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Περίληψη
Η χρήση της αρθροσκοπικής μερικής μηνισκεκτομής σε μεσήλι-

κες και σε ηλικιωμένους ασθενείς με πόνο στο γόνατο είναι μία από 
τις συνηθέστερες χειρουργικές επεμβάσεις, με περίπου 150.000 
αρθροσκοπήσεις γόνατος να πραγματοποιούνται στο Ηνωμένο 
Βασίλειο κάθε χρόνο και περίπου πενταπλάσιο αυτού του αριθ-
μού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρόλα αυτά, η διαδικασία αυτή 
παραμένει αμφιλεγόμενη. Η πλειονότητα των τυχαιοποιημένων 
δοκιμών ελέγχου υποδηλώνει ότι η αρθροσκοπική μερική μηνισκε-
κτομή δεν είναι ανώτερη από τα συντηρητικά μέτρα όπως τα προ-
γράμματα άσκησης. Επιπλέον, μία τυχαιοποιημένη μελέτη ελέγχου 
διαπίστωσε ότι η αρθροσκοπική μερική μηνισκεκτομή δεν ήταν 
ανώτερη από τη χειρουργική επέμβαση. Συμπερασματικά, υπάρχει 
μια υπερβολική αντιμετώπιση της γοναταλγίας με αρθροσκοπική 
μερική μηνισκεκτομή ενώ υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές, λιγό-
τερο επεμβατικές και λιγότερο δαπανηρές επιλογές θεραπείας που 
είναι εξίσου αποτελεσματικές. Η θεραπεία πρώτης γραμμής για τις 
εκφυλιστικές ρήξεις του μηνίσκου θα πρέπει να είναι η συντηρη-
τική αντιμετώπιση, επικεντρωμένη στην αναλγησία και τη φυσι-
κοθεραπεία για την παροχή ανακούφισης του πόνου καθώς και 
βελτίωσης της μηχανικής λειτουργίας της άρθρωσης του γόνατος. 
Η αρθροσκοπική μερική μηνισκεκτομή θα πρέπει να θεωρείται ως 
έσχατη λύση όταν εκτεταμένα προγράμματα άσκησης και φυσιο-
θεραπεία έχουν δοκιμαστεί και έχουν αποτύχει.
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Abstract
The use of arthroscopic partial menisectomy in middle-aged 

and elderly patients with pain in the knee is one of the most com-
mon surgical procedures. However, this process remains con-
troversial. The aim of this paper is to provide a comprehensive 
review of the role of arthroscopic menisectomy in patients with 
degenerative meniscus tears and suggest recommendations for 
clinical practice. The majority of randomized control trials sug-
gest that arthroscopic partial menisectomy is not superior to 
conservative measures such as exercise programs. In addition, a 
randomized control study found that arthroscopic partial meni-
sectomy was not superior to sham surgery. There is an excessive 
treatment of knee pain with arthroscopic partial menisectomy 
and there are other alternative, less invasive and less costly 
therapeutic options that are just as effective. First-line treat-
ment of degenerative meniscus tears should be conservative 
treatment, focusing on analgesia and physiotherapy to provide 
pain relief as well as to improve the mechanical functioning of 
the trunk knee joint. Arthroscopic partial meniscectomy should 
be considered as an optimal solution when extensive exercise 
and physiotherapy programs have been tested and failed.
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Οι μηνίσκοι του γόνατος (έσω και έξω) είναι 
μηνοειδείς σχηματισμοί, αποτελούμενοι από ινώ-
δη χόνδρο που παρεμβάλλεται μεταξύ της κνή-
μης και των κονδύλων του μηριαίου οστού (Fox 
et al 2012). Έχουν σημαντικό ρόλο στην κατανομή 
του βάρους-φόρτισης και στην απορρόφηση κρα-
δασμών στο εσωτερικό της άρθρωσης. Μπορούν 
επίσης να λειτουργήσουν ως δευτερεύοντες στα-
θεροποιητές, έχουν ιδιοδεκτικό ρόλο και μπορούν 
επίσης να βοηθήσουν στη λίπανση και τη θρέψη του 
αρθρικού χόνδρου (McDermott και Amis 2006). Οι 
ρήξεις μηνίσκου είναι ο συνηθέστερος τραυματι-
σμός του γόνατος (Fox et al 2012) και μπορούν 
να ταξινομηθούν ανάλογα με τη θέση και τον τύπο 
τους. Μπορούν να εμφανιστούν ως οξεία βλάβη 
στο γόνατο σε νεαρότερους ασθενείς ή ως μέρος 
μιας εκφυλιστικής διαδικασίας σε ηλικιωμένα άτο-
μα. Οι οξείες ρήξεις μηνίσκου εμφανίζονται τυπι-
κά όταν ένα άτομο αλλάζει κατεύθυνση με τρόπο 
που συνεπάγεται περιστροφή ή συστροφή του γό-
νατος ενώ το γόνατο κάμπτεται και το αντίστοιχο 
πόδι μένει σταθερό. Αυτό συμβαίνει συνήθως σε 
αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και 
το αμερικανικό ποδόσφαιρο (Makris et al 2011). 
Τα ηλικιωμένα άτομα μπορούν να αναπτύξουν μία 
εκφυλιστική ρήξη μηνίσκου με ελάχιστο ή και κα-
θόλου τραυματισμό, καθώς οι μηνίσκοι γίνονται 
πιο σκληροί και λιγότερο ανελαστικοί (Hough και 
Webber 1990). 

Η θεμελιώδης αρχή της χειρουργικής του μηνί-
σκου είναι να διατηρηθεί όσο το δυνατόν ένας «κα-
νονικός» μηνίσκος (Hede et al 1992). Οι ρήξεις με 
μεγάλη πιθανότητα επούλωσης μέσω χειρουργικής 
επέμβασης αποκαθίστανται με την τεχνική «συρρα-
φής μηνίσκου-meniscus repair», αλλά οι περισσό-
τερες ρήξεις δεν είναι επιδεκτικές αποκατάστασης, 
με την αρθροσκοπική μερική μηνισκεκτομή (ΑΜΜ) 
να αποτελεί μια εναλλακτική λύση. Οι ενδείξεις για 
την αποκατάσταση του μηνίσκου εξαρτώνται από 
διάφορους παράγοντες: τη θέση (οι περιφερικές 
ρήξεις αποκαθίστανται-θεραπεύονται καλύτερα 
λόγω της παροχής αίματος), τη μορφολογία (οι μι-
κρότερες και οι κατακόρυφες διαμήκεις ρήξεις είναι 
πιο επιδεκτικές στην επισκευή-επιδιόρθωση έναντι 
μακρύτερων και εκφυλιστικών οριζόντιων ρήξεων) 

και η διάρκεια-χρόνος (οι οξείες ρήξεις είναι πιο 
επιδεκτικές σε επισκευή) (Mezhov et al 2014). Αυ-
τές οι παθήσεις σπάνια αντιμετωπίζονται σε ηλι-
κιωμένους ασθενείς, όπου οι εκφυλιστικές ρήξεις 
μηνίσκου είναι οι πιο συνηθισμένες. Η «συρραφή 
του μηνίσκου-meniscus repair» πραγματοποιείται 
σχεδόν αποκλειστικά σε νεότερους ασθενείς. Οι 
ηλικιωμένοι ασθενείς είναι πιο πιθανό να έχουν 
εκφυλιστικές ρήξεις που δεν μπορούν να επιδιορ-
θωθούν με αυτή την τεχνική και ως εκ τούτου η 
AΜM υπήρξε μια αναπόφευκτη επιλογή θεραπείας 
(Mezhov et al 2014). 

Η χρήση της AΜM σε μεσήλικες και σε ηλικι-
ωμένους ενήλικες με πόνο στο γόνατο είναι μία 
από τις πιο συνήθεις χειρουργικές επεμβάσεις με 
περίπου 150.000 αρθροσκοπήσεις γόνατος να 
εκτελούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο κάθε χρόνο 
και περίπου πενταπλάσιο αυτού του αριθμού στις 
Ηνωμένες Πολιτείες (Cullen et al 2009, Carr et al 
2015). Ο αριθμός των αρθροσκοπήσεων γόνατος 
που πραγματοποιήθηκαν στην Αγγλία σε άτομα 
ηλικίας ≥60 μεταξύ του έτους 2000 και του 2011 
αυξήθηκε σημαντικά, από 185 επεμβάσεις ανά 100 
000 πληθυσμού σε 267 ανά 100 000 (Hamilton 
et al 2015). Στη Δανία, ο ρυθμός των χειρουρ-
γικών επεμβάσεων διπλασιάστηκε από το 2000 
έως το 2011, με το 75% των ασθενών να είναι 
ηλικίας άνω των 35 ετών (Thorlund et al 2014). 
Οι αυξήσεις του ποσοστού αρθροσκόπησης στην 
Αγγλία οφείλονται στην αύξηση της εκτομής μη-
νίσκου (meniscus resection), ιδιαίτερα μεταξύ του 
2007 και του 2010 σε άτομα ηλικίας 60-74 ετών 
(Hamilton et al 2015). Πράγματι, η AΜM έχει ιδι-
αίτερα σημαντικό ρόλο σε ασθενείς με συμπτώμα-
τα μηχανικής «εμπλοκής». Παρόλα αυτά, τα υψηλά 
ποσοστά της επέμβασης σε άτομα>60 ετών υποδη-
λώνουν ότι χρησιμοποιείται σε άλλες ομάδες ασθε-
νών, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις 
για σημαντικά αυξημένο επιπολασμό των ρήξεων 
μηνίσκου σε αυτόν τον πληθυσμό (Hamilton et al 
2015). Υπάρχει δηλαδή τάση υπερθεραπείας.

Εισαγωγή



24- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 31, Τεύχος 2 - 2018

Ανασκόπηση Διεθνούς 
Βιβλιογραφίας και Αποτελέσματα

Μελέτες παρατήρησης (cohort studies), συ-
μπεριλαμβανομένων των διαχρονικών μελετών 
(longitudinal cohort studies), έχουν δείξει ότι η 
AΜM αποτελεί αποτελεσματική θεραπεία για τις 
ρήξεις μηνίσκου (Aaron et al 2006, Burks et al 
1997, Chatain et al 2001, Matsusue, Thomson 
1996, Roos et al 2000). Ωστόσο, έκτοτε έχουν δη-
μοσιευθεί αρκετές τυχαιοποιημένες δοκιμές ελέγ-
χου (randomised control trials-RCTs) (Østerås et 
al 2012, Herrlin et al 2007, Herrlin et al 2013, 
Katz, Losina 2013, Vermesan et al 2013, Paavola 
et al 2013). Οι RCTs επικεντρώθηκαν κυρίως στον 
πόνο ως το κύριο ενόχλημα (βλ. Πίνακα 1). 

Η πρώτη μελέτη σύγκρισης της άσκησης ως μο-
ναδική θεραπεία με την AΜM ήταν μια μικρή πι-
λοτική μελέτη (Østerås et al 2012). Οι ερευνητές 
συνέκριναν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας 
ιατρικής άσκησης (medical exercise therapy-MET) 
έναντι της αρθροσκοπικής χειρουργικής σε ασθε-
νείς με εκφυλιστικό τραυματισμό μηνίσκου και πόνο 
στο γόνατο. Εννέα ασθενείς ανατέθηκαν τυχαία σε 
ΜΕΤ (3 θεραπείες την εβδομάδα για 3 μήνες) και 8 
ασθενείς ανατέθηκαν τυχαία σε αρθροσκοπική μη-
νισκεκτομή χωρίς δομημένη συντηρητική θεραπεία 
μετά τη χειρουργική επέμβαση. Μετά από 3 μήνες, 
δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές με-
ταξύ των δύο ομάδων όσον αφορά τον πόνο και 
τη λειτουργικότητα. Επιπλέον, το άγχος και η κατά-
θλιψη μειώθηκαν σημαντικά στην ομάδα ΜΕΤ σε 
σύγκριση με τους ασθενείς που έλαβαν αρθροσκο-
πική χειρουργική επέμβαση (Østerås et al 2012). 
Παρόλο που αυτή η μελέτη έδειξε ότι η συντηρη-
τική θεραπεία είναι εξίσου αποτελεσματική με τη 
χειρουργική επέμβαση με πρόσθετα οφέλη για την 
ψυχική υγεία, είναι πολύ μικρό το μέγεθος δείγμα-
τος, γεγονός που αποτελεί σημαντικό περιορισμό. 

Περίπου μια δεκαετία πριν, διεξήχθη μια RCT 
που συγκρίνει την AΜM με τη θεραπεία άσκησης 
(Herrlin et al 2007, Herrlin et al 2013). Ενενήντα 
έξι ασθενείς ηλικίας 45 έως 64 ετών με ρήξεις 
έσω μηνίσκου και οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) παρακο-
λουθήθηκαν για 5 χρόνια. Σαράντα επτά ασθενείς 
τυχαιοποιήθηκαν σε AΜM και άσκηση και 49 τυ-
χαιοποιήθηκαν μόνο με άσκηση σαν θεραπευτική 

επιλογή. Το 27% των ασθενών που διαχειρίστη-
καν με θεραπεία άσκησης υποβλήθηκαν τελικά σε 
αγωγή με AΜM. Αν και η ανάλυση ITT (intention 
to treat analysis-ITT) έδειξε μεγαλύτερη διαφορά 
στην έκβαση του πόνου σε σύγκριση με την αρχι-
κή τιμή υπέρ της ΑΜΜ, αυτό δεν ήταν στατιστικά 
σημαντικό (Herrlin et al 2007, Herrlin et al 2013). 
Αυτή ήταν η πρώτη RCT για να συγκριθεί η θερα-
πεία άσκησης με την AΜM για εκφυλιστικές ρή-
ξεις μηνίσκου με καλά τυποποιημένα πρωτόκολλα 
χειρουργικής και φυσικοθεραπείας. Ωστόσο, η με-
λέτη είχε κάποιους περιορισμούς. Η ομάδα AΜM 
είχε σημαντικά χαμηλότερα βασικά χαρακτηριστικά 
που οδηγούσαν σε πιθανή μεροληψία επιλογής. 
Επιπλέον, υπήρξε χαμηλή εγγραφή των επιλέξιμων 
ασθενών (55%) με υψηλό ποσοστό διασταυρώσε-
ων (crossovers) σε ασθενείς που μεταβαίνουν από 
την ομάδα άσκησης στην ομάδα AΜM (28%). 

Μια πολυκεντρική RCT, συνέκρινε επίσης την 
AΜM με τη φυσικοθεραπεία (Katz και Losina 
2013). Οι συμμετέχοντες στην εν λόγω μελέτη 
ήταν συμπτωματικοί ασθενείς ηλικίας 45 ετών και 
άνω με ρήξη μηνίσκου και στοιχεία ΟΑ (0-3 με 
κριτήρια κατά Kellgren-Lawrence). Από τους 351 
ασθενείς που συμπεριλήφθηκαν σε αυτή τη δοκι-
μή, δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές στο μέγε-
θος της βελτίωσης της λειτουργικής κατάστασης 
και του πόνου μετά από 6 και 12 μήνες μεταξύ των 
ασθενών που αντιμετωπίστηκαν με AΜM και με-
τεγχειρητική φυσικοθεραπεία. Η μελέτη αυτή είχε 
ένα ισχυρό σχέδιο και μεγάλο μέγεθος κοόρτης. 
Πρέπει να είναι σημειωθεί ωστόσο ότι το 30% των 
ασθενών που έλαβαν μέρος στην ομάδα φυσικοθε-
ραπείας αντιμετωπίστηκε με χειρουργική επέμβαση 
στους πρώτους 6 μήνες (Katz και Losina 2013). Οι 
παράγοντες για αυτή τη διασταύρωση δεν προσδι-
ορίστηκαν σαφώς και ίσως έχουν προκαλέσει αυτά 
τα αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα 
των διασταυρωμένων ασθενών σε 12 μήνες ήταν 
παρόμοια με εκείνους τους ασθενείς που είχαν 
αντιμετωπιστεί με χειρουργική επέμβαση αρχικά, 
υποδηλώνοντας ότι η μη-χειρουργική θεραπεία εί-
ναι μια λογική στρατηγική πρώτης γραμμής.

Σε μια μελέτη, οι ερευνητές συνέκριναν τον αρ-
θροσκοπικό χειρουργικό καθαρισμό (arthroscopic 
debridement) με ενδοαρθρικά στεροειδή στη θε-
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ραπεία των εκφυλιστικών ρήξεων έσω μηνίσκων 
(Vermesan et al 2013). Εκατόν είκοσι ασθενείς 
με μη τραυματικά συμπτωματικά γόνατα με εκφυ-
λιστικές αλλοιώσεις του μεσαίου διαμερίσματος 
(χόνδρος και μηνίσκος) στη MRI, τυχαιοποιήθηκαν 
είτε σε ενδοαρθρική έγχυση στεροειδών είτε σε 
αρθροσκοπικό καθαρισμό. Η αρθροσκοπική ομάδα 
παρουσίασε καλύτερη απόδοση από την άποψη της 
βαθμολογίας κατά Oxford Knee σε ένα μήνα, αλλά 
η διαφορά ήταν μικρή. Επιπλέον, αυτή η διαφορά 
δεν ήταν στατιστικά ή κλινικά σημαντική μέσα σε 
ένα έτος. Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρα-
σμα ότι οι εκφυλιστικές ρήξεις έσω μηνίσκου με 
παράλληλη παρουσία ΟΑ μπορούν να ωφεληθούν 
οριακά μόνο από τον αρθροσκοπικό καθαρισμό 
σε σχέση με τις ενδοαρθρικές ενέσεις στεροειδών 
βραχυπρόθεσμα (Vermesan et al 2013). Ένας ση-
μαντικός περιορισμός αυτής της μελέτης ήταν ότι 
δεν ελήφθησαν υπόψη πολλοί παράγοντες όπως η 
επίδραση της φυσιοθεραπείας και της αναλγησίας. 
Επιπλέον, υπήρχαν περιορισμένα αποτελέσματα 
και σχετικά μικρός χρόνος παρακολούθησης. 

Την ίδια χρονιά, σε μια άλλη έρευνα, αναλύ-
θηκαν 102 ασθενείς ηλικίας 43-62 ετών με εκ-
φυλιστικές οριζόντιες ρήξεις του οπίσθιου κέ-
ρατος του έσω μηνίσκου με ΟΑ (0-1 με κριτήρια 
κατά Kellgren-Lawrence) για δύο χρόνια (Yim et 
al 2013). Πενήντα δύο ασθενείς υποβλήθηκαν 
σε θεραπεία μόνο με ασκήσεις ενδυνάμωσης και 
50 ασθενείς σε ΑΜΜ και ασκήσεις ενδυνάμωσης. 
Δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ της αρ-
θροσκοπικής μηνισκεκτομής και των ασκήσεων 
ενδυνάμωσης των μυών από την άποψη της ανα-
κούφισης του πόνου στο γόνατο, της βελτιωμένης 
λειτουργικότητας ή της αυξημένης ικανοποίησης 
των ασθενών μετά από μια 2ετή παρακολούθηση 
(Yim et al 2013). Παρόλο που η μελέτη αυτή είχε 
ελαττώματα, συμπεριλαμβανομένου του χαμηλού 
ποσοστού εγγραφής (66,7%) και του σχετικά μι-
κρού μεγέθους δείγματος, είχε χαμηλές απώλειες 
σε ποσοστό παρακολούθησης και χαμηλό ποσοστό 
διασταύρωσης (μόνο ένας ασθενής που διατέθηκε 
σε μη χειρουργική επέμβαση που τελικά αντιμετω-
πίστηκε χειρουργικά) σε σύγκριση με τις προηγού-
μενες μελέτες που συζητήθηκαν παραπάνω. 

Η πρώτη πολυκεντρική τυχαιοποιημένη εικονι-

κά ελεγχόμενη δοκιμή (multi-centred randomised 
sham-controlled trial) διεξήχθη από τους Paavola 
και τους συνεργάτες του, που αξιολόγησαν τον ει-
δικό ρόλο της AΜM συγκεκριμένα (Paavola et al 
2013). Η μελέτη αυτή είχε υπεροχή όσον αφορά 
τον αυστηρό διπλό τυφλό σχεδιασμό, τον εικονικά 
ελεγχόμενο σχεδιασμό (sham-controlled design), 
τις χαμηλές απώλειες στην παρακολούθηση και τα 
χαμηλά ποσοστά διασταυρώσεων με υψηλό ποσο-
στό εγγραφής. Ένα σύνολο 146 ασθενών με εκφυ-
λιστική διάμεση ρήξη μηνίσκου υποβλήθηκε σε τυ-
χαιοποίηση. Οι 70 υποβλήθηκαν σε ΑΜΜ και οι 76 
ανατέθηκαν να υποβληθούν σε εικονική χειρουρ-
γική επέμβαση (sham surgery). Αυτή η μελέτη-
ορόσημο έδειξε ότι παρόλο που και οι δύο ομάδες 
είχαν σημαντικές βελτιώσεις στα πρωτογενή απο-
τελέσματα (πόνος στο γόνατο μετά από άσκηση και 
βαθμολογία γόνατος Lysholm στους 12 μήνες), η 
AΜM δεν είχε μεγαλύτερη βελτίωση από εκείνη 
που αποδόθηκε στην εικονική χειρουργική επέμβα-
ση (sham surgery). Επιπλέον, δεν διαπιστώθηκαν 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων σε κα-
νένα από τα δευτερεύοντα αποτελέσματα (ανάγκη 
για επακόλουθη χειρουργική επέμβαση γόνατος 
ή συχνότητα σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών). 
Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα 
αποτελέσματα διαφωνούν με την τρέχουσα πρα-
κτική της εκτέλεσης AΜM σε ασθενείς με εκφυλι-
στικές ρήξεις μηνίσκου (Paavola et al 2013). 

Υπάρχουν αντίθετες αποδείξεις από τις μελέτες 
των Gauffin και συν., υπέρ της AΜM. Εκατόν πενή-
ντα ασθενείς ηλικίας 45 έως 64 ετών τυχαιοποι-
ήθηκαν είτε για φυσικοθεραπεία είτε για φυσικο-
θεραπεία συν αρθροσκόπηση γόνατος για εκτομή 
οποιωνδήποτε σημαντικών τραυματισμών μηνί-
σκου (Gauffin et al 2014). Από τους 75 ασθενείς 
που είχαν αρχικά τυχαιοποιηθεί για χειρουργική 
επέμβαση, 66 αντιμετωπίστηκαν όντως χειρουργι-
κά (56 με AΜM). Από τους 75 ασθενείς που αρχι-
κά τυχαιοποιήθηκαν σε μη χειρουργική αγωγή, 16 
άλλαξαν ομάδα και αντιμετωπίστηκαν με χειρουρ-
γική επέμβαση (11 με ΑΜΜ). Παρόλο που και οι 
δύο ομάδες βελτιώθηκαν σημαντικά στην βαθμο-
λογία του πόνου στην παρακολούθηση 12 μηνών 
(P <0,001), η μεταβολή στη βαθμολογία του πό-
νου ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στην ομάδα χει-
ρουργικής επέμβασης από ότι στη μη χειρουργική 
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ομάδα (Gauffin et al 2014). Αυτή ήταν η πρώτη 
RCT που ανέφερε την ανωτερότητα της AΜM σε 
σύγκριση με τη φυσικοθεραπεία, τόσο με ITT όσο 
και με τις as-treated αναλύσεις. Τα πλεονεκτήματα 
αυτής της μελέτης περιελάμβαναν το υψηλό ποσο-
στό εγγραφής και τη μακρά περίοδο παρακολού-
θησης (μέχρι 3 έτη). Αυτό όμως επιδεινώθηκε από 
τα χαμηλότερα ποσοστά κατά KOOS (Knee injury 
and Osteoarthritis Outcome Score) στην ομάδα 
χειρουργικών επεμβάσεων, την ετερογένεια στις 
χειρουργικές επεμβάσεις, την ανεπαρκή συμμόρ-
φωση με τη φυσιοθεραπεία καθώς και τις υψηλές 
απώλειες σε ποσοστό παρακολούθησης και δια-
σταύρωσης (21%). 

Οι παραπάνω δοκιμές συνοψίστηκαν σε δύο 
συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις 
(Khan et al 2014, Thorlund et al 2015) . Διαπιστώ-
θηκε ότι παρεμβάσεις συμπεριλαμβανομένης της 
αρθροσκόπησης έδειξαν ένα μικρό όφελος για τον 
πόνο, αλλά αυτό το μικρό αποτέλεσμα ήταν βρα-
χείας διάρκειας και απουσιάζει ένα χρόνο μετά το 
χειρουργείο. Επιπλέον, 9 μελέτες ανέφεραν σημα-
ντική βλάβη. Ο αριθμός των ανεπιθύμητων ενερ-
γειών ανά 1000 μεθόδους ήταν 5,68 για φλεβική 
θρομβοεμβολή (venous thromboembolism-VTE), 
2,11 για τη λοίμωξη-μόλυνση και 0,96 για θά-
νατο από οποιεσδήποτε αιτίες (Khan et al 2014). 
Παρομοίως, μια άλλη συστηματική ανασκόπηση 
και μετα-ανάλυση βασισμένη σε 7 RCTs (n = 805 
ασθενείς) διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε όφελος για 
αρθροσκοπικό καθαρισμό μηνίσκου σε σύγκρι-
ση με τη μη επεμβατική θεραπεία. Οι συγγραφείς 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μια δοκιμή μη-
επεμβατικής διαχείρισης-αντιμετώπισης πρέπει να 
είναι η θεραπεία πρώτης γραμμής για τέτοιους 
ασθενείς (Thorlund et al 2015). Μια πρόσφατη 
συστηματική ανασκόπηση, η οποία περιελάμβανε 
πέντε RCTs που περιγράφτηκαν παραπάνω και μία 
μελέτη προοπτικής κοόρτης διαπίστωσε ότι υπήρ-
χε ιδιαίτερο όφελος από την AΜM όταν υπήρχε 
ήπια ΟΑ, αλλά θα πρέπει να εξετάζεται η συντη-
ρητική θεραπεία ειδικά σε ασθενείς με μέτρια ΟΑ 
(Lamplot JD και Brophy et al 2016). 

Ακολούθως, μια πρόσφατη αυστηρή RCT έδω-
σε περαιτέρω πειστικά στοιχεία για την υποστήριξη 
της συντηρητικής θεραπείας έναντι της AΜM (Kise 

et al 2016). Συγκεκριμένα, συγκρίθηκε η θεραπεία 
άσκησης με την επιλογή μόνο με AΜM για εκφυλι-
στικές ρήξεις μηνίσκου σε μεσήλικες ασθενείς (χω-
ρίς ακτινολογικά σημεία ΟΑ). Σε αυτή τη μελέτη, οι 
εκφυλιστικές ρήξεις μηνίσκου επαληθεύθηκαν με 
απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (MRI). Εκατόν 
σαράντα ενήλικες (μέση ηλικία 49,5 ετών) με εκφυ-
λιστικό διάμεσο ρήγμα μηνίσκου τέθηκαν τυχαία σε 
μια εποπτευόμενη θεραπεία άσκησης διάρκειας 12 
εβδομάδων ή μόνο σε AΜM. Τα κύρια τελικά ση-
μεία ήταν η αναφερθείσα λειτουργικότητα γόνατος 
από τους ασθενείς σε δύο χρόνια και η μυϊκή δύ-
ναμη του μηρού σε τρεις μήνες. Οι συγγραφείς δεν 
διαπίστωσαν μεταξύ των ομάδων διαφορές στην 
αναφερθείσα από τον ασθενή λειτουργικότητα 
γόνατος κατά τη διετή παρακολούθηση, αλλά δι-
απίστωσαν μεγαλύτερη μυϊκή δύναμη στην ομάδα 
άσκησης μέσα σε τρεις μήνες (Kise et al 2016). Τα 
πλεονεκτήματα αυτής της μελέτης περιελάμβαναν 
το υψηλό ποσοστό συμμετοχής στη διετή παρακο-
λούθηση και την «τυφλότητα-τυφλό σχεδιασμό» 
των αξιολογητών (blinding of the assessors). 
Παρείχε επίσης περισσότερες πληροφορίες σε σύ-
γκριση με προηγούμενες μελέτες, αξιολογώντας 
ένα νεότερο, πιο ενεργό πληθυσμό με χαμηλότερο 
δείκτη μάζας σώματος καθώς και την αξιολόγηση 
της μυϊκής δύναμης του μηρού ως πρόσθετο απο-
τέλεσμα. Περιορισμοί στη σύγκριση της χειρουρ-
γικής με τη μη χειρουργική θεραπεία περιλάμβα-
ναν τη διασταύρωση από τη μη χειρουργική ομάδα 
στην χειρουργική ομάδα (19%), η οποία δεν ήταν 
σαφώς καθορισμένη. Θα πρέπει επίσης να σημειω-
θεί ότι οι συμμετέχοντες στην ομάδα της μηνισκε-
κτομής είχαν καλύτερες βαθμολογίες KOOS κατά 
την έναρξη, ήταν ελαφρώς νεότεροι, είχαν χαμη-
λότερο δείκτη μάζας σώματος και ανέφεραν πόνο 
στο γόνατο για μικρότερο χρονικό διάστημα από 
ό, τι η ομάδα της άσκησης ως θεραπευτική αγωγή. 
Η καλύτερη κατάσταση αναφοράς τους (baseline 
status) ίσως παρείχε πλεονέκτημα στους συμμετέ-
χοντες στην ομάδα της μηνισκεκτομής και, αν μη τι 
άλλο, θα περίμενε κανείς καλύτερα αποτελέσματα 
σε αυτή την ομάδα, κάτι που δεν συνέβη.
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Πίνακας 1. Περίληψη τυχαιοποιημένων δοκιμών ελέγχου.

Μελέτη Έτος Χώρα
Αριθμός 

(n) 
ασθενών

Μέση 
ηλικία

Σχετιζόμενη
ΟΑ

Ομάδα συντ. 
θεραπείας

Ομάδα 
χειρ. 

θεραπείας

Κύρια 
αποτελέσματα Διασταύρωση

Herrlin et 
al.

[17,18]

2007,
2013

Σουηδία 90 55 βαθμοί 0-1 
κατά Ahlback

Τυποποιημένο 
Πρόγραμμα 

άσκησης
για 8 εβδομάδες

Άσκηση +
ΑΜΜ

KOOS, Lysholm 
Knee Scoring 
Scale, Tegner
Activity Scale, 

VAS scores

28%

Osteras et 
al.

2012 Νορβηγία 17 50 βαθμοί 
0-2 κατά 
Kellgren-
Lawrence

Πρόγραμμα 
άσκησης 3 φορές
Την εβδομάδα για 

3 μήνες

ΑΜΜ KOOS,, VAS, 
HAD scores, 

Μυϊκή δύναμη 
Τετρακεφάλου
στους 3 μήνες

Καμία

Katz et al. 2013 ΗΠΑ 351 58 βαθμοί 
0-3 κατά 
Kellgren-
Lawrence

Εξατομικευμένη 
φυσικοθεραπεία 
με προοδευτική 

κατοίκον
άσκηση

Άσκηση +
ΑΜΜ

WOMAC-pf, 
KOOS pain 

scale, SF-36 
βαθμολογία 
σωματικής 

δραστηριότητας

30%

Paavola et 
al. 

2013 Φινλανδία 146 52 βαθμοί 
0-1 κατά 
Kellgren-
Lawrence

Εικονική 
χειρουργική 

επέμβαση (Sham 
surgical

Procedure)

ΑΜΜ Lysholm Knee 
Scoring Scale, 

WOMET, 
VAS, 15D, 

βαθμολογία 
ικανοποίησης 

ασθενούς 

Καμία

Yimet al. 2013 Νότιος 
Κορέα

102 56 βαθμοί 
0-1 κατά 
Kellgren-
Lawrence

ΜΣΑΦ + 3 
εβδομάδες

υπό την επίβλεψη 
φυσικής άσκησης 
ακολουθούμενη 

από 8 εβδομάδες 
κατ’οίκον 
άσκησης

Άσκηση +
ΑΜΜ

Lysholm Knee 
Scoring

Scale, VAS, 
βαθμολογία 

ικανοποίησης 
ασθενούςTegner

Activity

2%

Vermesanet
al.

2013 Ρουμανία 120 58 βαθμοί 
0-1 κατά 
Kellgren-
Lawrence

Ενδοαρθρική 
ένεση 

στεροειδούς

AΜM Oxford Knee 
Score στον 
πρώτο μήνα 

και στον πρώτο 
χρόνο

Καμία

Gauffi et
al.

2014 Σουηδία 150 54 βαθμοί 
0-2 κατά 
Kellgren-
Lawrence

Ατομικό 
πρόγραμμα 
άσκησης ή 
κατ’οίκον 

πρόγραμμα 
άσκησης για 3 

μήνες

Άσκηση +
ΑΜΜ

KOOS, 
EQ5D, the 

PAS, κλίμακα 
ικανοποίησης 

ασθενούς

21%

Kise et al. 2016 Νορβηγία 140 50 βαθμοί 
0-2 κατά 
Kellgren-
Lawrence

Προοδευτικές
Νευρομυϊκές 
ασκήσεις και 

ασκήσεις  
ενδυνάμωσης 
πάνω από 12 

εβδομάδες, 2-3 
φορές κάθε 

εβδομάδα (24-36
συνεδρίες)

ΑΜΜ KOOS, SF-36, 
η δοκιμή με 

άλμα με το ένα 
πόδι (hoptest) 
σε απόσταση, η 
χρονομετρημένη 
hoptest δοκιμή 
σε 6 μέτρα και η 
δοκιμή κάμψης 

γόνατος

19%
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Συζήτηση
Με βάση τα διαδοχικά επαναλήψιμα δεδομένα 

από έναν ποικίλο αριθμό RCTs, φαίνεται να υπάρ-
χει ισχυρό επιχείρημα ότι υπάρχει σημαντική αντι-
μετώπιση του πόνου κατά το γόνατο με τη βοήθεια 
της AΜM, όταν υπάρχουν εναλλακτικές, λιγότερο 
επεμβατικές θεραπείες. 

Μετά από μελέτες που συζητήθηκαν παραπά-
νω, υπήρξε σημαντική ανταπόκριση από τους ορ-
θοπεδικούς χειρούργους που αμφισβήτησαν την 
εγκυρότητα και τη γενίκευση αυτών των μελετών. 
Πολλοί ορθοπαιδικοί χειρουργοί ισχυρίστηκαν ότι 
μπορούν να παρατηρηθούν διαφορετικά αποτε-
λέσματα εάν οι διαδικασίες είχαν γίνει-μελετηθεί 
σε ασθενείς που αντανακλούν την πραγματική κλι-
νική πρακτική στις ρυθμίσεις στις οποίες παρέχε-
ται πραγματικά η ΑΜΜ (Järvinen, Guyatt 2016). 
Κάποιοι χειρουργοί, συμπεριλαμβανομένων των 
εκδοτών του περιοδικού Arthroscopy, έχουν προ-
χωρήσει ακόμη και λέγοντας ότι «το New England 
Journal of Medicine είναι προκατειλημμένο ενά-
ντια στην αρθροσκοπική χειρουργική του γονάτου» 
(Lubowitz et al 2014). Πράγματι, υπάρχουν περι-
ορισμοί στις μελέτες που επισημάνθηκαν παραπά-
νω. Επιπλέον, η ταυτοποίηση των υποψηφίων για 
αρθροσκοπική χειρουργική αντιμετώπιση δεν είναι 
ακριβής-σωστή και η μακροπρόθεσμη έκβαση των 
ασθενών με ρήξεις μηνίσκου ποικίλλει ανάλογα με 
τον τύπο της ρήξης και τον τύπο του ασθενούς. Βε-
βαίως έχει αποδειχθεί από προηγούμενες μελέτες 
ότι μερικοί ασθενείς μπορούν να αντιμετωπιστούν 
ικανοποιητικά με μηνισκεκτομή. Για παράδειγμα, 
οι ασθενείς που υποφέρουν από τραυματική ρήξη 
χόνδρου που προκαλεί μηχανικά συμπτώματα 
εμπλοκής (block γόνατος) μπορεί να ωφεληθεί από 
την αρθροσκόπηση (Chatain et al 2003, Fabricant, 
Jokl 2007). Επιπλέον, μπορεί να υποστηριχθεί ότι 
ένα υποσύνολο ασθενών με εκφυλιστικές ρήξεις, 
αρχικά αντιμετωπίσιμο μη χειρουργικά, μπορεί να 
εμφανίσει επαναλαμβανόμενα συμπτώματα για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπως φαίνεται στις 
διασταυρούμενες μελέτες (που συζητήθηκαν παρα-
πάνω) της ΑΜM σε άλλες ομάδες. Παρ ‘όλα αυτά, 
συνολικά, υπάρχουν έντονα και υψηλής ποιότητας 
στοιχεία ενάντια στη χρήση αρθροσκόπησης γό-
νατος για εκφυλιστικές ρήξεις μηνίσκου, τα οποία 
μπορεί να αγνοηθούν από τους χειρουργούς λόγω 
ισχυρών πεποιθήσεων ή βαθιά ριζωμένων στάσε-
ων απέναντι σε τέτοιες διαδικασίες. 

Αυτοί οι ασθενείς που γενικά βαίνουν καλώς, 
είναι οι νέοι ασθενείς με απομονωμένες-μη εκτε-
ταμένες ρήξεις (Chatain et al 2003, Fabricant, 
Jokl et al 2007). Σύμφωνα με μια αναδρομική 
ανασκόπηση 362 απομονωμένων αρθροσκοπικών 
μηνισκεκτομών έσω (medial) και 109 έξω (lateral) 
μηνίσκου, οι παράγοντες που σχετίζονταν με μια 
ευνοϊκή πρόγνωση περιελάμβαναν εκείνους που 
ήταν ηλικία <35, κατακόρυφη ρήξη, καμία βλάβη 
του χόνδρου και άθικτο χείλος μηνίσκου μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας (Chatain et al 2003). 
Είναι σημαντικό να υπομιμνηστεί ότι οι ορθοπαιδι-
κοί χειρουργοί χρησιμοποιούσαν για τη θεραπεία 
των νέων ασθενών που παρουσίαζαν μετά από 
τραυματισμό «κλειδωμένο γόνατο» (αδυναμία να 
επεκτείνουν πλήρως το επώδυνο γόνατο λόγω της 
ρήξης μηνίσκου που βρίσκεται μεταξύ των αρθρι-
κών επιφανειών) με εκτομή (trimming) του τραυ-
ματισμένου μηνίσκου σε ανοιχτή χειρουργική επέμ-
βαση. Χωρίς καμία στήριξη εκτός από τη βιολογική 
λογική, η ένδειξη προήλθε από κλειδωμένα γόνα-
τα σε νεαρούς ασθενείς και επεκτάθηκε σε όλους 
τους ασθενείς όλων των ηλικιών με πόνο στο γό-
νατο και ρήξη μηνίσκου οποιουδήποτε είδους (Kise 
et al 2016). Πράγματι, μεγάλο ποσοστό μεσήλικων 
και ηλικιωμένων ασθενών βρέθηκαν να έχουν πε-
ριστασιακές ρήξεις μηνίσκου (Englund et al 2008) 
ενώ το γεγονός αυτό μπορεί να είναι το πρώτο 
σημάδι ΟΑ γόνατος (Englund et al 2008, Englund 
2009, Englund et al 2001). Επομένως, η εύρεση 
ρήξης στη μαγνητική τομογραφία σε ασθενή χωρίς 
κλινικά συμπτώματα δεν πρέπει να δικαιολογεί την 
διενέργεια αρθροσκόπησης. Έχοντας πει ότι δεν 
είναι πάντα εύκολο να γίνει διαφορική διάγνωση 
μεταξύ των τραυματικών και των εκφυλιστικών 
ρήξεων, υπάρχουν όμως αρκετοί παράγοντες που 
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν γίνεται διάκρι-
ση μεταξύ των δύο (βλ. Πίνακα 2). 

Αν και η AΜM έχει εμφανίσει βελτιώσεις σε σύ-
γκριση με τη βασικής γραμμής συντηρητική θερα-
πεία, είναι εξίσου αποτελεσματική και έχει επίσης 
το σημαντικό πλεονέκτημα ότι είναι πιο ασφαλής. 
Πράγματι, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την αρ-
θροσκόπηση του γόνατος είναι χαμηλοί, αλλά εξα-
κολουθούν να υπάρχουν και περιλαμβάνουν τη 
VTE, τη μόλυνση και το θάνατο (Khan et al 2014). 
Επιπλέον, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ενέργειες 
κατά τη διαδικασία της μηνισκεκτομής μπορεί να 
οδηγήσουν σε περαιτέρω καταστροφή του χόν-
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δρου και στην εμφάνιση ΟΑ της άρθρωσης του 
γόνατος. Οι εκφυλιστικές αλλοιώσεις έχει βρεθεί 
ότι είναι άμεσα ανάλογες με την ποσότητα του μη-
νίσκου που αφαιρείται (McDermott ID και Amis 
AA, 2006). Ακόμη και η μερική μηνισκεκτομή έχει 
ως αποτέλεσμα υψηλότερη από την κανονική τάση 
στον υποκείμενο αρθρικό χόνδρο (Bhattacharyya 
et al 2003, Macnicol, Thomas et al 2003, 
Rockborn P και Messner K 2000, Messner K et 
al 2000, Seedhom BB και Gardreanes DJ, 1971-
1988). Μια πρόσφατη μελέτη έχει αποδείξει ακόμη 
ότι η μερική μηνισκεκτομή συνδέεται στενά με την 
περιστατική ΟΑ εντός ενός έτους και επιδεινώνει 
τη χονδρική βλάβη κατά το επόμενο έτος (Roemer 
Seedhom BB et al 1988). 

Η AΜM δεν είναι μόνο δυνητικά επιβλαβής για 
τους ασθενείς, αλλά επίσης η συντηρητική θεραπεία 
είναι πολύ πιο αποδοτική από πλευράς κόστους. 
Πρόσφατα, πραγματοποιήθηκε μια αποτελεσματι-
κή από πλευράς κόστους ανάλυση (cost-effective 
analysis) σχετικά με την αρθροσκοπική χειρουργι-
κή σε σύγκριση με τη μη επεμβατική αντιμετώπιση 
της ΟΑ του γόνατος (Marsh et al 2016). Ερευνή-
θηκαν 168 ασθενείς που έλαβαν αρθροσκοπικό 
καθαρισμό και μερική εκτομή εκφυλισμένων ιστών 
γονάτου συν βελτιστοποιημένη (optimised) μη 

επεμβατική θεραπεία έναντι μόνο βελτιστοποιημέ-
νης μη επεμβατικής θεραπείας. Κατά τη χρήση του 
δείκτη Western Ontario McMaster Osteoarthritis 
Index-WOMAC και των ποιοτικά σταθμισμένων 
ετών ζωής (quality-adjusted life years-QALYs) ως 
επακόλουθα της αποτελεσματικότητας, η ανάλυση 
ευαισθησίας πρότεινε ότι η εκτομή των εκφυλι-
στικών ρήξεων σε συνδυασμό με μη επεμβατικές 
θεραπείες για ΟΑ γόνατος δεν είναι μια οικονο-
μικά ελκυστική επιλογή θεραπείας σε σύγκριση με 
επεμβατικές θεραπείες ως μοναδική θεραπευτική 
αντιμετώπιση, ανεξάρτητα από την προθυμία προς 
πληρωμή (Marsh et al 2016). Μια άλλη αποτελε-
σματική ανάλυση κόστους συγκρίνοντας την τε-
χνικής επισκευής του μηνίσκου (meniscus repair) 
έναντι της μερικής μηνισκεκτομής, διαπίστωσε 
ότι αν και η επισκευή του μηνίσκου συνδέθηκε με 
αυξημένο ποσοστό αποτυχίας, υπήρξαν σημαντι-
κές μειώσεις στην επίπτωση της ΟΑ και της συ-
νολικής αντικατάστασης του γόνατος σε σύγκριση 
με τη μερική μηνισκεκτομή (Feeley et al 2016). 
Επιπλέον, προέβλεπαν ότι οι πληρωτές-ασθενείς-
φορολογούμενοι θα μπορούσαν να εξοικονομή-
σουν περίπου 43 εκατομμύρια δολάρια ετησίως αν 
το 10% των σημερινών μηνισκεκτομών μπορούσε 
να εκτελεστεί ως επισκευή μηνίσκου (meniscus 
repair) (Feeley et al 2016).

Πίνακας 2. Τραυματικές ρήξεις μηνίσκου έναντι εκφυλιστικών ρήξεων μηνίσκου

Τραυματικές ρήξεις μηνίσκου Εκφυλιστικές ρήξεις μηνίσκου

Ηλικία <35 ετών Ηλικία >35 ετών

Προφανής εμφάνιση συμπτωμάτων από τραύμα Δεν υπάρχει ιστορικό τραύματος (ξαφνική εμφάνιση 
του πόνου στο γόνατο που προκλήθηκε από ένα μόνο 
γεγονός σωματικής πρόσκρουσης)

Μειωμένο εύρος της κίνησης του γόνατος Πόνος στο γόνατο για 2 έως 3 μήνες ή περισσότερο

Κλείδωμα του γόνατος (locking) Εκφυλιστική χαρακτηριστική ρήξη μηνίσκου κατά 
τη σάρωση με μαγνητική τομογραφία (ορίζεται ως 
γραμμικό σήμα MRI ενδομηνίσκου, διεισδύοντας μες 
στη μία ή και τις δύο επιφάνειες του μηνίσκου)
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Συμπεράσματα
Ο ρόλος της AΜM στη διαχείριση των εκφυλι-

στικών ρήξεων μηνίσκου παραμένει αμφιλεγόμε-
νος. Από την παρούσα ανασκόπηση, οι περισσότε-
ρες RCTs έχουν προτείνει ότι υπάρχει σημαντικό 
ποσοστό αντιμετώπισης του πόνου στο γόνατο με 
AΜM, παρότι υπάρχουν εναλλακτικές, λιγότερο 
επεμβατικές και λιγότερο δαπανηρές επιλογές θε-
ραπείας και είναι εξίσου αποτελεσματικές. Επομέ-
νως, η AΜM πρέπει να προορίζεται για νεότερους 
ασθενείς με οξεία τραυματική ρήξη και/ή ασθενείς 
με «κλειδωμένο» γόνατο, όταν η επισκευή μηνίσκου 
δεν είναι δυνατή λόγω των αιτιών που περιγράφο-

νται στον πίνακα 1. Η θεραπεία πρώτης γραμμής 
για τις εκφυλιστικές ρήξεις μηνίσκου θα πρέπει να 
είναι η μη επεμβατική (συντηρητική) θεραπεία, επι-
κεντρωμένη στην αναλγησία και τη φυσικοθερα-
πεία για την παροχή ανακούφισης του πόνου κα-
θώς και τη βελτίωση της μηχανικής λειτουργίας της 
άρθρωσης του γόνατος. Η AΜM θα πρέπει να θεω-
ρείται ως η τελευταία λύση όταν έχουν δοκιμαστεί 
και αποτύχει εκτεταμένα προγράμματα άσκησης 
και φυσικοθεραπείας (βλ. πίνακα 1). Πιστεύουμε 
ότι οι εθνικές και διεθνείς κατευθυντήριες γραμ-
μές-οδηγίες θα πρέπει να επικαιροποιηθούν ώστε 
να αντικατοπτρίζουν αυτήν την έννοια.
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