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Περίληψη

Σκοπός της μελέτης είναι η κατάδειξη του εύρους και της βα-
ρύτητας των οστεοσυνδεσμικών και αγγειονευρικών βλαβών που 
συνοδεύουν ανοικτές κακώσεις του γόνατος με συνθήκες εξαρθρή-
ματος.

Ασθενείς και μέθοδος. Κατά την εικοσαετία 1987 – 2006 αντι-
μετωπίσαμε 16 ασθενείς (13 άνδρες και τρεις γυναίκες) με 17 ανοι-
κτά εξαρθρήματα του γόνατος. Σε 10 ασθενείς, 11 κακώσεις, συ-
νυπήρχε βλάβη ιγνυακής αρτηρίας. Σε τέσσερις ασθενείς υπήρ-
χε μεγάλη βλάβη του έσω πλαγίου συνδέσμου και αποσπαστικά 
κατάγματα των μεσογληνίων ακανθών και των χιαστών συνδέ-
σμων. Σε δύο ασθενείς υπήρχαν εγκαύματα τριβής και απουσία βι-
ώσιμων ιστών της έσω μοίρας του γόνατος. Στο σύνολό τους τα 
εξαρθρήματα αυτής της σειράς ήταν οπίσθια έσω. Οι κακώσεις 
στους 13 ασθενείς (14 εξαρθρήματα) αντιμετωπίσθηκαν με προ-
σπάθεια ανασύστασης των ραγέντων οστεοσυνδεσμικών στοιχεί-
ων και εφαρμογή διαρθρικών συσκευών εξωτερικής οστεοσύνθε-
σης. Σε τέσσερις ασθενείς ο με διατομή πρόσθιος χιαστός υποκα-
ταστάθηκε με μόσχευμα επιγονατιδικού συνδέσμου σε πρώτο χρό-
νο. Σε τρεις ασθενείς με τρία εξαρθρήματα έγινε το ίδιο με προσω-
ρινή συγκράτηση της κνημομηριαίας άρθρωσης με διασταυρού-
μενους ήλους. Μεγάλα δερματικά και ελλείμματα μαλακών μο-
ρίων επί οκτώ ασθενών αντιμετωπίσθηκαν με κινητοποίηση μεμα-
κρυσμένων κρημνών και δερματικά μοσχεύματα μερικού πάχους. 
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Αποτελέσματα. Η συντριπτική πλειονότητα των 
ασθενών αυτής της σειράς περιείχε παραμελημένες 
περιπτώσεις με καθυστερημένη διάγνωση της αγ-
γειακής βλάβης από άλλα νομαρχιακά και επαρ-
χιακά Νοσοκομεία. Διενεργήθηκαν πέντε ακρωτη-
ριασμοί άνωθεν του γόνατος επί τεσάρων ασθενών 
και μία αρθροδεσία λόγω αδυναμίας ελέγχου αιμα-
τογενούς λοίμωξης. Σε δύο ασθενείς υπήρχε ισχαι-
μική βλάβη του περονιαίου νεύρου που αντιμετω-
πίσθηκε συντηρητικώς σε άλλους δύο παρέμεινε 
οπίσθια έσω στροφική αστάθεια και δύο εμφάνισαν 
βαριά δυσκαμψία. Στους υπόλοιπους οκτώ ασθε-
νείς τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά με λει-
τουργικό εύρος κάμψης γόνατος περίπου 1000. 

Συμπέρασμα. Παρά τις προόδους τα ανοιχτά 
εξαρθρήματα γόνατος εξακολουθούν να εμφανί-
ζουν μεγάλη νοσηρότητα. Τα εξαρθρήματα του γό-
νατος συχνά αποτελούν το κύριο υπόβαθρο μιας 
πολυσυστηματικής κάκωσης και απαιτεί υψηλό 
δείκτη υπόνοιας τόσο για τα άμεσα αγγειακά πα-
ρεπόμενα όσο και για κάθε μελλοντική αστάθεια ή 
δυσκαμψία. 

Εισαγωγή

Παρά τις προόδους που έχουν υπάρξει κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών στην αρχική 
εκτίμηση των πολυσυστηματικών κακώσεων των 
κάτω άκρων, υπάρχουν σχετικώς λίγες αναφορές 
για τους μηχανισμούς αλλά και την πολυμορφία 
των κακώσεων του σκέλους που περιλαμβάνουν 
(Hendricks 2004, Hegel son et al, 2005, Chhabra 
et al, 2005). Αυτό οφείλεται τόσο στο σχετικώς 
σπάνιο της κάκωσης αλλά και στην προσέλκυ-
ση του ενδιαφέροντος των ασχολουμένων με τις 
κατά πολύ βαρύτερες νευροαγγειακές επιπλοκές 
που συνήθως συνοδεύουν το εξάρθρημα του γό-
νατος που εκτός από την απειλή που αποτελούν 
για την αρτιμέλεια του πάσχοντος και τη λειτουρ-
γικότητα του άκρου, συχνά περικλείουν και απει-
λή κατά της ζωής του (Windsor 1993, Holmes and 
Bach 1995, Hegyes et al 2000, Swenson 2000). Η 
συνήθης αυτόματη ανάταξη του εξαρθρήματος 
καθιστά τον ακριβή προσδιορισμό της συχνό-
τητας, με την οποία εμφανίζεται πολύ δύσκολη. 

Σκοπός της μελέτης είναι η κατάδειξη του εύρους 
και της βαρύτητας των οστεοσυνδεσμικών και 
νευροαγγειακών βλαβών που συνοδεύουν ανοι-
κτές κακώσεις του γόνατος με συνθήκες εξαρθρή-
ματος. Επιπροσθέτως, η αξιολόγηση και η αντι-
μετώπιση των εξαρθρημάτων του γόνατος παρα-
μένει ποικίλλουσα και αμφιλεγόμενη, όπως και 
η παράθεση της δικής μας εμπειρίας επομένως, 
στην κατάστρωση πρωτοκόλλου διάγνωσης αλλά 
και αντιμετώπισης της βαριάς αυτής κάκωσης. 

Ασθενείς και μέθοδος

Κατά την εικοσαετία 1987 – 2006 αντιμετωπί-
σαμε 16 ασθενείς (13 άνδρες και τρεις γυναίκες) 
με 17 ανοικτά εξαρθρήματα του γόνατος. Στο 
σύνολό τους οι κακώσεις ανήκαν στην κατηγο-
ρία κακώσεις υψηλής κινητικής ενάργειας. Σε 10 
ασθενείς 11 κακώσεις συνυπήρχε βλάβη ιγνυακής 
αρτηρίας (εικ. 1). Σε τέσσερις ασθενείς υπήρχε με-
γάλη βλάβη του έσω πλαγίου συνδέσμου και απο-
σπαστικά κατάγματα των μεσογληνίων ακανθών 
και των χιαστών συνδέσμων (εικ. 2 και 3). Σε δύο 
ασθενείς συνυπήρχαν ρήξεις του επιγονατιδικού 
συνδέσμου που αποκαταστάθηκε με κινητοποίη-
ση κρημνού από την πλατεία περιτονία και προ-
στασία της υποκατάστασης με οκτωειδή συρμάτι-
νη ταινία ελκυσμού διεκβαλλόμενη διά παραλλή-
λων βιδών φλοιού διά των κνημιαίων κονδύλων 
και του σώματος της επιγονατίδας (εικ. 4).

Σε δύο ασθενείς υπήρχαν εγκαύματα τρι-
βής και απουσία βιώσιμων ιστών της έσω μοί-
ρας του γόνατος. Στο σύνολό τους τα εξαρθρή-
ματα αυτής της σειράς ήταν οπίσθια ή οπίσθια 
έσω. Οι κακώσεις στους 13 ασθενείς (14 εξαρθρή-
ματα) αντιμετωπίσθηκαν με προσπάθεια ανασύ-
στασης των ραγέντων οστεοσυνδεσμικών στοι-
χείων και εφαρμογή διαρθρικών συσκευών εξω-
τερικής οστεοσύνθεσης. Σε τέσσερις ασθενείς ο 
σε διατομή πρόσθιος χιαστός υποκαταστάθηκε 
με μόσχευμα επιγονατιδικού συνδέσμου σε πρώ-
το χρόνο (εικ. 5). Σε τρεις ασθενείς με τρία εξαρ-
θρήματα έγινε το ίδιο με προσωρινή συγκράτη-
ση της κνημομηριαίας άρθρωσης με διασταυρού-
μενους ήλους Steinmann, οι οποίοι διατηρήθηκαν 
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Εικόνα 1. - Ανοικτό οπίσθιο εξάρθρημα του γόνατος – αγγειογραφική κατάδειξη της βλάβης της ιγνυακής αρτηρίας.

Εικόνα 2. - Μεγάλη βλάβη έως και εξαφάνιση του έσω πλαγίου συνδέσμου. 
Εξωτερική διαρθρική συγκράτηση της άρθρωσης.

Εικόνα 3. - Απόσπαση των μεσογληνίων ακανθών με αποσπάσεις των χιαστών συνδέσμων. 



για χρονικό διάστημα λίγο περισσότερο από τρεις 
εβδομάδες και αφαιρέθηκαν στη συνέχεια για να 
εφαρμοσθούν ασφαλιζόμενοι κηδεμόνες γόνατος 
που διατηρήθηκαν, σταδιακώς κινητοποιούμενοι, 
για αρκετούς μήνες (εικ. 6). Σε κανέναν από τους 
ασθενείς αυτούς που έφεραν ρήξεις των χιαστών 
συνδέσμων δεν χρειάσθηκε να υποβληθεί σε δευ-
τερογενή αποκατάσταση παρά την παραμένου-
σα υπολειμματική αστάθεια. Μεγάλα δερματικά 
και ελλείμματα μαλακών μορίων επί οκτώ ασθε-
νών αντιμετωπίσθηκαν με κινητοποίηση απομα-
κρυσμένων κρημνών και δερματικά μοσχεύμα-
τα μερικού πάχους (εικ. 7). Η κατανομή των συ-
χνοτήτων των επιμέρους περιπτώσεων ασθενών 
κατά κατηγορία συνδεσμικής βλάβης των ανοι-
κτών εξαρθρημάτων γόνατος της παραπάνω σει-
ράς δίνονται από τον πίνακα 1. 

Αποτελέσματα 

Εφόσον οι σχεδόν όλοι οι ασθενείς αυτής της 

σειράς προέρχονταν από διακομιδές από άλλα 
επαρχιακά και νομαρχιακά νοσοκομεία με βέβαια 
και από μακρού εγκατεστημένα τα φαινόμενα της 
πλημμελούς αιμάτωσης είναι φυσικό τα αποτελέ-
σματα να είναι φτωχά. Έτσι, διενεργήθηκαν πέντε 
ακρωτηριασμοί άνωθεν του γόνατος επί τεσσά-
ρων ασθενών παρά την επέμβαση προς επαναι-
μάτωση του σκέλους. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι 
ακρωτηριασμοί διενεργήθηκαν σε ασθενείς επί 
των οποίων αρχικώς φάνηκε ότι απέδιδε η αγγει-
ακή επέμβαση. Επί ενός ασθενούς η πρώιμη αρ-
θροδεσία του γόνατος θεωρήθηκε η καλύτερη 
λύση λόγω αδυναμίας ελέγχου αιματογενούς λοί-
μωξης με άλλον τρόπο. Σε δύο ασθενείς υπήρχε 
ισχαιμική βλάβη του περονιαίου νεύρου που αντι-
μετωπίσθηκε συντηρητικώς. Στον έναν από τους 
ασθενείς η βλάβη του περονιαίου νεύρου θεωρή-
θηκε αιματογενής λόγω της ανάγκης παρεμβολής 
μεγάλου μοσχεύματος προς παράκαμψη της αγ-
γειακής βλάβης και συνακολούθως αποστέρηση 
του περονιαίου σε μεγάλη έκταση από την τρο-
φοφόρο αιμάτωσή του. Τα αποτελέσματα ήταν 
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Εικόνα 4. – Προσωρινή διακράτηση επιγονατιδικού τένοντα.
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Εικόνα 5. – Χρησιμοποίηση επιγονατιδικού τένοντα για την αποκατάσταση του προσθίου χιαστού.

Εικόνα 6. - Προσωρινή συγκράτηση εξαρθρήματος γόνατος με ρήξη έσω πλαγίου και προσθίου χιαστού με ήλο 
Steinmann επί κυμαινομένου γόνατος.
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φτωχά με επιστροφή σε διάστημα τριών ετών μι-
κρού μέρους των λειτουργιών του. Σε δύο ασθε-
νείς παράμεινε υπολειμματική οπίσθια έσω στρο-
φική αστάθεια που αντιμετωπίστηκε συντηρητι-
κώς. Επί ενός ασθενούς παρά την επιτυχή επαναι-
μάτωση παράμειναν καμπτικές παραμορφώσεις 
λόγω εκτεταμένης ρίκνωσης του γαστροκνημί-
ου. Τα αποτελέσματα της αντιμετώπισης της τε-
λευταίας κατέστησαν αποδεκτά με μια χαλαρω-
τική επέμβαση επί των εκφύσεων του κεφαλών 
του γαστροκνημίου. Δύο από τους ασθενείς μας 
με βαριές συνοδές κακώσεις και στα άλλα τμήμα-
τα του κάτω άκρου εμφάνισαν βαριά δυσκαμψία 
του γόνατος. Στους υπόλοιπους οκτώ ασθενείς τα 
αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά με λειτουργι-
κό εύρος κάμψης γόνατος περίπου 1000. 

Συζήτηση

 Το εξάρθρημα του γόνατος είναι σχε-
τικώς σπάνια κάκωση του ανθρώπινου σώμα-
τος που συχνά υποεκπροσωπείται επειδή δεν εί-
ναι λίγες οι περιπτώσεις όπου αναγνωρίζεται κυ-
ρίως από τις συνοδές αγγειακές βλάβες (Wascher 
et al 1997). Ο λόγος της μικρής συχνότητας κατα-
γραφής της βλάβης είναι ότι συνήθως παρουσι-
άζεται αναταγμένο με παρούσες τις μείζονες αγ-
γειακές επιπλοκές ή όψιμα από τις νευρολογικές 
επιπλοκές σε πολυκαταγματίες ιδιαίτερα σε αυ-
τούς με κυμαινόμενο γόνατο – ταυτόχρονη πα-

ρουσία κατάγματος διάφυσης της κνήμης και του 
μηριαίου στο ίδιο σκέλος (Fraser et al 1978, Veith 
et al 1984, Letts et al 1986). Πολλές φορές η ανε-
παρκής και αρκετή για την οξεία φάση αρχική θε-
ραπεία του εξαρθρήματος του γόνατος αποδει-
κνύεται αργότερα ανεπαρκής ως επιμένουσα και 
όχι σπάνια ενοχλητική για τον πάσχοντα μηχανι-
κή αστάθεια της άρθρωσης. Ακόμη και σε μεγά-
λα τραυματολογικά κέντρα συχνότητα εμφάνι-
σης του εξαρθρήματος του γόνατος είναι λιγότε-
ρο από 1,2% (Bunt et al 1990). Η συχνότητα εμφά-
νισης εξαρθρήματος του γόνατος στους δικούς μας 
ασθενείς για την αντίστοιχη περίοδο παρατήρησης 
ήταν 0,85% στο σύνολο των ασθενών που αντιμε-
τωπίσαμε με Ορθοπαιδικές κακώσεις. Το σύνολο 
των ασθενών μας έφερε κακώσεις υψηλής κινητικής 
ενεργείας, όπου η πιθανότητα να διαφύγει η κάκω-
ση είναι πολύ μικρή (Krettek et al 1996). Η μικρότε-
ρη συχνότητα επίπτωσης της κάκωσης στους ασθε-
νείς μας σε σχέση με αυτά της βιβλιογραφίας είναι 
πιθανό να οφείλεται στο ότι το Ίδρυμά μας δεν απο-
δέχεται αμιγώς Ορθοπαιδικούς ασθενείς ούτε και 
ασθενείς με παραμελημένη αστάθεια από υποδια-
γνωσμένο εξάρθρημα γόνατος. Το εξάρθρημα του 
γόνατος είναι επομένως, σπάνια κάκωση αντιστοι-
χούσα σε λιγότερο από έναν ασθενή κατ’ έτος και 
έτσι καθιστά απαραίτητη την ύπαρξη υψηλού δεί-
κτη υπόνοιας για την πιθανότητα της παρουσίας 
της σε οποιοδήποτε ασθενή με κακώσεις στα κάτω 
άκρα. Η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη όταν 
συνυπάρχει με άλλες κακώσεις άλλοτε άλλης βα-

Εικόνα 7. -  Αποκατάσταση δερματικών ελλειμμάτων και ελλειμμάτων μαλακών μορίων.
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ρύτητας (Gabrion et al 2004). Αυτή η συνθήκη εί-
ναι και ο λόγος που στους δικούς ασθενείς δεν κα-
τέστη δυνατός ο επαρκής προεγχειρητικός σχεδια-
σμός αλλά και χρήση σύγχρονων και λιγότερο πα-
ρεμβατικών μεθόδων αντιμετώπισης.

Σε γενικές γραμμές η επίτευξη άμεσης σταθερό-
τητας κατά την αντιμετώπιση των εξαρθρημάτων 
του γόνατος αποτελεί ζητούμενο από την αρχή 
της αντιμετώπισης κάθε σύνθετου εξαρθρήματος 
του γόνατος. Η επίτευξη μηχανικής αλλά και ιστι-
κής σταθερότητας διασφαλίζει τη διενεργηθείσα 
επέμβαση επαναιμάτωσης εφόσον αυτή έχει ήδη 
γίνει αλλά και μηδενίζει την πιθανότητα δευτερο-
γενούς βλάβης επί των ευγενών στοιχείων κυρίως 
αγγείων αλλά και αμέσως ή/και εμμέσως επί των 
νεύρων. Μεσοπροθέσμως, διασφαλίζει την ελάτ-
τωση της πιθανότητας εμφάνισης λοιμωδών επι-
πλοκών αλλά και επιπλοκών από αστάθεια των 
δημιουργουμένων ουλών.

Η σταθερότητα είναι ευκολότερα επιτεύξι-

μη, όταν τα συνδεσμικά στοιχεία ρήγνυνται με 
τη μορφή αποσπαστικών καταγμάτων και λιγό-
τερο ευχερές να επιτευχθούν, όταν εμφανίζο-
νται ως αμιγείς συνδεσμικές ρήξεις είτε ως υπο-
περιοστικές αποκολλήσεις. Πολλές φορές δημι-
ουργούνται προβλήματα όταν τα πλάγια συνδε-
σμικά στοιχεία ελλείπουν τελείως. Τότε η κάλυ-
ψη της περιοχής πάνω από το ελλείπον συνδε-
σμικό στοιχείο πρέπει να γίνει με σταθερό μετα-
φερόμενο κρημνό προκειμένου να καταστεί δυ-
νατή η σε δεύτερο χρόνο αποκατάστασή του. Η 
επιπλοκή της ετερότοπης παρααρθρικής οστεο-
ποίησης ήταν παρούσα στο πλείστον των ασθε-
νών παρά την προληπτική χορήγηση διφωσφονι-
κών σε πολλούς από τους ασθενείς μας. Αποδό-
θηκε τόσο σε τοπικούς όσο και γενικούς παράγο-
ντες. Στους τοπικούς συγκαταλέγονται οι εκτετα-
μένες αποκολλήσεις και η προϊούσα υπολειμμα-
τική αστάθεια. Στους γενικούς περιλαμβάνονται 
οι συνυπάρχουσες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, 

Πίνακας 1. - Κατανομή συχνοτήτων των εξαρθρημάτων κατά τύπο και συνδεσμική βλάβη. 

Ταξινόμηση Πρότυπο κάκωσης Αριθμός ασθενών 
KDI Ρήξη ενός χιαστού (Πρόσθιος και πλάγιοι ή οπίσθιος και 

πλάγιοι) 
1 

KDII Ρήξη και των δύο χιαστών με ανέπαφους τους πλάγιους 

(πολύ σπάνιος κλινικός τύπος) 
- 

KDIIIM Ρήξη προσθίου, οπισθίου και έσω πλαγίου ή ρήξη έξω 
πλαγίου και οπισθοεξωτερικής γωνίας του γόνατος 

και ανέπαφο τον οπίσθιο χιαστό 
5 

KDIIIL Ρήξη και των δύο χιαστών, έξω πλαγίου και οισθοεξωτερικής 
γωνίας (ανέπαφος έσω πλάγιος) ή ρήξη έξω πλαγίου 
και οπισθοεξωτερικής γωνίας γόνατος με ανέπαφο 

τον οπίσθιο χιαστό. 

9 

KDIV Ρήξη χιαστών, πλαγίων και οισθοεξωτερικής γωνίας 

γόνατος. 
2 
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η μακρά παραμονή των ασθενών σε συνθήκες νο-
σηλείας σε μονάδα εντατικής θεραπείας με τεχνη-
τή μηχανική υποστήριξη της αναπνοής αλλά και 
η παρουσία και η αντιμετώπιση του συνδρόμου 
της γενικευμένης φλεγμονώδους αντίδρασης. 
Ιδιαίτερα δυσμενή χαρακτηριστικά για την πρό-
γνωση της βιωσιμότητας του σκέλους είναι η πα-
ρουσία του εξαρθρήματος της άνω κνημοπερονι-
αίας άρθρωσης. Η μεγάλη επίπτωση της βλάβης 
του περονιαίου νεύρου αποδόθηκε στην οργανι-
κή και λειτουργική ισχαιμία από την αποστέρη-
ση της αιμάτωσης των νευρικών στοιχείων λόγω 
βλάβης των παράπλευρων τροφοφόρων κλάδων 
προς αυτά. 

Παρά τις προόδους τα ανοιχτά εξαρθρήμα-
τα γόνατος εξακολουθούν να εμφανίζουν μεγά-
λη νοσηρότητα. Τα ανοικτά εξαρθρήματα του γό-
νατος συχνά αποτελούν το κύριο υπόβαθρο μιας 
πολυσυστηματικής κάκωσης και απαιτεί υψη-
λό δείκτη υπόνοιας τόσο για τα άμεσα αλλά και 
απώτερα αγγειακά παρεπόμενα όσο και για κάθε 
μελλοντική αστάθεια ή δυσκαμψία. 

Abstract

Open knee dislocations, types and treatment 
options. 

I. S. Bischiniotis, V. Assantis, A. Giannarakis, E. 
Balabanidou, N. Tziris, P. Mikalef. 

AHEPA University Hospital, Thessaloniki, 
Greece. 

Objective of this retrospective study is to show the 
range of clinical forms and the severity of open os-
seoligamentous and neurovascular injuries, which 
accompany open knee injuries featuring the state of 
dislocation.

Patients and methods. From 1987 to 2006, six-
teen patients (13 men and three women) with sev-
enteen open knee injuries with obvious or occult 
dislocation of the knee joint were admitted in our 
Institution and managed by the same group of doc-

tors. On ten patients with eleven injuries there was 
popliteal artery damage. On four patients there was 
gross damage to the medial capsuloligamentous 
complex and avulsion fractures of the tibial spines 
with disruption of the cruciate ligaments. On two 
patients there were friction burns and absence of 
vital tissues to produce fraps for covering of the me-
dial aspect of the knee. The vast majority of the dis-
locations in these series were medio-posterior. On 
thirteen patients, fourteen dislocations, there was 
an effort of reconstructing ruptured ligamentous 
structures and stabilization by means of transar-
ticular and periarticular external fixation devices 
during the initial stage of management. On three 
patients with three dislocations was attempted the 
same by means of Steinmann pins inserted through 
the knee joint. Gross skin and soft tissue defects in 
eight patients were managed by mobilization dis-
tant flaps and split thickness skin grafts.

Results. The vast majority of the patients of these 
series were neglected ones, admitted by other pre-
fecture and provincial hospitals.  On four patients 
of these series five salvage an above knee amputa-
tion was undertaken. On one patient an early ar-
throdesis was undertaken for controlling local and 
systemic infection. On two patients there was a pe-
roneal nerve damage, one of which was thought to 
be of vascular origin and was managed by conser-
vative means. Two more of our patients developed 
permanent stiffness, one because of other problems 
on the same limb and the other because of fibrous 
contracture of the soleus muscle. In two others a re-
sidual medial rotatory instability was noticed. The 
remaining had fair results with functional range of 
motion of the knee joint more than 1000.            

Conclusions. Despite progress made in ortho-
paedic trauma management open knee dislocations 
continue to show high morbidity rate. Open knee 
dislocations frequently are the substrate of a mul-
tisystem limb injury and requires high suspicion 
index either for immediate vascular consequences 
and future instability or stiffness. 

Key words:  Knee dislocation, Ligamentous injuries of 
the knee, Popliteal artery damage, Multi-
system injuries of the lower extremities. 
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