
Περίληψη
Οι επιλογές για τις ρήξεις μηνίσκου εμπίπτουν 

σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: συντηρητική, μηνισκε-
κτομή (meniscectomy) ή επισκευή-επιδιόρθωση του 
μηνίσκου (meniscal repair). Η επιλογή της καταλλη-
λότερης θεραπείας για κάθε ασθενή εξαρτάται τόσο 
από παράγοντες σχετιζόμενους με τον ασθενή όσο 
και χαρακτηριστικά της ρήξης. Υπάρχουν στοιχεία που 
υποδεικνύουν ότι οι εκφυλιστικές ρήξεις σε ηλικιωμέ-
νους ασθενείς χωρίς μηχανικά συμπτώματα μπορούν 
να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με συντηρητι-
κή θεραπεία με ένα δομημένο πρόγραμμα φυσικής 
θεραπείας ως πρώτη γραμμή. Ακόμα κι αν αυτοί οι 
ασθενείς χρειάζονται αργότερα μηνισκεκτομή, θα επι-
τύχουν παρόμοιες λειτουργικές εκβάσεις απ 'ό,τι αν 
είχαν αντιμετωπιστεί χειρουργικά εξαρχής. Η μερική 
μηνισκεκτομή είναι κατάλληλη για συμπτωματικές 
ρήξεις που δεν μπορούν να επιδιορθωθούν και μπο-
ρεί ακόμα να διατηρήσει τη λειτουργία του μηνίσκου, 
ειδικά όταν το περιφερικό χείλος του μηνίσκου είναι 
άθικτο. Η αποκατάσταση-επισκευή του μηνίσκου 
(Meniscal repair) έχει 80% επιτυχία σε 2 χρόνια και εί-
ναι καταλληλότερη σε νεότερους ασθενείς με αναγώ-
γιμες ρήξεις (reducible tears) που είναι περιφερειακά 
με οριζόντια ή διαμήκη πορεία. Ωστόσο, απαιτείται 
προσεκτική επιλογή τεχνικής και επιδιόρθωσης, με 
καλή συμμόρφωση με τη  μετεγχειρητική αποκατά-
σταση, η οποία συχνά αποτελείται από στήριξη και 
αποφυγή φόρτισης-βάρους για 4-6 εβδομάδες.

Εισαγωγή 
Οι ρήξεις μηνίσκου είναι η συνηθέστερη παθο-

λογία του γόνατος με μέση ετήσια επίπτωση 66 ανά 
100000 περιστατικά1. Ιστορικά πιστεύεται ότι οι μη-
νίσκοι δεν εξυπηρετούσαν κανένα λειτουργικό σκοπό 
και συχνά αποκόπτονταν με ανοιχτή ολική μηνισκεκτο-
μή2. Ο McMurray3 περιέγραψε ότι η ανεπαρκής απο-
μάκρυνση του μηνίσκου ήταν η αιτία της αποτυχίας 
της μηνισκεκτομής. Το 1948, ο Fairbank4 ανέφερε τα 
κλινικά αποτελέσματα 107 ασθενών μετά από ολική 
μηνισκεκτομή και διαπίστωσε ότι η πλειοψηφία είχε 
προοδευτική ισοπέδωση του κονδύλου και στένωση 
του αρθρικού χώρου. Αυτή η μελέτη άλλαξε σημαντι-
κά την προσέγγιση στην αντιμετώπιση των μηνισκικών 
ρήξεων. Πιο πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η λει-
τουργία του γόνατος ήταν άμεσα σχετιζόμενη με την 
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ποσότητα ιστού του μηνίσκου που παρέμεινε5. Η αυ-
ξημένη γνώση των μακροπρόθεσμων συνεπειών και η 
μεταβαλλόμενη βιομηχανική στο μετά μηνισκεκτομής 
γόνατο, έχει δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις τεχνικές 
διατήρησης του μηνίσκου. Αυτή η ανασκόπηση διε-
ρευνά τα αποδεικτικά στοιχεία για τη διαχείριση των 
μηνισκικών ρήξεων και πότε θα πρέπει να εξεταστεί 
κάθε θεραπευτική επιλογή βάσει των διαθέσιμων 
στοιχείων.

Ανατομία 
Οι μηνίσκοι είναι σφηνοειδείς ινοχόνδρινες δομές 

που βρίσκονται μεταξύ των μηριαίων κονδύλων και 
του κνημιαίου οροπεδίου (plateau). Ο έσω μηνίσκος 
έχει σχήμα "U" και καλύπτει περίπου το 60% του έσω 
διαμερίσματος, ενώ ο έξω μηνίσκος έχει σχήμα "C" με 
μικρότερη απόσταση μεταξύ των εμπρόσθιων και οπί-
σθιων κεράτων που καλύπτουν το 80% του πλάγιου 
(lateral) διαμερίσματος6. Ο μηνισκικός ιστός αποτελεί-
ται κυρίως από ύδωρ και ίνες κολλαγόνου τύπου Ι7. 
Αυτές οι ίνες φέρονται περιφερειακά από το πρόσθιο 
κέρας του συνδέσμου  προς το οπίσθιο κέρας και κα-
ταλήγουν στο εξωτερικό τριτημόριο. Οι ίνες βοηθούν 
στην απορρόφηση της ενέργειας, μετατρέποντας τις 
αξονικές δυνάμεις φόρτισης στην άρθρωση σε δα-
κτυλιοειδείς τάσεις (hoop stresses) μέσα στον ιστό. 
Υπάρχουν επίσης ακτινικές ίνες που εμποδίζουν το δι-
αμήκη διαχωρισμό των περιφερειακών ινών8. Η δομή 
αυτών των ινών είναι κλινικά σημαντική όταν απο-
φασίζεται ποιες ρήξεις είναι σταθερές ή είναι αστα-
θείς και δικαιολογείται η εκτομή ή η αποκατάσταση. 
Η αιμάτωση των μηνίσκων έχει μεγάλη σημασία για 
την πιθανή επούλωση ενός μηνίσκου κατά την επιδι-
όρθωσή του. Η αιμάτωση προέρχεται από την περιφέ-
ρεια μέσω των μέσων και των πλευρικών γονατιδικών 
αρτηριών9. Έχουν οριοθετηθεί δύο διακριτές ζώνες, η 
κόκκινη ζώνη στην περιφέρεια και η λευκή  ζώνη κε-
ντρικά. Διαχωρίζονται από μια κόκκινη-λευκή περιοχή 
με χαρακτηριστικά από κάθε ζώνη. Οι ρήξεις που βρί-
σκονται στη λευκή ζώνη είναι απίθανο να αναπτύξουν 
επουλωτική απόκριση.

Ταξινόμηση των ρήξεων μηνίσκου 
Οι ρήξεις μηνίσκου ταξινομούνται συχνά ανάλογα 

με τον προσανατολισμό τους. Μπορούν να είναι κά-
θετες διαμήκεις, κάθετες ακτινικές, οριζόντιες, πλάγι-
ες ή σύνθετες10.Οι διαμήκεις ρήξεις είναι συχνότερα 
μεσολαβητικές, ενώ οι ακτινικές παρατηρούνται πιο 
συχνά πλευρικά11. Κατακόρυφες-κάθετες διαμήκεις 
ρήξεις επισυμβαίνουν μεταξύ των περιφερειακών 
ινών κολλαγόνου. Συνεπώς, η βιομηχανική του γόνα-
τος δεν διακόπτεται πάντα και οι ρήξεις αυτές μπο-
ρεί να είναι ασυμπτωματικές. Ολικές κάθετες ρήξεις 
μπορεί κάποιες φορές να περιστραφούν μέσα στην 
άρθρωση και είναι γνωστές ως ρήξεις δίκην "λαβής 
κουβά (bucket handle)". Αυτές είναι ασταθείς ρήξεις 
που προκαλούν μηχανικά συμπτώματα ή «αληθινό 
κλείδωμα» του γόνατος. Οι κατακόρυφες ακτινικές 

ρήξεις διαταράσσουν τις περιφερειακές ίνες κολλαγό-
νου και επηρεάζουν την ικανότητα του μηνίσκου να 
απορροφά τις μηροκνημιαίες φορτίσεις12. Αυτές οι 
ρήξεις δεν είναι συνήθως επιδεκτικές για επισκευή. 
Η μερική μηνισκεκτομή δεν αποκαθιστά πλήρως τη 
λειτουργικότητα του γόνατος και πιθανόν να εμφα-
νιστούν επιταχυνόμενες εκφυλιστικές αλλοιώσεις13. 
Οριζόντιες ρήξεις χωρίζουν το μηνίσκο σε άνω και 
κάτω μέρος και μπορεί να υπάρχουν χωρίς κλινικά συ-
μπτώματα14. Είναι συνήθως μηχανικά σταθερές αλλά 
μπορεί να προκαλέσουν πλάγια ρήγματα-πτερύγια. 
Η συχνότητά τους αυξάνεται με την ηλικία και συχνά 
συνοδεύονται από μηνισκικές κύστεις15. Οι λοξές ρή-
ξεις δημιουργούν πλάγια ρήγματα-πτερύγια (flaps) 
τα οποία είναι μηχανικά ασταθή και συνδέονται με 
μηχανικά συμπτώματα. Αυτό το είδος ρήξης απαιτεί 
εκτομή για να αποτραπεί η επέκταση της ρήξης καθώς 
το πτερύγιο εγκλωβίζεται μέσα στην άρθρωση κατά τη 
διάρκεια της κάμψης. Σύνθετες ή εκφυλιστικές ρήξεις 
συμβαίνουν εκεί όπου υπάρχουν δύο ή περισσότερα 
μοτίβα ρηγμάτων-ρήξεων. Είναι πιο συχνές στους ηλι-
κιωμένους και έχουν σχετιζόμενες οστεοαρθριτικές 
αλλοιώσεις-μεταβολές στο γόνατο.

Μη επεμβατική- συντηρητική αντιμε-
τώπιση 

Οι μη επεμβατικές θεραπείες για τραυματισμούς 
στο μηνίσκο ήταν καλά τεκμηριωμένες, ιδιαίτερα για 
εκφυλιστικές ρήξεις. Η άσκηση έχει αποδειχθεί ότι 
βελτιώνει τη λειτουργικότητα του γόνατος και μειώ-
νει τον πόνο στις αρθρώσεις16,17. Σε μια μελέτη18 δια-
πιστώθηκε ότι η ενίσχυση των τετρακέφαλων με χρή-
ση στατικού ποδήλατου για είκοσι πέντε λεπτά τρεις 
φορές την εβδομάδα για δέκα εβδομάδες βελτίωσε 
τη λειτουργικότητα του γόνατος κατά 35% σε ασθε-
νείς με οστεοαρθρίτιδα. Ο Herrlin19  επέκτεινε αυτή τη 
θεωρία σε ασθενείς με εκφυλιστικές ρήξεις έσω μηνί-
σκου σε μια προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη. Ενε-
νήντα ασθενείς μέσης ηλικίας με μη-τραυματικές μα-
γνητικές τομογραφίες επιβεβαίωσαν ότι οι ρήξεις έσω 
μηνίσκου διαχωρίστηκαν σε δύο ομάδες θεραπείας1, 
με αρθροσκοπική μερική μηνισκεκτομή ακολουθού-
μενη από εποπτευόμενη άσκηση ή με εποπτευόμενη 
άσκηση μόνο. Οι στόχοι της άσκησης ήταν να βελτιω-
θεί η μυϊκή δύναμη, η ευελιξία και η ιδιοδεκτικότητα 
για μια περίοδο οκτώ εβδομάδων. Έγιναν πολλαπλές  
βαθμολογίες-σκορ των αποτελεσμάτων σε οκτώ εβδο-
μάδες και 6 μήνες. Σημαντικές βελτιώσεις σε όλα τα 
αποτελέσματα εντοπίστηκαν κατά την παρακολού-
θηση (follow-up). Δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές 
στη βελτίωση μεταξύ των ομάδων, που υποδηλώνει 
ότι ο συνδυασμός της αρθροσκοπικής μερικής μηνι-
σκεκτομής και εποπτευόμενης άσκησης δεν οδηγεί 
απαραιτήτως σε μεγαλύτερες βελτιώσεις από ό, τι 
μόνο η άσκηση σε αυτή την ομάδα ασθενών. Οι συγ-
γραφείς συστήνουν την άσκηση με επίβλεψη ως θε-
ραπεία πρώτης γραμμής. Μια μελέτη παρακολούθη-
σης (follow-up study) έδειξε ότι οι ομοιότητες μεταξύ 



των ομάδων διατηρήθηκαν μετά από πέντε χρόνια20. 
Ωστόσο, το ένα τρίτο των ασθενών από την ομάδα 
άσκησης εξακολουθούσε να εμφανίζει συμπτώματα 
στο γόνατο μετά την άσκηση αλλά βελτιώθηκε στο 
ίδιο επίπεδο με τους υπόλοιπους ασθενείς μετά από 
αρθροσκοπική χειρουργική επέμβαση με μερική μηνι-
σκεκτομή. Αυτά τα αποτελέσματα επανεμφανίστηκαν 
μετά από μια πολυκεντρική τυχαιοποιημένη ελεγ-
χόμενη μελέτη (multicentre randomised controlled 
study) 351 ασθενών ηλικίας άνω των 45 ετών με ρήξη 
μηνίσκου και παρουσία οστεοαρθρίτιδας21. Δεν διαπι-
στώθηκαν σημαντικές διαφορές στο μέγεθος της βελ-
τίωσης της λειτουργικής κατάστασης και του πόνου 
μεταξύ της μερικής μηνισκεκτομής και της φυσικής 
θεραπείας μετά από παρακολούθηση δώδεκα μηνών. 
Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι υπήρξε επίσης 
διασταύρωση από την ομάδα φυσικής θεραπείας 
στην ομάδα χειρουργικής επέμβασης στο 35% των 
ασθενών. Οι παράγοντες για τη διασταύρωση αυτή 
δεν καθορίστηκαν και ενδέχεται να έχουν στρεβλωθεί 
τα αποτελέσματα. Τα λειτουργικά αποτελέσματα των 
διασταυρωμένων ασθενών μετά από 12 μήνες, ωστό-
σο, ήταν παρόμοια με εκείνους τους ασθενείς που 
είχαν αρχικά χειρουργική επέμβαση, υποδηλώνοντας 
ότι η μη επεμβατική-συντηρητική θεραπεία είναι μια 
λογική στρατηγική πρώτης γραμμής. Σε μια μελέτη οι 
ερευνητές22 συνέκριναν συντηρητικές ασκήσεις ενδυ-
νάμωσης με τη μηνισκεκτομή για εκφυλιστικές οριζό-
ντιες ρήξεις του οπίσθιου κέρατος του έσω μηνίσκου. 
Ικανοποιητικά κλινικά αποτελέσματα βρέθηκαν και 
στις δύο ομάδες μετά από 2 χρόνια παρακολούθησης 
χωρίς σημαντική διαφορά όσον αφορά τον πόνο, τη 
λειτουργικότητα και την ικανοποίηση του ασθενούς. 
Όλα τα κλινικά δεδομένα ελήφθησαν χρησιμοποιώ-
ντας ερωτηματολόγια τα οποία μπορεί να είναι πολύ 
υποκειμενικά. Μια άλλη μελέτη23 που ακολούθησε 
την επίδραση της εποπτευόμενης θεραπείας άσκησης 
σε 37 ασθενείς με εκφυλιστικά δάκρυα του μεσαίου 
μηνίσκου βρήκε βελτίωση στις λειτουργικές βαθμολο-
γίες γόνατος μέχρι 6 μήνες, μετά την οποία παρατηρή-
θηκε πτώση και εξέλιξη της οστεοαρθρίτιδας. Η πτώ-
ση σχετίζεται επίσης με τον  δείκτη μάζας σώματος 
των ασθενών. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι 
οι πρώιμες εκφυλιστικές μεταβολές είναι πιθανότερο 
να εμφανιστούν μετά τη μηνισκεκτομή και τη συντη-
ρητική διαχείριση 24,25. Ωστόσο, τα σημερινά στοιχεία 
υποδηλώνουν ότι αν και η συντηρητική αντιμετώπιση 
μπορεί να είναι ευεργετική αρχικά, περίπου το ένα 
τρίτο των ασθενών θα συνεχίσει με μηνισκεκτομή για 
να επιτύχει ικανοποιητική ανακούφιση από τον πόνο 
και λειτουργικά αποτελέσματα. Με την προϋπόθεση 
ότι οι ασθενείς με εκφυλιστικές ρήξεις έχουν ένα ισχυ-
ρό και εποπτευόμενο πρόγραμμα άσκησης, μπορούν 
αρχικά να διαχειριστούν συντηρητικά. Εάν τα συ-
μπτώματα επιμένουν θα μπορούσαν στη συνέχεια να 
αντιμετωπιστούν με μηνισκεκτομή. Δεν υπήρξαν με-
λέτες που να αναφέρουν μη χειρουργική-συντηρητική 
αντιμετώπιση οξέων μηνισκικών ρήξεων σε νεαρούς 

ασθενείς.

Μηνισκεκτομή 
Είναι πλέον γνωστό ότι οι μηνίσκοι παίζουν σημα-

ντικό ρόλο στο γόνατο. Οι κύριες λειτουργίες τους πε-
ριλαμβάνουν τη διανομή του φορτίου, την απορρό-
φηση κραδασμών και τη σταθεροποίηση. Επιπλέον, 
μπορεί να έχουν ρόλους στη λίπανση αρθρώσεων, τη 
διατροφή του αρθρικού χόνδρου και την ιδιοδεκτικό-
τητα26. Οι Baratz και συν.27  διεξήγαγαν μια βιομηχανι-
κή πτωματική μελέτη και διαπίστωσαν ότι μετά από 
ολική μηνισκεκτομή έσω μηνίσκου παρατηρείται μεί-
ωση της ενδοαρθρικής επιφάνειας επαφής κατά περί-
που 75% και η μέγιστη πίεση επαφής αυξήθηκε κατά 
περίπου 235%. Συγκρίσιμα αποτελέσματα βρέθηκαν 
σε μια μελέτη των Ahmed και Burke28. Η πίεση στο  μη-
νίσκο αυξήθηκε κατά 85% κατά τη διάρκεια της κάμ-
ψης και η πίεση επαφής κατά 100%-200% μετά από 
ολική μηνισκεκτομή. Σε άλλη έρευνα29, αναφέρεται 
μια μακροχρόνια κλινική μελέτη με παρακολούθηση 
21 ετών ασθενών μετά από ολική μηνισκεκτομή σε 
σύγκριση με τους αντίστοιχους μάρτυρες. Οι ερευνη-
τές επιβεβαιώνουν ότι η αυξημένη πίεση που παρατη-
ρείται στις βιομηχανικές μελέτες οδηγεί σε ακτινολο-
γικές ενδείξεις οστεοαρθρίτιδας με σχετικό κίνδυνο σε 
14. Έχει επίσης αποδειχθεί ότι ο κίνδυνος ανάπτυξης 
οστεοαρθρίτιδας μετά την μηνισκεκτομή έξω μηνί-
σκου είναι μεγαλύτερος από το ισοδύναμο για τον 
έσω30,31. Αυτό οφείλεται στην κυρτότητα του έξω πλά-
γιου κνημιαίου plateau, που αντικατοπτρίζει την κυρ-
τότητα του απομακρυσμένου μηριαίου κονδύλου. Ελ-
λείψει μηνίσκου, υπάρχει μεγαλύτερη τάση να 
σημειώνεται φόρτιση. Το έσω κνημιαίο plateau είναι 
κοίλο, παρέχοντας κάποιο βαθμό στήριξης ακόμη και 
χωρίς μηνίσκο32. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε προη-
γουμένως, ο έξω μηνίσκος καλύπτει ένα μεγαλύτερο 
ποσοστό του διαμερίσματος και μεταφέρει το 70% 
του φορτίου του διαμερίσματος σε σύγκριση με το 
50% του έσω, με τον κίνδυνο ανάπτυξης οστεοαρθρί-
τιδας33. Δεδομένων των δραστικών αλλαγών στη βιο-
μηχανική του γόνατος μετά από την ολική μηνισκεκτο-
μή, το ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί στα οφέλη της 
διατήρησης όσο το δυνατόν περισσότερου μηνίσκου. 
Η μερική μηνισκεκτομή στοχεύει στην απομάκρυνση 
μόνο του σχισμένου τεμαχίου του μηνίσκου, διατηρώ-
ντας ταυτόχρονα τον κανονικό-φυσιολογικό μηνίσκο, 
ειδικά στο περιφερειακό χείλος, το οποίο είναι κυρίως 
υπεύθυνο για τη βιομηχανική λειτουργία του γονά-
του34. Οι Northmore-Balll35 συνέκριναν την αρθροσκο-
πική μερική μηνισκεκτομή με την ανοιχτή μερική και 
ολική μηνισκεκτομή σε 219 γόνατα. Ανέφεραν ότι 90% 
των ασθενών είχαν καλή ή εξαιρετική ικανοποίηση 
μετά από αρθροσκοπική μερική μηνισκεκτομή σε σύ-
γκριση με μόνο το 68% που είχαν υποστεί σε ανοιχτή 
ολική μηνισκεκτομή μετά από 4,3 χρόνια παρακολού-
θησης. Ο Burks και συν. σε μελέτη τους36  βρήκαν επί-
σης καλά ή εξαιρετικά αποτελέσματα σε 88% των 
ασθενών μετά από μερική μηνισκεκτομή και οι 
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Jaureguito και συν.37  αναφέρουν ότι το 90% των ασθε-
νών αναφέρουν καλά ή εξαιρετικά αποτελέσματα, με 
το 85% να επιστρέφει στο επίπεδο προ-τραυματισμού 
των δραστηριοτήτων σε 2 χρόνια μετά τη χειρουργική 
επέμβαση. Τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα μετά 
από μερική μηνισκεκτομή είναι ενθαρρυντικά, με πε-
ρίπου 90% να παρουσιάζουν ικανοποιητικά κλινικά 
αποτελέσματα. Αρκετές μακροχρόνιες μελέτες δεί-
χνουν ότι η μερική μηνισκεκτομή μπορεί να καθυστε-
ρήσει την εκφύλιση αλλά όχι να την αποτρέψει. Σε μια 
μελέτη38 που εξέταζε 136 ασθενείς μετά από μερική 
μηνισκεκτομή για απομονωμένες ρήξεις μηνίσκου, σε 
8,5 έτη παρακολούθησης υπήρξε ρυθμός επανεπέμ-
βασης 22,8%, ενώ το 53% των ασθενών είχαν οστεο-
αρθριτικές ακτινολογικές μεταβολές σε σύγκριση με 
μόλις 22% στα ανεπηρέαστα γόνατα ελέγχου. Μια δι-
αχρονική μελέτη 147 αθλητών μετά από μηνισκεκτο-
μή για έναν απομονωμένο τραυματισμό στο μηνίσκο 
παρακολουθήθηκαν σε 4,5 χρόνια και στη συνέχεια 
και πάλι σε 14 χρόνια. Κατά την πρώτη παρακολούθη-
ση, περίπου οι μισοί ήταν ασυμπτωματικοί, αλλά 
αυτό μειώθηκε σε περίπου στο ένα τρίτο στην τελική 
παρακολούθηση. Επίσης, η συχνότητα των ακτινογρα-
φικών μεταβολών αυξήθηκε από 40% σε 89% μεταξύ 
των παρακολουθήσεων και το 46% είχε παραιτηθεί ή 
μειώσει την αθλητική του δραστηριότητα. Η ακτινο-
γραφική εκφύλιση παρατηρήθηκε συχνότερα μετά τη  
μηνισκεκτομή έξω μηνίσκου από ό,τι στον έσω. Ο 
προσδιορισμός των ασθενών που θα έχουν καλά απο-
τελέσματα μετά από μερική μηνισκεκτομή είναι ένα 
δύσκολο έργο και πρέπει να εξεταστούν πολλοί παρά-
γοντες. Οι Matsusue και συν.40  διεξήγαγαν μια ανα-
δρομική ανάλυση 65 ασθενών ηλικίας άνω των σαρά-
ντα ετών που είχαν υποβληθεί σε μερική μηνισκεκτομή. 
Οι ασθενείς διαιρέθηκαν σε δύο ομάδες βάσει του 
βαθμού αρθρικού εκφυλισμού. Στην ομάδα χωρίς 
προϋπάρχουσα αρθρική βλάβη το 87% είχε εξαιρετικό 
αποτέλεσμα και μόνο ένας ασθενής είχε κακό αποτέ-
λεσμα. Αντίθετα, οι ασθενείς από την άλλη ομάδα εί-
χαν σημαντικά χειρότερα αποτελέσματα, με μόνο ένα 
γόνατο να έχει εξαιρετική έκβαση και τέσσερα γόνατα 
να έχουν ανεπαρκή αποτελέσματα. Οι συγγραφείς κα-
τέληξαν στο συμπέρασμα ότι η αρθροσκοπική μερική 
μηνισκεκτομή έσω μηνίσκου σε ασθενείς ηλικίας με-
γαλύτερης των 40 ετών είναι μία αποδεκτή και αποτε-
λεσματική μακροχρόνια θεραπεία, ιδιαίτερα σε ασθε-
νείς χωρίς σημαντική βλάβη των αρθρικών χόνδρων. 
Η αρθροσκοπική εκτομή των ρήξεων από το οπίσθιο 
κέρατο του έσω μηνίσκου έχει επίσης δειχθεί ότι έχει 
λιγότερο ευνοϊκά αποτελέσματα παρουσία χονδρομα-
λακίας σε μια ανασκόπηση 93 ασθενών41. Μια τυχαιο-
ποιημένη διπλή τυφλή ελεγχόμενη με εικονικό φάρ-
μακο μελέτη που δημοσιεύτηκε στο The New England 
Journal of Medicine42  εξέτασε 180 ασθενείς οι οποίοι 
τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν αρθροσκοπικό καθαρι-
σμό (arthroscopic debridement), αρθροσκοπική πλύ-
ση (arthroscopic lavage) ή εικονική χειρουργική επέμ-
βαση (placebo). Οι ασθενείς στην ομάδα της εικονικής 

εμέμβασης έλαβαν δερματικές τομές και προσομοίω-
ση καθαρισμού. Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν πολ-
λές φορές για διάστημα 2 ετών. Οι συγγραφείς κατέ-
ληξαν στο συμπέρασμα ότι σε ασθενείς με 
οστεοαρθρίτιδα τα αποτελέσματα μετά από αρθρο-
σκοπική πλύση ή καθαρισμό δεν ήταν καλύτερα από 
ότι μετά από μια διαδικασία placebo. Επίσης, η λει-
τουργία δεν βελτιώθηκε σε καμία ομάδα. Παρόλο που 
πρόκειται για μια πολύ καλά σχεδιασμένη μελέτη που 
παρέχει το υψηλότερο επίπεδο πρακτικής τεκμηρίω-
σης, δεν θα πρέπει να αλλάξει βάσει μιας μόνο μελέ-
της, όπως προτείνουν οι συντάκτες, και θα πρέπει επί-
σης να ληφθούν υπόψη ορισμένοι περιορισμοί. 
Πρώτον, υπάρχει ένα στοιχείο μεροληψίας κατά την 
επιλογή. Όλοι οι ασθενείς προσλήφθηκαν από το Κέ-
ντρο Ιατρικών Υποθέσεων του Χιούστον (Houston 
Veterans Affairs Medical Centre), από το οποίο το 97% 
ήταν άνδρες. Ακόμα κι αν η απάντηση σε χειρουργική 
επέμβαση δεν είναι γνωστό ότι διαφέρει μεταξύ των 
φύλων, η οστεοαρθρίτιδα επηρεάζει εκατομμύρια αν-
θρώπους παγκοσμίως και τα αποτελέσματα από ένα 
μόνο ινστιτούτο δεν μπορούν να είναι μια πραγματική 
εκπροσώπηση. Δεύτερον, δεν υπάρχει σαφής ένδειξη 
της σοβαρότητας της οστεοαρθρίτιδας σε κάθε περί-
πτωση. Οι Bernstein και Quach43  σε μια κριτική αυτής 
της εργασίας πιστεύουν ότι τα κριτήρια συμπερίλη-
ψης ήταν υπερβολικά ευρεία και η αρθροσκόπηση με 
βάση αυτές τις ενδείξεις θα πρέπει να ακυρωθεί. Τέ-
λος, οι συγγραφείς δηλώνουν ότι τα δισεκατομμύρια 
δολάρια που δαπανώνται για αρθροσκοπήσεις ετησί-
ως θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν καλύτερα. Εάν 
αυτοί οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε ολική αντικατά-
σταση του γόνατος, αυτό θα φέρει ένα κόστος πέντε 
φορές μεγαλύτερο από την αρθροσκόπηση. Επίσης, 
καθώς οι αντικαταστάσεις γόνατος θα γίνονται νωρί-
τερα, είναι πιθανότερο να χρειαστεί περαιτέρω ανα-
θεώρηση, προσθέτοντας το κόστος. Σε μια μελέτη, οι 
ερευνητές44 επανεξέτασαν 105 ασθενείς μετά από με-
ρική μηνισκεκτομή έσω μηνίσκου με στόχο την καθιέ-
ρωση πολλαπλών προγνωστικών δεικτών του λειτουρ-
γικού αποτελέσματος. Διαπίστωσαν ότι αν και η 
μερική μηνισκεκτομή γενικά είχε ευνοϊκά αποτελέ-
σματα, η έκταση της βλάβης του χόνδρου-καθώς και η 
αποζημίωση των εργαζομένων που εκκρεμεί-και η χα-
μηλή προεγχειρητική φυσική λειτουργία ήταν παρά-
γοντες πρόβλεψης για κακή έκβαση. Οι προγνωστικοί 
παράγοντες καλών αποτελεσμάτων στην αρθροσκοπι-
κή μερική μηνισκεκτομή περιλαμβάνουν την ηλικία 
μικρότερη των 40 ετών, συμπτώματα που παρουσιά-
ζονται σε λιγότερο από 1 χρόνο, απουσία επιγονατιδι-
κών συμπτωμάτων, καμία προεγχειρητική 
ακτινολογική ένδειξη εκφυλισμού και απουσία συνδε-
σμικού τραυματισμού45. Παρά την επιλογή ασθενών 
με χαρακτηριστικά για ευνοϊκότερες εκβάσεις, μακρο-
πρόθεσμες μελέτες έχουν δείξει ότι τελικά θα συνεχί-
σουν να επιταχύνονται οι εκφυλιστικές αλλαγές. Ο 
Πίνακας 1 συνοψίζει τους παράγοντες που επηρεά-
ζουν τον κίνδυνο ανάπτυξης αρθρίτιδας βάσει των 



στοιχείων που συζητήθηκαν προηγουμένως.

Πίνακας 1. Παράγοντες που επηρεάζουν τον 
κίνδυνο εμφάνισης αρθρίτιδας μετά από 
μηνισκεκτομή 

Συμπεριλαμβανόμενο 
διαμέρισμα

Μεγαλύτερος κίνδυνος με  
μηνισκεκτομή έξω μηνίσκου

Όγκος εκτομής Μεγαλύτερος κίνδυνος με 
μεγαλύτερο όγκο εκτομής

Προσανατολισμός ρήξης

Μεγαλύτερος κίνδυνος με 
ακτινική ρήξη - καταστρέφει 
τη λειτουργία της στεφάνης 

(hoops tress)

Σχετιζόμενες συνθήκες

Μεγαλύτερος κίνδυνος με 
προϋπάρχουσες χονδρικές 

βλάβες

Μεγαλύτερος κίνδυνος με 
ανεπάρκεια ACL

Ευθυγράμμιση γόνατος

Ελαττωματική ραιβότητα
μεγαλύτερο φορτίο στο έσω 

διαμέρισμα

Ελαττωματική βλαισότητα 
μεγαλύτερο φορτίο στο έξω 

διαμέρισμα

Φυσική κατάσταση
Μεγαλύτερος κίνδυνος για 
μεγαλύτερο Δείκτη μάζας 

σώματος

Ηλικία ασθενών Μεγαλύτερος κίνδυνος άνω 
των 40 ετών

Επίπεδο δραστηριότητας
Μεγαλύτερος κίνδυνος με 

χαμηλότερο επίπεδο προεγχει-
ρητικής δραστηριότητας

Επισκευή μηνίσκου (meniscal repair)
Λόγω των μακροχρόνιων επιπλοκών που σχετί-

ζονται με την μηνισκεκτομή, καθώς και την αναγνώ-
ριση της λειτουργικής σημασίας του μηνίσκου, έχει 
αυξηθεί το ενδιαφέρον για την αποφυγή της μηνι-
σκεκτομής όπου είναι δυνατόν με την επισκευή του 
μηνίσκου να έχει αποκτήσει αρκετή δημοτικότητα. 
Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 πραγματοποιήθη-
καν μελέτες σε ζώα για να αξιολογηθεί η ανταπόκριση 
του μηνίσκου σε τραυματισμό και έδειξε ότι ο ιστός 
του μηνίσκου ήταν ικανός να παράγει μια επουλωτι-
κή διαδικασία-απόκριση, ιδιαίτερα στην περιφέρειά 
του. Οι Cabaud και συνεργάτες46 πραγματοποίησαν 
εγκάρσιες διατρήσεις στον έσω μηνίσκο που επισκευ-
άστηκαν με ένα μόνο ράμμα Dexon σε 20 σκύλους και 
σε 12 αρθρώσεις γονάτου πιθήκων rhesus. Σε μόλις 
τέσσερις μήνες, το 94% έδειξε επαρκή επούλωση για 
την προστασία του υποκείμενου αρθρικού χόνδρου. 
Μόνο το 6% απέτυχε να θεραπεύσει. Η ιστολογική 
εξέταση αποκάλυψε ότι ο ουλώδης ιστός αποτελού-
ταν από ανόργανο κολλαγόνο χωρίς συστατικά θε-
μέλιας ουσίας. Οι Arnoczky και Warren47 μελέτησαν 
και ανέφεραν την ύπαρξη αγγειακής αντίδρασης στο 

μεσαίο τμήμα του έσω μηνίσκου σε 15 σκύλους. Δι-
απίστωσαν ότι σε δέκα εβδομάδες όλοι οι τραυμα-
τισμοί επουλώθηκαν με ινοαγγειακό ουλώδη ιστό. Η 
απόκριση προήλθε από τους περιφερειακούς αρθρι-
κούς ιστούς. Είναι ενδιαφέρον ότι οι διαμήκεις τομές 
στο μη ευαίσθητο τμήμα του μηνίσκου απέτυχαν να 
θεραπευθούν. Η παροχή αίματος είναι θεμελιώδους 
σημασίας για την επιτυχία μιας επισκευής μηνίσκου. 
Μόνο ρήξεις στην κόκκινη-κόκκινη ή ενδεχομένως 
στην κόκκινη-λευκή ζώνη αναμένεται να επουλωθούν. 
Η απουσία αιμοφόρων αγγείων στον εναπομείναντα 
μηνίσκο εμποδίζει την ευρεία χρήση της τεχνικής της 
«επισκευής του μηνίσκου» και οι ασθενείς υποβάλ-
λονται σε μηνισκεκτομή. Έχουν γίνει προσπάθειες για 
την ενθάρρυνση πρόκλησης αιμορραγίας σε διαφο-
ρετικές περιοχές χωρίς αγγεία. Οι εξωγενείς θρόμβοι 
ινώδους έχουν χρησιμοποιηθεί για να διεγείρουν μια 
επανορθωτική ανταπόκριση σε μια άναγγεια ζώνη48. 
Πέντε περιπτώσεις οπισθοπλάγιων ρήξεων έξω μηνί-
σκου ακριβώς μπροστά από τον ιγνυακό βόθρο που 
στερούνται διεισδυτικών αιμοφόρων αγγείων, επι-
σκευάστηκαν και ενισχύθηκαν με θρόμβο ινώδους. 
Όλοι οι ασθενείς επέστρεψαν στο αρχικό επίπεδο της 
αθλητικής τους δραστηριότητας και η αρθροσκόπη-
ση δεύτερης φάσης (second look arthroscopy) έδειξε 
επούλωση της περιφέρειας σε όλες τις περιπτώσεις. 
Ο «τρυπανισμός» (trephination) των αγγειακών δι-
αύλων στα ελεύθερα χείλη του μηνίσκου έχει επίσης 
αποδειχθεί ότι βελτιώνει τους ρυθμούς επούλωσης. 
Σε μια μελέτη49  που συνέκρινε την επισκευή του μη-
νίσκου μαζί με τον «τρυπανισμό» με την επισκευή μη-
νίσκου ως μοναδική θεραπευτική τεχνική, υπήρξε μια 
σημαντικά χαμηλότερη αναλογία ρήξεων στην ομάδα 
που είχε επιπλέον τα τρυπήματα. Άλλες ενδείξεις ότι η 
προκλητή αιμορραγία μπορεί να βοηθήσει στην απο-
κατάσταση του μηνίσκου προέρχεται από μελέτη των 
Cannon και Vittori50. Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν 
σε επισκευή μηνίσκου με συνδυασμό επιδιόρθωσης 
πρόσθιου χιαστού συνδέσμου, συγκρίθηκαν με ασθε-
νείς που υποβλήθηκαν μόνο σε επισκευή μηνίσκου. 
Αναφέρουν ένα ποσοστό 93% επούλωσης στην ομά-
δα επιδιόρθωσης πρόσθιου χιαστού συνδέσμου σε 
σύγκριση με ένα ποσοστό 50% στην επισκευή του μη-
νίσκου ως μοναδική αντιμετώπιση. Η ανακατασκευή 
του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου περιλαμβάνει τη 
διάνοιξη του κνημιαίου και μηριαίου οστού, γεγονός 
που ενεργοποιεί παράγοντες τοπικής ανάπτυξης και 
πήξης, οι οποίοι μπορεί να ευθύνονται για το υψηλό-
τερο ποσοστό επιτυχίας των επισκευών. Σημειώθηκε 
επίσης ότι οι άμεσες επισκευές μέσα σε 8 εβδομάδες 
από τον τραυματισμό είχαν καλύτερα αποτελέσματα 
από επισκευές που έγινα αργότερα. Οι Johnson και 
συν.51  επανεξέτασαν μία διαδοχική σειρά 48 ασθε-
νών που είχαν αρθροσκοπικά υποβοηθούμενη απο-
κατάσταση των έσω μηνισκικών ρήξεων. Κριτήρια 
αποκλεισμού ήταν οποιαδήποτε άλλη παθολογία του 
γόνατος ή μία ρήξη μικρότερη από 10mm. Η κλινική 
επιτυχία βασίστηκε στο ιστορικό ύπαρξης πόνου, της 
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φυσικής εξέτασης και των αμφίπλευρων ακτινογρα-
φιών. Η μέση περίοδος παρακολούθησης ήταν μόλις 
πάνω από 10 χρόνια. Οι συγγραφείς βρήκαν ποσοστό 
κλινικής επιτυχίας 76%. Επιπλέον, η ακτινογραφική 
εξέταση αποκάλυψε ότι μόνο το 8% των χειρουργημέ-
νων γόνατων είχε ελάχιστες κοινές μεταβολές σε σύ-
γκριση με το 3% στο αντίθετο γόνατο. Δεδομένου ότι 
οι ασθενείς ήρθαν σε επαφή κατά μέσο όρο 10 χρόνια 
μετά τη διαδικασία, σχεδόν το 30% έχασε την παρακο-
λούθηση. Μια άλλη μελέτη52  με μακροπρόθεσμη πα-
ρακολούθηση σε διάστημα 10 ετών αναφέρει επίσης 
ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Εξετάστηκαν τριάντα 
τρεις διαδοχικές ανοιχτές επισκευές μηνίσκου. Κανέ-
νας ασθενής δεν χάθηκε από την παρακολούθηση. 
Κανένας από τους 12 άνδρες στα σταθερά γόνατα δεν 
υπέστη επανεμφάνιση, σε σύγκριση με 7 από τους 21 
(33%) μηνίσκους σε σχεδόν σταθερά ή ασταθή γόνατα.

Οι Seo και συν.54  πραγματοποίησαν αρθροσκόπη-
ση δεύτερης φάσης σε 11 ασθενείς οι οποίοι υποβλή-
θηκαν σε αρθροσκοπική αποκατάσταση της οπίσθιας 
επιφάνειας πρόσδεσης σε 13,4 μήνες μετεγχειρητικά, 
και σε κανένα από αυτούς δεν είχε επιτευχθεί θερα-
πεία. Μια μελέτη55 που αξιολόγησε την επούλωση 
μετά από επισκευή του μηνίσκου, χρησιμοποιώντας 
σάρωση artho-CT, διαπίστωσε επίσης ότι ο ρυθμός 
επούλωσης του οπίσθιου τμήματος ήταν χαμηλότερος 
σε σύγκριση με τις ρήξεις του εσωτερικού τμήματος. 
Παρόλα αυτά, οι περισσότεροι ασθενείς έδειξαν κλινι-
κή βελτίωση, υποδηλώνοντας ότι τα ευνοϊκά αποτελέ-
σματα που παρατηρήθηκαν μετά την αποκατάσταση 
του μηνίσκου δεν συσχετίζονται απαραιτήτως με την 
εμφάνιση ενός φυσιολογικού μηνίσκου. Οι μελέτες 
που συγκρίνουν την επισκευή του μηνίσκου με τη μη-
νισκεκτομή, είναι περιορισμένες. Ο καθορισμός του 
εάν μια ρήξη μηνίσκου έχει θεραπευθεί μετεγχειρητι-
κά είναι δύσκολος. Οι εξετάσεις μαγνητικής τομογρα-
φίας είναι ακριβείς κατά 80-90% κατά τη διάγνωση 
των μηνισκικών ρήξεων αρχικά και ακόμη λιγότερο 
ακριβείς μετά την επέμβαση. Το υψηλό σήμα στον 
ιστό του μηνίσκου μπορεί να αντιπροσωπεύει οίδη-
μα, εκφύλιση, πραγματική ρήξη ή θεραπεία μετά από 
αποκατάσταση56. Η αρθροσκόπηση δεύτερης φάσης 
για την άμεση απεικόνιση της επιδιόρθωσης απαιτεί 
επεμβατική χειρουργική επέμβαση και είναι δύσκο-
λο να δικαιολογηθεί. Επιπλέον, η τυχαιοποίηση των 
ασθενών για να λάβουν είτε επιδιόρθωση είτε εκτομή 
δεν θα ήταν ηθική, καθώς διαφορετικά μοτίβα ρήξεων 
απαιτούν και διαφορετικές παρεμβάσεις. Οι Stein και 
συν. 57 μελέτησαν την μακροπρόθεσμη έκβαση μετά 
από αρθροσκοπική αποκατάσταση μηνίσκου έναντι 
της αρθροσκοπικής μερικής αποκατάστασης με μηνι-
σκεκτομή για τραυματικές ρήξεις μηνίσκου. Ογδόντα 
ένας ασθενείς ανατέθηκαν είτε σε επισκευή είτε σε 
εκτομή. Η επιδιόρθωση του μηνίσκου πραγματοποι-
ήθηκε σε πλήρους πάχους κατακόρυφες διαμήκεις 
ρήξεις μεγαλύτερες από 1 cm ή ρήξεις δίκην λαβής 
κάδου (bucket handle) στην κόκκινη-κόκκινη έως την 
κόκκινη-λευκή ζώνη. Η μερική μηνισκεκτομή ήταν η 

επιλογή για ρήξεις στη λευκή-λευκή ζώνη ή για όλα τις 
ρήξεις που θεωρήθηκαν μη επισκευάσιμες λόγω του 
τύπου και του μεγέθους τους. Πλήρης αποκατάσταση 
πραγματοποιήθηκε σε όλες τις επισκευές. Αυτή περι-
ελάμβανε έξι εβδομάδες προστατευμένης φόρτισης 
με βάρος που περιορίζει την κίνηση. Σε μακροπρό-
θεσμη παρακολούθηση (8,8 έτη), δεν παρατηρήθη-
κε πρόοδος-ανάπτυξη οστεοαρθρίτιδας σε ποσοστό 
80,8% μετά από επισκευή (repair) σε σύγκριση με 
40% μετά από μηνισκεκτομή. Η επάνοδος του επίπε-
δου δραστηριότητας προ-τραυματισμού, επιτεύχθηκε 
στο 96,2% μετά από επισκευή σε σύγκριση με το 50% 
μετά την μηνισκεκτομή. Η βαθμολογία λειτουργικό-
τητας (function score) δεν αποκάλυψε σημαντική δι-
αφορά. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημει-
ωθεί από τη μελέτη αυτή είναι ότι όλοι οι ασθενείς 
επωφελήθηκαν από τη χειρουργική επέμβαση. Δεν 
μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι η επισκευή είναι κα-
λύτερη από την μηνισκεκτομή καθώς η θεραπεία δεν 
τυχαιοποιήθηκε αλλά επιλέχθηκε ειδικά ανάλογα με 
τον τύπο της ρήξης. Επίσης, τα πιθανά οφέλη της επι-
σκευής του μηνίσκου πρέπει να σταθμιστούν ενάντια 
σε σημαντικές διαφορές στη μετεγχειρητική αποκα-
τάσταση. Οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε απλή 
μηνισκεκτομή, μπορούν συνήθως να επιστρέψουν σε 
πλήρη εργασία μετά από μερικές εβδομάδες. Ωστό-
σο, για ένα επιτυχές αποτέλεσμα μετά την επισκευή 
(repair) του μηνίσκου, οι ασθενείς πρέπει να φορούν 
αρθρωτό στήριγμα γόνατος για έως και 6 εβδομάδες 
ακολουθούμενο από εκτεταμένη φυσιοθεραπεία. Αυ-
τός ο περιορισμός πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και 
να αξιολογείται στους ασθενείς, με βάση τον ασθενή.

Σχήμα 1. Δέντρο διαχείρισης ρήξεων μηνί-
σκου



Τεχνικές επισκευής μηνίσκου (menirscal 
repair techniques)

Με την αυξανόμενη τάση προς την επισκευή του 
μηνίσκου, φυσικά υπήρξαν και πρόοδοι στις τεχνικές 
αυτής της επισκευής, ιδιαίτερα μετά την εισαγωγή 
της αρθροσκοπικής χειρουργικής. Η ανοικτή αποκατά-
σταση του μηνίσκου μέσω μιας τομής πίσω από τους 
παράπλευρους συνδέσμους τώρα εκτελείται σπάνια 
εξαιτίας του σχετικού νευροαγγειακού τραυματισμού. 
Οι Rockbom και Gillquist58  αναφέρουν μια 13ετή πα-
ρακολούθηση 31 ασθενών που υποβλήθηκαν σε ανοι-
κτή επισκευή μηνίσκου και βρήκαν συνολικό ποσοστό 
αποτυχίας 29%. Είναι ενδιαφέρον, ότι αν και η λει-
τουργία του γόνατος μειώθηκε στην ομάδα επιδιόρ-
θωσης σε σύγκριση με μια ομάδα μη τραυματισμένων 
μαρτύρων, δεν υπήρχε διαφορά στην επίπτωση των 
ακτινολογικών μεταβολών μεταξύ των ομάδων. Άλλες 
πιο συχνά χρησιμοποιούμενες τεχνικές περιλαμβά-
νουν τις inside-out, outside-in και  all-inside επισκευές 
(repairs). Τόσο οι τεχνικές inside-out όσο και outside-
in επιδιόρθωσης περιλαμβάνουν τη μετάδοση ράμ-
ματος από το εσωτερικό ή το εξωτερικό του γόνατος 
μέσω αρθροσκόπησης και «δέσιμο» πέρα από την αρ-
θρική κάψα χρησιμοποιώντας μια μικρή τομή. Αυτές 
οι τεχνικές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για ρήξεις πρό-
σθιου και μεσαίου τρίτου οι οποίες δεν είναι εύκολα 
προσπελάσιμες με μια τεχνική all-inside. Εντούτοις, η 
προστασία των νευροαγγειακών δομών, ειδικότερα 
του σαφηνούς νεύρου κεντρικά, και του κοινού περο-
νιαίου νεύρου πλευρικά, πρέπει να λαμβάνεται υπό-
ψη κατά την εκτέλεση των βοηθητικών τομών59. 

Οι πρόοδοι στις συσκευές που χρησιμοποιούνται 
για την επισκευή μηνίσκου επέτρεψαν στις all-inside 
αρθροσκοπικές τεχνικές επισκευής μηνίσκου να εξε-
λιχτούν με το πλεονέκτημα να αποφεύγεται η ανάγκη 
για δημιουργία τομών. Χρησιμοποιήθηκαν αρχικά 
άκαμπτες βιοαποικοδομήσιμες (biodegradable) συ-
σκευές. Οι Gill και συν.60 αναφέρουν 32 επισκευές 
μηνίσκου, χρησιμοποιώντας το άκαμπτο βιοαποικο-
δομήσιμο Meniscus Arrow (Bionx Implants, Blue Bell, 
ΡΑ). Σε 2-3 χρόνια παρακολούθησης παρουσιάζουν 
ποσοστό επιτυχίας 90,6% με μόνο 3 ασθενείς να χρει-
άζονται περαιτέρω χειρουργική επέμβαση. Ωστόσο, 
σε μια μελέτη παρακολούθησης61 στα 6,6 έτη, η επιτυ-
χία αυτή μειώθηκε σε μόλις 71,4%. Μία βιομηχανική 
μελέτη62  άκαμπτων βιοαποικοδομήσιμων συσκευών 
διαπίστωσε ότι σε 24 εβδομάδες η διαδικασία υδρό-
λυσης ήταν υπεύθυνη για τη σημαντική μείωση της 
αντοχής σε δύναμη. Οι συσκευές με ράμματα που 
αποτελούνται από μία άγκυρα-συστατικό (anchor) 
και έναν ολισθαίνοντα κόμπο ήταν η επόμενη γενιά 
που αναπτύχθηκε σε μια προσπάθεια να αποφευ-
χθούν οι επιπλοκές που σχετίζονται με τις άκαμπτες 
συσκευές και να επιτραπεί μια πιο ευέλικτη στερέωση 
των μηνισκικών θραυσμάτων. Ποσοστά επιτυχίας 83-
88%63.64 έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής. Οι Barber και 
Herbert65  ερεύνησαν την αντοχή φορτίου-αποτυχίας 

των συσκευών επισκευής μηνίσκου και διαπίστωσαν 
ότι οι συσκευές με ράμματα εμφάνιζαν μεγαλύτερη 
αντοχή κατά την απόσυρση από ό,τι οι άκαμπτες συ-
σκευές, με το διπλό κάθετο ράμμα να είναι το ισχυ-
ρότερο. Τα μειονεκτήματα που σχετίζονται με τις συ-
σκευές που βασίζονται σε ράμματα περιλαμβάνουν 
το αυξημένο κόστος, τα συγκρατημένα θραύσματα 
πολυμερούς, τη βλάβη του χόνδρου και μια μεγάλη σε 
μέγεθος βοηθητική καμπύλη-οδηγός με υψηλό ρυθ-
μό απόσυρσης της «άγκυρας» κατά την εισαγωγή66. 
Έχουν εκπονηθεί αρκετές μελέτες για τη δημιουργία 
της βέλτιστης τεχνικής επισκευής. Σε μια συστηματική 
ανασκόπηση67 συγκρίθηκαν 19 μελέτες που εξετάζουν 
διαφορετικές τεχνικές επισκευής για απομονωμένες 
ρήξεις μηνίσκου. Οι ερευνητές δεν διαπίστωσαν δια-
φορές στο ποσοστό κλινικής αποτυχίας ή στην υπο-
κειμενική έκβαση μεταξύ των τεχνικών inside-out και 
all-inside επισκευής μηνίσκου. Οι επιπλοκές σχετίζο-
νταν και με τις δύο τεχνικές. Περισσότερα νευρολογι-
κά συμπτώματα σχετίζονται με την επιδιόρθωση στην 
τεχνική inside-out και οι περισσότερες επιπλοκές που 
σχετίζονται με το εμφύτευμα συνδέονται με τις τεχνι-
κές all-inside. Ο Neple68 κατέληξε σε παρόμοια αποτε-
λέσματα σε μια συστηματική ανασκόπηση 13 μελετών 
με ελάχιστη παρακολούθηση πέντε ετών. Ένας συν-
δυασμένος ρυθμός αποτυχίας από 20,2% έως 24,3% 
βρέθηκε για όλες τις τεχνικές επισκευής. Σημειώθηκε 
ότι οι σύγχρονες συσκευές επισκευής all-inside δεν 
συμπεριελήφθησαν στην ανασκόπηση και τα μακρο-
πρόθεσμα αποτελέσματα ακόμα αναμένονται, πριν 
να  βγουν συμπεράσματα για την καλύτερη τεχνική 
επισκευής, ώστε να κατασκευαστούν και οι αντίστοι-
χες συσκευές. 

Συμπέρασμα 
Οι ρήξεις μηνίσκου είναι μια κοινή ορθοπεδική 

παθολογία. Η επιλογή της σωστής θεραπείας μπορεί 
να είναι πρόκληση και περιλαμβάνει πολλούς παρά-
γοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Η γνώση και 
η κατανόηση της ανατομικής δομής και της αγγείω-
σης του μηνίσκου, καθώς και του μοτίβου-τύπου της 
ρήξης, είναι σημαντικές. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η 
συντηρητική-μη επεμβατική θεραπεία μπορεί να εί-
ναι επιτυχής κυρίως βραχυπρόθεσμα και επί παρου-
σία οστεοαρθρίτιδας. Η μερική μηνισκεκτομή μπορεί 
να διατηρήσει κάποια λειτουργικότητα του μηνίσκου 
και είναι ευεργετική για ρήξεις μέσα στην ανάγγεια 
λευκή-λευκή ζώνη. Η τεχνική επισκευή του μηνίσκου 
έχει εξελιχθεί και ανέβει σε δημοτικότητα με εξαιρε-
τικά μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Αυτό πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη για όλες τις αποκαταστημένες ρή-
ξεις, υπό τον όρο ότι ο ασθενής μπορεί να συμμορφω-
θεί με την μετεγχειρητική αποκατάσταση. Το σχήμα 1 
συνοψίζει τα στοιχεία που συζητούνται σε αυτήν την 
ανασκόπηση, καθώς και σε ένα δέντρο απόφασης για 
την αντιμετώπιση των ρήξεων μηνίσκου.

Θεραπευτική προσέγγιση της ρήξης μηνίσκου - 39 -   
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Summary

Therapeutic approach to meniscal rupture
 Symeon Naoum, MD 

There are three main categories as far as treatment 
for meniscal tears is concerned: conservative (non-
operative), meniscectomy or meniscal repair. The final 
choice of the most suitable treatment for each patient 
depends on both patient-related factors and tear 
characteristics. There are indications that degenerative 
tear in elderly patients without mechanical symptoms 
can be effectively treated non-operatively with a 
structured physical therapy programme as the first line. 
Even if these patients later require menisectomy, they 
will achieve similar functional outcomes than if they 
had been surgically treated from the beginning. Partial 
meniscectomy is suitable for symptomatic tears that 
can’t be repaired and can still maintain the function of 
the meniscus, especially when the peripheral margin 
of the meniscus is intact. Meniscal Repair has 80% 
success in 2 years and is more appropriate in younger 
patients with reducible tears that are peripheral with 
a horizontal or longitudinal course. However, careful 
patient selection and repair technique is required with 
good compliance with post-operative rehabilitation, 
which often consists of support and weight-avoidance 
for 4-6 weeks.

Key words: meniscus, meniscectomy, meniscal 
tear, meniscal repair, arthroscopic surgery
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