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Info

κής επέμβασης.
Σε ποιους μπορεί να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη επέμβαση; Σε 
ασθενείς που πάσχουν από αρθρίτιδα, η οποία έχει προσβάλει 
σημαντικά την άρθρωση (οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδής αρθρί-
τιδα, μετατραυματική προχωρημένη αρθρίτιδα κ.ά.). 
Πώς εξασφαλίζεται η αρτιότητα στο εμφύτευμα; Η απόλυτη μέ-
τρηση των αξόνων  του άκρου με την αξονική τομογραφία τριών 
σημείων και η μελέτη των ιδιαιτεροτήτων της  άρθρωσης του 
γόνατος του κάθε ατόμου ξεχωριστά, καθώς και της διαφορο-
ποίησης του  γόνατος ανάλογα με το φύλο (αντρικό ή γυναικείο 
γόνατο) βοηθούν στη δημιουργία του  ιδανικού εμφυτεύματος. 
Και ποια πλεονεκτήματα παρουσιάζει η μέθοδος;
Καταρχάς γίνεται μικρότερη χειρουργική τομή, μικρότερος 
τραυματισμός των ιστών κατά τη διάρκεια της χειρουργικής 
επέμβασης, λόγω των ειδικών εργαλείων που συνοδεύουν το 
εμφύτευμα και εν τέλει απαιτείται συνολικά λιγότερος χειρουρ-
γικός χρόνος.Επιπλέον, υπάρχει μικρότερη απώλεια αίματος, 
γεγονός που ελαχιστοποιεί την ανάγκη μετεγχειρητικής μετάγ-
γισης, είναι λιγότερος ο μετεγχειρητικός πόνος και μικρότερη η 
χρονική διάρκεια παραμονής στην κλινική. Η απόλυτη εφαρ-
μογή των εμφυτευμάτων στο γόνατο του ασθενή προσφέρει 
εξαιρετική κινητικότητα της χειρουργημένης άρθρωσης, γρηγο-
ρότερη αποκατάσταση και ταχύτερη επιστροφή στις επαγγελμα-
τικές και καθημερινές του δραστηριότητες.

ια από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην ιστο-
ρία της ορθοπαιδικής αποτελεί η ολική   αντι-
κατάσταση της άρθρωσης του γόνατος με ειδι-
κά υλικά. Η πρώτη επέμβαση έγινε το 1968, 
ενώ μέχρι σήμερα η βελτίωση των χειρουργι-

κών τεχνικών και υλικών αναβαθμίζει διαρκώς την αποτελε-
σματικότητά της. 
Σε ποιο βαθμό έχει εξελιχθεί η αρθροπλαστική σήμερα; Με τη 
βοήθεια της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και της χειρουργικής τε-
χνογνωσίας, η επέμβαση της αρθροπλαστικής γόνατος αλλά-
ζει σελίδα. Η νέα εποχή της εφαρμογής στον ασθενή των εξατο-
μικευμένων εμφυτευμάτων της αρθροπλαστικής προσδίδει την 
απόλυτη εναρμόνιση των υλικών με την ειδική ανατομική του 
κάθε ανθρώπου ξεχωριστά, που έχει την ανάγκη αντικατάστα-
σης της άρθρωσης του γόνατος. 
Πώς διαφοροποιείται η εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνα-
τος (Patient Specific Instrument, PSI) από την κλασική μέθο-
δο; Στην εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος  τα εμφυτεύ-
ματα που θα τοποθετηθούν στο μηριαίο οστούν και στην κνήμη 
(άρθρωση του γόνατος) κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ανα-
τομικές ιδιαιτερότητες του ατόμου, λαμβάνοντας υπόψη τις κλί-
σεις και στροφές που έχει όλο το κάτω άκρο. Για την επίτευξη 
αυτού απαιτείται μια διαδικασία μελέτης και δημιουργίας του 
εμφυτεύματος από ομάδα εξειδικευμένων ανθρώπων, η οποία 
ξεκινά από τον ειδικό ορθοπαιδικό, τους εμβιομηχανικούς επι-
στήμονες και τέλος, τα ειδικά κέντρα ανάπτυξης και δημιουργί-
ας των εμφυτευμάτων στην Ελβετία. Ένα επιπλέον πλεονέκτη-
μα που παρουσιάζει είναι ότι η σχεδίαση και η δημιουργία του 
εμφυτεύματος λαμβάνει υπόψη της και το φύλο, αν δηλαδή, θα 
εφαρμοστεί σε άντρα ή γυναίκα.
Μπορείτε να μας εξηγήσετε ποια διαδικασία ακολουθεί-
ται; Μετά την κλινική εξέταση και τη μελέτη των ακτινογρα-
φιών από τον εξειδικευμένο ορθοπαιδικό, ο ασθενής θα κάνει 
αξονική τομογραφία τριών σημείων (γόνατο, ισχίο και ποδο-
κνημική άρθρωση). Κατόπιν, οι εξετάσεις στέλνονται σε ειδι-
κό κέντρο στην Ελβετία όπου ομάδα επιστημόνων -με τη βοή-
θεια της ηλεκτρονικής τεχνολογίας αιχμής και σε συνεργασία 
με τον θεράποντα ορθοπαιδικό χειρουργό- δημιουργούν το 
εμφύτευμα της αρθροπλαστικής γόνατος, το οποίο μπορεί να 
εφαρμοστεί στον συγκεκριμένο ασθενή και μόνον. Η διαδικα-
σία διαρκεί τέσσερις εβδομάδες. Το εμφύτευμα αποστέλλεται 
στον θεράποντα γιατρό, ο οποίος επικοινωνεί με τον ασθενή 
του για τον προγραμματισμό και την επιτέλεση της χειρουργι-
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Η αρθρίτιδα των γονάτων αποτελεί ένα από 
τα συχνότερα προβλήματα του μυοσκελετικού 
συστήματος. Ζητήσαμε από τον ορθοπαιδικό 
χειρουργό ΓΕΩΡΓΙΟ Δ. ΓΚΟΥΔΕΛΗ MD, 
Ph.D. να μας μιλήσει για την πλέον σύγχρονη 
μέθοδο αποκατάστασης.   
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΟΝΙΑ ΤΑΛΑΝΤΙΝΟΥ 

Εξατομικευμένη  
αρθροπλαστική γόνατος


