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ΤΥΠΟΙ ΡΗΞΗΣ ΜΗΝΙΣΚΟΥ

Διάφοροι τρόποι ταξινόμησης
των ρήξεων μηνίσκου έχουν
προταθεί. Ανάλογα με την

κατεύθυνση, η ρήξη περιγράφεται
ως επιμήκης, εγκάρσια, λοξή, ορι-
ζόντια και συνδυασμός των ανω-
τέρω.4 Επιμήκεις ρήξεις που εκτεί-
νονται από το πρόσθιο έως το οπί-
σθιο κέρας του μηνίσκου αναφέ-
ρονται ως ρήξεις «λαβής κάδου»,
ενώ οι λοξές αναφέρονται ως ρήξεις
«ράμφους παπαγάλου». Ανάλογα
με την απόσταση της ρήξης από
την μηνισκοθυλακική συμβολή5 χω-
ρίζονται σε ρήξεις στην ερυθρή-
ερυθρή ζώνη (red-red zone, 0-3 mm
από την μηνισκοθυλακική συμβολή),
ρήξεις στην ερυθρή-λευκή ζώνη
(red-white zone, 3-5 mm από την
μηνισκοθυλακική συμβολή) και ρή-
ξεις στην λευκή-λευκή ζώνη (white-
white zone, >5 mm από την μηνι-
σκοθυλακική συμβολή). Η ταξινό-
μηση αυτή υποδηλώνει την αιμά-
τωση του μηνίσκου και έχει ιδιαίτερη
προγνωστική αξία για την επούλωση
της ρήξεως μετά από συρραφή.

Ανάλογα με την εντόπιση6 αναφέ-
ρονται ρήξεις του προσθίου τριτη-
μορίου (πρόσθιο κέρας), του μέσου
τριτημορίου και του οπισθίου τρι-
τημορίου (οπίσθιο κέρας). Με βάση
την επέκταση της ρήξης ή όχι σε

όλο το πάχος του μηνίσκου διακρί-
νονται σε τέλειες (επέκταση σε όλο
το πάχος) και ατελείς (μερική ρήξη).
Οι ατελείς ρήξεις αφορούν συνήθως
στην κνημιαία επιφάνεια του μηνί-
σκου και είναι συνήθως σταθερές
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι ρήξεις των διάρθριων μηνίσκων του γόνατος, αποτελούν μία από τις συ-
χνότερες παθήσεις που αντιμετωπίζει ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός. Οι
διάρθριοι μηνίσκοι του γόνατος, είχαν θεωρηθεί αρχικά ως μη λειτουργικά
υπολείμματα μυών και η αντιμετώπιση των ρήξεων του μηνίσκου ήταν η
ολική μηνισκεκτομή. Ο σημαντικός ρόλος του μηνίσκου στην απορρόφηση
ενέργειας, μεταφορά φορτίων, εξάλειψη της δυσαρμονίας της μηροκνημιαίας
άρθρωσης, λίπανση και σταθερότητα της άρθρωσης του γόνατος, έχει ανα-
γνωρισθεί και τεκμηριωθεί επιστημονικά τα τελευταία χρόνια και η αντιμετώπιση
των ρήξεων του μηνίσκου έχει ως στόχο πλέον, την όσο το δυνατό μεγαλύτερη
διατήρηση λειτουργικού μηνισκικού ιστού.1,2 Έτσι, άρχισε να εφαρμόζεται η
μερική μηνισκεκτομή, αντί της ολικής μηνισκεκτομής. Επιπλέον, από τις
αρχές της δεκαετίας του ’80, έχει γίνει παγκοσμίως αποδεκτό ότι κάποιες
από τις ρήξεις του μηνίσκου, μπορούν να επουλωθούν και πρέπει να αντιμε-
τωπίζονται με συρραφή του μηνίσκου.3

Η αλλαγή στον τρόπο αντιμετώπισης των ρήξεων του μηνίσκου έφερε και
κάποιες αλλαγές και προβληματισμούς στο πρόγραμμα αποκατάστασης μετά
από ρήξη μηνίσκου. Για την καλύτερη κατανόηση των αρχών στις οποίες
πρέπει να βασίζεται το πρόγραμμα αποκατάστασης καθώς και τυχόν
περιορισμών κατά την εφαρμογή του, περιγράφονται οι διάφοροι τύποι
ρήξης μηνίσκου και αναλύεται ο τρόπος σκέψης για την θεραπευτική
προσέγγιση ανάλογα με τον τύπο της ρήξης.

Λέξεις κλειδιά: μηνίσκος, ρήξη, θεραπεία, αποκατάσταση.
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όταν αφορούν σε λιγότερο από 50%
του πάχους του μηνίσκου.7 Οι ατε-
λείς και οι λοξές ρήξεις αναφέρονται
και ως «πτερυγοειδείς». Τέλος, με
βάση τη δυνατότητα παρεκτόπισης
με την αρθροσκοπική λαβίδα ψη-
λάφησης (probe) διακρίνονται σε
σταθερές (παρεκτόπιση <3 mm)
και ασταθείς (παρεκτόπιση ≥3 mm),
γεγονός που έχει ιδιαίτερη σημασία
για την επιλογή της θεραπείας. Στην
Εικόνα 1 παρουσιάζονται αρθρο-
σκοπικές εικόνες μερικών τύπων
ρήξεων μηνίσκου.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία των ρήξεων των διάρ-
θριων μηνίσκων του γόνατος είναι
κατά βάση χειρουργική. Συντηρη-
τική θεραπεία μπορεί να εφαρμοσθεί
μόνο σε ασυμπτωματικές ρήξεις, σε
σταθερές ρήξεις ή σε ρήξεις που
προκαλούν ελάχιστα συμπτώματα
σε λιγότερο δραστήριους ασθενείς.
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται
συνδυασμός χρήσης μη στεροειδών
αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, φυ-
σικοθεραπείας (κυρίως ενδυνάμωση
τετρακεφάλου) και περιορισμό των
δραστηριοτήτων του ασθενούς8 με
έμφαση στην αποφυγή εκείνων των
δραστηριοτήτων που αναπαραγά-
γουν τα συμπτώματα (φόρτιση με
το γόνατο σε κάμψη όπως βαθύ
κάθισμα, σκάλες και άλλα). Το πρό-
γραμμα αποκατάστασης στην συν-
τηρητική θεραπεία διέπεται από τις
ίδιες αρχές με αυτό της αποκατά-
στασης μετά μερική μηνισκεκτομή
(βλέπε παρακάτω) με χρονικό ορί-
ζοντα τις 30 μέρες, ή και περισσό-
τερο.

Χειρουργική θεραπεία συνιστάται
σε συμπτωματικές ρήξεις, που επη-
ρεάζουν της καθημερινές δραστη-
ριότητες του ασθενούς, ιδιαίτερα
λόγω της φύσεως της εργασίας του
ή ενασχόλησης του με κάποιο άθλη-
μα, καθώς και μετά από αποτυχία
της συντηρητικής θεραπείας.8 Ανά-
λογα με τα χαρακτηριστικά της ρή-
ξης (τύπος, εντόπιση και άλλα), η
χειρουργική θεραπεία μπορεί να εί-
ναι μηνισκεκτομή (μερική ή ολική)
ή συρραφή του μηνίσκου. Για περί-
που ένα αιώνα, η αντιμετώπιση των

ρήξεων του μηνίσκου, ανεξάρτητα
από τον τύπο της ρήξης, ήταν η
ολική μηνισκεκτομή.9 Η καλύτερη
κατανόηση, τα τελευταία χρόνια,
της εμβιομηχανικής και λειτουργικής
σημασίας του μηνίσκου έχει αλλάξει
την αντιμετώπιση των μηνισκικών
βλαβών. Σήμερα είναι παγκοσμίως
αποδεκτό ότι στόχος της χειρουρ-
γικής θεραπείας πρέπει να είναι η
διατήρηση όσο το δυνατό μεγαλύ-
τερου, λειτουργικού τμήματος του
μηνίσκου.2
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ABSTRACT

e tears of the menisci in the knee are one of the most common injuries that
an orthopaedic surgeon has to treat. e menisci in the knee were originally
considered to be non functional muscle remains and the relative injuries
were treated with total meniscectomy. e last years the important role of
the meniscus in energy absorption, load transfer, lubrication, stabilization
and harmonization of the tibiofemural joint has been recognized and accepted.
e treatment of the meniscal tear now aims at the best possible preservation
of the functional meniscal tissue.1,2 So, in the early 80’s the partial
meniscectomy started to replace the total one. It is universally accepted that
some of the meniscal tears can heal and must be treated with suturing.3 
e change of the treatment approach of the meniscal ruptures resulted in
some alterations in the rehabilitation programme aer a meniscal tear. e
various types of meniscal trears are described and the rationale for the
therapeutic approach according to each type is analyzed, in order to understand
better the underlying principles of the rehabilitation programme.  

Key words: meniscus, tear, treatment, rehabilitation
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Μηνισκεκτομή 

Η μερική μηνισκεκτομή (Εικόνα 2)
εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ρήξεως
μηνίσκου που η επούλωση (αυτό-
ματα ή μετά από συρραφή) δεν
είναι πιθανή. Τέτοιες ρήξεις είναι
οι εγκάρσιες, οι λοξές, οι ακτινωτές,
οι οριζόντιες, οι εκφυλιστικές, ι σύν-
θετες και οι ρήξεις στη μη αγγειού-
μενη περιοχή του μηνίσκου2,7 (white-
white zone). Κατά τη μερική μηνι-
σκεκτομή πρέπει να αφαιρείται το
ασταθές, ραγέν τμήμα του μηνίσκου,
ώστε να εξαλειφθούν τα μηχανικά
συμπτώματα, ο πόνος και ο ύγρα-

θρος.9 Ταυτόχρονα θα πρέπει να
επιδιώκεται η μεγιστοποίηση δια-
τήρησης σταθερού και λειτουργικού
υπολειπόμενου μηνίσκου.2 Ακτι-
νωτές ρήξεις μικρότερες από 3 mm
σε μήκος καθώς και μερικού πάχους
ρήξεις (<50%) θεωρούνται σταθερές
και δεν χρειάζονται εκτομή.7

Με δεδομένο λοιπόν ότι ο υπολει-
πόμενος μηνίσκος (μετά από μερική
μηνισκεκτομή) είναι σταθερός, η
μετεγχειρητική αποκατάσταση δεν
έχει περιορισμούς σε ότι αφορά
στην κίνηση και τη φόρτιση. Έτσι,
οι περισσότεροι ασθενείς ακολου-
θούν επιθετικό πρόγραμμα αποκα-

τάστασης.10

Στην πρώτη φάση (1η-4η μέρα)
στόχος είναι ο περιορισμός της
φλεγμονώδους αντίδρασης και του
μετεγχειρητικού υγράθρου και η
επανάκτηση του πλήρους εύρους
τροχιάς της κίνησης. Ταυτόχρονα
αρχίζουν ασκήσεις ενδυνάμωσης
κυρίως του τετρακεφάλου αλλά και
άλλων μυϊκών ομάδων του σκέλους.
Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δί-
νεται στην ενδυνάμωση του έσω
πλατέος μυός που ατροφεί περισ-
σότερο, τόσο λόγω του προεγχει-
ρητικού πόνου, όσο και λόγω της
ίσχαιμης περίδεσης που χρησιμο-

Εικόνα 1. Αρθροσκοπικές εικόνες διαφόρων τύπων ρήξης μηνίσκου. 
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ποιείται στο χειρουργείο. Κατά την
φάση αυτή ο ασθενής δύναται να
χρησιμοποιεί βακτηρίες μασχάλης
για καλύτερη μετεγχειρητική αναλ-
γησία. Η χρήση των βακτηριών μα-
σχάλης δεν έχει ως στόχο την προ-
στασία των ανατομικών δομών του
γόνατος, και ως συνέπεια ο ασθενής
ενθαρρύνεται να βαδίσει χωρίς βα-
κτηρίες μόλις εκλείψει η μετεγχει-
ρητική χωλότητα.
Κατά τη δεύτερη φάση (5η-20η
μέρα) στόχος είναι η ενδυνάμωση
του σκέλους με ταυτόχρονη διατή-
ρησης του ανώδυνου και πλήρους
εύρους τροχιάς της κίνησης και η
σταδιακή επάνοδος στις λειτουρ-
γικές δραστηριότητες. Δεν υπάρχει
περιορισμός στο είδος των ασκή-
σεων που θα ακολουθηθούν. Θα
πρέπει όμως να δίνεται έμφαση
στην ενδυνάμωση του τετρακεφά-
λου ξεκινώντας με ισομετρικές ασκή-
σεις και ασκήσεις κλειστής κινητικής
αλυσίδας και κατόπιν πλειομετρικές
ασκήσεις. Πολύ υποβοηθητική κρί-
νεται και η χρήση του εργομετρικού
ποδήλατου, τόσο για την ανάκτησης
ικανοποιητικής αερόβιας ικανότη-
τας, όσο και για τη διατήρηση της
κίνησης του γόνατος και τη μυϊκή

ενδυνάμωση του σκέλους. Σημει-
ώνεται ότι η κολύμβηση, παρά το
ότι κρίνεται ως ιδιαίτερα επωφελής
άσκηση, δεν επιτρέπεται μέχρι την
αφαίρεση των ραμμάτων (συνήθως
12η μετεγχειρητική μέρα).
Η τελευταία φάση της μετεγχειρη-
τικής αποκατάστασης (>20η μέρα)
αφορά στην πλήρη επάνοδο του
ασθενούς στις λειτουργικές δρα-
στηριότητες. Στις ασκήσεις της προ-
ηγούμενης φάσης προστίθενται ει-
δικές ως προς το άθλημα ή την ερ-
γασία ασκήσεις καθώς και ασκήσεις
ιδιοδεκτικότητας.
Προϋπόθεση για τη μετάβαση από
την μία φάση αποκατάστασης στην
επόμενη είναι η επίτευξη των στόχων
της εκάστοτε φάσης και όχι τα χρο-
νικά περιθώρια που αναφέρθηκαν.
Έτσι, ο συνολικός χρόνος αποκα-
τάστασης μεταβάλλεται ανάλογα
με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
ασθενούς και στις περισσότερες
των περιπτώσεων, πλήρης επάνοδος,
στις πριν της κάκωσης δραστηριό-
τητες, παρατηρείται την 20η-30η
μετεγχειρητική μέρα.

Συρραφή Μηνίσκου

Διάφορες τεχνικές για τη συρραφή
του μηνίσκου έχουν περιγραφεί και
μπορούν να χωρισθούν στις παρα-
κάτω κατηγορίες: τις ανοικτές, τις
αρθροσκοπικώς υποβοηθούμενες
(inside-out και outside-in) και τις
αμιγώς αρθροσκοπικές τεχνικές
(Eικόνα 3) (all inside).
Η επούλωση μετά από ρήξη μηνί-
σκου εξαρτάται από διάφορους πα-
ράγοντες, όπως ο τύπος της ρήξης,
η απόσταση από τον θύλακο, η ταυ-
τόχρονη συνδεσμοπλαστική του

προσθίου χιαστού συνδέσμου, η
σταθερότητα του γόνατος, η ηλικία
του ασθενούς, η χρονιότητα της
ρήξης, το μήκος της ρήξης, η εντό-
πιση στον έσω ή έξω μηνίσκο, η
παρουσία εκφυλιστικών αλλοιώσε-
ων, ο φυσιολογικός μηχανικός άξο-
νας του σκέλους, η τεχνική της
συρραφής και η μετεγχειρητική απο-
κατάσταση.2,11,12,13,14,15,16

Ιδανική για συρραφή θεωρείται η
πρόσφατη, κάθετη, επιμήκης, πε-
ριφερική, ασταθής ρήξη σε νέο άτο-
μο με σταθερό γόνατο, χωρίς εκ-
φυλιστικές αλλοιώσεις και φυσιο-
λογικό μηχανικό άξονα.7,10,17,18

Ρήξεις οι οποίες είναι δυνατό να
επουλωθούν αυτόματα και δεν  χρει-
άζονται συρραφή είναι αυτές που
εντοπίζονται στην αγγειούμενη ζώνη
του μηνίσκου (ερυθρή-ερυθρή ή
ερυθρή-λευκή ζώνη), έχουν μήκος
<10 mm και είναι σταθερές κατά
την προσπάθεια παρεκτόπισης
(<3mm) με την αρθροσκοπική λα-
βίδα ψηλάφησης (probe).7 

Οι ενδείξεις για συρραφή μηνίσκου
διευρύνονται διαρκώς τα τελευταία
χρόνια και πολλοί συγγραφείς συ-
νιστούν συρραφή ακόμα και σε ρή-
ξεις στην μη αγγειούμενη ζώνη του
μηνίσκου (white-white zone) ή και
σε σύνθετες ρήξεις, ιδιαίτερα σε νε-
ότερους και δραστήριους ασθε-
νείς.19,20,21 Η εξατομίκευση της κάθε
περίπτωσης, ίσως, είναι η πιο σωστή
προσέγγιση για το αν θα πρέπει να
γίνει μερική μηνισκεκτομή ή συρ-
ραφή του μηνίσκου.
Διάφορες τεχνικές που προάγουν
τη διαδικασία της επούλωσης έχουν
προταθεί, όπως τεχνικές οι νεαρο-
ποίησης της ρήξης και απόξεσης
του θυλάκου22,23,24 ή η εφαρμογή

Εικόνα 2. Αρθροσκοπική εικόνα

μερικής έσω μηνισκεκτομής από

10ετίας. 
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εξωγενούς ινώδους πήγματος
(exogenous fibrin clot).25,26 Η φι-
λοσοφία των τεχνικών αυτών βα-
σίζεται στην βιολογία της επούλω-
σης και ίσως θα πρέπει να χρησι-
μοποιούνται όταν αποφασίζεται
συρραφή στο μη αγγειούμενο τμήμα
του μηνίσκου ή σε σύνθετες ρήξεις
μηνίσκου.
Η μετεγχειρητική αποκατάσταση
μετά από συρραφή μηνίσκου, όπως
ήδη έχει αναφερθεί, παίζει πολύ ση-
μαντικό ρόλο στην επούλωση της
ρήξης. Η προστασία της συρραφής
με περιορισμούς στην φόρτιση και
την κίνηση κατά την άμεση μετεγ-
χειρητική περίοδο αποτελεί καθο-
ριστικό παράγοντα για την επού-
λωση της ρήξης και την επιτυχή
αποκατάσταση.
Για την καλύτερη κατανόηση των
περιορισμών στη φόρτιση είναι απα-
ραίτητη η κατανόηση σε βάθος της
εμβιομηχανικής των διάρθριων μη-
νίσκων του γόνατος. Είναι γνωστό
λοιπόν ότι οι μηνίσκοι κατά την
φόρτιση του σκέλους εξωθούνται
περιφερικά.27 Συγκεκριμένα, κατά
τη φόρτιση του σκέλους το πρόσθιο
κέρας του έσω μηνίσκου μετακινείται
κατά 7.1 mm και αυξάνει σε ύψος
κατά 2.6 mm, το σώμα του έσω μη-
νίσκου μετακινείται περιφερικά κατά
3.6 mm, το οπίσθιο κέρας του έσω
μηνίσκου μετακινείται κατά 3.9 mm
και αυξάνει σε ύψος κατά 2.0 mm,
ενώ το πρόσθιο κέρας του έξω μη-
νίσκου μετακινείται κατά 9.5 mm
και αυξάνει σε ύψος κατά 4.0 mm,
το σώμα το έξω μηνίσκου μετακι-
νείται περιφερικά κατά 3.7 mm και
το οπίσθιο κέρας του έξω μηνίσκου
μετακινείται κατά 5.6 mm και αυ-
ξάνει σε ύψος κατά 2.4 mm. Οι,

σχήματος σφήνας, μηνίσκοι κατά
τη φόρτιση του γόνατος συνθλί-
βονται και εξωθούνται από τις συμ-
πιεστικές δυνάμεις προς τα έξω. Οι
ισχυρές οστικές προσφύσεις του
προσθίου και οπισθίου κέρατος
έχουν ως αποτέλεσμα την επιμή-
κυνση των κυκλοτερών κολλαγόνων
ινών που με αυτό τον τρόπο απορ-
ροφούν ενέργεια. Έτσι, οι κάθετες
αξονικές δυνάμεις μετατρέπονται
από τους μηνίσκους28 σε εγκάρσιες
«δυνάμεις στεφάνης» (hoop-forces).
Με βάση τα παραπάνω, το τμήμα
του μηνίσκου περιφερικά της ρήξης
επιμηκύνεται περισσότερο σε σχέση
με το κεντρικό, ραγέν τμήμα του
μηνίσκου. Ως αποτέλεσμα, παρά το
γεγονός ότι με τη φόρτιση του σκέ-
λους αναπτύσσονται δυνάμεις συμ-
πίεσης, κάθετες στην κατεύθυνση
της ρήξης, δημιουργούνται επίσης
μικροκινήσεις στην εστία της ρήξης,
παράλληλες με την κατεύθυνση αυ-
τής, κάνοντας έτσι επισφαλή την
επούλωση. Πολύ σημαντική για την
απάλειψη αυτών των μικροκινήσεων
είναι η σταθερότητα της συρραφής
που εξαρτάται, κυρίως, από το μέ-

γεθος της ρήξης και την τεχνική
συρραφής που χρησιμοποιήθηκε.
Ο χειρουργός θα πρέπει να εκτιμήσει
τα ασφαλή όρια φόρτισης του πά-
σχοντος σκέλους και να οριοθετήσει
την έναρξη και το βαθμό φόρτισης
ανάλογα με τους παράγοντες που
αναφέρθηκαν παραπάνω.
Σε ότι αφορά στην επιτρεπόμενη
ελευθερία κίνησης του γόνατος μετά
από συρραφή μηνίσκου, είναι γνω-
στό από την εμβιομηχανική ότι οι
μηνίσκοι κινούνται ακολουθώντας
τους μηριαίους κονδύλους κατά την
κάμψη-έκταση του γόνατος. Έτσι,
κατά την κάμψη 0° έως 120° μετα-
κινούνται προς τα πίσω με τον έσω
μηνίσκο να μετακινείται περίπου
5.1 mm και τον έξω μηνίσκο περίπου
11.2 mm.29 Η μετακίνηση είναι με-
γαλύτερη στο πρόσθιο κέρας των
μηνίσκων σε σχέση με το οπίσθιο,
με επακόλουθο την ελάττωση της
προσθιοπίσθιας διαμέτρου τους
κατά την κάμψη του γόνατος.30 Οι
μηνίσκοι κινούνται επίσης κατά την
έσω-έξω στροφή της κνήμης ακο-
λουθώντας τους κνημιαίους κον-
δύλους.31 Ως αποτέλεσμα, η κίνηση

Εικόνα 3. Αρθροσκοπική εικόνα περιφερικής ρήξης έσω μηνίσκου. Κα-

θήλωση  με  απορροφήσιμες καρφίδες πολυγαλακτικού οξέος.
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του γόνατος δημιουργεί επίσης μι-
κροκινήσεις στην εστία της ρήξης
επηρεάζοντας επομένως την πορεία
της επούλωσης. Ο χειρουργός θα
αποφασίσει για το χρονοδιάγραμμα
και το βαθμό της κίνησης του γό-
νατος στηριζόμενος στην σταθε-
ρότητα της συρραφής.
Από την άλλη μεριά, είναι γνωστό
ότι η φόρτιση του σκέλους αποτελεί
μια άσκηση κλειστής κινητικής αλυ-
σίδας και η ελεύθερη βάδιση απο-
τελεί βασική καθημερινή δραστη-
ριότητα. Σε ότι αφορά στην κίνηση
του γόνατος, η γρηγορότερη ανά-
κτηση του πλήρους εύρους τροχιάς
της κίνησης αποτρέπει τον σχημα-
τισμό συμφύσεων που οδηγεί σε
μετεγχειρητική δυσκαμψία ή ακόμα
και αρθροΐνωση και συντελεί στην
ταχύτερη λειτουργική αποκατάστα-
ση. Ως εκ τούτου, η όσο το δυνατό
ταχύτερη φόρτιση και κινητοποίηση
είναι ιδιαιτέρως σημαντικοί παρά-
γοντες για την γρήγορη και επιτυχή
επανένταξη στις προ της κάκωσης
δραστηριότητες. Έτσι προκύπτει δί-
λημμα στον χειρουργό και διχο-
γνωμία στην βιβλιογραφία σχετικά
με τους περιορισμούς στο μετεγ-
χειρητικό πρόγραμμα αποκατάστα-
σης μετά από συρραφή μηνίσκου.
Μερικοί συγγραφείς32,33,34 προτεί-
νουν ένα επιθετικό πρόγραμμα απο-
κατάστασης χωρίς περιορισμούς
στην κίνηση του γόνατος και τη
φόρτιση του σκέλους, από την πρώ-
τη μετεγχειρητική μέρα. Αντίθετα,
κάποιοι άλλοι συγγραφείς35,36,37,38,39,40

συνιστούν πιο συντηρητικά προ-
γράμματα αποκατάστασης μετά από
συρραφή μηνίσκου. Οι Tenuta και
Arciero41 μελέτησαν συγκριτικά
το συντηρητικό και επιθετικό πρό-

γραμμα φυσικοθεραπείας μετά από
συρραφή μηνίσκου με ράμματα και
βρήκαν ότι οι ασθενείς που ακο-
λούθησαν το συντηρητικό πρό-
γραμμα εμφάνισαν μεγαλύτερο πο-
σοστό επούλωσης του μηνίσκου
(85%) σε σχέση με τους ασθενείς
που ακολούθησαν το επιθετικό πρό-
γραμμα φυσικοθεραπείας (57%).
Φαίνεται λοιπόν, ότι ένα πιο συν-
τηρητικό πρόγραμμα φυσικοθερα-
πείας, ίσως να είναι προτιμότερο,
ιδιαίτερα μετά από συρραφή μεγά-
λων (>4cm σε μήκος) ρήξεων. Σε
κάθε περίπτωση, ο χειρουργός θα
πρέπει να ορίζει σαφώς τους τυχόν
περιορισμούς εξατομικευμένα για
κάθε ασθενή. Στις περισσότερες
των περιπτώσεων οι περιορισμοί
διαρκούν 6 εβδομάδες.
Αναλυτικά στην πρώτη φάση (έως
και 3η εβδομάδα) στόχος είναι η
εξάλειψη του πόνου και του υγρά-
θρου και η ανάκτηση του επιθυμη-
τού εύρους τροχιάς της κίνησης. Ο
ασθενής φέρει λειτουργικό νάρθηκα
γόνατος και προοδευτικά αυξάνει
το εύρος κίνησης ξεκινώντας από
τις 0°-30° μέχρι τις 0°-60° ή και 0°-
90° εφόσον έχει επιτραπεί από τον
θεράποντα ιατρό. Η βάδιση γίνεται
χωρίς φόρτιση με την βοήθεια βα-
κτηριών μασχάλης. Εάν υπάρχει
σχετική οδηγία από τον χειρουργό,
μπορεί να επιτραπεί μερική φόρτιση
του σκέλους, πάντα όμως με τον
λειτουργικό νάρθηκα κλειδωμένο
στις 0°. Στην φάση αυτή αρχίζει η
ενδυνάμωση όλων των μυϊκών ομά-
δων του σκέλους κυρίως όμως του
τετρακεφάλου με ισομετρικές ασκή-
σεις λόγω των περιορισμών που
αναφερθήκαν. Ιδιαίτερη σημασία
έχει να τονιστεί ότι εάν στην συρ-

ραφή συμπεριλαμβάνεται και το
οπίσθιο κέρας του έσω μηνίσκου,
τότε απαγορεύονται όλες οι ασκή-
σεις ενδυνάμωσης των οπισθίων
μηριαίων για τρεις εβδομάδες. Ο
λόγος είναι ότι ο ημιυμενώδης μυς
καταφύεται εκτός των άλλων και
στο οπίσθιο κέρας του έξω μηνίσκου
(43.2%),42 ενώ ο έσω μηνίσκος συν-
δέεται εμμέσως με τον ημιμεμβρα-
νώδη μυ διαμέσου του θυλάκου.43

Όπως γίνεται κατανοητό λοιπόν, η
σύσπαση των οπισθίων μηριαίων
θα μπορούσε να προκαλέσει ανε-
πιθύμητες δυνάμεις διάσπασης στην
εστία της ρήξης και να επηρεάσει
την πορεία της επούλωσης.
Στην δεύτερη φάση (4η έως και 6η
εβδομάδα) στόχος είναι η αύξηση
του εύρους κίνησης μέχρι τις 0°-
90° και της φόρτισης του σκέλους
(από καθόλου σε μερική ή από με-
ρική σε πλήρη). Ταυτόχρονα συνε-
χίζονται οι ασκήσεις ενδυνάμωσης
του σκέλους (συμπεριλαμβανομέ-
νων και των οπισθίων μηριαίων).
Στην τρίτη φάση (7η έως και 10η
εβδομάδα) στόχος είναι η ανάκτηση
πλήρους εύρους κίνησης και η πλή-
ρης φόρτιση χωρίς την εμφάνιση
πόνου ή υγράθρου. Η μυϊκή ενδυ-
νάμωση συνεχίζεται με μεγαλύτερη
ποικιλία ασκήσεων λόγω της άρσης
των περιορισμών.
Στην τέταρτη φάση (μετά την 10η
εβδομάδα) το πρόγραμμα αποκα-
τάστασης επικεντρώνεται στην επι-
στροφή στις προ της κάκωσης δρα-
στηριότητες με ασκήσεις ενδυνά-
μωσης,  ιδιοδεκτικότητας καθώς
και ειδικές ως προς το άθλημα ή
την εργασία ασκήσεις. Η επιστροφή
στις αθλητικές δραστηριότητες ή
την βαρειά εργασία δεν επιτρέπεται
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πριν τον τέταρτο μήνα και με την
προϋπόθεση ότι η κλινική εξέταση
και οι λειτουργικές δοκιμασίες είναι
στα φυσιολογικά όρια.

Υποκατάστατα Μηνίσκων

Η κατανόηση της εμβιομηχανικής
και λειτουργικής σημασίας των διάρ-
θριων μηνίσκων του γόνατος, και
ιδιαιτέρα ο προστατευτικός ρόλος
τους στην εμφάνιση οστεοαρθρίτ-
δας, έχει οδηγήσει στην αναζήτηση
λύσεων για τις περιπτώσεις που δεν
είναι δυνατή η διατήρησή τους.
Παρά τη συνεχή διεύρυνση των εν-
δείξεων συρραφής μετά από ρήξη
μηνίσκου, πολλές είναι οι περιπτώ-
σεις που χρήζουν σχεδόν ολικής
μηνισκεκτομής θέτοντας τον αρ-

θρικό χόνδρο του γόνατος εκτε-
θειμένο σε αυξημένα φορτία, με
κίνδυνο την εμφάνιση εκφυλιστικών
αλλοιώσεων. Για τις περιπτώσεις
αυτές έχει προταθεί η χρησιμοποίηση
υποκατάστατων των μηνίσκων, ιδι-
αίτερα σε νεότερης ηλικίας ασθενείς.
Διαθέσιμα υποκατάστατα σήμερα
είναι τα αλλομοσχεύματα μηνί-
σκου44 και τα κολλαγονούχα εμ-
φυτεύματα.2 Η καθήλωση του υπο-
κατάστατου του μηνίσκου γίνεται
με συρραφή με ράμματα και η με-
τεγχειρητική αποκατάσταση ακο-
λουθεί τις αρχές αυτής μετά από
συρραφή ρήξης μηνίσκου. Θα πρέπει
πάντως να σημειωθεί ότι η χρήση
υποκατάστατων μηνίσκου δεν είναι
ιδιαίτερα διαδεδομένη στη χώρα

μας για διάφορους λόγους (κόστος,
έλλειψη αλλομοσχευμάτων και
άλλα).
Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι
όλα τα παραπάνω ισχύουν στην
αντιμετώπιση μεμονωμένων ρήξεων
μηνίσκου. Τυχόν συνυπάρχουσα πα-
θολογία, όπως συνδεσμική ή χόν-
δρινη βλάβη, απαιτεί διαφορετική
θεραπευτική προσέγγιση και ενδε-
χομένως διαφορετικό πρόγραμμα
αποκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση,
ο θεράπων ιατρός θα πρέπει να
θέτει με σαφήνεια τους περιορισμούς
και σε συνεργασία με τον φυσικο-
θεραπευτή να εκτιμάται η πρόοδος
της αποκατάστασης για την ταχύ-
τερη επάνοδο του ασθενούς στις
προ της κάκωσης δραστηριότητες.
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