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Σύγχρονα δεδομένα
για την Οστεοαρθρίτιδα
του γόνατος

Η

οστεοαρθρίτιδα του
γόνατος είναι εκφυλιστική νόσος που προκαλεί
προοδευτική
απώλεια του αρθρικού
χόνδρου του γόνατος.
Παράγοντες κινδύνου είναι ο προηγούµενος τραυµατισµός της άρθρωσης,
επαγγέλµατα
µε
επαναλαµβανόµενο λύγισµα των γονάτων και ανεβοκατέβασµα σκάλας, η
µυHκή αδυναµία, το µεταβολικό σύνδροµο (παχυσαρκία κεντρικού τύπου,
δυσλιπιδαιµία, αρτηριακή υπέρταση,
σακχαρώδης διαβήτης). Εµφανίζεται
συχνότερα στις γυναίκες. Μοριακές µελέτες έχουν αποδείξει ότι η κληρονοµικότητα συµβάλλει στην εκδήλωση της
νόσου. Υπάρχει επίσης και φυλετικό
υπόβαθρο, µελέτες στις ΗΠΑ απέδειξαν ότι Αφρο-αµερικανοί άνδρες είναι
λιγότερο πιθανό να υποβληθούν σε
ολική αρθροπλαστική γόνατος συγκριτικά µε λευκούς ή ισπανόφωνους.
Η παθοφυσιολογία της νόσου
αφορά τη διαταραχή της σύστασης του
αρθρικού χόνδρου µε την ηλικία. Προοδευτικά ο αρθρικός υµένας υφίσταται
φλεγµονώδη εκφύλιση και αυξηµένη
αγγειοβρίθεια που προκαλεί έντονο
πόνο στα τελικά στάδια. Σχηµατίζονται
οστεόφυτα, υποχόνδρια σκλήρυνση και
υποχόνδριες κύστεις και τελικά επέρχεται στένωση του µεσάρθριου διαστήµατος.
Η νόσος εκδηλώνεται µε επίµονο
πόνο που εµφανίζεται χαρακτηριστικά
τη νύχτα και κατά την ξεκούραση και
όχι µόνο την ηµέρα. Παρατηρείται
ελάττωση της ικανότητας βάδισης, δυσκαµψία, επεισόδια συλλογής υγρού
στην άρθρωση, ενίοτε µε σηµεία αστάθειας ή κλειδώµατος του γόνατος. ∆ιαπιστώνεται περιορισµός της πλήρους
έκτασης του γόνατος (σύγκαµψη >5°)
και ελάττωση της πλήρους κάµψης
(κάµψη < 110°).
Η διάγνωση επιβεβαιώνεται µε προσθιοπίσθια και πλάγια ακτινογραφία σε
όρθια στάση. Άλλες λήψεις όπως προσθιοπίσθια ακτινογραφία σε 30° κάµψη,
κατ’ εφαπτοµένη ακτινογραφία της επιγονατιδοµηριαίας άρθρωσης, ακτινογραφίες της οσφυHκής µοίρας της
σπονδυλικής στήλης και του σύστοιχου
ισχίου βοηθούν στον εντοπισµό επι-

πρόσθετης παθολογίας.
Η συντηρητική θεραπεία εφαρµόζεται σε αρχικά στάδια µε µέτρια συµπτωµατολογία.
Πρώτη
γραµµή
θεραπείας είναι τα µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη και τα οπιοειδή αναλγητικά
φάρµακα.
Η
βάδιση
µε
υποστήριξη, η απώλεια βάρους, η τροποποίηση των δραστηριοτήτων, η φυσιοθεραπεία, η κολύµβηση και η µυHκή
ενδυνάµωση µπορούν να επιβραδύνουν
την εξέλιξη. Η ενδαρθρική έγχυση τοπικού αναισθητικού µακράς δράσης
και κορτικοστεροειδούς προκαλούν
παροδική ύφεση των συµπτωµάτων.
Νεότερες µελέτες απέδειξαν ότι η ενδαρθρική έγχυση υαλουρονικού νατρίου και η χρήση σκευασµάτων
γλυκοζαµίνης και χονδροHτίνης έχουν
πτωχά αποτελέσµατα.
Η χειρουργική θεραπεία αφορά κυρίως την ολική αρθροπλαστική του γόνατος. Η υψηλή οστεοτοµία κνήµης
ενδείκνυται σε νεότερες ηλικίες µε
οστεοαρθρίτιδα µόνο του έσω διαµερίσµατος του γόνατος και η περιφερική
οστεοτοµία του µηριαίου σε αρθρίτιδα
του έξω διαµερίσµατος. Η µονοδιαµερισµατική αρθροπλαστική του γόνατος ενδείκνυται σε περιπτώσεις
µεµονωµένης αρθρίτιδας κυρίως του
έσω διαµερίσµατος, µε ακέραια τα συνδεσµικά στοιχεία του γόνατος (κυρίως
τον πρόσθιο χιαστό σύνδεσµο) και

χωρίς παθολογία από την επιγονατιδοµηριαία άρθρωση. Μειονέκτηµα αποτελεί το υψηλό ποσοστό αναθεώρησης
της µονοδιαµερισµατικής σε ολική αρθροπλαστική.
Η ολική αρθροπλαστική προτιµάται σε ασθενείς µέσης και µεγάλης ηλικίας (>50 ετών). Ανάλογα µε την
περίπτωση γίνεται επαναδιαµόρφωση
της επιγονατίδας και χρησιµοποιούνται
εµφυτεύµατα που καθηλώνονται στον
µηρό, την κνήµη και την επιγονατίδα µε
ακρυλικό τσιµέντο. Σε περιπτώσεις σηµαντικής αστάθειας και παραµόρφωσης προεγχειρητικά χρησιµοποιούνται
συνδεδεµένες προθέσεις για καλύτερο
αποτέλεσµα. Η µέση διάρκεια επιβίωσης της ολικής αρθροπλαστικής του
γόνατος κυµαίνεται από 12-20 έτη.
Με τις σύγχρονες τεχνικές ελάχιστης επεµβατικότητας και τη χρήση
πρωτοκόλλων ταχείας ανάνηψης από
την αναισθησία η νοσηλεία διαρκεί 2-3
ηµέρες µε κινητοποίηση του ασθενούς
από την πρώτη µετεγχειρητική ηµέρα.
Σε αυτό βοηθούν η µικρότερη χειρουργική τοµή, η µικρή απώλεια αίµατος, ο
µειωµένος µετεγχειρητικός πόνος και
το άµεσο πρόγραµµα φυσιοθεραπείας.
Η χειρουργική µας οµάδα µπορεί
να προσφέρει εξατοµικευµένες θεραπείες και να δώσει οριστική λύση στο
πρόβληµα της οστεοαρθρίτιδας του γόνατος.

