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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η ολική αρθροπλαστική γόνατος είναι μία από τις πιο διαδεδομένες και 

επιτυχημένες επεμβάσεις στην ορθοπαιδική. Μία από τις σοβαρότερες επιπλοκές 

της επέμβασης είναι η μηχανική χαλάρωση των προθέσεων εξαιτίας της φθοράς 

των υλικών που οδηγεί σε ανάγκη αναθεώρησης της αρθροπλαστικής. Η χρήση 

του οξειδίου του ζιρκονίου συγκεντρώνει τα προτερήματα τόσο μιας μεταλλικής 

επιφάνειας (ανθεκτικότητα) όσο και μιας κεραμικής επιφάνειας (πολύ χαμηλή 

τριβή) και για αυτό έχει προταθεί ως ένα υλικό που θα μειώσει τη φθορά των 

ολικών αρθροπλαστικών. 

Η παρούσα μελέτη διερευνά τα μακροχρόνια κλινικά αποτελέσματα μιας 

αρθροπλαστικής γόνατος που φέρει τη συγκεκριμένη ένωση στο μηριαίο πρόθεμά 

της (OXINIUMΤΜ της εταιρείας Smith & Nephew, Memphis, TN, USA). 

Συνολικά μελετήθηκαν 261 ολικές αρθροπλαστικές γόνατος που διενεργήθηκαν 

στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας σε 245 ασθενείς που έπασχαν από 

οστεοαρθρίτιδα. Ο συνολικός χρόνος παρακολούθησης ήταν 10 – 15,5 έτη και η 

μέση τιμή αυτού ήταν 12,3 έτη. 

Σε όλα τα κλινικά ερωτηματολόγια με τα οποία ελέγχθηκαν οι ασθενείς που 

συμπεριελήφθησαν στη μελέτη, υπήρξε στατιστικά σημαντική βελτίωση σε 

σχέση με προεγχειρητικά (𝑝 < 0,001). Η βελτίωση συνεχίστηκε μέχρι το 2ο ή 3ο 

μετεγχειρητικό έτος και μετά άρχισε μια σταδιακή μικρού βαθμού επιδείνωση 

των αποτελεσμάτων. Το αποτέλεσμα όμως παρέμεινε στατιστικά βελτιωμένο σε 

σχέση με τις προεγχειρητικές τιμές (𝑝 < 0,01) για όλα τα scores μέχρι και το 

τέλος της περιόδου παρακολούθησης. Τα κλινικά scores που χρησιμοποιήθηκαν 

ήταν το Knee Society Score, το Oxford Knee Score, το WOMAC, το KOOS και 

το EURO-QoL. Tο 90,1% των ασθενών δήλωσε πως η επέμβαση εκπλήρωσε τις 

προσδοκίες που είχαν για αυτή πριν την επέμβαση.  
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Η παρακολούθηση των ασθενών με ακτινολογικό έλεγχο ανέδειξε την παρουσία 

ακτινοδιαφανών γραμμών με KSRES >5 μόνο σε μία ασθενή, η οποία 

παρακολουθήθηκε χωρίς επιδείνωση της ακτινολογικής εικόνας. 

Η 15ετής επιβίωση της αρθροπλαστικής Genesis II-OXINIUM στην παρούσα 

μελέτη για άσηπτη χαλάρωση ήταν 98,8% (95% CI: 87,5% −  100,0%), ενώ η 

15ετής επιβίωση για αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ήταν 98,0% (95% CI: 

86,6% −  100,0%). Η 15ετής επιβίωση της αρθροπλαστικής Genesis II-

OXINIUM στην παρούσα μελέτη για επανεπέμβαση για οποιοδήποτε λόγο ήταν 

95,6% (95% CI: 84,0% −  100,0%), ενώ η 15ετής επιβίωση για το χειρότερο 

δυνατό σενάριο ήταν 84,9% (95% CI: 73,6% −  92,2%). 

Το τελικό εύρημα της παρούσας μελέτης είναι πως η χρήση του οξειδωμένου 

ζιρκονίου ως επιφάνεια της μηριαίας πρόθεσης μιας ολικής αρθροπλαστικής 

γόνατος – εν προκειμένω της Genesis II – OXINIUM (Smith & Nephew, 

Memphis, TN, USA) – συνοδεύεται από μακροχρόνια ικανοποιητικά 

αποτελέσματα τόσο κλινικά όσο και ακτινολογικά, χωρίς να συνοδεύεται από 

πολλές ή σημαντικές επιπλοκές. Πρόκειται για τη μακροβιότερη και μία από τις 

μεγαλύτερες σειρές στη βιβλιογραφία αναφορικά με την κλινική 

αποτελεσματικότητα της χρήσης του οξειδωμένου ζιρκονίου στην ολική 

αρθροπλαστική γόνατος. Εντούτοις, η παρούσα μελέτη δεν μπόρεσε να αναδείξει 

αν το υπό έρευνα υλικό είναι ανώτερο των έως τώρα χρησιμοποιούμενων, καθώς 

δεν ήταν σχεδιασμένη για αυτό το σκοπό. 

Χρειάζεται να συνεχιστεί η παρακολούθηση όλων των ασθενών με το εν λόγω 

υλικό για να τεκμηριωθεί η θέση και χρησιμότητα του οξειδωμένου ζιρκονίου 

στην ορθοπαιδική. 

 

 

  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:15 EEST - 13.56.182.168



24 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ - SUMMARY 

 

Total knee arthroplasty is one of the most popular and successful orthopaedic 

procedures. One of the most devastating complication that can occur is loosening 

of the implants, caused by the wear of the materials used. This can lead to the 

need for revision arthroplasty. Oxidised zirconium is a material that combines the 

favourable properties of both metals (durability) and ceramics (low friction) and 

is therefore believed that it can reduce wear when used in arthroplasties. 

The present study examined the long-term clinical outcome of a total knee 

arthroplasty in which the femoral component is made from oxidised zirconium 

(OXINIUMΤΜ, Smith & Nephew, Memphis, TN, USA). 

The study included 261 total knee arthroplasties performed in the University 

Hospital of Larissa in 245 patients suffering from osteoarthritis. The follow-up 

time was 10 – 15.5 years, while the median time was 12.3 years. 

There was a statistically significant improvement in every clinical score that was 

evaluated compared to the pre-operative values (𝑝 < 0.001). Improvement 

continued until the 2nd or 3rd follow-up year, with a gradual deterioration 

thereafter. Nevertheless, the clinical outcome remained statistically improved 

compared to pre-operatively in every score evaluated until the end of the follow-

up period (𝑝 < 0.01). The clinical scores used were Knee Society Score, Oxford 

Knee Score, WOMAC, KOOS and EURO-QoL. 90.1% of patients stated that the 

procedure fulfilled their pre-operative expectations.  

Radiographic follow-up showed radiolucent lines with KSRES score >5 in only 

one patient. Follow-up of this patient revealed no further loosening, 

radiographically or clinically. 

Survival analysis showed that the 15-year survival of Genesis II-OXINIUM 
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arthroplasty in the present study with aseptic loosening as an end-point was 

98.8% (95% CI: 87.5% −  100.0%), while 15-year survival with revision for 

any reason as an end-point was 98.0% (95% CI: 86.6% −  100.0%). The 15-

year survival with re-operation for any reason as an end-point was 95.6% (95% 

CI: 84.0% −  100.0%), while 15-year survival for the worst case scenario was 

84.9% (95% CI: 73.6% −  92.2%). 

The overall finding of the present study is that the use of oxidised zirconium as 

the femoral component of a total knee arthroplasty – in this case, the Genesis II – 

OXINIUM (Smith & Nephew, Memphis, TN, USA) – has favourable long-term 

clinical and radiological outcomes, without many major complications. This is 

the longest and one of the largest series in literature regarding the clinical outcome 

of using oxidised zirconium in total knee arthroplasties. However, the present 

study was not designed, and therefore could not show whether this material is 

superior to the ones already in use. 

Further studies and follow-up of the patients that have been operated with the use 

of this material are needed in order to establish the role of oxidised zirconium in 

orthopaedics. 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 

Η παρούσα μελέτη παρουσιάζεται στην ελληνική γλώσσα. Εντούτοις σε 

αρκετές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται όροι της διεθνούς βιβλιογραφίας είτε μαζί 

με την αντίστοιχη μετάφραση είτε χωρίς. Αυτό κρίθηκε απαραίτητο είτε γιατί 

υπάρχουν όροι που δεν μεταφράζονται είτε γιατί η καθημερινή τους χρήση στην 

επιστήμη μας κάνει πιο πρακτική τη χρήση τους αυτούσια στην αγγλική γλώσσα.  

Οι συντομογραφίες επεξηγούνται όλες κατ’ ελάχιστον την πρώτη φορά που 

συναντιούνται στο κείμενο. Συγκεντρωτικά αναφέρονται και παρακάτω: 

AAOS: Αμερικάνικη Ακαδημία Ορθοπαιδικών Χειρουργών (American Academy 

of Orthopaedics Surgeon) 

Al: Αργίλιο 

CCK: Περιοριστικού τύπου αρθροπλαστικές γόνατος (constrained condylar knee) 

CI: Διαστήματα Εμπιστοσύνης (Confidence Intervals) 

CoCr: κράμα κοβαλτίου – χρωμίου 

CR: αρθροπλαστική με διατήρηση του οπίσθιου χιαστού συνδέσμου  

Functional KSS: Functional Knee Society Score 

HSS Knee Score: Hospital for Special Surgery Knee Rating Score 

HXPE: Πολυαιθυλένιο με σταυροειδείς δεσμούς (highly cross-linked 

polyethylene)  

IKDC: International Knee Documentation Committee 

IL: Ιντερλευκίνη  

KOOS score: Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score 

KSFS: Knee Society Functional Score 

KSKS: Knee Society Knee Score 

KSRES: Knee Society total knee arthroplasty Roentgenographic Evaluation Score 

KSS: Knee Society Score 

MIS: Επεμβάσεις ελάχιστης παρεμβατικότητας (Minimal Invasive Surgery) 

MMPs: Μεταλλοπρωτεϊνάσες  
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MRI: Μαγνητική τομογραφία 

Nb: Νιόβιο (Niobium) 

NO: Μονοξείδιο του αζώτου 

OKS: Oxford Knee Score 

OxZr: οξειδωμένο ζιρκονίο 

PE: πολυαιθυλένιο  

PROMs: Συστήματα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας που 

συμπληρώνονται από τον ίδιο τον ασθενή (patient reported outcome measures) 

PRP: Πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια (Platelet-Rich-Plasma) 

PS: πρόθεση οπίσθιας σταθεροποίησης με αντικατάσταση του οπίσθιου χιαστού 

συνδέσμου 

QALYs: Έτη ποιοτικής ζωής (Quality-Adjusted Life Years) 

RANKL: Receptor Activator of Nuclear factor Kappa-B Ligand 

ROM: Εύρος κίνησης (range of motion) 

RSA: Ραδιοστερεομετρική Ανάλυση (RadioStereometric Analysis) 

TENS: διαδερμικός ηλεκτρικός ερεθισμός (transcutaneous electrical stimulation) 

Ti: Τιτάνιο 

ΤΜ: Trademark 

ΤΝF-α: Παράγοντας νέκρωσης όγκου α  

UHMWP: Πολύ υψηλού μοριακού βάρους πολυαιθυλένιο (ultra-high molecular 

weight polyethylene) 

V: Βανάδιο 

VAS: Visual Analog Score 

WOMAC score: Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index 

score 

YLD: years lived with disability 

Zr: Ζιρκόνιο (Zirconium) 

ZrO2: Οξείδιο του ζιρκονίου 

Η.Π.Α. / U.S.A. : Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 

μ.ο.: μέσος όρος 

ΜΣΑΦ: Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 

ΜΤΧ: Μετεγχειρητικά 
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ΟΑ: Οστεοαρθρίτιδα 

ΟΑΓ: Ολική αρθροπλαστική του γόνατος 

ΟΧΣ: Οπίσθιος Χιαστός Σύνδεσμος 

ΠΡΧ: Προεγχειρητικά 

ΠΧΣ: Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος 

συν.: συνεργάτες 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η ολική αρθροπλαστική γόνατος είναι μία από τις πιο διαδεδομένες 

επεμβάσεις στην ορθοπαιδική τα τελευταία χρόνια. Είναι επίσης και μία από τις 

πιο επιτυχημένες, μια και προσφέρει ανακούφιση συμπτωμάτων σε ένα μεγάλο 

μέρος του πληθυσμού που πάσχει από οστεοαρθρίτιδα είτε εκφυλιστική λόγω 

ηλικίας είτε μετατραυματική. Στόχος της αρθροπλαστικής είναι η μείωση του 

πόνου και η αύξηση της κινητικότητας της άρθρωσης. Η επίτευξη αυτών των 

στόχων οδηγεί σε βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς, αφού αυξάνεται η 

ικανότητά του να κινείται συνολικά και να εκτελεί τις καθημερινές του 

δραστηριότητες. Αυτό έχει θετικές επιδράσεις στη συνολική υγεία του ατόμου, 

τόσο άμεσα στη σωματική υγεία, όσο και έμμεσα τόσο στην ψυχολογία όσο και 

στην κοινωνικότητά του. 

Η αντικατάσταση μιας άρθρωσης είναι μια μεγάλη επέμβαση. Η αναθεώρηση 

αυτής είναι τεχνικά δύσκολη και θέτει σε μεγάλο στρες τον οργανισμό. 

Δευτερεύων στόχος λοιπόν κάθε πρωτογενούς αρθροπλαστικής είναι η 

διατήρηση του αποτελέσματος στο χρόνο, ώστε να μην χρειαστεί επανεπέμβαση. 

Οι σύγχρονες αρθροπλαστικές έχουν δείξει επιβίωση άνω των δέκα ετών σε 

ποσοστό μεγαλύτερο του 90%. Η συνηθέστερη αιτία αποτυχίας μιας 

αρθροπλαστικής είναι η μηχανική χαλάρωση των προθεμάτων από την επιφάνεια 

επαφής που σχηματίζεται μεταξύ αυτών και του οστού του οργανισμού. Αυτή 

συμβαίνει είτε λόγω μη ορθής τοποθέτησης είτε λόγω φθοράς των υλικών από 

την τριβή μεταξύ τους, η οποία απελευθερώνει στην άρθρωση ουσίες που 

ξεκινάνε μια διαδικασία αντίδρασης που καταλήγει στην χαλάρωση των υλικών. 

Η προσπάθεια της βιομηχανίας να δημιουργήσει αρθροπλαστικές που να 

αντέχουν στο χρόνο έχει επικεντρωθεί στο σχεδιασμό των αρθροπλαστικών και 
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στα υλικά που χρησιμοποιούνται. Οι περισσότερες προσπάθειες βελτίωσης των 

υλικών επικεντρώθηκαν στο πολυαιθυλένιο που τοποθετείται ανάμεσα στις 

μεταλλικές επιφάνειες που καθηλώνονται στα οστά. Η προσπάθεια όμως να 

ανακαλυφθούν και επιφάνειες μεταλλικές που να μειώνουν την τριβή δεν 

σταματάει. 

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας εισήχθη στις αρθροπλαστικές το οξείδιο 

του ζιρκονίου ως μια επιφάνεια κάλυψης της μεταλλικής πρόθεσης στις ολικές 

αρθροπλαστικές του γόνατος. Η συγκεκριμένη ένωση έχει βρεθεί εργαστηριακά 

πως συγκεντρώνει τα προτερήματα τόσο μιας μεταλλικής επιφάνειας 

(ανθεκτικότητα) όσο και μιας κεραμικής επιφάνειας (πολύ χαμηλή τριβή). 

Πιστεύεται λοιπόν πως μπορεί να αυξήσει τη βιωσιμότητα μιας ολικής 

αρθροπλαστικής γόνατος, μειώνοντας τα παράγωγα τριβής και συνεπώς την 

πιθανότητα άσηπτης χαλάρωσης. 

Η παρούσα μελέτη διερευνά τα μακροχρόνια κλινικά αποτελέσματα μιας 

αρθροπλαστικής γόνατος που φέρει τη συγκεκριμένη ένωση στο μηριαίο 

πρόθεμά της (OXINIUMΤΜ της εταιρείας Smith & Nephew, Memphis, TN, 

USA). Στο γενικό μέρος θα αναλυθούν η ανατομία και εμβιομηχανική της 

άρθρωσης του γόνατος, η οστεοαρθρίτιδα του γόνατος και η ολική 

αρθροπλαστική ως τρόπος αντιμετώπισής της καθώς και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του υπό μελέτη υλικού αναφορικά με τη χρήση του σε μια 

αρθροπλαστική. Τέλος θα αναλυθούν και οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να 

αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα μιας αρθροπλαστικής τόσο κλινικά όσο 

και ακτινολογικά. 
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Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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Α1. ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ 

 

Η άρθρωση του γόνατος είναι μία από τις μεγαλύτερες και πιο περίπλοκες 

αρθρώσεις του ανθρώπινου σώματος (Εικόνα Α1.1). Σχηματίζεται από τις 

αντικρυστές επιφάνειες του περιφερικού άκρου του μηριαίου οστού και του 

κεντρικού άκρου της κνήμης, καθώς και από την επιγονατίδα. Περιβάλλεται από 

ενιαίο αρθρικό θύλακο. Μια σειρά από δομές, όπως οι μηνίσκοι, διάφοροι 

σύνδεσμοι και οι περιβάλλοντες μύες συμμετέχουν στη σταθερότητα και 

λειτουργικότητα του γόνατος. 

 

 

 

Εικόνα Α1.1. Σχέδιο της άρθρωσης του ανθρώπινου γόνατος 

©www.getdrawings.com 

 

Α1.1 ΟΣΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 

 

Οι οστικές δομές που συμμετέχουν στην άρθρωση του γόνατος είναι η 

επιγονατίδα με την οπίσθια επιφάνειά της, η οποία αρθρώνεται με τη μηριαία 

τροχιλία του περιφερικού άκρου του μηριαίου (Εικόνα Α1.2 – κόκκινος κύκλος), 

καθώς και οι κνημιαίες γλήνες του κεντρικού άκρου της κνήμης που αρθρώνονται 
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με την κάτω επιφάνεια των μηριαίων κονδύλων του περιφερικού άκρου του 

μηριαίου (Εικόνες Α1.2, Α1.3 – μπλε κύκλος) [1]. Με την άνω επιφάνεια της 

κνήμης αρθρώνεται και η κεφαλή της περόνης, χωρίς όμως αυτή η διάρθρωση να 

συμμετέχει στην άρθρωση του γόνατος (Εικόνες Α1.2, Α1.3 – κίτρινος κύκλος) 

[1]. 

 

 

 

Εικόνα Α1.2. Διάρθρωση του γόνατος σε έκταση. Εικόνα από πλάγια και έσω. Με κόκκινο 

κύκλο επισημαίνεται η θέση της άρθρωσης της επιγονατίδας με τη μηριαία τροχιλία, με μπλε 

κύκλο η άρθρωση των μηριαίων κονδύλων με τις κνημιαίες γλήνες και με κίτρινο κύκλο η 

άρθρωση της κνήμης με την κεφαλή της περόνης 

©Επιστημονικές εκδόσεις «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΣ», Sobotta – Άτλαντας Ανατομικής του Ανθρώπου 

 

 

 

Εικόνα Α1.3. Διάρθρωση του γόνατος σε κάμψη. Εικόνα από μπροστά χωρίς την επιγονατίδα. 

Με μπλε κύκλο επισημαίνεται η άρθρωση των μηριαίων κονδύλων με τις κνημιαίες γλήνες και 

με κίτρινο κύκλο η άρθρωση της κνήμης με την κεφαλή της περόνης 

©Επιστημονικές εκδόσεις «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΣ», Sobotta – Άτλαντας Ανατομικής του Ανθρώπου 
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Α1.1.1 Επιγονατίδα 

Η επιγονατίδα βρίσκεται στην πρόσθια επιφάνεια του γόνατος και είναι το 

μεγαλύτερο σησαμοειδές οστό του σκελετού. Εμπεριέχεται στον τένοντα του 

τετρακέφαλου μηριαίου μυός. Έχει τριγωνικό σχήμα και είναι αποπλατυσμένη 

στον προσθιοπίσθιο άξονα, με κατακόρυφο μήκος περίπου 4 εκ. Έχει μια πρόσθια 

υποδόρια επιφάνεια (Εικόνα Α1.4) και μια οπίσθια, τα άνω ¾ της οποίας είναι 

αρθρική επιφάνεια. Μια κατακόρυφη οδηγός ακρολοφία χωρίζει την οπίσθια 

 

 

 

Εικόνα Α1.4. Πρόσθια επιφάνεια της επιγονατίδας 

©ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε. ΑΓΙΟΣ, ©UNIVERISTY STUDIO PRESS Α.Ε., ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 

ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ, Γ. Το κινητικό σύστημα 

 

επιφάνεια σε δύο πλάγιες υπόκοιλες μοίρες, μία έσω μικρότερη και μία έξω 

μεγαλύτερη (Εικόνα Α1.5). Έχει ακόμα δυο πλάγια χείλη, ένα άνω και μία 

κορυφή προς τα κάτω [2]. 

Η λειτουργία της επιγονατίδας είναι να προστατεύει από μπροστά την 

άρθρωση του γόνατος και να δημιουργεί καλύτερο μοχλοβραχίονα για την 

λειτουργία του τετρακέφαλου μηριαίου μυός. Ο χόνδρος που καλύπτει το 

αρθρικό τμήμα της οπίσθιας επιφάνειάς της είναι από τους παχύτερους του 

ανθρώπινου σώματος (4-6 χιλιοστά). Σε θέση έκτασης του γόνατος η οδηγός 

ακρολοφία βρίσκεται άνωθεν της μηριαίας τροχιλίας του μηριαίου οστού, ενώ 

κατά την κάμψη «κυλάει» επί αυτής για να έρθει επί της μεσοκονδύλιας εντομής. 
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Εικόνα Α1.5. Οπίσθια επιφάνεια της επιγονατίδας 

©ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε. ΑΓΙΟΣ, ©UNIVERISTY STUDIO PRESS Α.Ε., ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 

ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ, Γ. Το κινητικό σύστημα 

 

Παράλληλα οι δύο πλάγιες υπόκοιλες μοίρες της οπίσθιας επιφάνειας της 

επιγονατίδας «κυλάνε» εκατέρωθεν επί των πλάγιων ογκωμάτων της μηριαίας 

τροχιλίας προς τη μέση γραμμή των μηριαίων κονδύλων [2]. 

 

Α1.1.2 Περιφερικό άκρο μηριαίου οστού 

Το μηριαίο οστό είναι το πιο μακρύ, βαρύ και ισχυρό οστό του ανθρώπινου 

σκελετού (Εικόνα Α1.6). Το κάτω του άκρο σχηματίζεται από τους δύο μηριαίους 

κονδύλους (έσω και έξω). Αυτοί είναι δύο ογκώδεις, αρθρικές αποφύσεις που 

καλύπτονται από χόνδρο πάχους 3 χιλιοστών περίπου. Προς τα μπροστά 

συγκλίνουν και ενώνονται, σχηματίζοντας τη μηριαία τροχιλία, η οποία 

συντάσσεται με την οπίσθια επιφάνεια της επιγονατίδας. Προς τα πίσω 

αποκλίνουν σχηματίζοντας μια βαθιά εντομή, τη μεσοκονδύλια εντομή (Εικόνα 

Α1.7). Οι επιφάνειες των μηριαίων κονδύλων που καλύπτονται από χόνδρο 

συντάσσονται με τις αντίστοιχες, αντικρυστές επιφάνειες (έσω και έξω) των 

κνημιαίων κονδύλων. Η κάτω επιφάνειά τους είναι υπόκυρτη και έχει φορά 

σπειροειδή προς τα πίσω και άνω με κυρτότητα που αυξάνει βαθμιαία, ενώ 

αλλάζει τόσο η ακτίνα όσο και το κέντρο του τόξου (Εικόνα Α1.8). Η κάτω 

επιφάνεια του έσω μηριαίου κονδύλου είναι περισσότερο κυρτή και στενή, 
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επιμηκέστερη (προβάλλει προς τα πίσω περισσότερο) και με πιο λοξό επιμήκη 

άξονα σε σχέση με την αντίστοιχη του έξω μηριαίου κονδύλου (Εικόνα Α1.9) [2]. 

 

 

 

Εικόνα Α1.6. Φωτογραφία παρασκευάσματος μηριαίου οστού από μπροστά (Α) και πίσω (Β) 

©ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε. ΑΓΙΟΣ, ©UNIVERISTY STUDIO PRESS Α.Ε., ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 

ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ, Γ. Το κινητικό σύστημα 

 

 

 

 

Εικόνα Α1.7. Κάτω άκρο μηριαίου οστού από έξω (Α) και κάτω (Β) 

©ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε. ΑΓΙΟΣ, ©UNIVERISTY STUDIO PRESS Α.Ε., ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 

ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ, Γ. Το κινητικό σύστημα 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:15 EEST - 13.56.182.168



38 

 

 

 

Εικόνα Α1.8. Διάγραμμα του έσω και έξω μηριαίου κονδύλου, όπου φαίνεται η καμπυλότητά 

τους, καθώς και το πως αλλάζει τόσο η ακτίνα όσο και το κέντρο αυτής 

©ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε. ΑΓΙΟΣ, ©UNIVERISTY STUDIO PRESS Α.Ε., ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 

ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ, Γ. Το κινητικό σύστημα 

 

 

 

 

Εικόνα Α1.9. Κάτω άκρο μηριαίου οστού από πίσω και κάτω, όπου φαίνεται ο επιμήκης 

άξονας του έσω (μπλε γραμμή) και έξω (κόκκινη γραμμή) μηριαίου κονδύλου 

©ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε. ΑΓΙΟΣ, ©UNIVERISTY STUDIO PRESS Α.Ε., ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 

ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ, Γ. Το κινητικό σύστημα 

 

Α1.1.3 Εγγύς άκρο κνήμης 

Η κνήμη είναι το μακρύτερο και ισχυρότερο οστό του σκελετού μετά το 

μηριαίο. Το άνω άκρο της έχει οπίσθια κλίση 3ο – 6ο σε σχέση με το οριζόντιο 

επίπεδο και σχηματίζεται από δύο οστέινα ογκώματα, τον έξω και έσω κνημιαίο 

κόνδυλο (Εικόνα Α1.10).  
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Εικόνα Α1.10. Πρόσθια και οπίσθια όψη του οστού της κνήμης 

©ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε. ΑΓΙΟΣ, ©UNIVERISTY STUDIO PRESS Α.Ε., ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 

ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ, Γ. Το κινητικό σύστημα 

 

Η άνω επιφάνεια του άνω άκρου της κνήμης φέρει δυο υπόκοιλες αρθρικές 

επιφάνειες, την έσω και έξω κνημιαία γλήνη. Η έσω κνημιαία γλήνη είναι 

ωοειδής με μακρύτερο τον προσθιοπίσθιο άξονα και είναι μεγαλύτερη και πιο 

υπόκοιλη από την έξω. Η έξω κνημιαία γλήνη έχει σχετικά κυκλοτερές σχήμα, 

και είναι ελαφρώς υπόκοιλη εγκάρσια και επίπεδη ή υπόκυρτη στον οβελιαίο 

άξονα. Ανάμεσα στις δύο γλήνες υπάρχει η μεσοκονδύλια περιοχή στην οποία 

σχηματίζεται μια προεξοχή, το μεσοκονδύλιο ή μεσογλήνιο έπαρμα, με δύο 

κορυφές, το έσω και το έξω μεσογλήνιο φύμα ή άκανθα (Εικόνα Α1.11). Η έσω 

και έξω κνημιαία γλήνη συντάσσονται με τον έσω και έξω μηριαίο κόνδυλο 

αντίστοιχα, ενώ το μεσογλήνιο έπαρμα «φωλιάζει» μέσα στη μεσοκονδύλια 

εντομή των μηριαίων κονδύλων [2].  

Στην οπίσθια και έξω περιφέρεια του έξω κνημιαίου κονδύλου σχηματίζεται 

μια επίπεδη αρθρική επιφάνεια που ονομάζεται περονιαία, γιατί συντάσσεται με 

την κεφαλή της περόνης. Στην πρόσθια επιφάνεια της περιφέρειας των κνημιαίων 

κονδύλων, αντίστοιχα προς το σημείο στο οποίο αυτοί συναντιούνται, 
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σχηματίζεται ένα προέχων φύμα, το κνημιαίο κύρτωμα, στο οποίο καταφύεται ο 

επιγονατιδικός τένοντας, η κατάληξη δηλαδή του τετρακέφαλου μηριαίου μυός 

(Εικόνες Α1.3, Α1.10) [2]. 

 

 

 

Εικόνα Α1.11. Άνω όψη του άνω άκρου του οστού της κνήμης 

©ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε. ΑΓΙΟΣ, ©UNIVERISTY STUDIO PRESS Α.Ε., ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 

ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ, Γ. Το κινητικό σύστημα 

 

Α1.1.4 Κεφαλή της περόνης 

Η περόνη είναι πιο λεπτή από την κνήμη και πορεύεται μαζί της, όντας επί 

τα εκτός και προς τα πίσω αυτής. Το άνω άκρο της περόνης είναι ογκωδέστερο 

του σώματός της και ονομάζεται κεφαλή της περόνης. Προς τα άνω, μπροστά και 

έσω έχει μια ωοειδή, επίπεδη αρθρική επιφάνεια που συντάσσεται με την 

αντίστοιχη περονιαία αρθρική επιφάνεια της περιφέρειας του άνω άκρου της 

κνήμης, σχηματίζοντας την κνημοπερονική διάρθρωση ή άνω κνημοπερονική 

άρθρωση. Προς τα πίσω και έξω από την αρθρική επιφάνεια προβάλει η 

στυλοειδής απόφυση της περόνης, στην οποία καταφύεται ο τένοντας του 

δικεφάλου μηριαίου μυός και ο έξω πλάγιος σύνδεσμος του γόνατος. Περιφερικά 

της κεφαλής σχηματίζεται ο αυχένας της περόνης στο ύψος μετάβασης από το 

άνω άκρο στο σώμα αυτής. Πίσω και έξω από τον αυχένα της περόνης ελίσσεται 

το κοινό περονιαίο νεύρο (Εικόνες Α1.3, Α1.12) [2]. 
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Εικόνα Α1.12. Έσω όψη του άνω άκρου του οστού της περόνης 

©ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε. ΑΓΙΟΣ, ©UNIVERISTY STUDIO PRESS Α.Ε., ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 

ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ, Γ. Το κινητικό σύστημα 

 

Α1.2 ΜΗΝΙΣΚΟΙ 

 

Σε κάθε γόνατο υπάρχουν δύο μηνίσκοι, ο έσω - μεταξύ έσω μηριαίου 

κονδύλου και έσω κνημιαίας γλήνης - και ο έξω - μεταξύ έξω μηριαίου κονδύλου 

και έξω κνημιαίας γλήνης. Είναι πέταλα μηνοειδούς σχήματος, κατασκευασμένα 

από ινώδη συνδετικό ιστό και υαλοειδή χόνδρο. Καλύπτουν τα περιφερικά 2/3 

της επιφάνειας των κνημιαίων γληνών. Το περιφερικό τους χείλος είναι παχύ και  

 

 

 

Εικόνα Α1.13. Όψη από άνω του εσωτερικού του γόνατος, όπου φαίνεται το χαρακτηριστικό 

σχήμα των δύο μηνίσκων 

©ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε. ΑΓΙΟΣ, ©UNIVERISTY STUDIO PRESS Α.Ε., ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 

ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ, Γ. Το κινητικό σύστημα 
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προσφύεται στον αρθρικό θύλακο, ενώ προς το κέντρο λεπταίνουν καταλήγοντας 

σε ένα εξαιρετικά λεπτό εσωτερικό χείλος που είναι ελεύθερο μέσα στην 

άρθρωση. Το σχήμα τους σε εγκάρσια τομή συνεπώς είναι περίπου τριγωνικό με 

την κορυφή προς τη μέση γραμμή της άρθρωσης και τη βάση προς την περιφέρεια 

αυτής εκατέρωθεν (Εικόνες Α1.13, Α1.14, A1.15) [2]. 

 

 

 

Εικόνα Α1.14. Μετωπιαία τομή του γόνατος, όπου φαίνεται το χαρακτηριστικό σχήμα των 

δύο μηνίσκων, οι πλάγιοι σύνδεσμοι και η σχέση μεταξύ τους 

©ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε. ΑΓΙΟΣ, ©UNIVERISTY STUDIO PRESS Α.Ε., ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 

ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ, Γ. Το κινητικό σύστημα 

 

 

 

 

Εικόνα Α1.15. Σχεδιάγραμμα του σχήματος των μηνίσκων και της θέσης του σε σχέση με το 

μηρό και την κνήμη από πλάγια κι από μπροστά με το γόνατο σε κάμψη 

©Broken Hill publishers LTD, ©Εκδόσεις Π.Χ.Πασχαλίδης, Kapandji IA. Η λειτουργική ανατομική των αρθρώσεων. Β΄ 

τόμος 

 

Η θέση και το σχήμα που έχουν οι μηνίσκοι διευκολύνει την προσαρμογή 

των έντονα υπόκυρτων μηριαίων κονδύλων επί των ελαφρώς υπόκοιλων 
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κνημιαίων γληνών. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνουν την επιφάνεια επαφής 

μηριαίων και κνημιαίων κονδύλων και βοηθούν στη μεταβίβαση του βάρους του 

σώματος από το μηρό στην κνήμη καθώς διασπείρουν τις δυνάμεις όχι μόνο 

κατακόρυφα, αλλά και προς άλλες κατευθύνσεις. Ταυτόχρονα διαχέουν το 

αρθρικό υγρό μες στην άρθρωση, διευκολύνοντας τη λίπανση των αρθρικών 

επιφανειών [2, 3]. Η σημασία του ρόλου τους στην απόσβεση των δυνάμεων από 

τον μηρό στην κνήμη φαίνεται από την αυξημένη συχνότητα εμφάνισης 

οστεοαρθρίτιδας του γόνατος όταν αυτοί αφαιρούνται χειρουργικά [3].  

Οι βασικές διαφορές του έσω με τον έξω μηνίσκο είναι οι εξής: 

➢ Ο έσω μηνίσκος είναι μεγαλύτερος του έξω 

➢ Ο έξω μηνίσκος είναι περισσότερο στρογγυλός του έσω αποτελώντας τα 

4/5 σχεδόν ενός κύκλου 

➢ Ο έσω μηνίσκος είναι πλατύτερος προς τα πίσω, σε αντίθεση με τον έξω 

που έχει περίπου το ίδιο πλάτος σε όλη του την έκταση 

➢ Ο έσω μηνίσκος είναι λιγότερο κινητός σε σχέση με τον έξω, κυρίως λόγω 

της σύνδεσής του με τον έσω πλάγιο σύνδεσμο του γόνατος (Εικόνα Α1.14). 

Αυτό έχει σαν συνέπεια οι βλάβες του έσω μηνίσκου να είναι πολύ πιο συχνές 

από τις αντίστοιχες του έξω μηνίσκου 

Το πρόσθιο και οπίσθιο τμήμα του κάθε μηνίσκου ονομάζεται πρόσθιο και 

οπίσθιο κέρας αντίστοιχα. Τα πρόσθια κέρατα των δύο μηνίσκων συνδέονται 

μεταξύ τους με τον εγκάρσιο σύνδεσμο του γόνατος (πρόσθιος 

μηνισκομηνισκικός σύνδεσμος) [2, 3].  

 

Α1.3 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ 

 

Η ανατομία των οστών που σχηματίζουν την άρθρωση του γόνατος δεν 
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παρέχει επαρκή σταθερότητα, ενώ οι δυνάμεις που ασκούνται σε αυτό είναι πολύ 

ισχυρές. Για αυτό το λόγο το γόνατο έχει μια σειρά από ισχυρούς συνδέσμους 

που ενισχύουν τη σταθερότητα της άρθρωσης. Αυτοί διακρίνονται σε 

ενδοαρθρικούς (πρόσθιος και οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος) και στους 

εξωαρθρικούς (επιγονατιδικός σύνδεσμος, καθεκτικοί σύνδεσμοι της 

επιγονατίδας, έσω πλάγιος σύνδεσμος, έξω πλάγιος σύνδεσμος, λοξός ιγνυακός 

και τοξοειδής ιγνυακός σύνδεσμος) (Εικόνες Α1.13, Α1.14) [2, 3]. 

 

Α1.3.1 Ενδοαρθρικοί σύνδεσμοι του γόνατος – Χιαστοί σύνδεσμοι 

Οι χιαστοί σύνδεσμοι (πρόσθιος και οπίσθιος) είναι πολύ ισχυρές δεσμίδες 

που εκτείνονται μεταξύ μηρού και κνήμης επί της μέσης γραμμής, μέσα στη 

μεσοκονδύλια εντομή. Η φορά τους διασταυρώνεται με τρόπο που σχηματίζεται 

ένα Χ, γεγονός που οδήγησε και στην ονοματοδοσία τους. Οι χιαστοί 

σταθεροποιούν την άρθρωση στον προσθιοπίσθιο άξονα, κυρίως κατά την 

κάμψη, επιτρέποντας τη λειτουργία του γόνατος ως γωνιώδους τύπου άρθρωση. 

Α1.3.1.1 Πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος (ΠΧΣ) 

Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος προσφύεται στον πρόσθιο μεσογλήνιο βόθρο 

μεταξύ των πρόσθιων κεράτων του έσω και του έξω μηνίσκου και με κατεύθυνση 

λοξή προς τα άνω, έξω και πίσω προσφύεται στην οπίσθια μοίρα της 

μεσοκονδύλιας επιφάνειας του έξω μηριαίου κονδύλου. Κατά την πορεία τους οι 

ίνες του συστρέφονται ελικοειδώς περίπου 110ο. 

Λειτουργικά εμποδίζει την πρόσθια παρεκτόπιση της κνήμης ή την οπίσθια 

μετατόπιση του μηριαίου. Στην πράξη σταθεροποιεί το γόνατο, εμποδίζοντας την 

υπερέκταση αυτού και την υπερβολική έσω στροφή του μηριαίου όταν η κνήμη 

είναι ακίνητη και σταθεροποιημένη στο έδαφος. Η ρήξη του είναι πολύ πιο συχνή 

από αυτή του οπίσθιου χιαστού. 
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Α1.3.1.2 Οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος (ΟΧΣ) 

Ο οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος προσφύεται στον οπίσθιο μεσογλήνιο βόθρο 

πίσω των οπισθίων κεράτων του έσω και του έξω μηνίσκου και με κατεύθυνση 

λοξή προς τα άνω, έσω και μπροστά προσφύεται στην πρόσθια μοίρα της 

μεσοκονδύλιας επιφάνειας του έσω μηριαίου κονδύλου. Είναι πιο κοντός, 

παχύτερος (13 χιλ. έναντι 10 χιλ.) και πιο ισχυρός από τον ΠΧΣ. 

Θεωρείται σημαντικός σταθεροποιητής του γόνατος, εμποδίζοντας την 

πρόσθια παρεκτόπιση του μηρού ή την οπίσθια παρεκτόπιση της κνήμης. 

Ενισχύει τη δράση του έσω πλαγίου συνδέσμου, ενώ όντας κοντά στο κέντρο 

περιστροφής του γόνατος, ελέγχει και τις στροφικές κινήσεις αυτού. 

 

Α1.3.2 Εξωαρθρικοί σύνδεσμοι του γόνατος 

Ανάλογα με την τοπογραφική τους θέση γύρω από το γόνατο οι σύνδεσμοι 

του γόνατος χωρίζονται σε πρόσθιους (επιγονατιδικός και καθεκτικοί σύνδεσμοι 

της επιγονατίδας), πλάγιους (έσω πλάγιος και έξω πλάγιος σύνδεσμος) και 

οπίσθιους (λοξός ιγνυακός και τοξοειδής ιγνυακός). 

Α1.3.2.1 Επιγονατιδικός σύνδεσμος 

Ο επιγονατιδικός σύνδεσμος εκτείνεται μεταξύ του κάτω πόλου της 

επιγονατίδας και του κνημιαίου κυρτώματος στην πρόσθια επιφάνεια του άνω 

άκρου της κνήμης. Είναι μια τενοντώδης δεσμίδα πλατιά (~3 εκ.), μακριά (5-7 

εκ.) και ισχυρή, που ουσιαστικά αποτελεί τη συνέχεια της μεσαίας μοίρας του 

τένοντα του τετρακέφαλου μηριαίου μυός και γι’ αυτό συχνά στην καθημερινή 

κλινική πράξη αναφέρεται και ως επιγονατιδικός τένοντας. 

Α1.3.2.2 Καθεκτικοί σύνδεσμοι της επιγονατίδας 

Ο έσω και έξω καθεκτικός σύνδεσμος είναι δυο προσεκβολές του τένοντα 

του τετρακεφάλου μηριαίου μυός που καταφύονται στα πλάγια χείλη της 
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επιγονατίδας. Πρόκειται για πλατιές ινώδεις δεσμίδες που ενισχύουν από τα 

πλάγια τον ινώδη θύλακα της άρθρωσης και εμποδίζουν την πλάγια παρεκτόπιση 

της επιγονατίδας και συνεπώς το εξάρθρημα αυτής. Η επιγονατίδα έχει την τάση 

να παρεκτοπιστεί προς τα έξω, λόγω της φοράς της ενέργειας του τετρακέφαλου 

μηριαίου μυός, και γι’ αυτό το λόγο ο έσω καθεκτικός σύνδεσμος είναι πιο 

ισχυρός του έξω. 

Α1.3.2.3 Έσω πλάγιος σύνδεσμος του γόνατος 

Ο έσω πλάγιος ή κνημομηριαίος σύνδεσμος του γόνατος είναι μια πλατιά 

ινώδης ταινία που εκτείνεται στην έσω επιφάνεια του γόνατος. Προσφύεται 

κεντρικά στο έσω υπερκονδύλιο κύρτωμα του έσω μηριαίου κονδύλου, πιο κάτω 

από το φύμα του μεγάλου προσαγωγού μυός, ενώ περιφερικά προσφύεται πίσω 

και άνω του χήνειου πόδα (προσφυτικό πεδίο του ραπτικού, ισχνού και 

ημιτενοντώδη μυός), στην έσω επιφάνεια του άνω άκρου της κνήμης. Φέρει 

ισχυρές προσφύσεις προς τον έσω μηνίσκο (Εικόνα Α1.14). Λειτουργικά 

εμποδίζει την τάση βλαισοποίησης του γόνατος (μετατόπιση της κνήμης προς τα 

έξω σε σχέση με το μηριαίο), ιδίως σε ελαφρά κάμψη του γόνατος (5ο – 25ο). 

Α1.3.2.4 Έξω πλάγιος σύνδεσμος του γόνατος 

Ο έξω πλάγιος ή περονομηριαίος σύνδεσμος του γόνατος είναι μια ισχυρή 

ινώδης χορδή (μήκους ~ 5 εκ.) που εκτείνεται στην έξω επιφάνεια του γόνατος. 

Είναι πιο ισχυρός από τον έσω πλάγιο σύνδεσμο. Εκτείνεται από το έξω 

υπερκονδύλιο κύρτωμα του έξω μηριαίου κονδύλου κεντρικά, μέχρι την πρόσθια 

επιφάνεια και τη στυλοειδή απόφυση της κεφαλής της περόνης περιφερικά. Δεν 

συνδέεται με τον έξω μηνίσκο, αλλά καλύπτεται και συνδέεται στο περιφερικό 

του τμήμα με τον καταφυτικό τένοντα του δικεφάλου μηριαίου μυός (Εικόνα 

Α1.14). Λειτουργικά εμποδίζει την μετατόπιση της κνήμης προς τα έσω σε σχέση 

με το μηριαίο (ραιβοποίηση του γόνατος), ιδίως σε ελαφρά κάμψη του γόνατος 

(5ο – 25ο). Όταν είναι σε διάταση, τόσο αυτός όσο και ο έσω πλάγιος σύνδεσμος 
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παρεμποδίζουν τις στροφικές κινήσεις του γόνατος. 

Α2.3.2.5 Λοξός ιγνυακός σύνδεσμος 

Είναι μια λεπτή και πλατιά ινώδης ταινία που βρίσκεται στην οπίσθια 

επιφάνεια του γόνατος και θεωρείται επέκταση του τένοντα του ημιυμενώδη 

μυός. Εκτείνεται από την οπίσθια επιφάνεια του έσω κνημιαίου κονδύλου λοξά 

προς τα έξω και άνω ως την οπίσθια επιφάνεια του έξω μηριαίου κονδύλου και 

αποτελεί μέρος του εδάφους του ιγνυακού βόθρου. 

Α2.3.2.6 Τοξοειδής ιγνυακός σύνδεσμος 

Είναι μια ινώδης χορδή στην οπίσθια επιφάνεια του γόνατος που προσφύεται 

περιφερικά στην κεφαλή της περόνης. Πορεύεται προς τα άνω και έσω επί του 

τένοντα του ιγνυακού μυός και χωρίζεται σε μια έσω και μια έξω δεσμίδα που 

συγχωνεύονται με τον ινώδη θύλακα της άρθρωσης, ενώ κάποιες ίνες 

προσφύονται στην οπίσθια επιφάνεια του έσω κνημιαίου κονδύλου. 

 

Α1.4 ΘΥΛΑΚΟΙ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ 

 

Α1.4.1 Αρθρικός θύλακος της άρθρωσης του γόνατος 

Ο αρθρικός θύλακος περιβάλλει την άρθρωση του γόνατος χωρίς να την 

καλύπτει πλήρως. Το πάχος του ποικίλλει ανάλογα με τη θέση – σε άλλες θέσεις 

υπολείπεται, ενώ σε άλλες παχύνεται ενισχυόμενος από ινώδεις δεσμίδες που 

προέρχονται από τους τένοντες παρακείμενων μυών. Σε διάφορα σημεία 

παρουσιάζει ανοίγματα μέσω των οποίων η αρθρική κοιλότητα επικοινωνεί με 

τους παρακείμενους ορογόνους θυλάκους.  

Στο ύψος της αρθρικής σχισμής έρχεται σε επαφή με το περιφερικό χείλος 

των μηνίσκων. Η πάχυνση των ινών μεταξύ του υπογλήνιου χείλους των 

κνημιαίων κονδύλων και του έσω ή έξω μηνίσκου σχηματίζει τον έσω και έξω 
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στεφανιαίο σύνδεσμο αντίστοιχα. Ο έσω είναι πολύ πιο ισχυρός και γι’ αυτό ο 

έσω μηνίσκος είναι λιγότερο κινητός από τον έξω. 

Ο αρθρικός υμένας επαλείφει την εσωτερική επιφάνεια του ινώδη θυλάκου 

και τα ενδαρθρικά τμήματα των οστών που δεν καλύπτονται από αρθρικό χόνδρο. 

Εντός του κυκλοφορεί το αρθρικό υγρό, που υπό φυσιολογικές συνθήκες είναι 

μόνο μερικά κυβικά εκατοστά. Η κινητικότητα της άρθρωσης είναι απαραίτητη 

για τη διακίνηση αυτής της μικρής ποσότητας υγρού προκειμένου να τραφούν – 

μέσω ώσμωσης – όλες οι αρθρικές επιφάνειες. Το αρθρικό υγρό είναι ένα 

υπερδιήθημα του πλάσματος χωρίς κύτταρα. Περιέχει μεγάλες ποσότητες 

πολυμερισμένου υαλουρονικού οξέος, που του προσδίδει υψηλό ιξώδες. Ρόλος 

του είναι να προστατεύει, να λιπαίνει και  να θρέφει τις αρθρικές επιφάνειες. 

Η φλεγμονή της άρθρωσης – είτε λόγω άσηπτης αρθρίτιδας είτε λόγω 

λοίμωξης – αυξάνει την ποσότητα του αρθρικού υγρού και οδηγεί στη διόγκωση 

της άρθρωσης, με αποτέλεσμα την αύξηση της πίεσης της αρθρικής κοιλότητας 

και πόνο. Η χρόνια φλεγμονή της άρθρωσης μπορεί να οδηγήσει και σε 

υπερτροφία των λαχνών του αρθρικού υμένα.   

Ανάμεσα στην επιγονατίδα, τον επιγονατιδικό σύνδεσμο και τον αρθρικό 

υμένα υπάρχει άφθονο λίπος, που σχηματίζει το λιπώδες σώμα του γόνατος. 

Προσεκβολές αυτού μέσα στην άρθρωση σχηματίζουν πτυχές του αρθρικού 

υμένα, με πιο χαρακτηριστικές την υποεπιγονατιδική ενάρθρια πτυχή (που 

ανευρίσκεται πιο συχνά), την υπερεπιγονατιδκή πτυχή και την έσω υμενική πτυχή 

[2, 3]. 

 

Α1.4.2 Ορογόνοι θύλακοι της άρθρωσης του γόνατος 

Πέριξ του γόνατος η παρουσία ογκωδών οστών και ισχυρών μυών δημιουργεί 

συνθήκες ανάπτυξης μεγάλης τριβής. Για τη μείωση αυτών των τριβών έχουν 

αναπτυχθεί μια σειρά από ορογόνους θυλάκους περιαρθρικά, πολλοί από τους 
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οποίους επικοινωνούν και με την αρθρική κοιλότητα [2, 3]. 

Έχουν περιγραφεί περίπου 30 ορογόνοι θύλακοι γύρω από το γόνατος και οι 

πιο σημαντικοί από αυτούς είναι οι ακόλουθοι: 

➢ Πρόσθιοι ορογόνοι θύλακοι του γόνατος 

- Υποδόριος επιγονατιδικός 

- Εν τω βάθει υποεπιγονατιδικός 

- Υποδόριος υποεπιγονατιδικός 

- Υπερεπιγονατιδικός 

➢ Οπίσθιοι έξω ορογόνοι θύλακοι του γόνατος 

- Ορογόνος θύλακος της έξω κεφαλής του γαστροκνημίου 

- Ορογόνος θύλακος του δικεφάλου μηριαίου μυός 

- Ορογόνος θύλακος του έξω πλαγίου συνδέσμου 

- Ορογόνος θύλακος του ιγνυακού μυός 

➢ Οπίσθιοι έσω ορογόνοι θύλακοι του γόνατος 

- Ορογόνος θύλακος της έσω κεφαλής του γαστροκνημίου 

- Ορογόνος θύλακος του χήνειου ποδιού 

- Ορογόνος θύλακος του έσω πλαγίου συνδέσμου 

- Ορογόνος θύλακος του ημιυμενώδη μυός 

 

Α1.5 ΜΥΕΣ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ 

 

Οι μύες που περνούν την άρθρωση του γόνατος ή σχετίζονται με αυτήν 

εκφυόμενοι ή καταφυόμενοι εγγύς αυτής είναι οι ακόλουθοι [2, 3]: 

➢ Πρόσθιοι μύες του μηρού 

- Ραπτικός μυς 

- Τετρακέφαλος μηριαίος μυς 
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▪ Ορθός μηριαίος 

▪ Έξω πλατύς μυς 

▪ Έσω πλατύς μυς 

▪ Μεσαίος πλατύς μυς 

➢ Έσω ή προσαγωγοί μύες του μηρού 

- Ισχνός μυς 

- Μεγάλος προσαγωγός μυς 

➢ Οπίσθιοι μύες του μηρού 

- Δικέφαλος μηριαίος μυς 

- Ημιτενοντώδης μυς 

- Ημιυμενώδης μυς 

➢ Πρόσθιοι μύες της κνήμης 

- Πρόσθιος κνημιαίος μυς 

- Μακρύς εκτείνων τα δάκτυλα μυς 

➢ Έξω μύες του μηρού 

- Τείνων την πλατεία περιτονία (λαγονοκνημιαία ταινία) 

➢ Έξω μύες της κνήμης 

- Μακρύς περονιαίος μυς 

➢ Οπίσθιοι μύες της κνήμης 

- Γαστροκνήμιος μυς 

- Υποκνημίδιος μυς 

- Μακρύς πελματικός μυς 

- Ιγνυακός μυς 

Ανάλογα με τη δράση τους στο γόνατο οι παραπάνω μύες χωρίζονται σε: 

➢ Καμπτήρες 

- Δικέφαλος μηριαίος μυς 

- Ημιτενοντώδης μυς 

- Ημιυμενώδης μυς 
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- Ιγνυακός μυς 

- Ισχνός μυς 

- Γαστροκνήμιος μυς 

- Ραπτικός μυς 

➢ Εκτείνοντες 

- Τετρακέφαλος μηριαίος μυς 

- Τείνων την πλατεία περιτονία (λαγονοκνημιαία ταινία) 

➢ Έσω στροφείς 

- Ημιτενοντώδης μυς 

- Ημιυμενώδης μυς 

- Ιγνυακός μυς 

- Ισχνός μυς 

- Ραπτικός μυς 

➢ Έξω στροφείς 

- Δικέφαλος μηριαίος μυς 

 

Α1.6 ΑΓΓΕΙΑ ΚΑΙ ΝΕΥΡΑ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ 

 

Α1.6.1 Αρτηρίες του γόνατος 

Κλάδους για την αιμάτωση του γόνατος χορηγούν οι ακόλουθες αρτηρίες [2]: 

➢ Μηριαία αρτηρία μέσω της 

- Ανωτάτης του γόνατος αρτηρίας 

➢ Ιγνυακή αρτηρία μέσω της 

- Άνω-έσω αρθρικής του γόνατος αρτηρίας 

- Άνω-έξω αρθρικής του γόνατος αρτηρίας 

- Κάτω-έσω αρθρικής του γόνατος αρτηρίας 

- Κάτω-έξω αρθρικής του γόνατος αρτηρίας 
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- Μεσαίας αρθρικής του γόνατος αρτηρίας 

➢ Πρόσθια κνημιαία αρτηρία μέσω της 

- Πρόσθιας κνημιαίας παλίνδρομης αρτηρίας 

- Οπίσθιας κνημιαίας παλίνδρομης αρτηρίας 

 

Α1.6.2 Νεύρα του γόνατος 

Τα νεύρα που κατανέμονται στην άρθρωση του γόνατος είναι κλάδοι από το: 

➢ Κνημιαίο νεύρο 

➢ Κοινό περονιαίο νεύρο 

➢ Θυροειδές νεύρο, μέσω του νεύρου του μεγάλου προσαγωγού μυός 

➢ Μηριαίο νεύρο, μέσω των νεύρων του έσω, μεσαίου και έξω πλατύ μυός 

Οι χόνδροι δεν έχουν νευρικές απολήξεις σε αντίθεση με τους χιαστούς 

συνδέσμους που διαθέτουν άφθονες ιδιοδεκτικές ίνες για την αντίληψη της 

αίσθησης της άρθρωσης στο χώρο [2]. 
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Α2. ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ 

 

A2.1 ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ 

 

Το μηριαίο οστό έχει λοξή φορά στο μετωπιαίο επίπεδο από άνω και έξω 

προς τα κάτω και έσω. Αυτό συμβαίνει γιατί οι κεφαλές των δύο μηριαίων 

απομακρύνονται μεταξύ τους, εξαιτίας του πλάτους της πυέλου, αλλά τα κάτω 

άκρα των μηριαίων συγκλίνουν μεταξύ τους, μια και τα γόνατα είναι σχεδόν σε 

επαφή μεταξύ τους. Αυτό είναι σε αντίθεση με ότι παρατηρείται στα οπίσθια 

άκρα των τετράποδων, των οποίων τα αντίστοιχα οστά φέρονται σχεδόν 

κατακόρυφα. Η λοξή αυτή διάταξη στον άνθρωπο έχει ως αποτέλεσμα το άκρο 

πόδι στο οποίο στηριζόμαστε να είναι κοντά στον άξονα δράσης του κέντρου 

βάρους του σώματος. Αυτό διευκολύνει την κίνηση προς τα εμπρός με ταχύτητα 

στη διποδική στήριξη, παρότι περιορίζει την ισορροπία στην όρθια στάση [2]. 

Για την περιγραφή των διαφορών αυτών στη λοξότητα των οστών των κάτω 

άκρων χρησιμοποιούνται οι έννοιες του μηχανικού και του ανατομικού άξονα. 

Ως ανατομικός άξονας του μηριαίου ορίζεται μια νοητή γραμμή που διασχίζει 

κατά τον επιμήκη άξονα το σώμα του μηριαίου στη μεσότητά του πάχους του. 

Σημασία όμως έχει και ο μηχανικός άξονας, που μας δείχνει τη φορά των 

δυνάμεων που κατανέμονται στο μηριαίο κατά τη φόρτιση. Αυτός ορίζεται ως τη 

νοητή γραμμή που συνδέει το κέντρο της κεφαλής του μηριαίου με το μέσο του 

γόνατος (μεσοκονδύλια εντομή) (Εικόνα Α2.1) [2, 3]. 

Ο μηχανικός άξονας του μηριαίου έχει κλίση 3ο προς τα έξω σε σχέση με τον 

κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το μέσο του γόνατος. Ο ανατομικός άξονας 

του μηριαίου αποκλίνει από τον κατακόρυφο άξονα 9ο (7ο – 12ο) προς τα έξω. 

Έτσι μεταξύ τους ο μηχανικός και ο ανατομικός άξονας του μηριαίου έχουν 
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απόκλιση 6ο περίπου, με τον μηχανικό άξονα να είναι προς τα εντός του 

ανατομικού (Εικόνες Α2.1, Α2.2) [2, 3]. 

 

 

 

Εικόνα Α2.1. Ανατομικός (μπλε γραμμή) και μηχανικός άξονας (κόκκινη γραμμή) του 

μηριαίου οστού και η σχέση τους με την κατακόρυφο (πράσινη γραμμή) 

©ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε. ΑΓΙΟΣ, ©UNIVERISTY STUDIO PRESS Α.Ε., ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 

ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ, Γ. Το κινητικό σύστημα 

 

Αντίθετα ο μηχανικός άξονας της κνήμης συμπίπτει με τον ανατομικό άξονα 

αυτής. Αυτό έχει ως συνέπεια οι ανατομικοί άξονες μηριαίου οστού και κνήμης 

να μην συμπίπτουν, αλλά να δημιουργούν μια γωνία μεταξύ τους στο μετωπιαίο 

επίπεδο διαμορφώνοντας τη λοξότητα που προαναφέρθηκε. Η μηροκνημική αυτή 

γωνία είναι 170ο – 175ο και είναι ανοικτή προς τα έξω, δημιουργώντας μια 

φυσιολογική βλαισότητα στην άρθρωση του γόνατος (Εικόνες Α2.2, Α2.3) [2, 3]. 

Ο μηχανικός άξονας του κάτω άκρου σχηματίζεται αν ενώσουμε τα κέντρα 

των αρθρώσεων του ισχίου, του γόνατος και της ποδοκνημικής, που υπό 

φυσιολογικές συνθήκες ευθυγραμμίζονται. Σε σχέση με το κατακόρυφο επίπεδο 

ο μηχανικός άξονας του κάτω άκρου σχηματίζει μια γωνία 3ο προς τα έξω με 

κορυφή της γωνίας στο κέντρο της ποδοκνημικής. Αυτό οφείλεται στην προς τα 

πλάγια θέση της άρθρωσης του ισχίου λόγω του εύρους της πυέλου.  
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Εικόνα Α2.2. Γωνίες μεταξύ εγκάρσιου άξονα του γόνατος και ανατομικού άξονα του 

μηριαίου (81ο), μεταξύ εγκάρσιου άξονα του γόνατος και μηχανικού άξονα του μηριαίου (87ο) 

και η παραπληρωματική της μεταξύ εγκάρσιου άξονα του γόνατος και μηχανικού-ανατομικού 

άξονα της κνήμης (93ο), μεταξύ κατακόρυφου άξονα και μηχανικού άξονα του μηριαίου (3ο),  

μεταξύ ανατομικού και μηχανικού άξονα του μηριαίου (6ο),  και η μηροκνημική γωνία (170ο 

– 175ο) 

©Broken Hill publishers LTD, ©Εκδόσεις Π.Χ.Πασχαλίδης, Kapandji IA. Η λειτουργική ανατομική των αρθρώσεων. Β΄ 

τόμος 

 

 

 

 

Εικόνα Α2.3. Μηροκνημική γωνία (κόκκινη διακεκομμένη γραμμή) που σχηματίζεται μεταξύ 

των ανατομικών αξόνων μηριαίου και κνήμης. Η διακεκομμένη πράσινη γραμμή ορίζει τον 

μηχανικό άξονα του κάτω άκρου και η συνεχής γαλάζια γραμμή τον κατακόρυφο άξονα αυτού 

©ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε. ΑΓΙΟΣ, ©UNIVERISTY STUDIO PRESS Α.Ε., ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 

ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ, Γ. Το κινητικό σύστημα 
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Ο ανατομικός άξονας του μηριαίου συνεπώς σχηματίζει μια γωνία 6ο με το 

μηχανικό άξονα του κάτω άκρου συνολικά, αφού ο τελευταίος συμπίπτει με τον 

αντίστοιχο της κνήμης (Εικόνες Α2.2, Α2.3) [2, 3]. Στις γυναίκες που έχουν πιο 

πλατιά πύελο, αυτή η γωνία μπορεί να είναι μεγαλύτερη. 

Όταν η μηροκνημική γωνία είναι μεγαλύτερη από 175ο ή μικρότερη από 170ο 

η κατάσταση είναι παθολογική. Όταν είναι μεγαλύτερη από 175ο το γόνατο 

χαρακτηρίζεται ως ραιβό. Σε αυτές τις περιπτώσεις το κέντρο της άρθρωσης 

(μεταξύ μεσοκονδύλιας εντομής του μηριαίου και μεσογλήνιου επάρματος της 

κνήμης) μετατοπίζεται επί τα εκτός του μηχανικού άξονα του κάτω άκρου 

(Εικόνα Α2.4). Όταν η μηροκνημική γωνία είναι μικρότερη από 170ο, το κέντρο 

της άρθρωσης βρίσκεται προς τα εντός του μηχανικού άξονα, πλησιάζοντας προς 

τη μέση γραμμή του σώματος και το γόνατο χαρακτηρίζεται ως βλαισό (Εικόνα 

Α2.5) [3]. 

Όταν δεν αναπτύσσονται ισορροπημένα μεταξύ τους ο έσω και ό έξω 

μηριαίος κόνδυλος δημιουργούνται ανισορροπίες που οδηγούν στην εμφάνιση 

πρωτοπαθούς ραιβού ή βλαισού γόνατος. Αυτό συμβαίνει γιατί το βάρος του 

σώματος πιέζει ανόμοια τους δύο κνημιαίους κονδύλους, με αποτέλεσμα τη 

φθορά του χόνδρου αυτού που πιέζεται περισσότερο (του έσω στο ραιβό γόνατο, 

του έξω στο βλαισό). Στη συνέχεια φθείρεται και ο χόνδρος του αντίστοιχου 

μηριαίου κονδύλου και η κατάσταση εξελίσσεται σε οστεοαρθρίτιδα [3]. 

Ο εγκάρσιος άξονας της άρθρωσης του γόνατος σχηματίζει με τον ανατομικό 

άξονα του μηριαίου γωνία 81ο, ενώ με τον ανατομικό άξονα της κνήμης 

σχηματίζει γωνία 93ο (Εικόνα Α2.2). Όπως προαναφέρθηκε, η άνω επιφάνεια του 

άνω άκρου της κνήμης δεν είναι τελείως παράλληλη με το έδαφος, αλλά 

παρουσιάζει μια οπίσθια κλίση σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο 3ο-7ο (Εικόνα 

Α2.6) [4]. 
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Εικόνα Α2.4. Ακτινογραφία ραιβού γόνατος. Η μηροκνημική γωνία είναι >175ο (186ο). Είναι 

χαρακτηριστική η στένωση του έσω μεσάρθριου διαστήματος και η διεύρυνση του έξω 

μεσάρθριου διαστήματος 

 

 

 

 

Εικόνα Α2.5. Ακτινογραφία βλαισού γόνατος. Η μηροκνημική γωνία είναι <170ο (168ο). Είναι 

χαρακτηριστική η στένωση του έξω μεσάρθριου διαστήματος σε σχέση με το έσω μεσάρθριο 

διάστημα 
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Εικόνα Α2.6. Οπίσθια κλίση του άνω άκρου της κνήμης σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο (3-

7ο) 

©LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, a WOLTERS KLUWER business, Sam W Wiesel – OPERATIVE 

TECHNIQUES IN ORTHOPAEDIC SURGERY, International Edition, 2011 

 

A2.2 ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ 

 

Η άρθρωση του γόνατος είναι μια αρκετά σταθερή άρθρωση, παρά την 

απουσία ιδιαίτερης οστικής σταθεροποίησης. Οι ισχυροί μύες και σύνδεσμοι που 

συμμετέχουν στην άρθρωση είναι οι κυριότεροι παράγοντες σταθεροποίησης 

αυτής προς όλους τους άξονες, και κυρίως οι χιαστοί σύνδεσμοι και οι πλάγιοι 

σύνδεσμοι του γόνατος. Όλες οι υπόλοιπες δομές λειτουργούν επικουρικά, 

διαμορφώνοντας ένα δυναμικό σύνολο που επιτρέπει μεγάλο εύρος κίνησης στην 

άρθρωση με ταυτόχρονη σταθερότητα αυτής. Υπάρχει μια δυναμική ισορροπία 

στη λειτουργία αυτών των δομών προς την επίτευξη αυτού του στόχου. Αυτό έχει 

ως συνέπεια η λειτουργική ανεπάρκεια κάποιας από αυτές τις δομές (συνήθως 

από τραυματισμό) να δημιουργεί συνθήκες υπερβολικής φόρτισης κάποιας 

άλλης, με δυσάρεστες συνήθως συνέπειες για την ακεραιότητα και 

λειτουργικότητά τους [2].  
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Α2.2.1 Σταθερότητα στον εγκάρσιο άξονα 

Η σταθερότητα του γόνατος στον εγκάρσιο άξονα, δηλαδή ο έλεγχος των 

πλάγιων κινήσεων αυτού, καθορίζεται κυρίως από τους δύο πλάγιους 

συνδέσμους, τον έσω και τον έξω. Ο έσω πλάγιος σύνδεσμος αποτρέπει τη 

βλαισοποίηση του γόνατος, δηλαδή την προς τα έξω μετατόπιση της κνήμης σε 

σχέση με το μηριαίο, που θα είχε ως αποτέλεσμα να ανοίξει το έσω μεσάρθριο 

διάστημα, η απόσταση δηλαδή μεταξύ έσω μηριαίου κονδύλου και έσω 

κνημιαίας γλήνης. Στην ενέργεια αυτή ενισχύεται από τον τόνο του ραπτικού, του 

ημιτενοντώδη και του ισχνού προσαγωγού μυός και από τον έσω καθεκτικό 

σύνδεσμο της επιγονατίδας. Αντίθετα ο έξω πλάγιος σύνδεσμος αποτρέπει τη 

ραιβοποίηση του γόνατος, δηλαδή την τάση να διευρυνθεί το έξω μεσάρθριο 

διάστημα, η απόσταση δηλαδή μεταξύ έξω μηριαίου κονδύλου και έξω κνημιαίας 

γλήνης. Στην ενέργειά του αυτή ενισχύεται από τη λαγονοκνημιαία ταινία και 

από τον έξω καθεκτικό σύνδεσμο της επιγονατίδας. Γι’ αυτό το λόγο στα ραιβά 

γόνατα φορτίζεται περισσότερο ο έξω πλάγιος σύνδεσμος, ενώ στα βλαισά 

γόνατα είναι σε μόνιμη τάση ο έσω πλάγιος σύνδεσμος. Γίνεται ακόμα αντιληπτό 

η σημασία του τετρακέφαλου στη σταθεροποίηση του γόνατος, μια και οι 

καθεκτικοί σύνδεσμοι της επιγονατίδας είναι επέκταση του τένοντα του έσω και 

έξω πλατύ μυός, που είναι μοίρες του τετρακέφαλου μυός. Γι’ αυτό η ενίσχυση 

του τετρακέφαλου μυός με άσκηση αποτρέπει υπερβολική φόρτιση και συνεπώς 

βλάβες στις υπόλοιπες σταθεροποιητικές δομές της άρθρωσης [2, 3]. 

 

Α2.2.2 Σταθερότητα στον προσθιοπίσθιο άξονα 

Οι κυριότεροι παράγοντες σταθεροποίησης του γόνατος στον προσθιοπίσθιο 

άξονα είναι οι χιαστοί σύνδεσμοι, χάρη στη διάταξη και τη φορά των ινών τους 

καθώς και τη θέση τόσο των ίδιων όσο και των προσφύσεών τους σε μηριαίο και 

κνήμη. Η πρόσθια παρεκτόπιση της κνήμης ως προς το μηριαίο αποτρέπεται κατά 
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86% από τον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο, ενώ η προς τα πίσω παρεκτόπιση της 

κνήμης εμποδίζεται από τον οπίσθιο χιαστό σύνδεσμο κατά 94%. Επικουρικά και 

ανάλογα με τη θέση του γόνατος δρουν και άλλοι παράγοντες στη σταθεροποίηση 

του γόνατος προσθιοπίσθια. Όταν το γόνατο είναι σε κάμψη το βάρος του 

σώματος δρα οπίσθια του άξονα της άρθρωσης κι έχει την τάση να μεγαλώσει 

την κάμψη. Αποτρεπτικά σε αυτή τη θέση δρα εκτός από τον ΟΧΣ και ο 

τετρακέφαλος μυς. Αντίθετα με το γόνατο σε υπερέκταση, το βάρος του σώματος 

δρα μπροστά από τον άξονα της άρθρωσης και έχει την τάση να επιτείνει την 

υπερέκταση. Ο κυριότερο σταθεροποιητικός παράγοντας σε αυτή τη θέση είναι 

ο ΠΧΣ, αλλά η δράση του ενισχύεται από τους πλάγιους συνδέσμους και τις 

οπίσθιες δυναμικές δομές του γόνατος, δηλαδή τον λοξό ιγνυακό και τον 

τοξοειδή ιγνυακό σύνδεσμο, υποβοηθούμενοι από τον τόνο των καμπτήρων του 

γόνατος μυών (δικέφαλος μηριαίος, ημιυμενώδης, ημιτενοντώδης, 

γαστροκνήμιος) [2, 3]. 

 

Α2.2.3 Σταθερότητα στις στροφικές κινήσεις 

Η σταθερότητα του γόνατος σε περιστροφικές κινήσεις ελέγχεται από τη 

δράση τόσο των δύο πλαγίων συνδέσμων, όσο και των δύο χιαστών συνδέσμων. 

Με το γόνατο σε έκταση, όλοι αυτοί οι σύνδεσμοι είναι σε τάση και γι’ αυτό σε 

αυτή τη θέση το γόνατος δεν δύναται να εκτελέσει στροφικές κινήσεις. Αντίθετα 

σε κάμψη του γόνατος είναι εφικτές οι στροφικές κινήσεις. Όταν η κνήμη 

στρέφεται προς τα έξω με το γόνατο σε κάμψη, οι χιαστοί σύνδεσμοι 

χαλαρώνουν, ενώ οι πλάγιοι σύνδεσμοι είναι σε τάση και αυτοί ελέγχουν τη 

σταθερότητα της άρθρωσης (κυρίως ο έσω πλάγιος σύνδεσμος). Αντίθετα, όταν 

η κνήμη στρέφεται προς τα έσω (ή ο μηρός προς τα έξω) με το γόνατο σε κάμψη, 

οι πλάγιοι σύνδεσμοι χαλαρώνουν, ενώ οι χιαστοί σύνδεσμοι είναι σε τάση και 

αυτοί ελέγχουν τη σταθερότητα της άρθρωσης (κυρίως ο οπίσθιος χιαστός 

σύνδεσμος) [2, 3]. 
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Α2.3 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ 

 

Το γόνατο θεωρείται μια γωνιώδης τύπου άρθρωση. Οι γωνιώδεις αρθρώσεις 

(π.χ. αγκώνας, μετακαρπιοφαλαγγικές) είναι τύπου «μεντεσέ» και έχουν ένα 

βαθμό ελευθερίας, μια και επιτρέπουν κίνηση σε ένα μόνο άξονα. Για το γόνατο 

η κίνηση αυτή γίνεται γύρω από έναν εγκάρσιο άξονα, με αποτέλεσμα την κάμψη 

και την έκταση αυτού επί του οβελιαίου επιπέδου. Ωστόσο, το γόνατο δεν είναι 

μια τυπική γωνιώδης άρθρωση, μια και διαθέτει και ένα επικουρικό δεύτερο 

βαθμό ελευθερίας, που επιτρέπει την περιστροφή του επιμήκους άξονα της 

κνήμης, αλλά μόνο όταν το γόνατο βρίσκεται σε κάμψη [3].  

 

Α2.3.1 Κάμψη και έκταση του γόνατος 

Η κάμψη του γόνατος επιτυγχάνεται με την ενέργεια των καμπτήρων μυών 

του γόνατος, που είναι οι οπίσθιοι μηριαίοι (δικέφαλος μηριαίος, ημιτενοντώδης, 

ημιυμενώδης), ο ισχνός προσαγωγός, ο ραπτικός, ο ιγνυακός, ο γαστροκνήμιος 

και ο μακρύς πελματικός μυς. Το εύρος της κάμψης του γόνατος εξαρτάται από 

τη θέση του σύστοιχου ισχίου. Αν το ισχίο είναι σε έκταση, η ενεργητική κάμψη 

του γόνατος φτάνει τις 120ο. Αν το ισχίο είναι σε κάμψη, η ενεργητική κάμψη 

του γόνατος φτάνει τις 140ο, ενώ η παθητική τις 160ο. Η παρουσία των οπίσθιων 

μυϊκών ομάδων στο μηρό και στην κνήμη εμποδίζουν την περαιτέρω κάμψη του 

γόνατος. Ο γεγονός πως οι οπίσθιοι μηριαίοι δρουν και στο ισχίο και στο γόνατο 

εξηγεί την επίδραση της θέσης του ισχίου στο εύρος κάμψης του γόνατος. Όταν 

το ισχίο είναι σε έκταση οι οπίσθιοι μηριαίοι είναι ήδη σε σύσπαση κι έτσι δεν 

μπορούν να συνεισφέρουν περαιτέρω ως καμπτήρες του γόνατος. 

Η έκταση του γόνατος ενεργείται από τον τετρακέφαλο μηριαίο μυ. 

Ουσιαστικά πρόκειται για σχετική έκταση από θέσης κάμψης, μια και η θέση 

ηρεμίας του γόνατος και θέση αναφοράς είναι με το γόνατο σε ευθεία, άρα 
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έκταση 0ο. Υπάρχει η δυνατότητα βέβαια παθητικής έκτασης πέραν της θέσης 

αναφοράς και αυτό χαρακτηρίζεται ως υπερέκταση του γόνατος (5ο – 10ο περίπου 

ανάλογα με το άτομο). 

Η κίνηση της κάμψης-έκτασης του γόνατος διενεργείται γύρω από έναν 

εγκάρσιο άξονα που διέρχεται από τα υπερκονδύλια κυρτώματα των μηριαίων 

κονδύλων, που αποτελούν σημεία πρόσφυσης των πλάγιων συνδέσμων του 

γόνατος [2, 3]. 

Εξαιτίας όμως της σπειροειδούς φοράς που έχουν οι αρθρικές επιφάνειες των 

μηριαίων κονδύλων στον οβελιαίο άξονα, ο άξονας της κάμψης μετατοπίζεται 

σταδιακά προς τα κάτω και πίσω κατά την κάμψη του γόνατος και προς τα άνω 

και πρόσθια κατά την έκταση. Αυτό συμβαίνει παράλληλα με μικρές 

περιστροφικές κινήσεις.  

Ο έσω μηριαίος κόνδυλος είναι όπως προαναφέρθηκε επιμηκέστερος του 

έξω. Κατά την έκταση του γόνατος με την κνήμη ακινητοποιημένη, η κίνηση της 

αρθρικής επιφάνειας του έξω μηριαίου κονδύλου επί του αντίστοιχου μηνίσκου 

και κνημιαίας γλήνης εξαντλείται πριν το πέρας της έκτασης του έσω μηριαίου 

κονδύλου, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του έξω μηριαίου κονδύλου στις 

30ο κάμψη. Η υπόλοιπη έκταση γίνεται μόνο από τον έσω μηριαίο κόνδυλο που 

λόγω της ακινητοποίησης των λοιπών στοιχείων στρέφεται παθητικά προς τα 

πίσω και έσω, με αποτέλεσμα μια έσω στροφή του μηριαίου (~ 10ο). Αντίστροφα, 

κατά την έναρξη της κάμψης από θέση πλήρους έκτασης, υπάρχει μια ανάλογη 

έξω στροφή του μηριαίου. 

Όταν η κνήμη δεν στηρίζεται στο έδαφος, στρέφεται η κνήμη αντί για το 

μηριαίο στις αντίστοιχες φάσεις. Συγκεκριμένα η κνήμη στρέφεται ελαφρώς προς 

τα έξω κατά την έκταση του γόνατος και ελαφρώς προς τα έσω κατά την κάμψη 

αυτού. Αυτές τις κινήσεις του μηριαίου και της κνήμης ακολουθούν και οι 

σύστοιχοι μηνίσκοι [2, 3].  
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Η αναντιστοιχία του μεγέθους των μηριαίων κονδύλων με τις κνημιαίες 

γλήνες θα έπρεπε να αναγκάζει την κίνηση του γόνατος να περιορίζεται στο εύρος 

της μικρότερης από αυτές, δηλαδή στο μέγεθος των κνημιαίων γληνών. Αυτό 

όμως δεν συμβαίνει, μια και το γόνατο χρησιμοποιεί το εύρος της μεγαλύτερης 

αρθρικής επιφάνειας, δηλαδή αυτό των μηριαίων κονδύλων. Αυτό επιτυγχάνεται 

χάρη στην ιδιαιτερότητα των μηριαίων κονδύλων, όχι μόνο να κυλάνε επί των 

κνημιαίων γληνών κατά την κάμψη του γόνατος, αλλά ταυτόχρονα να 

ολισθαίνουν και προς αυτές. Με το γόνατο σε πλήρη έκταση, η έναρξη της 

κάμψης γίνεται αποκλειστικά με κύλιση των μηριαίων κονδύλων (οι πρώτες 10ο 

– 15ο για τον έσω και οι πρώτες 15ο – 20ο για τον έξω, που αντιστοιχούν στο 

εύρος κίνησης του γόνατος κατά τη στηρικτική φάση της βάδισης, όπου η ανάγκη 

για σταθεροποίηση είναι μεγαλύτερη). Σταδιακά υπεισέρχεται και η ολίσθηση 

των μηριαίων κονδύλων όλο και περισσότερο και οι τελικές φάσεις της κάμψης 

εκτελούνται αποκλειστικά με ολίσθηση [2, 3].  

Οι προσαρμογές αυτές της σχέσης των αρθρικών επιφανειών κατά την 

κίνηση της άρθρωσης συνοδεύονται και από αντίστοιχες προσαρμογές της θέσης 

τόσο των μηνίσκων όσο και της επιγονατίδας.  

Κατά την κάμψη του γόνατος οι μηνίσκοι μετατοπίζονται σταδιακά προς τα 

πίσω και μάλιστα ο έξω μηνίσκος, που είναι πιο κινητός, περισσότερο από ότι ο 

έσω μηνίσκος. Παράλληλα, οι μηνίσκοι προσαρμόζουν και το σχήμα τους, 

μεταβάλλοντας την καμπυλότητά τους, ώστε να γεμίζουν διαρκώς το χώρο 

μεταξύ μηριαίου κονδύλου και κνημιαίας γλήνης. Οι προσαρμογές αυτές του 

σχήματος και της θέσης των μηνίσκων διενεργούνται και παθητικά από την 

ώθηση σε αυτούς από τους μηριαίους κονδύλους, αλλά και ενεργητικά από τη 

σύσπαση μυών ή την τάση συνδέσμων που προσφύονται σε αυτούς (ιγνυακός 

μυς, έξω καθεκτικός σύνδεσμος της επιγονατίδας, μηνισκομηριαίοι σύνδεσμοι 

για τον έξω μηνίσκο – ημιτενοντώδης μυς, πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος για τον 

έσω μηνίσκο) [2, 3]. 
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Αντίστοιχα και η θέση της επιγονατίδας προσαρμόζεται κατά την κάμψη του 

γόνατος. Στην πλήρη έκταση βρίσκεται μπροστά από το κατώτερο τμήμα της 

πρόσθιας επιφάνειας του μηριαίου οστού, με μόνο την κατώτερη αρθρική της 

επιφάνεια να εφάπτεται της μηριαίας τροχιλίας. Κατά την κάμψη ολισθαίνει προς 

τα κάτω, εντός της μηριαίας τροχιλίας και έτσι σε θέση τελικής κάμψης βρίσκεται 

εντός της μεσοκονδύλιας εντομής. Ταυτόχρονα παρουσιάζει και μια μικρή κλίση, 

ώστε σε πλήρη κάμψη να είναι η άνω έσω μοίρα αυτής που έρχεται σε επαφή με 

τη μηριαία τροχιλία [2, 3]. 

 

A2.3.2 Στροφικές κινήσεις του γόνατος 

Ο δεύτερος βαθμός ελευθερίας του γόνατος επιτρέπει μικρού βαθμού 

στροφικές κινήσεις μόνο όταν το γόνατο είναι σε κάμψη, όπως ήδη 

προαναφέρθηκε. Η έσω στροφή της κνήμης προκαλείται από τη σύσπαση του 

ιγνυακού, του ισχνού προσαγωγού, το ημιτενοντώδη και του ημιυμενώδη μυός, 

ενώ επικουρικά δρα και ο ραπτικός μυς. Το ενεργητικό της εύρος είναι 30ο όταν 

το γόνατο είναι σε κάμψη 90ο. Η έξω στροφή επιτυγχάνεται από τη σύσπαση του 

δικεφάλου μηριαίου μυός και με το γόνατο σε κάμψη 90ο το ενεργητικό της εύρος 

είναι 40ο. Με μικρότερη κάμψη του γόνατος τόσο η έσω όσο και η έξω στροφή 

του γόνατος είναι μικρότερες. 

Κατά την έξω στροφή της κνήμης, η έξω κνημιαία γλήνη ολισθαίνει προς τα 

πίσω και η έσω προς τα μπροστά. Το αντίθετο συμβαίνει στην έσω στροφή. Οι 

μηνίσκοι ακολουθούν στις στροφές τους αντίστοιχους μηριαίους κονδύλους, με 

αποτέλεσμα κατά την έξω στροφή της κνήμης ο έσω μηνίσκος να μετατοπίζεται 

οπίσθια και ο έξω πρόσθια. Το αντίθετο συμβαίνει στην έσω στροφή της κνήμης. 

Ο έξω μηνίσκος -  όντας πιο κινητός – μετατοπίζεται περισσότερο από τον έσω 

μηνίσκο. Παράλληλα και το σχήμα των μηνίσκων προσαρμόζεται στο διαθέσιμο 

χώρο μεταξύ μηριαίου κονδύλου και κνημιαίας γλήνης, ο οποίος μεταβάλλεται 
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κατά τη διάρκεια της στροφικής κίνησης. Αν οι μηνίσκοι δεν ακολουθήσουν την 

κίνηση αυτή των μηριαίων κονδύλων στις στροφικές κινήσεις του γόνατος, είναι 

πολύ πιθανή η ρήξη τους. Ανάλογες προσαρμογές κατά τις στροφικές κινήσεις 

του γόνατος παρατηρούνται και στη θέση της επιγονατίδας  [2, 3]. 
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Α3. ΑΡΘΡΙΚΟΣ ΧΟΝΔΡΟΣ 

 

Ο αρθρικός χόνδρος είναι ένας ιστός μεσεγχυματικής προέλευσης που 

καλύπτει την αρθρική επιφάνεια των οστών. Είναι υαλοειδής τύπος χόνδρου σε 

αντίθεση με τους μηνίσκους που αποτελούνται από ινώδη χόνδρο. Η λειτουργία 

του είναι να κατανέμει τα φορτία στο υποχόνδριο οστό, να απορροφά τους 

κραδασμούς, να μειώνει την τριβή μεταξύ των αρθρικών επιφανειών και να 

ρυθμίζει τη λίπανση και τη θρέψη αυτών.  

Ο αρθρικός χόνδρος δεν έχει ούτε αγγείωση ούτε νεύρωση ούτε λεμφική 

λειτουργία. Θρέφεται μέσω του αρθρικού υγρού με διάχυση θρεπτικών ουσιών 

από τον αρθρικό υμένα.  

Το μεγαλύτερο μέρος του βάρους του είναι νερό (65-80%). Από το υπόλοιπο, 

το 45% είναι κολλαγόνο – κατά βάση τύπου ΙΙ (95%), το 35 % αποτελείται από 

πρωτεογλυκάνες και το υπόλοιπο από γλυκοπρωτεΐνες και κύτταρα (λιγότερο 

από 10%). Τα κύτταρα του αρθρικού χόνδρου είναι διαφοροποιημένα 

χονδροκύτταρα. Ο χόνδρος στερείται της παρουσίας αδιαφοροποίητων 

κυττάρων. Όλες οι υπόλοιπες ουσίες σχηματίζουν την εξωκυττάρια θεμέλια 

ουσία (κολλαγόνο και πρωτεογλυκάνες κατά βάση).  

Μορφολογικά, ο αρθρικός χόνδρος χωρίζεται σε 4 ζώνες: 

➢ Επιφανειακή ζώνη (10-20% του πάχους) 

➢ Μεταβατική ή μέση ζώνη (40-60% του πάχους) 

➢ Εν τω βάθει ζώνη (30% του πάχους)  

➢ Ζώνη ή στιβάδα ασβεστοποιημένου χόνδρου 

Η τελευταία χωρίζει και συνδέει τον αρθρικό χόνδρο με το υποχόνδριο οστό. 

Αυτό που διαφοροποιεί και ξεχωρίζει τις ζώνες μεταξύ τους είναι η διαφορετική 

τους περιεκτικότητα σε εξωκυττάρια θεμέλια ουσία και χονδροκύτταρα. Η 
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διάταξη των ινών του κολλαγόνου είναι οριζόντια, παράλληλη δηλαδή με την 

επιφάνεια στην επιφανειακή ζώνη, με διάφορες κατευθύνσεις στη μεταβατική και 

κάθετη προς την αρθρική επιφάνεια στην εν τω βάθει ζώνη. Τα χονδροκύτταρα 

ακολουθούν σε γενικές γραμμές τη διάταξη των ινών κολλαγόνου στις διάφορες 

ζώνες. Όσο προχωράμε από την επιφάνεια προς τις βαθύτερες στιβάδες η 

ποσότητα νερού μειώνεται και η παρουσία πρωτεογλυκάνων αυξάνεται. Η 

διασύνδεση κολλαγόνου και πρωτεογλυκάνων σχηματίζει ένα πολύπλοκο δίκτυο 

που επιτρέπει την κατανομή και απορρόφηση των φορτίων που δέχεται ο 

αρθρικός χόνδρος [5, 6, 7]. 

Ρόλος των χονδροκυττάρων είναι η συντήρηση και ανακατασκευή των 

συστατικών στοιχείων της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας. Η φόρτιση της 

άρθρωσης και συνεπώς του χόνδρου ενεργοποιεί αυτή τη διαδικασία. Αντίθετα η 

αποχή από δραστηριότητες ή η αποφόρτιση μειώνει την παραγωγή εξωκυττάριας 

θεμέλιας ουσίας, οδηγώντας στην έναρξη εκφυλιστικών αλλοιώσεων στο χόνδρο.  

Υπό φυσιολογικές συνθήκες ο αρθρικός χόνδρος είναι ένας ενεργός 

μεταβολικά ιστός που διατηρεί μια ομοιόσταση μεταξύ της αποδόμησης θεμέλιας 

ουσίας και της σύνθεσης νέας. Εντούτοις ο αρθρικός χόνδρος έχει πολύ φτωχή 

ικανότητα επούλωσης όταν τραυματιστεί ή εκφυλιστεί με το χρόνο. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός πως τα μόνο κύτταρα στον αρθρικό χόνδρο είναι τα 

υψηλής διαφοροποίησης χονδροκύτταρα. Με την ηλικία αυτά μειώνεται τόσο ο 

αριθμός τους όσο και η συνθετική τους ικανότητα. Επιπλέον, ο χόνδρος είναι 

ανάγγειος και έτσι μετά από τραύμα δεν ενεργοποιείται η φλεγμονώδης 

αντίδραση που θα μεταφέρει αδιαφοροποίητα κύτταρα στην περιοχή, ώστε να 

ενεργοποιηθεί η διαδικασία της επούλωσης. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η 

περιορισμένη επουλωτική ικανότητα του χόνδρου να περιορίζεται στη 

δημιουργία ινώδους ιστού κι όχι στην αναγέννηση υαλοειδούς χόνδρου. Αυτός ο 

ιστός έχει διαφορετική βιοχημική σύσταση και κατώτερες εμβιομηχανικές 

ιδιότητες από τον υαλοειδή χόνδρο [7, 8].  
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Α4. ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ 

 

Οι καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν τη υγεία του γόνατος χωρίζονται 

σε τραυματικές και παθολογικές. Τραυματικές καταστάσεις μπορεί να αφορούν 

κατάγματα του κάτω άκρου του μηριαίου, των κνημιαίων κονδύλων ή της 

επιγονατίδας, εξάρθρημα της επιγονατίδας ή του γόνατος, ρήξεις συνδέσμων (με 

πιο συχνή και βαριά αυτή του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου), μηνίσκων ή 

τενόντων ή τραυματική βλάβη του χόνδρου. Οι παθολογικές καταστάσεις μπορεί 

να προέρχονται από υπέρχρηση (όπως τενοντίτιδες και αποφυσίτιδες) ή από 

άγνωστα αίτια, όπως η διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα στους νέους και η 

οστεοαρθρίτιδα στους ηλικιωμένους.  

Ο όρος οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) περιγράφει μια κοινή, σχετιζόμενη με την 

ηλικία ετερογενή ομάδα διαταραχών που χαρακτηρίζεται από περιοχές εστιακής 

απώλειας αρθρικού χόνδρου, η οποία ακολουθείται από ποικίλου βαθμού 

δημιουργία οστεοφύτων, μεταβολές στο υποχόνδριο οστό και υμενίτιδα. Κλινικά 

χαρακτηρίζεται από διαφορετικού βαθμού πόνο, δυσκαμψία της άρθρωσης και 

περιορισμό της λειτουργικότητας. Είναι μια πολύ συχνή πάθηση, ιδίως στους 

ηλικιωμένους. Σε άτομα άνω των 60 ετών το 10% των αντρών και το 18% των 

γυναικών πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα, ενώ συνολικά υπολογίζεται πως αφορά 

περισσότερους από 200 εκατομμύρια ανθρώπους (>3% του παγκόσμιου 

πληθυσμού) [9, 10]. Ο επιπολασμός της αυξάνεται με την ηλικία, με συνέπεια να 

επιβαρύνει όλο και μεγαλύτερο αριθμό ασθενών σε ένα παγκοσμίως γηράσκων 

πληθυσμό.  

Το κοινωνικοοικονομικό κόστος της θεωρείται τεράστιο, μια και η μειωμένη 

λειτουργικότητα που προκαλεί την φέρνει στη 13η θέση σε έτη που βιώνονται με 

αναπηρία (YLD: years lived with disability) ανάμεσα σε όλες τις παθήσεις ή 

τραυματικές καταστάσεις που μπορεί να προσβάλλουν το ανθρώπινο σώμα [9]. 
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Σε οικονομικό επίπεδο θεωρείται ένα διαρκώς αυξανόμενο βάρος για τις 

οικονομίες όλων των χωρών, τόσο από τα άμεσα κόστη αντιμετώπισής της (με 

φάρμακα, θεραπευτικές παρεμβάσεις και κυρίως χειρουργική αντιμετώπιση με 

ολική αρθροπλαστική του γόνατος), όσο και από τα έμμεσα κόστη που έχουν 

σχέση με απώλεια της λειτουργικότητας και της ικανότητας για εργασία είτε 

προσωρινά είτε μόνιμα [11, 12]. 

Η οστεοαρθρίτιδα μπορεί να προσβάλλει οποιαδήποτε άρθρωση, αλλά 

συνηθέστερα εντοπίζεται στα χέρια, τα πόδια, τη σπονδυλική στήλη και από τις 

μεγάλες αρθρώσεις του σώματος, στο ισχίο και το γόνατο. Η προσβολή των 

μεγάλων αυτών αρθρώσεων προκαλεί και τη μεγαλύτερη αναπηρία, αφού 

επηρεάζει την ικανότητα των ανθρώπων να κινούνται και να είναι λειτουργικοί 

στην καθημερινότητά τους. Η περαιτέρω ανάλυση της πάθησης θα γίνει με 

επίκεντρο την παρουσία της στην άρθρωση του γόνατος, που αποτελεί και το 

αντικείμενο της παρούσας μελέτης. 

 

Α4.1 ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 

 

Οι αλλοιώσεις του αρθρικού χόνδρου είναι το πλέον χαρακτηριστικό εύρημα 

της οστεοαρθρίτιδας. Εντούτοις,  πλέον είναι αποδεκτό πως η πάθηση προκαλεί 

μια αποδιοργάνωση όλης της άρθρωσης που δεν αφορά μόνο το χόνδρο, αλλά και 

το οστό και τον αρθρικό υμένα. 

Η διαδικασία έναρξης της οστεοαρθρίτιδας είναι ακόμα αδιευκρίνιστη. Σε 

βιοχημικό επίπεδο αυτό που συμβαίνει στο χόνδρο είναι μια ανισορροπία μεταξύ 

αναβολικών και καταβολικών σημάτων, που προκαλείται από «καταρράκτες» 

κυτοκινών και παραγωγή διαμεσολαβητικών φλεγμονωδών παραγόντων. Τα 

χονδροκύτταρα όπως και κύτταρα του υμένα στον ασθενή με ΟΑ, παράγουν 

αυξημένα επίπεδα φλεγμονωδών κυτοκινών, όπως ιντερλευκίνη-1β (IL-1β) και 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:15 EEST - 13.56.182.168



70 

 

παράγοντα νέκρωσης όγκου α (ΤΝF-α). Αυτές με τη σειρά τους μειώνουν την 

αναβολική σύνθεση κολλαγόνου και αυξάνουν την έκλυση καταβολικών 

μεταλλοπρωτεϊνάσων (metalloproteinases – MMPs) και έτερων φλεγμονωδών 

διαμεσολαβητών, όπως οι ιντερλευκίνες IL-8, IL-6, η προσταγλανδίνη Ε2 και το 

μονοξείδιο του αζώτου (NO). Η περιεκτικότητα σε πρωτεογλυκάνες της θεμέλιας 

ουσίας του χόνδρου μειώνεται, με αποτέλεσμα να αποδιοργανώνεται και το 

κολλαγόνο, αφού η σταθερότητα των ινών του εξαρτάται από την παρουσία των 

πρωτεογλυκάνων [13, 14]. 

Παράγοντες παθολογικοί όπως η παχυσαρκία ή μηχανικοί όπως η παρουσία 

μηχανικής αστάθειας ή υπερβολικής φόρτισης ενός διαμερίσματος λόγω 

ραιβότητας ή βλαισότητας του γόνατος, προδιαθέτουν στην εμφάνιση ή 

ενεργοποιούν περαιτέρω τέτοια μεταβολικά μονοπάτια, σαν κι αυτά που 

αναφέρθηκαν πιο πάνω.  

Η παραγωγή ΝΟ και η εμφάνιση ελεύθερων αντιδραστικών ριζών οξυγόνου 

δημιουργούν ένα οξειδωτικό στρες στα χονδροκύτταρα που επιταχύνει την 

απόπτωσή τους και οδηγεί σε πρόωρη γήρανση του χόνδρου. Έχει αναφερθεί ήδη 

πως ο χόνδρος δεν αναγεννάται. Έτσι, όταν αρχίσει αυτή η διαδικασία 

απόπτωσης των χονδροκυττάρων η ΟΑ έχει ξεκινήσει και θα εξελιχθεί. Όλα τα 

παραπάνω τονίζουν την πολυπαραγοντική διάσταση της οστεοαρθρίτιδας που 

επηρεάζεται από την ηλικία, μηχανικούς και χημικούς παράγοντες ταυτόχρονα. 

Προϊόντα αποδόμησης που ελευθερώνονται στην άρθρωση από το χόνδρο 

ενεργοποιούν τον αρθρικό υμένα, ο οποίος προσπαθεί να τα φαγοκυτταρώσει, με 

αποτέλεσμα την παραγωγή διαμεσολαβητικών φλεγμονωδών παραγόντων, όπως 

μεταλλοπρωτεϊνάσες, κολλαγενάση και υδρολυτικά ένζυμα. Αυτά οδηγούν σε 

αγγειακή υπερπλασία του υμένα κι έτσι ξεκινά ένας φαύλος κύκλος 

φλεγμονώδους αντίδρασης και αγγειογένεσης, που το ένα ενισχύει το άλλο. 

Αποτέλεσμα είναι η υπερπλασία του αρθρικού υμένα, η οποία όμως περιορίζεται 

γύρω από τις περιοχές με κατεστραμμένο χόνδρο και οστό κι όχι σε όλη την 
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άρθρωση, όπως στη ρευματοειδή αρθρίτιδα [13].  

Εν συνεχεία επηρεάζονται και οι άλλες δομές του γόνατος, όπως οι 

σύνδεσμοι που παχαίνουν, οι μηνίσκοι που σταδιακά καταστρέφονται από την 

πίεση των χωρίς την κάλυψη του χόνδρου οστών και το υποχόνδριο οστό που 

αυξάνει σε όγκο, ενώ μειώνεται η περιεκτικότητά του σε μεταλλικά στοιχεία, με 

αποτέλεσμα τη σκλήρυνση αυτού. Το τραυματισμένο υποχόνδριο οστό μπορεί να 

υποστεί και κυστική εκφύλιση, με τη δημιουργία υποχόνδριων κυστών, είτε λόγω 

της νέκρωσης του οστού από τη χρόνια πρόσκρουση των γυμνών από χόνδρο 

οστικών επιφανειών μεταξύ τους είτε από είσφρυση αρθρικού υγρού. Παράλληλα 

αρχίζουν να εμφανίζονται οστικές προεξοχές στα όρια της άρθρωσης, τα 

οστεόφυτα, πιθανώς σε μια απόπειρα του οργανισμού να διατηρήσει την 

ακεραιότητα της σταθερότητας της άρθρωσης επί της απουσίας των μηνίσκων. 

Το τελικό αποτέλεσμα είναι η συνολική αποδιοργάνωση της άρθρωσης σε 

βιοχημικό, κυτταρικό και μηχανικό επίπεδο. 

Ο μηχανισμός με τον οποίον όλα τα παραπάνω οδηγούν στην εμφάνιση 

πόνου, που αποτελεί το κυριότερο σύμπτωμα της οστεοαρθρίτιδας, είναι 

πολύπλοκος και περιλαμβάνει το συνδυασμό των εξής: 

- Ερεθισμός του περιοστέου από τα οστεόφυτα 

- Αγγειακή συμφόρηση στο υποχόνδριο οστό και αυξημένη ενδοοστική 

πίεση 

- Υμενίτιδα, δημιουργία ύδραρθρου και διάταση του αρθρικού θυλάκου 

- Φλεγμονή των περιαρθρικών ορογόνων θυλάκων 

- Σπασμός και κόπωση των περιαρθρικών μυών 

- Ρήξη μηνίσκων 

- Νευροπαθητικοί μηχανισμοί με κεντρική υπερευαισθητοποίηση καθώς και 

ψυχολογικοί παράγοντες 
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Α4.2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

 

Κατά καιρούς έχουν ενοχοποιηθεί διάφοροι παράγοντες κινδύνου για την 

εμφάνιση και φυσική εξέλιξη της νόσου. Ως τέτοιοι αναφέρονται μεταξύ άλλων 

οι εξής [15, 16, 17]:  

- Ηλικία, αφού θεωρείται μια εξελικτική νόσος 

- Κληρονομικοί παράγοντες, όπως το οικογενειακό ιστορικό 

- Παχυσαρκία: για κάθε παραπάνω κιλό, στα γόνατα μεταφέρεται επιπλέον 

πίεση 2-4 κιλά 

- Τραυματισμοί ή χειρουργεία στην άρθρωση (κατάγματα, ρήξεις μηνίσκων 

ή χιαστών συνδέσμων, χόνδρινες εστιακές βλάβες) 

- Εργασία (βαριές χειρωνακτικές δουλειές) και δραστηριότητες ελεύθερου 

χρόνου 

- Μυϊκές ατροφίες ή αδυναμίες 

- Συγγενείς δυσμορφίες ή αναπτυξιακές διαταραχές που μεταβάλλουν τον 

άξονα ή το σχήμα της άρθρωσης 

- Φλεγμονώδεις αρθρίτιδες, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα 

- Ενδαρθρικές εναποθέσεις κρυστάλλων, όπως πυροφωσφορικού ασβεστίου 

- Προηγηθείσα φλεγμονή που οδήγησε σηπτική αρθρίτιδα 

- Ορμονικοί παράγοντες 

- Μεταβολικά σύνδρομα, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, αλκαπτονουρία, 

νόσος Wilson 

- Οστικές παθήσεις, όπως νόσος Paget ή οστεονέκρωση 

- Αιμοσφαιρινοπάθειες (μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυττάρωση) 

- Νευροπαθητικές παθήσεις που οδηγούν σε άρθρωση Charcot 

- Γενετικοί παράγοντες, όπως η παρουσία γονιδίων που έχουν βρεθεί πως 

σχετίζονται άμεσα με την πρόωρή εμφάνιση οστεοαρθρίτιδας (ADAM12, CLIP, 

COL11A2, MMP3) ή έμμεσα μέσω μηχανισμών που συμμετέχουν στην εμφάνισή 
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της, όπως της δημιουργίας φλεγμονής ή της παχυσαρκίας 

 

Α4.3 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

 

Όπως όλες αυτές οι μεταβολές που παρατηρούνται στην οστεοαρθρίτιδα σε 

βιοχημικό επίπεδο είναι προοδευτικές, έτσι και τα κλινικά σημεία με τα οποία 

αυτή εκδηλώνεται εμφανίζονται σταδιακά. Το κυριότερο σύμπτωμα είναι ο 

πόνος, που μπορεί να είναι άλγος φόρτισης ή ακόμα και ηρεμίας σε πιο 

προχωρημένα στάδια. Σταδιακά είτε λόγω πόνου είτε λόγω εξέλιξης της ίδιας της 

πάθησης παρατηρείται δυσκαμψία στην άρθρωση με ελάττωση του εύρους 

κίνησης. Ύδραρθρο ή περιστασιακά επεισόδια τοπικής φλεγμονής μπορεί να 

παρατηρηθούν. Μπλοκάρισμα του γόνατος, μυϊκή αδυναμία, αστάθεια στη 

βάδιση και κριγμός από την άρθρωση μπορεί να εμφανιστούν σε πιο 

προχωρημένα στάδια. Η προοδευτική εμφάνιση όλων αυτών των συμπτωμάτων, 

αλλά κυρίως η επιμονή του πόνου περιορίζει σταδιακά τις δραστηριότητες του 

πάσχοντος και οδηγεί σε τροποποίηση του τρόπου ζωής. Η λειτουργικότητα 

μειώνεται και αυτό επηρεάζει αρνητικά και την ψυχολογία του ατόμου. Το τελικό 

αποτέλεσμα είναι μια χρόνια «αναπηρία», η οποία επηρεάζει αρνητικά την 

ποιότητά ζωής του ασθενούς. 

 

Α4.4 ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

 

Η διάγνωση της οστεοαρθρίτιδας βασίζεται στην παρουσία κλινικών και 

ακτινολογικών ευρημάτων. Έχουν δημιουργηθεί διάφορα μοντέλα κριτηρίων για 

τη διάγνωση της ΟΑ, αλλά αυτά έχουν περισσότερο σημασία στη 

διαφοροδιάγνωση αυτής από φλεγμονώδεις αρθρίτιδες, που μπορεί να απαιτούν 
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διαφορετική θεραπευτική προσέγγιση. Στην πράξη, τα συμπτώματα είναι αυτά 

που καθορίζουν την ανάγκη (και την αποτελεσματικότητα) της θεραπείας και ο 

απεικονιστικός έλεγχος έρχεται να επιβεβαιώσει την παρουσία οστεοαρθρίτιδας, 

χωρίς να είναι ο καθοριστικός παράγοντας στη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων 

[17]. 

 

Α4.4.1 Ακτινολογικός έλεγχος 

Οι δομικές αλλαγές που γίνονται στην οστεοαρθρίτιδα είναι ορατές σε απλές 

ακτινογραφίες. Σε αυτές παρατηρούνται: 

- Στένωση του μεσάρθριου διαστήματος συνήθως στο ένα διαμέρισμα μόνο 

– το έσω σε ραιβά γόνατα (Εικόνα Α2.4) και το έξω σε βλαισά (Εικόνα Α2.5) 

- Ανώμαλες, μη στρογγυλοποιημένες αρθρικές επιφάνειες (Εικόνα Α4.1 – 

μπλε κύκλος) 

- Οστεόφυτα, που εμφανίζονται ως οστικές προεξοχές στα όρια του 

αρθρικού χόνδρου (Εικόνα Α4.1 – κόκκινοι κύκλοι) 

- Υποχόνδρια σκλήρυνση, που εμφανίζεται ως μια έντονα ακτινοσκιερή 

περιοχή στο υποχόνδριο οστό, αμέσως κάτω από την αρθρική επιφάνεια (Εικόνα 

Α4.2 – κίτρινος κύκλος) 

- Οστικές κύστεις, που εμφανίζονται ως ακτινοδιαφανείς περιοχές σε 

διάφορα σημεία του υποχόνδριου οστού 

Οι ακτινογραφίες είναι μια εύκολη και φθηνή μέθοδος για τη διάγνωση και 

παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου. 
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Εικόνα Α4.1. Προσθιοπίσθια ακτινογραφία γονάτων με οστεοαρθρίτιδα αμφοτερόπλευρα. 

Είναι εμφανής το ανώμαλο σχήμα που έχει προσλάβει η επιφάνεια του αρθρικού χόνδρου 

(μπλε κύκλος), καθώς και η παρουσία οστεόφυτων, που εμφανίζονται ως οστικές προεξοχές 

στα όρια του αρθρικού χόνδρου (κόκκινοι κύκλοι)  

 

 

 

 

Εικόνα Α4.2. Προσθιοπίσθια ακτινογραφία γόνατος με οστεοαρθρίτιδα. Κάτω από την 

αρθρική επιφάνεια του έσω κνημιαίου είναι διακριτή μια έντονα ακτινοσκιερή περιοχή στο 

υποχόνδριο οστό (κίτρινος κύκλος), που αντιστοιχεί στην εμφάνιση υποχόνδριας σκλήρυνσης 

 

Όλα τα παραπάνω ευρήματα δεν εμφανίζονται εξαρχής, αλλά σταδιακά με 

την πάροδο του χρόνου και την επιδείνωση της πάθησης. Ανάλογα με τα 

ευρήματα στις ακτινογραφίες η ΟΑ μπορεί να ταξινομηθεί σε διάφορα στάδια. Η 
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πιο συχνά χρησιμοποιούμενη ακτινολογική ταξινόμηση είναι αυτή των Kellgren 

& Lawrence και αφορά προσθιοπίσθιες ακτινογραφίες γόνατος σε φόρτιση [18]: 

❖ Βαθμός 1: Αμφισβητούμενη στένωση μεσάρθριου διαστήματος και μόλις 

αρχόμενος σχηματισμός οστεοφύτων 

❖ Βαθμός 2: Παρουσία οστεοφύτων και πιθανή στένωση μεσάρθριου 

διαστήματος 

❖ Βαθμός 3: Πολλαπλά οστεόφυτα, στένωση μεσάρθριου διαστήματος, 

σκλήρυνση υποχόνδριου οστού και οστικές παραμορφώσεις  

❖ Βαθμός 4: Μεγαλύτερου βαθμού εμφάνιση των ευρημάτων του 3ου βαθμού  

 

Α4.4.2 Λοιπός εργαστηριακός έλεγχος 

Περαιτέρω απεικονιστικός έλεγχος, όπως αξονική ή μαγνητική τομογραφία 

ή σπινθηρογράφημα δεν χρειάζονται για τη διάγνωση της ΟΑ. Ίσως έχουν θέση 

μόνο στον αποκλεισμό συνυπάρχουσων καταστάσεων που μπορεί να 

επηρεάσουν τη θεραπευτική προσέγγιση.  

Το ίδιο ισχύει και για τη διενέργεια αιματολογικών ή βιοχημικών εξετάσεων, 

μια και δεν υπάρχουν ειδικοί βιοχημικοί δείκτες για την ΟΑ [17]. 

Η παρακέντηση της άρθρωσης και η εξέταση του αρθρικού υγρού δεν είναι 

διαγνωστική και δεν χρειάζεται στην οστεοαρθρίτιδα, αλλά μπορεί να βοηθήσει 

στη διάγνωση περιπτώσεων κρυσταλλικής αρθροπάθειας και λοιμώξεων.  

 

Α4.5 ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

Όπως προαναφέρθηκε, υπάρχουν διάφορα συστήματα ταξινόμησης της ΟΑ, 

τα οποία όμως μάλλον δεν έχουν πολύ μεγάλη κλινική σημασία, καθώς η ένταση 

και συχνότητα των συμπτωμάτων είναι αυτή που θα καθορίσει τη θεραπεία και 
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όχι ο βαθμός της οστεοαρθρίτιδας. 

Η οστεοαρθρίτιδα, ανεξαρτήτου αιτιολογίας, οδηγεί σε καταστροφή του 

χόνδρου, η οποία όπως αναφέραμε δεν είναι αναστρέψιμη. Ως εκ τούτου δεν 

υπάρχει ουσιαστικά θεραπεία για την αρθρίτιδα, παρά μόνο μέσα αντιμετώπισης 

των συμπτωμάτων της. Στόχος λοιπόν της θεραπείας είναι η μείωση των 

συμπτωμάτων και κυρίως η μείωση του πόνου και η βελτίωση της 

λειτουργικότητας. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη γκάμα θεραπευτικών μέσων που 

έχουν προταθεί και χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση της ΟΑ και 

περιλαμβάνουν τόσο συντηρητικά (φαρμακευτικά και μη φαρμακευτικά) όσο και 

χειρουργικά μέσα. 

 

Α4.5.1 Μη φαρμακευτικά μέσα αντιμετώπισης 

Σε πρώτη φάση προτείνονται μέτρα ελάττωσης του άλγους στην οξεία φάση 

με ανάπαυση και παγοθεραπεία. Η χρήση κρύων επιθεμάτων αποσκοπεί στη 

μείωση της αγγείωσης και συνεπώς της φλεγμονώδους αντίδρασης, ενώ και 

ζεστά επιθέματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για χαλάρωση των σφιχτών 

αρθρώσεων ή μυών.  

Παράλληλα προτείνονται μέτρα καθυστέρησης της εξέλιξης της νόσου, με 

τροποποίηση των δραστηριοτήτων, μείωση του σωματικού βάρους και χρήση 

στηριγμάτων ή ορθοτικών βοηθημάτων κατά τη βάδιση. Η χρήση βοηθημάτων 

βάδισης όπως το μπαστούνι, οι πάτοι στα παπούτσια ή η χρήση ναρθήκων στο 

γόνατο προκειμένου να αλλάξει ο τρόπος φόρτισης του κάτω άκρου, έχουν δείξει 

μια κάποια αποτελεσματικότητα, αλλά δεν είναι πάντα εύχρηστα κι αποδεκτά 

από τους ασθενείς και δεν είναι ξεκαθαρισμένη οι μακροχρόνιες συνέπειες της 

χρήσης του για την άρθρωση [17, 19].  

Εν συνεχεία, χρειάζονται και μέτρα υποστήριξης του ασθενούς, με 

συστηματική άσκηση χωρίς μεγάλη φόρτιση στην άρθρωση [20]. Υποστηρικτικά 
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μπορούν να βοηθήσουν και διάφορες φυσιοθεραπευτικές προσεγγίσεις, όπως ο  

διαδερμικός ηλεκτρικός ερεθισμός (transcutaneous electrical stimulation – 

TENS), ο νευρομυϊκός ηλεκτρικός ερεθισμός και η χρήση ηλεκτρομαγνητικών 

πεδίων (electromagnetic field therapy). Στο TENS γίνεται χρήση ενός 

μηχανήματος που διοχετεύει μικρά ηλεκτρικά ρεύματα διαδερμικά γύρω από την 

πάσχουσα περιοχή και πιστεύεται πως μπλοκάρει τα σήματα του πόνου από την 

περιοχή. Ο νευρομυϊκός ηλεκτρικός ερεθισμός χρησιμοποιεί κι αυτός μηχάνημα 

που διεγείρει ηλεκτρικά τους μύες και κυρίως τον τετρακέφαλο με σκοπό την 

ενδυνάμωση αυτού [17, 19].  

 

Α4.5.2 Φαρμακευτικά μέσα αντιμετώπισης 

Σε δεύτερο επίπεδο έρχεται η φαρμακευτική υποστήριξη. Αυτή μπορεί να 

είναι αναλγητική (παρακεταμόλη, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα απ’ 

το στόμα ή και τοπικά) ή χονδροπροστατευτική για την καθυστέρηση της 

εξέλιξης της νόσου (γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, διασερίνη και άλλα 

συμπληρώματα διατροφής).  

Η χρήση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (ΜΣΑΦ) είναι σε 

πολλές περιπτώσεις αποτελεσματική στη μείωση των συμπτωμάτων της ΟΑ. 

Ωστόσο το αποτέλεσμα είναι συνήθως παροδικό και η μακροχρόνια χρήση αυτών 

των φαρμάκων έχει δυσμενείς παρενέργειες και επομένως δεν συνίσταται. 

Επιπλέον ακόμα και η παροδική τους χρήση θα πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας 

υπόψη συνυπάρχουσες παθήσεις του ασθενούς ή τη λήψη άλλων φαρμάκων από 

αυτόν/αυτή που μπορεί να αλληλοεπιδρούν δυσμενώς με τη συγκεκριμένη 

θεραπεία [21]. Παρομοίως, παρά την ύπαρξη ερευνών για τη χρήση 

γλυκοζαμίνης [22, 23, 24] ή και άλλων συμπληρωμάτων διατροφής, η 

μακροχρόνια αποτελεσματικότητά τους δεν έχει αποδειχθεί [19]. 

Στη φαρέτρα της φαρμακευτικής υποστήριξης υπάρχουν και οι ενέσιμες 
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ενδαρθρικές θεραπείες με υαλουρονικό οξύ, κορτιζόνη ή «βιολογικούς» 

παράγοντες.  

Ενέσιμο υαλουρονικό οξύ (παρόμοιο με αυτό που υπάρχει στην άρθρωση 

κανονικά) χρησιμοποιείται ευρέως αν όχι για τη θεραπεία της ΟΑ, τουλάχιστον 

για τη μείωση των συμπτωμάτων από αυτή [25, 26]. Η ανακούφιση – αν υπάρχει 

- είναι συνήθως παροδική και πλέον η Αμερικάνικη Ακαδημία Ορθοπαιδικών 

Χειρουργών (AAOS – American Academy of Orthopaedics Surgeon) δεν 

συνιστά τη χρήση τους [27, 28, 29]. 

Αντίστοιχη ένδεια επιστημονικών αποδείξεων υπάρχει και για την 

αποτελεσματικότητα της έγχυσης κορτιζόνης ενδαρθρικά [30, 31, 32].  

Τα τελευταία χρόνια προωθούνται νέες, αποκαλούμενες «βιολογικές» 

θεραπείες για τη θεραπεία της ΟΑ με ενέσιμο τρόπο. Αυτές περιλαμβάνουν τις 

κυτταρικές θεραπείες και το πλούσιο σε αιμοπετάλια πλάσμα (PRP: Platelet-

Rich-Plasma). Οι κυτταρικές θεραπείες περιλαμβάνουν τη λήψη κυττάρων από 

το μυελό των οστών ή από το λίπος ή από το αίμα και την προσπάθεια 

απομόνωσης πρόδρομων κυττάρων τα οποία εγχύονται στην άρθρωση με την 

ελπίδα να διαφοροποιηθούν σε χονδροκύτταρα ή να ενισχύσουν την 

περιορισμένων δυνατοτήτων επουλωτική ικανότητα του χόνδρου. Η ίδια ελπίδα 

ακολουθεί και τη χρήση PRP, όπου αίμα του ασθενούς φυγοκεντρείται και 

λαμβάνεται ένα τμήμα που περιέχει μεγάλη περιεκτικότητα σε αιμοπετάλια και 

αυξητικούς παράγοντες. Ωστόσο, παρά κάποιες ενθαρρυντικές μεμονωμένες 

μελέτες που δείχνουν την αποτελεσματικότητα τέτοιων μεθόδων, καμία δεν έχει 

επαρκείς επιστημονικές έρευνες που να αναδεικνύουν τη μακροχρόνια 

αποτελεσματικότητα τους στη μείωση των συμπτωμάτων της ΟΑ [33, 34, 35]. 

Όπως έδειξε πάντως μια πρόσφατη ανασκόπηση όλων των συντηρητικών 

θεραπευτικών μέσων για την οστεοαρθρίτιδα του γόνατος, που διενεργήθηκε από 

το Υπουργείο Υγείας των Η.Π.Α., ενώ όλα αυτά τα συντηρητικά μέσα 
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αντιμετώπισης της οστεοαρθρίτιδας προσφέρουν ένα βαθμό βελτίωσης των 

συμπτωμάτων βραχυπρόθεσμα ή και μεσοπρόθεσμα, οι μοναδικές θεραπευτικές 

παρεμβάσεις που έχουν δείξει μακροχρόνια αποτελεσματικότητα στη μείωση του 

πόνου και στην βελτίωση της λειτουργικότητας σε ασθενείς με ΟΑ είναι η 

άσκηση για μυϊκή ενδυνάμωση και η απώλεια βάρους [19]. 

 

Α4.5.3 Χειρουργικά μέσα αντιμετώπισης 

Ως τελευταίο μέτρο αντιμετώπισης της οστεοαρθρίτιδας, όταν τα υπόλοιπα 

μέσα δεν έχουν αποδώσει και συνεχίζει να επηρεάζεται η ποιότητα ζωής του 

ασθενούς, είναι η χειρουργική επέμβαση [20, 36, 37]. Τέτοια μπορεί να είναι μια 

αρθροσκοπική επέμβαση καθαρισμού ή και αφαίρεσης ελεύθερων σωμάτων από 

την άρθρωση, τρυπανισμοί του χόνδρου, διάφορες επεμβάσεις χονδροπλαστικής, 

οστεοτομίες κνήμης ή μηριαίου και η αντικατάσταση μέρους 

(μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική) ή όλης (ολική αρθροπλαστική) της 

άρθρωσης με τεχνητή.  

Ο αρθροσκοπικός καθαρισμός είναι η πιο απλή χειρουργική παρέμβαση κι 

ενώ μπορεί να προσφέρει προσωρινή ανακούφιση, δεν τροποποιεί τη νόσο και 

δεν έχει δειχτεί να έχει αποτελέσματα που διαρκούν παραπάνω από ένα ή δύο έτη 

[38]. 

Αν η ΟΑ αφορά ένα μόνο διαμέρισμα του γόνατος (συνηθέστερα το έσω) 

μπορεί να γίνει προσπάθεια αποφόρτισης αυτού με οστεοτομία είτε στο μηρό είτε 

στην κνήμη η οποία αποσκοπεί στο να αλλάξει τη γραμμής της άρθρωσης 

ουσιαστικά και να αποφορτιστεί το εν λόγω διαμέρισμα, ώστε να καθυστερήσει 

στο μέτρο του δυνατού η εξέλιξη της νόσου. Αυτό έχει νόημα μόνο σε σχετικά 

νεαρούς και δραστήριους ασθενείς και στα πρώιμα στάδια της ΟΑ [39, 40]. 

Στις περιπτώσεις όμως που τα προηγούμενα μέσα δεν αποδώσουν ή για 

κάποιους λόγους αντενδείκνυται η χρήση τους, μοναδική λύση είναι η 
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αντικατάσταση είτε μέρους είτε ολόκληρης της άρθρωσης. Η αρθροπλαστική, 

όπως ονομάζεται, είναι μια οριστική και ακρωτηριαστική λύση, αφού σε αυτήν 

αφαιρείται το πάσχων τμήμα των αρθρικών επιφανειών της κνήμης και του 

μηριαίου (σε ορισμένες περιπτώσεις και της επιγονατίδας) και αντικαθίσταται 

από τεχνητό. Αυτό μπορεί να αφορά ένα διαμέρισμα μόνο της άρθρωσης του 

γόνατος (μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική) [40] ή όλη την άρθρωση (ολική 

αρθροπλαστική). 

Η ολική αρθροπλαστική γόνατος έχει εξελιχτεί πολύ τα τελευταία πενήντα 

χρόνια. Οι εξελίξεις αυτές στην τεχνική, τα υλικά που χρησιμοποιούνται και την 

περιεγχειρητική φροντίδα του ασθενούς είχαν ως αποτέλεσμα να θεωρείται 

σήμερα μια από τις πιο επιτυχημένες επεμβάσεις της ορθοπαιδικής. Προσφέρει 

σε μεγάλο ποσοστό βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς με μακροβιότητα 

του αποτελέσματος κι έτσι έχει καταστεί η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη 

χειρουργική μέθοδος αντιμετώπισης της οστεοαρθρίτιδας. 
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Α5. ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ 

 

Ολική αρθροπλαστική του γόνατος (ΟΑΓ) είναι η χειρουργική επέμβαση 

αντικατάστασης της άρθρωσης του γόνατος από τεχνητή άρθρωση. Αυτό γίνεται 

με οστεοτομία και αφαίρεση τμήματος του κάτω άκρου του μηριαίου και του άνω 

τμήματος της κνήμης και αντικατάστασή τους από μεταλλικές προθέσεις 

κατάλληλου σχήματος, οι οποίες καθηλώνονται στο υπόλοιπο οστό είτε με 

βιολογικό τσιμέντο είτε χωρίς. Η κίνηση μεταξύ των δύο αυτών τεχνητών 

προθέσεων γίνεται με την παρεμβολή ενός «μηνίσκου» από πολυαιθυλένιο, ο 

οποίος καθηλώνεται στην άνω επιφάνεια της κνήμης και στην άνω επιφάνεια του 

οποίου εφάπταται και κινείται η μηριαία πρόθεση κατά την κάμψη – έκταση του 

γόνατος. Σε περίπτωση που χρειάζεται, μπορεί να αντικατασταθεί και η οπίσθια 

επιφάνεια της επιγονατίδας. Αφαιρείται ένα τμήμα αυτής με κατάλληλα εργαλεία 

και αντικαθίσταται από μία πρόθεση συνήθως από πολυαιθυλένιο η οποία 

καθηλώνεται στην υπόλοιπη επιγονατίδα με τσιμέντο. Αυτή η πρόθεση 

αρθρώνεται πλέον με τη μηριαία πρόθεση αντικαθιστώντας την 

επιγονατιδομηριαία άρθρωση (Εικόνα Α5.1). 

Η ολική αρθροπλαστική γόνατος είναι μια μεγάλη χειρουργική επέμβαση που 

συνοδεύεται από σημαντική απώλεια αίματος και μεγάλο στρες για τον 

οργανισμό. Εκτελείται σε νοσοκομεία ή κλινικές με επαρκή υποδομή, απαιτεί 

αναισθησία (γενική, ραχιαία ή και περιοχική) και συνεχή αναισθησιολογική 

κάλυψη, ειδικά εργαλεία και έμπειρη ομάδα ορθοπαιδικών για την εκτέλεσή της. 

Χρειάζεται προεγχειρητικός έλεγχος της υγείας του ασθενούς και της ικανότητας 

του οργανισμού να ανταπεξέλθει στην επέμβαση, φαρμακευτική προφύλαξη 

προεγχειρητικά, διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά και νοσηλεία μετεγχειρητικά 

που ποικίλλει από λίγες ώρες μέχρι λίγες μέρες.  
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Εικόνα Α5.1. Ακτινογραφίες δεξιού γόνατος προσθιοπίσθιες (α,γ) και πλάγιες (β,δ), πριν (α,β) 

και μετά (γ,δ) από ολική αρθροπλαστική γόνατος 

 

Μετεγχειρητικά χρειάζεται συστηματικό πρόγραμμα φυσικοθεραπειών για 

την λειτουργική αποκατάσταση του ασθενούς. 

Κυριότερη ένδειξη της ολικής αρθροπλαστικής γόνατος είναι η αντιμετώπιση 

της οστεοαρθρίτιδας τελικού σταδίου – ανεξαρτήτως αιτιολογίας, όταν όλες οι 

συντηρητικές μέθοδοι αντιμετώπισης έχουν αποτύχει και η ποιότητα ζωής του 

ασθενούς έχει επιβαρυνθεί σε τέτοιο βαθμό, που ο ασθενής επιθυμεί κάτι πιο 

δραστικό.  

Απόλυτες αντενδείξεις για την διενέργεια της ΟΑΓ είναι η παρουσία 

σηπτικής αρθρίτιδας στο γόνατο ενεργής ή εντός του τελευταίου έτους, αν 

υπάρχει ενεργός φλεγμονή οπουδήποτε στο σώμα κατά τη στιγμή της επέμβασης, 
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η ανεπάρκεια του εκτατικού μηχανισμού και η παρουσία συνοδών προβλημάτων 

υγείας που καθιστούν τον ασθενή ανίκανο να αντέξει μια μεγάλη χειρουργική 

επέμβαση. Σχετικές αντενδείξεις είναι η παρουσία σοβαρής περιφερειακής 

αγγειακής νόσου ή σοβαρών προβλημάτων του υπερκείμενου δέρματος, η 

παθολογική παχυσαρκία, η ύπαρξη νευροπαθητικής άρθρωσης, η απουσία 

επαρκούς οστικού υπόβαθρου για τη στήριξη της αρθροπλαστικής και η μη 

συνεργασία του ασθενούς, λόγω ψυχιατρικού προβλήματος, χρήσης αλκοόλ ή 

ναρκωτικών ουσιών ή ύπαρξης μη ρεαλιστικών προσδοκιών. 

 

Α5.1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ 

 

Η πρώτη αναφορά αφαίρεσης της άρθρωσης του γόνατος βιβλιογραφικά 

είναι του Ferguson απ’ το 1861. Σχεδόν ταυτόχρονα προτάθηκε από τον Verneuil 

η αντικατάσταση αυτής με μαλακά μόρια. Στις πρώτες αυτές προσπάθειες στο 

δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και αρχές του 20ου, ανάμεσα στα οστά 

παρεμβαλλόταν είτε μαλακά μόρια είτε προθέματα από ελεφαντόδοντο που 

στηρίζονταν στα οστά με κολοφώνιο (στερεοποιημένη ρητίνη) και γύψο.  

Τα αποτελέσματα ήταν πολύ φτωχά και έτσι στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα 

άρχισαν να χρησιμοποιούνται μεταλλικά προθέματα. Η πρώτη αναφορά 

αρθροπλαστικής παρεμβολής έγινε το 1940 από τον Campbell.  

Τη δεκαετία του 1950 χρησιμοποιήθηκε μια πρόθεση τύπου μεντεσέ που 

αντικαθιστούσε τόσο το μηριαίο και την κνήμη, αλλά και τους 

σταθεροποιητικούς συνδέσμους της άρθρωσης. Αυτό πρόσφερε σταθερότητα, 

αλλά δεν μπορούσε να αναπαράγει τη φυσιολογική κινηματική της άρθρωσης και 

οδηγούσε σε φτωχά μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Αρχίζοντας τη δεκαετία του 

1960 και εξελισσόμενες κυρίως τη δεκαετία του 1970 σχεδιάστηκαν και 
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χρησιμοποιήθηκαν μεταλλικές προθέσεις που μιμούνταν το σχήμα των κονδύλων 

του περιφερικού μηριαίου και οι οποίες διατηρούσαν τους πλάγιους και χιαστούς 

συνδέσμους, ενώ η πρόθεση της κνήμης ήταν από πλαστικό (condylar resurfacing 

components). Ταυτόχρονα, αντικαθιστούσαν μόνο την αρθρική επιφάνεια των 

οστών, περιορίζοντας την οστική απώλεια [41, 42].  

Από τότε πολλά διαφορετικά μοντέλα αρθροπλαστικής έχουν αναπτυχθεί και 

χρησιμοποιηθεί, καθένα εκ των οποίων προσπαθούσε να διορθώσει τις ατέλειες 

των προηγούμενων. Πάρα πολλές έρευνες έχουν γίνει πάνω στην εμβιομηχανική, 

την κινηματική, την ανάλυση βάδισης, τη φθορά των υλικών και τη μεταλλουργία 

ώστε να δημιουργηθεί το καλύτερο δυνατό μοντέλο αντικατάστασης της 

άρθρωσης του γόνατος. Ωστόσο, δεν πρέπει να λησμονούμε πως από γεωμετρική 

άποψη κανένα γόνατο δεν μοιάζει με κανένα άλλο, εξ ου και η δυσκολία 

κατασκευής της τέλειας πρόθεσης. Όποια πρόθεση και να χρησιμοποιήσουμε, δεν 

μπορεί παρά να είναι λιγότερο η περισσότερο ακριβής προσέγγιση του 

φυσιολογικού γόνατος [3]. 

 

A5.2 ΤΥΠΟΙ ΟΛΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ – ΥΛΙΚΑ 

 

Σήμερα οι ολικές αρθροπλαστικές που χρησιμοποιούνται ταξινομούνται στις 

επιφανείας και στις περιοριστικού τύπου (constrained condylar knee – CCK). Οι 

επιφανείας είναι οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες και υπάρχουν διαφορετικοί 

τύποι αυτής, αναλόγως της διατήρησης (cruciate retaining – CR) ή όχι (posterior 

cruciate stabilized – PS) του οπίσθιου χιαστού συνδέσμου, της κίνησης (mobile-

bearing) ή όχι του πολυαιθυλενίου πάνω στη βάση της κνημιαίας πρόθεσης, τη 

χρήση (cemented) ή όχι (cementless) τσιμέντου ή τη χρήση τσιμέντου σε μία από 

τις δύο προθέσεις (μηριαία ή κνημιαία) μόνο (υβριδικό – hybrid). Οι νεότερες 

τεχνολογικές εξελίξεις στην ΟΑΓ επικεντρώνονται κυρίως στην καθοδήγηση των 
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οστεοτομιών με βοήθεια συστημάτων καθοδήγησης (navigation) [43], ρομπότ 

(robot-assisted) [44, 45] ή προπλασμάτων εξατομικευμένων για την ανατομία του 

κάθε ασθενούς (personalized) [46, 47, 48, 49].  

Τυπικά, μια ολική αρθροπλαστική αποτελείται από: 

- Μηριαία μεταλλική πρόθεση, συνηθώς από κράμα κοβαλτίου – χρωμίου 

(cobalt – chromium, CoCr) 

- Κνημιαία μεταλλική πρόθεση, συνήθως από τιτάνιο 

- Ένθετο πλαστικού πολυαιθυλενίου, ανάμεσα στις άλλες δυο προθέσεις, 

που καθηλώνεται στην κνημιαία πρόθεση και αποτελείται από πολύ υψηλού 

μοριακού βάρους πολυαιθυλένιο (ultra-high molecular weight polyethylene – 

UHMWP) 

- Τεχνητή επιγονατίδα, σε περίπτωση αντικατάστασης και της επιγονατίδας, 

που αποτελείται από πλαστικό πολυαιθυλένιο 

 

A5.3 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΛΙΚΩΝ 

ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΟΝΑΤΟΣ 

 

Η ολική αρθροπλαστική γόνατος είναι μία από τις πιο συχνές ορθοπαιδικές 

επεμβάσεις, με συνεχή τάση αύξησης της συχνότητάς της και ιδίως σε όλο και 

νεαρότερες ηλικίες [50, 51]. Είναι παράλληλα μια επέμβαση με σημαντικό 

κόστος με αποτέλεσμα η συνολική επιβάρυνση του συστήματος υγείας σε κάθε 

χώρα από τις ολικές αρθροπλαστικές γόνατος να είναι πολύ σημαντική [52].  

 

Α5.3.1 Μητρώα αρθροπλαστικών (registries) 

Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας κάθε επέμβασης στηρίζεται στη 

μέτρησή της από διάφορες έρευνες που πραγματοποιούνται από αυτούς που τις 
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διενεργούν, καθώς και από μετα-αναλύσεις αυτών των ερευνών. Το ζητούμενο 

είναι να αναλυθούν όσο περισσότερα περιστατικά γίνεται για να βγουν πιο 

αξιόπιστα αποτελέσματα. Δεδομένου πως ένα κέντρο ή ένας μικρός αριθμός 

ερευνητών που εμπλέκονται σε μια μεμονωμένη μελέτη δεν μπορεί να 

συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό περιστατικών, οι μετα-αναλύσεις έρχονται να 

συγκεντρώσουν όλες τις διαθέσιμες έρευνες για να αυξηθεί ο αριθμός των 

κρινόμενων περιστατικών.  

Στην περίπτωση των ολικών αρθροπλαστικών, λόγω του μεγάλου κόστους 

που έχουν για το σύστημα υγείας, κάποιες χώρες έχουν οργανώσει ένα εθνικό 

μητρώο καταγραφής αυτών των επεμβάσεων, προκειμένου να υπάρχει μια 

συστηματική καταγραφή τους και να μπορεί να υπάρχει εθνικός έλεγχος για τον 

τρόπο που αυτές πραγματοποιούνται και την αποτελεσματικότητά τους. Η 

προσπάθεια αυτή ξεκίνησε από τη Σουηδία τη δεκαετία του 1970 και έχει 

επεκταθεί σε όλες τις Σκανδιναβικές χώρες, την Αυστραλία, την Αγγλία και 

άλλες.  

Τα μητρώα αυτά αρθροπλαστικών (registries) συγκεντρώνουν ένα πολύ 

μεγάλο αριθμό περιστατικών και επομένως προσφέρουν πληροφορίες που αλλιώς 

θα χανόταν, αφού δεν περιλαμβάνονται όλα τα περιστατικά σε έρευνες, άρα δεν 

μπορούν να εμφανιστούν ούτε στις μετα-αναλύσεις. Επιπλέον, ο τεράστιος 

αριθμός περιστατικών που περιλαμβάνουν τα μητρώα αρθροπλαστικών 

προσφέρουν πολύτιμες επιδημιολογικές πληροφορίες και βοηθούν στη λήψη 

αποφάσεων σε κεντρικό επίπεδο σε κάθε χώρα. Αυτό είναι σημαντικό δεδομένου 

της μεγάλης συχνότητας και του τεράστιου κόστους που έχουν αυτές οι 

επεμβάσεις για τα συστήματα υγείας.  
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A5.3.2 Επίπτωση ολικής αρθροπλαστικής γόνατος 

Το 2006 πραγματοποιήθηκαν πάνω από 500.000 ΟΑΓ στις Η.Π.Α. [50].  

Αναλογικά αντίστοιχα νούμερα καταγράφονται στις περισσότερες ανεπτυγμένες 

χώρες του κόσμου, έτσι ώστε σε αυτές να πραγματοποιείται ολική 

αρθροπλαστική γόνατος κατά μέσο όρο σε 120 άτομα ανά 100.000 κατοίκους 

κάθε χρόνο [53, 54]. Παγκοσμίως υπολογίζεται πως πραγματοποιούνται 1,5 

εκατομμύρια ΟΑΓ κάθε χρόνο και η τάση είναι αυξητική [54, 55]. Αυτό δεν 

υποδηλώνει απλώς πως η ΟΑΓ είναι μια επέμβαση που γίνεται πολύ συχνά, αλλά 

και πως ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων ζει φέροντας 

αρθροπλαστική στο γόνατο ή τα γόνατά του. Το 2010 ζούσαν στις Η.Π.Α. 

περίπου 4,7 εκατομμύρια άνθρωποι με ΟΑΓ [56].  

 

Α5.3.3 Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά ασθενών 

Η κυριότερη ένδειξη για την πραγματοποίηση μιας ολικής αρθροπλαστικής 

γόνατος είναι η ύπαρξη οστεοαρθρίτιδας (82% – 96%) [51, 53, 57,58], ενώ η 

επέμβαση γίνεται πιο συχνά σε γυναίκες (57-70%) [51, 53, 57, 58].  

Πρόκειται για μια επέμβαση που αφορά κυρίως ηλικιωμένα άτομα, αφού η 

οστεοαρθρίτιδα είναι μια πάθηση που επιδεινώνεται με την ηλικία και χρειάζεται 

κάποια χρόνια μέχρι να φτάσει στο τελικό στάδιο που ο ασθενής θα καταφύγει 

στην ολική αρθροπλαστική γόνατος. Ο μέσος όρος ηλικίας που πραγματοποιείται 

μια ΟΑΓ είναι τα 69 - 71 έτη στα περισσότερα μητρώα αρθροπλαστικών [51, 53, 

58]. Η τάση όμως είναι να γίνεται αρθροπλαστική του γόνατος σε όλο και 

μικρότερες ηλικίες. Αυτό φαίνεται χαρακτηριστικά στην εικόνα Α5.2 που 

συγκεντρώνει την αλλαγή στην ηλικιακή κατανομή των ΟΑΓ από τρία μητρώα 

Σκανδιναβικών χωρών κατά τη δεκαετία 1997-2007 [53].  

Αντίστοιχα ευρήματα αναφέρουν και οι Kurtz και συν. που βρήκαν πως το 

1993 στις Η.Π.Α. μόνο το 25% των ΟΑΓ πραγματοποιήθηκαν σε άτομα 
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Εικόνα Α5.2. Αναλογική κατανομή των ολικών αρθροπλαστικών γόνατος στις διάφορες 

ηλιακές ομάδες τη δεκαετία 1997-2007 από τα μητρώα αρθροπλαστικών Δανίας, Νορβηγίας 

και Σουηδίας 

©ACTA ORTHOPEDICA, από το άρθρο: Robertsson O, Bizjajeva S, Fenstad AM, Furnes O, Lidgren L, Mehnert F, 

Odgaard A, Pedersen AB, Havelin LI. Knee arthroplasty in Denmark, Norway and Sweden. A pilot study from the Nordic 

Arthroplasty Register Association. Acta Orthop. 2010 Feb;81(1):82-9. doi: 10.3109/17453671003685442 

 

μικρότερα των 65 ετών, ενώ το 2006 αυτό το ποσοστό είχε φτάσει στο 41%. Οι 

ίδιοι μελετητές έκαναν μια προβολική μελέτη και υπολόγισαν πως το 2030 θα 

γίνονται 17 φορές περισσότερες ΟΑΓ σε άτομα ηλικίας 45-54 σε σχέση με το 

2006 στις Η.Π.Α. [50]. Η τάση αυτή πηγάζει από τις ολοένα και αυξανόμενες 

απαιτήσεις του πληθυσμού να παραμείνει ενεργός και δραστήριος ακόμα και σε 

πιο προχωρημένη ηλικία όπου εμφανίζεται τυπικά η οστεοαρθρίτιδα. 

 

Α5.3.4 Συχνότητα χρήσης διαφόρων τεχνικών και τύπων ολικής 

αρθροπλαστικής 

Αναφορικά με τις τεχνικές της ολικής αρθροπλαστικής γόνατος και τη χρήση 

των διαφορετικών τύπων και υλικών υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τόσο 

των μητρώων, όσο και των διαφορετικών κέντρων που περιλαμβάνονται σε κάθε 

μητρώο. Επίσης υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις πρακτικές των ΟΑΓ 

μέσα στο χρόνο.  
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Α5.3.4.1 Χρήση τσιμέντου 

Στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιείται τσιμέντο για την καθήλωση 

και της μηριαίας και της κνημιαίας πρόθεσης. Τη δεκαετία του 1990 υπήρχε η 

τάση χρησιμοποίησης όλο και περισσότερο προθέσεων χωρίς τσιμέντο, αλλά η 

τάση αυτή μειώνεται τα τελευταία χρόνια, διότι οι προθέσεις χωρίς τσιμέντο 

είχαν 1,6 φορές υψηλότερο ποσοστό αποτυχίας [57]. Το 87,4% των 

αρθροπλαστικών στο μητρώο αρθροπλαστικών της Μεγάλης Βρετανίας το 2016 

ήταν με χρήση τσιμέντου και στις δύο προθέσεις [58]. Το αντίστοιχο ποσοστό 

είναι ψηλότερο στη Σουηδία (94%) [57], ενώ τη δεκαετία 1997-2007 ήταν ακόμα 

ψηλότερο (98%). Εκείνη την περίοδο το ποσοστό στη Νορβηγία ήταν 86%, ενώ 

στη Δανία ήταν χαμηλότερο (78%) [53]. Στις περισσότερες περιπτώσεις το 

τσιμέντο που χρησιμοποιείται είναι προσμεμειγμένο με αντιβιοτικό (<1% χωρίς 

αντιβιοτικό στη Νορβηγία) [51], συνηθέστερα με γενταμικίνη ή τομπραμυκίνη 

[59, 60, 61, 62]. 

Α5.3.4.2 Αντικατάσταση επιγονατίδας 

Ακόμα μεγαλύτερη διακύμανση υπάρχει μεταξύ των διαφόρων χωρών στην 

αντικατάσταση ή μη της επιγονατίδας μαζί με την ολική αρθροπλαστική γόνατος.  

Στη Σουηδία γινόταν αντικατάσταση της επιγονατίδας στο 80% των ΟΑΓ το 

1986, αλλά 30 χρόνια αργότερα το ποσοστό έχει πέσει στο 2,5% [57]. 

Αντίστροφα, στην Αυστραλία το ποσοστό αυξάνει – ήταν 41% το 2005 και έχει 

ανέβει στο 59% το 2014 [63]. Στη Δανία [53] και στις Η.Π.Α. [64] το ποσοστό 

χρήσης της τεχνητής επιγονατίδας είναι 76%, ενώ στη Νορβηγία μόνο 13% [51]. 

Το ενδιαφέρον είναι πως όποια τεχνική κι αν χρησιμοποιηθεί (με ή χωρίς 

αντικατάσταση επιγονατίδας), η συχνότερη χρήση συνοδεύεται κι από 

μεγαλύτερα ποσοστά αποτυχίας. Έτσι στην Αυστραλία η αύξηση της 

αντικατάστασης της επιγονατίδας συνοδεύεται από 1,3 φορές μεγαλύτερο 

ποσοστό αναθεώρησης σε σχέση με την μη αντικατάσταση. Αντίστροφα στη 
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Σουηδία οι ΟΑΓ χωρίς επιγονατίδα που είναι η συντριπτική πλειονότητα 

συνοδεύονται από μεγαλύτερο ποσοστό αναθεώρησης της αρθροπλαστικής σε 

σχέση με αυτές με αντικατάσταση της επιγονατίδας. Τη δεκαετία του 1990 όμως 

που η αντικατάσταση ήταν πιο συχνή, συνοδευόταν αυτή από μεγαλύτερο 

ποσοστό αποτυχίας κι αναθεώρησης [57]. Αυτό δείχνει πως μάλλον δεν 

ευθύνεται η αντικατάσταση αυτή καθαυτή, αν και κατά καιρούς έχουν 

χρησιμοποιηθεί διαφορετικά μοντέλα επιγονατίδας (όπως μεταλλικές παλιότερα) 

που κατηγορήθηκαν για μεγαλύτερα ποσοστά αποτυχίας. 

Α5.3.4.3 Διατήρηση οπίσθιου χιαστού συνδέσμου 

Οι συνδεδεμένου τύπου αρθροπλαστικές (hinged) εξαιρετικά σπάνια 

χρησιμοποιούνται. Η συχνότητα χρήσης τους είναι <1% σε όλα τα μητρώα 

αρθροπλαστικών [51, 57, 58]. Οι ΟΑΓ με διατήρηση του οπίσθιου χιαστού (CR) 

χρησιμοποιούνται πιο συχνά από τις ολικές αρθροπλαστικές οπίσθιας 

σταθεροποίησης (PS), που αποτελούν το 24% των ΟΑΓ στο Ηνωμένο Βασίλειο 

[58] και το 9% στη Σουηδία [57]. Και πάλι όμως υπάρχει σημαντική 

διαφοροποίηση μεταξύ της τακτικής των διαφόρων νοσοκομείων που 

περιλαμβάνονται σε κάθε μητρώο. 

Α5.3.4.4 Κινητό πολυαιθυλένιο (mobile-bearing ή rotating platform) 

Αντίστοιχες διακυμάνσεις παρατηρούνται σε σχέση με τη χρήση κινητής 

επιφάνειας για την άρθρωση του μηριαίου με την κνήμη ή όχι. Η παραδοσιακή 

σταθερή επιφάνεια χρησιμοποιείται πιο συχνά, αλλά η χρήση κινητού 

πολυαιθυλενίου κερδίζει σταδιακά έδαφος, αποτελώντας το 8% των ΟΑΓ στο 

Ηνωμένο Βασίλειο [58] και το 37% στη Νορβηγία [51]. 

Α5.3.4.5 Χρήση ίσχαιμου περίδεσης 

Η χρήση ίσχαιμου περίδεσης ποικίλλει ανάλογα με τη συνήθεια του εκάστοτε 

χειρουργού. Στο Σουηδικό μητρώο αρθροπλαστικών γίνεται χρήση του στο 

60,2% των ΟΑΓ [57]. 
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Α5.3.4.6 Τοποθέτηση παροχέτευσης 

Η τοποθέτηση ενδαρθρικής παροχέτευσης στο τέλος της επέμβασης, η οποία 

θα αφαιρεθεί μία ή δύο ημέρες μετεγχειρητικά, είναι μια κοινή πρακτική. Η τάση 

όμως τα τελευταία χρόνια είναι να εγκαταλειφθεί η χρήση της. Έτσι μόνο στο 

7,7% των ΟΑΓ που έγιναν στη Σουηδία το 2016 χρησιμοποιήθηκε παροχέτευση 

[57].  

Α5.3.4.7 Επεμβάσεις ελάχιστης παρεμβατικότητας (Minimal Invasive Surgery 

– MIS) 

Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει για τις επεμβάσεις ελάχιστης 

παρεμβατικότητας (MIS) τα τελευταία χρόνια. Στην περίπτωση της ολικής 

αρθροπλαστικής του γόνατος όμως, δεν έδειξαν κάποιο ιδιαίτερο πλεονέκτημα 

[65, 66, 67] και τείνουν να εγκαταλειφθούν (<0,1% των ΟΑΓ στη Νορβηγία το 

2008) [51].  

Η προσπέλαση για την επέμβαση μπορεί να γίνει είτε μέσω της έσω 

παραεπιγονατιδικής (medial parapatellar) προσπέλασης είτε με προσπέλαση διά 

(midvastus) ή υπό (subvastus) του έσω πλατύ μυός. Αν και οι τελευταίες δείχνουν 

καλύτερα αποτελέσματα κλινικά, αυτά τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και 

μικρής κλινικής σημασίας, ενώ οι προσπελάσεις έχουν κατηγορηθεί για 

μεγαλύτερα ποσοστά κακού προσανατολισμού των προθέσεων [68, 69]. 

 

Α5.4 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 

 

Όπως κάθε χειρουργική επέμβαση, έτσι και η ολική αρθροπλαστική του 

γόνατος δεν είναι άμοιρη επιπλοκών, τόσο διεγχειρητικών όσο και 

μετεγχειρητικών. Αυτές ταξινομούνται στις γενικές επιπλοκές που μπορούν να 

συμβούν κατά τη διάρκεια ή μετά από κάθε επέμβαση και σε αυτές που 
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σχετίζονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκάστοτε χειρουργείου.  

Το στρες που υπόκειται ο οργανισμός καθώς και η απώλεια αίματος κατά τη 

διάρκεια μιας μεγάλης χειρουργικής επέμβασης, όπως είναι η ΟΑΓ, μπορεί να 

οδηγήσει σε καρδιολογικά προβλήματα ή ακόμα – αν και πολύ πιο σπάνια – στο 

θάνατο. Αυτή η πιθανότητα είναι μεγαλύτερη αν προϋπάρχει κάποια 

καρδιαγγειακή νόσος, γεγονός όχι σπάνιο σε άτομα μεγάλης ηλικίας, στα οποία 

συνηθέστερα γίνεται η ΟΑΓ. Η διενέργεια οστεοτομιών, η χρήση της ίσχαιμου 

περίδεσης και η κατάκλιση τις περισσότερες ώρες της ημέρας κατά τη διάρκεια 

της αποκατάστασης μετά από μια τέτοια επέμβαση μπορεί να οδηγήσει σε 

αγγειακές επιπλοκές, όπως η πνευμονική εμβολή, η λιπώδης εμβολή και η εν τω 

βάθει θρομβοφλεβίτιδα. Οι τεχνικές απαιτήσεις διεγχειρητικά μπορεί να 

οδηγήσουν σε βλάβη των παρακείμενων ιστών είτε από άμεση διατομή είτε λόγω 

πίεσης αυτών. Τέτοιες βλάβες μπορεί να είναι αγγειακές - όπως η διατομή της 

κνημιαίας αρτηρίας ή φλέβας, νευρικές - όπως η πάρεση του περονιαίου νεύρου, 

οστικές – όπως κατάγματα, ή διαταραχές από τον εκτατικό μηχανισμό - όπως η 

διατομή του επιγονατιδικού τένοντα. Η έκταση του τραύματος που προκαλείται 

κατά τη διάρκεια της επέμβασης μπορεί να συνοδεύεται από προβλήματα κατά 

τη διαδικασία επούλωσης αυτού, όπως η διάσπαση της χειρουργικής τομής, η 

εκροή από αυτήν καθώς και η λοίμωξη, είτε επιπολής είτε εν τω βάθει. Η 

τοποθέτηση υλικών μέσα στον οργανισμό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα 

από την παρουσία τους ή από τη χρήση τους μακροπρόθεσμα, όπως αλλεργία στα 

υλικά, θραύση ή φθορά των υλικών, χαλάρωση και αστάθεια [70, 71, 72]. 

Οι επιπλοκές τις πρώτες 90 μέρες μετεγχειρητικά συμβαίνουν σε 5-6% των 

ασθενών που υποβάλλονται σε ολική αρθροπλαστική γόνατος. Οι περισσότερες 

από αυτές αφορούν παθολογικές καταστάσεις, αλλά λιγότερο από 2% 

θεωρούνται σοβαρές επιπλοκές, με περίπου 0,9% να αφορούν καρδιολογικά 

προβλήματα [57, 73].  

Η θνησιμότητα μετά από ΟΑΓ δεν είναι μεγάλη. Από μεγάλες σειρές και από 
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τα μητρώα που την καταγράφουν υπολογίζεται πως είναι 0,24% στις πρώτες 30 

μετεγχειρητικές ημέρες [74, 75], 0,17-0,47% στις 90 μέρες [57, 74], 0,78-1% τον 

πρώτο μετεγχειρητικό χρόνο, 4,3-10% στα 4-5 έτη και 11,5-16% στα 8-10 έτη 

μετεγχειρητικά [74, 75]. 

Εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση συμβαίνει πιθανότατα σε ένα μεγάλο ποσοστό 

ασθενών μετά από ΟΑΓ, που υπολογίζεται στο 50-70%, αλλά στους 

περισσότερους από αυτούς είναι ασυμπτωματική και δεν προκαλεί ιδιαίτερα 

προβλήματα. Η κλινικά σημαντική εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση υπολογίζεται σε 

1,5-2% των ασθενών [73, 75].  

Η εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση είναι μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση για 

τον οργανισμό, η οποία όμως αντιμετωπίζεται συντηρητικά. Υπάρχουν πιο 

σπάνιες επιπλοκές μιας ΟΑΓ οι οποίες όμως απαιτούν νέα χειρουργική επέμβαση 

για την αντιμετώπισή τους, μια και επηρεάζουν τη σταθερότητα και βιωσιμότητα 

της αρθροπλαστικής. Η ανάγκη για αναθεώρηση της ολικής αρθροπλαστικής του 

γόνατος είναι μια σοβαρή κατάσταση, μια και θέτει τον άρρωστο σε θέση να 

πρέπει να ξαναϋποβληθεί σε μια μεγάλη επέμβαση, η οποία συνήθως είναι και 

δυσκολότερη από την αρχική. 

Βασικός στόχος της ορθοπαιδικής κοινότητας είναι να περιοριστούν οι 

επιπλοκές της ολικής αρθροπλαστικής, τόσο οι άμεσα επικίνδυνες για τη ζωή του 

ασθενούς, όσο και αυτές που πιθανώς δημιουργήσουν την ανάγκη για 

αναθεώρηση της αρθροπλαστικής. 

 

Α5.4.1 Αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής γόνατος 

Η επιτυχία μιας ολικής αρθροπλαστικής κρίνεται από την επίτευξη των 

στόχων της βελτίωσης των συμπτωμάτων του ασθενούς αναφορικά με τον πόνο 

και τη λειτουργικότητά του, καθώς και από τη διατήρηση του αποτελέσματος στο 

χρόνο. Οι πρώτες αρθροπλαστικές που χρησιμοποιήθηκαν είχαν πολλές 
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αδυναμίες οι οποίες οδηγούσαν σε αποτυχία, λόγω της ανάγκης για 

επανεπέμβαση, δηλαδή για αναθεώρηση της αρθροπλαστικής. Στην προσπάθεια 

για βελτίωση της βιωσιμότητας των αρθροπλαστικών, αυτές πέρασαν από πολλά 

στάδια εξέλιξης και βελτίωσης που αναφέρθηκαν επιγραμματικά στο κεφάλαιο 

για την ιστορία της ΟΑΓ. Αυτές οι εξελίξεις είχαν ως αποτέλεσμα τη σταδιακή 

μείωση της ανάγκης για αναθεώρηση. Σύμφωνα με το Σουηδικό μητρώο 

αρθροπλαστικών, που είναι το παλιότερο στον κόσμο, το ποσοστό των 

αρθροπλαστικών γόνατος που στα 10 έτη μετεγχειρητικά χρειάστηκαν 

αναθεώρηση έχει πέσει στο 1/3 τη δεκαετία 2005-2014 σε σχέση με είκοσι χρόνια 

νωρίτερα (3,5% έναντι 11%) [57]. Αντίστοιχα ποσοστά αναθεώρησης στα 10 έτη 

μετεγχειρητικά ανευρίσκονται και στο εθνικό μητρώο αρθροπλαστικών της 

Μεγάλης Βρετανίας, που είναι το μεγαλύτερο παγκοσμίως (3,42%) [58]. Το ίδιο 

μητρώο αναφέρει μικρότερο ποσοστό αναθεώρησης όταν χρησιμοποιείται 

τσιμέντο για την καθήλωση των προθέσεων σε σχέση με τη μη χρήση του, όταν 

διατηρείται ο οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος σε σχέση με τις PS ΟΑΓ και όταν 

χρησιμοποιείται σταθερό πολυαιθυλένιο σε σχέση με κινητό. Οι πιο νέοι ασθενείς 

είναι πιο πιθανό να χρειαστούν αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής και ίσως 

αυτό εξηγεί εν μέρει γιατί οι μονοδιαμερισματικές αρθροπλαστικές συνοδεύονται 

από μεγαλύτερο ποσοστό αναθεώρησης (12,8% στα 10 έτη), αφού αυτές 

προτιμώνται σε πιο νέους ασθενείς [58]. 

Οι πιο συχνοί λόγοι που οι αρθροπλαστικές οδηγούνται σε αναθεώρηση είναι 

η λοίμωξη και η άσηπτη χαλάρωση των υλικών [56]. Η λοίμωξη είναι η πιο συχνή 

αιτία πρόωρης αναθεώρησης εντός των δύο πρώτων χρόνων από την αρχική 

επέμβαση. Μετά τα πρώτα δύο μετεγχειρητικά έτη οι συχνότερες αιτίες 

αναθεώρησης είναι μηχανικής αιτιολογίας. Παλιότερα, ήταν πιο συχνές η φθορά 

του πολυαιθυλενίου και η αστάθεια, ενώ σήμερα η άσηπτη χαλάρωση είναι η πιο 

συχνή αιτία αναθεώρησης. Άλλες σπανιότερες αιτίες αναθεώρησης είναι η φθορά 

των υλικών ή το κάταγμα αυτών, μηχανικές αιτίες, όπως ο κακός 
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προσανατολισμός των προθέσεων ή κακή ευθυγράμμιση, το εξάρθρημα ή 

υπεξάρθρημα, κάταγμα των οστών πέριξ των προθέσεων (περιπροθετικό 

κάταγμα) και ο πόνος που δεν μπορεί να εξηγηθεί από καμία από τις παραπάνω 

αιτίες [56]. 

Κάθε σειρά και κάθε μητρώο ταξινομεί τις αιτίες αναθεώρησης με 

διαφορετικό τρόπο. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και για κάθε χειρουργό ή κάθε 

κέντρο που δίνει τα στοιχεία των ασθενών σε αυτές τις σειρές ή τα μητρώα. 

Συνεπώς είναι δύσκολο να συγκριθούν ή να συγκεντρωθούν αυτές οι αιτίες και 

να έχουμε μια αξιόπιστη καταγραφή της συχνότητας της κάθε αιτίας 

αναθεώρησης για τις ΟΑΓ. Ενδεικτικά αναφέρονται η συχνότητα των αιτιών 

αναθεώρησης από το Βρετανικό μητρώο αρθροπλαστικών [58] (περισσότερες 

από μία αιτίες μπορεί να έχουν καταγραφεί σε κάποιες περιπτώσεις και γι’ αυτό 

το άθροισμα των ποσοστών ξεπερνά το 100%):  

 

- Άσηπτη χαλάρωση 36,3% 

- Λοίμωξη 16,5% 

- Πόνος 16,7% 

- Αστάθεια 15,4% 

- Φθορά των υλικών 13,7% 

- Κάταγμα των υλικών 1,1% 

- Κακός προσανατολισμός ή ευθυγράμμιση 7,4% 

- Εξάρθρημα ή υπεξάρθρημα 3,8% 

- Περιπροθετικό κάταγμα 3,4% 

 

Α5.4.2 Λοίμωξη ολικής αρθροπλαστικής γόνατος 

Οι λοιμώξεις των ολικών αρθροπλαστικών γόνατος χωρίζονται σε επιπολείς, 

που αφορούν το χειρουργικό τραύμα, και εν τω βάθει, που αφορούν την άρθρωση 
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και τις προθέσεις [76]. Οι εν τω βάθει είναι οι πιο σοβαρές, μια και θέτουν τον 

κίνδυνο χαλάρωσης της αρθροπλαστικής, αλλά και επέκτασης της λοίμωξης 

συστηματικά και χρειάζεται να αντιμετωπιστούν ριζικά με αναθεώρηση της 

αρθροπλαστικής, η οποία μάλιστα πολύ συχνά χρειάζεται να γίνει σε δύο στάδια. 

Συνολικά η αντιμετώπιση μιας λοίμωξης επί αρθροπλαστικής μεγάλης άρθρωσης 

είναι πολύ σοβαρή και δύσκολη. Απαιτεί μακροχρόνια νοσηλεία, μία ή 

συνηθέστερα πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις, προκαλεί αυξημένα ποσοστά 

νοσηρότητας και θνησιμότητας και επιβαρύνει σημαντικά τη σωματική και 

ψυχική υγεία του ασθενούς, καθώς και την οικονομική κατάσταση τόσο του ιδίου 

όσο και του συστήματος υγείας [77].  

Η λοίμωξη μετά από μια ΟΑΓ είναι η πιο συχνή αιτία αναθεώρησης τα πρώτα 

2 μετεγχειρητικά έτη και η δεύτερη πιο συχνή αιτία συνολικά. Στις διάφορες 

σειρές η συχνότητα της ως αιτία αναθεώρησης ποικίλλει μεταξύ 13% – 25% [56]. 

Συνολικά βέβαια, είναι σπάνια και υπολογίζεται στο 1% του συνόλου των 

πραγματοποιθεισών αρθροπλαστικών [75], μια και η ανάγκη για αναθεώρηση 

όπως είπαμε είναι γύρω στο 3,5% [57, 58]. Η συχνότητά των λοιμώξεων έχει 

μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, χάρη στη βελτίωση της χειρουργικής 

τεχνικής και της μείωσης του χειρουργικού χρόνου, της βελτίωσης 

αντιμετώπισης των συνοδών προβλημάτων υγείας των ασθενών που υπόκεινται 

σε ΟΑΓ και τη χρήση προφυλακτικά αντιβιοτικών, τόσο ενδοφλέβια όσο και 

μέσα στο τσιμέντο που χρησιμοποιείται για την καθήλωση των προθέσεων [77]. 

 

Α5.4.3 Άσηπτη χαλάρωση ολικής αρθροπλαστικής γόνατος 

Η άσηπτη χαλάρωση είναι η πιο συχνή αιτία αναθεώρησης μιας ολικής 

αρθροπλαστικής γόνατος μετά τα δύο χρόνια. Είναι αποτέλεσμα της βλαπτικής 

επίδρασης του συνδυασμού μηχανικών και βιολογικών παραγόντων επί της 

διεπιφάνειας οστού-πρόθεσης και επί του υποκείμενου οστού, με αποτέλεσμα την 
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αποτυχία αυτών [55]. 

Α5.4.3.1 Παθοφυσιολογία και μηχανισμός άσηπτης χαλάρωσης 

Στη διεπιφάνεια οστού-τσιμέντου-πρόθεσης υψηλά στρες ασκούνται από την 

αξονική φόρτιση σε κάθε βήμα. Σταδιακά, η κόπωση των υλικών μπορεί να 

οδηγήσει σε μικρορωγμές. Παράλληλα, με κάθε φόρτιση δημιουργείται τριβή και 

μεταξύ πολυαιθυλενίου και μεταλλικών προθέσεων. Αυτό οδηγεί σε 

απελευθέρωση μες στην άρθρωση μικροσωματιδίων φθοράς.  

Υπάρχουν τέσσερις μηχανισμοί φθοράς των υλικών: η φθορά πρόσφυσης, η 

φθορά τριβής, η φθορά επιφανειακής κόπωσης και η τριβο/ηλεκτροχημική φθορά 

[78]. Μικρότερα προϊόντα φθοράς δημιουργούνται κατά την κύλιση, ολίσθηση 

και στροφή των επιφανειών μεταξύ τους, μέσω προσκόλλησης και τριβής, ενώ 

μεγαλύτερα σωματίδια φθοράς απελευθερώνονται λόγω κόπωσης των υλικών, 

μέσω αποκόλλησης/αποφλοίωσης και μέσω σημειακής διάβρωσης με δημιουργία 

σκασιμάτων (pitting).  

Η παραγωγή και απελευθέρωση προϊόντων φθοράς μέσα στην άρθρωση 

ενεργοποιεί μια φλεγμονώδη διαδικασία. Αυτή ξεκινάει με οψωνοποίηση των 

μικροσωματιδίων αυτών από πρωτεΐνες του ασθενούς η οποία διευκολύνει τη 

φαγοκυττάρωσή τους από μακροφάγα ή την ενεργοποίηση αυτών των 

μακροφάγων μέσω μη-φαγοκυτταρικής διαδικασίας. Σε απάντηση της 

ενεργοποίησης αυτής – είτε μέσω φαγοκυττάρωσης είτε όχι - τα μακροφάγα 

εκλύουν μια σειρά από χημειοκίνες (όπως η CCL2 και η CXCL12), κυττοκίνες, 

πρωτεολυτικά ένζυμα, προσταγλανδίνη Ε2, ελεύθερες ρίζες οξυγόνου και αζώτου 

και λοιπά φλεγμονώδη παράγωγα (όπως τον παράγοντα νέκρωσης των κυττάρων 

TNF-α, την ιντερλευκίνη IL-1β και την πρωτεΐνη RANKL – Receptor Activator 

of Nuclear factor Kappa-B Ligand) [79, 80]. Εκτός από τα μικροσωματίδια 

φθοράς, και το χαμηλό pH  και η υποξία που δημιουργείται στην περιοχή από το 

χειρουργικό τραύμα, εμπλέκεται στην ενεργοποίηση της φλεγμονώδους 
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αντίδρασης [81]. Επιπλέον, αυτή η ενεργοποίηση της φλεγμονώδους διαδικασίας 

προκαλεί και την αύξηση του αρθρικού υγρού που παράγεται από συνοβιακά 

κύτταρα που μοιάζουν με ινοβλάστες τύπου Β, ενώ παράλληλα βιοχημικές 

αντιδράσεις μεταξύ της επιφάνειας της πρόθεσης και τοπικών πρωτεϊνών, 

κυττάρων ή ιστών οδηγεί στη δημιουργία μιας ινώδους κάψουλας γύρω από την 

πρόθεση [82, 83, 84]. 

Όλα τα παραπάνω παράγωγα, η υποξία και η αύξηση της πίεσης του 

αρθρικού υγρού οδηγούν στην ενεργοποίηση και διαφοροποίηση των 

οστεοκλαστών στην περιοχή. Η κυριαρχία των οστεοκλαστών στην διεπιφάνεια 

οστού-(τσιμέντου)-πρόθεσης προκαλούν περιπροθετική οστεόλυση, με 

αποτέλεσμα τη χαλάρωση των υλικών, η οποία χαρακτηρίζεται ως άσηπτη, 

εξαιτίας τη απουσίας μικροβιακού παράγοντα [55, 85, 86, 87].  

Η πιο συχνή εντόπιση χαλάρωσης μιας ολικής αρθροπλαστικής γόνατος είναι 

στην κνημιαία πρόθεση [51]. Όταν αυτή συμβεί, συνήθως η οστική απώλεια 

παρατηρείται έσω και όχι έξω, και έτσι οι προθέσεις αποτυγχάνουν σε ραιβότητα 

και σπάνια σε βλαισότητα. Αντίθετα, η χαλάρωση της μηριαίας πρόθεσης είναι 

σπάνια. Όταν συμβαίνει, το οστό απορροφάται οπίσθια και επιτρέπει στο μηριαίο 

να μετακινηθεί πρόσθια και να στρίψει σε κάμψη [88]. 

Α5.4.3.2 Προδιαθεσικοί παράγοντες άσηπτης χαλάρωσης 

Μια σειρά από παράγοντες έχουν σχετισθεί με προδιάθεση για χαλάρωση 

μιας αρθροπλαστικής - παράγοντες που σχετίζονται με τον ασθενή, γενετικοί 

παράγοντες, καθώς και παράγοντες σχετιζόμενοι με τα υλικά ή τη χειρουργική 

τεχνική. Στόχος είναι να περιοριστεί η δράση αυτών των παραγόντων στην 

προσπάθεια της πρόληψης της άσηπτης χαλάρωσης. Στην παθογένεια της 

άσηπτης χαλάρωσης ωστόσο, εμπλέκονται πολλοί διαφορετικοί 

παθοφυσιολογικοί και παθογενετικοί μηχανισμοί όπως είδαμε, και το ίδιο ισχύει 

και για τους προδιαθεσικούς παράγοντες. Η πολυπλοκότητα των μηχανισμών 
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έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποδειχτεί ένας μεμονωμένος παράγοντας 

ως αιτία της άσηπτης χαλάρωσης [89]. 

Ατομικοί παράγοντες που δεν επιδέχονται παρέμβασης είναι το φύλο και η 

ηλικία. Το αυξημένο σωματικό βάρος και η χρήση καπνού έχουν ενοχοποιηθεί 

για μεγαλύτερη πιθανότητα άσηπτης χαλάρωσης, αλλά αυτό δεν έχει αποδειχτεί. 

Η ένταση της φυσικής δραστηριότητας του ασθενούς και η κινηματική του – ο 

τρόπος δηλαδή με τον οποίον βαδίζει και κινείται – μπορούν να εμπλέκονται στο 

μηχανισμό της άσηπτης χαλάρωσης. Αυτές όμως είναι παράμετροι που δεν 

ποσοτικοποιούνται εύκολα, ενώ η κινηματική διαφέρει πολύ μεταξύ των 

ασθενών, ακόμα κι όταν αυτοί φέρουν τον ίδιο τύπο πρόθεσης [55, 89]. 

Γενετικοί παράγοντες που μπορούν να σχετίζονται με το μηχανισμό της 

άσηπτης χαλάρωσης είναι η ποιότητα του οστού καθώς και η ατομική ευαισθησία 

του κάθε ασθενούς στη χρόνια φλεγμονή και την οστεόλυση. Μια σειρά από 

φαρμακευτικούς παράγοντες που στοχεύουν στον έλεγχο της φλεγμονής ή τη 

βελτίωση της ποιότητας του οστού και της ενσωμάτωσης της πρόθεσης σε αυτό 

δοκιμάζονται, αλλά ακόμα δεν έχει βρεθεί ούτε ο πιο κατάλληλος, ούτε ο 

ιδανικός τρόπος χορήγησης και δράσης αυτών των ουσιών [55]. 

Παράγοντες που σχετίζονται με τη χειρουργική τεχνική είναι ο ορθός 

προσανατολισμός στην τοποθέτηση των προθέσεων και η σωστή διόρθωση του 

μηχανικού άξονα του κάτω άκρου, καθώς αν αυτό δεν επιτευχθεί τόσο οι 

φορτίσεις στη διεπιφάνεια οστού-πρόθεσης όσο και η φθορά του πολυαιθυλενίου 

αυξάνονται υπερβολικά [90]. Πολύ μεγάλη πρόοδος έχει επιτευχθεί σε αυτόν τον 

τομέα, αλλά η προσοχή του χειρουργού απαιτείται διαρκώς. Νέες τεχνολογίες, 

όπως η χρήση συστημάτων καθοδήγησης (navigation) [43], ρομπότ (robot-

assisted) [44, 45] ή προπλασμάτων εξατομικευμένων για την ανατομία του κάθε 

ασθενούς (personalized) [46, 47, 48, 49], εντάσσονται στην καθημερινή 

χειρουργική πρακτική με σκοπό την υποβοήθηση του ορθού τρόπου διενέργειας 

των οστεοτομιών. Εξίσου κρίσιμη και σημαντική είναι και η τοποθέτηση 
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τσιμέντου για την καθήλωση των προθέσεων. Αν και έχουν σημειωθεί πρόοδοι 

και σε αυτόν τον τομέα με τη χρήση νέας γενιάς τσιμέντων, χρειάζονται 

περαιτέρω έρευνες για τον καθορισμό της ιδανικής τεχνικής για τη χρήση του 

τσιμέντου [91]. 

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε μια ολική αρθροπλαστική γόνατος είναι 

ο παράγοντας που έχει μελετηθεί πιο διεξοδικά από οποιονδήποτε άλλο στην 

ιστορία της ΟΑΓ. Αυτό συνέβη διότι όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο για την 

ιστορία της ΟΑΓ, τα πρώτα υλικά που χρησιμοποιούνταν συνοδευόταν με υψηλό 

ποσοστό αποτυχίας και η βελτίωση αυτών είχε άμεσα θετικό αντίκτυπο στη 

βιωσιμότητα των αρθροπλαστικών. Η προσπάθεια όμως βελτίωσης τόσο του 

σχεδιασμού όσο και των υλικών από τα οποία είναι φτιαγμένες οι 

χρησιμοποιούμενες προθέσεις δεν σταματάει. Το πλαστικό πολυαιθυλένιο 

αντικαταστάθηκε από το υψηλού μοριακού βάρους πολυαιθυλένιο (ultra-high 

molecular weight polyethylene – UHMWP), ενώ πλέον υπάρχει στην κλινική 

πράξη και το πολλά υποσχόμενο πολυαιθυλένιο με σταυροειδείς δεσμούς (highly 

cross-linked polyethylene - HXPE), καθώς και η ενισχυμένη με βιταμίνη Ε - που 

δρα ως αντιοξειδωτικό -  εκδοχή του τελευταίου [92]. Επίσης, προσπάθεια γίνεται 

για την ένταξη στην κλινική πράξη προθέσεων με νέες, εναλλακτικές, 

«εξελιγμένες» επιφάνειες, όπως οι κεραμικές, οι οποίες υπόσχονται μείωση της 

τριβής μεταξύ των επιφανειών που βρίσκονται σε επαφή [55]. 

 

Α5.5 ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΤΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ 

 

Α5.5.1 Φθορά των υλικών 

Κάθε υλικό που έρχεται σε επαφή με άλλο υλικό υπόκειται σε δυνάμεις 

τριβής. Το ίδιο ισχύει και για τα υλικά σε μια ολική αρθροπλαστική γόνατος. Η 
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κίνηση της μηριαίας πρόθεσης πάνω στο πολυαιθυλένιο δημιουργεί τριβή και 

αναπόφευκτα τη φθορά των υλικών, που εκδηλώνεται με τη δημιουργία 

μικροσωματιδίων μέσα στην άρθρωση. Άλλωστε, έχει δειχτεί πως η τραχύτητα 

της μηριαίας πρόθεσης στους κονδύλους αυξάνεται in vivo σε σχέση με τις 

καταμετρημένες τιμές αυτής πριν την εμφύτευση [93]. Η αυξημένη τραχύτητα 

των επιφανειών αυξάνει την ογκομετρική ποσότητα της φθοράς του 

πολυαιθυλενίου, ενώ η παρουσία γρατσουνιών στις επιφάνειες αυξάνει τη 

δημιουργία μικροσωματιδίων φθοράς από το πολυαιθυλένιο [94]. Επιπλέον, 

συχνά εκτός από σωματίδια πολυαιθυλενίου μέσα στην άρθρωση βρίσκονται και 

μικροσωματίδια τσιμέντου ή και μεταλλικά. Αυτά προκαλούν περαιτέρω φθορά 

της μεταλλικής επιφάνειας της μηριαίας πρόθεσης, μέσω άμεσης τριβής με 

αυτήν. 

Όπως αναλύθηκε παραπάνω, η παραγωγή και απελευθέρωση προϊόντων 

φθοράς μέσα στην άρθρωση ενεργοποιεί μια φλεγμονώδη διαδικασία, με 

παραγωγή μακροφάγων κυττάρων και τελικά την ενεργοποίηση οστεοκλαστών. 

Η δράση των οστεοκλαστών έχει ενοχοποιηθεί για οστεόλυση στη διεπιφάνεια 

πρόθεσης-οστού με αποτέλεσμα την άσηπτη χαλάρωση της αρθροπλαστικής και 

την αποτυχία αυτής. 

Ο τρόπος ελέγχου της παρουσίας αυτών των μικροσωματιδίων γίνεται με 

παρακέντηση της άρθρωσης του γόνατος και μελέτη του αρθρικού υγρού με 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης. Η παρακέντηση γίνεται σε αποστειρωμένες 

συνθήκες και ακολουθεί μια πολύπλοκη διαδικασία προετοιμασίας του αρθρικού 

υγρού, που έχει περιγραφεί στη βιβλιογραφία [95, 96]. Αυτό που μετράμε είναι 

το μέγεθος, το σχήμα και ο συνολικός αριθμός αυτών των μικροσωματιδίων. 

 

Α5.5.2 Η χρήση «εξελιγμένων» αρθροπλαστικών στην ορθοπαιδική 

Στην προσπάθεια να μειωθεί η φθορά των υλικών και να αυξηθεί η επιβίωση 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:15 EEST - 13.56.182.168



103 

 

των αρθροπλαστικών, ώστε αυτές να διαρκούν περισσότερο και να χρειάζονται 

όσο το δυνατόν αργότερα – ή δυνατόν και ποτέ – αναθεώρηση, δημιουργήθηκαν 

διαφορετικές εκδοχές αρθροπλαστικών με χρήση διαφορετικών υλικών ή 

σχεδιαστικών τεχνικών.   

Στην περίπτωση της ολικής αρθροπλαστικής του ισχίου έχουν 

χρησιμοποιηθεί αρθροπλαστικές με διεπιφάνεια μετάλλου σε μέταλλο (metal-on-

metal), κεραμικό σε κεραμικό (ceramic-on-ceramic) και κεραμικού σε 

πολυαιθυλένιο με δίκτυο σταυροδεσμών (ceramic-on highly cross-lined 

polyethylene).  

Για τη βελτίωση της ολικής αρθροπλαστικής του γόνατος, ως τέτοιου είδους 

“εξελιγμένες” αρθροπλαστικές έχουν χρησιμοποιηθεί αυτές με κίνηση μεταξύ 

των ένθετων (mobile-bearing designs), οι αρθροπλαστικές που επιτρέπουν 

αυξημένη κάμψη (hyper-flexion designs), καθώς και αρθροπλαστικές με χρήση 

υλικών που υπόσχονται μικρότερη φθορά, όπως η χρήση ένθετων 

πολυαιθυλενίου με δίκτυο σταυροδεσμών (cross-lined polyethylene) ή κάλυψης 

του μηριαίου ένθετου με οξυγονωμένο ζιρκόνιο (oxidized-zirconium), όπως η 

αρθροπλαστική που αποτελεί αντικείμενο μελέτης της παρούσης διατριβής.  

Όπως είναι αναμενόμενο αυτές οι “εξελιγμένες” αρθροπλαστικές έχουν και 

υψηλότερο κόστος, το οποίο θεωρείται δικαιολογημένο αν και εφόσον αυτές 

ανταποκρίνονται στις υποσχέσεις τους και όντως προσφέρουν πλεονεκτήματα σε 

σχέση με τις ως τώρα χρησιμοποιούμενες. Η τάση να χρησιμοποιούμε καινούριες 

τεχνικές και υλικά που μας προσφέρει η τεχνολογία και η έρευνα δεν θα έπρεπε 

να θεωρείται ορθή a priori μόνο στη βάση της καινοτομίας και της προόδου. Θα 

πρέπει κάθε τι καινούριο να αποδεικνύει πως έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα σε 

σχέση με ό,τι χρησιμοποιήσαμε μέχρι τώρα προκειμένου να δικαιολογείται το 

υψηλότερο κόστος χρήσης του. 

Στην προκειμένη περίπτωση η χρήση τέτοιων υλικών στις αρθροπλαστικές 
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μπορεί να αυξήσει το κόστος ως και 1000$ σε τιμές Η.Π.Α. σε σχέση με τα 

παραδοσιακά χρησιμοποιούμενα υλικά [97]. 

Η ανωτερότητα αυτών των υλικών έχει αμφισβητηθεί από διάφορους 

ερευνητές. Αν και η τάση κάθε χειρουργού είναι να προσφέρει το “καλύτερο” 

διαθέσιμο υλικό της αγοράς στον ασθενή του, δεν είναι πάντα καθορισμένο ποιο 

είναι το “καλύτερο” ή πως αυτό μετριέται. Επίσης όταν βγει ένα καινούριο υλικό 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί πριν μπορέσουν οι μελέτες να αναδείξουν αν τελικά 

προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα από τα μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενα. 

Οι Gioe και συν. μελέτησαν 6268 ΟΑΓ που πραγματοποιήθηκαν μετά το 

2001 στο St. Paul της Μινεσότα στις Η.Π.Α. όπου οι ολικές αρθροπλαστικές 

καταγράφονται σε ένα μητρώο, το HealthEast Joint Registry. Τις διαχώρισαν σε 

2806 “εξελιγμένες” αρθροπλαστικές και 3462 “συνηθισμένες”  αρθροπλαστικές. 

Κατέγραψαν τις αναθεωρήσεις των ΟΑΓ με ένα μέσο όρο παρακολούθησης 3,4 

ετών (εύρος 0-8 έτη) και ανέλυσαν στατιστικά τα αποτελέσματα. Δεν υπήρχαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές στον αριθμό των αναθεωρήσεων μεταξύ 

“εξελιγμένων” (1,2%)  και “συνηθισμένων”  αρθροπλαστικών (1,9%) (p=0.49) 

[97].  

Το ποσοστό των αναθεωρήσεων βέβαια ήταν χαμηλότερο στις “εξελιγμένες” 

αρθροπλαστικές και παρότι δεν έφτασε σε στατιστικά σημαντική διαφορά μια 

συνηθισμένη κριτική αυτών των αναλύσεων είναι πως επειδή συνολικά το 

ποσοστό των αναθεωρήσεων στις ολικές αρθροπλαστικές του γόνατος είναι πολύ 

χαμηλό, χρειάζονται τεράστιες σειρές για να αναδειχτεί στατιστικά σημαντική 

διαφορά. Αυτό το σκοπό φυσικά εξυπηρετούν τα μητρώα αρθροπλαστικών και 

αν και αυτά δεν μπορούν να αναδείξουν διαφορές τότε ίσως και να μην υπάρχουν. 

Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε πως κάποιες φορές η κλινική σημασία κάποιων 

πραγμάτων δεν συμβαδίζει με τη στατιστική σημαντικότητα κι έτσι στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μπορεί να μην είναι κλινικά σημαντικές και τανάπαλιν.  
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Μια άλλη κριτική στη συγκεκριμένη μελέτη είναι πως οι περισσότερες 

“εξελιγμένες” αρθροπλαστικές πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια της 

μελέτης, οπότε ο χρόνος παρακολούθησης αυτών ίσως δεν ήταν το ίδιο μεγάλος 

με αυτόν των “συνηθισμένων”  αρθροπλαστικών. Ούτως ή άλλως οι 

“εξελιγμένες” αρθροπλαστικές υπόσχονται μεγαλύτερη βιωσιμότητα, άρα 

συνεπώς θα έπρεπε να κριθούν σε σχέση με τις “συνηθισμένες” σε μεγαλύτερο 

βάθος χρόνου από αυτόν της συγκεκριμένης μελέτης και από αυτόν που αποτελεί 

το μέσο όρο επιβίωσης μιας “συνηθισμένης” αρθροπλαστικής και ο οποίος 

συνήθως ξεπερνά τα 10 έτη. 

Τέλος, η συγκεκριμένη μελέτη αφορά αρθροπλαστικές «εξελιγμένες» με τα 

δεδομένα της δεκαετίας 2001-2010 οπότε και πραγματοποιήθηκε. Οι νεότερες 

αρθροπλαστικές μπορεί να είναι ανώτερες από αυτές που συμπεριελήφθησαν στη 

συγκεκριμένη μελέτη. Αυτό όμως μένει να αποδειχτεί.  

 

Α5.5.3 Νέα υλικά στην ολική αρθροπλαστική του γόνατος 

Διάφορες προσεγγίσεις μείωσης τη φθοράς των υλικών έχουν 

χρησιμοποιηθεί στις ολικές αρθροπλαστικές του γόνατος, όπως η τροποποίηση 

της γεωμετρίας των αρθρούμενων επιφανειών ή η χρήση υλικών με διαφορετικές 

μηχανικές ιδιότητες. Ένα μεγάλο κεφάλαιο στην προσπάθεια μείωσης της 

φθοράς ήταν η ανάπτυξη πολυαιθυλενίου υψηλού μοριακού βάρους (UHMWPE) 

που παρουσιάζει μεγαλύτερη αντοχή από τα παλιότερης τεχνολογίας 

πολυαιθυλένια. 

Μια άλλη εξέλιξη σε αυτήν την προσπάθεια ήταν η αλλαγή της μεταλλικής 

επιφάνειας της μηριαίας πρόθεσης. Συμβατικά, στις περισσότερες 

αρθροπλαστικές γόνατος η μεταλλική πρόθεση αποτελείται από κράμα χρωμίου-

κοβαλτίου (CoCr). Σε αντικατάσταση αυτής έχει προταθεί η χρήση κεραμικών 

επιφανειών, οι οποίες σε επαφή με το πολυαιθυλένιο έχει βρεθεί ότι είναι πιο 
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σκληρές και με μικρότερο συντελεστή φθοράς που οδηγεί σε μικρότερη 

παραγωγή  μικροσωματιδίων φθοράς. Διάφορες αρθροπλαστικές με κεραμικές 

επιφάνειες που χρησιμοποιούν αλουμίνα έχουν χρησιμοποιηθεί, αλλά τείνουν να 

εγκαταλειφθούν [98]. 

Ένα βασικό μειονέκτημα των κεραμικών επιφανειών – τουλάχιστον με τα 

παλιότερα μοντέλα – ήταν η ευθραυστότητά τους, που οδηγεί σε “κατάγματα” 

αυτών [99]. Η χρησιμοποίηση απλώς κεραμικών επιστρώσεων επί μεταλλικών 

προθέσεων, ενώ αυξάνει τη σκληρότητα και μπορεί να μειώσει θεωρητικά τη 

φθορά χωρίς το μειονέκτημα της μεγαλύτερης ευθραυστότητας, έχει με τη σειρά 

της το μειονέκτημα πως αυτές οι επιστρώσεις μπορεί να αποκολληθούν από το 

υπόστρωμά τους, με τελικά χειρότερο αποτέλεσμα [100].  

Το οξυγονωμένο ζιρκόνιο (OxZr) είναι ένα κράμα που συνδυάζει τα οφέλη 

μειωμένης φθοράς των κεραμικών επιφανειών με την ανθεκτικότητα των 

μεταλλικών, εξαλείφοντας το ζήτημα ευθραυστότητάς των κεραμικών, αλλά και 

τον κίνδυνο αποκόλλησης από το υπόστρωμα, χάρη στα ιδιαίτερα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του. Η μελέτη της χρήσης του ζιρκονίου στην ορθοπαιδική 

ξεκίνησε το 1989, ενώ το 1995 εμφυτεύτηκαν οι πρώτες μονοπολικές 

αρθροπλαστικές ισχίου από ζιρκόνιο [101]. Ολικές αρθροπλαστικές γόνατος με 

χρήση ένθετων ζιρκονίου ως μηριαίο ένθετο της πρόθεσης χρησιμοποιούνται από 

το 1997 [102]. Μια τέτοια, η Genesis II – OXINIUM (Smith & Nephew, 

Memphis, TN, USA) είναι το αντικείμενο μελέτης της παρούσας διατριβής.  
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Α6. GENESIS II - OXINIUM 

 

Α6.1 ΖΙΡΚΟΝΙΟ (Zr) 

 

Το ζιρκόνιο (Zirconium, Zr) είναι ένα χημικό στοιχείο με ατομικό αριθμό 40 

και ατομικό βάρος 91,224. Είναι μέταλλο και δεν συναντάται σχεδόν ποτέ χωρίς 

προσμίξεις στη φύση. Οφείλει το όνομά του στην περσική λέξη zirgun, που 

σημαίνει το έχων χρυσαφί χρώμα (Εικόνα Α6.1). 

 

 

 

Εικόνα Α6.1. Δείγματα του μετάλλου ζιρκόνιο (Zr) 

 

Η ζιρκονία (zirconia) είναι το οξείδιο του ζιρκονίου και χρησιμοποιείται 

συχνά ως υλικό προσθετικών συσκευών στην οδοντιατρική και αισθητική λόγω 

των μοναδικών χημικών και μηχανικών του ιδιοτήτων. Νανοσωματίδια οξειδίου 

του ζιρκονίου χρησιμοποιούνται επίσης ως φορείς φαρμάκων ή γονιδίων [103]. 

Συνήθως χρησιμοποιούνται διάφορα κράματα του ζιρκονίου, ενώ το ίδιο το 

ζιρκόνιο από μόνο του δεν έχει κάποιο βιολογικό ρόλο.  

Στην ορθοπαιδική χρησιμοποιείται στις ολικές αρθροπλαστικές ένα κράμα 

που περιέχει 97,5% ζιρκόνιο και 2,5% νιόβιο. Το νιόβιο (Niobium, Nb) είναι ένα 

χημικό στοιχείο με ατομικό αριθμό 41 και ατομικό βάρος 92,906. Είναι ένα από 

τα πιο βιοσυμβατά μέταλλα που είναι γνωστά σήμερα.  
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Α6.1.1 Οξειδωμένο ζιρκόνιο 

Το κράμα ζιρκονίου - νιοβίου οξυγονώνεται στον αέρα σε θερμοκρασίες 

>500ο C. Η συνήθης θερμοκρασία που χρησιμοποιείται είναι 600-700ο C [100, 

104]. Η θερμική διάχυση αυτού του κράματος σε περιβάλλον πλούσιο σε οξυγόνο 

οδηγεί στη δημιουργία ενός κεραμικού οξειδίου που καλύπτει την επιφάνεια του 

κράματος, δημιουργώντας μια επίστρωση με πάχος περίπου 5 μm (2,2 – 7 μm) 

(Εικόνα Α6.2) [100, 105, 106].  

 

 

 

Εικόνα Α6.2. Σχεδιάγραμμα της θερμικής διάχυσης (500oC) υπό οξυγόνο (Oxygen diffusion) 

του μετάλλου (Metal subtrate) με δημιουργία ενός κεραμικού επιστρώματος (Ceramic oxide) 

©THE JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY, από το άρθρο: Ries MD, Salehi A, Widding K, Hunter 
G. Polyethylene wear performance of oxidized zirconium and cobalt-chromium knee components under 
abrasive conditions. J Bone Joint Surg Am. 2002;84-A Suppl 2:129-35 

 

Για να δημιουργηθεί πιο παχύ επίστρωμα, θα πρέπει η διαδικασία της 

οξείδωσης να πραγματοποιηθεί σε πολύ μεγαλύτερες θερμοκρασίες και για 

περισσότερη ώρα. Τέτοιες συνθήκες εντούτοις, μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά 

και ανεπανόρθωτα τις μηχανικές ιδιότητες του μεταλλικού υποστρώματος, λόγω 

της παρατεταμένης διάχυσης του οξυγόνου σε αυτό [100, 107, 108].  

Με την προαναφερθείσα διαδικασία λοιπόν, δημιουργείται ένα ομοιόμορφο 

οξείδιο με ομαλή και σταδιακή μετάβαση από το κεραμικό οξείδιο (οξειδωμένο 

ζιρκόνιο - OxZr) στο υπόστρωμα του ζιρκονίου - νιοβίου [100] (Εικόνα Α6.3).  
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Εικόνα Α6.3. Εικόνα ηλεκτρονικού μικροσκοπίου που δείχνει τη μετάβαση από το μεταλλικό 

επίστρωμα (Zr metal) στο οξειδωμένο - κεραμικό επίστρωμα (Oxide film) 

©ACTA BIOMATERIALIA, από το άρθρο: Balla VK, Xue W, Bose S, Bandyopadhyay A. Laser-assisted Zr/ZrO2 coating 

on Ti for load-bearing implants. Acta Biomaterialia 2009;5:2800-2809 

 

Έτσι το υλικό αποκτά μια μαύρη κεραμική επιφάνεια, κι όχι μια επιφανειακή 

επίστρωση η οποία θα παρουσίαζε μια πιο αδύναμη σύνδεση με το υπόστρωμα 

υπό μηχανική φόρτιση. Αντίθετα, η σύνδεση του OxZr  με το    υπόστρωμα είναι 

χημικού τύπου και ως εκ τούτου έχει καλύτερη προσκόλληση και διάχυση σε 

αυτό συγκριτικά με άλλες χρησιμοποιούμενες επιφάνειες. Ουσιαστικά δηλαδή 

δεν πρόκειται για μια επίστρωση κεραμικού επί μέταλλο, αλλά μια μετατροπή 

μιας μεταλλικής επιφάνειας (που προσφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα) σε ένα 

λεπτό στρώμα κεραμικού, του οξυγονωμένου ζιρκονίου (που προσφέρει τις 

καλύτερες τριβολογικές ιδιότητες των κεραμικών) (Εικόνα Α6.4). Το τελικό 

αποτέλεσμα είναι μια ισχυρότατη διασύνδεση της επιφανειακής επίστρωσης με 

αυτή του υποστρώματος. 

 

Α6.1.2 Ιδιότητες οξειδωμένου ζιρκονίου 

Τα κυριότερα μηχανικά χαρακτηριστικά αυτής της πρόθεσης όσον αφορά τη 

χρήση της σε ολικές αρθροπλαστικές γόνατος είναι – όπως προαναφέρθηκε - η 

σκληρότητα, που προέρχεται από τη μεταλλική φύση του κράματος ζιρκονίου – 

νιοβίου που αποτελεί τη βάση της πρόθεσης, η μειωμένη τριβή, που προέρχεται  
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Εικόνα Α6.4. Σχηματική απεικόνιση της δημιουργίας κεραμικού επιστρωματος (Ceramic 

oxide) μέσω θερμικής διάχυσης (External heat) υπό οξυγόνο (Oxygen diffusion) του μετάλλου 

(Metal subtrate) 

©Smith-Nephew, από την ιστοσελίδα: http://www.smith-nephew.com/professional/products/all-products/oxinium-

femoral-heads/ 

 

από την κεραμική επιφάνεια του οξειδωμένου ζιρκονίου που σχηματίζεται με τη 

θερμική διάχυση, καθώς και η βιοσυμβατότητα.  

Η σκληρότητα του κράματος  OxZr είναι 12,1 GPa. Αυτή η τιμή είναι 

υπερδιπλάσια αυτής του κράματος χρωμίου-κοβαλτίου (CoCr – 5,4  GPa) ή και 

του κράματος τιτάνιο/αλουμίνιο/βανάδιο (5,6 Gpa), που συμβατικά 

χρησιμοποιούνται στις περισσότερες αρθροπλαστικές γόνατος [105, 109, 110]. 

Το γεγονός αυτό, εκτός του ότι προσφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, μειώνει 

και την πιθανότητα η παρουσία μικροσωματιδίων φθοράς τύπου τρίτου σώματος 

να “γρατζουνίσει” το υλικό, αλλοιώνοντάς το σε βαθμό που να μειώσει την 

ομαλότητά του [100, 111]. 

Η επιφάνεια του OxZr, επίσης, είναι πιο υδρόφιλη από αυτή του CoCr, με 

αποτέλεσμα να παρουσιάζει μειωμένο συντελεστή τριβής με το πολυαιθυλένιο 

υψηλού μοριακού βάρους [100, 109, 110, 112, 113, 114]. Σε αυτό φαίνεται να 

παίζει ρόλο η μεγαλύτερη ηλεκτροαρνητικότητα του ZrO2, σε σχέση με αυτή του 

χρωμίου και του οξυγόνου που καταλαμβάνουν την επιφάνεια του CoCr. Οι πιο 

ηλεκτροαρνητικές επιφάνειες ελκύουν περισσότερο το νερό, και είναι ως εκ 

τούτου πιο υδρόφιλες [111]. 
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Μια άλλη σημαντική ιδιότητα του οξειδωμένου ζιρκονίου είναι η 

βιοσυμβατότητά του. Οι Balla και συν. χρησιμοποίησαν μια σειρά 

κλωνοποιημένων πρόδρομων οστεοβλαστών από εμβρυϊκό ανθρώπινο οστίτη 

ιστό το οποία καλλιέργησαν πάνω σε επιφάνεια οξειδωμένου ζιρκονίου και σε 

επιφάνεια τιτανίου για σύγκριση. Ο αριθμός των ζωντανών κυττάρων μετά από 

11 μέρες καλλιέργειας επί του OxZr άγγιξε τον αντίστοιχο αριθμό επί της 

επιφάνειας του τιτανίου, που είναι ένα από τα πιο βιοσυμβατά μέταλλα που 

γνωρίζουμε [100]. Παρομοίως, οι Rose και συν. βρήκαν πως τα σωματίδια 

φθοράς που δημιουργούνται από το OxZr είναι λιγότερο κυτταροτοξικά και 

ενεργοποιούν μικρότερου βαθμού φλεγμονώδη αντίδραση σε σχέση με τα 

σωματίδια φθοράς από CoCr [115]. 

 

Α6.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΟΥ ΖΙΡΚΟΝΙΟΥ ΣΤΗΝ 

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 

 

Υπάρχει μια διαρκής αναζήτηση για χρήση καλύτερων υλικών στις 

αρθροπλαστικές. Πιστεύεται πως υλικά με αυξημένη σκληρότητα ώστε να μην 

υπόκεινται σε επιφανειακή φθορά, καλύτερα τριβολογικά χαρακτηριστικά ώστε 

να μειωθεί η δημιουργία μικροσωματιδίων φθοράς που οδηγούν σε χαλάρωση 

των αρθροπλαστικών, και με ικανή βιοσυμβατότητα ώστε να μην υπάρχουν 

παρενέργειες από τη χρήση τους, θα προσφέρουν καλύτερα μακροχρόνια 

αποτελέσματα σε σχέση με τα ως τώρα χρησιμοποιούμενα υλικά. Η ανάγκη αυτή 

είναι πιο έκδηλη σε νεαρότερους ασθενείς που η ανάγκη για πιο μακροχρόνια 

αποτελέσματα είναι μεγαλύτερη. Όπως είδαμε προηγουμένως, το οξειδωμένο 

ζιρκόνιο συγκεντρώνει όλες τις παραπάνω ιδιότητες, γεγονός που το κάνει ένα 

πολύ ελκυστικό υλικό για να χρησιμοποιηθεί στις αρθροπλαστικές [116]. 
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Α6.2.1 Οξειδωμένο ζιρκόνιο σε ημιαρθροπλαστική ισχίου 

Η αρχική χρήση του οξειδωμένου ζιρκονίου στην ορθοπαιδική ήταν για 

ημιαρθοπλαστική ισχίου. Με οξειδωμένο ζιρκόνιο καλύπτονταν η κεφαλή του 

μηριαίου, το πρόθεμα δηλαδή που τοποθετείται επί του μηριαίου στυλεού και το 

οποίο αρθρώνεται με την τεχνητή κεφαλή που τοποθετείται επί της κοτύλης 

[101,117].  

 

Α6.2.2 Οξειδωμένο ζιρκόνιο σε ολική αρθροπλαστική ισχίου 

Εν συνεχεία χρησιμοποιήθηκε με τον ίδιο τρόπο και στις ολικές 

αρθροπλαστικές ισχίου. Η χρήση του έχει συνδεθεί με πολύ ικανοποιητικά 

αποτελέσματα τόσο ως προς την κλινική επιβίωση σε μεγάλες κλινικές σειρές 

[118] και σε μητρώα αρθροπλαστικών [119], όσο και ως προς την in vivo φθορά 

του πολυαιθυλενίου [120,121].  

Μια σειρά από συγκριτικές μελέτες ωστόσο καταλήγουν στο συμπέρασμα 

πως ο κυριότερος παράγοντας που μειώνει τη φθορά και βελτιώνει την επιβίωση 

σε ολικές αρθροπλαστικές ισχίου είναι η χρήση πολυαιθυλενίου με 

διασταυρούμενους δεσμούς (HXLPE – highly cross-linked polyethylene), ενώ ο 

τύπος της επιφάνειας της κεφαλής του μηριαίου, μάλλον δεν παίζει τόσο 

σημαντικό ρόλο. Αυτό έχει αναδειχτεί σε πολλαπλές in vivo μελέτες 

ακτινολογικά [122, 123, 124, 125] και με ραδιοστερεομετρική ανάλυση [126, 

127].  

 

Α6.2.3 Οξειδωμένο ζιρκόνιο σε ολική αρθροπλαστική γόνατος 

Στις ολικές αρθροπλαστικές γόνατος το οξειδωμένο ζιρκόνιο άρχισε να 

χρησιμοποιείται το 2001 ως κάλυμμα της μηριαίας πρόθεσης, όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως. 
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Α6.2.3.1 Ολική αρθροπλαστική γόνατος GENESIS II – OXINIUM – τεχνικά 

χαρακτηριστικά 

Η ολική αρθροπλαστική γόνατος Genesis II (Smith & Nephew, Memphis, 

Tennessee, USA) είναι μια πρόθεση που αποτελείται από μια κνημιαία 

ασύμμετρη, ανατομική βάση κατασκευασμένη από κράμα τιτανίου – αργιλίου – 

βαναδίου (Ti 6%-Al 4%-V), πάνω στην οποία ενσωματώνεται το πρόθεμα του  

 

 

 

Εικόνα Α6.5. Ολική αρθροπλαστική OXINIUMΤΜ που φέρει μηριαία πρόθεση με οξειδωμένο 

ζιρκόνιο 

©Smith-Nephew / John R. Patrick, από την ιστοσελίδα: 

https://www.johnpatrick.com/images/MovableType/OxiniumKneeCard.jpg 

 

πολυαιθυλενίου που έχει αποστειρωθεί με οξείδιο του αιθυλενίου. Το μηριαίο 

πρόθεμα φέρει μια πιο βαθιά και προς τα έξω εντομή τροχιλίας, ώστε να 

βελτιώνει την επαφή και την κίνηση της επιγονατίδας πάνω σε αυτή. Ο οπίσθιος 

έξω μηριαίος κόνδυλος είναι πιο παχύς από τον αντίστοιχο έσω, ώστε να μην 

στρίβει προς τα έξω η πρόθεση κατά την κάμψη. Τόσο η κνημιαία όσο και η 

μηριαία πρόθεση τοποθετούνται με χρήση τσιμέντου, ενώ υπάρχουν 

διαφορετικές μηριαίες προθέσεις ανάλογα με την επιλογή για διατήρηση ή όχι 

του οπίσθιου χιαστού συνδέσμου [128].  
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Η συγκεκριμένη ολική αρθροπλαστική προσφέρει τη δυνατότητα της χρήσης 

μηριαίου προθέματος κατασκευασμένο από οξειδωμένο ζιρκόνιο, με στόχο την 

κλινική απόδοση των θεωρητικών – εργαστηριακών πλεονεκτημάτων του νέου 

αυτού υλικού.  

Η Genesis II – Oxinium (Εικόνα Α6.5) (Smith & Nephew, Memphis, 

Tennessee, USA), όπως ονομάζεται η εν λόγω πρόθεση όταν χρησιμοποιείται το 

ζιρκόνιο ως υλικό του μηριαίου της τμήματος, έχει χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο 

αριθμό ασθενών στην Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 

Λάρισας ήδη από το 2002. 

 

Α6.3 ΤΟ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΟ ΖΙΡΚΟΝΙΟ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ (IN 

VITRO) ΜΕΛΕΤΕΣ  

 

Η θεωρητική ανωτερότητα του οξειδωμένου ζιρκονίου στη μείωση της 

τριβής όταν αυτό χρησιμοποιείται ως επίστρωμα της μηριαίας πρόθεσης, έχει 

επιβεβαιωθεί με προσομοίωση φθοράς με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η 

προσομοίωση φθοράς με τη χρήση μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων ανέδειξε 

τη μειωμένη τριβή που προκαλείται από τη χρήση οξειδωμένου ζιρκονίου σε 

σχέση με το κράμα CoCr [129]. Πολλαπλές εργαστηριακές μελέτες in vitro έχουν 

επιβεβαιώσει αυτά τα ευρήματα με τη χρήση εξομοιωτή κίνησης του γόνατος.  

 

Α6.3.1 Αλλοίωση επιφάνειας OxZr κατά την τοποθέτηση του υλικού 

Η επιφάνεια του οξειδωμένου ζιρκονίου δεν επηρεάζεται από τη χρήση της 

πρόθεσης κατά την τοποθέτηση της αρθροπλαστικής. Η εμφύτευση της μηριαίας 

πρόθεσης στο μηριαίο γίνεται με χτύπημα αυτής με ειδικό εργαλείο (impactor) 

που δημιουργεί μια ισχυρή πρόσκρουση. Εντούτοις οι  Vanlommel και συν. 
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έδειξαν σε πειραματικό μοντέλο εξομοίωσης της διαδικασίας πως αυτή ελάχιστα 

επηρεάζει την ομαλότητα της επιφάνειας του OxZr. Το ίδιο ισχύει και για το 

κράμα CoCr [130]. 

 

Α6.3.2 Εξομοίωση φθοράς με τη χρήση επί ακέραιων προθέσεων 

Ο πίνακας Α συνοψίζει τις σημαντικότερες από τις μελέτες που ερεύνησαν 

σε εργαστηριακό επίπεδο με χρήση εξομοιωτή την τριβή και την ποσότητα των 

παραγόμενων μικροσωματιδίων φθοράς κατά τη χρήση της συγκεκριμένης 

πρόθεσης καθώς και τα ευρήματά τους (Πίνακας Α6.1). 

Οι Davidson και συν. χρησιμοποίησαν έναν εξομοιωτή που έθετε υψηλό 

στρες επαφής και αναπαρήγαγε συνθήκες ολίσθησης και “οργώματος” και 

βρήκανε πως ύστερα από 2.000.000 κύκλους στον εξομοιωτή το OxZr είχε 

μικρότερο συντελεστή φθοράς και συνολική ποσότητα φθοράς από το  CoCr 

(0,033 ± 0,005 vs. 0,079 ± 0,001 και 33 μm vs 64 μm, αντίστοιχα) [131]. 

Αντίστοιχα ευρήματα είχε η μελέτη των White και συν. που με τη χρήση ενός 

εξομοιωτή κίνησης και φόρτισης γόνατος μέτρησαν τη φθορά του 

πολυαιθυλενίου υψηλού μοριακού βάρους (UHMWPE) από OxZr σε σχέση με 

την αντίστοιχη από CoCr μετά από 2.000.000 κύκλους. Η φθορά με τη χρήση  

OxZr ήταν στατιστικά σημαντικά μικρότερη (𝑝 = 0,006). Η φθορά του 

πολυαιθυλενίου όταν ερχόταν σε επαφή με CoCr, αλλά και της ίδιας της μηριαίας 

πρόθεσης από  CoCr σε σχέση με την αντίστοιχη από OxZr ήταν μεγαλύτερη 

τόσο μακροσκοπικά, όσο και μικροσκοπικά (𝑝 = 0,027). Βρέθηκε μάλιστα 

γραμμική σχέση συσχέτισης μεταξύ της φθοράς της μεταλλικής πρόθεσης του 

μηριαίου και της αντίστοιχης του πολυαιθυλενίου [111].  

Οι Spector και συν. συνέκριναν τη φθορά του πολυαιθυλενίου υψηλού 

μοριακού βάρους (UHMWPE) σε ΟΑΓ σε εξομοιωτή κίνησης γόνατος με ένα 

εύρος 1,9-6,1 εκατομμυρίων κύκλων φόρτισης και βρήκανε 85% μείωση του  
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ΜΕΛΕΤΗ 

(ΕΤΟΣ) 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΑ ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

Davidson 

και συν. 

(1994) 

Προσδιορισμός φθοράς 

από απόξεση 

Διάφορες κεραμικές 

και μεταλλικές 

επιφάνειες 

Αύξηση της σκληρότητας του 

υλικού, μειώνει τη φθορά  

White και 

συν. (1994) 

Ανάλυση φθοράς σε 

εξομοιωτή γόνατος με 

2.000.000 κύκλους 

OxZr vs. CoCr επί 

πολυαιθυλενίου 

υψηλού μοριακού 

βάρους (UHMWPE)  

Το OxZr παρήγαγε στατιστικά 

σημαντικά λιγότερη φθορά σε 

σχέση με το CoCr (p=0.006) 

Spector και 

συν. (2001) 

Ανάλυση φθοράς σε 

εξομοιωτή γόνατος 

με >5.000.000 κύκλους 

OxZr vs. CoCr επί 

UHMWPE 

Το OxZr παρήγαγε 85% λιγότερη 

φθορά σε σχέση με το CoCr 

Ezzet και 

συν. (2004) 

Ανάλυση φθοράς σε 

εξομοιωτή γόνατος με 

5.000.000 κύκλους 

OxZr vs. CoCr επί 

UHMWPE 

Το OxZr παρήγαγε 42% λιγότερη 

φθορά σε σχέση με το CoCr 

Tsukamoto 

και συν. 

(2006) 

Ανάλυση φθοράς σε 

εξομοιωτή γόνατος με 

τέσσερις βαθμούς 

ελευθερίας της κίνησης  

OxZr vs. CoCr επί 

UHMWPE 

Το OxZr παρήγαγε 4 φορές 

λιγότερη φθορά σε σχέση με το 

CoCr 

Lee και 

συν. (2008) 

Ανάλυση φθοράς σε 

εξομοιωτή γόνατος με έξι 

βαθμούς ελευθερίας της 

κίνησης σε >4.000.000 

κύκλους (ισοδύναμο με 4 

έτη βάδισης) 

OxZr vs. CoCr επί 

UHMWPE 

Το OxZr παρήγαγε 78% λιγότερη 

φθορά σε σχέση με το CoCr 

Vanbiervliet 

και συν. 

(2011) 

Ανάλυση φθοράς επί της 

επιγονατιδομηριαίας 

άρθρωσης. Εξομοίωση 

κίνησης γόνατος με τη 

μηριαία πρόθεση σε έσω 

στροφή και μέτρηση της 

φθοράς επί τεχνητής 

επιγονατίδας 

OxZr vs. CoCr επί 

ένθετου 

επιγονατίδας από 

UHMWPE 

Μικρότερη φθορά με τη χρήση 

OxZr (0,19 mm3/1.000.000 

κύκλους) σε σχέση με τη χρήση 

CoCr (0,34 mm3/1.000.000 

κύκλους), αλλά η διαφορά δεν 

ήταν στατιστικά σημαντική. 

Μεγαλύτερη φθορά σε σχέση με 

αυτή που προκαλείται στην 

μηροκνημιαία άρθρωση 

 

Πίνακας Α6.1. Εργαστηριακές μελέτες in vitro για τον έλεγχο της τριβής που προκαλείται με 

τη χρήση του οξειδωμένου ζιρκονίου (OxZr) με εξομοίωση χρήσης επί ακέραιων προθέσεων  

(CoCr: κράμα κοβαλτίου – χρωμίου, UHMWPE: πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους) 

 

συνολικού ποσοστού φθοράς με τη χρήση OxZr σε σχέση με το  CoCr (0,69 ± 

0,52 mm3/1.000.000 κύκλους vs 4,86 ± 2,30 mm3/ 1.000.000 κύκλους - 𝑝 =
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0,097). Μάλιστα, παρότι ο μηχανισμός εξομοίωσης της κίνησης δεν 

δημιουργούσε συγκεκριμένα συνθήκες απόξεσης, παρουσιάστηκαν στην 

επιφάνεια του CoCr ρωγμές στην προσθιο-οπίσθια  κατεύθυνση, στη φορά της 

κίνησης των κύκλων φόρτισης, σε αντίθεση με το OxZr που παρέμεινε αρραγές. 

Αυτό δεν ήταν εμφανές μόνο μακροσκοπικά, αλλά και στη μέτρηση της 

τραχύτητας των υλικών μετά την ολοκλήρωση της δοκιμασίας [112]. 

Αντίστοιχα ευρήματα ανέφεραν και οι Ezzet και συν. που βρήκαν πως το 

συνολικό βάρος των μικροσωματιδίων φθοράς ήταν κατά 42% μικρότερο με τη 

χρήση OxZr σε σχέση με το  CoCr (11,64 ±  1,26 𝑚𝑔/1.000.000 κύκλους vs 

19,99 ±  2,07 𝑚𝑔/ 1.000.000 κύκλους – 𝑝 < 0,01), ενώ και ογκομετρικά η 

φθορά ήταν στατιστικά μικρότερη με τη χρήση OxZr (𝑝 < 0,05) [132].  

Μείωση της φθοράς του πολυαιθυλενίου με τη χρήση OxZr βρήκαν και οι 

Tsukamoto και συν. σε μια μελέτη σύγκρισης με μια άλλη αρθροπλαστική 

γόνατος, την Bi-surface. Δυο διαφορετικές εκδοχές αυτής, μία με OxZr και μία 

με CoCr μελετήθηκαν για φθορά σε ένα εξομοιωτή κίνησης του γόνατος με 4 

βαθμούς ελευθερίας. Η μηριαία πρόθεση με OxZr προκάλεσε 4 φορές μικρότερη 

φθορά του πολυαιθυλενίου σε σχέση με το CoCr. Ένα άλλο εύρημα της εν λόγω 

μελέτης ήταν πως όταν χρησιμοποιήθηκε UHMWPE που είχε ακτινοβοληθεί σε 

3,5 Mrad η φθορά ήταν στατιστικά μεγαλύτερη σε σχέση με τη χρήση UHMWPE 

που είχε ακτινοβοληθεί σε 5-7 Mrad, ανεξάρτητα της επιφάνειας της μηριαίας 

πρόθεσης [133]. 

Οι Lee και συν. χρησιμοποίησαν έναν εξομοιωτή γόνατος με έξι βαθμούς 

ελευθερίας στην κίνηση και συνέκριναν τη φθορά από την εξομοίωση κίνησης 

OxZr και CoCr επί του UHMWPE. Αυτό έγινε για 4.000.000 κύκλους 

επιβαρυμένης βάδισης. Η επιβαρυμένη βάδιση ασκεί 25% περισσότερες δυνάμεις 

τόσο στο προσθιο-οπίσθιο επίπεδο, όσο και σε στροφές έσω και έξω. Ύστερα 

από 4.000.000 κύκλους λοιπόν, που αντιστοιχούν σε 4 έτη βάδισης σε 

πραγματικές συνθήκες, η ανάλυση έδειξε πως ο συνδυασμός CoCr – UHMWPE 
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παρουσίασε περισσότερη φθορά τόσο μακροσκοπικά όσο και μικροσκοπικά τόσο 

στην πλευρά της μηριαίας πρόθεσης όσο και στου πολυαιθυλενίου σε σχέση με 

τις αντίστοιχες επιφάνειες του συνδυασμού OxZr – UHMWPE (Εικόνα Α6.6). Η 

φθορά του πολυαιθυλενίου ήταν κατά 78% μικρότερη όταν αυτό συνδυαζόταν με 

OxZr σε σχέση με CoCr (10,4 𝜇𝑔 έναντι 47,5 𝜇𝑔 −  𝑝 = 0,037) [134]. 

 

 

 

Εικόνα Α6.6. Φωτογραφία μηριαίας πρόθεσης από CoCr (α) και από OxZr (β) μετά από 

4.000.000 κύκλους στον εξομοιωτή γόνατος. Είναι εμφανής και μακροσκοπικά η συγκριτικά 

μεγαλύτερη έκταση της φθοράς στην επιφάνεια της πρόθεσης από CoCr 

© The Knee, από το άρθρο: Lee JK, Maruthainar K, Wardle N, Haddad F, Blunn GW. Increased force simulator wear 

testing of a zirconium oxide total knee arthroplasty. Knee. 2009 Aug;16(4):269-74. doi: 10.1016/j.knee.2008.12.010 

 

Οι Vanbiervliet και συν. εξέτασαν τη φθορά που προκαλούν οι μηριαίες 

προθέσεις όχι επί του ένθετου πολυαιθυλενίου μεταξύ μηρού και κνήμης, αλλά 

επί μιας τεχνητής επιγονατίδας στην επιγονατιδομηριαία άρθρωση, όταν δηλαδή 

έχει γίνει αντικατάσταση της επιγονατίδας. Μάλιστα χρησιμοποιήθηκε 

εξομοιωτής γόνατος που έφερε τη μηριαία πρόθεση σε έσω στροφή προκειμένου 

να δημιουργήσει συνθήκες κακού προσανατολισμού (maltracking) και 

μεγαλύτερη πίεση στο επιγονατιδικό ένθετο. Η φθορά που προκλήθηκε ήταν 

πολύ μικρότερη της αντίστοιχης φθοράς που προκαλείται επί του πολυαιθυλενίου 

στην μηροκνημιαία άρθρωση. Η φθορά ήταν μικρότερη όταν ως μηριαία πρόθεση 

χρησιμοποιήθηκε OxZr (0,19 mm3/1.000.000 κύκλους) σε σχέση με τη χρήση 

CoCr (0,34 mm3/1.000.000 κύκλους), αλλά η διαφορά δεν ήταν στατιστικά 

σημαντική (𝑝 = 0,25) [135]. 
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Α6.3.3 Εξομοίωση φθοράς με τη χρήση επί ειδικών – μη ιδανικών - 

συνθηκών 

Μια κριτική όλων των παραπάνω μελετών είναι πως ελέγχουν τη φθορά που 

προκαλεί η χρήση του οξειδωμένου ζιρκονίου σε ιδανικές συνθήκες 

προσανατολισμού των προθέσεων. Στην πραγματικότητα όμως αυτές οι 

συνθήκες δεν επιτυγχάνονται πάντα και είναι άγνωστο αν οι «εξελιγμένες» 

επιφάνειες έχουν τα ίδια καλά αποτελέσματα μείωσης της φθοράς επί λιγότερο 

ιδανικών συνθηκών.  

Οι Ezzet και συν. συνέκριναν σε εξομοιωτή γόνατος τη φθορά του UHMWPE 

από μηριαίες προθέσεις με OxZr και με CoCr. Τροποποίησαν όμως τον 

εξομοιωτή ώστε τα κάθετα φορτία να εφαρμόζονται με ραιβότητα 3ο και η 

στροφή της κνήμης να φτάνει τις 20ο. Μετά από 5.000.000 κύκλους η μέτρηση 

του βάρους και του όγκου των μικροσωματιδιών φθοράς ανέδειξε πως το OxZr 

προκάλεσε 55% μικρότερη φθορά σε σχέση με το CoCr [136]. 

Άλλες μελέτες [106, 137] εξέτασαν τη φθορά του πολυαιθυλενίου όταν οι 

επιφάνειες επαφής είναι ήδη φθαρμένες. Έχει ήδη αναφερθεί πως η τραχύτητα 

των μηριαίων προθέσεων αυξάνεται in vivo σε σχέση με τις εργαστηριακές τιμές 

του υλικού πριν την εμφύτευση [93]. Άρα είναι πιθανό η συμπεριφορά των 

υλικών στην πράξη να είναι διαφορετική από αυτή των άφθαρτων υλικών στο 

εργαστήριο. Σκοπός αυτών των μελετών συνεπώς ήταν να αναδείξουν αν μετά τα 

αρχικά στάδια φθοράς η συμπεριφορά του OxZr όντως παραμένει ανώτερη του 

CoCr ή αν μεταβάλλεται (Πίνακας Α6.2). 

Οι Ries και συν. χρησιμοποίησαν μηριαίες προθέσεις καλυμμένες είτε με 

OxZr είτε με CoCr και έφθειραν αυτές τις επιφάνειες με παρόμοιο τρόπο, 

σύμφωνα με την τεχνική που έχει περιγραφεί από τους Widding και συν. [138]. 

Εν συνεχεία υπέβαλαν τις προθέσεις σε κύκλους φόρτισης σε εξομοιωτή κίνησης 

του γόνατος, με συχνότητα 1 Hz και για περισσότερους από 5.000.000 κύκλους  
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ΜΕΛΕΤΗ 

(ΕΤΟΣ) 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΑ ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

Ezzet και 

συν. (2012) 

Ανάλυση φθοράς σε 

εξομοιωτή γόνατος με 

5.000.000 κύκλους, με 

αλλοιωμένες συνθήκες 

φόρτισης (3ο ραιβότητα, 

στροφή κνήμης έως 20ο) 

OxZr vs. 

CoCr επί 

UHMWPE 

Το OxZr παρήγαγε 55% 

λιγότερη φθορά σε σχέση με το 

CoCr 

Ries και 

συν. (2002) 

Ανάλυση φθοράς σε 

εξομοιωτή γόνατος με 

5.000.000 κύκλους επί 

φθαρμένων υλικών 

OxZr vs. 

CoCr επί 

UHMWPE 

Το OxZr παρήγαγε 89% 

λιγότερη φθορά σε σχέση με το 

CoCr 

Φθαρμένο OxZr παρήγαγε ίδια 

συνολική φθορά σε σχέση με το 

μη φθαρμένο CoCr 

Desjardins 

και συν. 

(2008) 

Ανάλυση φθοράς σε 

εξομοιωτή γόνατος με 

5.000.000 κύκλους επί 

φθαρμένων υλικών 

OxZr vs. 

CoCr επί 

UHMWPE 

Φθαρμένο OxZr παρήγαγε 82% 

λιγότερη φθορά σε σχέση με το 

φθαρμένο CoCr 

 

Πίνακας Α6.2. Εργαστηριακές μελέτες in vitro για τον έλεγχο της τριβής που προκαλείται με 

τη χρήση του οξειδωμένου ζιρκονίου (OxZr) με εξομοίωση χρήσης επί ειδικών, μη ιδανικών 

συνθηκών  

(CoCr: κράμα κοβαλτίου – χρωμίου, UHMWPE: πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους) 

 

συνολικά. Η συνολική φθορά του “φθαρμένου” CoCr ήταν 46,1± 4,73 

mm3/1.000.000 κύκλους, ενώ του “φθαρμένου” OxZr 5,27± 0,64 mm3/ 1.000.000 

κύκλους, μειωμένη κατά 89%.  Επιπλέον, βρέθηκε πως το “φθαρμένο” OxZr 

παράγει την ίδια ποσότητα μικροσωματιδίων φθοράς με το φυσιολογικό “μη 

φθαρμένο” CoCr, που είχε φθορά 4,68± 2,30 mm3/ 1.000.000 κύκλους. Ένα 

ακόμα ενδιαφέρον εύρημα ήταν πως το OxZr παρήγαγε μικροσωματίδια φθοράς 

παρόμοιου μεγέθους με το CoCr (μικρότερα του 1 μm), αλλά σε στατιστικά 

σημαν τικά μικρότερο αριθμό (44% μείωση, 𝑝 = 0,02) [106].  

Μια παρόμοιου σχεδιασμού μελέτη με εξομοιωτή κίνησης γόνατος στους 

5.000.000 κύκλους, βρήκε 82% μειωμένη φθορά όταν χρησιμοποιήθηκαν 

“φθαρμένα” ένθετα OxZr σε σχέση με όταν χρησιμοποιήθηκαν “φθαρμένα” 

ένθετα CoCr [137].  
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Α6.3.4 Εξομοίωση φθοράς χόνδρου από τη χρήση προθέσεων 

Οι Patel & Spector με τη σειρά τους εξέτασαν τη φθορά των υλικών όταν 

έρχονται σε επαφή με χόνδρο. Χρησιμοποίησαν βόειο χόνδρο και βρήκανε πως 

ο συντελεστής τριβής για το OxZr ήταν στατιστικά σημαντικά μικρότερος από 

αυτόν για το CoCr (𝑝 < 0,0001), ενώ και η φθορά του χόνδρου ήταν μικρότερη 

κατά 30% όταν ερχόταν σε επαφή με OxZr σε σχέση με το CoCr, αν και η 

διαφορά δεν ήταν στατιστικά σημαντική (𝑝 > 0,1) [101]. 

Η αρχική χρήση του οξειδωμένου ζιρκονίου στην ορθοπαιδική ήταν για 

ημιαρθοπλαστική ισχίου, όπου η κεφαλή του μηριαίου έρχεται σε επαφή με το 

χόνδρο της κοτύλης και γι’ αυτό υπήρχε αυτό το ενδιαφέρον και έγινε αυτή η 

μελέτη. Αυτή η πληροφορία εντούτοις έχει την αξία της και για τις ολικές 

αρθροπλαστικές του γόνατος, μιας και πολλές φορές αυτές γίνονται χωρίς 

αντικατάσταση της επιγονατίδας κι έτσι ο χόνδρος της επιγονατίδας παραμένει 

μέσα στην άρθρωση σε επαφή με τη μηριαία πρόθεση. Όπως αναφέρθηκε και σε 

προηγούμενο κεφάλαιο αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εκφυλιστικές αλλοιώσεις 

του χόνδρου της επιγονατίδος.  

Οι Vanlommel και συν. εξέτασαν στο εργαστήριο αυτό το θέμα και 

κατέληξαν σε συμπεράσματα αντίστοιχα των Patel & Spector (Πίνακας Α6.3). 

Συγκεκριμένα έθεσαν χόνδρο από χοίρειο επιγονατίδα σε 400.000 κύκλους 

φόρτισης επί OxZr, CoCr ή φυσικό χόνδρο και μελέτησαν την κατάσταση του 

χόνδρου μετά το τεστ. Η αλλοίωση του χόνδρου ήταν σημαντική και με τα δυο 

υλικά σε σχέση με τη φόρτιση επί υγιούς χόνδρου. Και μεταξύ τους όμως τα δυο 

υλικά είχαν διαφορά, με το OxZr να προκαλεί στατιστικά σημαντικά μικρότερη 

φθορά στο χόνδρο σε σχέση με το CoCr (𝑝 = 0,038) [139]. 
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ΜΕΛΕΤΗ 

(ΕΤΟΣ) 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΑ ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

Patel & 

Spector 

(1997) 

Υλικά σε επαφή 

με βόειο χόνδρο  

OxZr vs. CoCr 

επί βόειου 

χόνδρου 

Ο συντελεστής τριβής του  OxZr 

ήταν σημαντικά μικρότερος του 

αντίστοιχου του CoCr (p<0,0001) 

Vanlommel 

και συν. 

(2017) 

Ανάλυση φθοράς 

υλικών επί 

χόνδρου σε 

400.000 κύκλους 

φόρτισης 

Χοίρειος χόνδρος 

επιγονατίδας σε 

επαφή με OxZr 

vs. CoCr vs. υγιή 

χόνδρο 

Και τα δύο υλικά προκάλεσαν 

μεγαλύτερη φθορά σε σχέση με 

τον υγιή χόνδρο 

Το OxZr προκάλεσε σημαντικά 

μικρότερη φθροά σε σχέση με το 

CoCr (p=0,038) 

 

Πίνακας Α6.3. Εργαστηριακές μελέτες in vitro για τον έλεγχο της φθοράς επί υγιούς χόνδρου 

που προκαλείται με τη χρήση του οξειδωμένου ζιρκονίου (OxZr) με εξομοίωση χρήσης  

(CoCr: κράμα κοβαλτίου – χρωμίου) 

 

Α6.3.5 Συμπεράσματα εργαστηριακών (in vitro) μελετών χρήσης του 

οξειδωμένου ζιρκονίου 

Συμπερασματικά λοιπόν, όλες αυτές οι in vitro μελέτες ανέδειξαν πως το 

θεωρητικό πλεονέκτημα της χρήσης του OxZr σε σχέση με το CoCr 

επιβεβαιώθηκαν σε συνθήκες εξομοίωσης της κίνησης του γόνατος στο 

εργαστήριο και πως το οξειδωμένο ζιρκόνιο προκαλεί μικρότερη φθορά από το 

συμβατικό CoCr in vitro. 

Αξίζει ωστόσο να τονιστεί πως στις περισσότερες από αυτές τις μελέτες 

υπήρξε χρηματοδότηση της έρευνας ή κάποιου από τους συγγραφείς από την 

εταιρεία που εμπορεύεται το προϊόν [101, 106, 112, 132]. Αξιοσημείωτο επίσης 

είναι πως η μεθοδολογία στις περισσότερες από αυτές τις μελέτες ήταν παρόμοια 

με χρήση ίδιων μηχανημάτων, ίδιου αριθμού ένθετων και ίδιας μεθοδολογίας. 
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Α6.4 ΤΟ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΟ ΖΙΡΚΟΝΙΟ ΣΕ ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΥΠΟ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (IN VIVO)  

 

Αν και τόσο θεωρητικά όσο και in vitro η χρήση OxZr στις ΟΑΓ προκαλεί 

μικρότερη φθορά τόσο στο πολυαιθυλένιο όσο και στην ίδια τη μηριαία πρόθεση, 

εντούτοις αυτά τα πλεονεκτήματα του OXINIUM δεν έχουν επαληθευτεί μέχρις 

στιγμής και στις in vivo αναλύσεις. 

Η σύγκριση της φθοράς in vivo μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Ο πρώτος 

αφορά τον έλεγχο μηριαίων προθέσεων και πολυαιθυλενίων που αφαιρέθηκαν 

κατά τη διάρκεια μιας αναθεώρησης ολικής αρθροπλαστικής γόνατος. Ο 

δεύτερος αφορά προθέσεις που είναι ακόμα στη θέση τους και γίνεται είτε με 

παρακέντηση του αρθρικού υγρού και έλεγχο αυτού για μικροσωματίδια φθοράς 

είτε με ακτινολογικό έλεγχο του πάχους του πολυαιθυλενίου in situ. 

 

Α6.4.1 Ανάλυση φθοράς από αφαιρεθέντα ένθετα 

Μια σειρά από μελέτες εξέτασαν ΟΑΓ που για λόγους άσχετους με τα υλικά 

– συνήθως λόγω λοίμωξης – χρειάστηκε να αναθεωρηθούν. Οι ερευνητές πήραν 

τα αφαιρεθέντα ένθετα και μελέτησαν τη φθορά που είχαν υποστεί υπό 

πραγματικές συνθήκες in vivo όσο καιρό αυτά ήταν εγκατεστημένα μέσα στον 

οργανισμό από την αρχική ΟΑΓ ως την στιγμή της επέμβασης αναθεώρησης. 

Τέτοιου είδους μελέτες με εξαγωγή και ανάλυση ένθετων μηριαίου από CoCr 

έδειξαν πολλαπλές γρατζουνιές επί της μηριαίας πρόθεσης, αλλά και του 

πολυαιθυλενίου, κατά βάση στην κύρια φορά της κίνησης του γόνατος 

(προσθιοπίσθια) [93, 140]. 

Όταν συγκρίθηκαν μηριαίες προθέσεις OxZr με αντίστοιχες από CoCr και τα 
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αντίστοιχα πολυαιθυλένιά τους, που πάρθηκαν κατά τη διάρκεια αναθεωρήσεων 

ΟΑΓ, τα αποτελέσματα ήταν ανάμεικτα (Πίνακας Α6.4). Αξίζει να σημειωθεί 

πάντως, πως παρόλες τις προσπάθειες να μην πειραχτούν, τόσο οι μηριαίες 

προθέσεις όσο και τα πολυαιθυλένια σίγουρα υπόκεινται περαιτέρω φθορά κατά 

την προσπάθειας αφαίρεσής τους στην διάρκεια της επέμβασης αναθεώρησης, η 

οποία όμως δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί και να συνυπολογιστεί. 

Οι Heyse και συν. μελέτησαν 16 αφαιρεθείσες μηριαίες προθέσεις OxZr ως 

προς τη φθορά της επιφάνειας τόσο των προθέσεων όσο και των αντίστοιχων 

πολυαιθυλενίων και δεν βρήκαν σημαντικές φθορές στα υλικά [141]. Η ίδια 

περίπου ομάδα συγγραφέων, τον ίδιο καιρό, συνέκρινε 11 αφαιρεθείσες μηριαίες 

προθέσεις OxZr οπίσθιας σταθεροποίησης (posterior stabilized - PS) με τα 

αντίστοιχα πολυαιθυλένια με 11 αντίστοιχες – ως προς την ηλικία ασθενούς, το 

BMI, το λόγο αναθεώρησης και την διάρκεια από την πρώτη επέμβαση - 

αφαιρεθείσες μηριαίες προθέσεις CoCr οπίσθιας σταθεροποίησης με τα 

πολυαιθυλένιά τους. Η φθορά των μηριαίων προθέσεων από OxZr οπτικά ήταν 

στατιστικά σημαντικά μικρότερη αυτών από CoCr (𝑝 = 0,005). Αντίστοιχα και 

τα πολυαιθυλένια που  αρθρώνονταν με OxZr είχαν στατιστικά σημαντικά 

μικρότερη φθορά από τα πολυαιθυλένια που  αρθρώνονταν με CoCr (𝑝 = 0,01) 

[142].  

Η ίδια περίπου ομάδα ερευνητών το 2014 μελέτησε την τραχύτητα της 

επιφάνειας αφαιρεθεισών μηριαίων προθέσεων. Συνέκριναν 10 αφαιρεθείσες 

μηριαίες προθέσεις OxZr οπίσθιας σταθεροποίησης (posterior stabilized - PS) με 

10 αντιστοιχισμένες – ως προς το φύλο, την πλευρά τοποθέτησης, την ηλικία 

ασθενούς, το BMI, το λόγο αναθεώρησης και την διάρκεια από την πρώτη 

επέμβαση - αφαιρεθείσες μηριαίες προθέσεις CoCr. Με τη χρήση 

κατατομόμετρου (profilometer) βρέθηκε πως η τραχύτητα της επιφάνειας του 

CoCr ήταν κατά 83% μεγαλύτερη αυτής των αφαιρεθείσων προθέσεων από OxZr 

(𝑝 < 0,0001). Σε σύγκριση με ακέραιες προθέσεις που δεν είχαν τοποθετηθεί σε 
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ΜΕΛΕΤΗ 

(ΕΤΟΣ) 

ΥΛΙΚΑ ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

Heyse και 

συν. (2011)* 

16 αφαιρεθείσες μηριαίες 

προθέσεις OxZr με τα PEs 

Όχι σημαντική φθορά των πολυαιθυλενίων 

Heyse και 

συν. (2011)* 

11 αφαιρεθείσες PS μηριαίες 

προθέσεις OxZr με τα PEs vs.  

11 αφαιρεθείσες PS μηριαίες 

προθέσεις CoCr με τα PEs 

Η φθορά των μηριαίων προθέσεων OxZr μικρότερη 

αυτών από CoCr (p=0.005) 

Η φθορά των πολυαιθυλενίων που  αρθρώνονταν με 

OxZr μικρότερη από τα αντίστοιχα που  αρθρώνονταν 

με CoCr (p=0.01) 

Heyse και 

συν. (2014) 

10 αφαιρεθείσες PS μηριαίες 

προθέσεις OxZr vs.  

10 αφαιρεθείσες PS μηριαίες 

προθέσεις CoCr 

Η τραχύτητα των μηριαίων προθέσεων OxZr 

μικρότερη αυτών από CoCr (p<0,0001) 

 

Anderson και 

συν. (2017) 

20 αφαιρεθέντα PE από ΟΑΓ με 

OxZr vs.  

20 αφαιρεθέντα PE από ΟΑΓ με 

CoCr 

Η φθορά των πολυαιθυλενίων που  αρθρώνονταν με 

OxZr μικρότερη από τα αντίστοιχα που  αρθρώνονταν 

με CoCr (p=0,033) 

Brandt και 

συν. (2013)** 

26 αφαιρεθείσες μηριαίες 

προθέσεις OxZr vs.  

26 αφαιρεθείσες μηριαίες 

προθέσεις CoCr 

Η τραχύτητα των μηριαίων προθέσεων OxZr 

μικρότερη αυτών από CoCr (p≤0,031) 

 

Gascoyne και 

συν. (2016)** 

26 αφαιρεθέντα PE από ΟΑΓ με 

OxZr vs.  

26 αφαιρεθέντα PE από ΟΑΓ με 

CoCr 

Παρόμοιοι τύποι και βαθμός φθοράς πολυαιθυλενίου 

μεταξύ OxZr και CoCr 

Kennard και 

συν. (2017) 

3 αφαιρεθείσες PS μηριαίες 

προθέσεις OxZr με τα PEs vs.  

3 αφαιρεθείσες PS μηριαίες 

προθέσεις CoCr με τα PEs 

Παρόμοια τραχύτητα μηριαίας πρόθεσης μεταξύ 

OxZr και CoCr 

Παρόμοιοι τύποι και βαθμός φθοράς πολυαιθυλενίου 

μεταξύ OxZr και CoCr 

Hui και συν. 

(2011) 

2 αφαιρεθέντα PE από ΟΑΓ με 

OxZr vs.  

2 αφαιρεθέντα PE από ΟΑΓ με 

CoCr 

Παρόμοιοι τύποι και βαθμός φθοράς πολυαιθυλενίου 

μεταξύ OxZr και CoCr 

Burnell και 

συν (2011) 

Αφαιρεθείσες προθέσεις OxZr H επαφή της οπίσθιας επιφάνειας της μηριαίας 

πρόθεσης με το μεταλλικό κνημιαίο ένθετο μπορεί να 

προκαλέσει την αποκόλληση του κεραμικού 

επιστρώματος του OxZr 

 

Πίνακας Α6.4. Εργαστηριακές μελέτες για τον έλεγχο της φθοράς προθέσεων που έχουν 

αφαιρεθεί μετά τη χρήση τους in vivo σε ασθενείς που χρειάστηκαν αναθεώρηση της 

αρθροπλαστικής του γόνατος για άσχετο με την πρόθεση λόγο  

(OxZr: οξειδωμένο ζιρκονίο, CoCr: κράμα κοβαλτίου – χρωμίου, PE: πολυαιθυλένιο, PS: πρόθεση οπίσθιας 

σταθεροποίησης) 

*, **: Πιθανή επικάλυψη περιστατικών (ίδια ομάδα, παρόμοια περίοδος μελέτης) 
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γόνατα, το OxZr έδειξε αύξηση της τραχύτητας κατά 20% μετά από τη χρήση σε 

ΟΑΓ, ενώ το CoCr αύξηση της τραχύτητας κατά 267% [143]. To 2017 η ίδια 

περίπου ομάδα ερευνητών μελέτησε τη φθορά αφαιρεθέντων πολυαιθυλενίων. 

Συνέκριναν 20 αφαιρεθέντα πολυαιθυλένια που αρθρώνονταν με μηριαίες 

προθέσεις OxZr με 20 αντιστοιχισμένα – ως προς το φύλο, την ηλικία ασθενούς, 

το BMI, το λόγο αναθεώρησης και την διάρκεια από την πρώτη επέμβαση - 

αφαιρεθέντα πολυαιθυλένια που αρθρώνονταν με μηριαίες προθέσεις CoCr, με 

τη χρήση σαρωτή λέιζερ (laser scanner). Η ογκομετρική απώλεια 

πολυαιθυλενίου από τη χρήση ήταν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη με τη 

χρήση CoCr σε σύγκριση με τη χρήση OxZr (170 mm3 vs. 122 mm3 - 𝑝 = 0,033) 

[144]. 

Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως πιθανώς κάποιες από τις αφαιρεθείσες 

προθέσεις πιθανώς να περιλαμβάνονται σε παραπάνω από μία μελέτες. Επίσης, 

τουλάχιστον ο ένας από τους συγγραφείς σε όλες αυτές τις έρευνες της ίδιας 

ομάδας διατηρεί συμβουλευτικό ρόλο επί πληρωμή στην εταιρεία που 

κατασκευάζει την υπό μελέτη πρόθεση. 

Οι Brandt και συν. συνέκριναν την επιφάνεια από αφαιρεθείσες μηριαίες 

προθέσεις (26 με OxZr και 26 CoCr, αντιστοιχισμένες ως προς το φύλο, το BMI, 

τη διάρκεια από την πρώτη επέμβαση, τον τύπο της πρόθεσης και το πάχος του 

πολυαιθυλενίου). Η τραχύτητα της επιφάνειας του OxZr ήταν στατιστικά 

σημαντικά μικρότερη αυτής των αφαιρεθείσων προθέσεων από CoCr (𝑝 ≤

0,031). Μάλιστα, η φθορά του έσω κονδύλου ήταν μεγαλύτερη αυτής του έξω 

κονδύλου στις προθέσεις από CoCr, σε αντίθεση με τις προθέσεις από OxZr, που 

δεν ανευρέθηκε τέτοια διαφορά [145]. 

Αντίθετα με τις προηγούμενες μελέτες, οι Gascoyne και μια ομάδα αρκετών 

κοινών ερευνητών με την προηγούμενη μελέτη, συνέκριναν τον ίδιο ακριβώς 

αριθμό αφαιρεθεισών προθέσεων (26 με OxZr και 26 CoCr, αντιστοιχισμένες ως 

προς το φύλο, το BMI, τη διάρκεια από την πρώτη επέμβαση, τον τύπο της 
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πρόθεσης και το πάχος του πολυαιθυλενίου), μόνο που μελέτησαν την επίπτωση 

της χρήσης επί του πολυαιθυλενίου. Δεν βρήκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των δύο ομάδων ως προς την ογκομετρική φθορά του πολυαιθυλενίου ή τον τύπο 

της φθοράς που παρατηρήθηκε [146]. 

Αντίστοιχα ευρήματα με απουσία διαφορών ως προς την προκληθείσα φθορά 

βρήκαν και δυο έτερες μελέτες με μικρότερο αριθμό αφαιρεθεισών προθέσεων. 

Οι Kennard  συν. συνέκριναν 3 αφαιρεθείσες προθέσεις με OxZr και 3 με CoCr 

μεταξύ τους, ως προς την τραχύτητα της μηριαίας πρόθεσης και τη φθορά του 

πολυαιθυλενίου και δεν βρήκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο 

ομάδων για καμία παράμετρο φθοράς που μελετήθηκε [147]. Σε μια αντίστοιχη 

σειρά με μόλις 4 πολυαιθυλένια (δύο από ΟΑΓ με OxZr και δύο από ΟΑΓ με 

CoCr), οι Hui και συν δεν βρήκαν σημαντικές διαφορές στη φθορά [148]. 

Τέλος, έχει βρεθεί από ανάλυση αφαιρεθεισών προθέσεων πως όταν η 

οπίσθια επιφάνεια της μηριαίας πρόθεσης έρχεται σε επαφή με το μεταλλικό 

κνημιαίο ένθετο μπορεί να προκαλέσει την αποκόλληση του κεραμικού 

επιστρώματος του οξειδωμένου ζιρκονίου και να εκθέσει το μεταλλικό 

υπόστρωμα από το κράμα ζιρκονίου-νιοβίου [149]. 

 

Α6.4.2 Ανάλυση μικροσωματιδίων φθοράς από παρακέντηση γόνατος in vivo 

Οι Minoda και συν. παρακέντησαν το γόνατο 6 ασθενών με ΟΑΓ με OxZr 

και 6 ασθενών με ΟΑΓ με CoCr 12 μήνες μετά την εμφύτευση της 

αρθροπλαστικής και μελέτησαν το υγρό υπό ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Τόσο ο 

αριθμός, όσο το βάρος αλλά και το σχήμα των μικροσωματιδίων φθοράς που 

μετρήθηκαν στο υγρό της παρακέντησης ήταν παρόμοια μεταξύ των δύο ομάδων 

[150].  

Οι Kim και συν. έχουν βρει αντίστοιχα ευρήματα σε πολύ περισσότερους 

ασθενείς και με μεγαλύτερο χρόνο παρακολούθησης. Τυχαιοποίησαν 331 
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ασθενείς που θα έκαναν αμφοτερόπλευρη ΟΑΓ να λάβουν την ίδια πρόθεση 

Genesis II, αλλά με μηριαία πρόθεση από OxZr στο ένα γόνατο και μηριαία 

πρόθεση από CoCr στο άλλο. Σε 120 ασθενείς (240 γόνατα) ηλικίας <50 ετών 

έγινε παρακέντηση αρθρικού υγρού 6-8 έτη μετά την επέμβαση και αναλύθηκε 

το υγρό της παρακέντησης. Δεν βρέθηκαν διαφορές στο βάρος, μέγεθος και 

σχήμα των μικροσωματιδίων που απομονώθηκαν από το αρθρικό υγρό μεταξύ 

των δυο διαφορετικών αρθροπλαστικών [151]. Αντίστοιχα ευρήματα βρέθηκαν 

και από τη σύγκριση του υγρού της παρακέντησης από μια άλλη υποομάδα αυτών 

των ασθενών (100 ασθενείς 44-60 ετών, παρακολούθηση 5-6 έτη) που 

δημοσιεύτηκε σε μια διαφορετική μελέτη της ίδιας ομάδας [152].  

Μια εικασία είναι πως πιθανώς χρειάζεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για 

να αναδειχτεί κάποια διαφορά μεταξύ των σωματιδιών φθοράς που παράγονται 

από OxZr και CoCr. Εντούτοις και οι in vitro μελέτες έγιναν με έναν αριθμό 

κύκλων φόρτισης που θεωρητικά αντιστοιχεί σε 5-6 έτη πραγματικής ζωής της 

αρθροπλαστικής. Αυτές έδειξαν πολύ μεγαλύτερες διαφορές υπέρ του OxZr που 

δεν αποδεικνύονται στην κλινική πράξη. 

 

Α6.4.3 Ακτινολογική ανάλυση φθοράς ολικών αρθροπλαστικών γόνατος με 

OXINIUM 

Στην ίδια τυχαιοποιημένη μελέτη που αναφέρθηκε πριν [151], ο 

ακτινολογικός έλεγχος των γονάτων τουλάχιστον 6 έτη μετεγχειρητικά δεν 

ανέδειξε ακτινοδιαφανείς γραμμές >1mm σε κανένα γόνατο είτε με OXINIUM 

είτε με CoCr. Μεταξύ των δύο ομάδων δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές ως προς τα ακτινολογικά ευρήματα. 

Παρομοίως, σε μια έτερη τυχαιοποιημένη μελέτη με 40 ασθενείς από τους 

Hui και συν. δεν βρέθηκαν διαφορές στα ακτινολογικά ευρήματα ελέγχου φθοράς 

μεταξύ ΟΑΓ με OxZr και αντίστοιχων με CoCr μεταξύ 2 και 5 ετών [148]. 
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Α6.5 ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΟΛΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ OXINIUM 

 

Κλινικά η ολική αρθροπλαστική γόνατος με χρήση OxZr στη μηριαία 

πρόθεση έχει μελετηθεί σε διάφορες μελέτες, πέραν της παρούσης. Τα 

αποτελέσματα αυτών των μελετών έχουν δείξει την ασφάλεια της πρόθεσης 

χωρίς σημαντικές επιπλοκές και κλινικά αποτελέσματα αντίστοιχα με αυτά των 

περισσότερων αρθροπλαστικών (Πίνακες Α6.5-Α6.10). 

 

Α6.5.1 Κλινικές μελέτες με ολική αρθροπλαστική γόνατος OXINIUM 

(Πίνακας Α6.5) 

Ο Laskin εξέτασε 73 ασθενείς με OXINIUM ΟΑΓ στα 2 έτη μετεγχειρητικά. 

Σε όλους αντικαταστάθηκε και η επιγονατίδα. Ο μέσος όρος του Knee Society 

Score ήταν 92 (εύρος 79-100), και του λειτουργικού σκέλους του score 74 (εύρος 

45-100), χωρίς σημαντικές επιπλοκές [102]. 

Οι Holland και συν. υπέβαλαν 187 ασθενείς σε 213 Profix OXINIUM ΟΑΓ, 

στις οποίες η μεταλλική πρόθεση είναι από οξειδωμένο ζιρκόνιο, ενώ η κνημιαία 

είναι εξ ολοκλήρου από πολυαιθυλένιο (χωρίς μεταλλική βάση δηλαδή), χωρίς 

αντικατάσταση της επιγονατίδας. Στα 5 έτη μετεγχειρητικά 199 ΟΑΓ ήταν 

διαθέσιμες για μελέτη. Η επιβίωση ήταν 99,5% για αναθεώρηση των υλικών, και 

97,6% για επανεπέμβαση για οποιοδήποτε λόγο ως τελικό σημείο. Κλινικά, τόσο 

το WOMAC score (μ.ο.: 55,7 προεγχειρητικά – 34,5 στα 5 έτη μετεγχειρητικά), 

όσο και η παράμετρος φυσικής δραστηριότητας του SF12 (SF12 physical 

component score) βελτιώθηκε (μ.ο.: 27,6 προεγχειρητικά – 34,3 στα 5 έτη 

μετεγχειρητικά) [153]. 

Οι Hofer και Ezzet υπέβαλαν 82 ασθενείς σε 109 OXINIUM ΟΑΓ, με 
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αντικατάσταση της επιγονατίδας σε όλους και τοποθέτηση πρόθεσης οπίσθιας 

σταθεροποίησης σε 19,6% αυτών. Στα 5 έτη μετεγχειρητικά 102 ΟΑΓ ήταν 

διαθέσιμες για μελέτη. Η επιβίωση ήταν 100% για αναθεώρηση των υλικών, και 

95% για επανεπέμβαση για οποιοδήποτε λόγο ως τελικό σημείο. Ο μέσος όρος 

του Knee Society Score βελτιώθηκε από 50 προεγχειρητικά (εύρος 24-81) σε 92 

μετεγχειρητικά (εύρος 49-100), και του λειτουργικού σκέλους του score από 55 

προεγχειρητικά (εύρος 5-90) σε 81 μετεγχειρητικά (εύρος 30-100) [154]. 

Οι Park και συν. μελέτησαν 84 OXINIUM ΟΑΓ με αντικατάσταση της 

επιγονατίδας σε 67 ασθενείς. Στα 5 έτη μετεγχειρητικά 71 ΟΑΓ σε 55 ασθενείς 

ήταν διαθέσιμες για μελέτη. Η επιβίωση ήταν 100% για αναθεώρηση των υλικών. 

Κλινικά υπήρξε στατιστικά σημαντική βελτίωση στο Knee Society Score (μέσος 

όρος από 39 προεγχειρητικά με εύρος 0-70, σε 92 μετεγχειρητικά με εύρος 31-

100 - 𝑝 < 0,05), του λειτουργικού σκέλους του Knee Society Score (μέσος όρος 

από 53 προεγχειρητικά με εύρος 0-90, σε 90 μετεγχειρητικά με εύρος 35-100 - 

𝑝 < 0,05) και του Oxford Knee Score (μέσος όρος από 14 προεγχειρητικά με 

εύρος 3-32, σε 40 μετεγχειρητικά με εύρος 12-48 - 𝑝 < 0,05) [155]. 

Οι Innocenti και συν. υπέβαλαν 94 ασθενείς σε 98 OXINIUM ΟΑΓ. Σε 5-7 

έτη μετεγχειρητικά (μ.ο. 6,2) 95 ΟΑΓ ήταν διαθέσιμες για μελέτη. Από αυτές σε 

38,9% είχε γίνει αντικατάσταση της επιγονατίδας και σε 37,9% τοποθετήθηκε 

πρόθεση οπίσθιας σταθεροποίησης. Η ανάλυση επιβίωσης Kaplan-Meier 

ανέδειξε επιβίωση 98,7% στα 7 έτη. Κλινικά ο μέσος όρος του Knee Society 

Score βελτιώθηκε από 36 προεγχειρητικά (εύρος 13-57) σε 89 μετεγχειρητικά 

(εύρος 64-100), και του λειτουργικού σκέλους του score από 37 προεγχειρητικά 

(εύρος 0-55) σε 86 μετεγχειρητικά (εύρος 55-100) [156].  

Η ίδια ομάδα ασθενών συνέχισε να παρακολουθείται και οι ερευνητές 

έδωσαν και τα 10ετή αποτελέσματα αυτής. Σε 11,3 έτη μετεγχειρητικά (εύρος 

10,0 - 12,6) 87 ΟΑΓ ήταν διαθέσιμες για μελέτη. Η ανάλυση επιβίωσης Kaplan-

Meier ανέδειξε επιβίωση 97,8% στα 10 έτη, ενώ στο χειρότερο δυνατό σενάριο 
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που όλα τα περιστατικά που χάθηκαν από την παρακολούθηση θεωρήθηκε ότι 

απέτυχαν, η επιβίωση ήταν 86,1% στα 10 έτη. Κλινικά τα αποτελέσματα ήταν 

παρόμοια με αυτά στα 5 έτη, με πολύ μικρή μείωση του μέσου όρου των κλινικών 

αποτελεσμάτων (μέσος όρος του Knee Society Score από 36 προεγχειρητικά σε 

84 μετεγχειρητικά, και του λειτουργικού σκέλους του score από 37 

προεγχειρητικά σε 83 μετεγχειρητικά) [157]. 

Η μοναδική άλλη μελέτη με 10 έτη παρακολούθηση είναι αυτή που 

διενέργησαν οι Ahmed και συν. Παρακολούθησαν 303 ΟΑΓ OXINIUM σε 278 

ασθενείς στα 9,7 έτη μετεγχειρητικά κατά μέσο όρο (8,3-11,6). Σε καμία ΟΑΓ 

δεν χρησιμοποιήθηκε πρόθεση οπίσθιας σταθεροποίησης, ενώ στο 44% έγινε 

αντικατάσταση της επιγονατίδας. Η επιβίωση για άσηπτη χαλάρωση της κνήμης 

ή του μηριαίου ήταν 100% στα 10 έτη, ενώ για αναθεώρηση για οποιοδήποτε 

λόγο ήταν 97,1%. Στο χειρότερο δυνατό σενάριο (θεωρώντας αποτυχία αυτούς 

που χάθηκαν από την παρακολούθηση) η επιβίωση στα 10 έτη ήταν 95,8%. Το 

94,9% των ασθενών δήλωσαν είτε ενθουσιασμένοι είτε ευχαριστημένοι με την 

επέμβαση, ενώ το 98,1% δήλωσε πως θα την επαναλάμβανε υπό τις ίδιες 

συνθήκες. Κλινικά, το WOMAC score βελτιώθηκε στατιστικά σημαντικά σε όλες 

του τις παραμέτρους σε σχέση με προεγχειρητικά (𝑝 < 0,001). Οι 

υποπαράμετροι του KOOS score στα 10 έτη μετεγχειρητικά είχαν ως εξής: 

συμπτώματα: 82,4, πόνος: 87,5, καθημερινές ασχολίες: 84,9, ποιότητα ζωής: 71,4 

[158]. 

 Οι Glover και συν. ανέφεραν τα μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα από 98 

ασθενείς κάτω των 50 ετών με 103 Profix OXINIUM ΟΑΓ, στις οποίες η 

μεταλλική πρόθεση είναι από οξειδωμένο ζιρκόνιο, ενώ η κνημιαία είναι εξ 

ολοκλήρου από πολυαιθυλένιο (χωρίς μεταλλική βάση δηλαδή). Δεδομένου πως 

οι συνεργάτες της μελέτης είναι οι ίδιοι με την μελέτη του Holland που 

προαναφέρθηκε [153], πιθανότατα πρόκειται για την ίδια ομάδα ασθενών, μόνο 

που αυτή τη φορά συμπεριέλαβαν μόνο όσους από αυτούς ήταν κάτω των 50 ετών 
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ΜΕΛΕΤΗ 

(ΕΤΟΣ) 

ΟΑΓ 

(ΑΣΘΕΝΕΙΣ) 

ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΡΑΚΟ-

ΛΟΥΘΗΣΗ 

ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

Laskin 

(2003) 

73 (73) <75 2 έτη KSS: 92 (79-100) 

Functional KSS: 74 (45-100) 

Holland 

και συν. 

(2012)* 

199 (173) <70 

(μ.ο. 61) 

>5 έτη 

(μ.ο. 5,2) 

Επιβίωση: 99,5% 

WOMAC score: από 55,7 ΠΡΧ – 34,5 ΜΤΧ 

Hofer & 

Ezzet 

(2014) 

102 (77) μ.ο. 58,7 

(45-71) 

μ.ο. 5,9 έτη 

(5,0-10,0) 

Επιβίωση: 100% 

KSS: από 50 ΠΡΧ – 92 ΜΤΧ 

Functional KSS: από 55 ΠΡΧ – 81 ΜΤΧ 

Park και 

συν. 

(2014) 

71 (55) μ.ο. 55 

(32-75) 

μ.ο. 5,2 έτη 

(4,3-7,3) 

Επιβίωση: 100% 

KSS: από 39 ΠΡΧ – 92 ΜΤΧ 

Functional KSS: από 53 ΠΡΧ – 90 ΜΤΧ 

Oxford Knee Score: από 14 ΠΡΧ – 40 

ΜΤΧ 

Innocenti 

και συν. 

(2010)** 

95 (91) μ.ο. 58,8 

(36-78) 

μ.ο. 6,2 έτη 

(5,0-7,0) 

Επιβίωση: 98,7% στα 7 έτη 

KSS: από 36 ΠΡΧ – 89 ΜΤΧ 

Functional KSS: από 37 ΠΡΧ – 86 ΜΤΧ 

Innocenti 

και συν. 

(2014)** 

87 (83) μ.ο. 58,8 

(36-

78) 

μ.ο. 11,3 έτη 

(10,0-12,6) 

Επιβίωση: 97,8% στα 10 έτη 

KSS: από 36 ΠΡΧ – 84 ΜΤΧ 

Functional KSS: από 37 ΠΡΧ – 83 ΜΤΧ 

Ahmed και 

συν. 

(2016) 

303 (278) μ.ο. 68 

(45-89) 

μ.ο. 9,7 έτη 

(8,3-11,6) 

Επιβίωση: 97% στα 10 έτη 

WOMAC score: όλες οι παράμετροι 

βελτιώθηκαν σε σχέση με ΠΡΧ (p<0,001) 

KOOS score: συμπτώματα: 82,4, πόνος: 

87,5, καθημερινές ασχολίες: 84,9, ποιότητα 

ζωής: 71,4 

Glover και 

συν. 

(2018)* 

103 (98) <50 

μ.ο. 43,2 

μ.ο. 8,6 έτη 

(5,0-15,0) 

Επιβίωση: 94,1% στα 5 έτη 

WOMAC score: από 53 ΠΡΧ – 29 ΜΤΧ 

 

Πίνακας Α6.5. Κλινικές μελέτες in vivo σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ολική 

αρθροπλαστική γόνατος με χρήση οξειδωμένου ζιρκονίου ως μηριαία πρόθεση  

(ΟΑΓ: ολική αρθροπλαστική γόνατος, KSS: Knee Society Score, Functional KSS: Functional Knee Society 

Score, WOMAC score: Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index score, KOOS 

score: Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Index, μ.ο.: μέσος όρος, ΠΡΧ: προεγχειρητικά, ΜΤΧ: 

μετεγχειρητικά) 

*: Πιθανή επικάλυψη περιστατικών (η 2η μελέτη μάλλον ηλικιακή υποομάδα της πρώτης) 

**: Η 2η μελέτη συνέχεια (πιο μακροχρόνια παρακολούθηση) της πρώτης 

 

τη στιγμή της επέμβασης (20-50 ετών, μέσος όρος 43,2 έτη). Το WOMAC score 

βελτιώθηκε από 53 προεγχειρητικά σε 29 στα 8,6 έτη παρακολούθησης 
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μετεγχειρητικά κατά μέσο όρο (εύρος 5-15). Η παράμετρος φυσικής 

δραστηριότητας του SF12 βελτιώθηκε αντίστοιχα από 29 σε 36. Στα 5 έτη 

μετεγχειρητικά η επιβίωση των υλικών ήταν 99%, ενώ η επιβίωση για 

επανεπέμβαση για οποιοδήποτε λόγο ήταν 94,1% [159]. 

 

Α6.5.2 Συγκριτικές κλινικές μελέτες με ολική αρθροπλαστική γόνατος 

OXINIUM 

Έχουν πραγματοποιηθεί επίσης διάφορες μελέτες που συνέκριναν ολικές 

αρθροπλαστικές γόνατος με OXINIUM σε σχέση με άλλες ολικές 

αρθροπλαστικές. Τα ευρήματά τους συνοψίζονται στον Πίνακα Α6.6.  

Ο Laskin ως μέρος της προαναφερθείσας μελέτης του, τυχαιοποίησε 28 

ασθενείς να λάβουν ΟΑΓ είτε με OxZr είτε με CoCr. Στα 2 έτη μετεγχειρητικά 

τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια. Ο μέσος όρος του Knee Society Score ήταν 91 

και 92 αντίστοιχα, ενώ του λειτουργικού σκέλους του score 76 και 72 αντίστοιχα. 

Η παθητική κάμψη ήταν κατά μέσο όρο 119ο και 116ο αντίστοιχα. Οι ασθενείς με 

OxZr πέτυχαν πιο γρήγορα την επάνοδο της κάμψης τους μετεγχειρητικά (𝑝 =

0,025) [102]. 

Οι Hui και συν τυχαιοποίησαν 40 ασθενείς που θα έκαναν αμφοτερόπλευρη 

ολική αρθροπλαστική γόνατος να λάβουν Genesis II ΟΑΓ με OXINIUM στο ένα 

και Genesis II ΟΑΓ με CoCr στο άλλο, με διατήρηση του οπισθίου χιαστού. Η 

μελέτη ήταν διπλά τυφλή, προοπτική και τυχαιοποιημένη. Οι ασθενείς 

παρακολουθήθηκαν για 5 έτη και σε κανένα χρονικό σημείο δεν υπήρχαν 

διαφορές στα αποτελέσματα ως προς τη λειτουργία και την επιβίωση της ΟΑΓ. 

Οι ασθενείς ρωτήθηκαν ποιο από τα δυο γόνατα προτιμούσαν και ενώ στα 1 και 

2 έτη δεν υπήρχε διαφορά, στα 5 έτη υπήρχε προτίμηση προς το γόνατο με CoCr 

(𝑝 = 0,02). Το 94% των ασθενών δήλωσαν είτε ενθουσιασμένοι είτε 

ευχαριστημένοι με το τελικό αποτέλεσμα και στα δύο γόνατα [148]. 
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Στη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα συγκριτική μελέτη, οι Kim και συν. 

τυχαιοποίησαν 331 ασθενείς που θα έκαναν αμφοτερόπλευρη ΟΑΓ να λάβουν 

την ίδια πρόθεση Genesis II, αλλά με μηριαία πρόθεση από OxZr στο ένα γόνατο 

και μηριαία πρόθεση από CoCr στο άλλο. Σε όλους η επιγονατίδα 

αντικαταστάθηκε, αλλά ο οπίσθιος χιαστός διατηρήθηκε. Σε 7,5 έτη κατά μέσο 

όρο μετεγχειρητικά η επιβίωση ήταν 100% και στα δυο γκρουπ. Κλινικά το KSS 

βελτιώθηκε από 27 κατά μέσο όρο προεγχειρητικά σε 95 κατά μέσο όρο 

μετεγχειρητικά στο γκρουπ με OxZr και σε 94 στο γκρουπ με CoCr. Οι 

αντίστοιχες τιμές για το λειτουργικό σκέλος του KSS ήταν 52 κατά μέσο όρο 

προεγχειρητικά και 79 κατά μέσο όρο μετεγχειρητικά και στα δυο γκρουπ. Το 

WOMAC score βελτιώθηκε κατά μέσο όρο από 64 προεγχειρητικά σε 22 

μετεγχειρητικά και στα δυο γκρουπ. Το 86% των ασθενών δεν εξέφρασε κάποια 

προτίμηση μεταξύ των δύο γονάτων, το 7% προτιμούσε το γόνατο με το OxZr 

και το 7% αυτό με το CoCr. Τέλος, όπως ήδη προαναφέρθηκε, σε 120 ασθενείς 

που έγινε παρακέντηση του γόνατος δεν βρέθηκαν διαφορές ως προς το βάρος, 

μέγεθος ή σχήμα των μικροσωματιδίων φθοράς [151]. 

Η ίδια ομάδα ερευνητών συνέκρινε 5 διαφορετικά μοντέλα αρθροπλαστικών 

γόνατος για περισσότερα από 12 έτη μετεγχειρητικά. Συμπεριέλαβαν 242 ΟΑΓ 

OXINIUM (με αντικατάσταση της επιγονατίδας και σταθεροποίηση του οπισθίου 

χιαστού συνδέσμου) με μέσο όρο παρακολούθησης 13,5 έτη και τις συνέκριναν 

με 236 ΟΑΓ που επιτρέπουν στροφή στην κνημομηριαία άρθρωση με χρήση 

κινητού πολυαιθυλενίου (PFC Sigma RP), 250 ΟΑΓ με απλή σταθεροποίηση του 

οπισθίου χιαστού συνδέσμου (NexGen LPS), 230 ΟΑΓ που επιτρέπουν μεγάλη 

κάμψη του γόνατος (NexGen LPS-Flex) και 232 ΟΑΓ ειδικές για το φύλο του 

ασθενούς ώστε να επιτρέπουν καλύτερη προσαρμογή στη γεωμετρία του 

περιφερικού μηριαίου (NexGen gender-specific LPS-Flex). Όλες οι 

αρθροπλαστικές είχαν αντίστοιχους χρόνους παρακολούθησης και 

πραγματοποιήθηκαν σε ασθενείς μικρότερους των 60 ετών (μ.ό. 53,3 έτη). 
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ΜΕΛΕΤΗ 

(ΕΤΟΣ) 

ΥΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

(ΟΑΓ) 

ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΡΑΚΟ-

ΛΟΥΘΗΣΗ 

ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

Laskin 

(2003) 

OXINIUM 

vs. CoCr 

14 vs. 14  2 έτη KSS: 91 vs. 92 

Functional KSS: 76 vs. 72 

Παθητική κάμψη:119οvs.116ο 

Πιο γρήγορη επάνοδος της 

κάμψης στο OxZr γκρουπ 

Hui και 

συν. (2011) 

OXINIUM 

vs. CoCr 

40 ασθενείς με 

αμφοτερό-

πλευρη ΟΑΓ 

(OXINIUM 

στο ένα, CoCr 

στο άλλο) 

 5 έτη Παρόμοια αποτελέσματα ως 

προς λειτουργία και επιβίωση 

Στα 5 έτη προτίμηση προς το 

γόνατο με CoCr (p=0,02) 

Kim και 

συν. 

(2012) 

OXINIUM 

vs. CoCr 

331 ασθενείς 

με αμφοτερό-

πλευρη ΟΑΓ 

(OXINIUM 

στο ένα, CoCr 

στο άλλο) 

μ.ο. 65,5 

(44-85) 

μ.ο. 7,5 έτη 

(6,0-8,0) 

Επιβίωση: 100% και στα δυο 

γκρουπ 

KSS: 27 ΠΡΧ – 95 OxZr / 94 

CoCr ΜΤΧ 

Functional KSS: 52 ΠΡΧ – 79 

OxZr / 79 CoCr ΜΤΧ 

WOMAC score: 64 ΠΡΧ – 22 

ΜΤΧ 

86% καμία προτίμηση μεταξύ 

των δύο  

Ίδιο βάρος/μέγεθος 

σωματιδίων φθοράς 

Kim και 

συν. 

(2016) 

5 

διαφορετικά 

μοντέλα 

ΟΑΓ 

242 ΟΑΓ 

OXINIUM, 

236 ΟΑΓ PFC 

Sigma RP, 250 

ΟΑΓ NexGen 

LPS, 230 ΟΑΓ 

NexGen LPS-

Flex, 232 ΟΑΓ 

NexGen 

gender-

specific LPS-

Flex 

<60 

(μ.ο. 

53,3) 

μ.ο. 12,6 

έτη 

Όχι διαφορές στην επιβίωση, 

τα κλινικά (KSS, functional 

KSS, WOMAC, εύρος 

κίνησης) και ακτινολογικά 

αποτελέσματα μεταξύ των 

διαφορετικών μοντέλων 

OXINIUM: 

KSS: από 28 ΠΡΧ – 93 ΜΤΧ 

Functional KSS: από 34 ΠΡΧ 

– 85 ΜΤΧ 

WOMAC score: από 56 ΠΡΧ 

– 25 ΜΤΧ 

Επιβίωση: 95% στα 13,5 έτη 

 

Πίνακας Α6.6. Συγκριτικές κλινικές μελέτες in vivo σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ολική 

αρθροπλαστική γόνατος με χρήση οξειδωμένου ζιρκονίου ως μηριαία πρόθεση σε σύγκριση 

με χρήση άλλου μοντέλου αρθροπλαστικής γόνατος 

(ΟΑΓ: ολική αρθροπλαστική γόνατος, OxZr: ΟΑΓ με μηριαία πρόθεση οξειδωμένου ζιρκονίου, CoCr: ΟΑΓ 

με μηριαία πρόθεση κοβαλτίου-χρωμίου, KSS: Knee Society Score, Functional KSS: Functional Knee Society 

Score, WOMAC score: Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index score, μ.ό.: μέσος 

όρος, ΠΡΧ: προεγχειρητικά, ΜΤΧ: μετεγχειρητικά) 
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Συνολικά, δεν υπήρχαν διαφορές ως προς τα κλινικά (KSS, functional KSS, 

WOMAC, UCLA activity score, εύρος κίνησης) και ακτινολογικά αποτελέσματα 

ή ως προς την επιβίωση μεταξύ των διαφορετικών μοντέλων. Είναι άγνωστο αν 

οι ασθενείς με OXINIUM είναι υποομάδα αυτών που συμπεριελήφθησαν στην 

προηγούμενη συγκριτική μελέτη της ίδιας ομάδας που προαναφέρθηκε, αν και σε 

εκείνη αναφέρεται πως διατηρήθηκε ο οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος, ενώ σε αυτήν 

αναφέρεται πως οι προθέσεις ήταν οπίσθιας σταθεροποίησης. Σε κάθε περίπτωση 

αυτοί οι ασθενείς είναι η ομάδα με τη μεγαλύτερη παρακολούθηση για χρήση 

OXINIUM με μέσο όρο παρακολούθησης τα 13,6 έτη. Κλινικά σε αυτούς το KSS 

βελτιώθηκε κατά μέσο όρο από 28 προεγχειρητικά σε 93 στην τελευταία εξέταση, 

το λειτουργικό σκέλος του KSS από 34 σε 85, το WOMAC από 56 σε 25 και το 

εύρος κίνησης από 127ο σε 131ο. Το 90% των ασθενών ήταν πολύ ή απλώς 

ευχαριστημένοι από την επέμβαση, ενώ η επιβίωση ήταν 95% στα 13,5 έτη 

μετεγχειρητικά (NexGen LPS: 97,6% στα 15 έτη, NexGen LPS-Flex: 96,5% στα 

14 έτη, NexGen gender-specific LPS-Flex: 96,6% στα 12 έτη, PFC Sigma RP: 

95,8% στα 15 έτη) [160].  

 

Α6.5.3 Κλινικά αποτελέσματα ολικής αρθροπλαστικής γόνατος OXINIUM 

σε μητρώα αρθροπλαστικών (Πίνακας Α6.7) 

Στο μητρώο αρθροπλαστικών της Μεγάλης Βρετανίας η Genesis II ΟΑΓ είχε 

μικρότερο ποσοστό αναθεώρησης σε σχέση με το μέσο όρο (2,78% σε σχέση με 

3,42% στα 10 έτη). Η αρθροπλαστική με διατήρηση του οπισθίου χιαστού είχε 

καλύτερα αποτελέσματα από τη μη διατήρηση (2,56% CR vs. 3,31% PS). Η ΟΑΓ 

Genesis II Oxinium ωστόσο είχε χειρότερα αποτελέσματα. Σε 7229 ΟΑΓ ο 

κίνδυνος αναθεώρησης ήταν 5,73%, ποσοστό μεγαλύτερο του μέσου όρου του 

συνολικού μητρώου για όλες τις αρθροπλαστικές. Και πάλι εδώ τα ποσοστά ήταν 

καλύτερα για τις αρθροπλαστικές με διατήρηση του οπισθίου χιαστού (5,38% CR 

vs. 6,29% PS), αλλά χειρότερα του μέσου όρου. Αυτό όμως πιθανώς να μπορεί 
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να εξηγηθεί εν μέρει από το γεγονός πως ο μέσος όρος της ηλικίας των ασθενών 

που υποβλήθηκαν σε ΟΑΓ με Genesis II Oxinium ήταν σημαντικά μικρότερος 

του μέσου όρου του μητρώου (58 έναντι 70) και όπως έχουν αναδείξει στοιχεία 

και αυτού του μητρώου και άλλων, το ποσοστό αναθεώρησης είναι σημαντικά 

μεγαλύτερο σε πιο νεαρούς ασθενείς [58]. 

Παρόμοια αποτελέσματα προκύπτουν από τη μελέτη του Αυστραλιανού 

Μητρώου Αρθροπλαστικών. Χρησιμοποιώντας δεδομένα αυτού του μητρώου 

από το 1999 ως το 2013, οι Vertullo και συν. συνέκριναν τον κίνδυνο 

αναθεώρησης στα 12 έτη μετεγχειρητικά για την ΟΑΓ Genesis II με χρήση OxZr 

(OXINIUM) ή CoCr ως μηριαία πρόθεση, με διατήρηση του οπισθίου χιαστού. 

Με δεδομένα από 17577 ασθενείς, ο κίνδυνος αναθεώρησης για το CoCr στα 12 

έτη ήταν 4,8% και για το OxZr 7,7%. Η διαφορά δεν ήταν στατιστικά σημαντική 

και το ίδιο ίσχυε και για την ανάλυση των αποτελεσμάτων για τις διάφορες  

 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 

ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 

10ετής κίνδυνος αναθεώρησης 

Συνολικά CR PS 

Μεγάλη Βρετανία 5,73% 5,38% 6,29% 

Αυστραλία  6,2% 7,7% 

 

Πίνακας Α6.7. Συγκριτικός πίνακας με τα δεκαετή αποτελέσματα κινδύνου αναθεώρησης από 

εθνικά μητρώα αρθροπλαστικών για την ολική αρθροπλαστική γόνατος με χρήση οξειδωμένου 

ζιρκονίου ως μηριαία πρόθεση  

(CR: αρθροπλαστική με διατήρηση του οπίσθιου χιαστού συνδέσμου, PS: αρθροπλαστική με αντικατάσταση 

του οπίσθιου χιαστού συνδέσμου) 

 

ηλικιακές ομάδες. Το OXINIUM σε αυτή τη μελέτη δεν έδειξε καλύτερα 

αποτελέσματα από το CoCr ούτε γενικά ούτε σε νεαρές ηλικίες [161]. 
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Το ίδιο μητρώο αρθροπλαστικών στην ετήσια αναφορά του 2016 αναφέρει 

πως η πιθανότητα αναθεώρησης στα 10 έτη μετεγχειρητικά για την ΟΑΓ Genesis 

II με διατήρηση του οπίσθιου χιαστού είναι 4,3% για το CoCr και 6,2% για το 

OxZr, ενώ για τις αντίστοιχες PS ΟΑΓ οι αντίστοιχες πιθανότητες είναι 5,0% για 

το CoCr και 7,7% για το OxZr [63]. 

Χρησιμοποιώντας ένα μητρώο αρθροπλαστικών από έναν ιδιωτικό φορέα 

υγείας στις Η.Π.Α. οι Inacio και συν. συνέκριναν 62.177 ΟΑΓ που είχαν είτε 

OxZr είτε CoCr ως μηριαία πρόθεση. Οι ΟΑΓ με CoCr χωρίστηκαν περαιτέρω 

σε αυτές που χρησιμοποιήθηκε πολυαιθυλένιο με διασταυρούμενους δεσμούς 

(HXLPE) ή όχι. Ο χρόνος παρακολούθησης ήταν μικρός (1-5 έτη). Συνολικά 

συμπεριελήφθησαν 1066 ΟΑΓ με OxZr, με χρόνο παρακολούθησης 1,5 – 4,4 έτη. 

Η ομάδα αυτή με το OxZr είχε και τη μεγαλύτερη πιθανότητα αναθεώρησης της 

αρθροπλαστικής (1,01% ανά 100 χρόνια παρατήρησης), αλλά ήταν και η ομάδα 

με τους πιο νεαρούς ασθενείς (59,7 έτη μέσος όρος σε σχέση με 67,5 έτη μέσο 

όρο του συνόλου των περιστατικών της μελέτης) [162]. 

 

A6.5.4 Κλινικά αποτελέσματα χρήσης OXINIUM επί της επιγονατίδας 

Οι Matassi και συν. αξιολόγησαν ακτινολογικά και κλινικά 83 γόνατα με 

ΟΑΓ, με χρήση είτε OxZr είτε CoCr αλλά χωρίς αντικατάσταση της 

επιγονατίδας, σε 74 ασθενείς αναφορικά με την επίδραση που είχε η πρόθεση 

στην φυσική επιγονατίδα των ασθενών. Σε ένα μέσο χρόνο παρακολούθησης 4,5 

ετών δεν υπήρχαν διαφορές μεταξύ του τύπου της μηριαίας πρόθεσης αναφορικά 

με την επίδραση της επί της υγιούς επιγονατίδας [163]. 

 

Α6.5.5 Συμπεράσματα κλινικών (in vivo) αποτελεσμάτων μελετών με ολική 

αρθροπλαστική γόνατος OXINIUM 

Όλες οι παραπάνω μελέτες ανέδειξαν πρώτα από όλα την ασφάλεια της 
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χρήσης του οξειδωμένου ζιρκονίου ως μηριαία πρόθεση μιας ολικής 

αρθροπλαστικής γόνατος. Οι επιπλοκές ήταν ελάχιστες και σπάνια μείζονες. 

Η κλινική βελτίωση ήταν σημαντική σε όλες τις μελέτες, ανεξαρτήτως του 

κλινικού τεστ που χρησιμοποιήθηκε [164]. Το KSS μετεγχειρητικά ήταν μεταξύ 

84-95 κατά μέσο όρο στις διάφορες σειρές, το functional μεταξύ KSS 74-90, και 

το WOMAC μεταξύ 22-34,5. Το εύρος κίνησης μετεγχειρητικά ήταν κατά μέσο 

όρο 100,5ο – 131ο (Πίνακας Α6.8).  

Ο ακτινολογικός έλεγχος ανέδειξε σε ελάχιστες περιπτώσεις ακτινοδιαφανείς 

γραμμές μεταξύ πρόθεσης και οστού (Πίνακας Α6.9). 

Η επιβίωση για αναθεώρηση των υλικών ήταν 99%-100% στα 5 έτη, 98% 

στα 10 έτη και 95% στα 13,5 έτη (Πίνακας Α6.10).  

Συνολικά, όλες οι κλινικές μελέτες έδειξαν πολύ καλά αποτελέσματα τόσο 

ως προς τα κλινικά και ακτινολογικά ευρήματα όσο και ως προς την επιβίωση 

της αρθροπλαστικής. Οι συγκριτικές μελέτες ωστόσο (Πίνακας Α6.6) δεν 

ανέδειξαν σημαντικά πλεονεκτήματα από τη χρήση του OxZr ως μηριαία 

πρόθεση (OXINIUM) είτε σε σχέση με την ίδια αρθροπλαστική (Genesis II) με 

χρήση CoCr [148, 151], είτε με διαφορετικά μοντέλα αρθροπλαστικών με χρήση 

CoCr [160]. 

Τα αποτελέσματα από τα μητρώα αρθροπλαστικών επιβεβαιώνουν αυτό το 

εύρημα, καθώς το ποσοστό αναθεώρησης με τη χρήση OxZr είναι εφάμιλλο ή και 

σε κάποιες περιπτώσεις μεγαλύτερο των υπολοίπων αρθροπλαστικών (5,7% - 

7,7% στα 10 έτη μετεγχειρητικά), αν και στις περισσότερες περιπτώσεις το OxZr 

χρησιμοποιείται σε πιο νέους ασθενείς, στους οποίους η αρθροπλαστική 

συνοδεύεται από μεγαλύτερο κίνδυνο αναθεώρησης [165]. Επίσης, το ποσοστό 

αναθεώρησης είναι μεγαλύτερο με τις PS αρθροπλαστικές σε σχέση με τις CR 

(Πίνακας Α6.7). 
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ΜΕΛΕΤΗ 

(ΕΤΟΣ) 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

(ΟΑΓ) 

KSS FKSS WOMAC ROM 

ΠΡΧ ΜΤΧ ΠΡΧ ΜΤΧ ΠΡΧ ΜΤΧ ΠΡΧ ΜΤΧ 

Laskin (2003) 73 (73)  92  74    117o 

Holland και 

συν. (2012)* 173 (199)     55,7 34,5 81,1o 100,5

o Hofer & Ezzet 

(2014) 77 (102) 50 92 55 81   111o 117o 

Park και συν. 

(2014) 55 (71) 39 92 53 90     

Innocenti και 

συν. (2010)** 95 (91) 36 89 37 86   92o 118o 

Innocenti και 

συν. (2014)** 83 (87) 36 84 37 83   92o 118o 

Ahmed και 

συν. (2016) 278 (303)     48*** 85,7***   

Glover και 

συν. (2018)* 98 (103)     53 29   

Hui και συν. 

(2011) 
40 (40)    89     

Kim και συν. 

(2012) 
331 (331) 27 95 52 79 64 22 125o 126o 

Kim και συν. 

(2016) 
192 (242) 28 93 34 85 56 25 127o 131o 

 

Πίνακας Α6.8. Συγκριτικός πίνακας με τα κλινικά αποτελέσματα όλων των κλινικών μελετών 

in vivo σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ολική αρθροπλαστική γόνατος με χρήση οξειδωμένου 

ζιρκονίου ως μηριαία πρόθεση. Οι τιμές αφορούν το μέσο όρο των αποτελεσμάτων σε κάθε 

μελέτη 

(ΟΑΓ: ολική αρθροπλαστική γόνατος, KSS: Knee Society Score, Functional KSS: Functional Knee Society 

Score, WOMAC score: Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index score, ROM: 

Εύρος κίνησης - range of motion, ΠΡΧ: προεγχειρητικά, ΜΤΧ: μετεγχειρητικά) 

*: Πιθανή επικάλυψη περιστατικών (η 2η μελέτη μάλλον ηλικιακή υποομάδα της πρώτης) 

**: Η 2η μελέτη συνέχεια (πιο μακροχρόνια παρακολούθηση) της πρώτης 

***: Η συγκεκριμένη μελέτη – σε αντίθεση με τις υπόλοιπες όπου το μικρότερο αποτέλεσμα είναι και 

καλύτερο - χρησιμοποίησε άλλο τύπο υπολογισμού του σκορ, όπου 0 είναι το χειρότερο και 100 το καλύτερο 

αποτέλεσμα 
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ΜΕΛΕΤΗ 

(ΕΤΟΣ) 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

(ΟΑΓ) 

ΠΑΡΑΚΟ-

ΛΟΥΘΗΣΗ 

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ 

KSRES 

score 

>1 χιλιοστά ≥5 

Laskin (2003) 73 (73) 2 έτη 0  

Holland και 

συν. (2012)* 
173 (199) 

>5 έτη 

(μ.ο. 5,2) 
 0 

Hofer & Ezzet 

(2014) 
77 (102) 

μ.ο. 5,9 έτη 

(5,0-10,0) 
1  

Park και συν. 

(2014) 
55 (71) 

μ.ο. 5,2 έτη 

(4,3-7,3) 
18 (<2mm)  

Innocenti και 

συν. (2010)** 
95 (91) 

μ.ο. 6,2 έτη 

(5,0-7,0) 
0  

Innocenti και 

συν. (2014)** 
83 (87) 

μ.ο. 11,3 έτη 

(10,0-12,6) 
  

Ahmed και 

συν. (2016) 
278 (303) 

μ.ο. 9,7 έτη 

(8,3-11,6) 
0 1 

Glover και 

συν. (2018)* 
98 (103) 

μ.ο. 8,6 έτη 

(5,0-15,0) 
 3 

Hui και συν. 

(2011) 
40 (40) 5 έτη  2 

Kim και συν. 

(2012) 
331 (331) 

μ.ο. 7,5 έτη 

(6,0-8,0) 
0  

Kim και συν. 

(2016) 
192 (242) μ.ο. 12,6 έτη 2  

 

Πίνακας Α6.9. Συγκριτικός πίνακας με τα ακτινολογικά αποτελέσματα από όλες τις κλινικές 

μελέτες in vivo σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ολική αρθροπλαστική γόνατος με χρήση 

οξειδωμένου ζιρκονίου ως μηριαία πρόθεση 

(ΟΑΓ: ολική αρθροπλαστική γόνατος, ΜΤΧ: μετεγχειρητικά) 

*: Πιθανή επικάλυψη περιστατικών (η 2η μελέτη μάλλον ηλικιακή υποομάδα της πρώτης) 

**: Η 2η μελέτη συνέχεια (πιο μακροχρόνια παρακολούθηση) της πρώτης 
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ΜΕΛΕΤΗ 

(ΕΤΟΣ) 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

(ΟΑΓ) 

ΕΤΗ 

ΜΤΧ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ 

ΓΙΑ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

ΥΛΙΚΩΝ 

ΓΙΑ 

ΕΠΑΝΕΠΕΜΒΑΣΗ 

ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ 

ΛΟΓΟ 

ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ 

ΣΕΝΑΡΙΟ 

Holland 

και συν. 

(2012)* 
173 (199) 5 

99,5% 97,6% 94,6% 

Hofer & 

Ezzet 

(2014) 
77 (102) 5 

100% 95%  

Park και 

συν. 

(2014) 
55 (71) 5 

100%   

Glover και 

συν. 

(2018)* 
98 (103) 5 

99% 94,1%  

Kim και 

συν. 

(2012) 

331 (331) 
7,5 

100%   

Innocenti 

και συν. 

(2010)** 
95 (91) 7 

98,7%  94,5% 

Innocenti 

και συν. 

(2014)** 
83 (87) 10 

97,8%  86,1% 

Ahmed 

και συν. 

(2016) 
278 (303) 10 

98% 97,1% 95,8% 

Kim και 

συν. 

(2016) 

192 (242) 
13,5 

95%   

 

Πίνακας Α6.10. Συγκριτικός πίνακας με τα αποτελέσματα επιβίωσης από όλες τις κλινικές 

μελέτες in vivo σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ολική αρθροπλαστική γόνατος με χρήση 

οξειδωμένου ζιρκονίου ως μηριαία πρόθεση 

(ΟΑΓ: ολική αρθροπλαστική γόνατος, KSRES score: σκορ του Knee Society total knee arthroplasty 

Roentgenographic Evaluation and scoring System,  μ.ο.: μέσος όρος) 

*: Πιθανή επικάλυψη περιστατικών (η 2η μελέτη μάλλον ηλικιακή υποομάδα της πρώτης) 

**: Η 2η μελέτη συνέχεια (πιο μακροχρόνια παρακολούθηση) της πρώτης 
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Α6.6 ΆΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 

ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΟΥ ΖΙΡΚΟΝΙΟΥ 

 

Α6.6.1 Αλλεργία στα μέταλλα 

Μια σπάνια σχετικά αιτία αποτυχίας μιας ολικής αρθροπλαστικής γόνατος 

είναι η αλλεργία στα χρησιμοποιούμενα μέταλλα. Αυτή είναι μια γνωστή, αν και 

σπάνια, επιπλοκή με τη χρήση CoCr [105, 166, 167, 168]. Όλα τα μέταλλα όταν 

βρίσκονται σε ένα βιολογικό περιβάλλον – και ιδίως σε αρθρώσεις – υπόκεινται 

σε διάβρωση και απελευθερώνουν μεταλλικά ιόντα [169], που ενεργοποιούν μια 

καθυστερημένου τύπου αντίδραση υπερευαισθησίας (τύπου IV), προκαλώντας 

ενεργοποίηση Τ- λεμφοκυττάρων και απελευθέρωση φλεγμονώδων παραγόντων 

(κυττοκίνες, μακροφάγα) [168, 170, 171]. Πράγματι, έχουν αναφερθεί 

περιπτώσεις αποτυχίας ΟΑΓ από υπερευαισθησία σε μέταλλα [172, 173,174].  

Iόντα κοβαλτίου και χρωμίου έχουν μετρηθεί στο αίμα μετά από ΟΑΓ με 

CoCr, αλλά η ποσότητά τους δεν είναι πάντα μεγαλύτερη σε σχέση με ΟΑΓ με 

OxZr [175]. Εντούτοις, το κυριότερο μέταλλο που αποτελεί ζήτημα στις ολικές 

αρθροπλαστικές είναι το νικέλιο, στο οποίο έχει ευαισθησία ένα 10-15% του 

γενικού πληθυσμού [167, 168, 176]. Οι ολικές αρθροπλαστικές από CoCr 

περιέχουν 1% νικέλιο στο κράμα τους, σε αντίθεση με τις αντίστοιχες από OxZr 

οι οποίες δεν έχουν μετρήσιμα επίπεδα νικελίου. Αντίθετα το ζιρκόνιο και το 

νιόβιο που υπάρχουν στο OXINIUM  ανήκουν στα πιο αδρανή βιολογικά 

μέταλλα. Όταν υπάρχει μια γνωστή υπερευαισθησία σε κάποιο μέταλλο λοιπόν, 

η χρησιμοποίηση OxZr είναι μια ασφαλής εναλλακτική λύση [168, 171, 172, 177, 

178].  
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A6.6.2 Λοιμώξεις 

Σε θεωρητικό επίπεδο η χρήση καινούριων υλικών σε αρθροπλαστικές θα 

μπορούσε να μειώσει το μικροβιακό φορτίο, την ανάπτυξη biofilm και συνεπώς 

την πιθανότητα λοιμώξεων, τόσο μέσω της μείωσης των μικροσωματιδίων 

φθοράς όσο και μέσω των διαφορετικών ιδιοτήτων πρόσφυσης που έχουν αυτές 

στην επιφάνειά τους. 

Εργαστηριακές (in vitro) μελέτες που έγιναν με στελέχη Staphylococcus 

epidermis, που είναι το πιο συχνό βακτήριο σε περιπροθετικές λοιμώξεις, 

ανέδειξαν πως τόσο το CoCr όσο και το OxZr είναι λιγότερο επιρρεπή σε 

προσκόλληση μικροβίων στην επιφάνειά τους και πιθανώς να μειώνουν την 

πιθανότητα λοιμώξεων ως αποτέλεσμα αυτού, σε σχέση με το τιτάνιο [179]. 

Άλλες μελέτες έδειξαν πως η υδροφοβική επιφάνεια του CoCr παρουσιάζει τη 

μικρότερη προσκόλληση μικροβίων πάνω της [180, 181]. 

Στην πράξη αυτό που φαίνεται να έχει διαφορά είναι η χρήση του 

πολυαιθυλενίου με διασταυρούμενους δεσμούς και όχι ο τύπος της επιφάνειας 

των προθέσεων. Από μια αναδρομική μελέτη σε 326.603 αρθροπλαστικές από το 

μητρώο αρθροπλαστικών της Αυστραλίας, οι Vertullo και συν. βρήκαν μειωμένη 

πιθανότητα αναθεώρησης της αρθροπλαστικής για λοίμωξη όταν 

χρησιμοποιείται το πολυαιθυλένιο με διασταυρούμενους δεσμούς (XLPE), σε 

σχέση με άλλου είδους πολυαιθυλένια. Η χρήση του OxZr δεν μετέβαλε την 

πιθανότητα εμφάνισης λοίμωξης συνολικά, αλλά για την υποομάδα ΟΑΓ με 

χρήση τσιμέντου και πολυαιθυλένιο όχι με κροσσωτούς δεσμούς, οι 

αρθροπλαστικές με OXINIUM είχαν μικρότερο ποσοστό λοίμωξης από αυτές με 

CoCr [182]. 

 

Α6.6.3 Οξειδωμένο ζιρκόνιο και μαγνητική τομογραφία 

Ένα πιθανό επιπλέον πλεονέκτημα της χρήσης OxZr είναι η συμβατότητά 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:15 EEST - 13.56.182.168



145 

 

του συγκεκριμένου κράματος με τη διενέργεια μαγνητικών τομογραφιών. Η 

μαγνητική τομογραφία (MRI) απεικονίζει εξαιρετικά τα μαλακά μόρια του 

σώματος, αλλά δεν έχει θέση στην απεικόνιση της ολικής αρθροπλαστικής λόγω 

των “θορύβων” που προκαλεί στην εικόνα η παρουσία των μεταλλικών ένθετων. 

Έχουν δημιουργηθεί πρωτόκολλα για τη διενέργεια MRI σε ολικές 

αρθροπλαστικές γόνατος, που αναδεικνύουν τα μαλακά μόρια και τη σχέση των 

προθέσεων με τους ιστούς. Αν μπορούσε να μειωθεί ο θόρυβος που προκαλούν 

οι μεταλλικές προθέσεις θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η MRI για την εξαγωγή 

χρήσιμων συμπερασμάτων σε ολικές αρθροπλαστικές γόνατος με οποιαδήποτε 

δυσλειτουργία αυτής.  

 

 

 

Εικόνα Α6.7. Μαγνητική τομογραφία γόνατος με πρόθεση από CoCr (α) και με πρόθεση από 

OxZr (β). Είναι εμφανή τα παράσιτα που προκαλεί στην εικόνα η παρουσία του CoCr (α). 

Αντίθετα η εικόνα της πρόθεσης από OxZr έχει ελάχιστα παράσιτα και επιτρέπει την εκτίμηση 

των μαλακών μορίων και της διεπιφάνειας πρόθεσης-οστού 

© Expert reviews Ltd, από το άρθρο: Heyse TJ, Haas SB, Efe T. The use of oxidized zirconium alloy in knee arthroplasty. 

Expert Rev Med Devices. 2012 Jul;9(4):409-21. doi: 10.1586/erd.12.30 

 

Το χρώμιο και το μολυβδένιο που περιέχουν οι ολικές αρθροπλαστικές 

γόνατος με CoCr έχουν υψηλό δείκτη μοριακής ευαισθησίας (susceptibility), σε 

αντίθεση με το ζιρκόνιο, που έχει μοριακή ευαισθησία αντίστοιχη με αυτή των 

ιστών του σώματος. Αυτό ίσως δικαιολογεί το γεγονός πως η διενέργεια MRI σε 

ολικές αρθροπλαστικές γόνατος με OxZr είναι εφικτή με παρουσία ελάχιστων 
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“παράσιτων” στην εικόνα, όπως έχουν δείξει μια σειρά από μελέτες [183, 184, 

185, 186, 187] (Εικόνα Α6.7).  

Συνεπώς η χρήση OxZr διευκολύνει τη μετεγχειρητική παρακολούθηση της 

πορείας των ολικών αρθροπλαστικών και πιθανών προβλημάτων αυτών με το 

πολύ χρήσιμο εργαλείο της μαγνητικής τομογραφίας, που μπορεί σε αυτές τις 

περιπτώσεις να απεικονίσει τη διεπιφάνεια οστού-πρόθεσης, την ευθυγράμμιση 

των προθέσεων και τα μαλακά μόρια πέριξ της ολικής αρθροπλαστικής. 

 

Α6.6.4 Προθέσεις χωρίς τσιμέντο 

Ένθετα ζιρκονίου χρησιμοποιούνται χωρίς τσιμέντο για παραπάνω από δυο 

δεκαετίες στην οδοντιατρική. Πειραματικές μελέτες έχουν αναδείξει την 

ικανότητα του ζιρκονίου για ενσωμάτωση με το οστό [188, 189]. Εντούτοις, οι 

ολικές αρθροπλαστικές με μηριαία πρόθεση από OxZr που ήταν τροποποιημένες 

για τοποθέτηση χωρίς τσιμέντο αποσύρθηκαν από την αγορά το 2003, μετά από 

αρκετές αναφορές χαλάρωσης των προθέσεων μετά την τοποθέτησή τους [190]. 

Πιστεύεται πως αυτό προκλήθηκε από τη δημιουργία ιόντων φωσφορικού 

ζιρκονίου στο περιβάλλον της άρθρωσης [191]. Είναι άγνωστο αν τέτοια ιόντα 

παράγονται και στο αντίστοιχο περιβάλλον μετά από τοποθέτηση της πρόθεσης 

OxZr με τσιμέντο, όπως η προς μελέτη αρθροπλαστική, αλλά κάτι τέτοιο δεν έχει 

αναφερθεί μέχρι στιγμής. Προς το παρόν, το οξειδωμένο ζιρκόνιο τοποθετείται 

μόνο με τη χρήση τσιμέντου στις ΟΑΓ, χωρίς αντίστοιχα προβλήματα 

χαλάρωσης των προθέσεων, όπως είδαμε στο κεφάλαιο με τα κλινικά 

αποτελέσματα. 

 

Α6.6.5 Άλλες χρήσεις του οξειδωμένου ζιρκονίου στο γόνατο 

Οξειδωμένο ζιρκόνιο έχει χρησιμοποιηθεί ως μηριαία πρόθεση και σε 

μονοδιαμερισματικές αρθροπλαστικές του γόνατος, σε αρθροπλαστικές δηλαδή 
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που δεν αντικαθίστανται και τα τρία διαμερίσματα του γόνατος (έσω 

μηροκνημιαία, έξω κνημομηριαία και επιγονατιδομηριαία άρθρωση), αλλά μόνο 

ένα από αυτά σε περίπτωση μεμονωμένης αρθρίτιδας. Τα περιστατικά είναι όμως 

ακόμα λίγα και υπάρχουν ελάχιστες αναφορές με αποτελέσματα τέτοιων σειρών. 

Σε 101 επιγονατιδομηριαίες αρθροπλαστικές με χρήση του οξειδωμένου 

ζιρκονίου στη μηριαία τροχιλία (αρθροπλαστική Journey) και τουλάχιστον 5 έτη 

παρακολούθηση, το Oxford Knee Score βελτιώθηκε κατά μέσο όρο από 18 

προεγχειρητικά σε 30 στον τελευταίο έλεγχο και το WOMAC από 22 σε 35. 

Υπήρχαν όμως 12 αναθεωρήσεις (επιβίωση 87%) [192]. 

Πιθανώς αυτές οι αρθροπλαστικές να είναι πιο ευάλωτες σε φθορές, 

δεδομένου πως το εξάρθρημα του πολυαιθυλενίου είναι πιο συχνό στις 

μονοδιαμερισματικές αρθροπλαστικές. Ήδη υπάρχουν δύο αναφορές 

περιστατικών που ένα τέτοιο εξάρθρημα σε μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική 

έσω μηροκνημιαίας πρόθεσης προκάλεσε εκτεταμένη μετάλλωση, πιθανότατα 

από τη φθορά που υπέστησαν οι μεταλλικές επιφάνειες της πρόθεσης από την 

επαφή μεταξύ τους μετά την απώλεια του πολυαιθυλενίου [193, 194].  
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Α7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Οι λόγοι που ένας ασθενής αποφασίζει να υποβληθεί σε ολική 

αρθροπλαστική γόνατος είναι ο πόνος και η μειωμένη λειτουργικότητα του 

γόνατος. Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας μιας τέτοιας χειρουργικής 

επέμβασης συνεπώς, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την επίτευξη αυτών των 

στόχων [195]. Παράλληλα, είναι σημαντική η διατήρηση του αποτελέσματος στο 

χρόνο. 

Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας οφείλει να είναι όσο το δυνατόν πιο 

αντικειμενική. Αυτό φαντάζει οξύμωρο, δεδομένου πως πρόκειται για εκτίμηση 

υποκειμενικών ενοχλημάτων του ασθενούς. Θα πρέπει όμως αυτή να γίνεται με 

τρόπο αξιόπιστο, αναπαραγώγιμο και συγκρίσιμο με άλλους ασθενείς που 

πάσχουν από την ίδια πάθηση ή αντιμετωπίστηκαν με το ίδιο θεραπευτικό 

μοντέλο [195, 196]. Για αυτό το λόγο τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται όλο 

και περισσότερο συστήματα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας που 

συμπληρώνονται από τον ίδιο τον ασθενή (patient reported outcome measures – 

PROMs) και τα οποία έχουν επικυροποιηθεί ως προς την αξιοπιστία και 

αναπαραγωγισιμότητά τους [197, 198, 199]. Αυτά χωρίζονται στα γενικά 

PROMs που αφορούν τη γενική κατάσταση υγείας του εκάστοτε ασθενούς και 

είναι κυρίως αυτά που ελέγχουν την ποιότητα ζωής και στα ειδικά PROMs, που 

αφορούν μια συγκεκριμένη περιοχή, επέμβαση, νόσο ή σύμπτωμα [200]. 

Αυτό δεν σημαίνει βέβαια πως η επιστημονική εκτίμηση του ορθοπαιδικού 

χειρουργού για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας μιας ολικής 

αρθροπλαστικής γόνατος έχει χάσει τη θέση της. Υπάρχουν παράμετροι σε μια 

ΟΑΓ που δεν μπορεί να μετρήσει ή να αξιολογήσει ο ίδιος ο ασθενής – 

παράμετροι εξίσου σημαντικοί για την επιτυχία της επέμβασης, όπως το εύρος 

κίνησης του γόνατος μετεγχειρητικά [201], η σταθερότητά του, καθώς και η 
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παρουσία επιπλοκών [195].  

Επιπλέον, ο ακτινολογικός έλεγχος μιας πρόθεσης προσφέρει σημαντικές 

πληροφορίες για την ορθή τοποθέτηση των υλικών, καθώς και για τη φθορά 

αυτών στο χρόνο [195]. 

Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας θα πρέπει φυσικά να προσμετρά και 

τη διατήρηση του αποτελέσματος στο χρόνο. Η ΟΑΓ είναι μια μεγάλη, 

ακρωτηριαστική επέμβαση που πιθανώς να μην διαρκέσει για πάντα. Η 

αναθεώρησή της είναι μια ακόμα πιο δύσκολη επέμβαση. Στόχος λοιπόν είναι να 

καθυστερήσουμε την ανάγκη για μια δεύτερη επέμβαση όσο περισσότερο γίνεται 

ή και να την αποφύγουμε αν γίνεται. Όσο μάλιστα ο πληθυσμός γηράσκει και η 

απόφαση για αντικατάσταση μεγάλων αρθρώσεων, όπως το γόνατο, λαμβάνεται 

σε ολοένα και μικρότερες ηλικίες, η προσδοκία να αντέξουν περισσότερο οι 

αρθροπλαστικές αυξάνει [50, 53].  

Η αξιολόγηση της διάρκειας του αποτελέσματος γίνεται με μακροχρόνια 

παρακολούθηση μεγάλων σειρών ασθενών που έχουν υποβληθεί σε ένα 

συγκεκριμένο τύπο παρέμβασης. Σε αυτές αναλύονται τόσο τα κλινικά και 

ακτινολογικά αποτελέσματα, όσο και το ποσοστό επιβίωσης κάθε διαφορετικού 

τύπου αρθροπλαστικής. 

 

Α7.1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Σκοπός κάθε συστήματος αξιολόγησης είναι να προσφέρει αντικειμενική 

εκτίμηση του εξεταζόμενου αντικειμένου, ώστε αυτή να μπορεί να συγκριθεί με 

άλλα αντικείμενα στην ίδια κατάσταση. Στην περίπτωση της ολικής 

αρθροπλαστικής γόνατος ένα σύστημα αξιολόγησης θα πρέπει να μπορεί να 

εφαρμοστεί τόσο πριν όσο και μετά την επέμβαση, ώστε να μπορούν να 
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αξιολογηθούν τα οφέλη αυτής. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να μπορεί να εκτιμήσει τη 

λειτουργία του γόνατος, ανεξαρτήτως της συνολικής λειτουργικότητας του 

ατόμου. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου πως οι περισσότεροι ασθενείς 

που υποβάλλονται σε ΟΑΓ είναι προχωρημένης ηλικίας με πολλαπλές 

συνυπάρχουσες παθήσεις που θα μπορούσαν να μπερδέψουν την αξιολόγηση 

[196]. 

Ωστόσο, δεν είναι εύκολο να πληροί κάποιο τεστ όλα αυτά τα κριτήρια, ώστε 

να γίνει καθολικά αποδεκτό. Αυτό έχει οδηγήσει στην ύπαρξη μιας πληθώρας 

τέτοιων συστημάτων αξιολόγησης που έχουν κατά καιρούς προταθεί και 

χρησιμοποιηθεί. Ενδεικτικά, από το 1972 ως το 1992 όπου είχε αρχίσει να γίνεται 

πιο δημοφιλής η συγκεκριμένη επέμβαση κι εμφανίστηκε η ανάγκη να μελετηθεί 

πιο εμπεριστατωμένα, χρησιμοποιήθηκαν στη βιβλιογραφία 34 διαφορετικά 

συστήματα αξιολόγησης ολικών αρθροπλαστικών γόνατος [202]. Σε μια 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας το 2016 οι Ramkumar και συν βρήκαν 47 

διαφορετικά συστήματα κλινικής αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν σε 38 

μελέτες που πληρούσαν τα κριτήρια της ανασκόπησης [198]. 

Κάποια από τα πιο γνωστά και ευρέως χρησιμοποιούμενα κλινικά συστήματα 

αξιολόγησης αρθροπλαστικών γόνατος είναι το Hospital for Special Surgery 

Knee Rating Score (HSS Knee Score) [203] που ήταν ένα από τα πρωτοπόρα, το 

The Knee Society Clinical Rating System, που έγινε γνωστό ως Knee Society 

Score και αποτέλεσε βελτίωση του προηγούμενου [204], και το Oxford Knee 

Score (1998) [205]. Το Western Ontario and McMaster Universities 

Osteoarthritis Index, γνωστό και ως WOMAC [233], είναι πιθανώς το πιο 

χρησιμοποιούμενο για τη μελέτη των επιδράσεων μιας θεραπείας σε ασθενείς με 

οστεοαρθρίτιδα [206, 207]. Το WOMAC είναι σχεδιασμένο για ηλικιωμένους 

ασθενείς. Δεδομένου πως όλο και πιο νέοι ασθενείς παρουσιάζουν 

οστεοαρθρίτιδα και χρήζουν αντιμετώπισης, το WOMAC επεκτάθηκε και 

τροποποιήθηκε στο Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Index, γνωστό και 
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ως KOOS [208]. Άλλα κοινώς χρησιμοποιούμενα συστήματα είναι το Lysholm 

Knee Scoring System [209] και το International Knee Documentation Committee, 

γνωστό και ως IKDC [210], που όμως απευθύνονται κυρίως σε ασθενείς με 

αθλητικές δραστηριότητες [211, 212]. 

Επειδή όμως πέρα από την επιτυχία μιας επέμβασης στο σημείο που αυτή 

διενεργείται, μας ενδιαφέρει και η συνολική ωφέλεια που αυτή έχει στον ασθενή, 

πληθαίνει η χρήση συστημάτων αξιολόγησης που επικεντρώνονται στη συνολική 

ποιότητα ζωής του ατόμου. Τα πιο γνωστά τέτοια συστήματα είναι το SF-36 (ή η 

συντομευμένη του έκδοση, το SF-12) [213, 214, 215, 216], καθώς και το 

EuroQoL (είτε στην EQ-5D-3L είτε στην EQ-5D-5L εκδοχή του) [217, 218]. 

Πολλές φορές επίσης για την αξιολόγηση του αποτελέσματος μιας 

αρθροπλαστικής ερωτάται ο ασθενής απλώς αν είναι ευχαριστημένος από το 

τελικό αποτέλεσμα. Αυτή ερώτηση μπορεί να απαντηθεί με ένα απλό ναι ή όχι, ή 

με μια σχετική απλή κλίμακα (Likert-type scale) (π.χ.: απόλυτα, πολύ, λίγο, 

καθόλου). Γι’ αυτό το σκοπό έχουν χρησιμοποιηθεί πολλαπλοί τρόποι έκφρασης 

της άποψης των ασθενών κατά καιρούς. Συνολικά η ικανοποίηση των ασθενών 

μετά από ΟΑΓ κυμαίνεται μεταξύ 75 – 92%   [197, 199]. Ο τρόπος αυτός 

αξιολόγησης θεωρείται εξίσου σημαντικός με τα κλινικά συστήματα 

αξιολόγησης (PROMs), αφού συνοψίζει τη συνολική άποψη του ασθενούς για 

την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης. 

 

Α7.2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Στον ακτινολογικό έλεγχο μιας ολικής αρθροπλαστικής γόνατος εκτιμάται η 

σωστή τοποθέτηση των υλικών άμεσα μετεγχειρητικά, καθώς και η διατήρηση 

της θέσης τους στη διάρκεια του χρόνου. Ιστορικά έχει βρεθεί πως η πιο συχνή 

αιτία αποτυχίας μιας αρθροπλαστικής γόνατος είναι η χαλάρωση των υλικών [55, 
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56]. Αυτή εκδηλώνεται με κλινικά σημεία, αλλά μόνο με ακτινογραφικό έλεγχο 

μπορεί να επιβεβαιωθεί και να μετρηθεί. 

Σε μια μετεγχειρητική ακτινογραφία ολικής αρθροπλαστικής γόνατος αρχικά 

αξιολογείται η σωστή τοποθέτηση της αρθροπλαστικής με μέτρηση των γωνιών 

μεταξύ της πρόθεσης και του μηριαίου ή της κνήμης, καθώς και η διόρθωση του 

συνολικού άξονα του κάτω άκρου. Αυτό που θα δούμε και θα εκτιμήσουμε 

αναφορικά με τη χαλάρωση είναι η εμφάνιση ακτινοδιαφανών γραμμών στη 

διεπιφάνεια οστού-τσιμέντου ή οστού-πρόθεσης, όταν αυτή τοποθετείται χωρίς 

τσιμέντο. Φυσικά θα αξιολογηθεί και η παρουσία οποιουδήποτε άλλου 

παθολογικού ευρήματος. 

Ωστόσο, δεν σημαίνουν όλες οι ακτινοδιαφανείς γραμμές στις ακτινογραφίες 

χαλάρωση και αποτυχία. Σημασία έχουν αν αυτές είναι ολοκληρωμένες και αν 

αυξάνονται με το χρόνο. Σε αυτήν την περίπτωση συνήθως συνοδεύονται και από 

κλινικά σημεία. 

Το πιο διαδεδομένο σύστημα αξιολόγησης ακτινογραφιών μετά από ολική 

αρθροπλαστική γόνατος είναι το Knee Society Total Knee Arthroplasty 

Roentgenographic Evaluation and Scoring System [219].  

Οι ακτινογραφίες λαμβάνονται με τον ασθενή σε ύπτια θέση. Στην 

προσθιοπίσθια λήψη η επιγονατίδα «κοιτάει» το ταβάνι. Η δέσμη ακτινοβολίας 

κατευθύνεται κάθετα προς το μηριαίο και την κνήμη, με επικέντρωση στην 

αρθρική γραμμή, η οποία καθορίζεται ψηλαφητικά. Ομοίως λαμβάνεται η πλάγια 

λήψη, με τη δέσμη ακτινοβολίας να έχει φορά 90ο προς αυτήν που είχε στην  

προσθιοπίσθια λήψη. Η επιγονατίδα εκτιμάται με την skyline ή Merchant view 

ακτινογραφία που λαμβάνεται με τον ασθενή σε ύπτια θέση, τα γόνατα να 

κρέμονται σε κάμψη 45ο από το υπόλοιπο σώμα και την κασέτα περιφερικά της 

επιγονατίδας τοποθετημένη κάθετα στην κνήμη και τη δέσμη ακτινοβολίας σε 

κλίση 30ο ως προς το οριζόντιο επίπεδο.  
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Η κνημιαία πρόθεση αξιολογείται τόσο στην προσθιοπίσθια όσο και στην 

πλάγια λήψη. Στην προσθιοπίσθια καθορίζονται 7 ζώνες οι οποίες αξιολογούνται: 

2 στο έσω πλατώ, 2 στο έξω πλατώ και 3 πέριξ του στυλεού αν υφίσταται ή 

αλλιώς στην ενδιάμεση περιοχή (Εικόνα Α7.1). Στην πλάγια λήψη καθορίζονται  

3 ζώνες οι οποίες αξιολογούνται: μία στην πρόσθια επιφάνεια, μία στην οπίσθια 

και μία στην ενδιάμεση ή πέριξ του στυλεού (Εικόνα Α7.2). Η μηριαία πρόθεση 

αξιολογείται μόνο στην πλάγια λήψη. Καθορίζονται 7 ζώνες οι οποίες 

αξιολογούνται: 2 στο πρόσθιο τμήμα, 2 στο οπίσθιο και 3 πέριξ του στυλεού αν 

υφίσταται ή αλλιώς στην ενδιάμεση περιοχή (Εικόνα Α7.3). Η επιγονατιδική 

πρόθεση αξιολογείται στη skyline ή Merchant view λήψη. Καθορίζονται και 

αξιολογούνται 3-5 ζώνες, αναλόγως του τύπου της πρόθεσης (Εικόνα Α7.4).  

 

 

 

Εικόνα Α7.1. Απεικόνιση των ακτινολογικών ζωνών αξιολόγησης γύρω από την κνημιαία 

πρόθεση στην προσθιοπίσθια ακτινογραφία 

 

 

 

 

Εικόνα Α7.2. Απεικόνιση των ακτινολογικών ζωνών αξιολόγησης γύρω από την κνημιαία 

πρόθεση στην πλάγια ακτινογραφία 
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Εικόνα Α7.3. Απεικόνιση των ακτινολογικών ζωνών αξιολόγησης γύρω από τη μηριαία 

πρόθεση στην πλάγια ακτινογραφία 

 

 

 

 

Εικόνα Α7.4. Απεικόνιση των ακτινολογικών ζωνών αξιολόγησης γύρω από την επιγονατίδα 

στην skyline η Μerchant view λήψη 

 

Στη συνέχεια μετριέται το πάχος των ακτινοδιαφανών γραμμών σε κάθε μία 

απ’ αυτές τις ζώνες και αθροίζονται τα αποτελέσματα. Έτσι βγαίνει ένα 

αποτέλεσμα για κάθε ένα απ’ τα τρία τμήματα της πρόθεσης - ή δύο αν δεν έχει 

τοποθετηθεί πρόθεμα επιγονατίδας - και το αποτέλεσμα αξιολογείται για κάθε 

ένα ξεχωριστά. Το τελικό αποτέλεσμα για κάθε τμήμα της πρόθεσης δίνει το 

τελικό Knee Society total knee arthroplasty Roentgenographic Evaluation Score 

(KSRES). 

Ένα αποτέλεσμα KSRES 0-4 σε ένα τμήμα μιας πρόθεση (το κνημιαίο ή το 

μηριαίο) θεωρείται άνευ κλινικής σημασίας, ένα αποτέλεσμα KSRES 5-10 χρήζει 

παρακολούθησης, ενώ ένα αποτέλεσμα KSRES μεγαλύτερο του 10 υποδηλώνει 

χαλάρωση και επικείμενη αποτυχία του προθέματος [219].  
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Α7.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ 

Όπως προαναφέρθηκε ο στόχος μιας ολικής αρθροπλαστικής γόνατος δεν 

είναι απλώς η βελτίωση των συμπτωμάτων του ασθενούς μετεγχειρητικά, αλλά 

και η διατήρηση αυτού του αποτελέσματος στο χρόνο. Το πλέον σημαντικό στη 

«διαχρονικότητα» του αποτελέσματος είναι η διατήρηση της αρθροπλαστικής 

στη θέση της – η μη εμφάνιση δηλαδή επιπλοκών που θα κάνουν αναγκαία την 

αναθεώρηση αυτής, όπως η σηπτική ή άσηπτη χαλάρωση. 

Ένας χρήσιμος τρόπος σύγκρισης των διαφορετικών τύπων, σχεδιασμών ή 

υλικών αρθροπλαστικής είναι η σύγκριση του πόσο καιρό αυτές αντέχουν στο 

χρόνο. Αυτό χαρακτηρίζεται ως «επιβίωση» μιας αρθροπλαστικής, όπου ο 

«θάνατος» είναι το συμβάν που θα καταγραφεί ως αποτυχία της εξεταζόμενης 

παραμέτρου και τέλος της παρακολούθησης. Η πιο βασική στατιστική μέθοδος 

ανάλυσης που χρησιμοποιείται για δεδομένα αναφορικά με τη χρονική στιγμή 

ενός συμβάντος (time-to-event data) είναι η μέθοδος Kaplan-Meier [220, 221, 

222]. 

Αυτή η ανάλυση μπορεί να γίνει ορίζοντας διαφορετικά γεγονότα ως 

«θάνατο» ή «συμβάν». Στις αρθροπλαστικές αυτό που μας ενδιαφέρει συνήθως 

είναι η ανάγκη αναθεώρησης της αρθροπλαστικής λόγω χαλάρωσης αυτής (είτε 

σηπτικής είτε άσηπτης). Μπορούν όμως και άλλα γεγονότα που σχετίζονται με 

την πρωταρχική επέμβαση, όπως ένα περιπροθετικό κάταγμα, να 

συμπεριληφθούν στη μελέτη ως συμβάντα ενδιαφέροντος ή μελέτης.  

Η ανάλυση Kaplan-Meier μας δίνει ένα πίνακα όπου φαίνεται η πιθανότητα 

επιβίωσης μιας αρθροπλαστικής ως προς το συμβάν που μελετάται κάθε φορά 

και ορίζεται ως το τελικό συμβάν της μελέτης (end-point) σε κάθε χρονική 

στιγμή. Αυτό μπορεί να απεικονιστεί για καλύτερη κατανόηση σε ένα 

δισδιάστατο διάγραμμα. Στο συγκεκριμένο τύπο ανάλυσης όμως, γίνεται 

προσδιορισμός των μετρήσεων κάθε φορά που συναντάται ένα συμβάν προς 
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μελέτη (product-limit method). Στη μελέτη επιβίωσης αρθροπλαστικών, αυτό δεν 

είναι απαραίτητο. Δεδομένου και πως οι περισσότερες αρθροπλαστικές 

επανεξετάζονται μια φορά το χρόνο, είναι προτιμότερη η χρήση 

προκαθορισμένων χρονικών μεσοδιαστημάτων ανά τα οποία ελέγχονται και 

καταγράφονται τα αποτελέσματα, που για τις αρθροπλαστικές είναι συνήθως ανά 

έτος παρακολούθησης (life-table method) [221, 223, 224]. 
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Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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Β1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στο πρώτο μέρος της παρούσας μελέτης αναπτύχθηκαν οι ιδιαιτερότητες της 

αντιμετώπισης της οστεοαρθρίτιδας του γόνατος με τη μέθοδο της ολικής 

αρθροπλαστικής του γόνατος (ΟΑΓ). 

Η ολική αρθροπλαστική του γόνατος γίνεται με σκοπό να εξαλείψει τα 

συμπτώματα των ασθενών και να τους κάνει λειτουργικούς και χωρίς πόνο. 

Στόχος της επέμβασης όμως είναι και η διατήρηση αυτού του αποτελέσματος στο 

χρόνο. Δεδομένου πως η ΟΑΓ είναι μια ακρωτηριαστική επέμβαση και πως η 

αναθεώρηση αυτής της επέμβασης είναι πολύ πιο δύσκολη από την πρωταρχική 

επέμβαση, επιθυμία και στόχος του χειρουργού είναι η μακροβιότητα της 

εμφυτευμένης πρόθεσης. 

Η βελτίωση του σχεδιασμού των ολικών αρθροπλαστικών γόνατος μες στο 

χρόνο, καθώς και η αθροισμένη εμπειρία στην εμφύτευσή τους έχουν ως 

αποτέλεσμα η επιτυχία της επέμβασης σε λειτουργικό επίπεδο να θεωρείται 

συνήθης, αν όχι σχεδόν δεδομένη. Έτσι, η μεγαλύτερη συζήτηση που γίνεται 

αναφορικά με την επιτυχία μιας τέτοιας επέμβασης και των διαφόρων υλικών που 

έχουν χρησιμοποιηθεί γι’ αυτήν, αφορά την μακροβιότητα αυτής στο χρόνο - την 

«επιβίωση» αυτής, όπως χαρακτηριστικά ονομάζεται.  

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιβίωση μιας ολικής αρθροπλαστικής 

γόνατος είναι η σωστή μηχανική τοποθέτηση κατά την επέμβαση, η ορθή 

εξισορρόπηση των μαλακών μορίων, και η αντοχή των υλικών που θα 

εμφυτευτούν.  

Τα υλικά που τοποθετούνται σε μια ολική αρθροπλαστική γόνατος είναι 

μεταλλικά σε κνήμη και μηρό με ένα ενδιάμεσο ένθετο από πλαστικό 

πολυαιθυλένιο, το οποίο καθηλώνεται στην κνημιαία πρόθεση και πάνω στο 
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οποίο στηρίζεται και «κυλάει» η μηριαία πρόθεση κατά την κάμψη και έκταση 

του γόνατος. Η τριβή που γεννά αυτή η κίνηση φθείρουν τα υλικά και 

δημιουργούν μικροσωματίδια φθοράς τα οποία παραμένουν μες στην άρθρωση. 

Η αντίδραση του οργανισμού στην παρουσία αυτών των μικροσωματιδίων 

φθοράς θεωρείται πως ενεργοποιεί μηχανισμούς που οδηγούν σε οστεόλυση και 

άσηπτη χαλάρωση της άρθρωσης, με αποτέλεσμα την αποτυχία αυτής και την 

ανάγκη για αναθεώρηση [55, 85, 86, 87]. 

Στην προσπάθειά της να μειώσει τη δημιουργία αυτών των μικροσωματιδίων 

φθοράς, η βιομηχανία ορθοπαιδικών υλικών έχει επικεντρωθεί στη βελτίωση του 

μηχανικού σχεδιασμού των προθέσεων, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας 

και αντοχής των χρησιμοποιούμενων υλικών, με τη δημιουργία πολυαιθυλενίου 

πολύ υψηλού μοριακού βάρους που παρουσιάζει μειωμένη φθορά [225, 226, 227, 

228], και τη χρήση καινούριων υλικών για τη μηριαία και κνημιαία πρόθεση. 

Σε αυτά τα πλαίσια έχει εισαχθεί εδώ και μια εικοσαετία περίπου η χρήση 

ενός καινούριου μεταλλικού κράματος, του οξειδωμένου ζιρκονίου (oxidized 

zirconium – OxZr), το οποίο χρησιμοποιείται ως υλικό κατασκευής της μηριαίας 

πρόθεσης μιας ΟΑΓ. Λόγω της χαμηλότερης τριβής που αυτό παράγει και της 

ελάττωσης της παραγωγής μικροσωματιδίων φθοράς που ανέδειξε η χρήση του 

σε πειραματικά μοντέλα (Πίνακες Α7.1-3) [101, 106, 111, 112, 131, 132, 133, 

134, 135, 136, 137, 139], άρχισε να χρησιμοποιείται στην κλινική πράξη, με την 

προσδοκία πως η χρήση του θα μειώσει τη φθορά των υλικών και θα βελτιώσει 

τη μακροχρόνια επιβίωση μιας ολικής αρθροπλαστικής γόνατος. 

Λίγες σειρές υπάρχουν αναφορικά με την κλινική χρήση του OxZr στην ολική 

αρθροπλαστική του γόνατος [102, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159]. Αυτές 

αναλύθηκαν στο γενικό μέρος και ανέδειξαν την ασφάλεια της χρήσης του 

συγκεκριμένου υλικού, καθώς και την κλινική βελτίωση που προσφέρει η χρήση 

του (Πίνακας Α6.8). Οι συγκριτικές μελέτες ωστόσο της χρήσης ΟΑΓ με OxZr 

σε σχέση με ΟΑΓ με τον ίδιο σχεδιασμό αλλά με επιφάνεια CoCr στη μηριαία 
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πρόθεση [148, 151] ή με ΟΑΓ διαφορετικού σχεδιασμού [160] – αν και δεν ήταν 

πολλές – δεν ανέδειξαν κάποια υπεροχή του OxZr ως προς τα κλινικά 

αποτελέσματα ή την επιβίωση της αρθροπλαστικής (Πίνακας Α6.6). 

Η 10ετής επιβίωση των ολικών αρθροπλαστικών γόνατος με OxZr ήταν γύρω 

στο 98% στις δύο σειρές που μελέτησαν για τέτοιο χρονικό διάστημα την εν λόγω 

αρθροπλαστική [157, 158]. Από τα μητρώα αρθροπλαστικών όμως που αναλύουν 

μεγαλύτερους αριθμούς αρθροπλαστικών το αντίστοιχο ποσοστό είναι ελαφρώς 

μικρότερο (ανάγκη αναθεώρησης: 5,4% - 7,7%) [58, 63], με χειρότερα 

αποτελέσματα για τις αρθροπλαστικές οπίσθιας σταθεροποίησης (Πίνακας Α6.7). 

Η μοναδική μελέτη επιβίωσης της ΟΑΓ OXINIUM πέραν των 10 ετών, ήταν 

αυτή του Kim και συν. που βρήκε επιβίωση 95% στα 13,5 έτη μετεγχειρητικά 

[160] για αρθροπλαστικές οπίσθιας σταθεροποίησης. Συνεπώς, το ερώτημα αν 

προσφέρει πλεονεκτήματα η χρήση του OxZr παραμένει αναπάντητο. 

Επιπλέον, στο πρώτο μέρος της παρούσης μελέτης αναλύθηκε ο τρόπος με 

τον οποίο μπορούμε να εκτιμήσουμε την αποτελεσματικότητα μιας ολικής 

αρθροπλαστικής γόνατος τόσο ακτινολογικά όσο και κλινικά. 
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Β2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να μελετήσει τη μακροχρόνια 

αποτελεσματικότητα μιας ολικής αρθροπλαστικής γόνατος, στην οποία η μηριαία 

πρόθεση αποτελείται από οξειδωμένο ζιρκόνιο, δεδομένου πως υπάρχουν 

ελάχιστες σειρές με παρακολούθηση πέραν των 10 ετών [157, 158, 160]. 

Ως τέτοια πρόθεση μελετήθηκε η Genesis II – Oxinium (Smith & Nephew, 

Memphis, Tennessee, USA). Πρωτογενής στόχος ελέγχου (end-point) της 

μελέτης είναι η επιβίωση της αρθροπλαστικής όπως αυτή μετριέται με βάση την 

ανάγκη για αναθεώρηση για άσηπτη χαλάρωση αυτής. Δευτερογενείς στόχοι 

είναι η κλινική και αντινολογική αποτελεσματικότητα αυτής και η ικανοποίηση 

των ασθενών. Έτσι συνολικά οι παράμετροι που θα αναλυθούν είναι οι εξής: 

1. Κλινική αποτελεσματικότητα, όπου θα αναλυθεί η επιτυχία της 

επέμβασης σε λειτουργικό επίπεδο, όπως αυτή αξιολογείται από τους 

ίδιους τους ασθενείς, με τη χρήση διαδεδομένων ερωτηματολογίων 

αξιολόγησης 

2. Απεικονιστική αξιολόγηση της ολικής αρθροπλαστικής του γόνατος μες 

στο χρόνο με ακτινογραφίες, για τον έλεγχο του ορθού τρόπου 

τοποθέτησης της πρόθεσης, καθώς και τυχόν παρουσίας 

ακτινοδιαφανών γραμμών στη διεπιφάνεια οστού-τσιμέντου, δηλωτικών 

αρχόμενης ή προϊούσας χαλάρωσης της πρόθεσης 

3. Επιβίωση της ολικής αρθροπλαστικής του γόνατος μες στο χρόνο, όπως 

αυτή υπολογίζεται με βάση την παρακολούθηση των ασθενών και τυχόν 

αποτυχιών της πρόθεσης, ώστε να αναδειχτεί η μακροχρόνια 

αποτελεσματικότητα αυτής 

4. Ικανοποίηση των ασθενών από την επέμβαση  
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Β3. ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Η μελέτη περιλαμβάνει 261 ολικές αρθροπλαστικές γόνατος που 

διενεργήθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας από τον Οκτώβριο 

του 2002 ως το Μάρτιο του 2005 σε 245 ασθενείς που έπασχαν από 

οστεοαρθρίτιδα. 

Όλες οι αρθροπλαστικές ήταν Genesis II – Oxinium (Smith & Nephew, 

Memphis, Tennessee, USA) και διενεργήθηκαν από ορθοπαιδικούς χειρουργούς 

της Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής με εμπειρία στην χειρουργική του 

γόνατος. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εν λόγω αρθροπλαστικής αναλύθηκαν 

στο γενικό μέρος (Κεφάλαιο Α6.2.3.1). 

Στους συγκεκριμένους ασθενείς χρησιμοποιήθηκε η εκδοχή της πρόθεσης 

Genesis II, όπου το μηριαίο πρόθεμα είναι κατασκευασμένο από οξειδωμένο 

ζιρκόνιο, με στόχο την κλινική απόδοση των θεωρητικών – εργαστηριακών 

πλεονεκτημάτων του νέου αυτού υλικού (Εικόνα Β3.1) (Genesis II - Oxinium - 

Smith & Nephew, Memphis, Tennessee, USA). 

 

 

 

Εικόνα Β3.1. Η πρόθεση Genesis II – Oxinium (Smith & Nephew, Memphis, Tennessee, USA) 
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Β4. ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Β4.1 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΝΟΣΗΛΕΙΑ 

 

Σε όλους τους ασθενείς προεγχειρητικά χορηγήθηκε αντιβιοτική προφύλαξη 

με ενδοφλέβια κεφαλοσπορίνη β’ γενιάς. Όλοι οι ασθενείς χειρουργήθηκαν υπό 

ραχιαία ή γενική αναισθησία με τη χρήση ίσχαιμου περίδεσης του σύστοιχου 

κάτω άκρου σε πίεση 300-350 mmHg. Η προσπέλαση ήταν η μέση 

παραεπιγονατιδική. Χρησιμοποιήθηκαν προθέσεις διατήρησης του χιαστού σε 

όλες τις περιπτώσεις πλην έξι (6) όπου χρησιμοποιήθηκε πρόθεση οπίσθιας 

σταθεροποίησης (posterior-stabilized - PS). Σε οκτώ (8) περιπτώσεις κρίθηκε 

απαραίτητη διεγχειρητικά η προσθήκη επέκτασης του στυλεού της κνήμης για 

καλύτερη σταθεροποίηση της κνημιαίας πρόθεσης (Εικόνα Β4.1). Η καθήλωση 

τόσο της μηριαίας όσο και της κνημιαίας πρόθεσης έγινε με τη χρήση βιολογικού 

τσιμέντου υψηλού μοριακού βάρους Palacos® (Biomet, Warsaw, IN).  

Σε κανέναν ασθενή δεν διενεργήθηκε πλαστική της επιγονατίδας στην αρχική 

επέμβαση. Εντούτοις, όπου κρίθηκε απαραίτητο, κατά τη διάρκεια της 

επέμβασης έγινε αφαίρεση των οστεοφύτων της επιγονατίδας και απονεύρωση 

αυτής με τη χρήση διαθερμίας πέριξ της επιγονατίδας. 

Σε όλες τις περιπτώσεις στο πέρας της επέμβασης τοποθετήθηκε 

παροχέτευση ενδαρθρικά, η οποία και αφαιρέθηκε τη δεύτερη μετεγχειρητική 

ημέρα. Οι ασθενείς έλαβαν αντιβιοτική προφύλαξη μετεγχειρητικά για 3 ημέρες 

και θρομβοπροφύλαξη για 5 εβδομάδες. Κινητοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

νοσηλείας τους από τη δεύτερη μετεγχειρητική ημέρα. Η νοσηλεία διήρκησε 5-7 

ημέρες. 

Δεκάξι (16) ασθενείς υποβλήθηκαν σε αμφοτερόπλευρη ολική 
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αρθροπλαστική γόνατος με τη συγκεκριμένη πρόθεση σε διαφορετικό χρόνο, με 

μεσολάβηση 5-44 μηνών μεταξύ των δύο επεμβάσεων.  

 

 

 

Εικόνα Β4.1. Προσθιοπίσθια ακτινογραφία ασθενούς με πρόθεση Genesis II – Oxinium (Smith 

& Nephew, Memphis, Tennessee, USA) με στυλεό (peg) επέκτασης της κνημιαίας πρόθεσης 

 

Β4.2 ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

Η αποκατάσταση συνεχίστηκε μετά τη νοσηλεία είτε στο σπίτι είτε σε κέντρο 

αποκατάστασης με τη βοήθεια φυσικοθεραπευτών. Στόχος της αποκατάστασης 

ήταν σε κάθε περίπτωση η επίτευξη λειτουργικού εύρους κίνησης του γόνατος, η 

μείωση του οιδήματος και του πόνου και η σταδιακή επανένταξη των ασθενών 

στην καθημερινότητά τους. 
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Β4.3 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 

ΑΣΘΕΝΩΝ 

 

Όλοι οι ασθενείς εκτιμήθηκαν τόσο προεγχειρητικά όσο και μετεγχειρητικά. 

Ο μετεγχειρητικός σχεδιασμός παρακολούθησης περιελάμβανε επανεξέταση 

κλινική και ακτινολογική στις 3 εβδομάδες μετεγχειρητικά, στις 6 εβδομάδες, 

στους 3 μήνες, τους 6 μήνες, στον 1 χρόνο και ετησίως από εκεί και πέρα, μέχρι 

το πέρας της μελέτης.  

Καταγράφηκαν τυχόν επιπλοκές της επέμβασης τόσο διεγχειρητικά, όσο και 

μετεγχειρητικά, καθώς και όλες οι επανεπεμβάσεις στις οποίες χρειάστηκε να 

υποβληθούν οι ασθενείς για οποιοδήποτε ορθοπαιδικό λόγο. 

 

Β4.3.1 Κλινικός έλεγχος 

Ο κλινικός έλεγχος περιλάμβανε τον έλεγχο του εύρους κίνησης του γόνατος 

και τις κλινικές δοκιμασίες αξιολόγησης. 

Το εύρος κίνησης εκτιμήθηκε με τη χρήση γωνιόμετρου. Καταγράφηκε η 

μέγιστη εφικτή έκταση και κάμψη που μπορούσε να επιτύχει ενεργητικά ο 

ασθενής σε κάθε επίσκεψη.  

Τα ερωτηματολόγια κλινικής εκτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν και τα οποία 

συμπληρώθηκαν τόσο προεγχειρητικά, όσο και μετεγχειρητικά σε κάθε επίσκεψη 

ήταν τα εξής: 

1. KSS (Knee Society Score) [204, 229], που περιλαμβάνει δύο επιμέρους 

σκορ τα οποία αναφέρονται ξεχωριστά - ένα σκορ για το γόνατο 

αποκλειστικά που συμπληρώνεται από τον εξεταστή (KSKS: Knee 

Society Knee Score - μέγιστο 100 πόντοι) και ένα για τη συνολική 

λειτουργικότητα που συμπληρώνεται από τον ασθενή (KSFS: Knee 
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Society Functional Score - μέγιστο 100 πόντοι). Το αποτέλεσμα 

κυμαίνεται από 0 έως 100 για την κάθε παράμετρο, με 0 να είναι το 

χειρότερο αποτέλεσμα και 100 το άριστο (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – 

Εικόνες Π1-3). Έχει προταθεί μια καινούρια έκδοση του KSS [230], 

αλλά επειδή αυτή δεν ήταν διαθέσιμη στην έναρξη της μελέτης 

προτιμήθηκε να συνεχιστεί η συλλογή στοιχείων με την παλιότερη. 

2. OKS (Oxford Knee Score) [195, 196, 205, 231], που περιλαμβάνει 12 

ερωτήσεις ελέγχου της καθημερινής λειτουργικότητας και πόνου τους 

ασθενούς, που συμπληρώνεται από τον ίδιο. Κάθε ερώτηση έχει 4 

επιλογές που βαθμολογούνται με 0-4. Όσο μεγαλύτερη η βαθμολογία, 

τόσο καλύτερο το αποτέλεσμα και η μέγιστη – άριστη βαθμολογία είναι 

το 48 (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Εικόνα Π4). 

3. WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis 

Index) (έκδοση Likert) [195, 229, 232, 233, 234], που περιλαμβάνει 

τρεις παραμέτρους, τον πόνο (5 ερωτήσεις), τη δυσκαμψία (2 

ερωτήσεις) και τη λειτουργικότητα στις δραστηριότητες της 

καθημερινής ζωής (17 ερωτήσεις) και συμπληρώνεται από τον ασθενή. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι βαθμολόγησης. Στην έκδοση Likert που 

χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη, κάθε ερώτηση βαθμολογείται 

από 0 ως 4, με τη μικρότερη βαθμολογία να σημαίνει μικρότερο βαθμό 

συμπτωμάτων. Έτσι το συνολικό αποτέλεσμα είναι 0-20 για τον πόνο, 0-

8 για τα συμπτώματα και 0-68 για τη λειτουργικότητα στις καθημερινές 

δραστηριότητες. Το συνολικό σκορ είναι 0-96. Σε όλες αυτές στις 

περιπτώσεις το 0 είναι το άριστο αποτέλεσμα, ενώ το μεγαλύτερο σκορ 

υποδηλώνει και χειρότερο αποτέλεσμα (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Εικόνα 

Π5). 

4. KOOS (Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score) [208, 235], που 

περιλαμβάνει πέντε παραμέτρους – κάποιες παρόμοιες με το WOMAC, 
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τα συμπτώματα (7 ερωτήσεις), τον πόνο (9 ερωτήσεις) και τη 

λειτουργικότητα στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής (17 

ερωτήσεις), και επιπλέον άλλες δύο, τη λειτουργικότητα σε αθλητικές 

δραστηριότητες (5 ερωτήσεις) και την ποιότητα ζωής (4 ερωτήσεις). 

Συμπληρώνεται κι αυτό από τον ασθενή (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – 

Εικόνα Π6). 

5. EuroQol [217, 218], που εκτιμά την ποιότητα ζωής του ασθενούς, 

συμπληρώνεται από τον ίδιο και περιλαμβάνει δύο τμήματα, το EQ-5D-

3L με πέντε ερωτήσεις αναφορικά με την κινητικότητα, την 

αυτοεξυπηρέτηση, τις καθημερινές δραστηριότητες, τον πόνο/δυσφορία 

και το άγχος/κατάθλιψη και ένα δεύτερο, το EQ VAS, που ο ασθενής 

αξιολογεί τη συνολική κατάσταση της υγείας του σε μια οπτικά 

αναλογική κλίμακα (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Εικόνες Π7α, Π7β). 

Τέλος, οι ασθενείς ρωτήθηκαν αν είναι ικανοποιημένοι με την επέμβαση και 

τους ζητήθηκε να απαντήσουν αν ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες τους από την 

επέμβαση με ένα ναι ή με ένα όχι. Επίσης ρωτήθηκαν αν θα την ξαναέκαναν υπό 

τις ίδιες συνθήκες αν είχαν τη δυνατότητα επιλογής και τους ζητήθηκε να 

επιλέξουν απάντηση από μια κλίμακα απαντήσεων  (Likert-type scale) που 

περιλάμβανε: σίγουρα ναι, μάλλον ναι, μάλλον όχι, σίγουρα όχι. 

 

Β4.3.2 Απεικονιστικός έλεγχος 

Ο απεικονιστικός έλεγχος περιλάμβανε την προσθιοπίσθια και πλάγια λήψη 

ακτινογραφίας του πάσχοντος γόνατος προεγχειρητικά και σε κάθε 

μετεγχειρητική επίσκεψη. 

Η αξιολόγηση των ακτινογραφιών έγινε σύμφωνα με το Knee Society Total 

Knee Arthroplasty Roentgenographic Evaluation and Scoring System [219], η 

οποία εκτιμάει την ύπαρξη σημείων πιθανής ή εγκατεστημένης χαλάρωσης και 
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συνεπώς αποτυχίας της πρόθεσης. Όπως αναλύθηκε στο γενικό μέρος (Κεφάλαιο 

Α7.2), σε κάθε ακτινογραφία καταγράφεται η τυχόν παρουσία ακτινοδιαφανών 

γραμμών στη διεπιφάνεια οστού-τσιμέντου. Η κνημιαία πρόθεση αξιολογείται 

τόσο στην προσθιοπίσθια όσο και στην πλάγια λήψη. Στην προσθιοπίσθια 

καθορίζονται 7 ζώνες (Εικόνα Α7.1), και στην πλάγια λήψη 3 ζώνες (Εικόνα 

Α7.2). Η μηριαία πρόθεση αξιολογείται στην πλάγια λήψη, όπου καθορίζονται 7 

ζώνες (Εικόνα Α7.3). Στη συνέχεια μετριέται το πάχος των ακτινοδιαφανών 

γραμμών σε κάθε μία απ’ αυτές τις ζώνες και αθροίζονται τα αποτελέσματα, 

δίνοντας το τελικό Knee Society total knee arthroplasty Roentgenographic 

Evaluation Score (KSRES). 

Μετρήθηκαν ακόμα η γωνία βλαισότητας του μηριαίου (α), η γωνία του 

άξονα της κνήμης (β) στην προσθιοπίσθια ακτινογραφία, καθώς και η γωνία 

κάμψης του μηριαίου (γ) και η γωνία κλίσης της κνήμης (σ) στην πλάγια 

ακτινογραφία, όπως φαίνεται στην εικόνα Β4.2. Για τους υπολογισμούς των 

μέσων όρων μετεγχειρητικά, ελήφθησαν υπόψη οι τελευταίες διαθέσιμες 

ακτινογραφίες για κάθε ασθενή, αν και μετρήσεις έγιναν σε όλες τις διαθέσιμες 

ακτινογραφίες. 

 

 

 

Εικόνα Β4.2. Σχεδιάγραμμα υπολογισμού των γωνιών: βλαισότητας του μηριαίου (α), 

άξονα της κνήμης (β), κάμψης του μηριαίου (γ) και κλίσης της κνήμης (σ)  
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Η εκτίμηση όλων των παραπάνω παραμέτρων στις ακτινογραφίες (βλέπε 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Εικόνα Π8) έγιναν από έναν ορθοπαιδικό (τον υποβάλλοντα τη 

μελέτη) κι έναν ειδικό ακτινολόγο, ανεξάρτητα μεταξύ τους. 

 

Β4.3.3 Ανάλυση επιβίωσης 

Διενεργήθηκαν τέσσερις διαφορετικές αναλύσεις επιβίωσης.  

Στην πρώτη ως τελικό σημείο (end-point) για την επιβίωση θεωρήθηκε κάθε 

άσηπτη χαλάρωση της πρόθεσης η οποία κρίθηκε πως χρειαζόταν αναθεώρηση 

της αρθροπλαστικής ανεξαρτήτως αν αυτή τελικά πραγματοποιήθηκε ή όχι. Η 

συγκεκριμένη ανάλυση εξετάζει τη βιωσιμότητα της ενσωμάτωσης της 

αρθροπλαστικής, θεωρώντας ως αποτυχία κάθε περιστατικό που απέτυχε εξαιτίας 

της ενσωμάτωσης της ίδιας της αρθροπλαστικής (ανάλυση επιβίωσης για άσηπτη 

χαλάρωση).  

Στη δεύτερη ως τελικό σημείο (end-point) για την επιβίωση θεωρήθηκε κάθε 

επέμβαση αναθεώρησης ενός εκ των δύο προθεμάτων (μηριαίο ή κνημιαίο) ή του 

πολυαιθυλενίου για οποιοδήποτε λόγο, δεδομένου πως στην αρχική επέμβαση 

δεν αντικαταστάθηκε ποτέ η επιγονατίδα. Εδώ περιλαμβάνονται οι αναθεωρήσεις 

για άσηπτη χαλάρωση, για σηπτική χαλάρωση, για φθορά των υλικών 

(μεταλλικών ή πολυαιθυλενίου) και οι αναθεωρήσεις για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

Με τη συγκεκριμένη ανάλυση διερευνούμε τη βιωσιμότητα της αρθροπλαστικής, 

ανεξαρτήτως αιτίας αναθεώρησης (ανάλυση επιβίωσης για αναθεώρηση υλικών 

για οποιοδήποτε λόγο). 

Στην τρίτη ως τελικό σημείο (end-point) για την επιβίωση θεωρήθηκε κάθε 

μείζονα επέμβαση στο γόνατο μετά την αρθροπλαστική η οποία να σχετίζεται με 

την επέμβαση. Εξαιρέθηκαν δηλαδή οι ελάσσονες επεμβάσεις, όπως 

χειρουργικός καθαρισμός του τραύματος, καθώς και οι επεμβάσεις από 

καταστάσεις που δεν επηρεαζόταν από την παρουσία της αρθροπλαστικής, όπως 
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κατάγματα στην κνήμη ή το μηριαίο που δεν χαρακτηρίζονταν ως περιπροθετικά 

της ολικής αρθροπλαστικής (κάταγμα διάφυσης της κνήμης μακριά από την 

αρθροπλαστική, κάταγμα του σύστοιχου ισχίου). Συμπεριελήφθησαν όλα τα 

περιστατικά της δεύτερης ανάλυσης συν οι αντικαταστάσεις επιγονατίδας και τα 

περιπροθετικά κατάγματα. Η συγκεκριμένη ανάλυση εξετάζει τη βιωσιμότητα 

της αρθροπλαστικής, θεωρώντας πως η αρθροπλαστική πιθανώς να ευθύνεται για 

οποιαδήποτε σύμπτωμα οδήγησε σε καινούρια επέμβαση στο γόνατο μετά την 

τοποθέτησή της (ανάλυση επιβίωσης για οποιαδήποτε επανεπέμβαση στο γόνατο). 

Διενεργήθηκε και μια τελευταία τέταρτη ανάλυση, το χειρότερο δυνατό 

σενάριο, όπου όλοι οι ασθενείς που χάθηκαν από την παρακολούθηση θεωρήθηκε 

πως απέτυχαν αμέσως μετά την τελευταία τους επίσκεψη. Σε αυτή την ανάλυση 

δηλαδή θεωρήθηκε πως στο τελικό σημείο (end-point) για την επιβίωση έφτασαν 

όλες οι επανεπεμβάσεις στο γόνατο για οποιοδήποτε λόγο και όλοι οι ασθενείς 

που χάθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης προτού φτάσουν 

στη στιγμή του τελευταίου ελέγχου της μελέτης. Η συγκεκριμένη ανάλυση 

εξετάζει τη βιωσιμότητα της αρθροπλαστικής, θεωρώντας ως αποτυχία κάθε 

επέμβαση στο γόνατο μετά την τοποθέτηση της αρθροπλαστικής, αλλά και κάθε 

περιστατικό που δεν παρακολουθήθηκε μέχρι τέλους, παρόλο που δεν ξέρουμε 

αν όντως απέτυχε η όχι αφότου «χάθηκε» (ανάλυση επιβίωσης για το χειρότερο 

δυνατό σενάριο). 

 

Β4.4 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του προγράμματος 

Excel - Office 365 (Microsoft Inc., Redmond, Washington, USA), με το οποίο 

δημιουργήθηκαν και οι πίνακες και τα γραφήματα της μελέτης.  

To Student’s t-test χρησιμοποιήθηκε για σύγκριση μέσων όρων συνεχών 
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μεταβλητών.  

Το Fischer’s exact test χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο της ανεξαρτησίας δύο 

ποιοτικών δίτιμων μεταβλητών.  

Η ανάλυση επιβίωσης έγινε με τη χρήση της ανάλυσης Kaplan-Meier, αλλά 

με την καταγραφή ανά ορισμένα χρονικά διαστήματα (1 έτος) κι όχι ανά συμβάν 

(life-table method) [221, 223, 224]. Ο υπολογισμός των διαστημάτων 

εμπιστοσύνης (confidence intervals) έγινε με τη μέθοδο που πρότεινε ο Rothman 

[221, 236] (𝑃∗ =
𝑁𝑃

(𝑁+𝑍2)
+

𝑍2

2𝑁
± 𝑍√

𝑃(1−𝑃)

𝑁
+

𝑍2

4𝑁2
).  

Η εκτίμηση της εσωτερικής (intra-reliability) και εξωτερικής αξιοπιστίας 

(inter-reliability) στην αξιολόγηση των ακτινογραφιών έγινε με τη χρήση της 

Cohen’s Kappa value.  

Ως όριο στατιστικής σημαντικότητας σε όλες τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε 

η τιμή 𝑝 < 0,05, και για διαστήματα εμπιστοσύνης 95% το 𝑍 = 1,96. 
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Β5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Β5.1 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ 

 

Β5.1.1 Δημογραφικά των ασθενών 

Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 261 ολικές αρθροπλαστικές γόνατος σε 245 

ασθενείς.  

Β5.1.1.1 Φύλο 

Οι 205 ήταν γυναίκες (83.7%) και οι 40 άντρες (16.3%) (Πίνακας Β5.1, 

Γράφημα Β5.1).  

 

 

Πίνακας Β5.1. Κατανομή των ασθενών κατά φύλο 

 

 

Γράφημα Β5.1. Κατανομή των ασθενών που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη κατά φύλο 
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Β5.1.1.2 Ηλικία 

Ο μέσος όρος ηλικίας κατά τη στιγμή της επέμβασης ήταν 70,1±7,0 έτη 

(εύρος 44-85). Ο μέσος όρος ηλικίας των γυναικών ήταν 70,2±6,8 (εύρος 44-85) 

ενώ ο αντίστοιχος των αντρών ήταν 69,5±8,2 έτη (εύρος 48-80). Το 58,3% των 

ασθενών ήταν μεταξύ 66-75 ετών, και το 77% μεταξύ 66-80 ετών (Πίνακας Β5.2, 

Γραφήματα Β5.2, Β5.3, Β5.4).  

 

 

Πίνακας Β5.2. Κατανομή της ηλικίας των ασθενών κατά την επέμβαση 

 

 

 

Γράφημα Β5.2. Ομαδοποιημένη κατανομή της ηλικίας των ασθενών κατά την επέμβαση 
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Γράφημα Β5.3. Κατανομή της ηλικίας των ασθενών ανά φύλο κατά την επέμβαση 

 

 

 

Γράφημα Β5.4. Ομαδοποιημένη κατανομή της ηλικίας των ασθενών ανά φύλο κατά την 

επέμβαση 
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Β5.1.2 Δημογραφικά των επεμβάσεων 

Β5.1.2.1 Πλευρά 

Συνολικά σε 143 περιπτώσεις (54,8%) χειρουργήθηκε το αριστερό γόνατο και 

σε 118 (45,2%) το δεξί.  

Β5.1.2.2 Ετερόπλευρο γόνατο 

Σε 16 ασθενείς η ολική αρθροπλαστική Genesis II – Oxinium τοποθετήθηκε 

και στα δύο γόνατα σε διαφορετικό χρόνο (Εικόνα Β5.5). Το χρονικό διάστημα 

μεταξύ των δύο επεμβάσεων ποίκιλλε μεταξύ 5 και 44 μηνών.  

 

 

 

Εικόνα Β5.5. Προσθιοπίσθια (Face) ακτινογραφία ασθενούς με αμφοτερόπλευρη ολική 

αρθροπλαστική γόνατος Genesis II – Oxinium 

 

Συνολικά 87 από τους ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη 

αντιμετωπίστηκαν και στα δύο γόνατα με ολική αρθροπλαστική γόνατος. Οι 16 

χειρουργήθηκαν αμφοτερόπλευρα με Genesis II – Oxinium, όπως 
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προαναφέρθηκε, ενώ οι υπόλοιποι 71 αντιμετωπίστηκαν με άλλου τύπου 

αρθροπλαστική στο ετερόπλευρο άκρο είτε στην κλινική μας (59 περιπτώσεις) 

είτε αλλαχού (12 περιπτώσεις). Στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις (46) 

το ετερόπλευρο γόνατο αντιμετωπίστηκε με ολική αρθροπλαστική τύπου 

Advance Medial-Pivot Knee (MicroPort Orthopedics Inc., Arlington, TN, USA) 

(Εικόνες Β5.6, Β5.7).  

Από τις 71 περιπτώσεις που χειρουργήθηκαν στο άλλο γόνατο με διαφορετική 

ολική αρθροπλαστική, οι 54 χειρουργήθηκαν πρώτα με Genesis II – Oxinium και 

αργότερα στο ετερόπλευρο γόνατο, ενώ οι 17 πρώτα με άλλη αρθροπλαστική και 

αργότερα με Genesis II – Oxinium στο ετερόπλευρο γόνατο.  

Β5.1.2.3 Σύστοιχο ισχίο 

Δεκατρείς (13) ασθενείς χειρουργήθηκαν με ολική αρθροπλαστική ισχίου στο 

σύστοιχο άκρο που έφερε την ΟΑΓ Genesis II – Oxinium.  

 

Β5.1.3 Ιστορικό 

Οι περισσότεροι ασθενείς έπασχαν από ιδιοπαθή οστεοαρθρίτιδα. Σε δύο 

περιπτώσεις η αιτιολογία ήταν μετατραυματική αρθρίτιδα, μετά από προηγηθέν 

κάταγμα κνημιαίου κονδύλου – στη μία περίπτωση του έσω και στη μία του έξω 

κνημιαίου κονδύλου (Εικόνα Β5.8). Σε μία περίπτωση η αιτιολογία ήταν η 

οστεονέκρωση του έσω κνημιαίου κονδύλου, λόγω νόσου Blount. Σε μία 

περίπτωση η αρθρίτιδα του γόνατος ήταν στα πλαίσια συστηματικής 

ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Σε εφτά (7) περιπτώσεις η οστεοαρθρίτιδα είχε 

αντιμετωπιστεί σε πιο πρώιμο στάδιο με διορθωτική οστεοτομία. Σε πέντε από 

αυτές τις περιπτώσεις τα υλικά οστεοσύνθεσης που χρησιμοποιήθηκαν στην 

οστεοτομία δεν είχαν αφαιρεθεί, οπότε κατά την επέμβαση της ολικής 

αρθροπλαστικής του γόνατος χρειάστηκε αρχικά να αφαιρεθούν αυτά τα υλικά 

από την προηγηθείσα επέμβαση. Τέλος, ένας ασθενής είχε ακρωτηριασμένο το 
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ετερόπλευρο κάτω άκρο κάτωθεν του γόνατος.  

 

 

 

Εικόνα Β5.6. Προσθιοπίσθια (Face) ακτινογραφία ασθενούς με αμφοτερόπλευρη ολική 

αρθροπλαστική γόνατος, δεξιά Genesis II – Oxinium (αριστερά στην εικόνα) και αριστερά 

Advance Medial Pivot (δεξιά στην εικόνα) 

 

 

 

Εικόνα Β5.7. Πλάγια (Profile) ακτινογραφία της ίδιας ασθενούς με αμφοτερόπλευρη ολική 

αρθροπλαστική γόνατος, δεξιά Genesis II – Oxinium (αριστερά στην εικόνα) και αριστερά 

Advance Medial Pivot (δεξιά στην εικόνα) 
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Εικόνα Β5.8. Προσθιοπίσθιες (Face) ακτινογραφίες ασθενούς με κάταγμα έξω κνημιαίου 

κονδύλου δεξιά (α). Αντιμετωπίστηκε αρχικά με εσωτερική οστεοσύνθεση (β) και εν συνεχεία 

– 3 έτη μετά – λόγω της επακόλουθης μετατραυματικής αρθρίτιδας (γ), με ολική 

αρθροπλαστική γόνατος Genesis II – Oxinium (δ) 

 

Β5.2 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 

 

Οι επιπλοκές κάθε χειρουργείου χωρίζονται σε αυτές που συνέβησαν κατά τη 

διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης (διεγχειρητικές) και σε αυτές που 

εμφανίστηκαν μετά από αυτήν (μετεγχειρητικές). 

Στην παρούσα μελέτη οι μετεγχειρητικές επεμβάσεις χωρίστηκαν περαιτέρω 

σε αυτές που χρειάστηκαν κάποιου είδους χειρουργική παρέμβαση για να 

αντιμετωπιστούν και σε αυτές που δεν χρειάστηκαν. Οι πρώτες χωρίστηκαν 

ακόμα παραπάνω σε ήσσονες και μείζονες – αναλόγως της βαρύτητας τόσο των 

ιδίων όσο και της παρέμβασης που απαιτήθηκε για την αντιμετώπισή τους – 

καθώς και σε επιπλοκές που δεν σχετίζονταν άμεσα με την αρθροπλαστική αλλά 

συνέβησαν πέριξ αυτής (Πίνακας Β5.3). 
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ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

(n) 
ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ 

Αποκόλληση έσω πλαγίου συνδέσμου 2 

Αποκόλληση επιγονατιδικού τένοντα 1 

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΑΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

Μείζονες 

Άσηπτη χαλάρωση 3 

Σηπτική χαλάρωση 0 

Αναθεώρηση για άλλο λόγο 2 

Αντικατάσταση επιγονατίδος 6 

Περιπροθετικό κάταγμα μηριαίου 2 

Περιπροθετικό κάταγμα κνήμης 0 

Ήσσονες 

Διάσπαση τραύματος 1 

Εγκλωβισμός παροχέτευσης 1 

Δυσκαμψία (χειρουργική απελευθέρωση καθεκτικών συνδέσμων) 1 

Δυσκαμψία (κινητοποίηση υπό νάρκωση) 4 

Μη σχετιζόμενες 

Σύστοιχο περιπροθετικό κάταγμα μηριαίου επί ΟΑΙ 1 

Σύστοιχο κάταγμα διάφυσης κνήμης 1 

Σύστοιχο διατροχαντήριο κάταγμα μηριαίου 2 

 

Πίνακας Β5.3. Κυριότερες επιπλοκές στο σύνολο των επεμβάσεων που συμπεριελήφθησαν 

στην μελέτη  

(ΟΑΙ= Ολική αρθροπλαστική ισχίου) 

 

Β5.2.1 Διεγχειρητικές επιπλοκές 

Σε δύο περιπτώσεις διεγχειρητικά έγινε αποκόλληση του έσω πλαγίου 

συνδέσμου, ο οποίος αποκαταστάθηκε άμεσα με καθήλωση αυτού.  
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Σε μία περίπτωση έγινε αποκόλληση του επιγονατιδικού τένοντα από την 

κατάφυσή του στο κνημιαίο κύρτωμα. Και σε αυτήν την περίπτωση, έγινε 

καθήλωση του τένοντα άμεσα διεγχειρητικά με χρήση αγκράφας. 

 

Β5.2.2 Μετεγχειρητικές επιπλοκές που χρειάστηκαν χειρουργική παρέμβαση 

Β5.2.2.1 Μετεγχειρητικές επιπλοκές που χρειάστηκαν ήσσονα χειρουργική 

παρέμβαση 

Σε μία περίπτωση υπήρξε εγκλωβισμός της παροχέτευσης, που 

αντιμετωπίστηκε με μικρή επέμβαση στο κρεβάτι της ασθενούς, χωρίς να 

χρειαστεί να μεταφερθεί αυτή στο χειρουργείο ξανά.  

Σε μία άλλη περίπτωση υπήρξε διάσπαση του τραύματος κατά το δεύτερο 

μετεγχειρητικό μήνα, που αντιμετωπίστηκε με καθαρισμό και άμεση σύγκλειση 

αυτού.  

Σε μία άλλη περίπτωση η ασθενής παρουσίασε πυρετική κίνηση έξι (6) μήνες 

μετεγχειρητικά και τέθηκε η υποψία μετεγχειρητικής λοίμωξης. Διενεργήθηκε 

παρακέντηση της άρθρωσης, που δεν ανέδειξε την παρουσία μικροβίων κι η 

ασθενής αντιμετωπίστηκε επιτυχώς συντηρητικά.  

Σε πέντε ακόμα περιπτώσεις οι ασθενείς παρουσίασαν δυσκαμψία 

μετεγχειρητικά, η οποία δεν ανταποκρίθηκε στην εντατική φυσικοθεραπεία. Σε 

τέσσερις από αυτές τις περιπτώσεις διενεργήθηκε κινητοποίηση υπό αναισθησία 

μετά την 4η μετεγχειρητική εβδομάδα για την αύξηση του εύρους κάμψης του 

γόνατος. Σε μία περίπτωση αποφασίστηκε η χειρουργική απελευθέρωση των έξω 

καθεκτικών συνδέσμων έντεκα (11) μήνες μετεγχειρητικά, η οποία και έδωσε τη 

λύση στην ασθενή.  
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Β.5.2.2.2 Μετεγχειρητικές επιπλοκές που χρειάστηκαν μείζονα χειρουργική 

παρέμβαση  

Κανένας ασθενής δεν εμφάνισε εν τω βάθει λοίμωξη ή σηπτική χαλάρωση 

της αρθροπλαστικής κατά την περίοδο παρακολούθησης. 

Τρεις ασθενείς (ηλικίας 56, 63 και 65 ετών κατά την αρχική επέμβαση) 

παρουσίασαν επώδυνη ολική αρθροπλαστική και χρειάστηκαν αναθεώρηση της 

αρθροπλαστικής του γόνατος. Ο έλεγχος δεν ανέδειξε την παρουσία λοίμωξης 

και παρότι ο ακτινολογικός έλεγχος δεν αναδείκνυε την παρουσία χαλάρωσης, οι 

ασθενείς θεωρήθηκε πως έχουν άσηπτη χαλάρωση κι αποφασίστηκε η 

αναθεώρηση της πρόθεσης. Η αναθεώρηση πραγματοποιήθηκε στους 10, 10 και 

25 μήνες αντίστοιχα μετά την αρχική επέμβαση. Στη μία περίπτωση κατά τη 

διάρκεια της αναθεώρησης της ολικής αρθροπλαστικής, έγινε και πλαστική της 

επιγονατίδας, που δεν είχε γίνει στην αρχική επέμβαση (Εικόνα Β5.9). 

Σε έναν ακόμα ασθενή (ηλικίας 48 ετών κατά την επέμβαση) αποφασίστηκε 

η αναθεώρηση της αρθροπλαστικής λόγω περιορισμένου εύρους κίνησης του 

γόνατος μετεγχειρητικά. Ο ασθενής είχε υποστεί κάταγμα έξω κνημιαίου 

κονδύλου που είχε αντιμετωπιστεί αρχικά με εσωτερική οστεοσύνθεση. 

Ανέπτυξε μετατραυματική αρθρίτιδα στο γόνατο και υποβλήθηκε σε αφαίρεση 

των υλικών και ολική αρθροπλαστική γόνατος με Genesis II – Oxinium. 

Παρουσίαζε περιορισμένο εύρος κίνησης προεγχειρητικά το οποίο βελτιώθηκε 

μερικώς. Στους 74 μήνες μετεγχειρητικά το εύρος κίνησης ήταν 5ο – 65ο και 

αποφασίστηκε η αναθεώρηση της αρθροπλαστικής. 

Πέντε (5) ακόμα ασθενείς παρουσίασαν μετεγχειρητικά εμμένων άλγος της 

επιγονατίδας και κρίθηκε απαραίτητη η αντικατάσταση αυτής σε δεύτερο χρόνο. 

Έτσι συνολικά έγινε πλαστική της επιγονατίδας σε έξι (6) ασθενείς, μαζί με το 

προαναφερθέν περιστατικό που αλλάχτηκε η επιγονατίδα κατά τη διάρκεια 

αναθεώρησης όλης της πρόθεσης. Σε δύο περιπτώσεις κατά την αλλαγή της 
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επιγονατίδας κρίθηκε διεγχειρητικά αναγκαία και η αντικατάσταση του 

πολυαιθυλενίου, για καλύτερη εξισορρόπηση των μαλακών μορίων. Η αλλαγή 

της επιγονατίδας πραγματοποιήθηκε στους 8 (μαζί με πολυαιθυλένιο), 10 (μαζί 

με αναθεώρηση) (Εικόνα Β5.9), 13, 40 (μαζί με πολυαιθυλένιο), 43 (Εικόνα 

Β5.10) και 47 μήνες μετά την αρχική επέμβαση. 

 

 

 

Εικόνα Β5.9. Περιστατικό επώδυνης ολικής αρθροπλαστικής γόνατος που κατέληξε σε 

αναθεώρηση. Προσθιοπίσθια (Face) (α) και πλάγια (Profile) (β) ακτινογραφία της ασθενούς 9 

μήνες μετεγχειρητικά, χωρίς ακτινολογικά ευρήματα χαλάρωσης. Ο σπινθηρογραφικός 

έλεγχος (γ) ανέδειξε αυξημένη πρόσληψη ραδιοφαρμάκου ιδίως στον έξω μηριαίο κόνδυλο 

κατά τη φάση του οστικού μεταβολισμού. Λόγω της επιμονής των συμπτωμάτων έγινε 

αναθεώρηση της ολικής αρθροπλαστικής 10 μήνες μετεγχειρητικά (δ, ε) μαζί με 

αντικατάσταση και της επιγονατίδας (ε) που δεν είχε αλλαχτεί στην αρχική επέμβαση 

 

Δύο ασθενείς υπέστησαν περιπροθετικό κάταγμα μηριαίου σύστοιχα με την 

ΟΑΓ στους 53 και 54 μήνες μετεγχειρητικά μετά από τραυματισμό. Η μία είχε 

παρουσιάσει περιπροθετικό κάταγμα και στο ετερόπλευρο μηριαίο πέριξ 

διαφορετικής αρθροπλαστικής. Και οι δύο αντιμετωπίστηκαν με ανοικτή  
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Εικόνα Β5.10. Περιστατικό επώδυνης επιγονατίδας που κατέληξε σε πλαστική της 

επιγονατίδας 43 μήνες μετεγχειρητικά. Προσθιοπίσθια (Face) (α) και πλάγια (Profile) (β) 

ακτινογραφία της ασθενούς 38 μήνες μετεγχειρητικά, χωρίς ακτινολογικά ευρήματα 

χαλάρωσης. Διεγχειρητικά ελέγχεται η επιφάνεια του οξειδωμένου ζιρκονίου που καλύπτει τη 

μηριαία πρόθεση χωρίς σημαντικές φθορές (γ) και η πάσχουσα επιγονατίδα (δ). Έγινε 

καθαρισμός της επιγονατίδας, διαμόρφωση αυτής (ε) και τοποθέτηση της πλαστικής πρόθεσης 

με τσιμέντο (στ) και καθήλωση αυτής (ζ). Το τελικό αποτέλεσμα φαίνεται τόσο διεγχειρητικά 

(η), όσο και ακτινολογικά 35 μήνες μετεγχειρητικά σε προσθιοπίσθια (Face) (θ) και πλάγια 

(Profile) (ι) ακτινογραφία  

 

ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση, χωρίς αλλαγή των προθέσεων, οι οποίες 

διεγχειρητικά ανευρέθηκαν σταθερές, χωρίς στοιχεία χαλάρωσης. Στη μία 

περίπτωση η οστεοσύνθεση δεν οδήγησε σε πώρωση του κατάγματος κι έτσι 

χρειάστηκε και νέα επέμβαση όπου τελικά έγινε αντικατάσταση λόγω 

εκτεταμένου οστικού ελλείματος όλου του περιφερικού τμήματος του μηριαίου 

και της μηριαίας πρόθεσης με ογκολογική πρόθεση (Εικόνα Β5.11).  

Έτσι, συνολικά χρειάστηκε αναθεώρηση της αρθροπλαστικής σε πέντε 

περιπτώσεις, τρεις με επώδυνη αρθροπλαστική που θεωρήθηκε ως άσηπτη 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:15 EEST - 13.56.182.168



184 

 

χαλάρωση, μία με περιορισμό εύρους κίνησης και μία λόγω μη πώρωσης επί 

οστεοσύνθεσης για περιπροθετικό κάταγμα μηριαίου (Πίνακας Β5.4).  

 

 

 

Εικόνα Β5.11. Ολική αρθροπλαστική γόνατος Genesis II- Oxinium (α, β) που περιπλέχθηκε 

με περιπροθετικό κάταγμα μηριαίου 54 μήνες μετεγχειρητικά (γ, δ). Έγινε ανοικτή ανάταξη 

και εσωτερική οστεοσύνθεση χωρίς αλλαγή της πρόθεσης, αλλά δεν επιτεύχθηκε πώρωση του 

κατάγματος 11 μήνες μετά την οστεοσύνθεση με εμφανές το οστικό έλλειμμα (ε, στ). Έγινε 

αφαίρεση της πλάκας και της πρόθεσης και αντικατάσταση αυτής με ογκολογική πρόθεση (ζ, 

η)  

 

Β5.2.2.3 Μετεγχειρητικές επιπλοκές μη σχετιζόμενες με την αρχική επέμβαση 

που χρειάστηκαν χειρουργική παρέμβαση  

Υπήρξαν τέσσερις περιπτώσεις καταγμάτων του σύστοιχου με την 

αρθροπλαστική κάτω άκρου, αλλά σε σημεία όχι άμεσης συνέχειας με την 
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πρόθεση. Συνεπώς αυτά τα κατάγματα δεν θεωρούνται περιπροθετικά του 

γόνατος κατάγματα και γι’ αυτό χαρακτηρίζονται ως μη σχετιζόμενα με την ΟΑΓ. 

 

ΕΤΟΣ 
ΑΡΧΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΑΝΑΤΟΙ 

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟ-

ΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΧΑΘΗΚΑΝ ΑΠΌ 

ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟ-

ΛΟΥΘΗΣΗ 

ΑΣΗΠΤΗ 

ΧΑΛΑΡΩΣΗ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

ΓΙΑ ΆΛΛΟ 

ΛΟΓΟ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

ΓΙΑ 

ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ 

ΛΟΓΟ 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΑΛΛΟ 

ΛΟΓΟ 

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ 

ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ 

ΛΟΓΟ 

0-1 261 2 0 0 2 0 2 1 3 

1-2 257 1 0 3 0 0 0 1 1 

2-3 253 1 0 6 1 0 1 0 1 

3-4 245 1 0 3 0 0 0 3 3 

4-5 241 2 0 2 0 0 0 2 2 

5-6 237 3 0 4 0 1 1 0 1 

6-7 229 3 0 0 0 1 1* 0 1* 

7-8 225 2 0 1 0 0 0 0 0 

8-9 222 2 0 0 0 0 0 0 0 

9-10 220 3 0 1 0 0 0 0 0 

10-11 216 4 0 1 0 0 0 0 0 

11-12 211 5 0 2 0 0 0 0 0 

12-13 204 2 8 0 0 0 0 0 0 

13-14 194 1 58 1 0 0 0 0 0 

14-15 134 3 60 0 0 0 0 0 0 

 

Πίνακας Β5.4. Πίνακας παρακολούθησης των ασθενών υπό μελέτη, όπου φαίνεται ο αριθμός 

τους σε κάθε έτος, οι θάνατοι, οι ασθενείς που χάθηκαν από την παρακολούθηση, καθώς και 

αυτοί που υπεβλήθησαν σε μείζονα χειρουργική επέμβαση αντιμετώπιση επιπλοκών ανά έτος 

παρακολούθησης 

*: Περιστατικό που αρχικά υπέστη περιπροθετικό κάταγμα και μετά υπεβλήθη σε αναθεώρηση με ογκολογική πρόθεση 

λόγω αποτυχίας της οστεοσύνθεσης του κατάγματος 
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Μία ασθενής υπέστη κάταγμα της σύστοιχης κνήμης από άμεση πλήξη 96 

μήνες μετεγχειρητικά, χωρίς το κάταγμα να φτάνει ως την πρόθεση ή να 

επηρεάζει τη σταθερότητα αυτής. Αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με ανοικτή 

ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση με πλάκα και βίδες. Υπήρξε ένα ακόμα 

περιστατικό με περιπροθετικό κάταγμα του μηριαίου, αλλά πέριξ του μηριαίου 

στυλεού ολικής αρθροπλαστικής του ισχίου που είχε η ασθενής στο σύστοιχο με 

την αρθροπλαστική του γόνατος άκρο. Αντιμετωπίστηκε με ανοικτή ανάταξη και 

εσωτερική οστεοσύνθεση με πλάκα, βίδες και σύρματα, χωρίς αλλαγή της 

αρθροπλαστικής του ισχίου, αλλά ούτε και του γόνατος η οποία δεν επηρεάστηκε 

καθόλου από το κάταγμα (Εικόνα Β5.12).  

 

 

 

Εικόνα Β5.12. Ολική αρθροπλαστική γόνατος Genesis II- Oxinium με σύστοιχη ολική 

αρθροπλαστική ισχίου. Η ασθενής υπέστη περιπροθετικό κάταγμα του αριστερού ισχίου στο 

μηριαίο, που αντιμετωπίστηκε με ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση (α, β, γ, δ) 

χωρίς αλλαγή της πρόθεσης ούτε του ισχίου ούτε και του γόνατος, η οποία δεν επηρεάστηκε 

από το κάταγμα (β, δ) 
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Επιπλέον, υπήρξαν και δύο ασθενείς με διατροχαντήριο κάταγμα του 

σύστοιχου μηριαίου, το οποίο δεν επηρεάζει την ΟΑΓ.  

 

Β5.2.3 Άλλες επιπλοκές που δεν χρειάστηκαν χειρουργική παρέμβαση 

Σε 21 περιπτώσεις (8.0%) παρουσιάστηκαν ήσσονες διαταραχές επούλωσης 

του τραύματος που αντιμετωπίστηκαν με απλή περιποίηση, χωρίς την ανάγκη 

περαιτέρω επέμβασης. 

Κατά την άμεση και απώτερη μετεγχειρητική περίοδο σε 8 περιπτώσεις 

(3.1%) ανιχνεύτηκε εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση, η οποία αντιμετωπίστηκε με 

φαρμακευτική αγωγή, χωρίς περαιτέρω συνέπειες για την υγεία του ασθενούς. 

Μία ασθενής παρουσίασε αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο δύο μήνες 

μετεγχειρητικά και δεν περπάτησε έκτοτε.  

Μία ασθενής παρουσίασε ένα ογκολογικό πρόβλημα στη λεκάνη κατά τη 

διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης.  

Δύο ασθενείς παρουσίασαν σοβαρά καρδιαγγειακά επεισόδια.  

Νευρολογικές καταστάσεις επηρέασαν τη μετεγχειρητική πορεία ακόμα δέκα 

ασθενών περιορίζοντάς το επίπεδο λειτουργικότητάς τους (7 με νόσο Parkinson, 

2 με Alzheimer και ένας με πολυνευροπάθεια). 

Επιπρόσθετα, η λειτουργικότητα κάποιων ασθενών επηρεάστηκε από την 

παρουσία άλλων ορθοπαιδικών προβλημάτων, όπως μη χειρουργηθείσα 

οστεοαρθρίτιδα του ετερόπλευρου γόνατος (10 περιπτώσεις), προβλήματα από 

την οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης (14 περιπτώσεις) και προβλήματα 

από τη σύστοιχη ποδοκνημική άρθρωση (1 περίπτωση). 

 

Β5.2.4 Θάνατοι 

Κανένας ασθενής δεν απεβίωσε κατά την επέμβαση, τη διάρκεια της 
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νοσηλείας ή τον πρώτο μετεγχειρητικό μήνα. 

Στο σύνολο της περιόδου παρακολούθησης τριάντα πέντε (35) ασθενείς 

απεβίωσαν από αίτια μη σχετιζόμενα με την επέμβαση (Πίνακας Β5.4). 

 

Β5.3 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – FOLLOW-UP 

 

Με είκοσι τέσσερις ασθενείς (24) χάθηκε η επικοινωνία σε κάποια στιγμή 

κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης (Πίνακας Β5.4). Γι’ αυτούς τους 

ασθενείς χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα μέχρι την τελευταία τους επίσκεψη. 

Κανένας τους δεν είχε κάποιο σοβαρό πρόβλημα μέχρι την τελευταία εξέταση.  

Δεν κατέστη εφικτό για όλους τους ασθενείς να έρθουν σε κάθε ετήσια 

επίσκεψη κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης. Αυτό συνέβη σε 

άλλες περιπτώσεις για κοινωνικούς λόγους, για οικονομικούς λόγους, λόγω 

απόστασης, για λόγους υγείας ή για λόγους που δεν ήθελαν να αποκαλύψουν. 

Διατηρήθηκε με όλους αυτούς (πλην των προαναφερθέντων 24) ωστόσο 

τηλεφωνική επικοινωνία κατά την οποία ρωτιούνταν για το αν είχαν κάποιο 

πρόβλημα ή επιπλοκή που να τους οδήγησε σε νέα επέμβαση, αν είναι 

ευχαριστημένοι με την επέμβαση και για το επίπεδο της λειτουργικότητάς τους. 

Έτσι μπόρεσε να ελεγχθεί με σημαντική αξιοπιστία η επιβίωση της πρόθεσης και 

το επίπεδο ικανοποίησης για το σύνολο των ασθενών. Ο κλινικός έλεγχος με τα 

scores και ο ακτινολογικός έλεγχος ωστόσο, συμπεριελάμβανε λιγότερους 

ασθενείς από το σύνολο αυτών που συμπεριελήφθησαν στη μελέτη. Όταν αυτοί 

οι ασθενείς που έχαναν μία ή δύο επισκέψεις ξαναερχόταν έπειτα από δύο ή τρία 

χρόνια, στις περισσότερες περιπτώσεις τα κλινικά και ακτινολογικά scores 

παρέμεναν αμετάβλητα, έτσι ώστε να θεωρούμε πως τα αποτελέσματα από κάθε 

χρονική στιγμή είναι αντιπροσωπευτικά του συνόλου του δείγματος. Στον πίνακα 

Β5.5 φαίνεται πόσοι ασθενείς ήταν διαθέσιμοι για εξέταση σε κάθε δεδομένη 
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χρονική στιγμή. 

Ο συνολικός χρόνος παρακολούθησης ήταν 13 – 16 έτη και η μέση τιμή 

αυτού ήταν 15.1 έτη. 

 

ΕΤΟΣ 
ΑΡΧΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ 

ΚΛΙΝΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΚΛΙΝΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΚΑΤ' ΙΔΙΑΝ 

ΚΛΙΝΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

0-1 261 244 221 23 237 

1-2 257 250 189 61 242 

2-3 253 224 178 46 220 

3-4 245 209 190 19 176 

4-5 241 211 156 55 184 

5-6 237 228 191 37 210 

6-7 229 199 148 51 190 

7-8 225 187 134 53 137 

8-9 222 196 128 68 148 

9-10 220 175 137 38 164 

10-11 216 128 87 41 79 

11-12 211 134 76 58 80 

12-13 204 115 65 80 62 

13-14 194 106 57 63 64 

14-15 134 89 45 44 53 

 

Πίνακας Β5.5. Πίνακας παρακολούθησης των ασθενών υπό μελέτη, όπου φαίνεται ο αριθμός 

των διαθέσιμων για κλινικό και ακτινολογικό έλεγχο σε κάθε έτος παρακολούθησης 
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Β5.4 ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Β5.4.1 Εύρος κίνησης 

Το προεγχειρητικό εύρος κίνησης του γόνατος (range of motion – ROM) ήταν 

82,1ο ± 12,7 (εύρος 50ο -110ο). Υπολογίζοντας την τελευταία επίσκεψη κάθε 

ασθενούς, η ενεργητική κάμψη είχε βελτιωθεί σημαντικά, με το μέσο όρο της να 

είναι 112,2ο ± 13,0 (εύρος 65ο -140ο) (Γράφημα Β5.5). Η πλειονότητα των 

ασθενών πέτυχε πλήρη έκταση του γόνατος με μόλις τέσσερις ασθενείς να 

παρουσιάζουν έλλειμμα έκτασης > 5ο. Μετά το πρώτο μετεγχειρητικό έτος, το 

εύρος κίνησης του γόνατος παρέμεινε περίπου σταθερό, παρουσιάζοντας μικρή 

διακύμανση για τον κάθε ασθενή μες στο χρόνο. 

 

 

 

Γράφημα Β5.5. Κατανομή του εύρους της κάμψης του γόνατος στους ασθενείς της μελέτης 

στην τελευταία επίσκεψη παρακολούθησης 
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Β5.4.2 Κλινικά scores 

Σε όλα τα κλινικά ερωτηματολόγια με τα οποία ελέγχθηκαν οι ασθενείς που 

συμπεριελήφθησαν στη μελέτη, υπήρξε στατιστικά σημαντική βελτίωση σε 

σχέση με προεγχειρητικά (𝑝 < 0,001). Η βελτίωση συνεχίστηκε μέχρι το 2ο ή 3ο 

μετεγχειρητικό έτος και μετά άρχισε μια σταδιακή μικρού βαθμού επιδείνωση 

των αποτελεσμάτων. Το αποτέλεσμα όμως παρέμεινε στατιστικά βελτιωμένο σε 

σχέση με τις προεγχειρητικές τιμές (𝑝 < 0,01) για όλα τα scores μέχρι και το 

τέλος της περιόδου παρακολούθησης. 

Ο πίνακας Β5.6 δείχνει τους μέσους όρους των τιμών για όλα τα scores που 

μελετήθηκαν προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά στο 2ο, 10ο και 15ο έτος 

παρακολούθησης. 

Β5.4.2.1 Knee Society Score (KSS) 

Η παράμετρος Knee Society Knee Score του KSS βελτιώθηκε στατιστικά 

σημαντικά από 33,9 (εύρος 5-70) κατά μέσο όρο προεγχειρητικά, σε 93,1 (εύρος 

60-100) κατά μέσο όρο στα 2 έτη μετεγχειρητικά (𝑝 < 0,001), σε 84,2 (εύρος 

50-100) κατά μέσο όρο στα 10 έτη μετεγχειρητικά (𝑝 < 0,001), και σε 72,0 

(εύρος 40-100) κατά μέσο όρο στα 15 έτη μετεγχειρητικά (𝑝 < 0,001) (Πίνακες 

Β5.6, Β5.7, Γράφημα Β5.6).  

Η παράμετρος Knee Society Functional Score του KSS βελτιώθηκε 

στατιστικά σημαντικά από 50,4 (εύρος 10-80) κατά μέσο όρο προεγχειρητικά, σε 

88,0 (εύρος 55-100) κατά μέσο όρο στα 2 έτη μετεγχειρητικά (𝑝 < 0,001), σε 

73,1 (εύρος 40-100) κατά μέσο όρο στα 10 έτη μετεγχειρητικά (𝑝 < 0,001), και 

σε 58,4 (εύρος 20-100) κατά μέσο όρο στα 15 έτη μετεγχειρητικά (𝑝 < 0,01) 

(Πίνακες Β5.6, Β5.7, Γράφημα Β5.7). 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΧ 2Ε 10Ε 15Ε 

EURO - QoL 

EURO-Qol 5D-3L 0,37 0,75 0,67 0,50 

EURO-VAS HEALTH STATE 0,27 0,71 0,55 0,45 

KNEE SOCIETY SCORE 

KNEE SOCIETY KNEE SCORE 33,9 93,1 84,2 72,0 

KNEE SOCIETY FUNCTIONAL 

SCORE 
50,4 88,0 73,1 58,4 

OXFORD KNEE SCORE 

OXFORD KNEE SCORE 15,2 42,0 37,4 27,4 

WOMAC 

ΠΟΝΟΣ 11,6 3,1 3,6 6,8 

ΔΥΣΚΑΜΨΙΑ 4,6 1,0 1,6 2,6 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 39,3 9,0 12,0 22,5 

ΣΥΝΟΛΟ 55,4 13,1 17,2 31,9 

KOOS 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 33,2 77,9 74,2 64,2 

ΠΟΝΟΣ 30,6 86,3 82,7 73,8 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 38,2 83,3 80,1 70,5 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 9,7 31,3 29,5 15,7 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 18,3 80,2 71,2 63,4 

ΣΥΝΟΛΟ 31,0 76,0 73,0 65,5 

 

Πίνακας Β5.6. Μέσοι όροι των τιμών για όλα τα κλινικά ερωτηματολόγια που εξετάστηκαν 

προεγχειρητικά (ΠΡΧ) και μετεγχειρητικά στο 2ο (2Ε), 10ο (10Ε) και 15ο (15Ε) έτος 

παρακολούθησης 

(WOMAC score: Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index score, KOOS score: Knee 

Injury and Osteoarthritis Outcome Index) 
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KNEE SOCIETY 

KNEE SCORE 

KNEE SOCIETY 

FUNCTIONAL SCORE 

ΠΡΧ 33,9 50,4 

6Μ 84,7 84,1 

1Ε 89,8 87,3 

2Ε 93,1 88,0 

3Ε 92,6 86,4 

4Ε 92,1 83,7 

5Ε 90,1 82,0 

6Ε 90,8 81,1 

7Ε 89,9 79,4 

8Ε 88,6 78,4 

9Ε 87,5 77,2 

10Ε 84,2 73,1 

11Ε 82,1 71,0 

12Ε 81,0 69,7 

13Ε 77,6 65,2 

14Ε 72,1 61,0 

15Ε 72,0 58,4 

 

Πίνακας Β5.7. Μέσοι όροι των τιμών για το Knee Society Score προεγχειρητικά (ΠΡΧ) και 

μετεγχειρητικά στους 6 μήνες (6Μ) και σε κάθε έτος παρακολούθησης (1Ε, 2Ε, 3Ε κοκ) 
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Γράφημα Β5.6. Μέσοι όροι των τιμών για την παράμετρο Knee Society Knee Score του Knee 

Society Score προεγχειρητικά (ΠΡΧ) και μετεγχειρητικά στους 6 μήνες (6Μ) και σε κάθε έτος 

παρακολούθησης (1Ε, 2Ε, 3Ε κοκ) 

 

 

 

Γράφημα Β5.7. Μέσοι όροι των τιμών για την παράμετρο Knee Society Functional Score του 

Knee Society Score προεγχειρητικά (ΠΡΧ) και μετεγχειρητικά στους 6 μήνες (6Μ) και σε κάθε 

έτος παρακολούθησης (1Ε, 2Ε, 3Ε κοκ) 
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Β5.4.2.2 Oxford Knee Score (OKS) 

Το Oxford Knee Score βελτιώθηκε στατιστικά σημαντικά από 15,2 (εύρος 5-32) 

κατά μέσο όρο προεγχειρητικά, σε 42,0 (εύρος 29-48) κατά μέσο όρο στα 2 έτη 

μετεγχειρητικά (𝑝 < 0,001),  σε 37,4 (εύρος 27-48) κατά μέσο όρο στα 10 έτη 

μετεγχειρητικά (𝑝 < 0,001), και σε 27,4 (εύρος 12-45) κατά μέσο όρο στα 15 έτη 

μετεγχειρητικά (𝑝 < 0,001) (Πίνακες Β5.6, Β5.8, Γράφημα Β5.8). 

 

 OXFORD KNEE SCORE 

ΠΡΧ 15,2 

6Μ 34,9 

1Ε 40,3 

2Ε 42,0 

3Ε 42,4 

4Ε 42,1 

5Ε 41,9 

6Ε 41,8 

7Ε 40,9 

8Ε 39,9 

9Ε 38,9 

10Ε 37,4 

11Ε 36,5 

12Ε 35,4 

13Ε 32,7 

14Ε 30,9 

15Ε 27,4 

 

Πίνακας Β5.8. Μέσοι όροι των τιμών για το Oxford Knee Score προεγχειρητικά (ΠΡΧ) και 

μετεγχειρητικά στους 6 μήνες (6Μ) και σε κάθε έτος παρακολούθησης (1Ε, 2Ε, 3Ε κοκ) 
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Γράφημα Β5.8. Μέσοι όροι των τιμών για το Oxford Knee Score προεγχειρητικά (ΠΡΧ) και 

μετεγχειρητικά στους 6 μήνες (6Μ) και σε κάθε έτος παρακολούθησης (1Ε, 2Ε, 3Ε κοκ) 

 

Β5.4.2.3 Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index 

(WOMAC) 

Το WOMAC βελτιώθηκε στατιστικά σημαντικά από 55,4 (εύρος 29-82) κατά 

μέσο όρο προεγχειρητικά, σε 13,1 (εύρος 4-28) κατά μέσο όρο στα 2 έτη 

μετεγχειρητικά (𝑝 < 0,001),  σε 17,2 (εύρος 4-33) κατά μέσο όρο στα 10 έτη 

μετεγχειρητικά (𝑝 < 0,001), και σε 31,9 (εύρος 10-52) κατά μέσο όρο στα 15 έτη 

μετεγχειρητικά (𝑝 < 0,001) (Πίνακες Β5.6, Β5.9, Γράφημα Β5.9). 

Η βελτίωση αφορούσε και τις 3 παραμέτρους του WOMAC score, δηλαδή 

τον πόνο (11,6 κατά μέσο όρο προεγχειρητικά, 3,1 στα 2 έτη μετεγχειρητικά, 3,6 

στα 10 έτη και 6,8 στα 15 έτη), τη δυσκαμψία (4,6 κατά μέσο όρο προεγχειρητικά, 

1,0 στα 2 έτη μετεγχειρητικά, 1,6 στα 10 έτη και 2,6 στα 15 έτη) και τη 

λειτουργικότητα (39,3 κατά μέσο όρο προεγχειρητικά, 9,0 στα 2 έτη 

μετεγχειρητικά, 12,0 στα 10 έτη και 22,5 στα 15 έτη) (Πίνακες Β5.6, Β5.9, 
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Γράφημα Β5.10). 

 

WOMAC 

 ΠΟΝΟΣ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΧ 11,6 4,6 39,3 55,4 

6Μ 5,2 2,1 15,8 23,1 

1Ε 3,6 1,3 11,4 16,3 

2Ε 3,1 1,0 9,0 13,1 

3Ε 2,6 0,9 8,8 12,3 

4Ε 2,8 1,1 9,5 13,3 

5Ε 2,6 1,1 8,9 12,6 

6Ε 3,0 1,2 10,0 14,2 

7Ε 3,0 1,2 10,2 14,5 

8Ε 3,3 1,3 10,7 15,3 

9Ε 3,4 1,5 11,3 16,2 

10Ε 3,6 1,6 12,0 17,2 

11Ε 3,9 1,6 12,6 18,1 

12Ε 4,6 1,8 14,5 20,9 

13Ε 5,9 2,2 18,5 26,6 

14Ε 6,6 2,4 21,2 30,2 

15Ε 6,8 2,6 22,5 31,9 

 

Πίνακας Β5.9. Μέσοι όροι των τιμών για το Western Ontario and McMaster Universities 

Osteoarthritis Index (WOMAC) και τις παραμέτρους του προεγχειρητικά (ΠΡΧ) και 

μετεγχειρητικά στους 6 μήνες (6Μ) και σε κάθε έτος παρακολούθησης (1Ε, 2Ε, 3Ε κοκ) 
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Γράφημα Β5.9. Μέσοι όροι των τιμών για το Western Ontario and McMaster Universities 

Osteoarthritis Index (WOMAC) προεγχειρητικά (ΠΡΧ) και μετεγχειρητικά στους 6 μήνες (6Μ) 

και σε κάθε έτος παρακολούθησης (1Ε, 2Ε, 3Ε κοκ) 

 

 

 

 

Γράφημα Β5.10. Μέσοι όροι των τιμών για τις τρεις παραμέτρους του Western Ontario and 

McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) προεγχειρητικά (ΠΡΧ) και 

μετεγχειρητικά στους 6 μήνες (6Μ) και σε κάθε έτος παρακολούθησης (1Ε, 2Ε, 3Ε κοκ) 
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Β5.4.2.4 Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Index (KOOS) 

Το KOOS βελτιώθηκε στατιστικά σημαντικά από 31,0 (εύρος 11,7 - 65,2) 

κατά μέσο όρο προεγχειρητικά, σε 76,0 (εύρος 51,2 - 95,4) κατά μέσο όρο στα 2 

έτη μετεγχειρητικά (𝑝 < 0,001),  σε 73,0 (εύρος 44,7 – 94,8) κατά μέσο όρο στα 

10 έτη μετεγχειρητικά (𝑝 < 0,001), και σε 65,5 (εύρος 20,4 – 88,9) κατά μέσο 

όρο στα 15 έτη μετεγχειρητικά (𝑝 < 0,001) (Πίνακες Β5.6, Β5.10, Γράφημα 

Β5.11). 

Η βελτίωση αφορούσε και τις 5 παραμέτρους του KOOS score, δηλαδή τα 

συμπτώματα (33,2 κατά μέσο όρο προεγχειρητικά, 77,9 στα 2 έτη 

μετεγχειρητικά, 74,2 στα 10 έτη και 64,2 στα 15 έτη), τον πόνο (30,6 κατά μέσο 

όρο προεγχειρητικά, 86,3 στα 2 έτη μετεγχειρητικά, 82,7 στα 10 έτη και 73,8 στα 

15 έτη), τη λειτουργικότητα (38,2 κατά μέσο όρο προεγχειρητικά, 83,3 στα 2 έτη 

μετεγχειρητικά, 80,1 στα 10 έτη και 70,5 στα 15 έτη), τις αθλητικές 

δραστηριότητες (9,7 κατά μέσο όρο προεγχειρητικά, 31,3 στα 2 έτη 

μετεγχειρητικά, 29,5 στα 10 έτη και 15,7 στα 15 έτη) και την ποιότητα ζωής (18,3 

κατά μέσο όρο προεγχειρητικά, 80,2 στα 2 έτη μετεγχειρητικά, 71,2 στα 10 έτη 

και 63,4 στα 15 έτη) (Πίνακες Β5.6, Β5.10, Γράφημα Β5.12). 

Β5.4.2.5 Ποιότητα ζωής - Euro-QoL 

Παρόμοια βελτίωση με τα κλινικά scores παρουσίασε και η ποιότητα ζωής 

όπως αυτή μετρήθηκε με βάση το Euro-QoL. 

Η παράμετρος EQ-5D-3L, που εκτιμά την κινητικότητα, την 

αυτοεξυπηρέτηση, τις καθημερινές δραστηριότητες, τον πόνο/δυσφορία και το 

άγχος/κατάθλιψη, βελτιώθηκε στατιστικά σημαντικά από 0,37 κατά μέσο όρο 

προεγχειρητικά, σε 0,75 κατά μέσο όρο στα 2 έτη μετεγχειρητικά (𝑝 < 0,001),  

σε 0,67 κατά μέσο όρο στα 10 έτη μετεγχειρητικά (𝑝 < 0,001), και σε 0,5 κατά 

μέσο όρο στα 15 έτη μετεγχειρητικά (𝑝 < 0,001) (Πίνακες Β5.6, Β5.11, 

Γράφημα Β5.13). 
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KOOS 

 ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΖΩΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΧ 33,2 30,6 38,2 9,7 18,3 31,0 

6Μ 72,1 79,9 71,9 19,2 75,6 73,8 

1Ε 75,4 82,9 80,0 26,4 79,7 75,1 

2Ε 77,9 86,3 83,3 31,3 80,2 76,0 

3Ε 78,8 85,3 83,4 33,5 81,0 76,8 

4Ε 78,7 85,6 82,5 34,5 80,4 76,2 

5Ε 78,3 84,9 82,5 31,7 78,8 76,1 

6Ε 77,0 84,4 82,3 30,9 78,4 75,7 

7Ε 76,8 83,1 81,8 30,5 77,3 75,3 

8Ε 75,6 83,4 81,3 30,7 75,3 75,4 

9Ε 75,4 82,3 81,2 30,2 73,3 74,4 

10Ε 74,2 82,7 80,1 29,5 71,2 73,0 

11Ε 72,0 81,3 77,4 27,5 69,7 71,4 

12Ε 70,5 79,4 75,8 27,2 68,0 70,2 

13Ε 68,7 77,6 74,2 22,5 65,2 68,7 

14Ε 66,5 75,1 71,0 20,4 64,9 67,0 

15Ε 64,2 73,8 70,5 15,7 63,4 65,5 

 

Πίνακας Β5.10. Μέσοι όροι των τιμών για το Knee Injury & Osteoarthritis Outcome Index 

(KOOS) και τις παραμέτρους του προεγχειρητικά (ΠΡΧ) και μετεγχειρητικά στους 6 μήνες 

(6Μ) και σε κάθε έτος παρακολούθησης (1Ε, 2Ε, 3Ε κοκ) 
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Γράφημα Β5.11. Μέσοι όροι των τιμών για το Knee Injury & Osteoartrhitis Outcome Index 

(KOOS) προεγχειρητικά (ΠΡΧ) και μετεγχειρητικά στους 6 μήνες (6Μ) και σε κάθε έτος 

παρακολούθησης (1Ε, 2Ε, 3Ε κοκ) 

 

 

 

Γράφημα Β5.12. Μέσοι όροι των τιμών για τις πέντε παραμέτρους του Knee Injury & 

Osteoarthritis Outcome Index (KOOS) προεγχειρητικά (ΠΡΧ) και μετεγχειρητικά στα 2 (2Ε) 

και 15 έτη παρακολούθησης (15Ε) 
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Η παράμετρος EQ-VAS, που εκτιμά τη συνολική κατάσταση της υγείας του 

ασθενή σε μια οπτικά αναλογική κλίμακα, βελτιώθηκε στατιστικά σημαντικά από 

0,27 κατά μέσο όρο προεγχειρητικά, σε 0,71 κατά μέσο όρο στα 2 έτη 

μετεγχειρητικά (𝑝 < 0,001),  σε 0,55 κατά μέσο όρο στα 10 έτη μετεγχειρητικά 

(𝑝 < 0,001), και σε 0,45 κατά μέσο όρο στα 15 έτη μετεγχειρητικά (𝑝 < 0,001) 

(Πίνακες Β5.6, Β5.11, Γράφημα Β5.14). 

 

EURO-Qol 

 
EURO-Qol 

5D-3L 

EURO-VAS 

HEALTH STATE 

ΠΡΧ 0,37 0,27 

6Μ 0,68 0,61 

1Ε 0,73 0,69 

2Ε 0,75 0,71 

3Ε 0,73 0,65 

4Ε 0,74 0,63 

5Ε 0,72 0,63 

6Ε 0,71 0,62 

7Ε 0,7 0,59 

8Ε 0,68 0,58 

9Ε 0,69 0,57 

10Ε 0,67 0,55 

11Ε 0,62 0,54 

12Ε 0,59 0,53 

13Ε 0,53 0,49 

14Ε 0,51 0,47 

15Ε 0,5 0,45 

 

Πίνακας Β5.11. Μέσοι όροι των τιμών για το Euro-Qol (EQ 5D-3L και EQ VAS) 

προεγχειρητικά (ΠΡΧ) και μετεγχειρητικά στους 6 μήνες (6Μ) και σε κάθε έτος 

παρακολούθησης (1Ε, 2Ε, 3Ε κοκ) 
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Γράφημα Β5.13. Μέσοι όροι των τιμών για το Euro-Qol (EQ 5D-3L) προεγχειρητικά (ΠΡΧ) 

και μετεγχειρητικά στους 6 μήνες (6Μ) και σε κάθε έτος παρακολούθησης (1Ε, 2Ε, 3Ε κοκ) 

 

 

 

 

Γράφημα Β5.14. Μέσοι όροι των τιμών για το Euro-Qol (EQ VAS) προεγχειρητικά (ΠΡΧ) 

και μετεγχειρητικά στους 6 μήνες (6Μ) και σε κάθε έτος παρακολούθησης (1Ε, 2Ε, 3Ε κοκ) 
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Β5.4.2.6 Ικανοποίηση από την επέμβαση 

Στην ερώτηση αν είναι ικανοποιημένοι από την επέμβαση, το 90,1% των 

ασθενών δήλωσε πως η επέμβαση εκπλήρωσε τις προσδοκίες που είχαν για αυτή 

πριν την επέμβαση, 5,4% δήλωσε πως δεν εκπλήρωσε τις προσδοκίες τους, ενώ 

4,5% των ασθενών αρνήθηκαν να απαντήσουν (Γράφημα Β5.15). 

 

 

 

Γράφημα Β5.15. Ποσοστό ασθενών που δήλωσαν κατά πόσο η επέμβαση εκπλήρωσε τις 

προσδοκίες τους 

 

Οι ασθενείς επίσης ρωτήθηκαν αν, βάσει της εμπειρίας τους με τη 

συγκεκριμένη επέμβαση, θα επαναλάμβαναν την επέμβαση σε άλλη άρθρωση αν 

τη χρειαζόταν και είχαν τη δυνατότητα. Το 67,4% των ασθενών απάντησαν πως 

σίγουρα θα την επαναλάμβαναν, το 25,4% απάντησαν μάλλον ναι, το 1,1% 

μάλλον όχι, ενώ το 3,7% απάντησαν πως σίγουρα δεν θα την επαναλάμβαναν, 

και το 2,4% των ερωτηθέντων δεν απάντησαν (Γράφημα Β5.16). 
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Γράφημα Β5.16. Ποσοστό ασθενών που δήλωσαν αν θα ξαναέκαναν την επέμβαση στην ίδια 

ή σε άλλη άρθρωση 

 

Β5.5 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Οι γωνίες των αξόνων της κνήμης και του μηριαίου μετρήθηκαν στις 

προσθιοπίσθιες (γωνία βλαισότητας του μηριαίου (α), γωνία του άξονα της 

κνήμης (β)), και πλάγιες ακτινογραφίες (γωνία κάμψης του μηριαίου (γ), γωνία  

 

  Μέσος όρος Εύρος 

Γωνία βλαισότητας του μηριαίου α 96,5ο 93ο-102ο 

Γωνία του άξονα της κνήμης β 88,5ο 85ο-93ο 

Γωνία κάμψης του μηριαίου γ 1,0ο (-3ο) - (+3ο) 

Γωνία κλίσης της κνήμης σ 85,0ο 83ο-90ο 

Άξονας γόνατος  4,8ο βλαισότητα 7ο βλαισότητα - 4ο ραιβότητα 

 

Πίνακας Β5.12. Μέσοι όροι των τιμών για τις γωνίες κνήμης και μηριαίου στις ακτινογραφίες 

μετεγχειρητικά 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:15 EEST - 13.56.182.168



206 

 

κλίσης της κνήμης (σ)) (Εικόνα Β4.2). Οι μέσοι όροι των μετρήσεων φαίνονται 

στον Πίνακα Β5.12. Οι μετεγχειρητικές τιμές δεν παρουσίασαν διαφορές στις 

διάφορες χρονικές στιγμές που γινόταν ακτινογραφία κατά την περίοδο 

παρακολούθησης. Για τους υπολογισμούς των μέσων όρων μετεγχειρητικά, 

ελήφθησαν υπόψη οι τελευταίες διαθέσιμες ακτινογραφίες για κάθε ασθενή. 

Η αξιολόγηση των ακτινογραφιών για την ύπαρξη σημείων πιθανής ή 

εγκατεστημένης χαλάρωσης, βάση της παρουσίας  ακτινοδιαφανών γραμμών στη 

διεπιφάνεια οστού-τσιμέντου έγινε σύμφωνα με το Knee Society Total Knee 

Arthroplasty Roentgenographic Evaluation and Scoring System [219]. Φυσικά, 

οι ακτινογραφίες εκτιμήθηκαν και για την παρουσία καταστροφής του 

πολυαιθυλενίου, με εκτίμηση «μακροσκοπικά» του πάχους του πολυαιθυλενίου, 

είτε σε σύγκριση με παλιότερες ακτινογραφίες του ιδίου ασθενούς είτε 

συγκρίνοντας το πάχος μεταξύ έσω και έξω διαμερίσματος για τυχόν 

ασυμμετρίες. Αν και αυτή η εκτίμηση δεν ποσοτικοποιήθηκε, δεν υπήρξε κανένα 

περιστατικό ύποπτο για μείωση του πάχους του πολυαιθυλενίου είτε συνολικά 

είτε στη μία πλευρά μόνο από τη «μακροσκοπική» εκτίμηση  των ακτινογραφιών. 

Η εκτίμηση της χαλάρωσης των προθέσεων έγινε στη μεν μηριαία πρόθεση 

στις πλάγιες ακτινογραφίες (Εικόνα Α7.3), ενώ στη δε κνημιαία πρόθεση τόσο 

στην προσθιοπίσθια (Εικόνα Α7.1) όσο και στην πλάγια ακτινογραφία (Εικόνα 

Α7.2). Συνολικά σε 7 περιπτώσεις ΟΑΓ (2,7%) ανευρέθησαν στο μηριαίο 

ακτινοδιαφανείς γραμμών στις ζώνες 1, 2, 3, αλλά σε καμία περίπτωση το KSRES 

(Knee Society total knee arthroplasty Roentgenographic Evaluation Score) δεν 

ήταν μεγαλύτερο του 4. Αντίστοιχα, στην κνήμη ανευρέθησαν ακτινοδιαφανείς 

γραμμές σε 32 περιπτώσεις (12,3%) ΟΑΓ στις ζώνες 1 και 5, αλλά πάλι το 

KSRES ήταν 0-4 χωρίς επιδείνωση κατά την περίοδο παρακολούθησης σε όλες 

τις περιπτώσεις πλην μίας. Σε αυτή τη μία μόνο περίπτωση (Εικόνα Β5.13) 

παρουσιάστηκε ακτινοδιαφανής περιοχή στη ζώνη 1 με συνολικό KSRES 6 στους 

13 μήνες μετεγχειρητικά. Η ασθενής παρακολουθήθηκε, αλλά η περιοχή δεν 
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παρουσίασε περαιτέρω επέκταση της ακτινοδιαφάνειας, ούτε η ασθενής 

παρουσίασε κάποιο κλινικό σύμπτωμα ύποπτο χαλάρωσης. 

 

 

 

Εικόνα Β5.13. Προσθιοπίσθιες ακτινογραφίες ολικής αρθροπλαστικής γόνατος Genesis II-

Oxinium σε ασθενή 65 ετών κατά την επέμβαση. Ενώ άμεσα μετεγχειρητικά (α) δεν φαίνεται 

κάποια ακτινοδιαφανή γραμμή, στους 13 μήνες μετεγχειρητικά (β) εμφανίζεται μια εκτεταμένη 

ακτινοδιαφανής περιοχή στη ζώνη 1 της κνήμης (κόκκινος κύκλος). Η ασθενής 

παρακολουθήθηκε, αλλά η περιοχή ακτινοδιαφάνειας δεν μεγάλωσε στους 28 μήνες (γ) και 61 

μήνες (δ) μετεγχειρητικά. Η ασθενής δεν παρουσίασε κανένα κλινικό σύμπτωμα δηλωτικό 

χαλάρωσης καθόλη τη διάρκεια παρακολούθησης. 

 

Η αξιοπιστία των μετρήσεων των ακτινογραφιών εκτιμήθηκε τόσο μεταξύ 

των παρατηρητών (inter-observer reliability), όσο και για τον κάθε παρατηρητή 

μεμονωμένα (intra-observer reliability) με τη χρήση της Cohen’s Kappa value και 

ήταν άριστη και στις δύο περιπτώσεις. Συγκεκριμένα η εξωτερική αξιοπιστία 

μεταξύ των παρατηρητών (inter-observer reliability) είχε τιμή 𝑘 = 0,88, ενώ η 

εσωτερική αξιοπιστία των μετρήσεων του ίδιου παρατηρητή (intra-observer 

reliability) είχε τιμή 𝑘 = 0,93. 
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B5.6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ 

 

Πραγματοποιήθηκαν τέσσερις διαφορετικές αναλύσεις επιβίωσης.  

Στην πρώτη ως τελικό σημείο (end-point) θεωρήθηκε η αναθεώρηση μέρους 

ή και όλης της πρόθεσης για άσηπτη χαλάρωση. Υπήρξαν τρία τέτοια 

περιστατικά, όπως προαναφέρθηκε, στους 10,10 και 25 μήνες μετεγχειρητικά, τα 

οποία αν και δεν είχαν ακτινολογικά ευρήματα άσηπτης χαλάρωσης, λόγω 

επίμονου άλγους θεωρήθηκαν ως άσηπτη χαλάρωση και αντιμετωπίστηκαν με 

αναθεώρηση της αρθροπλαστικής (Πίνακας Β5.4). Στόχος της είναι να 

διερευνήσει την επιβίωση των υλικών ως προς την πιθανότητα χαλάρωσης, την 

οποία υποτίθεται πως η χρήση του οξειδωμένου ζιρκονίου προσπαθεί να μειώσει. 

Η δεύτερη ανάλυση έλαβε ως τελικό σημείο (end-point) οποιαδήποτε 

αναθεώρηση των προθέσεων ανεξαρτήτου αιτίας. Έτσι σε αυτή 

συμπεριελήφθησαν τα τρία περιστατικά της προηγούμενης ανάλυσης συν το 

περιστατικό που έγινε αναθεώρηση για λύση του περιορισμένου εύρους κίνησης 

(στους 74 μήνες μετεγχειρητικά) και συν το περιστατικό που είχε περιπροθετικό 

κάταγμα και αντιμετωπίστηκε με εσωτερική οστεοσύνθεση η οποία απέτυχε κι 

έτσι οδηγήθηκε σε αναθεώρηση της αρθροπλαστικής με ογκολογική πρόθεση 

(Εικόνα Β5.11) (Πίνακας Β5.4). Στόχος αυτή της ανάλυσης είναι να διερευνήσει 

την επιβίωση της συγκεκριμένης αρθροπλαστικής ως προς την πιθανότητα 

αναθεώρησης ανεξαρτήτου αιτίας, θεωρώντας πως μπορεί η αρθροπλαστική να 

ευθύνεται για αυτήν. 

Στην τρίτη ανάλυση ως τελικό σημείο (end-point) θεωρήθηκε οποιαδήποτε 

μείζονα επανεπέμβαση στο γόνατο με άνοιγμα του αρθρικού θυλάκου ή πέριξ της 

πρόθεσης. Σε αυτή συμπεριελήφθησαν τα προηγούμενα περιστατικά συν ένα 

περιπροθετικό κάταγμα συν οι πέντε επεμβάσεις αντικατάστασης της 

επιγονατίδας (Πίνακας Β5.4). Στην περίπτωση του περιπροθετικού κατάγματος 
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που κατέληξε σε αναθεώρηση (Εικόνα Β5.11) ως τελικό σημείο ελήφθη σε αυτή 

την επέμβαση η χρονική στιγμή του κατάγματος και όχι της αναθεώρησης όπως 

ελήφθη στην δεύτερη ανάλυση. Στόχος αυτής της ανάλυσης ήταν η ανάλυση της 

επιβίωσης της υπό μελέτη αρθροπλαστικής ως προς την ανάγκη επανεπέμβασης, 

θεωρώντας πως μπορεί ο σχεδιασμός της να οφείλεται για εμφάνιση επιπλοκών 

όπως περιπροθετικού κατάγματος ή άλγος στην επιγονατίδα αν δεν γίνεται 

εξαρχής αντικατάσταση αυτής. 

Η τελευταία ανάλυση θεώρησε πως όλα τα περιστατικά που χάθηκαν από την 

παρακολούθηση απέτυχαν. Έτσι έλαβε ως τελικό σημείο (end-point) τη χρονική 

στιγμή όλων των επανεπεμβάσεων της τρίτης ανάλυσης και για τα περιστατικά 

που χάθηκαν τη χρονική στιγμή του τελευταίου τους ελέγχου, θεωρώντας πως 

αμέσως μετά απέτυχαν (Πίνακας Β5.4). Στόχος αυτής της ανάλυσης είναι να 

υπολογιστεί η επιβίωση για το χειρότερο δυνατό σενάριο. Δεν ξέρουμε αν όντως 

αυτά τα περιστατικά απέτυχαν αμέσως μετά τον τελευταίο έλεγχο (και 

στατιστικώς θα ήταν λίγο απίθανο να ισχύει κάτι τέτοιο για όλα), αλλά ξέρουμε 

πως όλα τα υπόλοιπα δεν απέτυχαν μια και παρακολουθήθηκαν μέχρι το πέρας 

της μελέτης. 

 

Β5.6.1 Ανάλυση επιβίωσης για άσηπτη χαλάρωση  

Ο πίνακας παρακολούθησης (life-table) για την ανάλυση επιβίωσης με την 

αναθεώρηση για άσηπτη χαλάρωση ως τελικό σημείο (end-point) είναι ο πίνακας 

Β5.13. Η 10ετής επιβίωση της αρθροπλαστικής Genesis II-OXINIUM στην 

παρούσα μελέτη για άσηπτη χαλάρωση ήταν 98,8% (διαστήματα εμπιστοσύνης 

95% - 95% confidence intervals (CI): 96,4% −  99,7%), ενώ η 15ετής επιβίωση 

ήταν 98,8% (95% CI: 87,5% −  100,0%).  

Το γράφημα Β5.17 δείχνει σχηματικά την επιβίωση για άσηπτη χαλάρωση 

ανά έτος παρακολούθησης. 
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ΕΤΟΣ 
ΑΡΧΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΑΝΑΤΟΙ 

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟ-

ΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΧΑΘΗΚΑΝ 

ΑΠΌ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΚΟ-

ΛΟΥΘΗΣΗ 

ΑΣΗΠΤΗ 

ΧΑΛΑΡΩΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΣΘΕΝΩΝ 

ΣΕ 

ΚΙΝΔΥΝΟ 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΕΠΙΒΙΩΣΗ 

(%) 

ΕΠΙΒΙΩΣΗ 

(%) (άσηπτη 

χαλάρωση) 

CI (95%) 

0-1 261 2 0 0 2 260 99.2 99.2 97.2-99.8 

1-2 257 1 0 3 0 255 100.0 99.2 97.2-99.8 

2-3 253 1 0 6 1 249.5 99.6 98.8 96.6-99.6 

3-4 245 1 0 3 0 243 100.0 98.8 96.6-99.6 

4-5 241 2 0 2 0 239 100.0 98.8 96.5-99.6 

5-6 237 3 0 5* 0 233 100.0 98.8 96.5-99.7 

6-7 229 3 0 1* 0 227 100.0 98.8 96.4-99.7 

7-8 225 2 0 1 0 223.5 100.0 98.8 96.4-99.7 

8-9 222 2 0 0 0 221 100.0 98.8 96.4-99.7 

9-10 220 3 0 1 0 218 100.0 98.8 96.4-99.7 

10-11 216 4 0 1 0 213.5 100.0 98.8 96.3-99.7 

11-12 211 5 0 2 0 207.5 100.0 98.8 96.0-99.7 

12-13 204 2 8 0 0 199 100.0 98.8 95.4-99.8 

13-14 194 1 58 1 0 164 100.0 98.8 94.0-100 

14-15 134 3 60 0 0 102.5 100.0 98.8 87.5-100 

 

Πίνακας Β5.13. Πίνακας παρακολούθησης (life-table) για ανάλυση επιβίωσης της 

αρθροπλαστικής Genesis II-OXINIUM με την άσηπτη χαλάρωση ως τελικό σημείο (end-point) 

*1 περιστατικό κάθε έτος λόγω αναθεώρησης για άλλο λόγο 

 

 

 

Γράφημα Β5.17. Ανάλυση επιβίωσης της αρθροπλαστικής Genesis II-OXINIUM με την 

άσηπτη χαλάρωση ως τελικό σημείο (end-point) 
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Β5.6.2 Ανάλυση επιβίωσης για αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο  

Ο πίνακας παρακολούθησης (life-table) για την ανάλυση επιβίωσης με την 

αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ως τελικό σημείο (end-point) είναι ο πίνακας 

Β5.14. Η 10ετής επιβίωση της αρθροπλαστικής Genesis II-OXINIUM στην 

παρούσα μελέτη για αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ήταν 98,0% (95% CI: 

95,2% −  99,2%), ενώ η 15ετής επιβίωση ήταν 98,0% (95% CI: 86,6% −

 100,0%).  

Το γράφημα Β5.18 δείχνει σχηματικά την επιβίωση για αναθεώρηση για 

οποιοδήποτε λόγο ανά έτος παρακολούθησης. 

 

Β5.6.3 Ανάλυση επιβίωσης για επανεπέμβαση για οποιοδήποτε λόγο  

Ο πίνακας παρακολούθησης (life-table) για την ανάλυση επιβίωσης με την 

επανεπέμβαση για οποιοδήποτε λόγο ως τελικό σημείο (end-point) είναι ο 

πίνακας Β5.15. Η 10ετής επιβίωση της αρθροπλαστικής Genesis II-OXINIUM 

στην παρούσα μελέτη για επανεπέμβαση για οποιοδήποτε λόγο ήταν 95,6% 

(95% CI: 92,0% −  97,6%), ενώ η 15ετής επιβίωση ήταν 95,6% (95% CI: 

84,0% −  100,0%).  

Το γράφημα Β5.19 δείχνει σχηματικά την επιβίωση για επανεπέμβαση για 

οποιοδήποτε λόγο ανά έτος παρακολούθησης. 

 

Β5.6.4 Ανάλυση επιβίωσης για το χειρότερο δυνατό σενάριο  

Ο πίνακας παρακολούθησης (life-table) για την ανάλυση επιβίωσης για το 

χειρότερο δυνατό σενάριο, θεωρώντας δηλαδή ως αποτυχία όσα περιστατικά 

χάθηκαν από την παρακολούθηση, είναι ο πίνακας Β5.16. Η 10ετής επιβίωση της 

αρθροπλαστικής Genesis II-OXINIUM στην παρούσα μελέτη για το χειρότερο 

δυνατό σενάριο ήταν 87,9% (95% CI: 83,1% −  91,5%), ενώ η 15ετής επιβίωση  
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ΕΤΟΣ 
ΑΡΧΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΑΝΑ-

ΤΟΙ 

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟ-

ΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΧΑΘΗΚΑΝ 

ΑΠΌ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΚΟ-

ΛΟΥΘΗΣΗ 

ΑΝΑΘΕΩ-

ΡΗΣΗ ΓΙΑ 

ΟΠΟΙΟΔΗ-

ΠΟΤΕ 

ΛΟΓΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΣΘΕΝΩΝ 

ΣΕ 

ΚΙΝΔΥΝΟ 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΕΠΙΒΙΩ-

ΣΗ (%) 

ΕΠΙΒΙΩΣΗ 

(%)  

(αναθεώρηση 

για οποιο-

δήποτε λόγο) 

ΕΥΡΟΣ 

(95%) 

0-1 261 2 0 0 2 260 99.2 99.2 97.2-99.8 

1-2 257 1 0 3 0 255 100.0 99.2 97.2-99.8 

2-3 253 1 0 6 1 249.5 99.6 98.8 96.6-99.6 

3-4 245 1 0 3 0 243 100.0 98.8 96.6-99.6 

4-5 241 2 0 2 0 239 100.0 98.8 96.5-99.6 

5-6 237 3 0 4 1 233.5 99.6 98.4 95.9-99.4 

6-7 229 3 0 0 1 227.5 99.6 98.0 95.2-99.2 

7-8 225 2 0 1 0 223.5 100.0 98.0 95.2-99.2 

8-9 222 2 0 0 0 221 100.0 98.0 95.2-99.2 

9-10 220 3 0 1 0 218 100.0 98.0 95.2-99.2 

10-11 216 4 0 1 0 213.5 100.0 98.0 95.1-99.2 

11-12 211 5 0 2 0 207.5 100.0 98.0 94.8-99.3 

12-13 204 2 8 0 0 199 100.0 98.0 94.1-99.4 

13-14 194 1 58 1 0 164 100.0 98.0 92.7-99.7 

14-15 134 3 60 0 0 102.5 100.0 98.0 86.6-100 

 

Πίνακας Β5.14. Πίνακας παρακολούθησης (life-table) για ανάλυση επιβίωσης της 

αρθροπλαστικής Genesis II-OXINIUM με την αναθεώρηση της πρόθεσης για οποιοδήποτε 

λόγο ως τελικό σημείο (end-point) 
 

 
 

Γράφημα Β5.18. Ανάλυση επιβίωσης της αρθροπλαστικής Genesis II-OXINIUM με την 

αναθεώρηση της πρόθεσης για οποιοδήποτε λόγο ως τελικό σημείο (end-point) 
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ΕΤΟΣ 
ΑΡΧΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΑΝΑ-

ΤΟΙ 

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟ-

ΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΧΑΘΗΚΑΝ 

ΑΠΌ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΚΟ-

ΛΟΥΘΗΣΗ 

ΕΠΑΝΕ-

ΠΕΜΒΑΣΗ 

ΓΙΑ 

ΟΠΟΙΟΔΗ-

ΠΟΤΕ 

ΛΟΓΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΣΘΕΝΩΝ 

ΣΕ 

ΚΙΝΔΥΝΟ 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΕΠΙΒΙΩ

-ΣΗ (%) 

ΕΠΙΒΙΩΣΗ (%) 

(επανεπέμβαση 

για οποιοδήποτε 

λόγο) 

ΕΥΡΟΣ 

(95%) 

0-1 261 2 0 0 3 260 98.8 98.8 96.7-99.6 

1-2 256 1 0 3 1 254 99.6 98.5 96.1-99.4 

2-3 251 1 0 6 1 247.5 99.6 98.1 95.5-99.2 

3-4 243 1 0 3 3 241 98.8 96.8 93.8-98.4 

4-5 236 2 0 2 2 234 99.1 96.0 92.7-97.9 

5-6 230 3 0 4 0 226.5 100.0 96.0 92.7-97.9 

6-7 223 3 0 0 1 221.5 99.5 95.6 92.1-97.6 

7-8 219 2 0 1 0 217.5 100.0 95.6 92.1-97.6 

8-9 216 2 0 0 0 215 100.0 95.6 92.0-97.6 

9-10 214 3 0 1 0 212 100.0 95.6 92.0-97.6 

10-11 210 4 0 1 0 207.5 100.0 95.6 92.0-97.7 

11-12 205 5 0 2 0 201.5 100.0 95.6 91.6-97.8 

12-13 198 2 8 0 0 193 100.0 95.6 90.9-98.0 

13-14 188 1 58 1 0 158 100.0 95.6 89.5-98.4 

14-15 128 3 60 0 0 96.5 100.0 95.6 84.0-100 

Πίνακας Β5.15. Πίνακας παρακολούθησης (life-table) για ανάλυση επιβίωσης της 

αρθροπλαστικής Genesis II-OXINIUM με την επανεπέμβαση για οποιοδήποτε λόγο ως τελικό 

σημείο (end-point) 

 

Γράφημα Β5.19. Ανάλυση επιβίωσης της αρθροπλαστικής Genesis II-OXINIUM με την 

επανεπέμβαση για οποιοδήποτε λόγο ως τελικό σημείο (end-point) 
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ΕΤΟΣ 
ΑΡΧΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΑ-

ΝΑ- 

ΤΟΙ 

ΤΕΛΟΣ 

ΤΗΣ 

ΠΑΡΑ-

ΚΟΛΟΥ-

ΘΗΣΗΣ 

ΧΑΘΗΚΑΝ 

ΑΠΌ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΚΟ-

ΛΟΥΘΗΣΗ 

ΕΠΑΝΕ-

ΠΕΜΒΑΣ

Η ΓΙΑ 

ΟΠΟΙΟ-

ΔΗΠΟΤΕ 

ΛΟΓΟ 

ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ 

(ΕΠΑΝΕΠΕΜ-

ΒΑΣΗ ΓΙΑ 

ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ 

ΛΟΓΟ + 

ΧΑΘΗΚΑΝ ΑΠΌ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ-

ΘΗΣΗ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΣΘΕΝΩΝ 

ΣΕ 

ΚΙΝΔΥΝΟ 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΕΠΙΒΙΩ-

ΣΗ (%) 

ΕΠΙΒΙΩ-

ΣΗ (%) 

(χειρότε-

ρο δυνατό 

σενάριο) 

ΕΥΡΟΣ 

(95%) 

0-1 261 2 0 0 3 3 260 98.8 98.8 96.7-99.6 

1-2 256 1 0 3 1 4 255.5 98.4 97.3 94.5-98.7 

2-3 251 1 0 6 1 7 250.5 97.2 94.6 91.1-96.8 

3-4 243 1 0 3 3 6 242.5 97.5 92.2 88.3-95.0 

4-5 236 2 0 2 2 4 235 98.3 90.7 86.4-93.7 

5-6 230 3 0 4 0 4 228.5 98.2 89.1 84.6-92.4 

6-7 223 3 0 0 1 1 221.5 99.5 88.7 84.1-92.1 

7-8 219 2 0 1 0 1 218 99.5 88.3 83.6-91.8 

8-9 216 2 0 0 0 0 215 100.0 88.3 83.6-91.8 

9-10 214 3 0 1 0 1 212.5 99.5 87.9 83.1-91.5 

10-11 210 4 0 1 0 1 208 99.5 87.4 82.6-91.1 

11-12 205 5 0 2 0 2 202.5 99.0 86.6 81.0-90.4 

12-13 198 2 8 0 0 0 193 100.0 86.6 80.3-90.8 

13-14 188 1 58 1 0 1 158.5 99.4 86.0 77.1-90.2 

14-15 128 3 60 0 0 0 96.5 100.0 86.0 73.6-92.2 

 

Πίνακας Β5.16. Πίνακας παρακολούθησης (life-table) για ανάλυση επιβίωσης της 

αρθροπλαστικής Genesis II-OXINIUM για το χειρότερο δυνατό σενάριο (όσοι χάθηκαν από 

την παρακολούθηση θεωρήθηκε πως απέτυχαν) 

 

 
 

Γράφημα Β5.20. Ανάλυση επιβίωσης της αρθροπλαστικής Genesis II-OXINIUM για το 

χειρότερο δυνατό σενάριο (όσοι χάθηκαν από την παρακολούθηση θεωρήθηκε πως απέτυχαν) 
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ήταν 86,0% (95% CI: 73,6% −  92,2%).  

Το γράφημα Β5.20 δείχνει σχηματικά την επιβίωση για το χειρότερο δυνατό 

σενάριο ανά έτος παρακολούθησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:15 EEST - 13.56.182.168



216 

 

Β6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Το κυριότερο εύρημα της παρούσας μελέτης είναι πως η χρήση του 

οξειδωμένου ζιρκονίου ως επιφάνεια της μηριαίας πρόθεσης μιας ολικής 

αρθροπλαστικής γόνατος – εν προκειμένω της Genesis II – OXINIUM (Smith & 

Nephew, Memphis, TN, USA) – συνοδεύεται από μακροχρόνια ικανοποιητικά 

αποτελέσματα τόσο κλινικά όσο και ακτινολογικά, χωρίς να συνοδεύεται από 

πολλές ή σημαντικές επιπλοκές. Είναι μια αρθροπλαστική με ικανοποιητική 

μακροχρόνια επιβίωση μια και η 15ετής επιβίωσή της ως προς την πιθανότητα 

αναθεώρησης για οποιοδήποτε λόγο βρέθηκε να είναι 98% (Πίνακας Β5.14, 

Γράφημα Β5.18). 

 

Β6.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Η οστεοαρθρίτιδα είναι μια πολύ συχνή πάθηση, ιδίως στους ηλικιωμένους. 

Υπολογίζεται πως αφορά >3% του παγκόσμιου πληθυσμού, προσβάλλοντας το 

10% των αντρών και το 18% των γυναικών άνω των 60 ετών [9, 10]. Συνοδεύεται 

από μειωμένη λειτουργικότητα, με τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος τόσο 

από την απώλεια της λειτουργικότητας και της ικανότητας για εργασία που 

προκαλεί, όσο και από τα άμεσα κόστη αντιμετώπισής της [9, 11, 12]. 

Η ολική αρθροπλαστική γόνατος (ΟΑΓ) είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη 

χειρουργική μέθοδος αντιμετώπισης της οστεοαρθρίτιδας. Παγκοσμίως 

υπολογίζεται πως πραγματοποιούνται 1,5 εκατομμύρια ΟΑΓ κάθε χρόνο και ότι 

ο αριθμός διαρκώς αυξάνεται [54, 55].  

Η ολική αρθροπλαστική του γόνατος - μαζί με αυτή του ισχίου – είναι από 
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τις πιο συχνά πραγματοποιούμενες επεμβάσεις του τελευταίου αιώνα στην 

ορθοπαιδική με συνεπή και αξιόπιστη αποτελεσματικότητα. Δεν θεωρούνται 

ωστόσο επεμβάσεις που αντέχουν δια βίου, καθώς τα υλικά που τοποθετούνται 

σε αντικατάσταση της φυσικής άρθρωσης υπόκεινται σε φθορά λόγω της 

καθημερινής χρήσης των εν λόγω αρθρώσεων. Όταν μια αρθροπλαστική φθαρεί 

μπορεί να χρειαστεί η αντικατάστασή της. Η αναθεώρηση της αρθροπλαστικής – 

όπως ονομάζεται – είναι μια βαριά και δύσκολη επέμβαση με πολλές επιπλοκές. 

Οι συχνότεροι λόγοι αναθεώρησης μιας αρθροπλαστικής είναι η λοίμωξη 

(συχνότερη αιτία εντός των δύο πρώτων χρόνων από την αρχική επέμβαση) και 

η άσηπτη χαλάρωση των υλικών (συχνότερη αιτία μετά τα πρώτα δύο 

μετεγχειρητικά έτη) [56, 58]. 

Διάφορα νέα υλικά έχουν χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της ποιότητας των 

εμφυτευόμενων προθέσεων στην προσπάθεια μείωσης της πιθανότητας 

εμφάνισης άσηπτης χαλάρωσης. 

Σημαντική πρόοδος επιτεύχθηκε με τη χρήση πολυαιθυλενίου υψηλού 

μοριακού βάρους (ultra-high molecular weight polyethylene - UHMWPE) που 

παρουσιάζει μεγαλύτερη αντοχή από τα παλιότερης τεχνολογίας πολυαιθυλένια, 

ενώ πλέον χρησιμοποιείται και πολυαιθυλένιο με σταυροειδείς δεσμούς (highly 

cross-linked polyethylene - HXPE) με ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.  

Μια άλλη εξέλιξη σε αυτήν την προσπάθεια ήταν η αλλαγή της μεταλλικής 

επιφάνειας της μηριαίας πρόθεσης. Η χρήση κεραμικών επιφανειών έχει βρεθεί 

να παράγει λιγότερα μικροσωματιδία φθοράς σε σχέση με το κράμα χρωμίου-

κοβαλτίου (CoCr), που χρησιμοποιείται στις περισσότερες αρθροπλαστικές 

γόνατος. Οι κεραμικές επιφάνειες όμως είναι πιο εύθραυστες [99]. Το 

οξειδωμένο ζιρκόνιο (OxZr) είναι ένα κράμα που συνδυάζει τα οφέλη μειωμένης 

φθοράς των κεραμικών επιφανειών με την ανθεκτικότητα των μεταλλικών, και 

χρησιμοποιείται ως μηριαίο ένθετο ολικών αρθροπλαστικών γόνατος από το 
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1997 [102]. 

Μια σειρά από εργαστηριακές μελέτες σε συνθήκες εξομοίωσης της κίνησης 

του γόνατος in vitro ανέδειξαν πως το οξειδωμένο ζιρκόνιο όντως προκαλεί 

μικρότερη φθορά από το συμβατικό CoCr (Πίνακες Α6.1, Α6.2, Α6.3) [101, 106, 

111, 112, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139]. Ανάλυση ένθετων που είχαν 

εμφυτευτεί και για διάφορους λόγους αφαιρέθηκαν έδειξαν επίσης μικρότερη 

φθορά μετά τη χρήση in vivo του OxZr σε σχέση με το CoCr (Πίνακας Α6.4) 

[141, 142, 144].  

Στις περισσότερες από αυτές τις μελέτες ωστόσο [101, 106, 111, 112, 131, 

132, 135, 136, 139, 141, 142, 144] υπήρξε χρηματοδότηση της έρευνας ή κάποιου 

από τους συγγραφείς από την εταιρεία που εμπορεύεται το προϊόν. Επίσης, σε 

πολλές από αυτές η μεθοδολογία ήταν παρόμοια με χρήση ίδιων μηχανημάτων, 

ίδιου αριθμού ένθετων και μεθόδου εξέτασης.  

Το γεγονός αυτό αμφισβητεί σε μεγάλο βαθμό την αξιοπιστία αυτών των 

μελετών. Πιθανώς να δικαιολογεί και γιατί η θεωρητική ανωτερότητα του OxZr 

σε σχέση με το CoCr σε επίπεδο εργαστηρίου, δεν αποδείχτηκε στην κλινική 

πράξη.  

Οι κλινικές μελέτες με τη χρήση OxZr ως μηριαία πρόθεση ολικής 

αρθροπλαστικής γόνατος έδειξαν ικανοποιητικά κλινικά (Πίνακας Α6.8) και 

ακτινολογικά (Πίνακας Α6.9) αποτελέσματα. Η επιβίωση της αρθροπλαστικής 

για αναθεώρηση των υλικών ήταν υψηλή σε όλες αυτές τις μελέτες (98,7%-100% 

στα 5 - 7,5 έτη, 98% στα 10 έτη και 95% στα 13,5 έτη) (Πίνακας Α6.10) [102, 

148, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160]. 

Εξίσου ικανοποιητικά όμως κλινικά αποτελέσματα, με ποσοστό επιβίωσης 

96% στα 12 έτη μετεγχειρητικά, έχει βρεθεί να έχει και η ίδια αρθροπλαστική 

(Genesis II) με CoCr ως μηριαίο πρόθεμα [237, 238]. Παρομοίως, οι μελέτες που 

συνέκριναν τη χρήση του OxZr ως μηριαία πρόθεση (OXINIUM) είτε σε σχέση 
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με την ίδια αρθροπλαστική (Genesis II) με χρήση CoCr [148, 151], είτε με 

διαφορετικά μοντέλα αρθροπλαστικών με χρήση CoCr [160] δεν ανέδειξαν 

σημαντικές διαφορές (Πίνακας Α6.6). Επίσης, τα αποτελέσματα από τα μητρώα 

αρθροπλαστικών δεν βρήκαν πως η χρήση OxZr συνοδεύεται από μικρότερο 

ποσοστό αναθεώρησης σε σχέση με άλλες αρθροπλαστικές (5,7% - 7,7% στα 10 

έτη μετεγχειρητικά) (Πίνακας Α6.7) [58, 63]. 

Ένας ακόμα τρόπος ελέγχου της φθοράς είναι η μέτρηση των 

μικροσωματιδίων φθοράς με παρακέντηση της άρθρωσης του γόνατος και μελέτη 

του αρθρικού υγρού με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης [95, 96]. Η σύγκριση 

του υγρού παρακέντησης από γόνατα με ΟΑΓ με OxZr και γόνατα με ΟΑΓ με 

CoCr δεν ανέδειξε διαφορές στο βάρος, μέγεθος και σχήμα των μικροσωματιδίων 

που απομονώθηκαν μεταξύ των δύο ομάδων [150, 151, 152].  

Όλα τα παραπάνω αμφισβητούν την υπεροχή της χρήσης οξειδωμένου 

ζιρκονίου σε ολικές αρθροπλαστικές γόνατος. Η χρήση του OxZr ωστόσο, 

αποσκοπεί κυρίως στη βελτίωση της μακροχρόνιας επιβίωσής μέσω της μείωσης 

της φθοράς των υλικών. Ελάχιστες σειρές έχουν παρακολουθήσει την εν λόγω 

ΟΑΓ πέραν των 10 ετών [157, 158, 160].  Η παρούσα μελέτη συνεπώς 

σχεδιάστηκε για να διερευνήσει τη μακροχρόνια αποτελεσματικότητα μιας 

ολικής αρθροπλαστικής γόνατος, στην οποία η μηριαία πρόθεση αποτελείται από 

οξειδωμένο ζιρκονίο, βάσει της εμπειρίας της Ορθοπαιδικής Κλινικής του 

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. 

 

Β6.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Η μελέτη συμπεριέλαβε 261 ολικές αρθροπλαστικές γόνατος Genesis II – 

OXINIUM σε 245 ασθενείς. Ο συνολικός χρόνος παρακολούθησης ήταν 13 – 16 

έτη και η μέση τιμή αυτού ήταν 15,1 έτη. 
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Β6.2.1 Φύλο 

Οι περισσότεροι ασθενείς στη μελέτη ήταν γυναίκες (83,7%) (Πίνακας Β5.1). 

Αν και υπάρχει μεγάλη διακύμανση μεταξύ των διαφόρων σειρών ως προς τη 

συχνότητα κατανομής του φύλου, σε όλες τις μελέτες ολικών αρθροπλαστικών 

γόνατος η πλειονότητα των ασθενών είναι θηλυκού γένους (57-70%) [51, 53, 57, 

58], δεδομένου πως η οστεοαρθρίτιδα που αποτελεί την κύρια ένδειξη για ΟΑΓ 

(82% – 96%) [51, 53, 57, 58] προσβάλλει περισσότερο τις γυναίκες. Οι 

διακυμάνσεις μεταξύ των διαφόρων σειρών μπορεί να είναι αποτέλεσμα τυχαίας 

κατανομής ή των χαρακτηριστικών κάθε χώρας όπου πραγματοποιείται η μελέτη. 

Στην Ελλάδα είναι σύνηθες γεγονός οι ολικές αρθροπλαστικές γόνατος να 

πραγματοποιούνται πιο συχνά σε γυναίκες και ίσως αυτό εξηγεί και το 

μεγαλύτερο ποσοστό στην παρούσα σειρά. 

 

Β6.2.2 Ηλικία 

Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών ήταν 70,1 έτη, με εύρος 44-85 (Πίνακας 

Β5.2, Γράφημα Β5.2). Στα περισσότερα μητρώα αρθροπλαστικών ο μέσος όρος 

ηλικίας είναι παρόμοιος (69 – 71 έτη) [51, 53, 58].  

Υπάρχει ωστόσο τάση να γίνονται αρθροπλαστικές σε όλο και μικρότερες 

ηλικίες [50, 53]. Οι ασθενείς αυτοί έχουν περισσότερες απαιτήσεις από τις 

αρθροπλαστικές τόσο ως προς τα φορτία στα οποία θα τις υποβάλλουν όντας πιο 

δραστήριοι όσο και ως προς το προσδόκιμο επιβίωσής τους, άρα και της 

προσδοκίας οι αρθροπλαστικές να αντέξουν περισσότερο. Γι’ αυτό σε αυτές τις 

ηλικίες προτιμώνται νεότερες αρθροπλαστικές που θεωρητικά μπορεί να 

προσφέρουν μεγαλύτερη επιβίωση και συνεπώς να δικαιολογήσουν και το 

υψηλότερο κόστος χρήσης τους. Τα δεδομένα από τα μητρώα αρθροπλαστικών 

ωστόσο, δείχνουν πως οι πιο νέοι ασθενείς έχουν και υψηλότερο ποσοστό 

αναθεώρησης μιας ΟΑΓ. Στοιχεία από το μητρώο αρθροπλαστικών της 
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Αυστραλίας δείχνουν πως ασθενείς μικρότεροι των 55 ετών έχουν 4,5 φορές 

μεγαλύτερη πιθανότητα αναθεώρησης σε σχέση με ασθενείς >75 ετών (14,9% 

έναντι 3,1% στα 13 έτη μετεγχειρητικά) [165].  

Τα ευρήματα είναι αντίστοιχα και σε άλλα μητρώα αρθροπλαστικών [53, 57, 

58]. Το μητρώο αρθροπλαστικών της Μεγάλης Βρετανίας βρήκε μεγαλύτερο 

ποσοστό αναθεώρησης στις ολικές αρθροπλαστικές Genesis II όταν αυτές είχαν 

κάλυψη με OxZr (OXINIUM) (5,8%) σε σχέση με κάλυψη με CoCr. Η μέση 

ηλικία των ασθενών με OXINIUM ωστόσο ήταν 58 έτη, πολύ λιγότερο από το 

μέσο όρο των 70 στο σύνολο των αρθροπλαστικών. Σε ασθενείς με αντίστοιχα 

νεαρές ηλικίες το ποσοστό αναθεώρησης από το συγκεκριμένο μητρώο για όλων 

των ειδών τις αρθροπλαστικές είναι περίπου 10%, αρά πιθανώς η χρήση του 

OXINIUM όντως να προσφέρει πλεονεκτήματα [165]. 

Στην παρούσα μελέτη οι ασθενείς που χρειάστηκαν αναθεώρηση ήταν όλοι 

έως 65 ετών (48, 56, 61, 63, 65). Αυτό σημαίνει πως αν η ανάλυση επιβίωσης 

γινόταν μόνο για τους ασθενείς ως 65 ετών, η επιβίωση για αναθεώρηση για 

οποιοδήποτε λόγο θα ήταν 89,4% αντί για 98% που είναι για όλη τη σειρά. Η 

πιθανότητα να χρειαστεί αναθεώρηση ένας ασθενής έως 65 ετών ήταν στατιστικά 

σημαντικά μεγαλύτερη από ότι ένας ασθενής >65 ετών (𝑝 < 0,001). Αν θέσουμε 

όμως ως όριο τα 60 έτη η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική (𝑝 = 0,08), 

γεγονός που υποδηλώνει πως τέτοιες αναλύσεις είναι παρακινδυνευμένες με 

τέτοια μικρά ποσοστά αναθεώρησης. 

Το γεγονός παραμένει πως οι νεαρότεροι ασθενείς έχουν μεγαλύτερη 

πιθανότητα αναθεώρησης της ολικής αρθροπλαστικής του γόνατος. Ούτε η 

βιβλιογραφία ούτε η παρούσα σειρά μπορεί να εξηγήσει πλήρως αυτήν την 

παρατήρηση ή να απαντήσει στο ερώτημα αν η χρήση του OxZr μπορεί να 

προσφέρει μεγαλύτερη επιβίωση σε νεαρούς ασθενείς. 
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Β6.2.3 Πλευρά 

Δεν έχει βρεθεί λόγος να προσβάλλεται από οστεοαρθρίτιδα μια πλευρά πιο 

συχνά από μία άλλη, αν και στο Νορβηγικό μητρώο αρθροπλαστικών 

αναφέρονται περισσότερες ολικές αρθροπλαστικές γόνατος στο δεξί γόνατο σε 

σχέση με το αριστερό (54,2% έναντι 45,8%) [51]. Στην παρούσα μελέτη τα 

ευρήματα ήταν αντίστροφα με 54,8% αριστερά γόνατα έναντι 45,2% δεξιά. Αυτό 

πιθανώς είναι τυχαίο γεγονός στα πλαίσια διακύμανσης της κανονικής 

κατανομής.  

 

Β6.2.4 Εύρος κίνησης 

Το εύρος κίνησης του γόνατος μετεγχειρητικά μετά από μια ΟΑΓ έχει βρεθεί 

πως σχετίζεται με το βαθμό ικανοποίησης του ασθενούς από την επέμβαση. Όσο 

μεγαλύτερο εύρος κίνησης επιτυγχάνεται μετεγχειρητικά, τόσο πιο 

ευχαριστημένος είναι ο ασθενής [201]. Στην παρούσα μελέτη το εύρος κίνησης 

βελτιώθηκε από 82,1ο κατά μέσο όρο προεγχειρητικά σε 110,3ο μετεγχειρητικά, 

με ενεργητική κάμψη 112,2ο κατά μέσο όρο και μόλις 4 ασθενείς να έχουν 

έλλειμμα έκτασης >5ο (Γράφημα Β5.5).  

Είναι ενδιαφέρον πως ενώ όλες οι σειρές στη βιβλιογραφία αναφέρουν 

βελτίωση του εύρους κίνησης μετεγχειρητικά, υπάρχει μεγάλη διακύμανση τιμών 

τόσο στην προεγχειρητική (81ο – 127ο) όσο και στη μετεγχειρητική τιμή του 

εύρους κίνησης (101ο – 131ο) στις διάφορες σειρές (Πίνακας Α6.8). Μια πιθανή 

εξήγηση να είναι πως άλλοι καταγράφουν την ενεργητική κάμψη και έκταση κι 

άλλοι την παθητική. Οι περισσότερες μελέτες πάντως δεν παρέχουν διευκρίνηση 

για αυτή την πληροφορία.    
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Β6.2.5 Συστήματα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας (patient reported 

outcome measures – PROMs) 

Η αποτελεσματικότητα κάθε χειρουργικής επέμβασης εξαρτάται από την 

ικανότητα να αντιμετωπίσει τα συμπτώματα ή το πρόβλημα για το οποίο έγινε 

και να διατηρηθεί αυτό το αποτέλεσμα στο χρόνο. Στην περίπτωση της ολικής 

αρθροπλαστικής του γόνατος το ζητούμενο είναι η μείωση του πόνου, η βελτίωση 

του εύρους κίνησης και η αύξηση της λειτουργικότητας του ασθενούς.  

Η αξιολόγηση της βελτίωσης των συμπτωμάτων γίνεται με τη χρήση 

συστημάτων κλινικής αξιολόγησης τα οποία έχουν επικυροποιηθεί ως προς την 

αξιοπιστία και αναπαραγωγισιμότητά τους [197, 198, 199] και τα οποία 

προσφέρουν πληροφορίες αξιόπιστες, αναπαραγώγιμες και συγκρίσιμες με 

άλλους ασθενείς που πάσχουν από την ίδια πάθηση ή αντιμετωπίστηκαν με το 

ίδιο θεραπευτικό μοντέλο [195, 196]. 

Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα συστήματα κλινικής αξιολόγησης μετά από 

μια ΟΑΓ είναι τα Oxford Knee Score, New Knee Society Score, Knee 

Osteoarthritis Outcome Score (KOOS), και Western Ontario and McMaster 

Universities Osteoarthritis Index [198]. Αυτά αξιολογήθηκαν και στην παρούσα 

μελέτη. Επίσης αξιολογήθηκε και το σύστημα EURO-QoL για τον έλεγχο της 

ποιότητας ζωής.  

Σε όλα τα ερωτηματολόγια υπήρξε στατιστικά σημαντική βελτίωση σε σχέση 

με προεγχειρητικά (𝑝 < 0,001). Η βελτίωση συνεχίστηκε μέχρι το 2ο ή 3ο 

μετεγχειρητικό έτος και μετά παρουσίασε μια σταδιακή μικρού βαθμού 

επιδείνωση. Εντούτοις, οι τιμές σε όλα τα συστήματα παρέμειναν στατιστικά 

σημαντικά βελτιωμένες (𝑝 < 0,01) μέχρι και το τέλος της παρακολούθησης 

(Πίνακας Β5.6, Γραφήματα Β5.6 - 5.14).  

Οι τιμές των διαφόρων συστημάτων αξιολόγησης και η βελτίωση αυτών ήταν 

αντίστοιχες με αυτές των λοιπών κλινικών σειρών στη βιβλιογραφία (Πίνακας 
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Α6.8), όπως φαίνεται στα γραφήματα Β6.1 για το Knee Society Knee Score , Β6.2 

για το Knee Society Functional Score και Β6.3 για το WOMAC. 

Η σταδιακή βελτίωση των συμπτωμάτων μέχρι το πρώτο μετεγχειρητικό έτος 

είναι γνωστό εύρημα [239]. Στην παρούσα μελέτη η λειτουργία βελτιωνόταν 

μέχρι και το 2ο ή σε μερικές περιπτώσεις και το 3ο μετεγχειρητικό έτος. Σε 

κάποιες περιπτώσεις η παρουσία οστεοαρθρίτιδας και στο ετερόπλευρο γόνατο 

μπορεί να εμπόδιζε την ολοκλήρωση της βελτίωσης των συμπτωμάτων μέχρι να 

αντιμετωπισθεί και αυτή, αν και μια υποανάλυση που έγινε χωρίς τους ασθενείς 

που αντιμετωπίστηκαν εντός των πρώτων 3 ετών με ΟΑΓ στο ετερόπλευρο 

γόνατο δεν ανέδειξε σημαντικές διαφορές. Μια άλλη πιθανή αιτία είναι πως δεν 

ολοκλήρωναν όλοι οι ασθενείς το συνιστώμενο πρωτόκολλο αποκατάστασης 

μετεγχειρητικά κι έτσι πιθανώς χρειαζόταν περισσότερο χρονικό διάστημα για να 

επανέλθουν πλήρως στις δραστηριότητές τους. 

Η σταδιακή επιδείνωση των κλινικών αποτελεσμάτων που παρατηρήθηκε με 

την πάροδο του χρόνου είναι αναμενόμενη και αντικατοπτρίζει την έκπτωση των 

φυσικών λειτουργιών λόγω ηλικίας. 

Μια σημαντική παράμετρος αναφορικά με την αξιοπιστία όλων αυτών 

συστημάτων αξιολόγησης είναι η δυσκολία των ασθενών να ξεχωρίσουν από που 

προέρχεται η δυσχέρεια στη λειτουργικότητά τους. Τα συστήματα ζητάνε από 

τους ασθενείς να συμπληρώσουν τα συμπτώματα που αφορούν μόνο το 

συγκεκριμένο υπό εξέταση γόνατο, αλλά δεν είναι πάντα τόσο εύκολο να 

διαχωρίσεις μεταξύ των δύο γονάτων τα συμπτώματα, ούτε να ξεχωρίσεις αν ο 

πόνος που αντανακλά σε όλο το κάτω άκρο προέρχεται από την οσφυϊκή μοίρα 

της σπονδυλικής στήλης, το σύστοιχο ισχίο ή το γόνατο. Επίσης, υπάρχουν 

λειτουργίες που κάποιος ασθενής δεν μπορεί να κάνει λόγω άλλων 

συνυπαρχουσών παθήσεων και συνεπώς δεν μπορεί να αξιολογηθεί αξιόπιστα το 

γόνατο σε σχέση με αυτές [240]. 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:15 EEST - 13.56.182.168



225 

 

 

 

Γράφημα Β6.1. Συγκριτικό γράφημα των μέσων όρων των τιμών της παραμέτρου Knee 

Society Knee Score του Knee Society Score (KSS) προεγχειρητικά (ΠΡΧ) και μετεγχειρητικά 

(ΜΤΧ) στις διάφορες σειρές της βιβλιογραφίας και στην παρούσα μελέτη  

 

 

 

 

 

 

Γράφημα Β6.2. Συγκριτικό γράφημα των μέσων όρων των τιμών της παραμέτρου Knee 

Society Functional Score του Knee Society Score (KSS) προεγχειρητικά (ΠΡΧ) και 

μετεγχειρητικά (ΜΤΧ) στις διάφορες σειρές της βιβλιογραφίας και στην παρούσα μελέτη  
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Γράφημα Β6.3. Συγκριτικό γράφημα των μέσων όρων των τιμών για το Western Ontario and 

McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC)  προεγχειρητικά (ΠΡΧ) και 

μετεγχειρητικά (ΜΤΧ) στις διάφορες σειρές της βιβλιογραφίας και στην παρούσα μελέτη  

 

Β6.2.6 Ικανοποίηση 

Οι ασθενείς στην παρούσα μελέτη δήλωσαν ικανοποιημένοι από την 

επέμβαση σε ποσοστό 90,1%. Το 92,8% των ασθενών δήλωσαν επίσης πως βάσει 

της εμπειρίας τους με τη συγκεκριμένη επέμβαση, θα επαναλάμβαναν την 

επέμβαση σε άλλη άρθρωση αν τη χρειαζόταν και είχαν τη δυνατότητα.  

Η ικανοποίηση των ασθενών μετά από μια χειρουργική επέμβαση είναι μια 

σημαντική παράμετρος που επηρεάζεται από μια σειρά παραγόντων, όπως η 

ηλικία, το φύλο, η διάγνωση, η βαρύτητα της οστεοαρθρίτιδας, οι συνυπάρχουσες 

παθήσεις, αλλά και οι προεγχειρητικές προσδοκίες και η προσωπικότητα του 

ασθενούς [199]. Αυτό εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί κάποιοι ασθενείς είναι 

ανεξήγητα δυσαρεστημένοι μετά από μια φαινομενικά επιτυχημένη επέμβαση, 

αλλά και γιατί κάποιοι ασθενείς δηλώνουν ευχαριστημένοι παρότι ο χειρουργός 

μπορεί να μην θεωρεί πλήρως επιτυχημένη την επέμβαση. 

Το ποσοστό ικανοποίησης μετά από μια ολική αρθροπλαστική γόνατος 
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ποικίλλει πολύ στις διάφορες σειρές. Έχουν αναφερθεί ποσοστά ικανοποίησης 

μεταξύ 75% και 92% [57, 199, 241]. Ένα σημαντικό εύρημα από το Σουηδικό 

μητρώο αρθροπλαστικών είναι επίσης το γεγονός πως ανάμεσα στα διάφορα 

κέντρα που αποστέλλουν στοιχεία στο εν λόγω μητρώο υπήρχε μια σημαντική 

διακύμανση στην ικανοποίηση των ασθενών (82% - 90%), καθώς και στο 

ποσοστό των ασθενών που δήλωναν μη ικανοποιημένοι (3% - 12%) [57].  

Δεδομένου πως ο τρόπος συλλογής των στοιχείων στο μητρώο είναι ενιαίος, 

αυτή η διακύμανση υποδηλώνει την πολυπλοκότητα των παραγόντων που 

εμπλέκονται στην ικανοποίηση ενός ασθενούς μετά από μια ΟΑΓ. Το ποσοστό 

ικανοποίησης των ασθενών στην παρούσα μελέτη ήταν αρκετά υψηλό, αλλά υπό 

το πρίσμα των παραπάνω δεν μπορεί αυτό να αποδοθεί μόνο στο σχεδιασμό ή 

την αποτελεσματικότητα του τύπου της αρθροπλαστικής που χρησιμοποιήθηκε. 

 

Β6.2.7 Ακτινολογικά ευρήματα 

Η παρακολούθηση των ασθενών με ακτινολογικό έλεγχο ανέδειξε την 

παρουσία ακτινοδιαφανών γραμμών με KSRES >5 μόνο σε μία ασθενή (Εικόνα 

Β5.13), η οποία παρακολουθήθηκε χωρίς επιδείνωση της ακτινολογικής εικόνας. 

Στο 2,7% των μηριαίων προθέσεων και στο 12,3% των κνημιαίων προθέσεων 

υπήρξαν ακτινοδιαφανείς γραμμές >1mm, αλλά το KSRES ήταν μικρότερο του 

5 σε όλες αυτές.  

Αντίστοιχα καλά ακτινολογικά αποτελέσματα ανευρέθηκαν και στις λοιπές 

σειρές με χρήση OXINIUM στη βιβλιογραφία (Πίνακας Α6.9). Γενικά, 

ακτινοδιαφανείς γραμμές ανευρίσκονται σε 0% - 38% των μηριαίων και 8%- 56% 

των κνημιαίων προθέσεων σε ΟΑΓ με μακροχρόνια παρακολούθηση [237, 242, 

243, 244, 245, 246], χωρίς να σημαίνουν πάντα και χαλάρωση της πρόθεσης 

[247]. 

Οι συμβατικές ακτινογραφίες, όσο προσεχτικά κι αν ληφθούνε, δεν 
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εξασφαλίζουν πάντα τέλεια ευθυγράμμιση για την εκτίμηση της παρουσίας 

ακτινοδιαφανών γραμμών. Ο καταλληλότερος – πιθανώς - τρόπος για να 

μελετηθεί η άσηπτη χαλάρωση υλικών είναι η ραδιοστερεομετρική ανάλυση 

(RadioStereometric Analysis – RSA), κατά την οποία μικρά σφαιρίδια από 

ταντάλιο τοποθετούνται γύρω ή επί της πρόθεσης κατά την χειρουργική 

επέμβαση και με ειδικό τρόπο με τη χρήση δύο απλών ακτινογραφιών σε 

διαφορετικά επίπεδα γίνεται τρισδιάστατη ανασύνθεση της θέσης της πρόθεσης 

στο χώρο. Ξέροντας την αρχική θέση της πρόθεσης, μπορούμε να ελέγχουμε αν 

αυτή αλλάζει έστω και ελάχιστα με την πάροδο του χρόνου. Έχει δειχτεί πως η 

πρόωρη μετακίνηση της πρόθεσης για περισσότερο από 0,5 χιλιοστά εντός του 

πρώτου μετεγχειρητικού έτους, σχετίζεται με πιθανότητα αναθεώρησης της 

αρθροπλαστικής μεγαλύτερη του 5% στα 10 έτη μετεγχειρητικά. Επίσης, για 

κάθε 1 χιλιοστό μετακίνησης της πρόθεσης η πιθανότητα αναθεώρησης αυξάνει 

περίπου 8% [248]. Αυτή η μέθοδος ωστόσο είναι δαπανηρή και δυσχερής στην 

εφαρμογή της και δεν χρησιμοποιείται πολύ συχνά. 

 

Β6.2.8 Παρακολούθηση 

Δεν κατέστη δυνατό να παρακολουθηθούν όλοι οι ασθενείς μέχρι το πέρας 

της μελέτης. 

Β6.2.8.1 Θνησιμότητα 

Τριάντα πέντε ασθενείς απεβίωσαν σε κάποια στιγμή κατά την περίοδο 

παρακολούθησης (Πίνακας Β5.4). Η θνησιμότητα άμεσα μετά από ΟΑΓ δεν είναι 

συχνή. Στις πρώτες 30 μετεγχειρητικές μέρες είναι 0,17% και στις πρώτες 90 

μέρες 0,32% [58]. Στην παρούσα μελέτη δεν υπήρξε θάνατος στις πρώτες 90 

μέρες μετεγχειρητικά. Στο πρώτο μετεγχειρητικό έτος η θνησιμότητα ήταν 0,82% 

(έναντι αναφερόμενης θνησιμότητας 1,05% στο Βρετανικό μητρώο 

αρθροπλαστικών), στα 5 έτη 2,86% (έναντι 8,64%) και στα 10 έτη 8,16% (έναντι 
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25,68%) [58]. 

Β6.2.8.2 Lost to follow-up 

Είκοσι τέσσερις ασθενείς χάθηκαν κάποια στιγμή κατά την περίοδο της 

παρακολούθησης, χωρίς να παρουσιάζουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα μέχρι την 

τελευταία επίσκεψη (Πίνακας Β5.4). Αν και έχει υποστηριχτεί πως οι ασθενείς 

που χάνονται από την παρακολούθηση έχουν ανάλογα κλινικά αποτελέσματα και 

επιβίωση της αρθροπλαστικής σε σχέση με αυτούς που την ολοκληρώνουν [249], 

έγινε μια ανάλυση επιβίωσης για το χειρότερο δυνατό σενάριο, όπου όλοι οι 

ασθενείς που χάθηκαν θεωρήθηκε πως απέτυχαν αμέσως μετά την τελευταία τους 

επίσκεψη. 

Β6.2.8.3 Συχνότητα ελέγχων 

Δεν ήρθαν όλοι οι ασθενείς σε κάθε ετήσιο επανέλεγχο. Όταν όμως 

επανερχόταν έχοντας χάσει έναν ή δυο ελέγχους, τα κλινικά και ακτινολογικά 

τους αποτελέσματα ήταν αντίστοιχα των τελευταίων και έτσι θεωρήθηκε πως τα 

αποτελέσματα από κάθε χρονική στιγμή είναι αντιπροσωπευτικά του συνόλου 

του δείγματος.  

Β6.2.8.4 Τηλεφωνικοί έλεγχοι 

Κάποιοι ασθενείς δεν μπορούσαν να έρθουν από ένα σημείο και μετά για 

λόγους οικονομικούς, κοινωνικούς, απόστασης, υγείας ή άλλους λόγους. 

Διατηρήθηκε με αυτούς (πλην των 24 που χάθηκαν) τηλεφωνική επαφή, στην 

οποία ελέγχονταν αν είχαν κάποια επιπλοκή που τους οδήγησε σε νέα επέμβαση, 

αν είναι ευχαριστημένοι και το επίπεδο λειτουργικότητάς τους (Πίνακας Β5.5). 

Έτσι ελέγχθηκε η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της μελέτης ως προς την 

επιβίωση, αλλά και την κλινική αποτελεσματικότητα. Έχει δειχτεί άλλωστε πως 

τόσο το Oxford Knee Score [250], όσο και το WOMAC [251] μπορούν αξιόπιστα 

να παρθούν και μέσω τηλεφώνου. 
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Β6.2.9 Λοίμωξη 

Στην παρούσα μελέτη δεν υπήρξε καμία εν τω βάθει λοίμωξη ολικής 

αρθροπλαστικής. Αντίστοιχα, στις λοιπές σειρές της βιβλιογραφίας, δύο 

περιστατικά εν τω βάθει λοίμωξης μετά από ΟΑΓ με OxZr αναφέρονται από τον 

Ahmed και συν. και από δύο σε κάθε μία από τις δύο συγκριτικές μελέτες του 

Kim και συν. [151, 158, 160]. Αυτό σημαίνει έξι περιστατικά εν τω βάθει 

λοίμωξης σε περισσότερες από 1500 ΟΑΓ με OxZr, αν συνυπολογιστούν και τα 

περιστατικά της παρούσας μελέτης, με την πιθανότητα λοίμωξης να είναι 

~0,37%, το οποίο είναι μικρότερο από το 0,5% - 1,9% που αναφέρεται στη 

βιβλιογραφία ως συνολικό ποσοστό εμφάνισης λοίμωξης μετά από μια ΟΑΓ [76, 

182]. 

Όπως αναλύθηκε στο γενικό μέρος, οι εργαστηριακές μελέτες δεν έδειξαν 

πλεονεκτήματα από τη χρήση OxZr σε σχέση με CoCr ως προς την προσκόλληση 

μικροβίων στην επιφάνειά τους και την πιθανή μείωση λοιμώξεων με τη χρήση 

του [179, 180, 181]. Ωστόσο, δεδομένα από το Αυστραλιανό μητρώο 

αρθροπλαστικών, έδειξαν πως στην υποομάδα ΟΑΓ με χρήση τσιμέντου και 

πολυαιθυλένιο όχι με κροσσωτούς δεσμούς, όπως αυτή της παρούσας μελέτης, 

οι αρθροπλαστικές με OXINIUM είχαν μικρότερο ποσοστό λοίμωξης από αυτές 

με CoCr [182]. 

Όλα αυτά δεν αποδεικνύουν φυσικά πως η χρήση OxZr μειώνει την εμφάνιση 

λοιμώξεων στις ολικές αρθροπλαστικές γόνατος. Είναι όμως ένα ενδιαφέρον 

εύρημα, που χρειάζεται περισσότερο παρακολούθηση στο μέλλον για να δειχτεί 

αν υπάρχει βάση στην παραπάνω υπόθεση ή πρόκειται για ένα τυχαίο εύρημα 

που σχετίζεται με το περιορισμένο μέγεθος των δειγμάτων. 

 

Β6.2.10 Άσηπτη χαλάρωση 

Σε τρεις περιπτώσεις (1,1% του συνόλου των αρθροπλαστικών της μελέτης) 
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η παρουσία επίμονου άλγους οδήγησε σε αναθεώρηση της αρθροπλαστικής. 

Παρότι ο απεικονιστικός έλεγχος δεν ανέδειξε την παρουσία ακτινοδιαφανών 

γραμμών ή λύσης στη διεπιφάνεια οστού–τσιμέντου–πρόθεσης, θεωρήθηκε πως 

οι ασθενείς αυτοί είχαν άσηπτη χαλάρωση της αρθροπλαστικής. Η ανάλυση 

επιβίωσης (Πίνακας Β5.13, Γράφημα Β5.17) έδειξε 10ετή επιβίωση για άσηπτη 

χαλάρωση 98,8% (95% CI: 96,4% −  99,7%), ενώ η 15ετής επιβίωση ήταν 

98,8% (95% CI: 87,5% −  100,0%). 

Αντίστοιχα χαμηλό ποσοστό άσηπτης χαλάρωσης (τρία ακόμα περιστατικά, 

συνολικό ποσοστό άσηπτης χαλάρωσης ~0,3%) αναφέρθηκε και στις λοιπές 

σειρές στη βιβλιογραφία (Πίνακες Α6.5, Α6.6). Στις συγκριτικές μελέτες ωστόσο 

(Πίνακας Α6.6) δεν αναδείχτηκε μικρότερο ποσοστό άσηπτης χαλάρωσης με τη 

χρήση OxZr σε σχέση με τη χρήση CoCr. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο μικρό 

συνολικό ποσοστό άσηπτης χαλάρωσης, που θα απαιτούσε πολύ μεγάλο αριθμό 

περιστατικών προκειμένου να αναδειχτεί στατιστικά σημαντική διαφορά.  

 

Β6.2.11 Ένθετο πολυαιθυλενίου 

Σε κανένα περιστατικό της μελέτης δεν παρουσιάστηκε στις ακτινογραφίες 

καταστροφική φθορά του ένθετου του πολυαιθυλενίου ώστε να χρειαστεί η 

αναθεώρηση είτε μόνο αυτού είτε όλης της πρόθεσης εξαιτίας αυτού του 

γεγονότος.  

Εκτός από τα περιστατικά στα οποία αναθεωρήθηκε όλη η πρόθεση και 

συνεπώς και το πολυαιθυλένιο, σε ακόμα δύο περιπτώσεις που έγινε 

αντικατάσταση επιγονατίδας μόνο, έγινε και αντικατάσταση του πολυαιθυλενίου. 

Δεν ανευρέθηκαν σημαντικές φθορές στο πολυαιθυλένιο κατά την εξαγωγή του 

και ο λόγος αντικατάστασης ήταν η ανάγκη για χρήση πολυαιθυλενίου 

μεγαλύτερου πάχους για καλύτερη εξισορρόπηση των μαλακών μορίων μετά την 

επανεπέμβαση. 
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Ιστορικά η εισαγωγή του πολύ υψηλού μοριακού βάρους πολυαιθυλενίου 

(UHMWPE) – σαν αυτό που χρησιμοποιήθηκε στα περιστατικά της παρούσης 

μελέτης - μείωσε σημαντικά τη φθορά του ένθετου του πολυαιθυλενίου στις 

ολικές αρθροπλαστικές. Νεότερες τεχνολογίες, όπως η ακτινοβόληση με 

μεγαλύτερη δόση [133], η χρήση πολύ υψηλού μοριακού βάρους πολυαιθυλενίου 

με κροσσωτούς δεσμούς (XLPE) και η χρήση πολυαιθυλενίων με βιταμίνη Ε που 

δρα ως αντιοξειδωτικό, υπόσχονται ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον. 

Η χρήση XLPE, αρκετά διαδεδομένη στις αρθροπλαστικές ισχίου, αρχίζει να 

βρίσκει τη θέση της και στις αρθροπλαστικές του γόνατος. Στοιχεία από το 

Αυστραλιανό μητρώο αρθροπλαστικών δείχνουν πως αρθροπλαστικές με χρήση 

XLPE έχουν μικρότερο ποσοστό αναθεώρησης σε σχέση με τη χρήση 

πολυαιθυλενίων χωρίς κροσσωτούς δεσμούς (10ετές ποσοστό αναθεώρησης 

3,5% έναντι 5,8%) και ιδίως στους νεαρότερους ασθενείς (10ετές ποσοστό 

αναθεώρησης σε άτομα <65 ετών: 4,9% έναντι 8,8%) [165]. 

 

Β6.2.12 Αρθροπλαστικές με αντικατάσταση του οπίσθιου χιαστού 

Οι περισσότερες αρθροπλαστικές στην παρούσα μελέτη (όλες πλην 6) ήταν 

σχεδιασμένες για διατήρηση του οπίσθιου χιαστού (cruciate retaining – CR). Οι 

υπόλοιπες σειρές με OXINIUM είναι ανάμικτες ως προς τη χρήση 

σταθεροποίησης του οπίσθιου χιαστού (posterior-stabilized – PS) ή όχι, με 

κάποιους να χρησιμοποιούν μόνο CR ΟΑΓ (148, 151, 158), κάποιους να 

χρησιμοποιούν μόνο PS (160), και κάποιους να χρησιμοποιούν σε κάποια 

περιστατικά PS προθέσεις (Hoffer 19,6%, Innocenti 37,9% των περιστατικών). 

Συνεπώς δεν μπορούν να βγουν συμπεράσματα από αυτές τις σειρές.  

Εντούτοις, τα μητρώα αρθροπλαστικών μας δίνουν κάποια στοιχεία, μια και 

τόσο στο βρετανικό όσο και στο αυστραλιανό μητρώο, τα ποσοστά αναθεώρησης 

με τη χρήση PS ολικής αρθροπλαστικής γόνατος OXINIUM είναι μεγαλύτερα 
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από τα αντίστοιχα με τη χρήση CR (Πίνακας Α7.7) . Αυτό ισχύει συνολικά για 

το σχεδιασμό της πρόθεσης Genesis II, μια και οι αρθροπλαστικές με κάλυψη 

CoCr αντί για OxZr συνοδεύονται από μεγαλύτερο ποσοστό αναθεώρησης στην 

PS εκδοχή τους σε σχέση με την αντίστοιχη CR [58]. Αλλά φαίνεται και να ισχύει 

γενικά για τις προθέσεις PS σε σχέση με τις CR [252], αν και υποστηρίζεται πως 

αυτό συμβαίνει επειδή η PS ΟΑΓ επιλέγεται συνήθως σε περιπτώσεις πιο 

δύσκολων περιστατικών με μεγαλύτερη αστάθεια προεγχειρητικά, άρα και 

μεγαλύτερες πιθανότητες για μετεγχειρητικές επιπλοκές. Αυτός ήταν και ο λόγος 

επιλογής αντιμετώπισης αυτών των 6 περιστατικών με PS OXINIUM ΟΑΓ στην 

παρούσα μελέτη. Σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις δεν υπήρξε κάποια 

μετεγχειρητική επιπλοκή. 

 

Β6.2.13 Επιγονατίδα 

Στην παρούσα μελέτη δεν αντικαταστάθηκε σε κανένα περιστατικό η 

επιγονατίδα στην αρχική επέμβαση. Έγινε όμως αφαίρεση των οστεοφύτων της 

επιγονατίδας και απονεύρωση αυτής με τη χρήση διαθερμίας πέριξ της 

επιγονατίδας, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο. Σε πέντε περιπτώσεις χρειάστηκε 

μετεγχειρητικά νέα επέμβαση για αντικατάσταση της επιγονατίδας εξαιτίας της 

παρουσίας πρόσθιου άλγους του γόνατος. Αντικατάσταση έγινε και σε μία ακόμα 

περίπτωση κατά τη διάρκεια αναθεώρησης όλης της πρόθεσης. 

Στις υπόλοιπες σειρές της βιβλιογραφίας αναφέρονται 9 συνολικά ακόμα 

περιστατικά αναθεώρησης, αλλά στις περισσότερες σειρές γινόταν εξαρχής 

αντικατάσταση της επιγονατίδας κι έτσι το συνολικό ποσοστό αντικατάστασης 

της επιγονατίδας σε δεύτερο χρόνο στις υπόλοιπες σειρές ήταν 1,9%, παρόμοιο 

με το αντίστοιχο της παρούσης σειράς (2,3%) (Πίνακας Β6.1). 
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ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΡΘΡΟ-

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ 

ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ 

ΕΠΕΜΒΑΣΗ 

ΟΑΓ ΧΩΡΙΣ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ 

ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΕΠΕΜΒΑΣΗ 

Laskin 

(2003) 
73 100% 0 n/a 

Holland 

(2012) 
199 0% 199 1 

Hofer 

(2014) 
102 100% 0 n/a 

Park 

(2014) 
71 100% 0 n/a 

Innocenti 

(2010) 
95 38,9% 58 0 

Ahmed 

(2016) 
303 44% 170 6 

Hui 

(2011) 
40 0% 40 2 

Kim 

(2012) 
331 100% 0 n/a 

Kim 

(2016) 
242 100% 0 n/a 

 

Πίνακας Β6.1. Συγκριτικός πίνακας για την αντικατάσταση της επιγονατίδας στις διάφορες 

σειρές της βιβλιογραφίας με Genesis II-OXINIUM 

(ΟΑΓ: ολική αρθροπλαστική γόνατος, n/a: non-applicable – μη εφαρμόσιμο) 

 

Η αντικατάσταση ή μη της επιγονατίδας κατά την ολική αρθροπλαστική 

γόνατος εξακολουθεί να είναι ένα μεγάλο διφορούμενο ζήτημα. Οι υποστηρικτές 

της αντικατάστασης της επιγονατίδας υποστηρίζουν πως μειώνεται έτσι ο 

πρόσθιος πόνος του γόνατος μετεγχειρητικά και μειώνεται η πιθανότητα να 

χρειαστεί νέα επέμβαση για την αντικατάστασή της σε περίπτωση που δεν 

μειωθούν τα συμπτώματα μετά την ΟΑΓ όταν αυτή έχει γίνει χωρίς 

αντικατάσταση. Αντίθετα, οι ενάντιοι στην εξαρχής αντικατάσταση της 

επιγονατίδας τονίζουν τις πιθανότητες επιπλοκών που τη συνοδεύουν, όπως η 
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χαλάρωση των υλικών και το κάταγμα ή η οστεονέκρωση της υπόλοιπης 

επιγονατίδας [253, 254, 255]. Η βιβλιογραφία δεν έχει καταφέρει να απαντήσει 

στο ερώτημα για την ανάγκη ή μη αντικατάστασης της επιγονατίδας κατά την 

ΟΑΓ. Μια σειρά από μετα-αναλύσεις υποστηρίζουν πως μάλλον η 

αντικατάσταση της επιγονατίδας έχει καλύτερα αποτελέσματα από τη μη 

αντικατάσταση αναφορικά με τον μετεγχειρητικό πόνο, τη λειτουργικότητα, 

καθώς και την ανάγκη επανεπέμβασης [256, 257, 258, 259]. Υπάρχουν ωστόσο 

αντίστοιχες μετα-αναλύσεις που βρήκαν διαφορά υπέρ της αντικατάστασης μόνο 

αναφορικά με το ποσοστό επανεπέμβασης [64, 260, 261] και άλλες που δεν 

βρήκαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο τεχνικές [262, 263, 264].  

Ωστόσο, και όπως είδαμε τόσο στο γενικό μέρος όσο και από τις σειρές που 

μελέτησαν το OXINIUM (Πίνακας Β6.1), υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ 

των διαφόρων χωρών αλλά και των διαφόρων χειρουργών στην τακτική που 

ακολουθείται ως προς το συγκεκριμένο θέμα. Σε άλλες χώρες όπως στις Η.Π.Α. 

και στη Δανία οι περισσότερες ΟΑΓ συνοδεύονται από αντικατάσταση της 

επιγονατίδας, σε άλλες όπως η Σουηδία, η Νορβηγία, αλλά και η Ελλάδα γίνεται 

σπάνια αντικατάσταση της επιγονατίδας και σε άλλες, όπως η Αυστραλία, είναι 

μοιρασμένοι οι χειρουργοί [51, 53, 57, 58, 64]. Οι διαφορές έγκεινται στη 

διαφορετική προσέγγιση του κάθε ορθοπαιδικού χειρουργού στο θέμα, που 

εξαρτάται περισσότερο από την εκπαίδευσή του, τη συνήθεια και την παράδοση 

της ορθοπαιδικής κοινότητας που ανήκει και λιγότερο από την εξατομικευμένη 

ανά ασθενή προσέγγιση του προβλήματος και εκτίμηση της ανάγκης για 

αντικατάσταση της επιγονατίδας, όπως μάλλον θα έπρεπε να γίνεται [253, 254, 

255]. 

Η απονεύρωση της επιγονατίδας με ηλεκτροκαυτηριασμό περιμετρικά αυτής 

χρησιμοποιείται από πολλούς ορθοπαιδικούς με σκοπό να μειώσουν την αίσθηση 

του πόνου από αυτήν σε περιπτώσεις που αποφασίζεται να μην γίνει 

αντικατάσταση αυτής. Πιστεύεται πως αυτό αρκεί για να μειωθούν τα 
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συμπτώματα του πρόσθιου πόνου. Αυτήν την τεχνική ακολουθήθηκε και στα 

περιστατικά της παρούσας μελέτης. Μια μετα-ανάλυση από τους Cheng  συν. 

βρήκε καλύτερα αποτελέσματα στο Knee Society Score με τη χρήση της τεχνικής 

του ηλεκτροκαυτηριασμού, αλλά η διαφορά δεν ήταν κλινικά σημαντική κι έτσι 

το συμπέρασμα της ανάλυσης ήταν πως δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις πως η 

συγκεκριμένη τεχνική βοηθάει [265]. Μια έτερη μετα-ανάλυση από τους Fan και 

συν. βρήκε αντίστοιχα αποτελέσματα, με βελτίωση της λειτουργίας του γόνατος 

με τη χρήση ηλεκτροκαυτηριασμού της επιγονατίδας, βάσει του Oxford Knee 

Score και του WOMAC score, αλλά όχι στατιστικά σημαντική βελτίωση του 

πρόσθιου πόνου του γόνατος [266]. 

Εργαστηριακές μελέτες έχουν δείξει πως η φθορά που προκαλεί το OxZr σε 

υγιή χόνδρο είναι μικρότερη της αντίστοιχης που προκαλεί το CoCr (Πίνακας 

Α6.3) και έχει υποστηριχτεί πως ο μικρότερος συντελεστής τριβής μεταξύ OxZr 

και χόνδρου της επιγονατίδας μπορεί και στην κλινική πράξη να μειώνει τα 

συμπτώματα στην επιγονατιδομηριαία άρθρωση [156]. Βάσει των ευρημάτων 

της παρούσης μελέτης και των υπολοίπων σειρών της βιβλιογραφίας δεν μπορεί 

να τεκμηριωθεί αυτό το επιχείρημα, αλλά ούτε και αντίθετα να υποστηριχτεί πως 

η χρήση του OxZr χωρίς αντικατάσταση της επιγονατίδας συνοδεύεται από 

μεγάλο ποσοστό επιπλοκών από την επιγονατιδομηριαία αρθρωση. 

 

Β6.2.14 Περιπροθετικά κατάγματα 

Η συχνότητα εμφάνισης περιπροθετικών καταγμάτων, καταγμάτων δηλαδή 

πέριξ των προθέσεων μιας αρθροπλαστικής, δεν είναι μεγάλη. Συχνότερα 

συμβαίνουν στο μηρό (0,3% - 2,5% των αρθροπλαστικών) και μάλιστα 

συνηθέστερα στην υπερκονδύλια περιοχή και πιο σπάνια στην κνήμη (0,4% - 

1,7%) ή την επιγονατίδα (0,05% όταν δεν έχει γίνει αντικατάσταση της 

επιγονατίδας και 0,2% - 21% όταν έχει γίνει) [267, 268]. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:15 EEST - 13.56.182.168



237 

 

Στην παρούσα μελέτη υπήρξαν δύο τέτοια περιστατικά (0,77%). Η μία 

ασθενής παρουσίασε περιπροθετικό κάταγμα και στο ετερόπλευρο γόνατο πέριξ 

άλλου τύπου αρθροπλαστικής, υποδηλώνοντας πιθανή παρουσία κακής 

ποιότητας οστού. Και στις δύο περιπτώσεις το κάταγμα ήταν ασταθές, αλλά η 

πρόθεση δεν είχε επηρεαστεί και ήταν σταθερή. Και οι δύο ασθενείς 

αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά με εσωτερική οστεοσύνθεση χωρίς αλλαγή της 

πρόθεσης. Η οστεοσύνθεση δεν συνοδεύεται πάντα και από πώρωση του 

κατάγματος όμως [267, 268, 269] και όντως στη μία περίπτωση δεν επιτεύχθηκε, 

με συνοδό εμφάνιση εκτεταμένου οστικού ελλείματος. Για την αντιμετώπιση 

έγινε αναθεώρηση της μηριαίας πρόθεσης με αντικατάσταση όλου του 

περιφερικού τμήματος του μηριαίου με ογκολογική πρόθεση (Εικόνα Β5.11). 

Στις λοιπές σειρές στη βιβλιογραφία αναφέρονται ακόμα 2 περιστατικά 

περιπροθετικών καταγμάτων γύρω από ΟΑΓ OXINIUM [153, 157]. Το συνολικό 

ποσοστό περιπροθετικών καταγμάτων γύρω από μια αρθροπλαστική OXINIUM, 

συμπεριλαμβανομένου και της παρούσης μελέτης, είναι 0,24%, υποδηλώνοντας 

πως η χρήση της υπό μελέτης αρθροπλαστικής δεν προδιαθέτει λόγω σχεδιασμού 

ή τοποθέτησης σε μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης περιπροθετικών 

καταγμάτων σε σχέση με το σύνολο των ολικών αρθροπλαστικών γόνατος. Το 

ποσοστό μάλιστα είναι εξαιρετικά χαμηλό, αλλά πιθανώς αυτό να μπορεί να 

εξηγηθεί από την προτίμηση πολλών χειρουργών να χρησιμοποιούν την εν λόγω 

αρθροπλαστική σε νεαρότερους ασθενείς, στους οποίους η ποιότητα του οστού – 

που αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα εμφάνισης περιπροθετικών καταγμάτων 

- είναι καλύτερη.  

 

Β6.2.15 Ανάλυση επιβίωσης 

Β6.2.15.1 Ιδιαιτερότητες αναλύσεων επιβίωσης 

Ο υπολογισμός της πιθανότητας αποτυχίας μιας αρθροπλαστικής δεν είναι 
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εύκολο να υπολογιστεί με έναν απλό μαθηματικό τύπο, δεδομένου πως στις 

προοπτικές μελέτες παρακολούθησης υπεισέρχονται παράγοντες όπως η μείωση 

του δείγματος λόγω θανάτων ή ασθενών που χάνονται από την παρακολούθηση. 

Γι’ αυτό το λόγο χρησιμοποιούνται οι αναλύσεις επιβίωσης που συνυπολογίζουν 

αυτούς τους παράγοντες. Η πιο συχνή στατιστική μέθοδος ανάλυσης που 

χρησιμοποιείται για δεδομένα αναφορικά με τη χρονική στιγμή ενός συμβάντος 

(time-to-event data) είναι η μέθοδος Kaplan-Meier [220, 221, 222]. 

Στις αναλύσεις επιβίωσης ο φυσικός θάνατος ενός ασθενή θεωρείται ως τέλος 

του χρόνου παρακολούθησης γι’ αυτόν τον ασθενή (right-censoring). Ουσιαστικά 

με αυτόν τον τρόπο θεωρείται πως αυτοί που πέθαναν θα έχουν την ίδια 

πιθανότητα για αναθεώρηση με αυτούς που συνεχίζουν να ζούνε. Αυτό όμως έχει 

δειχτεί πως οδηγεί σε μια υπερεκτίμηση της πιθανότητας αναθεώρησης [222, 

270]. Οι Kalbfleisch και Prentice ανέπτυξαν μια μέθοδο παράβλεψης 

συνυπάρχοντων γεγονότων που λειτουργούν ως ανταγωνιστικοί κίνδυνοι 

(“competing risks”) σε τέτοιες περιπτώσεις (“Cumulative Incidence Function – 

CIF”) [271].  

Έχει προταθεί η χρήση της CIF ανάλυσης αντί για την Kaplan-Meier [222, 

270], αλλά δεν έχει τύχει ακόμα ευρείας εφαρμογής. Άλλωστε έχει βρεθεί πως 

όταν το ποσοστό των θανάτων είναι μικρό σχετικό με το συνολικό πληθυσμό 

(όπως στην παρούσα μελέτη που ήταν 2,86% στα 5 έτη), η διαφορά της Kaplan-

Meier ανάλυσης από την CIF είναι πολύ μικρή και πιθανώς όχι σημαντική [222]. 

Συνεπώς κρίθηκε προτιμότερο για την παρούσα μελέτη, να χρησιμοποιηθεί η 

Kaplan-Meier ανάλυση αφού δίνει εξίσου αξιόπιστα συμπεράσματα και θα 

μπορεί να συγκριθεί και με τη βιβλιογραφία που ακόμα αυτή την ανάλυση 

χρησιμοποιεί. 

Β6.2.15.2 Ανάλυση επιβίωσης για το οξειδωμένο ζιρκόνιο 

Αν και η κύρια προσδοκία της χρήσης του οξειδωμένου ζιρκονίου στις ολικές 
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αρθροπλαστικές γόνατος είναι η μείωση της άσηπτης χαλάρωσης, η μείωση μόνο 

αυτής δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη χρήση πιο ακριβών υλικών. Πρέπει να 

μειώνεται το συνολικό ποσοστό αναθεώρησης των αρθροπλαστικών, μια και 

κάθε υλικό που χρησιμοποιούμε πρέπει να προσφέρει συνολική βελτίωση και όχι 

μόνο σε μια παράμετρο. 

Επίσης πρέπει να θυμόμαστε πως ο ορισμός της αιτίας αναθεώρησης μπορεί 

να διαφέρει από συγγραφέα σε συγγραφέα και άλλοι μπορεί να ονομάζουν κάθε 

περιστατικό που δεν είναι σηπτικό ως άσηπτη χαλάρωση. 

Γι’ αυτό το λόγο τόσο στη βιβλιογραφία όσο και στην παρούσα μελέτη 

γίνονται διάφορες αναλύσεις επιβίωσης ανάλογα με το ποιο γεγονός θεωρείται 

ως το τελικό σημείο (end-point) της ανάλυσης.  

H ανάλυση επιβίωσης με τελικό σημείο την άσηπτη χαλάρωση έδειξε 15ετή 

επιβίωση 98,8% (95% CI: 87,5% −  100,0%) για την ΟΑΓ OXINIUM 

(Πίνακας Β5.13, Γράφημα Β5.17). 

Η ανάλυση επιβίωσης με τελικό σημείο την αναθεώρηση της πρόθεσης για 

οποιοδήποτε λόγο έδειξε 15ετή επιβίωση 98,0% (95% CI: 86,6% −  100,0%) 

(Πίνακας Β5.14, Γράφημα Β5.18). 

Η ανάλυση επιβίωσης με τελικό σημείο την επανεπέμβαση στην άρθρωση για 

οποιοδήποτε λόγο έδειξε 15ετή επιβίωση 95,6% (95% CI: 84,0% −  100,0%) 

(Πίνακας Β5.15, Γράφημα Β5.19). 

Η ανάλυση επιβίωσης για το χειρότερο δυνατό σενάριο, όπου όλα τα 

περιστατικά που χάθηκαν από την παρακολούθηση θεωρήθηκε πως απέτυχαν 

μετά την τελευταία τους επίσκεψη έδειξε 15ετή επιβίωση 84,9% (95% CI: 

73,6% −  92,2%) (Πίνακας Β5.16, Γράφημα Β5.20). 

Τα ποσοστά αυτά είναι πολύ ικανοποιητικά και εφάμιλλα αυτών των άλλων 

σειρών της βιβλιογραφίας (Πίνακας Α6.10). Στο γράφημα Β6.4 φαίνεται πως 

συγκρίνεται η επιβίωση για αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο στην παρούσα 
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μελέτη σε σχέση με τις υπόλοιπες της βιβλιογραφίας λαμβάνοντας υπόψη τα έτη 

παρακολούθησης και το μέγεθος του δείγματος. 

 

 

 

Γράφημα Β6.4. Συγκριτικό γράφημα της επιβίωσης για αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο 

μεταξύ των διαφόρων σειρών της βιβλιογραφίας και της παρούσας μελέτης 

(Το μέγεθος της σφαίρας αντικατοπτρίζει το μέγεθος του δείγματος σε κάθε μελέτη, δηλαδή τον αριθμό των 

περιστατικών που περιλάμβανε) 

 

Η πιθανότητα αναθεώρησης στα 10 έτη είναι λίγο μεγαλύτερη για το OxZr 

βάσει των στοιχείων από μητρώα αρθροπλαστικής (5,4% για CR ΟΑΓ και 6,3% 

για PS ΟΑΓ στο βρετανικό μητρώο, 6,2% για CR ΟΑΓ και 7,7% για PS ΟΑΓ στο 

αυστραλιανό μητρώο) (Πίνακας Α6.7) [58, 63] σε σχέση με τα αποτελέσματα 

των παραπάνω μεμονωμένων σειρών.  

Υπάρχουν διάφορες πιθανές εξηγήσεις για αυτό το εύρημα. Μεμονωμένες 

σειρές αρθροπλαστικών δημοσιεύονται όταν έχουν ένα ικανό αριθμό 

περιστατικών και συνήθως όταν έχουν κι ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα ή έστω 
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ένα ενδιαφέρον εύρημα. Μεγάλες σε μέγεθος δείγματος σειρές δημοσιεύουν 

κυρίως μεγάλα κέντρα με έμπειρους χειρουργούς που πραγματοποιούν μεγάλο 

αριθμό αντίστοιχων επεμβάσεων (high-volume surgeons). Επιπλέον, τα 

καινούρια υλικά συνήθως δίνονται από τις εταιρείες αρχικά σε έμπειρους 

χειρουργούς, γιατί δεν θέλουν η απειρία ενός χειρουργού να επηρεάσει τα 

αποτελέσματά τους. Έχει δειχτεί πως ο όγκος περιστατικών ενός χειρουργού 

είναι αντιστρόφως ανάλογος της συχνότητας των επιπλοκών. Όσο μεγαλύτερη 

εξοικείωση υπάρχει δηλαδή με ένα υλικό τόσο καλύτερα τα αποτελέσματα [53, 

272, 273, 274]. Πολλές φορές δε μάλιστα, οι χειρουργοί που πρώτοι 

χρησιμοποιούν ένα υλικό είναι και σύμβουλοι της εταιρείας που παράγει το υλικό 

έχοντας και οικονομική συνδιαλλαγή μαζί της. 

Για όλους αυτούς τους λόγους τα νέα υλικά συχνά συνοδεύονται από 

ενθουσιώδη αποτελέσματα αρχικά, μέχρι που η συνεχής χρήση τους βγάζει στην 

επιφάνεια τα πραγματικά τους πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και βρίσκουν 

τα υλικά αυτά τη θέση που τους αναλογεί στην αγορά και στην κλινική πράξη 

[221]. Τα μητρώα αρθροπλαστικών λοιπόν, που περιλαμβάνουν και τα 

περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν από λιγότερο έμπειρους χειρουργούς, 

αντιπροσωπεύουν πιθανώς καλύτερα το πως πραγματικά συμπεριφέρεται ένα 

υλικό στην πράξη. 

 

Β6.2.16 Οικονομική αποδοτικότητα (cost-effectiveness) 

Σε κάθε περίπτωση τα αποτελέσματα των αρθροπλαστικών γόνατος με 

οξειδωμένο ζιρκόνιο τόσο από τις μεμονωμένες σειρές όσο και από τα μητρώα 

αρθροπλαστικών είναι πολύ ικανοποιητικά. 

Η εισαγωγή του όμως έγινε με την προσδοκία πως θα προσφέρει ανώτερα 

αποτελέσματα σε σχέση με τις ΟΑΓ με CoCr. Τα δεδομένα από τις συγκριτικές 

μελέτες OxZr και CoCr (Πίνακας Α6.6) και από τα μητρώα αρθροπλαστικών δεν 
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έχουν επιβεβαιώσει αυτή την ανωτερότητα. Τα ως τώρα κλινικά δεδομένα 

δηλαδή, δεν φαίνεται να δικαιολογούν το αυξημένο κόστος της πρόθεσης με 

OxZr σε σχέση με την αντίστοιχη με CoCr (25% περισσότερο στην Αυστραλία, 

30% στην Ν. Κορέα) [148, 151]. 

Η ανωτερότητα ή μη των “εξελιγμένων” αρθροπλαστικών βέβαια, μπορεί να 

μην περιορίζεται στην επιβίωση μιας αρθροπλαστικής μόνο. Έχει προταθεί η 

χρήση του διαδεδομένου στις κοινωνικοοικονομικές μελέτες δείκτη των Quality-

Adjusted Life Years (QALYs – έτη ποιοτικής ζωής) σαν πιο αντιπροσωπευτικό 

μέτρο σύγκρισης του οικονομικού κόστους και οφέλους των “εξελιγμένων” 

αρθροπλαστικών [275]. Με οικονομικούς όρους δηλαδή, η απόδοση δεν 

περιορίζεται στην επιβίωση, όπως έδειξαν οι Fennema και συν., οι οποίοι 

δημιούργησαν ένα προοπτικό μοντέλο, με το οποίο ανέδειξαν πως η χρήση 

«εξελιγμένων» αρθροπλαστικών και συγκεκριμένα ΟΑΓ OXINIUM είναι 

οικονομικά συμφέρουσα, αλλά κυρίως σε νεαρότερες ηλικίες [276]. 

 

Β6.3 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει κάποιους περιορισμούς. Το μέγεθος είναι 

σχετικά μικρό. Παρ’ όλ’ αυτά είναι από τις μεγαλύτερες στη βιβλιογραφία σειρές 

και με το μεγαλύτερο χρόνο παρακολούθησης (Γράφημα Β6.4). Δεν είναι 

τυχαιοποιημένη, γεγονός που εμπεριέχει τον κίνδυνο μεροληψίας. Ήταν ωστόσο 

μια συνεχόμενη σειρά περιστατικών που μειώνει αυτόν τον κίνδυνο. Δεν υπήρχε 

κάποια ομάδα ελέγχου για να συγκριθούν τα αποτελέσματά της, οπότε η 

σύγκριση γίνεται με άλλες σειρές από τη βιβλιογραφία. Η στενή παρακολούθηση 

έδωσε αξιόπιστα στοιχεία τόσο ως προς την επιβίωση όσο και ως προς την 

κλινική αποτελεσματικότητα της αρθροπλαστικής. Η χρήση υποκειμενικών 

ερωτηματολογίων που απαντώνται από τους ίδιους τους ασθενείς (patient 
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reported outcome measures – PROMs) ισχυροποιεί την αντικειμενικότητα των 

ευρημάτων. Δεν μπορούσαν όμως να έρθουν όλοι οι ασθενείς στους 

επανελέγχους, αλλά διατηρήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους που έχει 

δειχθεί πως είναι εξίσου αξιόπιστη στη λήψη των κλινικών ερωτηματολογίων. 

Τέλος, κάποιοι ασθενείς χάθηκαν από την παρακολούθηση, αλλά ο αριθμός ήταν 

μικρός σχετικά. Πραγματοποιήθηκε και μια ανάλυση επιβίωσης για το χειρότερο 

δυνατό σενάριο, ώστε να καλυφθεί το ενδεχόμενο να χάθηκαν κάποιες αποτυχίες 

της αρθροπλαστικής (αν και στατιστικά είναι απίθανο να έχουν αποτύχει όλοι 

αυτοί, όπως δέχεται το εν λόγω σενάριο). 
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Β7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Η παρούσα μελέτη ξεκίνησε το 2010. Εκείνη την εποχή, ενώ υπήρχαν 

αρκετές εργαστηριακές μελέτες που επιβεβαίωναν in vitro τα θεωρητικά 

πλεονεκτήματα της χρήσης του οξειδωμένου ζιρκονίου στη μείωση της φθοράς 

σε αρθροπλαστικές [101, 106, 111, 112, 131, 132, 133, 134, 137], υπήρχαν μόνο 

2 κλινικές μελέτες της χρήσης του in vivo στη βιβλιογραφία [102, 156]. 

Η παρακολούθηση των ασθενών είχε ξεκινήσει από προεγχειρητικά και 

συνεχίστηκε και μετεγχειρητικά όλα αυτά τα χρόνια. Αποτέλεσμα είναι η 

μακροβιότερη και μία από τις μεγαλύτερες σειρές στη βιβλιογραφία αναφορικά 

με την κλινική αποτελεσματικότητα της χρήσης του οξειδωμένου ζιρκονίου ως 

μηριαία πρόθεση μιας ολικής αρθροπλαστικής γόνατος. 

Η μελέτη αυτή έδειξε πως η χρήση του οξειδωμένου ζιρκονίου είναι ασφαλής, 

με ελάχιστες επιπλοκές, έχει πολύ καλά κλινικά αποτελέσματα που διαρκούν στο 

χρόνο, αφήνει ευχαριστημένους τους ασθενείς και έχει πολύ καλή 

μακροπρόθεσμη επιβίωση (98% για αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο στα 15 

έτη μετεγχειρητικά). 

Η μελέτη δεν μπόρεσε να αναδείξει αν το υπό έρευνα υλικό είναι ανώτερο 

των έως τώρα χρησιμοποιούμενων. Δεν ήταν και σχεδιασμένη για τέτοιο σκοπό. 

Αν το παραπάνω κόστος που έχει αυτό το υλικό δικαιολογείται μένει να φανεί. 

Μπορεί εξαιτίας του να παραπέσει σε αχρησία. Μπορεί και να υπάρξουν άλλοι 

λόγοι, όπως λόγοι μάρκετινγκ που να οδηγήσουν την εταιρεία κατασκευής στον 

παροπλισμό του. Αλλά μπορεί και κάποια στιγμή το κόστος να μην είναι τόσο 

υψηλό ή να βρεθεί μια καινούρια διαφορετική χρήση για το υλικό. Έχει συμβεί 

πολλές φορές στην ιστορία της ιατρικής ένα υλικό που χρησιμοποιήθηκε και 

παροπλίστηκε να ξαναχρησιμοποιηθεί ύστερα από χρόνια για τον ίδιο ή για 

διαφορετικό λόγο. Η γνώση της συμπεριφοράς του κάθε υλικού είναι επομένως 
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χρήσιμη. 

Η παρούσα μελέτη έδειξε προς αυτό το σκοπό πως το οξειδωμένο ζιρκόνιο 

είναι ένας ασφαλές υλικό με πολύ καλή μακροχρόνια επιβίωση όταν 

χρησιμοποιείται ως μηριαία πρόθεση σε μια ολική αρθροπλαστική γόνατος. 

Χρειάζεται να συνεχιστεί η παρακολούθηση τόσο αυτών όσο και όλων των 

ασθενών με το εν λόγω υλικό για να τεκμηριωθεί η θέση και χρησιμότητα του 

οξειδωμένου ζιρκονίου (OxZr) στην ορθοπαιδική. 
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Εικόνα Π1. Τρόπος βαθμολόγησης για το Knee Society Score 

Εικόνα Π2. Φύλλο βαθμολόγησης για το Knee Society Knee Score (σκορ γόνατος για το KSS) 

Εικόνα Π4. Φύλλο βαθμολόγησης για το Oxford Knee Score 

Εικόνα Π5. Φύλλο βαθμολόγησης για το WOMAC (Western Ontario and McMaster 

Universities Osteoarthritis Index)  

Εικόνα Π6. Φύλλο βαθμολόγησης για το KOOS (Knee Injury and Osteoarthritis Outcome 

Score) 

Εικόνα Π7α. Φύλλο συμπλήρωσης για το EQ-5D-3L, τμήμα του ερωτηματολογίου EuroQol 

Εικόνα Π7β. Φύλλο συμπλήρωσης για το EQ VAS, τμήμα του ερωτηματολογίου EuroQol 

Εικόνα Π8. Το Knee Society Total Knee Arthroplasty Roentgenographic Evaluation and 

Scoring System για την αξιολόγηση των ακτινογραφιών 

Εικόνα Π9. Το δημοσιευμένο άρθρο με τα ευρήματα της παρούσας μελέτης 

 

 

 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:15 EEST - 13.56.182.168



247 

 

 

 

Παράρτημα - Εικόνα Π1. Τρόπος βαθμολόγησης για το Knee Society Score 

©CLINICAL ORTHOPAEDICS AND RELATED RESEARCH, από το άρθρο: Insall JN, Dorr LD, Scott RD, Scott WN. 

Rationale of the Knee Society Clinical Rating System. CORR, 1989;248:13 –14 
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Παράρτημα - Εικόνα Π2. Φύλλο βαθμολόγησης για το Knee Society Knee Score (σκορ 

γόνατος για το KSS) 

©www.orthopaedicscores.com, από την ιστοσελίδα:http://www.orthopaedicscore.com/scorepages/knee_society_score.html 

 

 

Παράρτημα - Εικόνα Π3. Φύλλο βαθμολόγησης για το Knee Society Functional Score (σκορ 

λειτουργικότητας για το KSS) 

©www.orthopaedicscores.com, από την ιστοσελίδα: http://www.orthopaedicscore.com/scorepages/knee_society_score_function.html 
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Παράρτημα - Εικόνα Π4. Φύλλο βαθμολόγησης για το Oxford Knee Score 

©2013 - Δρ. Νικόλαος Στριμπάκος Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φυσικοθεραπείας Τ.Ε.Ι Στερεάς Ελλάδας, στην 

ιστοσελίδα: 

http://www.axiologisis.gr/pdf/FINAL_OKS_%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%9D%CE%99%CE%9A%C

E%97_%CE%95%CE%9A%CE%94%CE%9F%CE%A3%CE%97.pdf 
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Παράρτημα - Εικόνα Π5. Φύλλο βαθμολόγησης για το WOMAC (Western Ontario and 

McMaster Universities Osteoarthritis Index)  

©2016 - Emeritus Professor Nicholas Bellamy, ©www.orthopaedicscores.com, από την ιστοσελίδα: 

http://www.orthopaedicscore.com/scorepages/knee_injury_osteopaedic_outcome_score_womac.html 
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Παράρτημα - Εικόνα Π6. Φύλλο βαθμολόγησης για το KOOS (Knee Injury and Osteoarthritis 

Outcome Score) 

©http://www.koos.nu/, ©Disability and Rehabilitation, από το άρθρο: Moutzouri M, Tsoumpos P, Billis E, Papoutsidakis 

A, Gliatis J. Cross-cultural translation and validation of the Greek version of the Knee Injury and Osteoarthritis Outcome 

Score (KOOS) in patients with total knee replacement. Disabil Rehabil. 2015;37(16):1477-83.  
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Σε κάθε μια από τις παρακάτω κατηγορίες, σημειώστε ένα «Χ» ΣΤΟ ΕΝΑ κουτάκι που περιγράφει καλύτερα 

την υγεία σας ΣΗΜΕΡΑ. 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  

Δεν έχω κανένα πρόβλημα στο περπάτημα  
❑ 

Έχω μικρά προβλήματα στο περπάτημα  
❑ 

Έχω μέτρια προβλήματα στο περπάτημα  
❑ 

Έχω σοβαρά προβλήματα στο περπάτημα  
❑ 

Είμαι ανίκανος/η να περπατήσω  
❑ 

ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ  

Δεν έχω κανένα πρόβλημα στο να πλένομαι ή στο να ντύνομαι μόνος /η μου  

❑ 

Έχω μικρά προβλήματα στο να πλένομαι ή να ντύνομαι  
❑ 

Έχω μέτρια προβλήματα στο να πλένομαι ή να ντύνομαι  
❑ 

Έχω σοβαρά προβλήματα στο να πλένομαι ή να ντύνομαι  
❑ 

Είμαι ανίκανος/η να πλυθώ ή να ντυθώ  
❑ 

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (π.χ. δουλειά, μελέτη, νοικοκυριό, οικογενειακές 

δραστηριότητες ή δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου)  

Δεν έχω κανένα πρόβλημα στο να κάνω τις συνηθισμένες δραστηριότητές μου  
❑ 

Έχω μικρά προβλήματα στο να κάνω τις συνηθισμένες δραστηριότητές μου 
❑ 

Έχω μέτρια προβλήματα στο να κάνω τις συνηθισμένες δραστηριότητές μου 
❑ 

Έχω σοβαρά προβλήματα στο να κάνω τις συνηθισμένες δραστηριότητές μου  
❑ 

Είμαι ανίκανος/η να κάνω τις συνηθισμένες δραστηριότητές μου  
❑ 

ΠΟΝΟΣ / ΔΥΣΦΟΡΙΑ  

Δεν έχω καθόλου πόνο ή δυσφορία  
❑ 

Έχω μικρό πόνο ή δυσφορία  
❑ 

Έχω μέτριο πόνο ή δυσφορία  
❑ 

Έχω σοβαρό πόνο ή δυσφορία  
❑ 

Έχω υπερβολικό πόνο ή δυσφορία  
❑ 

ΑΓΧΟΣ / ΘΛΙΨΗ  

Δεν έχω άγχος ή θλίψη  
❑ 

Έχω μικρό άγχος ή θλίψη  
❑ 

Έχω μέτριο άγχος ή θλίψη  
❑ 

Έχω σοβαρό άγχος ή θλίψη  
❑ 

Έχω υπερβολικό άγχος ή θλίψη  
❑ 

Παράρτημα - Εικόνα Π7α. Φύλλο συμπλήρωσης για το EQ-5D-3L, τμήμα του 

ερωτηματολογίου EuroQol 

© 2009 EuroQol Group, EQ-5D™ is a trade mark of the EuroQol Group 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:15 EEST - 13.56.182.168



257 

 

Η χειρότερη υγεία 

που μπορείτε να 

φανταστείτε 

 

 

• Θα θέλαμε να ξέρουμε πόσο καλή ή κακή είναι η υγεία σας 

ΣΗΜΕΡΑ.  

• Αυτή η κλίμακα είναι αριθμημένη από το 0 έως το 100. 

• 100 σημαίνει την καλύτερη υγεία που μπορείτε να φανταστείτε. 

0 σημαίνει τη χειρότερη υγεία που μπορείτε να φανταστείτε. 

• Σημειώστε ένα Χ επάνω στην κλίμακα που να δείχνει πώς είναι η 

υγεία σας ΣΗΜΕΡΑ. 

• Τώρα, παρακαλείστε να γράψετε τον αριθμό που σημειώσατε στην 

κλίμακα στο παρακάτω κουτάκι. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράρτημα - Εικόνα Π7β. Φύλλο συμπλήρωσης για το EQ VAS, τμήμα του 

ερωτηματολογίου EuroQol 

© 2009 EuroQol Group, EQ-5D™ is a trade mark of the EuroQol Group 

Η καλύτερη  

υγεία που μπορείτε 

να φανταστείτε 

Η ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ ΣΗΜΕΡΑ = 
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Παράρτημα - Εικόνα Π8. Το Knee Society Total Knee Arthroplasty Roentgenographic 

Evaluation and Scoring System για την αξιολόγηση των ακτινογραφιών 
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Παράρτημα - Εικόνα Π9. Το δημοσιευμένο άρθρο με τα ευρήματα της παρούσας μελέτης 
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