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Περίληψη

ΣΚΟΠΟΣ: Η στατιστική μελέτη των μηνισκικών βλαβών σε μι-
κτό πληθυσμό ασθενών 

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Έλεγχος πρωτοκόλλων και πρακτικών 
επεμβάσεων και καταγραφών εικόνας 1553 επεμβάσεων για συν-
δεσμικές-μηνισκικές βλάβες γόνατος της δεκαετίας 1994-2003. 
Ασθενείς ηλικίας 14 έως 65 ετών (μ.ο. 40,6 - Άνδρες 39,8 - Γυναίκες 
42,5). Μέλη Αθλητικών Σωματείων 20% - ερασιτέχνες αθλητές 
35% - μη αθλούμενοι 45%. Αντιμετώπιση από τον ίδιο χειρουργό: 
92% αρθροσκοπικές επεμβάσεις και 8% επεμβάσεις με αρθροτομή

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Επεμβάσεις για συνδεσμικές-μηνισκικές 
βλάβες γόνατος: 17% επεμβάσεων. Διαγνώσεις μηνισκικής βλάβης 
επί των επεμβάσεων: 55,9%. Σχέση ανδρών-γυναικών: 2,422/1. 
Σχέση δεξιού-αριστερού γόνατος: 1,066/1. Σχέση ρήξεων έσω-έξω 
μηνίσκου στις επεμβάσεις: 1,934/1. Σχέση ρήξεων έσω-έξω μηνί-
σκου σε ρήξη ή ανεπάρκεια ΠΧΣ: 1,356/1. Ρήξη μηνίσκου σε ρήξη 
ή ανεπάρκεια ΠΧΣ: 41,6%. Ρήξη μόνον έσω μηνίσκου σε ρήξη ή 
ανεπάρκεια ΠΧΣ: 19,5%. Ρήξη μόνον έξω μηνίσκου σε ρήξη ή ανε-
πάρκεια ΠΧΣ: 10,6%. Ρήξη έσω και έξω μηνίσκου σε ρήξη ή ανε-
πάρκεια ΠΧΣ: 11,6%. Σχέση μηνισκοσυρραφών προς μηνισκεκτο-
μές: 1/8,437. Σχέση μηνισκοσυρραφών προς μηνισκεκτομές έσω 
μηνίσκου: 1/6,678. Σχέση μηνισκοσυρραφών προς μηνισκεκτομές 
έξω μηνίσκου: 1/18. Συχνότητα δισκοειδούς έξω μηνίσκου: 1,29%. 
Συχνότητα δισκοειδούς έσω μηνίσκου: 0,06%. Ανώμαλη πρόσφυση 
προσθίου κέρατος έσω μηνίσκου: 10,5%

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ευρήματα στα όρια των δεδομένων της δι-
εθνούς βιβλιογραφίας. Η συχνότητα ρήξεων μηνίσκων σε γόνατα 
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με ρήξη ή ανεπάρκεια ΠΧΣ διαφοροποιείται λόγω 
παρελεύσεως διαφορετικού μ.ο. χρόνου από την 
κάκωση μέχρι τη συνδεσμοπλαστική

Εισαγωγή

Η αντιμετώπιση των κακώσεων των μηνίσκων 
αποτελούν πρόβλημα της καθημερινής ορθοπαι-
δικής πρακτικής. Επειδή τα στατιστικά βιβλιογρα-
φικά δεδομένα (όπως π.χ. συχνότητα σε σχέση με 
το φύλο κλπ) ποικίλλουν, μελετήσαμε 1553 ασθε-
νείς με συνδεσμικές-μηνισκικές κακώσεις του 
γόνατος που νοσηλεύσαμε στην Ορθοπαιδική 
Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονί-
κης «Άγιος Παύλος» τη δεκαετία 1994-2003, ώστε 
να εξάγουμε ασφαλή στατιστικά στοιχεία για τις 
κακώσεις και την παθολογία των μηνίσκων στον 
Ελλαδικό χώρο.

Υλικό - Μέθοδος

Με σκοπό τη στατιστική μελέτη των μηνισκι-
κών βλαβών σε μικτό πληθυσμό ασθενών έγινε 
έλεγχος των πρωτοκόλλων και πρακτικών επεμ-
βάσεων και καταγραφών εικόνας 1553 επεμβάσε-
ων που διενεργήθηκαν για συνδεσμικές-μηνισκι-
κές βλάβες γόνατος από τον πρώτο των συγγρα-
φέων.

Δημογραφικά στοιχεία: Ασθενείς ηλικίας 14 έως 
65 ετών (μ.ο. ηλικίας 40,6 έτη - Άνδρες 39,8 - Γυ-
ναίκες 42,5). Μέλη Αθλητικών Σωματείων το 20%, 
ερασιτέχνες αθλητές το 35% και μη αθλούμενοι 
το 45% των ασθενών. Αρθροσκοπικές επεμβάσεις 
το 92% και  επεμβάσεις με αρθροτομή το 8% .

Αποτελέσματα

• Οι επεμβάσεις για συνδεσμικές-μηνισκικές 
βλάβες γόνατος αποτελούσαν το 17%  των (9131) 
επεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Κλι-
νική μας το ίδιο διάστημα.

• Οι διαγνώσεις μηνισκικής βλάβης (868) ετέ-
θησαν στο 55,9% των (1553) επεμβάσεων για 
συνδεσμικές-μηνισκικές βλάβες γόνατος.

• Η σχέση ανδρών - γυναικών ήταν 2,422/1.
• Η σχέση δεξιού - αριστερού γόνατος ήταν 

1,066/1.
• Η σχέση των ρήξεων έσω (588) - έξω (304) μη-

νίσκου στις επεμβάσεις ήταν 1,934/1.
• Η σχέση των ρήξεων έσω (122) - έξω (90) μη-

νίσκου σε ρήξη ή ανεπάρκεια ΠΧΣ ήταν 1,356/1.
• Ρήξη μηνίσκου (169) βρέθηκε στο 41,6% των 

ασθενών με ρήξη ή ανεπάρκεια ΠΧΣ που αντιμε-
τωπίσθηκαν με συνδεσμοπλαστική (406 συνδε-
σμοπλαστικές).

• Ρήξη μόνον έσω μηνίσκου (79) βρέθηκε στο 
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ΕΤΟΣ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΣΥΝΔ & ΜΗΝ

ΒΛΑΒΩΝ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΜΗΝΙΣΚΙΚΩΝ 

ΒΛΑΒΩΝ
ΡΗΞΕΙΣ

ΕσΜ
ΡΗΞΕΙΣ

ΕξΜ
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΙΣ 

ΜΗΝΙΣΚΟΙ
1994 33 18 14 4 0
1995 34 15 11 5 1
1996 77 39 29 13 0
1997 103 44 32 13 0
1998 143 74 55 24 4
1999 171 86 73 25 1
2000 255 171 127 69 7
2001 274 168 120 75 5
2002 253 144 119 39 1
2003 210 109 88 37 1+1

ΣΥΝΟΛΟ 1553 868 588 304 20+1

ΕΤΟΣ
ΕΣΩ 

ΜΗΝΙΣΚΕΚΤΟΜΗ
ΕΞΩ 

ΜΗΝΙΣΚΕΚΤΟΜΗ
ΕΣΩ 

ΜΗΝΙΣΚΟΣΥΡΡΑΦΗ
ΕΞΩ 

ΜΗΝΙΣΚΟΣΥΡΡΑΦΗ
1994 13 4 1 0
1995 10 5 1 0
1996 28 13 1 0
1997 29 13 3 0
1998 49 23 6 1
1999 60 22 13 3
2000 105 68 22 1
2001 104 72 16 3
2002 110 36 9 3
2003 73 32 15 5

ΣΥΝΟΛΟ 581 288 87 16



19,5% των ασθενών με ρήξη ή ανεπάρκεια ΠΧΣ 
που αντιμετωπίσθηκαν με συνδεσμοπλαστική.

• Ρήξη μόνον έξω μηνίσκου (43) βρέθηκε στο 
10,6% των ασθενών με ρήξη ή ανεπάρκεια ΠΧΣ 
που αντιμετωπίσθηκαν με συνδεσμοπλαστική.

• Ρήξη αμφοτέρων των μηνίσκων (47) βρέθηκε 
στο 11,6% των ασθενών με ρήξη ή ανεπάρκεια 
ΠΧΣ που αντιμετωπίσθηκαν με συνδεσμοπλα-
στική.

• Η σχέση των μηνισκοσυρραφών (103) προς 
τις μηνισκεκτομές (869) ήταν 1/8,437.

• Η σχέση των μηνισκοσυρραφών (87) προς 
τις μηνισκεκτομές (581) του έσω μηνίσκου ήταν 
1/6,678.

• Η σχέση των μηνισκοσυρραφών (16) προς 
τις μηνισκεκτομές (288) του έξω μηνίσκου ήταν 
1/18.

• Η συχνότητα του δισκοειδούς έξω μηνίσκου 
(20) ήταν 1,29%.

• Η συχνότητα του δισκοειδούς έσω μηνίσκου 
(1) ήταν 0,06%.

• Η ανώμαλη πρόσφυση του προσθίου κέρατος 
του έσω μηνίσκου βρέθηκε στο 10,5% των επεμ-
βάσεων.

Συζήτηση

Η αρθροσκοπική θεραπεία των μηνισκικών 
βλαβών αποτελεί μια από τις πιο συνήθεις ορ-
θοπαιδικές επεμβάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. 
Σε πολλά κέντρα αποτελεί το 10% έως 20% όλων 
των επεμβάσεων (Renstrom & Johnson,1990). 
Στη μελέτη μας οι επεμβάσεις για συνδεσμικές-
μηνισκικές βλάβες του γόνατος αποτελούσαν το 
17% όλων των επεμβάσεων, ενώ οι επεμβάσεις 
για μηνισκικές μόνον βλάβες το 9,5% όλων των 
επεμβάσεων.

Η μέση συχνότητα ρήξεων μηνίσκου αναφέ-
ρεται ότι ανέρχεται σε 60-70 περιπτώσεις ανά 
100000 πληθυσμού. Η συχνότητα ανεύρεσης μη-
νισκικών βλαβών στις αρθροσκοπήσεις του γό-
νατος ποικίλει στη βιβλιογραφία. Οι Rockborn 
και συν (2000) αναφέρουν, σε μελέτη εξαετίας, 
κατά μέσο όρο 200 ρήξεις μηνίσκου σε 900 αρ-
θροσκοπήσεις ετησίως (22%) ενώ βιβλιογραφικά 
αναφέρεται μέχρι ποσοστό 72%. Στη μελέτη μας 

η συχνότητα ανεύρεσης μηνισκικών βλαβών στις 
αρθροσκοπήσεις του γόνατος ήταν 55,9%.

Οι Greis και συν (2002) αναφέρουν ότι οι ρήξεις 
μηνίσκου μπορούν να συμβούν σε όλες τις ομάδες 
πληθυσμού ανεξάρτητα από το επίπεδο δραστη-
ριότητας (αθλητικές δραστηριότητες ή δραστηρι-
ότητες της καθημερινής ζωής). Στη μελέτη μας, το 
20% των ασθενών ήταν μέλη Αθλητικών Σωμα-
τείων, το 35% ερασιτέχνες αθλητές και το 45% μη 
αθλούμενοι.

Η σχέση ανδρών προς γυναίκες ασθενείς με ρή-
ξεις μηνίσκων ποικίλει στη βιβλιογραφία. Οι Hade 
και συν (1990) αναφέρουν σχέση 2,1:1 στη Δανία, 
οι Greis και συν (2002) σχέση 2,5 - 4,1:1 στις Ηνω-
μένες Πολιτείες, ενώ στην ελληνική βιβλιογραφία 
ο Καθηγητής Π. Συμεωνίδης (1996) αναφέρει 
σχέση 5:1. Στη μελέτη μας η σχέση ανδρών προς 
γυναίκες ασθενείς ήταν 2,4:1.

Όσον αφορά στην ηλικία που εμφανίζονται 
συχνότερα οι ρήξεις μηνίσκων, οι Hede και συν 
(1990) αναφέρουν υψηλότερη συχνότητα ανεύ-
ρεσης μηνισκικών βλαβών κατά την 3η - 5η δεκα-
ετία της ζωής. Στη μελέτη μας ο μ.ο. ηλικίας ήταν 
τα 40,6 έτη (μ.ο ηλικίας ανδρών τα 39,8 έτη και 
γυναικών τα 42,5 έτη).

 Η σχέση δεξιού-αριστερού σκέλους σε ασθενείς 
με ρήξεις μηνίσκων στη μελέτη μας ήταν 1,07:1.

Η σχέση ρήξης έσω μηνίσκου προς ρήξη έξω μη-
νίσκου ποικίλει στη βιβλιογραφία. Οι Yu και συν 
(1997) αναφέρουν αναλογία 1,4:1 στις Ηνωμένες 
Πολιτείες. Στην ελληνική βιβλιογραφία, ο Καθη-
γητής Π. Συμεωνίδης (1996)  αναφέρει σχέση 2:1 
και ο Καθηγητής Γ. Αμπατζίδης (1998) σχέση 5:1. 
Στη δική μας μελέτη η σχέση ρήξης έσω μηνίσκου 
προς ρήξη έξω μηνίσκου ήταν 1,9:1.

Η συχνότητα ανεύρεσης μηνισκικών βλαβών 
κατά τις συνδεσμοπλαστικές του προσθίου χια-
στού συνδέσμου του γόνατος ποικίλει στις διά-
φορες βιβλιογραφικές αναφορές. Οι Binfield και 
συν (1993) αναφέρουν συχνότητα μηνισκικών 
βλαβών 59% (επί 400 συνδεσμοπλαστικών - 21% 
έσω μηνίσκου, 30% έξω μηνίσκου και 10% αμ-
φοτέρων των μηνίσκων), οι Grana και Kalenak 
(1991) συχνότητα 60% - 70%, μελέτη από το Πα-
νεπιστήμιο Πάτρας συχνότητα 69% (επί 92 συν-
δεσμοπλαστικών) και οι Belzer και Cannon (1993) 
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αναφέρουν ότι η συχνότητα ποικίλει από 65% έως 
98%. Σε εργασία μας (2005) αναδρομικού ελέγ-
χου 296 συνδεσμοπλαστικών του προσθίου χια-
στού συνδέσμου, από τον Ιανουάριο 1999 μέχρι 
και τον Ιούλιο 2004, βρήκαμε μηνισκικές βλάβες 
κατά τη συνδεσμοπλαστική σε ποσοστό 58% των 
ασθενών (με ρήξη έσω μηνίσκου 26%, με ρήξη έξω 
μηνίσκου 17% και με ρήξη αμφοτέρων των μηνί-
σκων 15%). Επίσης παρατηρήσαμε ότι σε πρό-
σφατες ρήξεις (< 6 εβδομάδες από την κάκωση) 
του ΠΧΣ συνυπήρχαν λιγότερες ρήξεις μηνίσκων 
από ότι σε χρόνιες ανεπάρκειες (> 6 εβδομάδες 
από την κάκωση) του ΠΧΣ (53% έναντι 59%), κυ-
ρίως του έσω μηνίσκου (31% έναντι 44%) και όχι 
του έξω μηνίσκου (32% έναντι 32%). Στη παρού-
σα μελέτη μας, η συχνότητα μηνισκικών βλαβών 
κατά τις συνδεσμοπλαστικές του προσθίου χια-
στού συνδέσμου του γόνατος ήταν 41,6% (19,5% 
ρήξεις έσω μηνίσκου – 10,6% ρήξεις έξω μηνίσκου 
– 11,6% ρήξεις αμφοτέρων των μηνίσκων). Οι 
διαφοροποιήσεις τόσον της συχνότητας όσο και 
των σχέσεων οφείλεται στο διαφορετικό μ.ο. χρό-
νου από την κάκωση μέχρι τη συνδεσμοπλαστική 
στις διάφορες μελέτες.

Η αντιμετώπιση των ρήξεων μηνίσκων με μηνι-
σκοσυρραφή κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρό-
νια έναντι των μηνισκεκτομών. Έτσι από ποσοστό 
0,7% προ 15ετίας (Συμεωνίδης,1996) το ποσοστό 
της σύμφωνα με τον Andrish (1996) μπορεί να 
φτάσει μέχρι 90% όταν πρόκειται για νέους ασθε-
νείς. Στη δική μας μελέτη το ποσοστό της 10ετίας 
ήταν 11,5% και η σχέση μηνισκοσυρραφών προς 
μηνισκεκτομές ήταν 1:8,5 (έσω μηνισκοσυρραφή 
προς μηνισκεκτομή 1:6,5 και έξω μηνισκοσυρρα-
φή προς μηνισκεκτομή 1:18), με αυξητική τάση τα 
τελευταία χρόνια.

Η εμφάνιση δισκοειδούς μηνίσκου δεν είναι 
συχνή (με εξαίρεση τους Ιάπωνες και Κορεάτες). 
Πιο συχνά εμφανίζεται ο δισκοειδής έξω μηνί-
σκος (πρώτη περιγραφή από τους Young και συν 
το 1889), ενώ ο δισκοειδής έσω μηνίσκος (πρώτη 
περιγραφή από τους Cave και Staples το 1941) εί-
ναι πολύ πιο σπάνιος (η υψηλότερα περιγραφείσα 
συχνότητα είναι 0,3%). Ο Jordan (1996) αναφέρει 
ότι σε αρθροσκοπικές μελέτες η συχνότητα εμφά-
νισης δισκοειδούς έξω μηνίσκου κυμαίνεται από 

0,4% έως 16,6%. Ο Smillie (1978) αναφέρει 467 
περιπτώσεις δισκοειδούς έξω μηνίσκου και 7 πε-
ριπτώσεις δισκοειδούς έσω μηνίσκου σε σύνολο 
10.000 μηνισκεκτομών, ενώ οι Dickason και συν 
(1982) αναφέρουν 102 περιπτώσεις δισκοειδούς 
έξω μηνίσκου σε 6691 έξω μηνίσκους και 10 περι-
πτώσεις δισκοειδούς έσω μηνίσκου σε 8.040 έσω 
μηνίσκους. Στη δική μας μελέτη η συχνότητα δι-
σκοειδούς έξω μηνίσκου ήταν 1,29% και η συχνό-
τητα δισκοειδούς έσω μηνίσκου 0,06%.

Τέλος, όσον αφορά στη συχνότητα εμφάνι-
σης παραλλαγών στην πρόσφυση του προσθίου 
κέρατος του έσω μηνίσκου, οι Okhoshi και συν 
(1997) αναφέρουν άτυπες προσφύσεις του προ-
σθίου κέρατος του έσω μηνίσκου σε ποσοστά 4% 
τύπου προσθίου χιαστού συνδέσμου, 5,5% τύπου 
εγκαρσίου συνδέσμου, 1,1% τύπου στεφανιαίου 
συνδέσμου και 0,2% τύπου infrapattelar fold, ενώ 
οι Jacubowicz και συν (2003) αναφέρουν άτυπες 
προσφύσεις σε ποσοστό 12,8%. Στη δική μας με-
λέτη παραλλαγές στην πρόσφυση του προσθίου 
κέρατος του έσω μηνίσκου (άτυπες προσφύσεις) 
βρέθηκαν σε ποσοστό 10,5%.

Συμπεράσματα

Οι κακώσεις των μηνίσκων μπορούν να συμ-
βούν σε όλες τις ηλικιακές ομάδες ανεξάρτητα 
από το επίπεδο δραστηριότητας. Είναι συχνότερες 
στους άνδρες (2,4:1) και αφορούν κυρίως τον έσω 
μηνίσκο (1,9:1). Σε περιπτώσεις ρήξης του προ-
σθίου χιαστού συνδέσμου αφορούν κυρίως στον 
έξω μηνίσκο, ενώ σε περιπτώσεις ανεπάρκειας του 
προσθίου χιαστού συνδέσμου αφορούν κυρίως 
στον έσω μηνίσκο. Η συχνότητα δισκοειδούς έξω 
μηνίσκου είναι 1,29% και δισκοειδούς έσω μηνί-
σκου 0,06%. Τέλος παραλλαγές στην πρόσφυση 
του προσθίου κέρατος του έσω μηνίσκου παρατη-
ρείται με συχνότητα 10,5%.

Τα ευρήματά μας δεν διαφοροποιούνται από 
τα δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας, εκτός 
από τη συχνότητα ρήξεων μηνίσκων σε γόνατα 
με ρήξη ή ανεπάρκεια ΠΧΣ που διαφοροποιείται 
λόγω διαφορετικού μ.ο. χρόνου από την κάκωση 
μέχρι τη συνδεσμοπλαστική
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Αbstracts

Statistical analysis of meniscal lesions of the 
knee

Papastergiou S., Mikalef P., Pappis G., Ziogas E., 
Panagopoulos P., Parisis K.A.

GOAL: Statistic analysis of meniscal injuries and 
pathology in population of unselected  patients

METHOD: Control of register protocols, minutes 
of operations and picture records of 1553 operations 
for ligament-meniscal injured knees, performed 
from 1994 to 2003. 20% of the patients were mem-
bers of Sports Clubs, 35% amateur sportsmen, 45% 
did not exercise. Patient’s ages 14 – 65 years (mean 
40.6 – Men 39.8 – women 42.5). All performed by 
the same surgeon (SGP) - 92% arthroscopic opera-
tions, and 8 % with arthrotomy.

RESULTS: Operations for ligament-meniscal knee 
injuries: 17% (9131) of operations. Diagnosis of 
meniscus injury (868) of (1553) operations: 55.9%. 
Male - Female ratio: 2.422/1. Right - left knee ra-
tio: 1.066/1. Medial - lateral meniscus tears ratio in 
operations: 1.934/1. Medial - lateral meniscus tears 
ratio in ACL tear/insufficiency: 1.356/1. Meniscus 
tear (169) in ACL tear/insufficiency (406 ACL re-
constructions): 41.6%. Medial meniscus tear (79) 
in ACL tear/insufficiency: 19.5%. Lateral meniscus 
tear (43) in ACL tear/insufficiency: 10.6%. Medial 
and lateral meniscus tear (47) in ACL tear/insuffi-
ciency: 11.6%. Meniscus repair (103)-meniscectomy 
(869) ratio: 1/8.437. Medial meniscus repair (87)-
medial meniscectomy (581) ratio: 1/6.678. Lateral 
meniscus repair (16)-lateral meniscectomy (288) 
ratio: 1/18. Prevalence of discoid lateral meniscus 
(20): 1.29%. Prevalence of discoid medial meniscus 
(1): 0.06%. Abnormal insertion of the anterior horn 
of the medial meniscus: 10.5%

CONCLUSIONS: Our results correlate with these 
referred at the literature. The medial meniscus tear 
ratio in knees with ACL tear/insufficiency differ-
entiates due to different mean time from injury to 
reconstruction 

Κey words: Meniscus, meniscal tears.
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