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Ακηγέο εμάξζξεκα ηεο πνδνθλεκηθήο παξνπζίαζε πεξίπησζεο λέαο ελήιηθεο 

αζιήηξηαο αζζελνύο. 

Κνπκήο Π., Καιατδόπνπινο Π., Ξσλίθεο Γ., Κνπινύξεο Α., Σαββόπνπινο Θ., 

Μπηζρηληώηεο Ι. Ση.  

Από ηελ Οξζνπαηδηθή ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Χαιθηδηθήο 

Πεξίιεςε  

Τν ακηγέο εμάξζξεκα ηεο πνδνθλεκηθήο δειαδή ην θλεκναζηξαγαιηθό 

εμάξζξεκα ρσξίο ζρεηηδόκελν θάηαγκα είλαη κηα ζρεηηθά ζπάληα θάθσζε, ε 

νπνία θαηά ηα ηειεπηαία έηε εκθαλίδεη απμεκέλε ζπρλόηεηα. Παξνπζηάδεηαη 

πεξίπησζε αζζελνύο λέαο γπλαίθαο, αζιήηξηαο πνπ θαηά ηελ πξνζγείσζε ζην 

έδαθνο κε ην πόδη ζε πεικαηηαία θάκςε θαη έζσ ζηξνθή ππέζηε ακηγέο νπίζζην 

εμάξζξεκα ηεο πνδνθλεκηθήο. Μεηά αθηηλνινγηθό έιεγρν έγηλε επρεξήο θιεηζηή 

αλάηαμε ππό ηνπηθή αλαηζζεζία θαη εθαξκνγή θλεκνπνδηθνύ γπςίλνπ 

επηδέζκνπ. Η αλάηαμε επηβεβαηώζεθε αθηηλνινγηθώο θαη παξαθνινπζνύηαλ κε 

δηαδνρηθέο αθηηλνγξαθίεο. Γηελεξγήζεθε καγλεηηθή ηνκνγξαθία κε κηα 

εβδνκάδα θαη επηβεβαηώζεθε ε ξήμε ηνπ αζηξαγαινπεξνληαίνπ θαη 

πηεξλνπεξνληαίνπ ζπλδέζκνπ. Αθνινύζεζε κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ 

θλεκνπνδηθνύ γύςνπ πξόγξακκα απνθαηάζηαζεο κε άξηζηα απνηειέζκαηα θαη 

επηζηξνθή ηεο αζζελνύο ζε πιήξε δξαζηεξηόηεηα ζε ηξεηο κήλεο. Παξόιν πνπ 

δελ ππάξρνπλ νδεγίεο γηα ρεηξνπξγηθή απνθαηάζηαζε απηώλ ησλ θαθώζεσλ, 

ζπληζηάηαη ε ζπληεξεηηθή αγσγή κε ηε ρεηξνπξγηθή λα επηθπιάζζεηαη κόλν γηα 

ηηο πεξηπηώζεηο κείδνλνο αζηάζεηαο.  

Όξνη επξεηεξίνπ:  Ακηγέο εμάξζξεκα πνδνθλεκηθήο  

    Καθώζεηο πνδνθλεκηθήο  

    Αζηάζεηα πνδνθλεκηθήο   
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Abstract  

Pure ankle dislocation that is the talotibial dislocation without an associated 

fracture is a relative rare injury, although seen with increasing frequency. The 

case of a young female athlete is presented, who during a volley ball match while 

returning back to the ground with the foot in flexion and internal rotation and 

her right ankle dislocated without a fracture. After X-ray confirmation and un-

der local anesthesia a closed reduction was easily achieved and below the knee 

plaster cast was mounted and retained for eight weeks. After confirming the re-

duction by means of X rays an MRI scan was performed showing tear of talo-

fibular and calcaneofibular ligaments. Two months later the plaster cast was 

removed and a full program of restoring exercises was introduced. Full recovery 

and return to athletic activity was achieved after three months. While ligamen-

tous tears are significant there are no guidelines for operative treatment of this 

kind of injury. MRI and residual ankle instability are the cornerstones for at-

tempting operative treatment in selective cases.     
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Ακηγέο εμάξζξεκα ηεο πνδνθλεκηθήο παξνπζίαζε πεξίπησζεο λέαο ελήιηθεο 

αζιήηξηαο αζζελνύο 

Κνπκήο Π., Καιατδόπνπινο Π., Ξσλίθεο Γ., Κνπινύξεο Α., Σαββόπνπινο Θ., 

Μπηζρηληώηεο Ι. Ση.  

Από ηελ Οξζνπαηδηθή ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Χαιθηδηθήο 

Δηζαγσγή 

Σν ακηγέο εμάξζξεκα ηεο ΠΓΚ είλαη έλαο ζπάληνο ηξαπκαηηζκφο. Ιζηνξηθά ε πξψηε 

παξφκνηα πεξίπησζε πεξηγξάθεθε ην 1913 απφ ηνλ Peraire. Σα εμαξζξήκαηα απφ ηνπο 

Fahey θαη Murphy (1965) έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο πξφζζηα, νπίζζηα, έζσ, έμσ θαη άλσ 

ή/θαη ζπλδπαζκνί ησλ παξαπάλσ. ε κεγάιν βαζκφο είλαη αλνηθηά εθφζνλ φρη ζπάληα 

ην δέξκα ηεο ππεξθείκελεο πεξηνρήο ησλ νζηηθψλ ζρεκαηηζκψλ ηεο πεξηνρήο ηεο 

πνδνθλεκηθήο δηαηείλεηαη θαη ιχλεηαη ε ζπλέρεηά ηνπ (Μπηζρηληψηεο θαη ζπλ 2010, 

Agrawal et al 2008). Η αλαζθφπεζε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο δείρλεη φηη ε 

θάθσζε απηή πξνθαιείηαη θπξίσο ζε απηνθηλεηηζηηθά αηπρήκαηα (40%), ηδίσο κε 

κεραλέο (33%). Γεχηεξεο ζε ζπρλφηεηα έξρνληαη νη αζιεηηθέο θαθψζεηο (35%), 

ηδηαίηεξα ζε αζιήκαηα κε άικαηα, φπσο ην βφιετ (13%) θαη ην κπάζθεη (8%) (Gar-

rick, 1977, Colville et al 1987). Πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο εθηφο απφ ηε ζπκκεηνρή ζε 

αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ε λεαξή ειηθία, ην γπλαηθείν θχιν θαη πξνυπάξρνπζα 

αζηάζεηα ηεο πνδνθλεκηθήο (Koukoulias et al 2009, Bahari θαη Hanif 2009, Yurttas et 

al 2009, Yurttaş et al 2009). θνπφο ηεο παξνπζίαζεο απηήο είλαη εθηφο απφ ηε 

ζπκβνιή ζηελ αλαγλψξηζε ηεο νληφηεηαο λα επηζεκάλεη ηηο επηκέξνπο ηδηαηηεξφηεηεο 

ηεο δηάγλσζεο θαη ηεο ζεξαπείαο  

Παξνπζίαζε αζζελνύο  
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Γπλαίθα ειηθίαο 24 εηψλ αζιήηξηα βφιετ ππέζηε θάθσζε δεμηάο πνδνθλεκηθήο ζηελ 

πξνπφλεζε. Πηζαλφο κεραληζκφο θάθσζεο κεηά απφ άικα γηα δηεθδίθεζε ηεο κπάιαο 

θαη ε πξνζγείσζε κε ην πφδη ζε πεικαηηαία θάκςε θαη έζσ ζηξνθή. Παξακφξθσζε 

πνδνθλεκηθήο. Μεηά ηελ πηψζε ηεο ζην έδαθνο παξνπζηάζηεθε απφιπηε αδπλακία 

βάδηζεο. Γηαθνκίζηεθε ζηα ΣΔΠ κε ην πφδη ζε πξνζαγσγή, ε πνδνθλεκηθή ζε ηέιεηα 

νπίζζηα παξεθηφπηζε θαη ην έμσ ζθπξφ λα δηαηείλεη ηελ πεξηνρή ηνπ δέξκαηνο πάλσ 

απφ απηφ. Απφ ηελ θιηληθή εμέηαζε δηαπηζηψζεθε κηα αθφκε εθδνξά ζην δέξκα ηεο 

ξαρηαίαο επηθάλεηαο ηνπ πνδφο, ελψ δελ ππήξραλ ςειαθεηέο ζθίμεηο ζηελ ξαρηαία 

ηνπ πνδφο αξηεξία κε παξάιιειε θαζπζηέξεζε ηεο ηξηρνεηδηθήο επαλαπιήξσζεο 

κεγαιχηεξε απφ 2". Πιήξεο αηζζεηηθφηεηα ππήξρε ελψ ε θηλεηηθφηεηα ήηαλ 

θαηαξγεκέλε. 

Αθνινχζεζε αθηηλνινγηθφο έιεγρνο κε πξνζζηνπίζζηα θαη πιάγηα 

αθηηλνγξαθία, ν νπνίνο θαηέδεημε νπίζζην εμάξζξεκα ηεο πνδνθλεκηθήο (εηθ. 1 θαη 

2). 

  
 

Δηθόλα 1 θαη 2: Πξνζζηνπίζζηα θαη πιάγηα αθηηλνγξαθία ηεο δεμηάο πνδνθλεκηθήο πξν 

ηεο αλάηαμεο. 
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Χνξεγήζεθε πξνθπιαθηηθή αληηβίσζε θαη έγηλε αλάηαμε ζηα ΣΔΠ ππφ 

ηνπηθή αλαηζζεζία ιφγσ ηεο ηάζεο ηνπ δέξκαηνο. Μηα ιαβίδα ρξεζηκνπνηήζεθε 

γηα ηνπο ρεηξηζκνχο ηνπ δέξκαηνο θαηά ηελ αλάηαμε. 

Γηα ηελ αλάηαμε ρξεζηκνπνηήζεθε έιμε κε ην γφλαην ζε θάκςε, ελψ δχλακε 

κε πξφζζηα θαηεχζπλζε αζθήζεθε ζηελ πνδνθλεκηθή. Μεηά ηελ αλάηαμε νη 

πεξηθεξηθέο ζθάμεηο ήηαλ ςειαθεηέο θαη ε ηξηρνεηδηθή επαλαπιήξσζε θαηέζηε 

θπζηνινγηθή. Όιε ε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα ΣΔΠ, δηφηη δελ ππήξρε άκεζα 

δηαζέζηκε αίζνπζα ρεηξνπξγείνπ. Οη λέεο αθηηλνγξαθίεο έδεημαλ φηη ε αλάηαμε ήηαλ 

αλαηνκηθή φπσο θαίλεηαη ζηηο παξαθάησ εηθφλεο (3 θαη 4): 

 
 

Δηθόλα 3 θαη 4: Έιεγρνο ηεο αλάηαμεο.  

Σνπνζεηήζεθε θλεκνπνδηθφο γχςηλνο επίδεζκνο ζε νπδέηεξε ζέζε γηα 8 εβδνκάδεο, 

ελψ ληα ηηο πξψηεο 6 εβδνκάδεο δελ επηηξάπεθε ε θφξηηζε. Σα καιαθά κφξηα 

ειέγρζεθαλ κε ΜRΙ 1 εβδνκάδα κεηά ηελ αλάηαμε. Αλ θαη δηαπηζηψζεθε ξήμε ηνπ 

πξφζζηνπ αζηξαγαινπεξνληαίνπ θαη ηνπ πηεξλνπεξνληαίνπ ζπλδέζκνπ (εηθφλεο 5-10), 

ην αξρηθφ ζρέδην ηεο ζπληεξεηηθήο αληηκεηψπηζεο δελ άιιαμε. 
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Δηθόλα 5 θαη 6: Οβειηαίεο ηνκέο ζηελ καγλεηηθή ηνκνγξαθία.  

 

 

Δηθόλα 7 θαη 8: Δγθάξζηεο ηνκέο ζηελ καγλεηηθή ηνκνγξαθία. Αο ζεκεησζεί ε χπαξμε 

αηκάξζξνπ εθηφο ησλ ζπλδεζκηθψλ βιαβψλ. 

   

Δηθόλα 9 θαη 10: Οβειηαίεο ηνκέο ζηελ καγλεηηθή ηνκνγξαθία. Ρήμε 

αζηξαγαινπεξνληαίνπ θαη πηεξλνπεξνληαίνπ.   
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Μεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ γχςηλνπ επηδέζκνπ, ε αζζελήο ππνβιήζεθε ζε 

θπζηνζεξαπεία κε αζθήζεηο αλάθηεζεο ηεο ηδηνδεθηηθφηεηαο ηεο άξζξσζεο θαη 

επαλήιζε ζηελ πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα ηνπ πξννδεπηηθά. Μεηά απφ 3 κήλεο 

ήηαλ ειεχζεξνο άιγνπο ζε φιν ην εχξνο ηεο θίλεζεο ηεο άξζξσζεο, κεηά απφ 6 κήλεο 

επαλήιζε ζε αζιεηηθή θαη κεηά απφ 9 κήλεο ζε αγσληζηηθή δξαζηεξηφηεηα ίδηνπ 

επηπέδνπ κε απηή πξν ηνπ ηξαπκαηηζκνχ. Γχν έηε κεηά ηνλ αξρηθφ ηξαπκαηηζκφ δελ 

εκθαλίδεη θαλέλα ζχκπησκα ελψ δελ δηαπηζηψλνληαη ζεκεία αζηάζεηαο θαηά ηελ 

θιηληθή εμέηαζε.  

Σπδήηεζε  

Σν ακηγέο εμάξζξεκα ηεο πνδνθλεκηθήο ρσξίο θάηαγκα ζεσξείηε ζρεηηθά 

ζπάληα βιάβε αλ θαη ηειεπηαία ζπρλφηεξα πεξηγξάθνληαη ηέηνηα πεξηζηαηηθά Η 

πξψηε αλαθνξά θέξεηαη φηη έγηλε ην 1913 (Peraire) ε πξψηε δεκνζίεπζε έγηλε ην 

1939 (Wilson et al 1939). Η αηηία ηεο ακηγνχο ζπλδεζκηθήο εθπξνζψπεζεο ηεο 

βιάβεο νθείιεηαη ζην φηη νη ζχλδεζκνη ηζρπξφηεξνη απφ ηα νζηά ζηελ πεξηνρή ηεο 

πνδνθλεκηθήο (D’Anca 1970). Σα νπίζζηα εμαξζξήκαηα είλαη ζρεηηθά ζπρλφηεξα Η 

απινχζηεξε εμήγεζε είλαη φηη δελ ππάξρεη ηζρπξφο ηέλνληαο ζηελ πξφζζηα επηθάλεηα 

ηεο πνδνθλεκηθήο φπσο ν Αρίιιεηνο ζηελ νπίζζηα πνπ λα ζπγθξαηεί ηελ άξζξσζε 

(Fahey θαη Murphy, 1965).  

Αλ θαη ε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία πξνηείλεη ζπληεξεηηθή αληηκεηψπηζε δελ 

ππάξρνπλ ζαθείο νδεγίεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ζπλδεζκηθψλ θαθψζεσλ ζε 

απηέο. Η καγλεηηθή ηνκνγξαθία είλαη απαξαίηεηε γηα ηε απνζαθήληζε ηεο θχζεο θαη 

ηεο έθηαζεο ησλ ζπλδεζκηθψλ βιαβψλ αιιά θαη ησλ ππνθξππηφκελσλ ρφλδξηλσλ 

βιαβψλ. Δ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ελδείθλπηαη ν αθηηλνινγηθφο θαη ζηαηνθηλεηηθφο 

έιεγρνο. Οη λεπξνινγηθέο επηπινθέο είλαη ζπάληεο αιιά έρνπλ αλαθεξζεί βιάβεο ηφζν 

ηνπ θλεκηαίνπ φζν θαη ηνπ επηπνιήο πεξνληαίνπ λεχξνπ κε ζπρλφηεηα 10-20% αιιά 
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κε θαιή πξφγλσζε. ε αλνηθηέο δηαηηηξαίλνπζεο θαθψζεηο παξαηεξήζακε θαη βιάβεο 

ησλ θλεκηαίσλ αγγείσλ (Μπηζρηληψηεο θαη ζπλ 2010) πνπ απαίηεζαλ ρεηξνπξγηθή 

επαλαηκάησζε. Αζηάζεηα, απψιεηα ηνπ πιήξνπο εχξνπο θηλεηηθφηεηαο ηεο 

πνδνθλεκηθήο θαη εθθπιηζηηθέο αιινηψζεηο αλήθνπλ ζηηο φςηκεο επηπινθέο ηεο 

θάθσζεο.  

πκπεξαζκαηηθά, ε θιεηζηή αλάηαμε θαίλεηαη λα αξθεί ελψ ε ρεηξνπξγηθή 

απνθαηάζηαζε νθείιεη λα θξαηηέηαη κφλν γηα ηελ φςηκε απνθαηάζηαζε αζηαζεηψλ.  
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