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Care este cauza ei?  
   
 Majoritatea cazurilor de artroză sunt primare, adică este vorba de această uzură progresivă a cartilajului articular. Totuși, există 
anumiți factori care o influențează, principalul fiind stilul de viață. Prin această înțelegem greutate, mișcare, alimentație. Dar 
există și artroze secundare datorate fie diverselor boli inflamatorii, fie traumatisme sau infecții. Un tratament corespunzător și la 
timp al acestora este singurul mod de a proteja genunchii de o artroză timpurie.  
   
Ce simptome provoacă gonartroza?  
   
 Principalul simptom este durerea. Ea apare la mers, urcat pe scări sau uneori chiar și în repaus. În plus apare o limitare 
progresivă a mobilității genunchiului (rigiditate), tumefiere și deformarea articulației în timp, pe măsură ce aceasta se 
degradează. Aceste simptome apar progreisv, dar există și pusee simptomatice bruște care determină o limitare funcțională  
importantă. 

Genunchi sănătos (stânga) și artrozic (dreapta)

Ce este gonartroza?  

Gonartroza este o deterioare cronică 
a genunchiului, invalidantă, cu 
evoluție progresivă prin care cartilajul 
articular se degradează treptat cu 
apariția de durere și limitare a 
mobilității. Practic, este o îmbătrânire 
a articulației. Afectează din ce în ce 
mai des populația peste 60 de ani.  
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Care este tratamentul gonartrozei?   
   
 Tratamentul inițial al artrozei de genunchi este nechirurgical. Din păcate nu dispunem de un “arsenal” foarte variat. În plus, 
puține lucruri s-au demonstrat a fi eficiente. Asociația Medicilor Ortopezi din Statele Unite ale Americii (AAOS) a elaborat un 
ghid pentru tratamentul nechirurgical al gonartrozei. În afară de calmante și antiinflamatorii de care practic nu putem abuza, 
dispunem de exercițiile fără impact, de tonifiere a musculaturii, scăderea în greutate (dacă este cazul) și infiltrațiile intra-
articulare. Acestea la rândul lor pot fi de cortizon (în fază inflamatorie a procesului), acid hialuronic și derivați, plasmă bogată în 
plachete (PRP) și, mai nou, celule stem.   
 Dacă tratamentul nechirurgical nu dă rezultate, gonartroză este foarte avansată și/sau limitarea funcțională este importantă 
atunci practic se indică o artroplastie (proteză) de genunchi. Aceasta poate fi parțială sau totală, în funcție de afectarea 
articulației.  

   

Suplimentele care abundă pe piața 
farmaceutică (și nu numai) pot 
ajuta la ceva?  

Trebuie să ne ferim de marea 
m a j o r i t a t e a s u p l i m e n t e l o r 
“miraculoase”. Aproape niciunul nu 
au un studiu în spate, ci doar pură 
publicitate. Singurele componente 
care au studii sunt combinația între 
g l u c o z a m i n o g l i c a n i ș i 
condroitinsulfati, și asta în general 
doar pentru artroză precoce și cu 
rezultate contradictorii. 

Infiltratie intra-articulara genunchi



Ce presupune operația de proteză de genunchi?  

Artroplastia de genunchi presupune înlocuirea parțială sau totală a cartilajului articular degradat de la nivelul genunchiului, cu o 
proteză de genunchi. Această e formată din 3 componente: componenta femurală care este metalică și înlocuiește cartilajul 
articular femural degradat, componenta tibială (metalică) care înlocuiește cartilajul articular de la nivelul tibiei și un insert de 
polietilenă (plastic) care se află între primele componente, facilitând mișcarea de flexie/extensie a genunchiului. 
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Orice pacient care suferă de gonartroză are nevoie de o proteză de genunchi?   
   
 Nu. Candidații pentru protezarea genunchiului sunt pacienții ce suferă de artroză primară sau secundară și care au dureri 
aproape permanente și limitare funcțională, simptome ce nu au răspuns la tratamentul nechirurgical explicat mai sus. Indicația 
este în principal clinică, nu neapărat radiologică.  

Radiografie artroză de genunchi (A) și proteză totală de genunchi (B)



Ce este o proteză “personalizată” de genunchi? 
  
Proteza personalizată de genunchi este disponibilă în România de 
câțiva ani, mărimile componentelor fiind bine stabilite preoperator 
cu ajutorul tomografiei computerizate sau rezonanței magnetice. 
Imaginile obținute sunt trimise producătorului care reconstruiește 3D 
genunchiul dumneavoastră, fabricând apoi “ghiduri de taiere” 
specifice genunchiului dumneavoastră. Acest proces poate dura 
până la 6-8 săptămâni.  
   
Este absolut necesară personalizarea protezei?  

Repet, nu este o personalizare a protezei ci a ghidurilor de tăiere. 
Există anumite situații (5% aproximativ), atunci când nu se pot folosi 
ghidurile de tăiere convenționale și trebuie folosită această 
personalizare. În situații convenționale, pentru un chirurg 
experimentat, este indiferent dacă se folosesc ghidurile 
convenționale sau personalizate. De altfel, succesul operației nu 
depinde doar de corecta tăiere a osului pentru poziționarea protezei 
ci și de alți factori, eliberarea țesuturilor moi, echilibrarea lor, etc.  

Este adevărat că se poate implanta o proteză de genunchi cu 
ajutorul unui robot, ca în alte operații? 

Da, este adevărat. Chirurgia robotică este un pas înainte și în 
protezarea genunchiului. Practic, crește precizia intraoperatorie de 
implantare a protezei folosind date anatomice de pe o radiografie și 
CT ale genunchiului respectiv. Evident, utilizarea robotului crește 
costurile procedurii, disponibilă doar in puține țări din lume. 

Ghiduri personalizate de pregătire a osului pentru o proteză totală de 
genunchi

Sală de operație dotată cu robot pentru intervențiile de protezare articulară 



Poate apare o infecție după această operație?  

Cea mai temută complicație a acestei operații este infecția. Din 
fericire riscul este foarte mic, aproximativ 1-1,5% conform studiilor. 
Pentru prevenire se administrează antibiotice în timpul operației și, 
în anumite cazuri, chiar și după terminarea ei. Acest risc este mai 
crescut la persoanele cu obeizitate severă, care au multe boli 
asociate sau la cele care suferă de diabet zaharat. Infecția apărută 
după protezarea genunchiului este tratată de obicei cu o altă 
intervenție chirurgicală pentru a îndepărta țesutul infectat și 
eventual proteza. În cazul în care se îndepărtează și proteza, câteva 
luni mai târziu, după dispariția infecției se va pune o proteză de 
revizie la nivelul genunchiului.  
   
Există și alte complicații ale operației de proteză de genunchi? 
  
Bineînțeles, dar sunt foarte puțin frecvente. Pot fi imediate -
sângerări, tromboză venoasă profundă, fracturi, infecție de urină 
sau respiratorie; sau tardive - rigiditate, durere reziduală, 
descimentare, etc.  

Ce se întâmplă dacă proteza se “slăbește”?   
     
  Precum am mai spus, orice proteză are o durată de supraviețuire. 
În momentul când aceasta se descimentează sau se uzează va 
trebui realizată revizia protezei, adică înlocuirea acesteia.   

Imagine radiologică cu descimentarea unei proteze 
de genunchi

Este complicată operația de proteză de genunchi?  

 Nu este complicată dar succesul operației depinde 
de experiența chirurgului ortoped care o realizează. 
Durata ei este de aproximativ 1-1,5 ore. A devenit 
practic cea mai frecventă operație neartroscopică a 
genunchiului.   



Care este durata de supraviețuire a unei proteze de 
genunchi? 

 Protezele de genunchi, ca orice alt implant medical, au o 
durată de supraviețuire. Cu timpul, fie se degradează fie 
se descimentează. Când apare acest lucru, trebuie 
realizată revizia protezei, adică schimbarea acesteia. 
Datele cele mai fidele despre durata de viață a unei 
proteze sunt registrele de proteze, cel mai faimos fiind 
cel suedez. Aici sunt publicate datele tuturor protezele 
puse în țările respective, statistici care sunt publice și pot 
fi consultate online. Conform acestor registre, durata de 
supraviețuire a unei proteze la 10 ani este de 93% iar la 
15 ani de 86%. Evident, există mulți factori care 
influentează aceste date statistice, unii dintre principalii 
factori fiind vârsta, sexul, greutatea și tipul de activitate. 

Proteza mea poate fi din titaniu? 

 Precum am mai spus, proteza de genunchi are 3 
componente: una fixă metalică încastrată în tibie, o alta 
metalică cu o formă mai conturată în femur, și între ele un 
insert de plastic ultrarezistent. Materialul cel mai des folosit 
pentru părțile metalice este aliajul crom-cobalt. Este 
rezistent și permite o șlefuire a componentei femurale care 
scade în timp uzura prin frecare a insertului de plastic- lucru 
de altfel foarte important pentru o durată mai lungă de 
supraviețuire a protezei. Titaniul este un material 
biocompatibil, elastic dar și poros. Aceste calități nu îl fac 
să fie un material ideal pentru proteza de genunchi. Totuși, 
el poate fi folosit în aliaje speciale mai ales pentru 
componenta fixă tibială, cel mai des fiind folosit la 
persoanele cu alergii la metale precum crom, nichel, etc. 
Ceea ce trebuie menționat este că pentru proteza de 
genunchi, spre deosebire de cea de șold, nu s-a găsit un 
aliaj care să scadă uzura insertului de polietilenă “in vivo” 
mai mult decât aliajul clasic crom-cobalt. Aceasta se 
datorează în special anatomiei mai complexe a 
genunchiului față de șold, practic fiind vorba de 3 articulații 
unite între ele. 

Grafic din Registrul Suedez de Artroplastie a Genunchiului (stânga) arătând 
cauze diferite de revizie a unei proteze totale (TKA) față de una parțială 



studiilor, riscul de infecție crește de aproximativ 5-7 ori, de la 
1-1,5% cât este riscul la o persoană normoponderală. 

Este adevărat că protezele parțiale nu țin, că una totală 
este mult mai bună? 

 Conform registrelor de protezare, durata de supraviețuire a 
unei proteze parțiale este mai mică decât a unei totale. Dar, 
în general, aceste proteze se folosesc mai des la persoane 
mai tinere, deci cu posibilitate de a le “uza” mai mare decât 
cele în vârstă. În momentul când se compară duratele de 
supraviețuire a unei proteze parțiale și totale în același rang 
de vârstă (sub 50 de ani spre exemplu), atunci practic nu 
există diferențe între ele. Pe de altă parte, riscul de 
complicații al unei proteze parțiale este mult mai mic decât al 
unei totale, inclusiv cel de infecție, iar recuperarea este mult 
mai rapidă. Deci, există avantaje reale ale protezei parțiale. 
Cel mai important lucru este o corectă indicație și execuție 
intraoperatorie. 

Vârsta este o problemă pentru o operație de proteză de 
genunchi? 

 Vârsta este un factor important pentru durata de 
supraviețuire a protezei de genunchi. Cu cât pacientul este 
mai tânăr, cu atât șansele de supraviețuire ale protezei scad 
relativ. De ce? Este vorba de “uzura” protezei. Altfel o 
folosește o persoană de 50 de ani față de una de 70 de ani. 
Nu tuturor pacienților li se întâmplă acest lucru, dar este un 
lucru care trebuie cunoscut înainte de a lua o hotărâre. 
Practic, este vorba de individualizarea indicației de 
protezare, experiența chirurgului ortoped fiind un factor 
important pentru decizia finală. 

 Dacă la pacienții tineri vârsta are un efect negativ asupra 
duratei de supraviețuire a protezei la cei mai în vârstă nu 
uzura este problema. Vârstă avansată este asociată cu 
importante probleme medicale. Deci, sănătatea pacientului 
este cea care trebuie evaluată împreună cu medicul 
anestezist și eventual alt specialist după caz. 

Greutatea crescută este o problemă pentru operația de 
proteză de genunchi? 

 Greutatea în sine nu este o contraindicație. Ceea ce trebuie 
știut este că probabilitatea de a avea o complicație după 
operația de protezare în cazul persoanelor cu obezitate 
severă și morbidă este mai crescută. Spre exemplu, conform 

Radiografii cu proteză unicompartimentală (stânga) si totală (dreapta)



 Ce fel de anestezie este folosită?  
   
 Operația de protezare a genunchiului este efectuată, de 
obicei, cu anestezie rahidiană. Acest lucru poate fi de 
asemenea completat cu un bloc de nerv femural sau, mai 
recent, cu realizarea unei infiltrații analgezice intraoperatorii 
ce  va ajuta la controlarea durerii postoperatorii.  
   
Ce trebuie să fac pentru a mă pregăti pentru operație?  
   
 Personalul nostru vă va instrui cu privire la orice 
documentație care poate fi necesară. Înaintea intervenției 
chirurgicale vi se vor efectua un set de analize standard. 
Dacă sunteți mai în vârstă sau aveți alte afecțiuni, medicul 
anestezist va suplimenta aceste analize.  
 În noaptea înaintea operației, dacă aceasta se va efectua în 
cursul dimineții (până la ora 15:00), nu veți putea bea nici 
mânca după miezul nopții. Dacă intervenția se va realiza 
după-amiază, puteți lua un mic dejun frugal la oră 7:00.  
   
 Pot continua să-mi iau medicamentele?  
   
 Trebuie să întrerupeți administrarea medicamentelor 
antiagregante și anticoagulante cu câteva zile înainte de 
operație, sub controlul anestezistului.   
  Continuați să luați orice alte medicamente prescrise, cum ar 
fi pentru hipertensiune arterială, diabet, etc. pană în ziua 
intervenției chirurgicale.   
   

Cât timp voi sta în spital?  
   
  Aproape toți pacienții petrec 3-4 zile în spital. A doua zi 
după operație, se va pansa plaga și veți începe să mergeți 
cu cadru și să realizați exercițiile de mobilitate și forță. 

 Câte zile nu pot să sprijin după operația de proteza de 
genunchi? 

  Sub nici o formă nu trebuie să stați la pat sau să nu 
mergeți. Practic, imediat după operație se poate merge cu 
sprijin total în piciorul operat. Evident un mers asistat cu 
cârje. Mai mult, atât mobilizarea genunchiului cât și 
exercițiile de forță se pot începe la 24 ore după operație. De 
câ ț iva ani protocoalele moderne de recuperare 
postoperatorie denumite “Fast-Track” au schimbat radical 
conceptul de recuperare, implicând pacientul în acest proces 
și educându-l chiar înainte de operație astfel ca acesta să 
știe ce trebuie să facă ulterior. 

  



Ce trebuie să fac după operație?  
   
Dietă:  
 Reluați-vă dieta obisnuită cât mai curând posibil. Cel mai 
bine este să începeți cu lichide înainte de a trece la alimente 
solide.  

Medicamente:  
 Veți primi o retetă pentru medicamente pentru durere și 
anticoagulante pentru a evita formarea cheagurilor de 
sânge.  
   
Pansament:  
 Veți avea un bandaj circular la externare. Acesta se va da 
jos la 2-3 zile de la externare și se va înlocui cu plasturi auto-
adezivi. Dacă genunchiul continuă să fie foarte umflat atunci 
va trebui refăcut bandajul circular.   
   
Duș:  
 Va puteți dușa la 2 -3 zile de la externare, folosind o 
protecție de plastic (pungă sau folie de plastic).  
   
Cârje:  
 Veți avea nevoie de cârje în primele 3-4 săptămâni de la 
operație pentru a proteja genunchiul.  Veți putea sprijini 
piciorul operat în pământ fără nici o restricție.    

Orteză:  
 Pentru operația de protezare a genunchiului nu este 
necesară.  

 Gheață:  
 Foarte importantă în primele zile după operație!! Se va 
aplica aproximativ 20 de minute la 2-3 ore în acest interval.  
Apoi doar după exerciții fizice.   
   
Scoaterea firelor/capselor:  
 Vor fi scoase la 14-16 zile  după operație..  
   
 Exerciții:  
 Veți primi o serie de exerciții pentru primele săptămâni 
după operație. Apoi veți continua sub supravegherea unui 
kinetoterapeut.   
   
 Întoarcerea la serviciu:  
 Puteți să vă întoarceți la serviciu (birou) la 14 zile, 
deplasându-vă cu ajutorul cârjelor. Dacă locul de muncă 
implică mai mult mers pe jos sau activitate fizică, va trebui 
să lipsiți pentru o perioadă mai lungă de timp.  



Ce implică recuperarea?  
   
 Recuperarea este aproape la fel de importantă ca și 
intervenția chirurgicală în obținerea unui bun rezultat. Are 
mai multe obiective: 1) permiterea vindecării țesuturilor; 2) 
recâștigarea mobilității; 3) recâștigarea forței și echilibrului; 
și 4) reîntoarcerea la activitatile cuotidiene.  
 Este recomandabil de a o realiza sub controlul medicului 
care v-a operat și al unui kinetoterapeut.  

   
Mai pot face sport?  
   
  În general, după protezarea genunchiului se recomandă 
mișcarea dar cu anumite limite precum evitarea impactului 
gen sărituri, alergat, etc. Se recomandă gimnastica în 
piscină, înotul, mersul pe bicicletă și pe jos. Înainte de 
aceasta, trebuie să aveți o bună mobilitate, fortă și control 
asupra genunchiului.   
  

Succes  
   
 În ansamblu, artroplastia de genunchi este o operație de 
succes.  
 Progresele în tehnicile chirurgicale și recuperare au condus  
 la o rată de succes de 95% pentru obținerea unui genunchi 
funcțional.  
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