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Περίληψη
Η θεραπευτική αντιμετώπιση των βλαβών των μηνίσκων αποτελεί 
ακόμη την πιο συχνή επέμβαση που διενεργείται από χειρουργούς 
γόνατος. 

Η μερική αρθροσκοπική μηνισκεκτομή (Gillquist J και Oretorp N) 
αποτελεί το 41% τον αρθροσκοπικών επεμβάσεων που γίνονται 
στην άρθρωση του γόνατος. Η αποκατάσταση του μηνίσκου έχει 
καταστεί πλέον τυπική διαδικασία και οι ενδείξεις για αποκατά-
σταση θα μπορούσαν να επεκταθούν περαιτέρω (Cabuad HE και 
συν 1981, Warren RF 1990). Οπωσδήποτε, όλοι οι τραυματισμοί 
των μηνίσκων δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με μερική 
εκτομή ή με συρραφή. Η απουσία του μηνίσκου ακολουθείται από 
εμφάνιση εκφυλιστικής αρθροπάθειας στις περισσότερες των πε-
ριπτώσεων (Allen PR και συν 1984, Medlar RC και συν 1980). Οι 
τυπικές επιλογές θεραπείας για τη συμπτωματική μετά μηνισκε-
κτομή οστεοαρθρίτιδα περιλαμβάνουν την οστεοτομία (Coventry 
MB 1979) και την αρθροπλαστική γόνατος (Scuderi GR και Insall 
JN 1992). Και οι δύο επεμβάσεις αυτές είναι ευεργετικές για περι-
ορισμένη χρονική περίοδο και για το λόγο αυτό δεν ταιριάζουν σε 
νέους ασθενείς. 

Εξαιτίας αυτών των ιδρυμάτων έχει εισαχθεί η αντικατάστασή του 
μηνίσκου. Η μεταμόσχευση μηνίσκου ήταν η πρώτη και παραμένει 
από τους πιο συνηθισμένους τρόπους αντικατάστασης του οργά-
νου μέχρι σήμερα.

Μεταμόσχευση μηνίσκων 
Κυριακίδης Αν., Μπισχινιώτης Ι. Στ.
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Meniscus transplantation

Kiriakidis An., Bischiniotis I. St.

Abstract
The treatment of meniscus lesions is still the most frequent pro-
cedure carried out by knee surgeons. Arthroscopic partial menis-
cectomy accounts for 41% of the arthroscopic procedures done 
in the knee joint. Meniscus repair has become a standard proce-
dure, and indication for re¬pair could be extended. Nevertheless, 
not all damaged menisci can be treated by partial excision or by 
repair. Loss of a meniscus will be fol-lowed by the development 
of osteoarthrosis in a majority of cases.  Standard treatment 
options for symptomatic post-meniscectomy osteoar¬throsis 
include osteotomy and knee arthroplasty. Both procedures are 
beneficial only for a limited period of time and are therefore less 
well suited for the younger patient.

Because of these dilemmas the idea of meniscus replacement 
was con¬ceived. Meniscus transplantation was the first and re-
mains to be the most frequent type of meniscus replacement to 
date.
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Λήψη 

Ποιος θα μπορούσε να δεχτεί ένα 
αλλομόσχευμα μηνίσκου; 

Προκειμένου να απαντηθεί αυτή η ερώτηση εί-
ναι αναγκαίο να ανατρέξουμε πρώτα στη φυσική 
εξέλιξη μετά μηνισκεκτομή. 

Φυσική εξέλιξη μετά μηνισκεκτομή 

Οι μηνίσκοι δρουν ως κατανομείς φορτίων 
(Ahmed AM και Burke DL 1983, Walker PS και 
Frykman MJ 1975) και ως σταθεροποιητές (Kelly 
MA και συν 1990, Shoemaker SC και Markoff KL 
1986) κατά την προσθιοπίσθια κατεύθυνση. Επί-
σης υποστηρίζουν την επεξεργασία της λίπανσης 
(MacConaill MA 1950) ενώ κυρίως είναι ο δίσκος 
που εμπλέκεται στη λειτουργία της σταθεροποίη-
σης με τη συνεργική δράση που εμφανίζεται προς 
τον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο, ο έξω μηνίσκος συμ-
βάλλει περισσότερο στη μεταβίβαση φορτίων του 
6ου διαμερίσματος του γόνατος (Seedhom BB και 
συν 1974, Shoemaker SC και Markoff KL 1986, 
Smillie IS 1978). Η ορθή λειτουργικότητα των μη-
νίσκων κατά την απορρόφηση κινητικής ενέργειας 
και την κατανομή των φορτίων εξαρτάται από την 
κυκλική ακεραιότητα της δομής του, που επιτρέπει 
την παραγωγή ενός προτύπου στεφανιαίας κατα-
πόνησης, όταν το γόνατο δέχεται φορτία (Fairbank 
TJ 1948, Seedhom BB και συν 1974, Beaupre A 
και συν 1986, Beaupre A και συν 1990, Arnoczky 
SP και συν 1988, Bullough PG και συν 1970). 
Εάν αφαιρεθεί ο μηνίσκος η καταπόνηση σε επα-
φή στο προσβεβλημένο διαμέρισμα θα αυξηθούν 
λόγω ελάττωσης της επιφάνειας μεταφοράς των 
φορτίων. Αυτό αμέσως θα οδηγήσει σε βλάβη του 
αρθρικού χόνδρου (Fairbank TJ 1948, Jackson JP 
1968, Smillie IS 1978, Bourne RB και συν 1984, 
Tapper EM, Hoover NW 1969). Ταυτοχρόνως προς 
την απώλεια του μηνίσκου σε ένα γόνατο με μειο-
νεκτικό ή απόντα πρόσθιο χιαστό, αυξηθεί ο βαθ-
μός της αστάθειας κατά την προσθιοπίσθια κατεύ-
θυνση (Butler DL και συν 1980, Hsieh H-H, Walker 
PS 1976, Levy IM και συν 1982), με την απώλεια 
του έξω μηνίσκου η αστάθεια αυξάνει αλλά σε μι-
κρότερη έκταση (Levy IM και συν 1989). 

Τραυματικές βλάβες των μηνίσκων 
Μεμονωμένες βλάβες: Οι μεμονωμένες βλά-

βες συμβαίνουν και στους δύο μηνίσκους, περισ-
σότερο σε νέους αθλητές. Ενώ μία περιφερική 
επιμήκης ρήξη είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος και 
πιο συχνά απαντά στον έσω μηνίσκο, η ακτινοειδής 
- εγκάρσια ρήξη συμβαίνει σχεδόν κατ’ αποκλει-
στικότητα στο μέσο τριτημόριο του έξω μηνίσκου 
(DiCarlo EF 1992). Οι επιμήκεις ρήξεις είναι εύκολο 
να αποκατασταθούν ή να γίνει μερική εκτομή. Μία 
τέλεια ακτινοειδής - εγκάρσια ρήξη του έξω μηνί-
σκου είναι σπάνια (Smillie IS 1978), αλλά αυτός ο 
τύπος ρήξης οδηγεί στο ίδιο λειτουργικό αποτέ-
λεσμα όπως είναι εκείνο της έξω ολικής μηνισκε-
κτομής (Seedhom BB και συν 1974). Δεν υπάρχει 
διαθέσιμη τεχνική για την αποκατάσταση της τέ-
λειας ακτινικής ρήξης επί του παρόντος. Ωστόσο, η 
εκφυλιστική αρθροπάθεια του έξω διαμερίσματος 
του γόνατος θα πρέπει να αποσοβηθεί. 

Συνδυασμένες τραυματικές βλάβες 
των μηνίσκων 

Μεμονωμένες βλάβες: Οι μεμονωμένες βλά-
βες συμβαίνουν και στους δύο μηνίσκους, περισ-
σότερο σε νέους αθλητές. Ενώ μία περιφερική 
επιμήκης ρήξη είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος και 
πιο συχνά απαντά στον έσω μηνίσκο, η ακτινοειδής 
- εγκάρσια ρήξη συμβαίνει σχεδόν κατ’ αποκλει-
στικότητα στο μέσο τριτημόριο του έξω μηνίσκου 
(DiCarlo EF 1992). Οι επιμήκεις ρήξεις είναι εύκολο 
να αποκατασταθούν ή να γίνει μερική εκτομή. Μία 
τέλεια ακτινοειδής - εγκάρσια ρήξη του έξω μηνί-
σκου είναι σπάνια (Smillie IS 1978), αλλά αυτός ο 
τύπος ρήξης οδηγεί στο ίδιο λειτουργικό αποτέ-
λεσμα όπως είναι εκείνο της έξω ολικής μηνισκε-
κτομής (Seedhom BB και συν 1974). Δεν υπάρχει 
διαθέσιμη τεχνική για την αποκατάσταση της τέ-
λειας ακτινικής ρήξης επί του παρόντος. Ωστόσο, η 
εκφυλιστική αρθροπάθεια του έξω διαμερίσματος 
του γόνατος θα πρέπει να αποσοβηθεί. 

Συνδυασμένες βλάβες. - Οι ρήξεις του πρό-
σθιου χιαστού συχνά συνοδεύονται από τραυματι-
κές βλάβες των μηνίσκων (DiCarlo EF 1992). Ενώ 
αυτές οι βλάβες στον μηνίσκων προσφέρονται για 
αποκατάσταση ή για μερική εκτομή (DeHaven K 
1990, DeHaven KE 1992), η βλάβη του έσω μη-
νίσκου του σε χρονίως ασταθή γόνατα είναι πιο 
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σοβαρή και μερικές φορές η μηνισκεκτομή αποτε-
λεί τη μοναδική θεραπευτική επιλογή (Smillie IS 
1948). βλάβες. - Οι ρήξεις του πρόσθιου χιαστού 
συχνά συνοδεύονται από τραυματικές βλάβες των 
μηνίσκων (Shelbourne KD και Nitz PA 1991). Ενώ 
αυτές οι βλάβες των μηνίσκων προσφέρονται για 
αποκατάσταση ή για μερική εκτομή (DeHaven K 
1990, DeHaven KE 1992), η βλάβη του έσω μη-
νίσκου του σε χρονίως ασταθή γόνατα είναι πιο 
σοβαρή και μερικές φορές η μηνισκεκτομή αποτε-
λεί τη μοναδική θεραπευτική επιλογή (Smillie IS 
1948). 

Εκφυλιστικές αλλοιώσεις των 
μηνίσκων 

Η υπερχρησιμοποίηση, η παραμόρφωση σε ραι-
βότητα / βλαισότητα του γόνατος αλλά και οι συγ-
γενείς δυσπλασίες αποτελούν πιθανά αίτια πρώ-
ιμης εκφύλισης του μηνίσκου (DiCarlo EF 1992). 
Ο έξω δισκοειδής μηνίσκος προδιαθέτει σε πρώ-
ιμες εκφυλιστικές αλλοιώσεις (Smillie IS 1948, 
Watanabe M 1974). Εάν αφαιρεθεί, τα πρώιμα 
αποτελέσματα έχουν αναφερθεί ως καλά (Aichroth 
M και συν 1991). Αλλά καθώς η μηνισκεκτομή διε-
νεργείται στους ασθενείς αυτούς κατά τη διάρκεια 
της παιδικής ηλικίας, η πρόγνωση για τα απώτερα 
αποτελέσματα παραμένει αμφίβολη. 

Δυνατότητες μετά μηνισκεκτομή 
Μετά την αφαίρεση του μηνίσκου, από ένα κατά 

τα άλλα ανέπαφο γόνατο, ο ασθενής παραμένει 
ελεύθερος συμπτωμάτων για περισσότερα από 
10 χρόνια στην πλειονότητα των περιπτώσεων 
(Smillie IS 1978). Όταν αρχίζει να εξελίσσεται μο-
νοδιαμερισματική οστεοαρθρίτιδα, ο ασθενής θα 
απευθυνθεί για ιατρικές συμβουλές εκ νέου. Εάν η 
μηνισκεκτομή διενεργήθηκε σε ένα γόνατο με ελ-
λειμματικό πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο, τα συμπτώ-
ματα της αστάθειας του γόνατος θα οδηγήσουν τον 
ασθενή στον ορθοπαιδικό γρηγορότερα από ότι θα 
οδηγήσουν έναν ασθενή με μόνη τη μηνισκεκτομή. 
Οι στόχοι της θεραπευτικής αντιμετώπισης θα είναι 
η ελάττωση του άλγους, η ανάσχεση της προόδου 
της εκφυλιστικής αρθροπάθειας και η ενίσχυση της 
σταθερότητάς του προσβεβλημένου γόνατος. 

Οστεοτομία 
Εάν υπάρχει παραμόρφωση ραιβότητας ή σο-

βαρή παραμόρφωση βλαισότητας με μονοδιαμε-
ρισματική εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα, η οστε-
οτομία του κεντρικού πέρατος της κνήμης ή του 
περιφερικού πέρατος του μηριαίου διενεργείται 
προς ελαφρά υπερδιόρθωση μιας ραιβοποίησης ή 
διαμόρφωση μιας βλαισοποιητικής παραμόρφω-
σης (Fujisawa Y και συν 1979). Σε σπάνιες περι-
πτώσεις, η διόρθωση μιας παραμόρφωσης ραιβό-
τητας θα πρέπει να συνοδεύεται από έσω μηνίσκου 
εκτομή. Εξαιτίας του ότι ο ασθενής θα φορτίσει 
μόνο το έξω διαμέρισμα μετά την οστεοτομία, το 
γόνατο θα λειτουργήσει σχεδόν ανεξάρτητα από 
την κατάσταση του έσω μηνίσκου. Η διόρθωση 
μιας παραμόρφωσης βλαισότητας εκπροσωπεί ένα 
μεγαλύτερο πρόβλημα. Η υπερδιόρθωση αντεν-
δείκνυται και για την παρουσία ενός οδοντιάτρου 
άξονα 70% του φορτίου παιχνίδια μέσω της μά-
ζας του έξω μηνίσκου (Seedhom BB και συν1974). 
Έτσι, η οστεοτομία είναι λιγότερο επιτυχημένη σε 
ένα βλαισό γόνατο εάν δεν υπάρχει έξω μηνίσκος. 
Συνακόλουθα, εάν είναι κατεστραμμένος ο έξω μη-
νίσκος θα πρέπει να υποκατασταθεί και όχι απλώς 
να αφαιρεθεί.

Ημιαλλοαρθροπλαστική 
Προκειμένου περί ασθενούς που έχει υποστεί 

μηνισκεκτομή με διορθωμένο ή ελαφρά παραλ-
λαγμένο τον άξονά του σκέλους και μονοδιαμερι-
σματική οστεοαρθρίτιδα, η ημιαλλοαρθροπλαστική 
μπορεί να νοηθεί σε συνύπαρξη με μία οστεοτο-
μία. Καθώς αυτή η διαδικασία επιτρέπει την άμεση 
φόρτιση, θα πρέπει ιδιαίτερα να επιφυλάσσεται για 
μεγαλύτερους στην ηλικία ασθενείς, ιδιαίτερα εάν 
η αποτροπή της φόρτισης δεν είναι δυνατή. Αυτή 
οι ασθενείς είναι διαφορετικοί από τους νέους και 
ενεργούς ανθρώπους, για τους οποίους η μεταμό-
σχευση μηνίσκου μπορεί να αποτελέσει μία επιλο-
γή.

Αντικατάσταση μηνίσκου 

Αντικατάσταση του έσω μηνίσκου

Ο τυπικός υποψήφιος για αντικατάσταση του 
έσω μηνίσκου είναι το νέο και ενεργό άτομο, το 
οποίο έχει απολέσει ή έχει έναν βαριά κατεστραμ-
μένο έσω μηνίσκο σε ένα γόνατο με μειονεκτικό 
πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο. Η αποκατάσταση του 
πρόσθιου χιαστού συνδέσμου από μόνη της δεν 
είναι σε θέση να αποκαταστήσει εντελώς τη στα-
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θερότητα του γόνατος. Με την προσθήκη ενός αλ-
λομοσχεύματος στην αποκατάσταση του πρόσθιου 
χιαστού μπορεί να επιτευχθεί καλύτερη σταθερό-
τητα (Garrett JC 1992). Εάν το μόσχευμα έχει την 
οποιαδήποτε επίδραση στην εξέλιξη της εκφυλιστι-
κής εξεργασίας δεν είναι ακόμα γνωστό.

Αντικατάσταση του έξω μηνίσκου

Μόλις εγκατασταθούν τα πρώιμα συμπτώμα-
τα της εκφυλιστικής αρθροπάθειας μετά από μία 
έξω μηνισκεκτομή σε νέο άτομο, θα πρέπει να λη-
φθεί υπόψη η χειρουργική αποκατάσταση εκ νέου. 
Αυτή συνίσταται καταρχήν σε διόρθωση του βλαι-
σού άξονα προς το φυσιολογικό. Το επόμενο βήμα 

θα πρέπει να περιλαμβάνει την αντικατάσταση 
του έξω μηνίσκου (Garrett JC 1992). Η εικόνα 1 
αποτελεί ένα διάγραμμα των πιθανών ενδείξεων 
για υποκατάσταση του μηνίσκου. Δεν είναι γνω-
στό σήμερα εάν το αλλομόσχευμα είναι σε θέση 
να λειτουργήσει ως κατανομέας φορτίων και ως 
όχημα αποτροπής των κραδασμών. Δεν υπάρχουν 
κλινικά αποτελέσματα διαθέσιμα για το αν ανα-
στέλλεται η εκφυλιστική εξεργασία ή αν επιβραδύ-
νεται η εκφυλιστική εξεργασία μετά την εισαγωγή 
του μοσχεύματος μηνίσκου στο έξω διαμέρισμα. Η 
αντικατάσταση του έξω μηνίσκου θα πρέπει να θε-
ωρηθεί ακόμη πιο πειραματική σε σύγκριση με την 
αντικατάσταση του έσω μηνίσκου. 

Εικόνα 1. Οργανικό διάγραμμα επιλογών αντιμετώπισης αστάθειας μετά μηνισκεκτομή.
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Δότειρα διαδικασία 
Τα ξενομοσχεύματα θεωρητικά είναι το καλύ-

τερο διαθέσιμο υλικό με τον ευκολότερο τρόπο 
απόκτησης. Οι προσπάθειες για την αντικατάστα-
ση του πρόσθιου χιαστού όμως με ξενομοσχεύμα-
τα γενικώς απέτυχαν (Kramer FJK και Abbink EP 
1984, Pinkowski JL και συν 1989). Το σχήμα των 
μηνίσκων των ζώων είναι διαφορετικό από εκείνο 
του ανθρώπινου μηνίσκου. Αυτοί είναι μεταξύ των 
λόγων που δεν έχει υπάρξει προσπάθεια να δο-
κιμαστεί η διερεύνηση της πιθανότητας αντικατά-
στασης των μηνίσκων με ξενομοσχεύματα. 

Υπάρχει σημαντικός βαθμός εκφυλιστικών αλ-
λοιώσεων στους μηνίσκους στον γενικό πληθυσμό 
των ηλικιωμένων ατόμων (Casscells SW 1978). 
Τα αλλομοσχεύματα έτσι θα πρέπει να λαμβάνο-
νται από δότες ηλικίας κάτω των 30 ετών. Οι δότες 
και οι λήπτες θα πρέπει να έχουν την ίδια περίπου 
ηλικία ή ακόμη προτιμότερο ο δότης να είναι νεό-
τερος. Εάν ο ορθοπαιδικός έχει πρόσβαση σε μο-
νάδα μεταμόσχευσης, αυτή είναι η ιδεώδης πηγή 
αλλομοσχευμάτων μηνίσκου. Οι μηνίσκοι από με-
γαλόσωμα άτομα προτιμώνται έναντι των μικρών. 
Είναι δυνατόν να ελαττωθεί το μέγεθος του αλλο-
μοσχεύματος κατά τη μεταμόσχευση. Η εκτεταμένη 
μείωση, ωστόσο, επειδή είναι δυνατό να προκαλέ-
σει καταστροφή στην υπερμικροσκοπική αρχιτε-
κτονική του μηνίσκου (Mow VC, 1992) συνιστάται 
η παραμονή της μέχρι ένα όριο 5% του αρχικού 
μεγέθους του μοσχεύματος (Garrett JC 1992). 
Μία πιθανή πηγή αλλομοσχευμάτων, τα οποία θα 
υποβληθούν σε αποστείρωση είναι το πτωματι-
κό υλικό από παθολογοανατομικά εργαστήρια ή 
από ινστιτούτα ιατροδικαστικής (Wirth CJ και συν 
1986, Wirth CJ 1986). Όταν οι μηνίσκοι μπορούν 
να ληφθούν εντός 12 ωρών από την επέλευση του 
θανάτου, είναι κατάλληλοι για εισαγωγή σε διαδι-
κασία ψυχρής ξήρανσης και αποστείρωσης με ακτί-
νες-γ, αλλά και σε άλλες μορφές προπαρασκευής.

Μετάδοση νοσημάτων 
Το μη αποστειρωμένο υλικό έχει τον κίνδυνο με-

ταφοράς νοσημάτων. Μέχρι τώρα βέβαια δεν έχει 
αναφερθεί μετάδοση νοσήματος διαμέσου της με-
ταμόσχευσης μηνίσκου (Garrett JC: 1992). Αλλά ο 
αριθμός των μεταμοσχεύσεων είναι ακόμη μικρός 
και ο κίνδυνος θα αυξηθεί αν αυτή η πρακτική κα-
ταστεί πιο αποδεκτή.

Η κατάσταση ενός νέου και κατά τα άλλα υγιούς 
ατόμου ως πιθανού λήπτη ενός αλλομοσχεύματος 
μηνίσκου δεν συγκρίνεται με εκείνη ενός ογκολογι-
κού ασθενούς που υποβάλλεται σε επέμβαση διά-
σωσης του άκρου μετά αφαίρεση κακοήθους όγκου 
λόγω μεταφοράς οστεοχόνδρινου αλλομοσχεύμα-
τος. Για τον ογκολογικό ασθενή το ευεργέτημα της 
μεταφοράς αλλομοσχεύματος είναι μεγάλο και σχε-
δόν προβλέψιμο. Αυτό δεν μπορεί να ειπωθεί για το 
λήπτη ενός μοσχεύματος μηνίσκου. Συνακόλουθα, 
η πιθανότητα μεταφοράς νοσήματος βαρύνει ση-
μαντικά εναντίον της μεταμόσχευσης μηνίσκου επί 
του παρόντος. Ενώ ο κίνδυνος βακτηριδιακής μό-
λυνσης μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με την αυστηρή 
διαλογή των υποψηφίων σύμφωνα με τα δεδομένα 
της αμερικανικής εταιρείας τραπεζών μοσχευμάτων, 
ο κίνδυνος μετάδοσης ιογενών νοσημάτων παρα-
μένει μεγάλος. Υπάρχει ένα παράθυρο διαφυγής 
διαφόρων ιογενών λοιμώξεων, όταν οι ορολογικές 
εξετάσεις είναι αρνητικές παρά την ύπαρξη λοίμω-
ξης (American Academy of Orthopaedic Surgeons: 
1989). Η διάρκεια αυτής της περιόδου δεν είναι 
ακριβώς γνωστή προς το παρόν και μπορεί να φτάνει 
τις 6 εβδομάδες. Καθώς ο δότης του μηνίσκου είναι 
νεκρός κατά το χρόνο της λήψης του μοσχεύματος, 
δεν είναι δυνατόν να γίνει ένας δεύτερος ορολο-
γικός έλεγχος που θα αποκλείσει μία λοίμωξη HIV. 
Αυτό το γεγονός αυξάνει τον κίνδυνο σε σύγκριση 
με τις μηριαίες κεφαλές που χρησιμοποιούνται για 
την αναθεώρηση ολικών αρθροπλαστικών (Buck BE 
1990). Εάν όλα τα βιώσιμα, μη αποστειρωμένα μο-
σχεύματα περικλείουν κάποιο κίνδυνο μεταφοράς 
νοσήματος, αυτός είναι μεγαλύτερος για τα πρόσφα-
τα αλλομοσχεύματα (Centers for Disease Control: 
Transmission of HIV through bone transplanta tion: 
1988). Αντιθέτως, μερικοί ερευνητές (Garrett JC 
1992) θεωρούν ότι τα πρόσφατα αλλομοσχεύματα 
είναι ακίνδυνα. Αυτή η άποψη δεν χαίρει ομοφω-
νίας από όλους τους άλλους (Jackson DW, 1993), 
οι οποίοι έχουν καταδείξει ότι τα ινοχονδροκύττα-
ρα δεν επιβιώνουν της μεταμόσχευσης. Η κατάψυ-
ξη και η ψυχρή ξήρανση ελαττώνουν τον κίνδυνο 
μετάδοσης νοσήματος αλλά δεν τον απαλείφουν 
(Buck BE και συν 1990). Όταν όλα τα βήματα των 
προφυλάξεων τηρούνται επιμελώς (πίνακας 1) ο 
κίνδυνος μετάδοσης HIV με μεταμοσχευμένο οστού 
μειώνεται πολύ (Buck BE και συν 1090). Καθώς η 
πιθανότητα μετάδοσης νοσήματος με αλλομόσχευ-
μα είναι μικρή αλλά όχι μηδενική, εναπόκειται στον 
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ασθενή και στον χειρούργο να αποφασίσουν εάν θα 
πρέπει να αναλάβουν αυτόν τον κίνδυνο. Σύμφωνα 
με την εμπειρία των συγγραφέων, οι ασθενείς έχουν 
καταστεί ολοένα πιο δύσπιστοι ως προς την αναδο-
χή ενός τέτοιου κινδύνου κατά τη διάρκεια των τε-
λευταίων ετών. Επομένως, δεν είμαστε σε θέση να 
προβλέψουμε την τύχη των μοσχευμάτων μακρο-
χρόνια και έλλειψη μοσχευμάτων στο νοσοκομείο 
μας σταμάτησε το 1987. 

Πίνακας1. Διαλογή δοτών
Έρευνα Κριτήρια αποκλεισμού
Κοινωνικό 
ιστορικό

Ενδοφλέβια λήψη ουσιών
Πόρνες 
Ομοφυλόφιλοι
Δραπέτες

Ιατρικό ιστορικό Λοίμωξη
Νεοπλασματικά νοσήματα 
Σύφιλη

Αιματολογικές 
εξετάσεις

Ηπατίτιδα B/C
HIV

Καλλιέργειες 
αλλομοσχευμάτων

Μικροβιακές/ Μυκητιακές

Νεκροψία Προσβολή λεμφαδένων

Αλλομοσχεύματα μηνίσκου
Οστούν, αρθρικός χόνδρος και περιτονία έχουν 

χρησιμοποιηθεί επί πολλά έτη ως αλλομοσχεύμα-
τα στην ορθοπαιδική (Czitrom AA και συν 1986, 
Jackson DW και συν 1992, Jagar M και Wirth CJ 
1977, Tomford WW και συν 1984, Wirth CJ και 
Jager M 1980). Οι προϋποθέσεις για απαιτήσεις 
για μοσχεύματα μαλακών μορίων επετέθησαν το 
1976. Το αλλομόσχευμα θα πρέπει να είναι εύκολο 
να αποθηκευτεί και η χειρουργική εφαρμογή του 
θα πρέπει να είναι τυποποιημένη και επαναλήψιμη. 

Το μόσχευμα θα πρέπει να στερείται ανοσογό-
νων και καρκινογόνων δυνατοτήτων. Το μόσχευμα 
θα πρέπει να ενσωματώνεται από τον ξενιστή και 
να υποκαθίσταται βαθμιαία. Οι ιδιότητες των υλι-
κών του μοσχεύματος θα πρέπει να είναι παραπλή-
σιες προς εκείνες των ιστών που πρόκειται να υπο-
καταστήσει. Η λειτουργικότητα του δημοσιεύματος 
θα πρέπει να διαρκεί για όλη τη διάρκεια της ζωής 
του ξενιστή. 

Δεν ικανοποιούνται πάντοτε όλες αυτές οι απαι-
τήσεις από αλλομοσχεύματα μηνίσκου ή εάν αυτό 
θα αναλάβει ποτέ πλήρως τη λειτουργικότητα του 

μηνίσκου του λήπτη προς το παρόν και τίθενται 
πολλά ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντη-
θούν. Οι προσπάθειες που έχουν γίνει αφορούν 
σε πειράματα σε ζώα (Czitrom AA και συν 1986, 
Wirth CJ και συν 1988, Jager M 1980, Arnoczky 
SP και συν 1990, Arnoczky SP και Milachowski KA 
1990, Brockbank KGM, και συν 1991, Canham W 
και Stanish W 1986, Keating EM και συν 1988, 
Powers DL και συν 1988, Tachibana Y 1990). Ακό-
μη, ανεξάρτητα από αυτές στις έρευνες δεν είναι 
σαφές προς το παρόν ποιος μπορεί να είναι ο χρό-
νος, κατά τον οποίο το μόσχευμα θα διατηρήσει τις 
αρχικές του ιδιότητες μετά τη μεταμόσχευση. Είναι 
άγνωστο για πόσο χρόνο θα επιβιώσουν τα κύττα-
ρα στη νέα τους θέση στο σημείο πού τοποθετείται 
το μόσχευμα στο λήπτη προς το παρόν και τίθενται 
πολλά ερωτήματα, τα οποία θα πρέπει να τύχουν 
απάντησης. Συμβάλλουν προς τούτο οι εξεργα-
σίες της αναδιαμόρφωσης και της προσαρμογής 
ανάλογα με τις απαιτήσεις και είναι ένα μόσχευ-
μα επιρρεπές σε πρώιμη εκφύλιση σε σχέση με τον 
φυσιολογικό μηνίσκο;

Τύποι μοσχευμάτων 
Είναι ακόμη αντικείμενο συζητήσεων εάν ο μη-

νίσκος θα πρέπει να είναι βιώσιμος κατά τη στιγμή 
της μεταμόσχευσης ή εάν μπορεί να είναι μη βιώ-
σιμος και να δρα μερικώς ως κρύωμα για τη με-
τανάστευση κυττάρων από την πλευρά των ιστών 
του ξενιστή. Τα βιώσιμα μοσχεύματα είτε είναι δι-
ατηρημένα σε κατάσταση ψύξης ή είναι νωπά. Η 
απλή βαθιά κατάψυξη θα προκαλέσει θάνατο των 
ινοχονδροκυττάρων (Arnoczky SP και συν 1990, 
Arnoczky SP και Milachowski KA 1990).

Ο μη βιώσιμος αρθρικός χόνδρος μεταβάλλει 
τις μηχανικές του ιδιότητες μετά την μεταμόσχευ-
ση (Bright RW και Burchardt H 1983, Brown KLB 
και Cruess RL 1982, Jackson DW και συν 1988). 
Ένας βιώσιμος κυτταρικός πληθυσμός εντός του 
αλλομοσχεύματος κατά το χρόνο της μεταμόσχευ-
σης θα μπορούσε να είναι ευνοϊκή συνθήκη για 
τη διατήρηση των μηχανικών ιδιοτήτων του μη-
νίσκου (Arnoczky SP και Milachowski KA 1990). 
Έχει αποδειχθεί πειραματικά ότι οι μηχανικές ιδι-
ότητες των μεταμοσχευμένων κρυοσυντηρημένων 
μηνίσκων ήταν παρόμοιες προς εκείνες του φυ-
σιολογικού μηνίσκου μετά παρέλευση έξι μηνών. 
Αυτό βρίσκεται σε αντίθεση προς τα ευρήματα 12 
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μηνών μετά τη μεταμόσχευση μετά νέκρα αλλο-
μοσχεύματα, των οποίων οι μηχανικές ιδιότητες 
εκπίπτουν (Milachowski KA και συν 1987). Είναι 
άγνωστο ποιο μπορεί να είναι το ποσοστό των 
κρυοσυντηρημένων μοσχευμάτων που μπορούν να 
διατηρούνται με τέτοια μέσα ώστε με μία ελεγχό-
μενη ταχύτητα ψύξης μέχρι να επιτευχθεί η θερμο-
κρασία αποθήκευσης να μπορούν να διατηρηθούν 
με δυνατότητες τεχνικής συντήρησης ως βιώσιμα, 
τεχνικές οι οποίες Αρχικά αναπτύχθηκαν για τις 
βαλβίδες της καρδιάς και συνέχεια επεκτάθηκαν 
και στον αρθρικό χόνδρο (84). Οι κρυοπροστατευ-
τικοί παράγοντες όπως είναι το DMSO (διμεθυλο-
σουλφοξείδιο) (DeBoer HH, Koudstaal J 1991) ή 
η γλυκερίνη (DeBoer HH, Koudstaal J 1991), τα 
οποία προστίθενται στο υλικό καλλιέργειας προς 
διατήρηση της ακεραιότητας των κυτταρικών μεμ-
βρανών και ταυτόχρονα της βιωσιμότητας κατά 
την διάρκεια της διαδικασίας της ψύξης, συμβάλ-
λουν προς τούτο. Οι συχνότητες βιωσιμότητας των 
αλλομοσχευμάτων μηνίσκου είναι της τάξης του 
10% μετά δύο εβδομάδες (Milachowski KA και 
συν 1987) ή 30% μετά 4 εβδομάδες και αυτό έχει 
παρατηρηθεί και πειραματικά.

Ο καλύτερος τρόπος για να υπάρξει βιώσιμο εί-
ναι η χρήση νωπού ιστού χωρίς την ανάγκη διατή-
ρησης. Με τον όρο «νωπό» ορίζεται το μόσχευμα 
που έχει ληφθεί εντός 12 ωρών μετά το θάνατο. 
Αυτό μπορεί να διατηρηθεί στους 4 βαθμούς κελ-
σίου σε στείρο περιβάλλον μικροβίων αλλά από 
λογιστική άποψη είναι δυσχερής διαδικασία και 
καταλήγει σε περιορισμένη διαθεσιμότητα μοσχευ-
μάτων μηνίσκων. Η στάθμιση του μεγέθους του 

μηνίσκου του δότη με εκείνο του λήπτη θα μπο-
ρούσαν να αποτελούν μείζον πρόβλημα. Η εγγύη-
ση του ότι το μόσχευμα είναι ελεύθερο μικροοργα-
νισμών αποτελεί ένα άλλο πρόβλημα (Jackson DW 
και συν 1982).

Τα κατεψυγμένα μοσχεύματα μηνίσκων έχουν 
λειτουργήσει καλά από κλινική άποψη σε μερικούς 
ασθενείς (Wirth CJ και συν 1986) καθώς και από 
πειράματα σε ζώα (92). Τα μοσχεύματα λαμβάνο-
νταν κάτω από άσηπτες συνθήκες και αποθηκεύο-
νταν στους -70 βαθμούς Κελσίου ή -80 βαθμούς 
Κελσίου μέχρι τη χρησιμοποίηση τους.

Η δική μας εμπειρία κατέδειξε ότι τα λυοφιλο-
ποιημένα (ξηρά κατά την ψύξη) αποστειρωμένα με 
γ-ακτινοβολία αλλομοσχεύματα που υπέστησαν 
αφύγρανση προ της ψύξης είναι εύκολα στο χειρι-
σμό, αποθήκευση και στο μέγεθος. Οι μηνίσκοι που 
ξεράθηκαν με κατάψυξη στερούνται πρωτεογλυ-
κανών και κυττάρων. Όταν συσκευάζονται εν κενώ 
μπορούν να αποθηκευτούν για αρκετούς μήνες ή 
ακόμη και χρόνια, παρόμοια προς τα μοσχεύματα 
της σκληράς μήνιγγας (Wirth CJ και Jager M 1980). 
Έχουν χρησιμοποιηθεί με παρόμοιο τρόπο πλατεία 
περιτονία, τένοντες καμπτήρων, μοσχεύματα επιγο-
νατιδικού συνδέσμου και έχουν χρησιμοποιηθεί για 
αποκατάσταση του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου 
αλλά κλινικά είχαν μικρή επιτυχία σε σχέση προς 
τα κατεψυγμένα αλλομοσχεύματα (Pinkowski JL 
και συν 1989, Indelicate PA και συν 1990, Vasseur 
PB και συ 1987). Το ίδιο ισχύει και για τα ξηράς 
κατάψυξης αλλομοσχεύματα μηνίσκου (Wirth CJ 
και συν 1986). Συνίσταται ως εκ τούτου η χρήση 
αυτών αλλομοσχευμάτων. 

Πίνακας 2. Διαφορετικοί τύποι αλλομοσχυμάτων μηνίσκων που χρησιμοποιούνται πειραματικά/κλινικά 

Τύπος Συγγραφέας Περιβάλλον Κλινικά
Νωπά Garrett67 X

Keene115 X
Zukor et al.131 X
DeBoer and X
Koudstaal97

Κρυοσυντηρημένα Arnoczky et al.86 X
Jackson et al.82 X

Κατεψυγμένα Wirth et al.62 X X
Tachibana92 X

Ξηρά ψύξη Wirth et al.62 X X
Μονιμοποίηση Canham and X
Μονιμοποίηση Stanish89
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Τα αλλομοσχεύματα μηνίσκου που συντηρού-
νται με γλουταραλδεΰδη έχουν μελετηθεί πειραμα-
τικά και απορρίφθηκαν λόγω του ότι ήταν δύσκολη 
και η επούλωση τους μετά τη συρραφή προς στο 
θύλακο και οι ιδιότητές τους δεν ήταν οι αναμενό-
μενες αλλά και προκαλούσαν υμενίτιδα (Canham 
W, Stanish W 1986). 

Συνοπτικά το ερώτημα για το ποιο είναι το πιο 
κατάλληλο μόσχευμα μηνίσκου δεν έχει τύχει απά-
ντησης μέχρι τώρα και πολλές επιλογές τελούν 
υπό διερεύνηση (πίνακας 2). 

Ανοσολογία 
Μετά την μεταμόσχευση τα τενόντια μοσχεύ-

ματα δικτύου κλινική μόνο ελάσσονα ανοσολογική 
αντίδραση (107). Κατά παρόμοιο τρόπο, δεν υπάρ-
χουν τοπικές αντιδράσεις που να θεωρείται ότι 
είναι τυπικές για την αντίδραση απόρριψης όπως 
είναι η υμενίτιδα, ο σχηματισμός νεοπλάστου αγ-
γειώδους ιστού ή νέκρωση του αλλομοσχεύματος 
έχουν παρατηρηθεί μέχρι τώρα μετά μεταμόσχευ-
ση μηνίσκων είτε σε κλινικές είτε σε πειραματικές 
συνθήκες (108). Αυτό ισχύει για τα βιώσιμα μο-
σχεύματα και για τα μη βιώσιμα μοσχεύματα (109). 
Ο ιστός του μηνίσκου έχει θεωρηθεί ανοσολογικά 
προνομιούχος (109). Ωστόσο, τα χονδροκύτταρα 
βρίσκονται στην ίδια κατηγορία ιστοσυμβατότη-
τας με εκείνα της κατηγορίας I κατά την επιφάνειά 
τους, στην οποία ευαισθητοποιείται ο λήπτης με 
επαφή με οστούν ή οστικό μυελό - σε συνδυασμό 
με τα κύτταρα της περιοχής του λήπτη (Minami A 
και συν 1982). Η ελάχιστη ή η έλλειψη ανοσολο-
γικής αντίδρασης οφείλεται στο γεγονός ότι η επι-
φάνεια των ινοχονδροκυττάρων είναι απομονωμέ-
νη από το ανοσολογικό σύστημα του ξενιστή λόγω 
της παρεμβολής πυκνής εξωκυττάρια θεμέλιας ου-
σίας (Arnoczky SP και συν 1990). Το ίδιο δεν μπο-
ρεί να ειπωθεί και για τα οστικά αλλομοσχεύματα. 
Υπάρχει σαφής ένδειξη ανοσολογικές αντιδράσεις 
έναντι του οστίτη ιστού (Bos GD και συν 1983, 
Gross AE και συν 1984, Stevenson S 1987). Αυτή 
θα μπορούσε να είναι μεγάλης σημασίας προκειμέ-
νου για μεγάλα οστικά blocks (Jackson DW και συν 
1992) ή μια οστέινη γέφυρα (Garrett JC 1991), 
όταν αυτά μεταμοσχεύονται μαζί με τον μηνίσκο. 
Θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερης σημασί-
ας, όταν χρησιμοποιούνται μεγάλα οστεοχόνδρινα 
μοσχεύματα που περιλαμβάνουν μηνίσκους, υα-

λοειδή χόνδρο και οστίτη ιστό (Locht RC και συν 
1984). Από ανοσολογική άποψη ούτε τα μεγάλα 
αλλομοσχεύματα (Stevenson S 1987) ούτε τα 
αλλομοσχεύματα οστούν είναι επιθυμητά. Για την 
ενσωμάτωση των κατεψυγμένων αλλομοσχευμά-
των, θα μπορούσε να καταδειχθεί πειραματικά ότι 
η επιδεικνυόμενη ιστοσυμβατότητα βελτιώνει την 
ενσωμάτωση (Bos GD και συν 1983). Οι δοκιμα-
σίες ιστοσυμβατότητας διενεργήθηκαν μετά 9 από 
22 μεταμοσχεύσεις μηνίσκων (96). Μία σημαντική 
ανοσολογική αντίδραση μπόρεσε να ανιχνευτεί 
μόνο σε έναν λήπτη, αλλά δεν σχετίστηκε με το 
κλινικό αποτέλεσμα. Όταν ένα μη ελεγμένο ιστικό 
αντιγόνο από αλλομόσχευμα μηνίσκου μεταμο-
σχευόταν, η επούλωση ήταν απρόσκοπτη (DeBoer 
HH και Koudstaal 1991). Επιπρόσθετες μελέτες 
απαιτούνται για την επιβεβαίωση του γεγονότος 
ότι τα αλλομοσχεύματα μηνίσκου δεν παρουσιά-
ζουν πραγματικά προβλήματα ιστοσυμβατότητας 
και ανοσολογικών αντιδράσεων. Αυτό θα μπορού-
σε να αποτελεί πλεονέκτημα για τη χρησιμοποίηση 
αλλομοσχευμάτων μηνίσκο η ανοσοαναστολή θα 
μπορούσε να αποδεχτεί και η χαρτογράφηση της 
ιστοσυμβατότητας θα μπορούσε να θεωρηθεί μη 
αναγκαία (Garrett JC 1991).

Επούλωση

Πειραματική 

Η μεταμόσχευση μηνίσκου έχει μελετηθεί σε 
πρόβατα (Milachowski KA και συν 1987), κουνέ-
λια (Tachibana Y 1990), σκυλιά (Canham Wκαι 
Stanish W 1986) και κατσίκες (Jackson DW και 
συν 1992). Σε κανένα από αυτά τα ζώα δεν παρα-
τηρήθηκαν προβλήματα επούλωσης των μοσχευ-
μάτων. Η επούλωση γενικά ολοκληρώθηκε μετά 
4 - 6 εβδομάδες. Η επαναγγείωση του μοσχεύμα-
τος εξαρτήθηκε από τον τύπο του μοσχεύματος. 
Όταν επρόκειτο για λυόφιλα αλλομοσχεύματα 
μηνίσκου η επαναγγείωση αφορούσε στο σύνολο 
του μηνίσκου με τα αγγεία να διεισδύουν από την 
περιφέρεια του κατεψυγμένου και κρυοσυντηρη-
μένου μοσχεύματος (Arnoczky SP και συν 1990, 
Milachowski KA και συν 1988). Η τέλεια αναδι-
αμόρφωση παρατηρήθηκε για τα λυόφιλα αλλο-
μοσχεύματα (96) και για τα κατεψυγμένα μοσχεύ-
ματα (Tachibana Y 1990). Ο επαναποικισμός των 
μοσχευμάτων μηνίσκου με 10% βιώσιμα κύτταρα 
ολοκληρώθηκε σε 3 μήνες μετά τη μεταμόσχευση. 



32- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 34, Τεύχος 3 - 2021

Παραμένει ασαφές, εάν αυτά τα κύτταρα αναπα-
ρήχθησαν από τα βιώσιμα κύτταρα του μοσχεύ-
ματος ή από εκείνα που μετανάστευσαν εντός του 
μοσχεύματος από την πλευρά του ξενιστή (86). Στο 
μοντέλο με πειραματόζωο κουνέλι, η διαδικασία 
του επαναποικισμού θα μπορούσε να προηγηθεί 
με σαφήνεια (Tachibana Y 1990). Παρατηρήθηκαν 
δύο προελεύσεις κυττάρων: Τα προερχόμενα από 
τον αρθρικό υμένα και εκείνα που προέρχονται από 
τον παρα-μηνισκικό συνδετικό ιστό (εικόνα 2). Η 
επούλωση των κνημιαίων προσκλήσεων του μηνί-
σκου μπορούν να θεωρηθούν προβληματικές εάν 
δεν επιτευχθεί καλή συγκράτηση.

Εικόνα 2. Αναγέννηση αλλομοσχεύματος μηνίσκου. Δύο 
διαφορετικές εξεργασίες. Η μία είναι η αναγέννηση τις επιφα-
νειακές στιβάδες και της εσωτερικής μοίρας με αγγειώδη ιστό 
από τον αρθρικό υμένα (ST). Η άλλη είναι η αναγέννηση από 
την εν τω βάθει στιβάδα και την περιφέρεια του συνδετικού 

ιστού γύρω από το μηνίσκο (CT). 

Κλινική

Σε όλες τις σειρές (Milachowski KA και συν1987, 
Garrett JC 1991, Zukor DJ και 1990) και στις ανα-
φορές σε περιπτώσεις (DeBoer HH και Koudstaal 
J 1991, , Keene GCR και συν 1987) αναφέρθηκε 

απρόσκοπτη επούλωση και μετά μεταμόσχευση 
λυόφιλου, κατεψυγμένου ή νωπού μοσχεύματος 
μηνίσκου. Δεν παρατηρήθηκαν αντιδράσεις απόρ-
ριψης. Η βιοψία που διενεργήθηκε από ένα συγ-
γραφέα κατέδειξε ότι τα ινοχονδροκύτταρα είχαν 
επιβιώσει της μεταμόσχευσης (DeBoer HH και 
Koudstaal J1991). Η συγκράτηση του πρόσθιου 
κέρατος αναφέρθηκε ως πρόβλημα σε μερικές πε-
ριπτώσεις (Milachowski KA και συν 1987). 

Τεχνική
Η χειρουργική τεχνική αποτελεί έναν από τους 

πιο κρίσιμους παράγοντες στη μεταμόσχευση μη-
νίσκου δεδομένου του ότι επιτρέπει την έναρξη 
της απρόσκοπτης επούλωσης και τη λειτουργι-
κότητα του αλλομοσχεύματος ή όχι (Garrett JC 
1992, Milachowski KA και συν 1987). Ιδεωδώς, 
ένα αλλομόσχευμα που έχει ταυτόσημο σχήμα και 
μέγεθος με τον αρχικό προς αντικατάσταση μηνί-
σκο θα μπορούσε να εισαχθεί με μικρή νοσηρότητα 
και να τοποθετηθεί ανατομικά σε ορθή θέση. Θα 
μπορούσε να συγκρατηθεί προς τον ινώδη θύλακο 
προς αποφυγή εξαρθρήματος και προς την κνήμη 
προκειμένου να επιτραπεί η φόρτιση (Kohn D και 
συν 1992). Η μηριαία συγκράτηση του οπισθίου 
κέρατος του έξω μηνίσκου έχει εγκαταλειφθεί τε-
λευταία στις ανάλογες επεμβάσεις αντικατάστασης 
μηνίσκου.

Μέγεθος
Η λειτουργικότητα του μηνίσκου προϋποθέτει η 

επιφάνεια αυτού να βρίσκεται σε στενή επαφή με 
το κνημιαίο πλατώ στη μία πλευρά και στο μηριαίο 
κόνδυλο από την άλλη πλευρά. Καθώς ο ινοχόν-
δρινος ιστός δεν είναι μαλακό στοιχείο και δεικνύει 
μόνο περιορισμένες ελαστικές ιδιότητες (Mow VC 
και συν 1991), το αλλομόσχευμα θα πρέπει να έχει 
απόλυτη συναρμογή προς τις αρθρικές επιφάνει-
ες. Μόνον η ορθότοπη μεταμόσχευση παρέχει την 
ευκαιρία της απόλυτης συναρμογής των αρθρικών 
επιφανειών. Ως ορθότοπη μεταμόσχευση νοείται 
ένας δεξιός έσω μηνίσκος θα πρέπει να μεταφέ-
ρετε ως δεξιός μηνίσκος στην πλευρά του λήπτη 
κ.ο.κ. Το μέγεθός του αλλομοσχεύματος θα πρέπει 
να αντιστοιχεί προς το μέγεθος του προς αντικατά-
σταση μηνίσκου. Θα πρέπει να καταστήσει σαφές 
προεγχειρητικά ότι ένα αρμόζον προς το μέγεθος 
αλλομόσχευμα ή λίγο μεγαλύτερο μπορεί να είναι 
διαθέσιμο προς τούτο. Η ελάττωση του μεγέθους 
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ενός ευμεγέθους αλλομοσχεύματος δεν δημιουρ-
γεί τεχνικό πρόβλημα (Wirth CJ και συν 1988). Ο 
μηνίσκος θα μπορούσε να είναι έτσι μικρότερος σε 
συνέπεια προς την περιφέρειά του. Η αποθήκευ-
ση, επομένως, μεγάλων αλλομοσχευμάτων μπορεί 
να αποτελεί μία λύση του δύσκολου προβλήματος 
της λογιστικής διαχείρισης στις μεταμοσχεύσεις 
των μηνίσκων. Ωστόσο, έχει αποτελέσει υπόβαθρο 
ισχυρισμών ότι η ελάττωση του μεγέθους του μη-
νίσκου μπορεί αυτόματα να καταστρέψει το από 
κολλαγόνες ίνες δίκτυό και του και όχι μόνο να αλ-
λάξει το σχήμα του μηνίσκου αλλά και τις μηχανι-
κές του ιδιότητες. Υποδηλώθηκε έτσι, ότι η μείωση 
του μεγέθους του μοσχεύματος δεν θα πρέπει να 
ξεπερνά το 5% των ορίων του αρχικού μεγέθους 
του αλλομοσχεύματος (67).

Η διαλογή των δοτών και των ληπτών με βάση 
το μέγεθος μπορεί να γίνει με άμεσες ή με έμμε-
σες μεθόδους. Η διενέργεια μετρήσεων στο άνω 
της κνήμης είναι μία έμμεση μέθοδος που έχει ήδη 
δοκιμαστεί (Garrett JC 1992). Έχει σταθεί η διενέρ-
γεια μαγνητικής τομογραφίας του αντιθέτου γόνα-
τος προς διενέργεια μετρήσουν το διαστάσεων του 
μηνίσκου ως αδρός υπολογισμός του μεγέθους 
του αλλομοσχεύματος που απαιτείται (Wirth CJ και 
Jager M 1980). Πιο άμεσος και ακριβής τρόπος για 
τον προσδιορισμό του μεγέθους του αλλομοσχεύ-
ματος. Ωστόσο, δεν έχει αποδειχθεί μέχρι τώρα ότι 
υπάρχει επαρκής συσχέτιση μεταξύ των μεγεθών 
των αντίστοιχων μηνίσκων όσον αφορά στα δεξιά 
και αριστερά γόνατα. Έτσι, φαίνεται ουσιαστικά 
δυνατόν να ληφθεί μία τελεία προσαρμογή του 
αλλομοσχεύματος του μηνίσκου με τις διαστάσεις 
του λήπτη με τον υπολογισμό των μεγεθών ή το 
βαθμό μείωσης του μεγέθους του μοσχεύματος, 
ίσως μία τεχνική διάτασης κατά την εισαγωγή του 
μοσχεύματος θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα. 
Η προδιάταση μέρος της τεχνικής που αφορά στη 
μεταμόσχευση του μηνίσκου μέχρι τώρα (Wirth CJ 
και Jager M 1980, Milachowski KA και συν 1987, 
DeBoer HH και Koudstaal J, Garrett JC 1991, 
Zukor DJ και συν 1990, Keene GCR και συν 1990) 
αλλά έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς στην αυτομε-
ταμόσχευση μηνίσκων (Kohn D και συν 1992). 

Διαφορετικές προσπελάσεις για την 
αντικατάσταση μηνίσκου. 

Τα αλλομοσχεύματα μηνίσκων έχουν εφαρμο-

στεί σε γόνατα διαμέσου διαφορετικών προσπελά-
σεων. Η αρθροτομή μετά αποκόλληση του έσω πλά-
γιου συνδέσμου μαζί με ένα τμήμα οστού (Garrett 
JC: 1991, Milachowski KA και συν 1989) επιτρέπει 
τέλεια προσπέλαση του έσω διαμερίσματος σε ένα 
γόνατο με μειονεκτικό ή απάντα πρόσθιο χιαστό 
σύνδεσμο. Αυτή η τεχνική της απόσπασης του έσω 
πλάγιου συνδέσμου είναι η τυπική διαδικασία Όσον 
αφορά στη μεταμόσχευση του έσω μηνίσκου σή-
μερα (Kramer FJK και Abbink EP 1984, Arnoczky 
SP και Milachowski KA 1990). Δεν έχουν ανα-
φερθεί επιπλοκές και ιδιαίτερα δεν έχει αναφερθεί 
επιπρόσθετη αστάθεια μετά επανακαθήλωση του 
έσω πλάγιου συνδέσμου. Ωστόσο, η μετεγχειρη-
τική νοσηρότητα της επέμβασης αυξάνει μετά την 
απόσπαση και επανακαθήλωση και εισάγεται επι-
πρόσθετο άλλο εμφύτευμα όταν αποσπάται οστικό 
τεμάχιο. Για την εισαγωγή του έσω μηνίσκου είναι 
δυνατή η διενέργεια μιας τεχνικής διπλής προσπέ-
λασης (Ghadially FN). Η αρθροσκοπική εισαγωγή 
αλλομοσχεύματος έχει περιγραφή γ και συν 1986ια 
την αντικατάσταση του έξω μηνίσκου ως ενδιαφέ-
ρουσα περίπτωση (Keene GCR και συν 1987). Ή 
έξω αρθροτομή προτιμάται από άλλους για αυτό 
το λόγο (DeBoer HH και Koudstaal J 1991). Οι μελ-
λοντικές τεχνικές θα είναι πιθανώς ενδοσκοπικές, 
βασιζόμενες στην ιδέα της συγκράτησης του προ-
σθίου και του οπισθίου κέρατος με τη βοήθεια οδη-
γών ραμμάτων (Keene GCR και συν 1987). 

 Υπάρχει μία δυσαρμονία μεταξύ της ανα-
γκαιότητας της σταθερής συγκράτησης του προ-
σθίου και του οπισθίου κέρατος, η οποία θα μπο-
ρούσε να αντιμετωπιστεί με τη χρήση μοσχεύματος 
τύπου σάντουιτς (οστού - μηνίσκου - οστού) εισα-
γωγές μεγάλων οστικών τεμαχίων με ενδοσκοπι-
κές τεχνικές. Δεν έχει επί του παρόντος αναφερθεί 
λύση που να επιτρέπει ευκαιρίες αγωγή με δια-
σφάλιση της συγκράτησης επί του οστού.

Συγκράτηση
 Δύο τύποι συγκράτησης πρέπει να ανα-

γνωριστούν κατά τη μεταμόσχευση μηνίσκου: Η 
θυλακική συγκράτηση και η οστέινη συγκράτηση 
και τα διάφορα παρεπόμενα πιθανής αποτυχίας. 
Η θυλακική συγκράτηση είναι η προϋπόθεση για 
την καλή επούλωση και την επαναγγείωση του 
μοσχεύματος που λαμβάνει χώρα από την περι-
φέρεια (Arnoczky SP και συν 1990, Tachibana Y 
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1990, Milachowski KA και συν 1987). Εάν απο-
τύχει η θυλακική συγκράτηση, το μόσχευμα μπο-
ρεί να προβάλλει εν είδει λαβής κάδου εντός της 
κοιλότητας της άρθρωσης και να προκαλέσει οξέα 
συμπτώματα. Δεν υπάρχει αναφορά ενός τέτοιου 
συμβάματος μετά από μεταμόσχευση μηνίσκου στη 
σχετική βιβλιογραφία μέχρι τώρα. Η επούλωση 
προς τον ινώδη θύλακο προσομοιάζει προς εκεί-
νη της αποκατάστασης μιας περιφερικής ρήξης 
(Ghadially FN και συν 1986, Henning CE και συν 
1990, Morgan C, Casscells SW 1986, Scott GA και 
συν 1986). Πειραματικά αυτή η εξεργασία ολοκλη-
ρώνεται κατά την τέταρτη εβδομάδα από τη μετα-
μόσχευση (Tachibana Y 1990). Ενώ έχει συσταθεί 
η χρησιμοποίηση μη απορροφήσιμα με γραμμάτων 
2-0 (Garrett JC 1992), το απορροφήσιμο υλικό του 
ίδιου μεγέθους έχει χρησιμοποιηθεί επίσης με επι-
τυχία (Milachowski KA και συν 1989). Τα κάθετα 
ράμματα δίνουν την καλύτερη πρωτογενής σταθε-
ρότητα (Kohn D και συν 1992).

Η οστεΐνη συγκράτηση προς την κνήμη θα πρέ-
πει να διαφυλάσσει τη συρραφή από τα φορτία 
που ασκούνται επί του μηνίσκου, ούτως ώστε αυ-
τός να παραμείνει στη θέση του και να μην επιτρέ-
ψει την μετατόπιση από αυτήν (Fairbank TJ 1948, 
Seedhom BB και συν 1974). Οι στεφανιαίες κα-
ταπονήσεις κατά την περιφέρεια του μηνίσκου, οι 
οποίες εξαρτώνται από την κυκλική κινητικότητα 
και τη συγκράτηση κατά τα άκρα είναι απαραίτη-
τες για τη λειτουργία της απορρόφησης των κρα-
δασμών (Hoshino A και Wallace WA 1987). Αυτό 
αποτελεί πιθανότατα το μηχανικό ερεθισμό για την 
επεξεργασία της αναδιαμόρφωσης του από κολ-
λαγόνες ίνες δικτύου προκειμένου να ικανοποιήσει 
τις αναγκαιότητες της ιδιαίτερης ανατομικής της 
άρθρωσης του λήπτη, πράγμα το οποίο επάγει και 
τη συγκράτηση.

Εάν αντικαθίσταται μέρος μόνο του μηνίσκου 
(Johnson LL 1986), το απομένον τμήμα του μηνί-
σκου μπορεί να δράσει ως ζώνη σύνδεσης γύρω 
από το μόσχευμα και η συγκράτηση αποτελεί μι-
κρότερο πρόβλημα. Στις περιπτώσεις όπου ένας 
καθολικά κατεστραμμένος μηνίσκος αφαιρείται 
αμέσως λόγω μεταμόσχευσης, η αρχική πρόσφυση 
των συνδέσμων των πρόσθιων και οπίσθιων κε-
ράτων μπορεί να αφεθεί στην άρθρωση του λήπτη 
και το μόσχευμα μπορεί να καθηλωθεί σε αυτούς 
τους συνδέσμους (εικόνα 3). 

Εικόνα 3. Συγκράτηση του μοσχεύματος στα υπολείμματα 
της κνημιαίας πρόσφυσης των συνδέσμων

Αυτό παρέχει μία ανατομικά ορθή πρόσφυση 
του μοσχεύματος. Χρησιμοποιείται αυτή η μέθο-
δος σε μεγάλες σειρές μεταμοσχεύσεων μηνίσκων 
(Milachowski KA και συν 1989) (εικόνα 4). 

Εικόνα 4. Τέσσερα βήματα κατά τη διάρκεια της μεταμόσχευ-
σης του έσω μηνίσκου: 

1. Αφαίρεση ενός τέλεια ραγέντος έσω μηνίσκου 
2. Εισαγωγή του αλλομοσχεύματος μηνίσκου και συγκράτηση προς 

τα υπολείμματα της κνημιαίας πρόσφυσης του συνδέσμου 
3. Το αλλομόσχευμα συγκρατείται επιπρόσθετα στον ινώδη 

θύλακο 
4. Το έσω διαμέρισμα του γόνατος είναι έτοιμο για την επανα-

τοποθέτηση
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Εάν η συγκράτηση του μοσχεύματος στο οστούν 
πρέπει να αποκατασταθεί, αυτό το βήμα είναι τε-
χνικά κρίσιμο. Οι αποτυχίες της συγκράτησης του 
πρόσθιου και του οπισθίου κέρατος (εικόνα 5) μετά 
τη μεταμόσχευση του μηνίσκου αναφέρθηκαν τόσο 
σε πειραματικό όσο και σε κλινικό επίπεδο (Jackson 
DW και συν 1992, Tachibana Y 1990, Milachowski 
KA και συν 1989). 

Εικόνα 5. Αποτυχία επούλωσης οπισθίου κέρατος ένα έτος 
μετά τη μεταμόσχευση έσω μηνίσκου. Σχηματίζεται ένα κενό. 

Οι τεχνικές που αφορούν στο χειρισμό των 
μαλακών μορίων πιθανότατα δεν διασφαλίζουν 
το μόσχευμα με επάρκεια. Υπάρχουν αρκετοί τύ-
ποι οστεΐνη συγκράτησης που έχουν σχετικά προ-
ταθεί προς τούτο (Garrett JC 1992, Jackson DW 
και συν 1992). Δεν θα πρέπει να παροράται ότι 
ένα αλλομόσχευμα που περιλαμβάνει οστούν και 
μηνίσκο, πράγμα το οποίο απαιτείται κατά τη διε-
νέργεια αυτών των τεχνικών, μπορεί να μην είναι 
τόσο αθώο από ανοσολογική άποψη όπως η μετα-
μόσχευση ινοχόνδρινου ιστού και μόνον. Σε νωπά 
και κρυοσυντηρημένα μοσχεύματα τοστ μπορεί να 
περιλαμβάνει νοσογόνα κύτταρα (Bos GD και συν 
1983). Όσο μεγαλύτερο είναι το οστικό μόσχευμα 
τόσο πιθανότερη είναι η ανοσογόνος αντίδραση σε 
αυτό (Czitrom AA και συν 1986). Οι στενές οστικές 
γέφυρες που συνδέουν το πρόσθιο και το οπίσθιο 
κέρας μπορούν να παράσχουν ασφαλή οστέινη συ-
γκράτηση (εικόνα 6). 

Δεν χρησιμοποιούνται υλικά εάν μία τεχνική 
τύπου press fit μπορεί να επιτευχθεί (Garrett JC 
1992). Αυτός ο τύπος συγκράτησης δεν μπορεί να 
γίνει με αρθροσκοπική μέθοδο. Το μόσχευμα που 
περιλαμβάνει οστέινη γέφυρα πρέπει να είναι η πιο 

δύσκολη δυνατή τεχνική προκειμένου να διασφα-
λιστεί μία εξατομικευμένη συγκράτηση, λόγω του 
ότι εκτός από το μέγεθος και το σχήμα του είναι 
αφ’ εαυτού στενό τεμάχιο και ως οστούν εκπρο-
σωπεί ένα ξεχωριστό πρόβλημα. Φαίνεται ότι εί-
ναι δύσκολο να αναπαραχθεί μία εξατομικευμένη 
ανατομική της οστεΐνης πρόσφυσης στην τεχνική 
της οστέινης γέφυρας. Η προδιάταση δεν μπορεί 
να γίνει στο αλλομόσχευμα. Πολύ μεγάλα οστέινα 
μοσχεύματα που συνδέονται προς το πρόσθιο και 
το οπίσθιο κέρας έχουν σταθεροποιηθεί σε πειρα-
ματικό επίπεδο (82). Αυτά σταθεροποιούνται με 
μη απορροφήσιμα ράμματα και διασφαλίζονται με 
οστικές σήραγγες ή άγκυρες (εικόνα 7). 

Εικόνα 6. Αλλομόσχευμα οστικής γέφυρας εισαγόμενα με 
τεχνική press fit 

Εικόνα 7. Αλλομόσχευμα με οστικό block. 
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Ενώ η περιοχή της πρόσφυσης της οστέινης 
πρόσφυσης του έσω μηνίσκου είναι μικρή, αυτά τα 
οστέινα blocks απαιτούνται μεγάλες σήραγγες για 
τη συγκράτησή τους. Η ακριβής τοποθέτηση του 
σημείου της πρόσφυσης είναι δύσκολο να επιτευ-
χθεί.

 Όταν το αλλομόσχευμα αποσπάται είναι μικρό 
τετράπλευρο οστέινο τεμάχιο μπορεί να επιτευχθεί 
ασφαλής οστεΐνη συγκράτηση (εικόνα 8). Έχουν 
εισαχθεί με παρόμοια τεχνική, όσον αφορά στη 
συγκράτηση του μοσχεύματος τμήματα επιγονατι-
δικού τένοντα προς αντικατάσταση του πρόσθιου 
χιαστού συνδέσμου (Wirth CJ και Kohn D 1990). Το 
μειονέκτημα αυτού του τύπου συγκράτησης είναι 
ότι δεν μπορεί να γίνει ενδοσκοπικά.

Εικόνα 8. Αλλομόσχευμα με οστικό block όπως περιγράφηκε 
στη βιβλιογραφία (Wirth CJ και Kohn D 1990).. 

Το πρόβλημα της συγκράτησης του προσθίου 
και του οπισθίου κέρατος ενός αλλομοσχεύματος 
μηνίσκου δεν έχει επιλυθεί επί του παρόντος. Η 
συγκράτηση διά των μαλακών μορίων αποφεύγει 
τον κίνδυνο ενός οστέινου αλλομοσχεύματος αλλά 
απαιτεί πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια. Οι τεχνικές 
που αφορούν στο χειρισμό μαλακών μορίων μέ-
χρι τώρα, επισύρουν τον κίνδυνο αποτυχίας (Keene 
GCR και συν 1987, Milachowski KA και συν 1990), 
ενώ η οστεΐνη συγκράτηση φαίνεται ασφαλής 
(Garrett JC 1991). Η πρόκληση της προέντασης 
του μοσχεύματος γύρω από τον κόνδυλο δεν έχει 

μέχρι τώρα εφαρμοστεί στη μεταμόσχευση αλλο-
μοσχευμάτων μηνίσκου.

Θεραπευτική αντιμετώπιση μετά τη 
μεταμόσχευση

Η μεταμόσχευση των μηνίσκων πάνω στο κνη-
μιαίο πλατώ κατά τη διάρκεια της κάμψης και της 
έκτασης του γόνατος (Fu FH και συν 1992) καθώς 
και κατά τις στροφικές κινήσεις της κνήμης έναντι 
του μοιραίου (Ruetsch H και Morscher E 1077) εί-
ναι σημαντικές για τη λειτουργικότητα του γόνατος 
αλλά θέτουν σε κίνδυνο τα μηνισκοθυλακικά ράμ-
ματα. Οι καταπονήσεις που ασκούνται επί των μη-
νισκοκνημιαίων προσφύσεων όταν φορτίζεται το 
γόνατο δεν έχουν ποτέ μετρηθεί, αλλά είναι βέβαιο 
ότι υπάρχουν και είναι μεγάλες. Με βάση αυτά τα 
εμβιομηχανικά δεδομένα και θεωρίες, ο περιο-
ρισμός του εύρους της κίνησης και της φόρτισης 
φαίνονται ενέργειες λογικές μετά τη μεταμόσχευ-
ση μηνίσκου εάν η θυλακική συγκράτηση και εκείνη 
των κεράτων δεν είναι σταθερές. Έχουν προταθεί 
διαφορετικές αγωγές αποθεραπείας (πίνακας 3). 
Προ της επαναφοράς σε αθλητικές δραστηριότη-
τες, θα πρέπει να επιβεβαίωση η επούλωση του 
μοσχεύματος μηνίσκου πάνω στον ινώδη θύλακο. 
Αυτό μπορεί να γίνει και με τη βοήθεια της αρθρο-
σκόπησης. Εάν απαιτηθεί εάν απαιτείται αφαίρε-
ση υλικών οστεοσύνθεσης όπως για παράδειγμα 
η βίδα για την καθήλωση του έσω πλάγιου συν-
δέσμου, μπορεί να γίνει αρθροσκόπηση στον ίδιο 
χρόνο για την παρακολούθηση του μοσχεύματος 
και η κατάσταση του γειτονικού αρθρικού χόνδρου 
(Milachowski KA και συν 1989) (εικόνα 9). Η λήψη 
βιοψίας από το αλλομόσχευμα του μηνίσκου και 
η ιστολογική εξέταση αναφέρθηκε πρόσφατα από 
ένα συγγραφέα (DeBoer HH και Koudstaal J 1991). 
Το βιοχημικό προφίλ που βρέθηκε 6 μήνες μετά 
μεταμόσχευση νωπού κατεψυγμένου μοσχεύματος 
έξω μηνίσκου ήταν ενδεικτικό βιώσιμου ιστού με 
ενεργά και χωρίς σημεία εκφύλισης (DeBoer HH 
και Koudstaal J 1991).
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Πίνακας 3.

Συγγραφείς Μόσχευμα Κρυοσυντηρημένο μόσχευμα Φόρτιση
Keene13 Έξω μηνίσκος Κρυοσυντηρημένο για 5 ημέρες, 

νάρθηκας για 5 εβδομάδες
Αποφυγή φόρτισης 
για 8 εβδομάδες. 

Milachowski 
και συν118 

Έσω μηνίσκος
ΠΧΣ, έξω μηνίσκος

Κρυοσυντηρημένο, κινήσεις 
πλήρους εύρους, νάρθηκας επί 6 
εβδομάδες, γύψος3/52

Αποφυγή φόρτισης 
για 6 εβδομάδες

DeBoer και 
Koudstaal9

Μηνίσκος οστεοχόνδρινο 
μόσχευμα 

Κρυοσυντηρημένο μόσχευμα Αποφυγή φόρτισης 
για 6 εβδομάδες

Garrett67 Έσω μηνίσκος + ΠΧΣ Κρυοσυντηρημένο μόσχευμα Άμεση φόρτιση

Εικόνα 9. Αλλομόσχευμα μηνίσκου με καλή συγκράτηση και 
ανέπαφο ένα έτος μετά την εισαγωγή του.

Σύνοψη κλινικών αποτελεσμάτων

Δημοσιευμένα αποτελέσματα

 Καθώς υπάρχει απουσία ομοιομορφίας μετα-
ξύ των κριτηρίων επιλογής των ασθενών και τα 
κριτήρια επιλογής εγχειρητικής τεχνικής και πα-
ρακολούθησης στις περιπτώσεις μηνίσκου, τα 
αποτελέσματα των διαφορετικών ομάδων δεν εί-
ναι συγκρίσιμα (Garrett JC, W 1992, Wirth CJ και 
συν 1986, Milachowski KA και συν 1987, DeBoer 
HH και Koudstaal J 1991, Garrett JC 1991, Zukor 
DJ, και συν 1990, Keene GCR και συν 1987, 
Milachowski KA και συν 1989). Τα κλινικά απο-
τελέσματα μετά μεταμόσχευση μηνίσκο είναι δύ-
σκολο να ερμηνευτούν. Η μαγνητική τομογραφία 
έχει αποτύχει ως προς το να αποτελέσει εργαλείο 
παρακολούθησης της επούλωσης μετά την απο-
κατάσταση μηνίσκου. Τη μαγνητική τομογραφία 
αποτυγχάνει Επίσης όσον αφορά στην ερμηνεία 
των αποτελεσμάτων της αντικατάστασης του μη-
νίσκου. Ίσως η περαιτέρω βελτίωση των τεχνικών 

της μαγνητικής τομογραφίας και η κατανόηση των 
ευρημάτων να την καταστήσει μελλοντικό εργα-
λείο αξιολόγησης. Ωστόσο, δεν μπορεί να θεω-
ρηθεί ως τέτοιο επί του παρόντος. Το αρθρογρά-
φημα είναι πιο κατάλληλο για να καταδείξει την 
επούλωση προς τον ινώδη θύλακο (Cannon WD 
1990, DeBoer HH και Koudstaal J 1991). Το αρ-
θρογράφημα μπορεί να αποδειχθεί δύσκολο να 
τύχει ερμηνείας όσον αφορά στην κατάσταση του 
υαλοειδούς χόνδρου. Η αρθροσκόπηση θα πρέπει 
να θεωρηθεί ως μέθοδος εκλογής για την αξιολό-
γηση των αλλομοσχευμάτων μηνίσκου. Οι καλύτε-
ρες σειρές που έχουν αναφερθεί (DeBoer HH και 
Koudstaal J 1991) περιλαμβάνουν τη χρήση νω-
πών αλλομοσχευμάτων με ασφάλεια στην συγκρά-
τηση και επιπρόσθετη αποκατάσταση των ελλειμ-
μάτων του πρόσθιου χιαστού σε πάνω από τους 
μισούς ασθενείς. Από τις μεγάλες σειρές (Garrett 
JC 1991, Zukor DJ και συν 1990, Milachowski KA 
και συν 1989) η μια (DeBoer HH και Koudstaal J 
1991) έχει το μικρότερο χρόνο παρακολούθησης 
και για το λόγο αυτόν η μεγαλύτερη πιθανότητα 
παραπλανητικών αποτελεσμάτων. Προκειμένου να 
συνοψιστούν τα κλινικά αποτελέσματα επί του πα-
ρόντος, θα οδηγηθούμε στην προτίμηση των κα-
τεψυγμένων και των νωπών αλλομοσχευμάτων 
έναντι των λυόφιλων, ακτινοβολημένων μηνίσκων. 
Θα πρέπει να συμπεράνει κανείς προσεκτικά ότι τα 
πρώιμα αποτελέσματα των νωπών αλλομοσχευμά-
των με ασφαλή οστεΐνη συγκράτηση είναι τα πιο 
πολλά υποσχόμενα.

Συστήματα βαθμολόγησης 
μελλοντικών αξιολογήσεων

Υπάρχει ανάγκη για ενιαία αποδεκτά συστήματα 
βαθμολόγησης προκειμένου να υπάρξουν συγκρί-
σιμα αποτελέσματα μεταξύ των διαφόρων ομάδων 
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εργασιών (πίνακας 4) λόγω του ότι οι ενδείξεις για 
μεταμόσχευση μηνίσκο είναι περιορισμένες. Ένας 
μόνο συγγραφέας δεν είναι δυνατόν να συγκε-
ντρώσει επαρκή αντιπροσωπευτικά δεδομένα. Η 
μηνισκεκτομή αποτελεί τυπικό παράδειγμα για μία 
επέμβαση με παραπλανητικά καλά πρώιμα αποτε-
λέσματα (Muller W 1983). Το ίδιο ισχύει και για 
τη μεταμόσχευση μηνίσκου, η επέμβαση στοχεύ-
ει στη βελτίωση της σταθερότητας (Milachowski 
KA και συν 1989, Bos GD και συν 1983) και την 
αποτροπή της επιδείνωσης της εκφυλιστικής αρ-
θροπάθειας. Η ποιότητα του μοσχεύματος μπορεί 
να προσεγγιστεί καλύτερα με αρθροσκοπήσεις 
παρακολούθησης που θα πρέπει να διενεργούνται 
σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, από την εισα-
γωγή του μοσχεύματος, παρόμοια αυτό που γινό-
ταν για τον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο, όταν αυτός 
υποκαθίσταται με αλλομόσχευμα (Shino K και συν 
1986, Shino K και συν 1990) και αυτομοσχεύματα 
(Kohn D 1990). Η μέτρηση της σταθερότητας στην 
προσθιοπίσθια κατεύθυνση (Daniel DM 1985) 
προεγχειρητικά και κατά τη διάρκεια της παρακο-
λούθησης θα μπορούσε να υποστηρίξει το ρόλο 
του αλλομοσχεύματος ως επιπροσθέτως σταθερο-
ποιητή. Η ακτινογραφία του γόνατος σε 45 κάμ-
ψη υπό φόρτιση (Shino K και συν 1986) είναι μία 
απλή μέθοδος για την αξιολόγηση της πιθανής 
επιδείνωσης της εκτελεστικής νόσου. Μία συνολι-
κή εικόνα της λειτουργικότητας του δέματος δημι-
ουργείται από την κατάστρωση ενός πρωτοκόλλου 
και τη βαθμολόγηση μιας κλίμακας βαθμολόγησης 
δραστηριοτήτων (Tegner Y και Lysholm J 1985). 
Η δοκιμασία ιστοσυμβατότητας του δότη και του 
λήπτη είναι επιθυμητή. Πιο εκλεπτυσμένες δοκιμα-
σίες σύμφωνα με τα προβλήματα υγιεινής και τα 
ανοσολογικά προβλήματα θα πρέπει να διεξάγο-
νται εάν έχουν εισαχθεί νωπά ή κρυοσυντηρημένα 
μοσχεύματα (Garrett JC 1992, Kohn DM και συν 
1988).

Εναλλακτικές λύσεις στη 
μεταμόσχευση μηνίσκου

Τα προβλήματα υγιεινής, τα ανοσολογικά προ-
βλήματα και τα προβλήματα κόστους που συνδέο-
νται με την μεταμόσχευση αλλομοσχευμάτων δεν 
μπορούν να αγνοηθούν (Garrett JC 1992, Garrett 
JC 1991, Leach RE 1992). Παρά τις προσπάθει-
ες των τελευταίων δεκαετιών η μεταμόσχευση 
μηνίσκου παραμένει μία πειραματική διαδικασία 

και ο κίνδυνος και το κόστος από τη μία πλευρά 
βαρύνουν επί της μέχρι τώρα αβέβαιης ωφέλειας 
από την άλλη. Είναι λογικό να αναζητηθούν εναλ-
λακτικές της αντικατάστασης του μηνίσκου με αλ-
λομοσχεύματα. Τρεις διαφορετικές μέθοδοι έχουν 
προταθεί: 

1. Η προσθετική αντικατάσταση που αναλαμ-
βάνουν τη λειτουργικότητα του μηνίσκου 
για το υπόλοιπο της ζωής του κάθε γό-
νατος (Sommerlath KG, Gillquist J 1992, 
Toyonaga T και συν 1983). 

2. Ένα πολύ-πολυμερές ικρίωμα που θα μπο-
ρούσε να επαναποικισθεί από κύτταρα του 
ξενιστή και να μετατραπεί σε ένα σχηματι-
σμό που προσομοιάζει προς μηνίσκο (Stone 
KR 1990, Stone KR 1992) και 

3. Ένα τενόντιο αυτομόσχευμα από τον εκτα-
τικό μηχανισμό προς αντικατάσταση περι-
φερικού τμήματος ενός χαμένου μηνίσκου 
(Bos GD και συν 1983, Kohn D 1993). 

Προσθετική αντικατάσταση
Μία μόνιμη ενδοπρόθεση από dacron με επικά-

λυψη πολυουρεθάνης δοκιμάστηκε σε γόνατα κου-
νελιών (Sommerlath KG και Gillquist J 1992) (ει-
κόνα 10) για πάνω από μία περίοδο τριών μηνών η 
ενδοπρόθεση λειτουργούσε ως ένα υποκατάστατο 
μηνίσκου. Ωστόσο, από βιολογική μηχανική άποψη 
οι λειτουργικές ιδιότητες ενός γόνατος με ενδο-
πρόθεση πλησιάζουν περισσότερο σε εκείνες ενός 
γόνατος με μηνισκεκτομή φαράσι εκείνες ενός φυ-
σιολογικού γόνατος, υπήρξε το συμπέρασμα ότι 
μία κατάλληλα προετοιμασμένη ενδοπρόθεση με 
υλικά παραπλήσια σε συμπεριφορά με εκείνα του 
αφεντικού θα πρέπει να τύχει πειραματικής δοκι-
μής.

Ικρίωμα από κολλαγόνο
Αφαιρέθηκε σε σκυλιά το 80% του έσω μηνί-

σκου και εισήχθη ικρίωμα από κολλαγόνο (Stone 
KR και συν 1990). Συγγραφείς συμπέραναν ότι θα 
μπορούσε να υποστηριχθεί αποτελεσματική ανα-
γέννηση από ένα κρύωμα τέτοιο που να υποστηρί-
ζει την άρνηση των ινοχονδροκυττάρων του ξενι-
στή (King D 1990) (εικόνα 11). Το υλικό τελεί υπό 
ποινική διερεύνηση του παρόντος. Η ανοσολογική 
αντίδραση των ινών του κολλαγόνου που ανασυ-
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σταθεί καν ήταν ελάχιστη δεν υπάρχει κίνδυνος 
μετάδοσης νοσήματος. Το πρότυπο του μηνίσκου 
μπορεί να σχηματιστεί διεγχειρητικά και να εξατο-
μικεύσει αλλά η μέχρι πως δεν απευθύνεται στην 
ολική αντικατάσταση μηνίσκου. Οπωσδήποτε, μπο-
ρεί να είναι μεγάλης σημασίας για περιπτώσεις ει-
κονικής μνήμης και τιμής σε γόνατα που υπόκεινται 
στην πιθανότητα πρώιμης εκφυλιστικής αρθροπά-
θειας επίσης (Sommerlath KG 1991). 

Αλλομοσχεύματα
Το υποεπιγονατιδικό λιπώδες σώμα 

(Milachowski KA και συν 1990) καθώς και τενόντιο 
υλικό από τον εκτατικό μηχανισμό (Kohn D και συν 
1992) σε αυτή στο έσω διαμέρισμα του γόνατος 
μετά ολική μηνισκεκτομή. Ενώ τα αρθροσκοπικά 
αποτελέσματα μετά εισαγωγή λιπώδους σώματος 
ήταν απογοητευτικά, το καινούργιο υλικό αναδια-
μορφώθηκε μακροσκοπικά, έτσι ώστε να προσο-
μοιάζει προς ένα σχηματισμό σαν μηνίσκο σε γόνα-
τα προβάτων μέσα σε ένα έτος (εικόνα 12) (Keene 

GCR και συν 1987). Η βαρύτητα των εκφυλιστικών 
αλλοιώσεων του απαρέγκλιτα ακολουθούν ελατ-
τώθηκαν όταν τενόντιο μόσχευμα υποκαθιστούσε 
τον έσω μηνίσκο. Ο «τενόντιος μηνίσκος» δεν λαμ-
βάνει τις μηχανικές και λειτουργικές ιδιότητες ενός 
αυθεντικού μηνίσκου αλλά αυτές βελτιώνονται 
με την πάροδο του χρόνου. Μία κλινική επιθυμείς 
υλοποίησε αυτή την ιδέα (Kohn D 1993). Όλοι οι 
ασθενείς έλαβαν το μέσο τριτημόριο του επιγονα-
τιδικού τένοντα προς αποκατάσταση του πρόσθιου 
χιαστού και μία ολικού πάχους λωρίδα τένοντα τε-
τρακεφάλου ως υποκατάστατο του έσω μηνίσκου 
(Kohn D 1993). 

Τα πρώιμα αρθροσκοπικά και κλινικά αποτελέ-
σματα κατέστησαν διαθέσιμα. Αλλά μία αναφορά 
πάνω στα δεδομένα Δεν μπορεί να έγινε προ της 
παρέλευσης του χρόνου. Δεν παρατηρήθηκαν ση-
μαντικές μετεγχειρητικές επιπλοκές μέχρι τώρα και 
το τενόντιο μόσχευμα έγινε καλά ανεκτό ως υπο-
κατάστατο μηνίσκου.
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