο σκοπός αντιµετώπισης των βλα-
βών είναι η διατήρηση του µηνίσκου 

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ

ή µεγαλύτερου µέρους αυτού. Το πα-
λαιό δόγµα «βλάβη ίσον ολική µηνι-
σκεκτοµή» σήµερα έχει ανατραπεί 
πλήρως. Η µηνισκεκτοµή ή η συρραφή 
του µηνίσκου σήµερα γίνεται µε κλει-
στή µέθοδο (αρθροσκόπηση) µε δύο 
µικρές οπές, όπου µε µικροεργαλεία α-
φαιρείται ή συρράπτεται το τµήµα του 
µηνίσκου που υπέστη βλάβη.

Η µετεγχειρητική πορεία µετά από 
µηνισκεκτοµή είναι απλή (βάδιση µε 
πατερίτσες) για µερικές µέρες και φυ-
σικοθεραπεία για αποκατάσταση του 
εύρους κίνησης και της µυικής ενδυ-
νάµωσης. Μετά από µηνισκική συρ-
ραφή ή µεταµόσχευση απαγορεύεται 
η φόρτιση του µέλους για 4-6 εβδοµά-
δες, ενώ οι φυσικοθεραπείες ξεκινούν 
σχεδόν άµεσα. Οσον αφορά τις βλάβες 
των χιαστών, µπορούν να συµβούν εί-
τε µεµονωµένα είτε σε συνδυασµό µε 
µηνισκικές βλάβες. Οι περισσότεροι 
ειδικοί πιστεύουν ότι σε ενεργά άτοµα 
ακόµα και σε µεγαλύτερες ηλικίες πρέ-
πει να επιδιορθώνονται, προκειµένου 
να αποφευχθούν µελλοντικές βλάβες. 

ΒΛΑΒΕΣ ΧΙΑΣΤΩΝ
Η αντιμετώπιση ποικίλλει, είτε συντηρη-
τικά με νάρθηκα, παγοθεραπεία, αντι-
φλεγμονώδη και φυσικοθεραπεία είτε 
χειρουργικά με διάφορες μεθόδους και 
επιλογές μοσχευμάτων ανάλογα με την 
ηλικία, το φύλο, το επάγγελμα και το 
άθλημα του ασθενούς. Σήμερα η απο-
κατάσταση γίνεται αρθροσκοπικά. Υ-
πάρχουν δύο κατηγορίες μοσχευμάτων:
→ τα αυτομοσχεύματα (προέρχονται 
από τον ίδιο τον ασθενή)
→ τα αλλομοσχεύματα, που χωρίζο-
νται σε δύο κατηγορίες:
α) τα πτωματικά, από δωρητές οργάνων 
(αχίλλειος τένοντας, επιγονατιδικός) 
β) τα συνθετικά, που έχουν ανώδυνη 
μετεγχειρητική πορεία και η χρήση τους 
περιορίζεται σε άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας.

Η αρθροσκόπηση είναι α-
πό τις ασφαλέστερες χει-
ρουργικές μεθόδους για 
την αντιμετώπιση κακώσε-
ων των μηνίσκων και των 
χιαστών, λέει ο Διευθυντής 
Ορθοπεδικής Κλινικής Ελά-
χιστα Επεμβατικών Τεχνι-
κών Ρομποτικής Χειρουρ-
γικής στο Metropolitan 
Hospital, κ. Φώτης Τσούκας 
(robo-orthopedics.gr).
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