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ΑΘΑΝΑΙΟ ΜΠΑΔΕΚΑ 

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΥΕΙΡΟΤΡΓΟ 
ΣΡΑΤΜΑΣΙΟΛΟΓΟ 

ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΜΕΣΡΟΠΟΛΙΣΑΝ 



ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 

Σν γόλαην είλαη ε άξζξσζε                    κε 

ηα πεξηζζόηεξα                  πξνβιήκαηα 

θαη ηξαπκαηηζκνύο            ζε λέα 

δξαζηήξηα άηνκα θαη αζιεηέο !!! 

Σα ζπλεζέζηεξα από απηά είλαη              

νη βιάβεο ησλ κελίζθσλ  

60-70 πεξηζηαηηθά / 100.000 πιεζπζκνύ 

Αλαινγία άλδξεο/γπλαίθεο = 2,5 - 4 / 1  



ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 

…Τπνινγίδεηαη όηη ην γόλαην εθηειεί ην ρξόλν     2- 
4 εθαηνκκύξηα θάκςεηο θαη εθηάζεηο !!! 

Δηα ησλ κελίζθσλ,                                  
κεηαβηβάδεηαη ην 50-100% ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο, 

αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ γόλαηνο  

Οη κεληζθεθηνκέο, απνηεινύλ ην 35%                   
ηνπ ζπλόινπ ησλ αξζξνζθνπηθώλ επεκβάζεσλ 

γηα όιεο ηηο αξζξώζεηο, 

θαη ην 41% ησλ αξζξνζθνπηθώλ επεκβάζεσλ          
ζην γόλαην, ζε κειέηε επί 10.000 πεξηζηαηηθώλ 



ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ 

Πξώηε αλαθνξά ρεηξνπξγηθήο 

απνθαηάζηαζεο κεληζθηθήο βιάβεο  

1883 

Thomas Annandale, Edinburgh 

ΕΠΙΣΤΥΗ 



ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ 

1897  SUTTON 

1909  ROBERT JONES 

1931  GIBSON 

1932  SMILLIE 

 

1936  KING 

1948  FAIRBANK 

1968  JACKSON 

1975  COX 



ANATOMIA 

Οη κελίζθνη είλαη ζθήλεο       

από ηλνρόλδξηλν ηζηό,             

πνπ αγθπξνβνινύλ ζηελ θλήκε,               

πξνζαξκνζκέλεο ζην ζρήκα 

ησλ κεξηαίσλ θνλδύισλ,        

θαη κεηώλνπλ ηα stress πνπ 

δέρεηαη ε άξζξσζε. 



ANATOMIA 

• Καηά ηα ¾ από θνιιαγόλν ηύπνπ Ι,                      
ην ππόινηπν είλαη θνιιαγόλν ηύπνπ ΙΙ θαη ΙΙΙ,      
V θαη VI (75%),                                                         
κε θνιιαγνληθέο πξσηεΐλεο (8-13%) 

• Πεξηέρνπλ επηκήθεηο θπθιηθέο ίλεο θαη κηθξό 
αξηζκό αθηηλσηέο, θάζεηεο ζηηο πξνεγνύκελεο, 
θαη ινμέο ζπγθξαηεηηθέο ίλεο 

• Η ζύζηαζή ηνπο πεξηέρεη βιελνπνιπζαθραξίηεο, 
πξσηενγιπθάλεο (1%), θαη λεξό                         θαη 
ζ’ απηά νθείιεηαη ε ειαζηηθόηεηά ηνπο           ζε 
δπλάκεηο ζπκπίεζεο 



ANATOMIA 



ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ ΣΩΝ 

ΜΗΝΙΚΩΝ 

ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΦΟΡΣΙΟΤ  

 Μεηαθέξνπλ ην 30-70% ηνπ θνξηίνπ 

 πνπ δηαπεξλά ηελ άξζξσζε. 

 (50% ζε έθηαζε θαη 85-90% ζε θάκςε).  

 Αθαίξεζε ηνπ 1/3 ηνπ ρείινπο ηνπ κελίζθνπ, 

 απμάλεη 3,5 θνξέο ηελ πίεζε 

 πνπ δέρεηαη ε άξζξσζε. 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ ΣΩΝ ΚΡΑΓΑΜΩΝ 

 κέζσ ειαζηηθήο παξακόξθσζεο 

 ιόγσ θαηαζθεπήο! 



ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ ΣΩΝ 

ΜΗΝΙΚΩΝ 

ΜΔΙΩΗ ΣΩΝ ΠΙΔΔΩΝ (stress) 

 κεηά κεληζθεθηνκή 

 ε επηθάλεηα επαθήο κεηώλεηαη θαηά 1/3 

 θαη νη πηέζεηο απμάλνληαη 3 θνξέο. 

ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΗ ΔΠΑΛΛΗΛΙΑ                                       ΣΩΝ 

ΑΡΘΡΙΚΩΝ ΔΠΙΦΑΝΔΙΩΝ (Congruity) 

 Γεκίδνπλ ηα θελά κεηαμύ κεξνύ θαη θλήκεο                                          

θαη απμάλνπλ ηελ επηθάλεηα επαθήο. 

ΣΑΘΔΡΟΣΗΣΑ ΣΗ ΑΡΘΡΩΗ 

 Η ιεηηνπξγία απηή θαίλεηαη 

 από ηελ αύμεζε ησλ θνξηίσλ πνπ θαηαγξάθνληαη 

 ζηα νπίζζηα θέξαηα ησλ κελίζθσλ ζε ξήμε Π.Υ.. 



ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ ΣΩΝ 

ΜΗΝΙΚΩΝ 

ΠΔΡΙΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΙΝΗΔΩΝ  

 Πξνο ηα πίζσ κεηαθίλεζε                                                                  
(ζαλ θπκαηνζξαύζηεο ζην βαζύ θάζηζκα). 

ΛΙΠΑΝΗ ΣΗ ΑΡΘΡΩΗ  

 Μεηά ηελ αθαίξεζή ηνπο,                                                                   
απμάλεη ν ζπληειεζηήο ηξηβήο θαηά 20%. 

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΗ ΑΡΘΡΩΗ 

 Δηα ζπκπηέζεσο ζξεπηηθώλ νπζηώλ κέζα ζην ρόλδξν.                
Μεηά ηελ αθαίξεζή ηνπο,                                                            
αιινηώλεηαη ν ρόλδξνο θάησ από ην κελίζθν. 

 ΙΓΙΟΓΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ 

 Νεπξηθέο απνιήμεηο ηύπνπ Ι θαη ΙΙ                                                     
ζηηο πξνζθύζεηο ησλ θεξάησλ. 



ΑΓΓΔΙΩΗ ΣΩΝ ΜΗΝΙΚΩΝ 

Έζσ θαη Έμσ Αξηεξίεο 

ηνπ Γόλαηνο 

Πξνκεληζθηθό 

Σξηρνεηδηθό Πιέγκα 

Synovial Fringe 

Πεπιθεπικά αγγειώνεηαι ηο 10-25% 

ηος ΕΞΩ και ηο 10-30% ηος ΕΩ 

(Arnoczky 1982) 

Η Αιμάηωζη Μειώνεηαι με ηην Αύξηζη 

ηηρ Ηλικίαρ  

(50% καηά ηη Γέννηζη)  

Σο Τπόλοιπο Επαθίεηαι ζηη Διήθηζη για 

να Σπαθεί 



ΓΙΑΓΝΩΗ 

 Ρήμεηο Σύπνπ 1: Σξαπκαηηθέο 

 ηποθική Κάκωζη 

 

 Ρήμεηο Σύπνπ 2: Eθθπιηζηηθέο 

 Αςηόμαηα 

ΙΣΟΡΙΚΟ 



ΓΙΑΓΝΩΗ 

 Μόλν ην 80-90% αλαθαιεί 

ζπγθεθξηκέλν κεραληζκό θάθσζεο. 

 Από απηό, ην 50-60% ζπζρεηίδεηαη     

κε αζιεηηθή δξαζηεξηόηεηα. 

 πρλά ηα ζπκπηώκαηα αξρίδνπλ ώξεο 

κεηά ηελ αζιεηηθή δξαζηεξηόηεηα. 

ΙΣΟΡΙΚΟ 



ΓΙΑΓΝΩΗ 

ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ:    Ενδαπθπική ςλλογή    

ςνοδεύει ηο 51% ηων 

μηνιζκικών βλαβών 



ΓΙΑΓΝΩΗ 

 ΣΤΠΙΚΑ ΤΔΡΑΡΘΡΟ 

 Αξθεηέο ώξεο ή κέξεο από ηελ θάθσζε 

 ΕΝΙΟΣΕ ΑΙΜΑΡΘΡΟ 

 Άκεζα κε ηελ θάθσζε 

 Υαξαθηεξηζηηθό ξήμεο ζηελ αγγεηνύκελε δώλε, 
δειαδή πεξηθεξεηαθά 

ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ:    Ενδαπθπική ςλλογή    



ΓΙΑΓΝΩΗ 

Κλινική Εξέηαζη                         

Ενδαπθπικήρ ςλλογήρ    



ΓΙΑΓΝΩΗ 

πλερέο ή Δηαιείπνλ ! 

πλήζσο νθείιεηαη                  
ζηελ παξαθείκελε πκελίηηδα,  

ιόγσ ηεο θίλεζεο ησλ ηκεκάησλ 
ηνπ ξαγέληνο κελίζθνπ.  

Καηά θαλόλα επηδεηλώλεηαη 

κε ηελ δξαζηεξηόηεηα. 

ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ:    Άλγορ    



ΓΙΑΓΝΩΗ 

Δπειζόδια Δμπλοκών 

Τποκειμενικό Αίζθημα Αζηάθειαρ (GIVING WAY) 

Άηςπα Δνοσλήμαηα 

…ην γόλαηό κνπ δελ είλαη εληάμεη… 

…θάηη κεηαθηλείηαη κέζα ζην γόλαην… 

…θάηη θεύγεη από ηε ζέζε ηνπ θαη επαλέξρεηαη… 

ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ: 



ΓΙΑΓΝΩΗ 

Κλινική Εξέηαζη:       McMurray’s test 



ΓΙΑΓΝΩΗ 

Κλινική Εξέηαζη:       Apley’s Grinding test 



ΓΙΑΓΝΩΗ 

Κλινική Εξέηαζη:       Steinmann’s test 



ΓΙΑΓΝΩΗ 

 Επαηζζεζία ύζηνηρνπ Μεζαξζξίνπ (77-86%) 

 Αηξνθία Σεηξαθέθαινπ 

 Αθνπζηηθό Κιηθ! 

 Πηζαλή Παξακεληζθηθή Κύζηε 

Κλινική Εξέηαζη: 



ΓΙΑΓΝΩΗ 

Επηπιένλ επηβάιιεηαη ν έιεγρνο: 

 γηα ζπλππάξρνπζεο βιάβεο, 

 θπξίσο γηα ζπλδεζκηθέο θαθώζεηο, 

 δειαδή ξήμεηο ρηαζηώλ ή/θαη πιαγίσλ ζπλδέζκσλ 

 ζην 65% ησλ ξήμεσλ πξνζζίνπ ρηαζηνύ 

 ζπλππάξρεη κεληζθηθή βιάβε 

 ηεο επηγνλαηηδνκεξηαίαο άξζξσζεο, θαη 

 ηνπ ηζρίνπ θαη ηεο νζθύνο 

 γηα αληαλαθιαζηηθό πόλν, εηδηθά αλ 

 ηα επξήκαηα από ην γόλαην δελ είλαη ηππηθά 

Κλινική Εξέηαζη: 



ΓΙΑΓΝΩΗ 

 ΑΠΛΔ ΑΚΣΙΝΟΓΡΑΦΙΔ 

 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΗΜΑ 

 ΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΣΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 

 ΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ή ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΡΘΡΟΣΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 

Απεικονιζηικόρ Έλεγσορ: 



ΓΙΑΓΝΩΗ 

 ΑΠΛΔ ΑΚΣΙΝΟΓΡΑΦΙΔ 

Απεικονιζηικόρ Έλεγσορ: 



ΓΙΑΓΝΩΗ 

Μεγάιε θακπύιε εθκάζεζεο 

Παξεκβαηηθή κέζνδνο 

Αθηηλνβνιία 

Η δηαγλσζηηθή αθξίβεηα κεηώλεηαη 

αλ ζπλππάξρνπλ άιιεο βιάβεο,     

ή αλ ε κνξθνινγία ηεο ξήμεο      

δελ είλαη ηππηθή 

Απεικονιζηικόρ Έλεγσορ: 

 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΗΜΑ 



ΓΙΑΓΝΩΗ 

Γιαγνωζηική ακπίβεια 93%-98% για ηον έζω και 

 90%-96% για ηον έξω μηνίζκο 

Απνηηική ππογνωζηική αξία 83%-97% 

Μεγαιύηεξε επαηζζεζία από εηδηθόηεηα ζεκαίλεη 

ππεξζεξαπεία 

Ρήμεηο Grade I θαη Grade II δελ είλαη αιεζείο ξήμεηο 

θαη δελ πξνθαινύλ ζπκπηώκαηα 

Απεικονιζηικόρ Έλεγσορ: 

 ΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΣΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 



ΓΙΑΓΝΩΗ 

Απεικονιζηικόρ Έλεγσορ: 

 ΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΣΟΜΟΓΡΑΦΙΑ    (Καηάηαξη) 



ΓΙΑΓΝΩΗ 

Απεικονιζηικόρ Έλεγσορ: 

 ΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΣΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 



ΓΙΑΓΝΩΗ 

Απεικονιζηικόρ Έλεγσορ: 

 ΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΣΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 



ΓΙΑΓΝΩΗ 

 ΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ή ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΡΘΡΟΣΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 

Απεικονιζηικόρ Έλεγσορ: 


