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Οξζνπεδηθόο  

 Γ.Ν.Κεθαινληάο 



πλεζέζηεξεο αηηίεο θαηαζηξνθήο ησλ 

αξζξώζεσλ: 

1) Δθθπιηζηηθή αξζξίηηδα (νζηεναξζξίηηδα) 

2) Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα 

3) Σξαπκαηηθή αξζξίηηδα 

 

Οη αξζξώζεηο πνπ πξνζβάιινληαη πην ζπρλά 

είλαη ηα γόλαηα, ηα ηζρία, ηα δάθηπια θαη νη 

ώκνη.  



ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΙ ΜΔΓΑΛΔ ΑΡΘΡΧΔΙ 

 

 

  1)ΑΡΘΡΧΗ ΙΥΙΟΤ 

 

 

 2)ΑΡΘΡΧΗ ΓΟΝΑΣΟ 





Η άξζξσζε ηνπ ηζρίνπ 



Η άξζξσζε ηνπ ηζρίνπ 
(ζηνηρεία αλαηνκίαο) 

• Ο ρόλδξνο πξνζηαηεύεη ηα νζηά  από θζνξά θαη 

παξέρεη καιαθή, αλώδπλε θίλεζε. 

 



Καζώο ν αξζξηθόο ρόλδξνο 

θζείξεηαη, ηα νζηά αξρίδνπλ 

λα έξρνληαη ζε κηα επώδπλε 

επαθή κεηαμύ ηνπο. Σα 

πξώηκα ζηάδηα ηεο 

νζηεναξζξίηηδαο κπνξνύλ λα 

αληηκεησπηζηνύλ κε έλα 

πιήζνο ζπληεξεηηθώλ, κε 

ρεηξνπξγηθώλ αγσγώλ.  



Χζηόζν, θαζώο ν αξζξηθόο ρόλδξνο ζπλερίδεη λα θζείξεηαη θαη 

ηα ζπκπηώκαηα ηεο αξζξίηηδαο απνθηνύλ κεγαιύηεξε νμύηεηα, 

κπνξεί λα ζπζηεζεί ε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γηα ηελ 

επηδηόξζσζε ηνπ θαηεζηξακκέλνπ νζηνύ θαη ρόλδξνπ. 
 

 



• Δηδηθά όηαλ ε κε εγρεηξεηηθή ζεξαπεία απνηπγράλεη 

λα ειέγμεη ηηο ελνριήζεηο θαη ηε δπζθακςία ηεο 

αξζξίηηδαο ηνπ ηζρίνπ, ν ρεηξνπξγόο ελδέρεηαη λα 

ζπζηήζεη Οιηθή Αξζξνπιαζηηθή Ιζρίνπ.  



Τγηήο θεθαιή κεξηαίνπ 



Καηεζηξακκέλε θεθαιή κεξηαίνπ 



    

        ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΘΕΝΩΝ: 

 

 

• Παροσζία ζσλετούς άιγοσς θαηά ηελ βάδηζε, τωιόηεηα θαη 
άιγος ερεκίας ηο ηειεσηαίο ηρίκελο. 

• Αλεπηηστής προζπάζεηα ύθεζες ζσκπηωκάηωλ κε 
ζσληερεηηθές κεζόδοσς. 

• Η αθηηλοιογηθή εηθόλα λα εκθαλίδεη προτωρεκέλε λόζο. 

• Ελεκέρωζε γηα ηοσς θηλδύλοσς θαη ηοσς περηορηζκούς ποσ 
προθύπηοσλ από ηελ επέκβαζε. 

• Έιεγτος γηα ζσλοδές ζοβαρές παζήζεης. 

• Καζορηζκός απαηηήζεωλ θαη προζδοθηώλ  



• Η νιηθή αξζξνπιαζηηθή ηζρίνπ είλαη κία 
ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα 
ηελ αληηθαηάζηαζε κίαο θαηεζηξακκέλεο, 
ζπλήζσο ιόγσ ηεο αξζξίηηδαο, άξζξσζεο ηνπ 
ηζρίνπ. 



• ηελ νιηθή αξζξνπιαζηηθή ηζρίνπ ν ρεηξνπξγόο 
αληηθαζηζηά ηελ θεθαιή ηνπ κεξηαίνπ νζηνύ πνπ έρεη 
ππνζηεί θζνξά κε έλα κεηαιιηθό ή θεξακηθό ζθαηξηθό 
εκθύηεπκα ζηεξεσκέλν ζε ζηπιεό, ελώ ζηελ 
ππνδνρή ηνπνζεηείηαη πνιπαηζπιέλην ή κεηαιιηθό 
θππέιιην κε έλζεην πνιπαηζπιελίνπ (πιαζηηθό). Η 
πξόζεζε κπνξεί λα ζηεξεσζεί κε νξζνπεδηθό  
ηζηκέλην, ή εθαξκόδεηαη ζηελ θαηάιιειε ζέζε κε ηελ 
άζθεζε πίεζεο, ρσξίο ηε ρξήζε ηζηκέληνπ. 



Ο.Α ηζτίοσ – T.H.A 
Γ.Ν.Κεθαιοληάς 
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ΤΛΙΚΑ 

ΥΡΗΗ ΠΡΟΘΔΔΧΝ ΥΧΡΙ ΣΙΜΔΝΣΟ 

ΚΟΣΤΛΗ : ΔΙΝΑΙ ΑΠΟ ΣΙΣΑΝΙΟ . 

ΦΔΡΔΙ ΟΠΔ ΓΙΑ ΥΡΗΗ ΚΟΥΛΙΧΝ 

ΚΑΙ ΔΝΘΔΣΟ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΔΝΙΟ 

ΤΦΗΛΗ ΠΤΚΝΟΣΗΣΑ ΜΔ ΓΔΙΟ 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΞΑΡΘΡΗΜΑΣΧΝ . 
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ΠΡΟΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΟ 

ΥΔΓΙΑΜΟ 

ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΘΔΗ 

19 



Η εγρείξεζε 

   
• πλήζσο δηαξθεί έσο θαη δύν ώξεο  

• Ο ρεηξνπξγόο  εθηειεί κία κόλν ηνκή (20 έσο 25 cm) 
πάλσ από ην ηζρίν θαη ην κεξό. Η ηνκή κπνξεί λα είλαη 
κηθξόηεξε αλάινγα κε ηελ ηερληθή πνπ εθαξκόδεηαη. 



• Η ππνδνρή ηεο ιεθάλεο 

δηακνξθώλεηαη έηζη ώζηε 

λα ζρεκαηίδεηαη έλα ξερό 

θππέιιην θαη λα κπνξεί λα 

ηνπνζεηεζεί ζε απηό κία 

ηερλεηή ππνδνρή 

(θνηύιε). Σν ηερλεηό 

κέξνο ηνπ κεξηαίνπ νζηνύ 

κπνξεί έπεηηα λα 

εθαξκόζεη ζε απηή ηελ 

ππνδνρή.  

 



• Σν επάλσ άθξν 

ηνπ κεξηαίνπ 

νζηνύ 

αθαηξείηαη θαη 

ζην εζσηεξηθό 

ηνπ 

ηνπνζεηείηαη 

έλαο ζηπιεόο 

επάλσ ζηνλ 

νπνίν 

εθαξκόδεηαη 

έλα ζθαηξηθό 

εκθύηεπκα. 

 



Ο ρεηξνπξγόο θιείλεη ην ρεηξνπξγηθό ηξαύκα κε 

ξάκκαηα ή ζύξκαηα θαη ζην  ηέινο ειέγρεη ην 

απνηέιεζκα κε αθηηλνγξαθία. 
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ΕΠΙΠΛΟΚΕ 
• ΓΙΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΔ 
• Καθώζεηο αγγείσλ 

• Καθώζεηο λεύξσλ 

• Κάηαγκα 

• Λάζνο ηνπνζέηεζε εκθπηεπκάησλ 

• εκαληηθή αληζνζθειία 

• ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΔ 
• Θξόκβνη ζηα θάησ άθξα θαη ζηνλ πλεύκνλα 

• Φιεγκνλή 

• Δμάξζξεκα 

• Υαιάξσζε αξζξνπιαζηηθήο 

• Φζνξά πιηθώλ 

• Οζηεόιπζε 

• Έθηνπε νζηενπνίεζε. 

 

 



ΔΞΑΡΘΡΗΜΑ 



Αλάξξωζε κεηά ηε ρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε 
 

Οη αζθήζεηο θπζηνζεξαπείαο θαη ην κεηεγρεηξεηηθό πξόγξακκα 

αζθήζεσλ είλαη ζεκαληηθά. Γεληθά  ε αλάξξσζε επέξρεηαη αξθεηά 

γξήγνξα, σζηόζν ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, ν αζζελήο αξρηθά 

ρξεηάδεηαη παηεξίηζεο ή πεξηπαηεηήξα θαη ζηε ζπλέρεηα κπαζηνύλη γηα 

κεξηθνύο κήλεο. 

Η δηάξθεηα λνζειείαο πνηθίιιεη, αιιά κπνξεί λα θπκαίλεηαη από 3 έσο 

10 εκέξεο. Μεηά ην εμηηήξην, απαηηνύληαη θαζεκεξηλέο θπζηνζεξαπείεο 

θαη αζθήζεηο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηεγρεηξεηηθήο πεξηόδνπ ν αζζελήο δηδάζθεηαη 

ηερληθέο γηα λα βαδίδεη, λα αλεβαίλεη θαη λα θαηεβαίλεη ζθάιεο, λα 

θάζεηαη θαη λα ζεθώλεηαη από ηελ θαξέθια, ην θάζηζκα ηνπ 

απηνθηλήηνπ, θαζώο θαη ην θάζηζκα ηεο ηνπαιέηαο. 

 



Επηζηξνθή ζηελ εξγαζία 

 

πλήζσο απηό επηηπγράλεηαη ζε δηάζηεκα 2-3 

κελώλ, σζηόζν πνιινί άλζξσπνη, εηδηθόηεξα 

εθείλνη πνπ εθηεινύλ θαζηζηηθέο εξγαζίεο, 

επηζηξέθνπλ λσξίηεξα. Κάζε άλζξσπνο έρεη 

ηδηαηηεξόηεηεο  θαη  γηαπηό  ν γηαηξόο  ζα πξέπεη λα 

ηνλ ζπκβνπιεύζεη ζρεηηθά κε ην πόηε ζα είλαη 

έηνηκνο λα επηζηξέςεη ζηελ εξγαζία ηνπ. 



Η ΑΡΘΡΧΗ ΣΟΤ ΓΟΝΑΣΟ 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=4F9uZg5q2_NaoM&tbnid=XF3fiy90BOqpSM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.shape.gr%2Fygeia%2Fnews-trends%2Fponos-sto-gonato-oi-athlitikes-kakwseis-exoun-therapeia.html&ei=bwhzUq29F43Y0QWSg4CYBA&bvm=bv.55819444,d.d2k&psig=AFQjCNHufaLqpnkXcNhC39rSi1HNqah9_w&ust=1383356773386434
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 Η θζνξά ηωλ γνλάηωλ από 

νζηεναξζξίηηδα, ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα, 

κεηαηξαπκαηηθή αξζξίηηδα  θαη άιιεο πην 

ζπάληεο αηηίεο  νδεγεί ζηε δπζρέξεηα ή 

αθόκα θαη ζηελ αδπλακία εθηέιεζεο απιώλ 

δξαζηεξηνηήηωλ όπωο ην πεξπάηεκα ή   ε 

άλνδνο ηωλ ζθαινπαηηώλ  θαζώο θαη ζε 

άιγνο εξεκίαο. 



Εάλ ηα θάξκαθα γηα έιεγρν ηωλ 
ζπκπηωκάηωλ θαη ηα βνεζήκαηα  
πεξπαηήκαηνο (κπαζηνύλη) δελ είλαη 
πιένλ απνηειεζκαηηθά, ώζηε ηα 
ζπκπηώκαηα λα νδεγνύλ ζε 
ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ηεο δωήο,  
ηόηε πξέπεη λα εμεηαζζεί ε πηζαλόηεηα 
ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο  
αληηθαηάζηαζεο ηωλ γνλάηωλ. 



Κιηληθή εηθόλα 
 

Ο πόλνο απνηειεί ην πξώην ζύκπησκα ηεο πάζεζεο. Αξρηθά 

εκθαλίδεηαη κεηά από θόπσζε θαη ζηε ζπλέρεηα κεηά από 

παξαηεηακέλε αθηλεζία. Πνιιέο θνξέο νη αζζελείο 

αλαθέξνπλ πσο δπζθνιεύνληαη λα ζεθσζνύλ από ην θξεβάηη 

ή κεηά από παξακνλή ζε θάζηζκα γηα ιίγε ώξα. Αξγόηεξα ν 

πόλνο γίλεηαη ζπλερήο αθόκε θαη θαηά ηελ αλάπαπζε θαη 

κεξηθέο θνξέο μππλάεη ηνλ αζζελή ηε λύρηα. 

 

Η δπζθακςία απνηειεί ην δεύηεξν ζύκπησκα θαη κπνξεί λα 

νδεγήζεη αθόκε θαη ζε πεξηνξηζκό ηεο θίλεζεο ηεο 

άξζξσζεο. Η παξακόξθσζε απνηειεί ηελ ηειηθή θαηάιεμε 

ηεο πάζεζεο.   



Τγηέο θαη θαηεζηξακκέλν γόλαην 





Ro :Βαξηά Ο.Α.γνλάησλ 



Rν: βαξηά Ο.Α. γνλάησλ 





Οιηθή αξζξνπιαζηηθή γόλαηνο  είλαη ε επέκβαζε 

αληηθαηάζηαζεο ηεο θζαξκέλεο/θαηεζηξακκέλεο  

άξζξωζεο ηνπ γόλαηνο  κε κηα ηερλεηή άξζξωζε πνπ  

απνηειείηαη από κέηαιιν θαη πιαζηηθό. 

  Επηρεηξείηαη ζην ηειηθό ζηάδην θαηαζηξνθήο ηεο 

άξζξωζεο. 

 Με ηελ επέκβαζε απηή κεηώλεηαη ν πόλνο, 

απνθαζίζηαηαη ε θίλεζε ηνπ αζζελνύο θαη έηζη  

βειηηώλεηαη ε πνηόηεηα δωήο ηνπ.  

              ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚΗ ΓΟΝΑΣΟ 

    

  

 



Η επέκβαζε 

•  

ηελ νιηθή αξζξνπιαζηηθή 

γόλαηνο αληηθαζίζηαληαη νη 

θαηεζηξακκέλεο πεξηνρέο ηεο 

άξζξσζεο ηνπ γόλαηνο κε 

εκθπηεύκαηα από θξάκαηα 

αηζαιηνύ θαη ηηηαλίνπ θαη 

πιαζηηθνύ (πνιπαηζπιέλην), ηα 

νπνία είλαη πνιύ αλζεθηηθά θαη 

απνιύησο ζπκβαηά κε ηνλ 

αλζξώπηλν νξγαληζκό. 



Ro  T.K.R. 

 







Δπηπινθέο 

Μηθξνβηαθή ινίκσμε 1-2% 

Θξόκβσζε-Πλεπκνληθή εκβνιή 1-2% 

Δπώδπλν-δύζθακπην γόλαην 4% 

 



Παξά ηελ πηζαλόηεηα  επηπινθώλ ην 

90-95% ησλ ρεηξνπξγεκέλσλ είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη  από ηελ επέκβαζε 

ιόγσ ηεο αλαθνύθηζεο θαη ηεο 

βειηίσζεο  ιεηηνπξγηθόηεηαο πνπ 

πξνζθέξεη. 
 



Η  T.K.R. δελ κεηαηξέπεη ηνλ 

αζζελή ζε αζιεηή, όκσο ηνλ 

απαιιάζζεη  από ηνλ πόλν θαη ηνπ 

επηηξέπεη λα έρεη θπζηνινγηθή 

απιή  δξαζηεξηόηεηα. 



Μεηεγρεηξεηηθά  επηθίλδπλεο 

δξαζηεξηόηεηεο 
• Σξέμηκν 

• Αζιήκαηα κε άικαηα 

• Έληνλε αεξνβηθή γπκλαζηηθή 



Μεηεγρεηξεηηθά  αλακελόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο 
• Πεξίπαηνη αλαςπρήο 

• Κνιύκβεζε 

• Οδήγεζε 

• Βόιηεο κε πνδήιαην 

• Άλνδνο ζθάιαο 

 





Η νιηθή αξζξνπιαζηηθή ηνπ 

ηζρίνπ θαη ηνπ γόλαηνο απνηειεί 

ην κεγαιύηεξν επίηεπγκα ηεο 

νξζνπεδηθήο ρεηξνπξγηθήο 



Sir John Charnley 
• Οη αξζξνπιαζηηθέο 

ζεσξνύληαη επεκβάζεηο 

πεηπρεκέλεο κε ηηο νπνίεο νη 

πάζρνληεο αλαθνπθίδνληαη 

από ηνλ πόλν θαη 

επηζηξέθνπλ ζηηο 

θπζηνινγηθέο ηνπο 

δξαζηεξηόηεηεο. ηνλ 

άλζξσπν πνπ ηηο επηλόεζε 

απνλεκήζεθε ν ηίηινο ηνπ 

ηππόηε γηα ηηο ππεξεζίεο 

πνπ πξνζέθεξε ζηελ 

αλζξσπόηεηα. Πνιιά 

άηνκα ζώζεθαλ από 

βαξηέο αλαπεξίεο.  

  



ΣΑ ΙΥΙΑ 

  ΠΡΙΝ…… ΚΑΙ……ΜΕΣΑ 



Δπραξηζηώ. 


