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LESIONS ÒSSIES I REPARACIÓ 

 

Moviments de l'articulació del genoll 

Mireu el següent vídeo que mostra l'articulació del genoll i una de les lesions 
més freqüents, l'artritis. 

 

 
L'articulació del genoll és la més gran del cos i té dos sistemes de lligaments 
que estabilitzen l'articulació. Les lesions del genoll causades per un cop al 
genoll o per un canvi brusc de direcció poden implicar esquinçades als 
lligaments. 
 
Amb el temps, el desgast i les esquinçades al genoll poden causar artritis 
òssia. Això no és una conseqüència inevitable de l'envelliment, ambdues 
causes es donen en els que practiquen esports actius. Així, el sobre-
entrenament i les lesions esportives poden donar lloc a un major desgast i 
esquinçades que poden danyar el cartílag i portar a la artritis òssia. 

 
1. Feu servir la informació de l'animació i altres fonts per explicar: 

 

 

 Què és la artritis òssia. 

 Per què la artritis òssia és molt comuna a l'articulació del genoll. 

 

 
 
Cirurgia per artroscòpia 

Quan un os és danyat per desgast i fregament o per un lesió específica, poden 
aparèixer artropaties. El terme artropatia es refereix a més de 100 malalties 
diferents que causen dolor, debilitat i inflamació a les articulacions. Una de 
les artropaties més freqüents és l'artrosi. En aquesta patologia el cartílag es 
va destruint i, en alguns casos, es produeixen creixements ossis anormals 
anomenats osteòfits o espícules òssies. Aquests osteòfits donen rigidesa i 
provoquen dolor a les articulacions, on interfereixen amb el moviment 
normal. 

What Is Osteoarthritis? 

About.com 

Artritis 

Shoulder Pain Solutions 

http://video.about.com/arthritis/Arthritis.htm
http://www.shoulderpainsolutions.com/es/animation.html?proc=smc1apn-sarthritis
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Mireu la següent animació que mostra una tècnica per eliminar aquests 
osteòfits de les articulacions: 

 

 

 
2. Descriviu l'instrumental que es fa servir a la cirurgia artroscòpica per 
eliminar les espícules òssies. 

3. Descriviu com es du a terme una artroscòpia pel tractament de lesions a 
l'articulació o altres patologies. 

4. Esmenteu 3 avantatges de la cirurgia artroscòpica respecte a la cirurgia 
convencional. 
 

 
 
Pròtesis 

 
Quan la cirurgia ja no és suficient per millorar la mobilitat de l'articulació es 
pot plantejar la possibilitat de posar una pròtesi articular, per tal de millorar 
la qualitat de vida del pacient. 

Artroscopia 

Consumer.es 

Font: adaptada de http://3.bp.blogspot.com/_ms_ATMCR9jA/TOK1ks5DhnI/ 
AAAAAAAAEBQ/1gxWfxktZdA/s1600/image002.jpg 

http://www.consumer.es/web/es/salud/atencion_sanitaria/2006/07/24/154155.php
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5. Llegiu els articles disponibles a les següents webs i responeu les qüestions 
que hi ha a continuació: 

 

 

 

 

 

 De quins materials són les pròtesis convencionals que es fan servir 
actualment? 

 Quin tipus de cèl·lules es fan servir per produir teixit articular nou a les 
pròtesis biològiques? 

 Descriviu la tècnica que es fa servir per desenvolupar pròtesis 
biològiques. 

 Quin avantatge tenen les pròtesis articulars biològiques respecte de les 
convencionals? 

 

Las prótesis articulares biológica podrían ser realidad gracias a la ingeniería tisular 

http://rehabilitacionymedicinafisica.blogspot.com 

Un autotransplante de células madre evita las prótesis de rodilla 

ELPAIS.com 

http://rehabilitacionymedicinafisica.blogspot.com/2011/01/las-nuevas-protesis-de-cadera-y-rodilla.html
http://www.elpais.com/articulo/salud/autotrasplante/celulas/madre/evita/protesis/rodilla/elpepusocsal/20100427elpepisal_1/Tes

