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Ce este cartilajul?
Cartilajul articular este țesutul fibros dur care acoperă
suprafața oaselor articulațiilor. Acest țesut este responsabil
de asigurarea unei mișcări line, flexibile și fără durere, dar și
de absorbția șocurilor în articulația genunchiului. Atunci
când o persoană suferă o accidentare la genunchi, cartilajul
articular se poate deteriora.

La cine apare?
Poate apare la oricine, în urma unui traumatism dar nu numai.
Cu timpul, cartilajul articular suferă un proces natural de

Imagine artroscopică cu o leziune completă de cartilaj la nivelul condilului
femural

îmbătrânire și degenerare. O leziune a cartilajului articular poate varia de la înmuierea cartilajului, la fisuri și/sau găuri de
țesut, și poate duce chiar la descoperirea osului atunci când este complet uzat. Artroza de genunchi este, probabil, cea mai
dureroasă leziune a cartilajului articular, deoarece este un proces progresiv care în mod continuu erodează cartilajul,
ducând la expunere osoasă.

Ce
factori pot predispune la o leziune de cartilaj?
•

Suprasolicitarea articulației (sporturi de contact).

•

Dezaxarea articulației (picioarele în X sau O);

•

Obezitatea

Ce simptome provoacă?
Simptomele leziunilor de cartilaj sunt durerea și redoarea, umflatură datorită producerii de lichid în articulație, blocaj
articular dacă se desprind fragmente de cartilaj +/- os. Toate aceste simptome apar în timpul, sau, după diverse activități.
Uneori pot fi foarte limitante.

Există mai multe tipuri de leziuni de cartilaj?
Societatea Internațională de Reparație a Cartilajului (ICRS) clasifică leziunile de cartilaj în funcție de profunzimea lor:
grad I – înmuiere, fisurări superficiale
grad II – defecte ce nu depășesc 50% din grosimea cartilajului
grad III – defecte ce depășesc 50% din grosimea cartilajului
grad IV – defecte profunde cu expunere de os subcondral

Cum am putea preveni o leziune de cartilaj?
Este evident ca evitarea uni accident scade riscul unei leziuni la nivelul
genunchiului. Pentru leziunile degenerative, corectarea factorilor de risc
este primordială, in special obezitatea.
Imagine RMN genunchi unde se observă o leziune de cartilaj la nivelul
condilului femural și prezența de edem osos subiacent

Când trebuie tratată o leziune de cartilaj?
În general, simptomele sunt cele care determină luarea unei decizii chirurgicale. Mai există si situații precum pacienți foarte
tineri si cu leziuni momentan asimptomatice, care au nevoie de corectarea unui factor de risc pentru a preveni apariția unei
artroze precoce (ex. osteotomie de corecție a axului mecanic).

Ce se întâmplă dacă nu se tratează?
Este cunoscut faptul că o leziune de cartilaj este un factor predispozant pentru apariția artrozei precoce la genunchi.
Evident, sunt și alți factori implicați cum ar fi vârsta și greutatea pacientului, durata leziunii, alinierea (axarea)
genunchiului etc.

În ce constă intervenția chirurgicală?
Cartilajul este un țesut avascularizat care odată lezionat, nu are capacitate de auto-regenerare. Practic, atunci când există o
leziune la acest nivel și produce simptome este necesar un tratament chirurgical.
Înaintea tratării unei leziuni de cartilaj în articulația genunchiului trebuie verificată alinierea și stabilitatea sa.
Dacă nu sunt în regulă, trebuie corectate simultan sau anterior chirurgiei de cartilaj. Astfel, dacă este vorba de un genunchi
cu ax mecanic modificat trebuie realiniat printr-o osteotomie de corecție; o leziune de ligament încrucișat anterior de
asemenea necesită o reconstrucție a acestui ligament și, nu în ultimul rând, o meniscectomie veche poate avea nevoie de un
implant sau transplant de menisc, acesta fiind “pernuța” care protejează cartilajul în timp. Fără corecția acestori factori, orice
tratament de cartilaj nu va avea rezultate în timp.

Cum se realizează intervenția chirurgicală?
În funcție de mărimea leziunii, există diferite tratamente.

Leziuni mici
Pentru leziunile mici (1-2cm2) se realizează niște mici găurele în zona respectivă –
microfracturi – care să aducă celule și factori regeneratori în zona lezionată. Acest
tip de tratament se realizează artroscopic.

Leziuni mijlocii
Pentru leziunile de mărime mijlocie doar o microfractură nu este suficientă: trebuie
asociată o membrană sau o substanță specială pentru regenerarea cartilajului –
Autologous Matrix-Induced Condrogenesis (AMIC). Prima parte a tratamentului
este artroscopică, iar pentru lipirea membranei se realizează o incizie mică de
aproximatic 2 cm.

Leziuni mari
Pentru leziunile mari se recomandă realizarea unui transplant de condrocite (ACI).
Transplantul este o tehnică mai costisitoare și presupune două operații: una de
recoltare a cartilajului, pentru a-l cultiva pe o membrană specială, iar a doua după
câteva săptămâni, pentru a introduce cartilajul cultivat.

Diferă tratamentul la copii?
Da si nu. Tratamentul in sine nu difera dar este important de
stiut ca o leziune de cartilaj la aceste varste nu trebuie lasata
netratata chiar daca este putin sau deloc simptomatica. La
copii capacitatea de regenerare este mult mai mare decat la
adulti si practic trebuie profitat de acest detaliu biologic.
Cartilajul de creștere (fiza) nu are legatura cu cel articular
deci nu exista nici un pericol de a afecta cresterea. Evident
nu putem realiza procedee pentru corectarea factorilor ososi
darle putem realiza pentru corectia leziunilor ligamentare
sau de menisc.

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 sport. Este recomandabil de a o realiza sub controlul medicului care v-a operat și al unui kinetoterapeut.
În general, pacienții încep mobilizarea pasivă progresivă a genunchiului la 24 de ore după operație. Nu sunt lăsați să
sprijine greutatea în pământ timp de 6 săptămâni.
În cazul în care tratamentul cartilajului se realizează în articulația patelo-femurală, postoperatorul este mai restrictiv,
mobilizarea pasivă realizându-se treptat (aproximativ 20º în fiecare săptămână,) iar sprijinul în pământ se face în extensie cu
o orteză în primele 6 săptămâni.

Ce fel de anestezie este folosită?

Pot continua să-mi iau medicamentele?

De obicei, se realizeaza cu anestezie rahidiană. Acest lucru
poate fi, de asemenea, completat cu un bloc de nerv
femural, pentru a ajuta la controlarea durerii postoperatorii.

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.

Ce trebuie să fac pentru a mă pregăti pentru operație?
Personalul nostru vă va instrui cu privire la orice
documentație care poate fi necesară. În ziua intervenției
chirurgicale, vi se vor efectua niște analize bazice de sânge.
Dacă sunteți mai în vârstă sau aveți alte boli, medicul
anestezist sau internist vă va suplimenta aceste analize cu
altele necesare.
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.
Cât timp voi fi în spital?
Aproape toți pacienții petrec o singură noapte în spital. A
doua zi după operație, se va pansa plaga și veți începe să
mergeți cu cârje și realiza exercițiile de mobilitate și forță.

Care sunt complicațiile acestei intervenții chirurgicale?
Utilizarea tehnicilor minim invazive scade probabilitatea
acestor complicații. Ele pot fi rigiditatea, durerea
persistentă, instabilitate reziduală sau re-ruperea grefei.
Alte complicațiile includ infecție, sângerare, leziuni ale
nervilor, cheaguri de sânge sau probleme cu anestezia.

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 autoadezivi. 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 6-8 săptămâni de la
operație pentru a proteja genunchiul.

Orteză:
Necesară pentru reparatiile de cartilaj la nivel patelofemural (rotula sau trohlea femurală). În anumite situații
(osteotomie de corecție, transplant de menisc) vi se va da o
orteză articulată cu instrucțiuni pentru mers și exerciții.
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 10-12 zile după operație. Ocazional se pot
utiliza suturi care se absorb și nu trebuie să fie scoase.
Exerciții:
Veți primi o serie de exerciții pentru primele săptămâni
după operație. Apoi veți continua sub supravegherea unui
kinetoterapeut.
Întoarcerea la muncă sau la școală:
Puteți să vă întoarceți la școală sau la lucru (birou) la 10-14
zile, deplasându-vă cu ajutorul cârjelor. Dacă locul de muncă
implică mai multă mers pe jos sau activitate fizică, va trebui
să lipsiți pentru o perioadă mai lungă de timp.

Am nevoie de un RMN de control?

Succes

Da. Se va realiza un RMN de control dar nu mai devreme de
8-9 luni de la operație. Pentru osteotomie de corecție este
nevoie de un control radiologic.

În ansamblu, operația pentru reparație de cartilaj, facută
corect și la timp, este o operație de succes.
Progresele în tehnicile chirurgicale și recuperare au condus
la o rată de succes de 95% pentru obținerea unei articulații
asimptomatice.

Când mă pot întoarce la sport?
În general, vi se va permite să reveniți la sport după 12 luni
de la operație. Înainte de aceasta, trebuie să aveți o bună
mobilitate, forță și control asupra genunchiului. În cele mai
multe cazuri, va dura aproximativ 18 luni pentru a reveni la
sporturi de pivotare.
Voi avea nevoie de o orteză pentru sport?
După o intervenție chirurgicală reușită, ar trebui să vă puteți
întoarce la toate sporturile fără a utiliza o orteză. Cu toate
acestea, mulți pacienți se simt mai siguri în primul an după
operație purtând o orteză pentru sport.
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