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LiFE ΥΓΕΙΑ

Θετικές εξελίξεις

 Π ώς εφαρμόζονται οι εν 
λόγω τεχνικές, κ. Τσούκα, 
και ποια είναι τα οφέλη 
για τον ασθενή; Η οστεο-
αρθρίτιδα είναι μία από 
τις πιο συνήθεις εκφυ-

λιστικές αρθρίτιδες. Οταν αρχίζει να 
φθείρεται ο χόνδρος που ενώνει τις ε-
πιφάνειες των οστών σε μια άρθρωση, 
ξεκινά η πάθηση. Από τη στιγμή που 
διαγνωστεί η πάθηση, ο ασθενής οφεί-
λει να εξαντλήσει όλες τις μεθόδους α-
ντιμετώπισης και, αν τα αποτελέσματα 
δεν είναι τα αναμενόμενα και η ποι-
ότητα ζωής του έχει επηρεαστεί, τό-
τε πρέπει να καταφύγει στη λύση της 
ολικής αρθροπλαστικής. Με τη χει-
ρουργική επέμβαση αντικαθίστανται 
οι φθαρμένες αρθρικές επιφάνειες στο 
γόνατο ή στο ισχίο με τεχνητή άρθρω-
ση και έτσι ο ασθενής έχει άνετη βάδι-
ση και καλή ποιότητα ζωής.

Με το πέρασμα του χρόνου εξελί-
χθηκαν τόσο οι τεχνικές για τη χει-
ρουργική αντιμετώπιση της πάθησης 
όσο και τα εμφυτεύσιμα υλικά. Σήμε-
ρα, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, η 

Η πάθηση προσβάλλει το ισχίο και τα γόνατα. Πλέον 
αντιμετωπίζεται, εκτός από το κλασικό χειρουργείο, και με 

τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας. Από τη Χρύσα Κλειτσιώτη

ολική αρθροπλαστική γίνεται με τη 
χρήση είτε ηλεκτρονικού υπολογιστή 
είτε της ρομποτικής χειρουργικής. Οι 
δύο αυτές τεχνικές έχουν ως σκοπό 
να τοποθετήσουν τα εμφυτεύματα με 
απόλυτη ακρίβεια κι αυτό μας δίνει τα 
εξής πλεονεκτήματα: μικρή τομή, αναί-
μακτη τεχνική, λιγότερο πόνο, άριστη 
και άμεση κινητικότητα, μακροβιότητα 
των υλικών, μηδενικές επιπλοκές. Ε-
τσι, σχεδόν εκμηδενίζεται ο κίνδυνος 
για: εμβολή, θρόμβωση, φλεγμονή, α-
γκύλωση, αναιμία, μυική ατροφία, χα-
λάρωση των εμφυτευμάτων.

Η χρήση μηχανημάτων μέσω του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή και της ρο-
μποτικής χειρουργικής μας δίνει τη 
δυνατότητα να ανοίγουμε πολύ μικρές 
τομές. Αντικαθίσταται μόνο το φθαρ-
μένο κομμάτι του γόνατος, το οποίο 
έχει απεικονιστεί μέσω αξονικής το-
μογραφίας και βάσει αυτής έχει γίνει 
το πλάνο της επέμβασης και τοποθε-
τείται το εμφύτευμα. Μια επέμβαση 
που μπορεί να γίνει με 1-2 μέρες νο-
σηλεία και αφορά νέους ασθενείς, αλ-
λά και μεγαλύτερους που δεν μπορούν 

οστεοαρθρίτίδα

να ανεχθούν ένα βαρύτερο χειρουρ-
γείο, αρκεί οι βλάβες να μην είναι τόσο 
προχωρημένες. Γίνεται μέσω μικρής 
τομής 5-8 εκατοστών, έναντι 20 εκα-
τοστών της παλαιότερης μεθόδου και 
το υλικό που χρησιμοποιείται είναι το 
τιτάνιο.

Ολική αρθροπλαστική γόνατος με 
τη βοήθεια της ψηφιακής πλοήγησης 
με υπολογιστή Computer Assisted 
Surgery: Ο υπολογιστής δημιουργεί 
μια εικόνα από την άρθρωση του γό-
νατος και σχεδιάζει σημεία αναφοράς 
του φυσικού γόνατος επάνω στο νέο. 
Η μέθοδος βοηθά τους χειρουργούς, έ-
χοντας μια συνεχή τρισδιάστατη εικό-
να καθόλη τη διάρκεια του χειρουργεί-
ου, να ευθυγραμμίσουν τα οστά με τα 
προθέματα σε τέτοιο βαθμό ακρίβειας 
που δεν είναι ορατή με γυμνό μάτι. 

Αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας 
του ισχίου με τη μέθοδο AMIS. Η προ-
σπέλαση από τον χειρουργό γίνεται 
από το μπροστινό μέρος του ποδιού 
με μια μικρή τομή δέρματος 5-8 cm 
χωρίς αποκολλήσεις μυών. Μετά την 
εγχείρηση ελαχιστοποιούνται η τομή, 
ο πόνος και η αιμορραγία, ενώ ο ασθε-
νής μένει στο νοσοκομείο 3-4 μέρες.  

ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ  
ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 
Η καταστροφή του χόνδρου μπορεί 
να οφείλεται σε: 
→ φθορά του χρόνου
→ συχνούς τραυματισμούς
→ κληρονομικότητα 
→ ρευματολογικές παθήσεις
Τα συμπτώματα της 
οστεοαρθρίτιδας είναι: 
→ πόνος στις κινήσεις της άρθρωσης, 
δυσκολία στην κίνηση μετά από ακινη-
σία που διαρκεί λίγα λεπτά 
→ διόγκωση της άρθρωσης σε προ-
χωρημένο στάδιο της πάθησης 
→ παραμόρφωση της άρθρωσης

Η οστεοαρθρίτιδα του ισχί-
ου και του γονάτου θερα-
πεύεται με ολική αρθροπλα-
στική, μέσω ηλεκτρονικού 
υπολογιστή και ρομποτι-
κής χειρουργικής, εξηγεί ο 
Διευθυντής Ορθοπεδικής 
Κλινικής Ελάχιστα Επεμβα-
τικών Τεχνικών (MIS) Ρο-
μποτικής Χειρουργικής στο 
Metropolitan Hospital, κ. 
Φώτης Τσούκας.


