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Περίληψη
Το εξάρθρημα του γόνατος συνήθως περιλαμβάνει τραυματι-

σμό και των δύο χιαστών συνδέσμων (προσθίου-οπισθίου) και συ-
χνά συνδυάζονται με ρήξη του έσω πλαγίου συνδέσμου και των 
οπισθιοεσωτερικών συνδεσμικών στοιχείων ή του έξω πλαγίου 
και του οπισθιοεξωτερικού συνδεσμικού συμπλέγματος. Πολλοί 
συγγραφείς έχουν τελευταίως παρατηρήσει ότι τα αποτελέσματα 
από τη χειρουργική θεραπεία είναι ανώτερα από τα αντίστοιχα των 
λιγότερο παρεμβατικών θεραπειών. Στις πιο πολλές περιπτώσεις 
η πρώιμη συνδεσμική αποκατάσταση, 1-3 εβδομάδες μετά την κά-
κωση, φαίνεται ότι συνοδεύεται από καλύτερα αποτελέσματα σε 
σχέση με τις όψιμες συνδεσμικές αποκαταστάσεις. Παρόλα αυτά, 
υπάρχουν ακόμη αμφιγνωμίες αναφορικά με τον χρονισμό της 
ανάληψης χειρουργικής αποκατάστασης, τη χειρουργική τεχνική, 
την επιλογή των μοσχευμάτων και τα προγράμματα αποκατάστα-
σης.

Traumatic Dislocations of the Knee
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Abstract
Acute knee dislocation is an uncommon injury. They are or-

thopaedic emergencies because they might have associated 
vascular or nerve damage. Because they oft en spontaneously 
reduce before initial evaluation, the true incidence is unknown. 
The dislocation should be reduced as soon as it is recognized. 
Unless the popliteal artery injury is recognized and the appropri-
ate vascular repair performed within 6-8 hours from the time 
of injury, amputation is almost unavoidable. Dislocation usu ally 
involves injury to both cruciate ligaments, and they are often 
combined with a disruption of the medial collateral ligament and 
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posteromedial structures or lateral collateral ligament and pos-
terolateral complex. Definitive management of knee dis location 
remains controversial. Many authors have noted superior results 
of surgical treatment compared to nonsurgical treatment. In 
most cases early ligament sur gery (within 7-21 days of injury) 
seems to produce better results compared to late reconstruc-
tions. However, controversies persist regarding surgical timing, 
surgical technique, graft selection, and rehabilitation.
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Εισαγωγή
Το οξύ τραυματικό εξάρθρημα του γόνατος εί-

ναι μια σπάνια κάκωση. Αποτελεί επείγουσα κατά-
σταση στην Ορθοπαιδική λόγω του ότι σχετίζεται 
με αγγειακές και νευρολογικές βλάβες. Εξαιτίας 
του ότι τις περισσότερες φορές ανατάσσεται αυ-
τομάτως, προ της αρχικής αξιολόγησης, η ακριβής 
επίπτωσή του είναι άγνωστη. Το εξάρθρημα θα 
πρέπει να ανατάσσεται αμέσως μόλις διαγνωσθεί. 
Εάν δεν αναγνωριστεί η βλάβη της ιγνυακής αρ-
τηρίας και δεν διενεργηθεί άμεση αποκατάσταση 
της βλάβης της εντός 6-8 ωρών από την κάκωση, 
ο ακρωτηριασμός είναι σχεδόν αναπόφευκτος. Το 
εξάρθρημα του γόνατος συνήθως προϋποθέτει την 
εμπλοκή και των δύο χιαστών συνδέσμων που συ-
χνά συνοδεύεται από ρήξη του έσω πλαγίου συν-
δέσμου και των οπισθιοεσωτερικών συνδεσμικών 
στοιχείων ή του έξω πλαγίου συνδέσμου και του 
οπισθιοεξωτερικού συνδεσμικού συστήματος. Η 
οριστική θεραπεία του εξαρθρήματος του γόνατος 
παραμένει σημείο αντιγνωμιών. Πολλοί συγγραφείς 
αναφέρουν ανώτερα αποτελέσματα με τη πρώιμη 
αποκατάσταση των βλαβών (7-21 ημέρες μετά την 
κάκωση) σε σχέση με τη συντηρητική θεραπεία και 
την καθυστερημένη και σε δεύτερο χρόνο αποκα-
τάσταση των συνδεσμικών ανεπαρκειών. Παρόλα 
αυτά, οι αντιγνωμίες εξακολουθούν να συσχετί-
ζουν τα αποτελέσματα με τον καλύτερο χρονισμό 
της χειρουργικής αποκατάστασης, την επιλογή των 
μοσχευμάτων και το πρόγραμμα της φυσικοθερα-
πευτικής αντιμετώπισης.

Το τέλειο εξάρθρημα του γόνατος είναι μια 
ασυνήθιστη κάκωση (Armstrong PJ et al 2001, 
Robertson A et al 2006). Εξαιτίας της δυνητικής 
συμπτωματικής εμπλοκής νευροαγγειακών σχημα-
τισμών στην κάκωση, το εξάρθρημα του γόνατος 
μπορεί να καταστεί απειλητικό για τη ζωή και την 
αρτιμέλεια του τραυματία, γι’ αυτό και είναι απα-
ραίτητη η έγκαιρη διάγνωση άνευ καθυστερήσε-
ων. Η κλινική εικόνα του γόνατος που έχει υπο-
στεί εξάρθρημα παρέχει συνήθως τη δυνατότητα 
προκειμένου να τεθεί η σωστή διάγνωση. Παρόλα 
αυτά, το εξάρθρημα του γόνατος απαντάται συνή-
θως μετά αυτόματη ανάταξη, προ της αρχικής κλι-
νικής εκτίμησης, οδηγώντας έτσι σε υποεκτίμηση 
της έκτασης και της βαρύτητας της συνδεσμικής 
βλάβης.

Το εξάρθρημα του γόνατος αποτελεί συνήθως 

αποτέλεσμα κακώσεων υψηλής κινητικής ενεργεί-
ας, όπως συμβαίνει σε ατυχήματα με εμπλοκή δι-
κύκλων και αυτοκινήτων, ή αποτελεί αποτέλεσμα 
συμμετοχής σε σπορ (Armstrong PJ et al 2001, 
Robertson A et al 2006, Hollis JP και Daley PJ, 
2005). Επίσης το εξάρθρημα του γόνατος μπορεί 
να οφείλεται σε ασυνήθη αίτια, όπως μια απλή 
πτώση από ύψος σε παχύσαρκο ασθενή, όπου 
η σωστή διάγνωση μπορεί να είναι πιο δύσκολη 
(Peltola EK et al 2009).

Το εξάρθρημα του γόνατος αφορά σε πολυσυν-
δεσμική κάκωση της άρθρωσης. Οφείλεται συνή-
θως σε ρήξη αμφοτέρων των χιαστών συνδέσμων 
(ACL, PCL). Επιπρόσθετα απαντάται συχνά ρήξη 
του έσω πλαγίου συνδέσμου (MCL) ή/και του έσω 
θυλακοσυνδεσμικού συστήματος ή του έξω πλα-
γίου συνδέσμου (LCL) ή/και του οπισθίου έξω θυ-
λακοσυνδεσμικού συστήματος (PLC) (Rhin JA et 
al 2004). Συνήθως συνυπάρχουν νευροαγγειακές, 
μηνισκικές και οστεοχόνδρινες κακώσεις που επι-
πλέκουν τη θεραπεία.

Ταξινόμηση
Η ανατομική ταξινόμηση βασίζεται στη θέση της 

παρεκτοπισμένης κνήμης σε σχέση με το μηριαίο, 
όπως προγράφηκε από τον Kennedy (Kennedy JC, 
1963) ή στο πρότυπο της συνδεσμικής κάκωσης 
και των συνοδών κακώσεων (Robertson A et al 
2006, Walsher DC et al 1997). Στην ταξινόμηση 
του Kennedy έχουν περιγραφεί 5 τύποι: πρόσθιο, 
οπίσθιο, έσω, έξω και στροφικό. Αμφότεροι χιαστοί 
σύνδεσμοι μπορεί να έχουν υποστεί ρήξη σε όλες 
αυτές τις κακώσεις. Ένα στροφικό εξάρθρημα του 
γόνατος συμβαίνει γύρω από ένα πλάγιο σύνδεσμο 
(LCL) με αποτέλεσμα μια συνδυασμένη ρήξη του 
πρόσθιου και του οπίσθιου χιαστού συνδέσμου. Το 
αυτομάτως ανατασσόμενο εξάρθρημα του γόνα-
τος ταξινομείται δύσκολα.

Ένα πιο πρόσφατο σύστημα ταξινόμησης βασί-
ζεται στο πρότυπο της συνδεσμικής ρήξης και στην 
παρουσία ή απουσία συνοδών ενδαρθρικών κα-
ταγμάτων (πίνακας 1), παρέχοντας έτσι ένα σαφέ-
στερο οδηγό για τη φύση και τη βαρύτητα της κά-
κωσης και της επιλογής της θεραπείας (Robertson 
A et al 2006, Walsher DC et al 1997).

Το εξάρθρημα του γόνατος χαρακτηρίζεται ως 
οξύ (<3/52) και χρόνιο (>3/52).
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Αρχική αξιολόγηση και 
αντιμετώπιση

Η κατάσταση της αιμάτωσης του σκέλους θα 
πρέπει να προσδιορίζεται και να αντιμετωπίζεται 
άμεσα. Το γόνατο ανατάσσεται με ήπια έλξη υπό 
αναισθησία. Μετά την ανάταξη, ο έλεγχος της αι-
μάτωσης πρέπει να επαναληφθεί κι αν το σκέλος 
είναι ισχαιμικό, απαιτείται άμεση χειρουργική δι-
ερεύνηση και επαναιμάτωση. Μετά την ανάταξη 
διενεργείται τυπική αγγειογραφία, μαγνητική αγ-
γειογραφία ή CT αγγειογραφία, ιδιαιτέρως εάν ο 
ασθενής φέρει κάκωση υψηλής κινητικής ενεργεί-
ας, είναι πολυτραυματίας ή έχει κάποιο λόγο δια-
ταραχής της συνείδησης και η κλινική αξιολόγηση 
των ζωτικών του λειτουργιών είναι αβέβαιη. Το 
σύνδρομο διαμερίσματος, οι ανοικτές κακώσεις και 
το μη ανατάξιμο εξάρθρημα αποτελούν καταστά-
σεις που απαιτούν την άμεση χειρουργική αντιμε-
τώπιση.

Ένα αυτομάτως αναταγμένο εξάρθρημα του 
γόνατος μπορεί να παραμεληθεί, ιδιαίτερα σε πο-
λυτραυματίες. Μια πλήρης φυσική εξέταση του 
γόνατος, περιλαμβανομένης της παρακολούθησης 
της νευροαγγειακής κατάστασης, είναι απαραίτη-
τη για όλα τα θύματα κακώσεων υψηλής κινητικής 
ενέργειας. Εάν εντοπιστεί χαλαρότητα δύο ή πε-
ρισσοτέρων μειζόνων συνδεσμικών συστημάτων 
ακόμη και σε κακώσεις χαμηλής κινητικής ενέργει-
ας, θα πρέπει να τεθεί υπόψη μια πιθανή διάγνωση 
εξαρθρήματος του γόνατος. Τα φυσικά σημεία στις 
περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνουν εκχυμώσεις και 

συνολικό οίδημα του άκρου, μια υπέρβαση του 
ανάκυρτου του γόνατος, αστάθεια σε ραιβότητα ή 
βλαισότητα, με το γόνατο σε πλήρη έκταση και ση-
μείο Lachman θετικό σε όλες τις κατευθύνσεις.

 Η κλινική εξέταση πρέπει απαραίτητα να περι-
λαμβάνει κι έλεγχο της λειτουργικότητας του κοι-
νού περονιαίου νεύρου. Βλάβη του νεύρου απα-
ντάται στο 20% των περιπτώσεων εξαρθρήματος 
του γόνατος, με πλήρη ρήξη του νεύρου στο 28% 
αυτών των περιπτώσεων (Niall DM et al 2014). Η 
έκταση κι ο βαθμός της βλάβης δύναται να εκτι-
μηθεί διεγχειρητικά κατά την αποκατάσταση των 
συνδεσμικών βλαβών.

Οριστική θεραπεία 
Πολλοί συγγραφείς έχουν αναφερθεί σε καλύ-

τερα αποτελέσματα μετά χειρουργική θεραπεία, σε 
σύγκριση με τη συντηρητική (Rihn JA et al 2004, 
Fanelli GC et al 2002, Wang CH et al 2004). Στις 
περισσότερες περιπτώσεις η πρώιμη συνδεσμική 
αποκατάσταση (τη δεύτερη ή την τρίτη εβδομά-
δα μετά την κάκωση) παρέχει καλύτερα αποτελέ-
σματα, σε σχέση με την αποκατάσταση σε απώ-
τερο χρόνο (Harner CD et al 2004, Lindhall J et 
al 2008). Παρόλα αυτά, οι Engebertsen και συν 
(Engebertsen et al 2004) ανέφεραν χειρότερα λει-
τουργικά αποτελέσματα σε ασθενείς με κακώσεις 
υψηλής κινητικής ενέργειας σε σχέση με εκείνους 
από προέρχονται από κακώσεις χαμηλής ενέργει-
ας, αλλά η επείγουσα σε σχέση με την απώτερη 
αποκατάσταση δεν διέφεραν σημαντικά ως προς 
το αποτέλεσμα. Η αντιμετώπιση του εξαρθρήμα-

Πίνακας 1. Ταξινόμηση των εξαρθρημάτων του γόνατος με βάση την έκταση της συνδεσμικής βλάβης

Ταξινόμηση Συνοδός συνδεσμική κάκωση
KD-I Εξάρθρημα χωρίς συμμετοχή των χιαστών συνδέσμων 

KD-II Εξάρθρημα με συμμετοχή μόνο των χιαστών 

KD-III Εξάρθρημα με συμμετοχή αμφοτέρων των χιαστών + PML ή PLL ρήξη

KD-IV Εξάρθρημα με συμμετοχή αμφοτέρων των χιαστών + PML και PLL ρήξη 

KD-V Εξάρθρημα με περιαρθρικό κάταγμα

KD-V1 Εξάρθρημα χωρίς συμμετοχή των χιαστών

KD-V2 Εξάρθρημα με συμμετοχή των χιαστών μόνο 

KD-V3M Εξάρθρημα με συμμετοχή αμφοτέρων των χιαστών + PML ρήξη

KD-V3L Εξάρθρημα με συμμετοχή αμφοτέρων των χιαστών + PLL ρήξη 

KD-V4 PML και PLL ρήξη 

KD= Knee Dislocation, PML= οπισθιοεσωτερικά στοιχεία, PLL= οπισθιοεξωτερικά στοιχεία
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τος του γόνατος παραμένει σημείο αντιγνωμιών. 
Οι αντιγνωμίες εξακολουθούν να υφίστανται σε 
σχέση με τον χρόνο ανάληψης της θεραπείας, τη 
χειρουργική τεχνική, την επιλογή μοσχευμάτων και 
την αποκατάσταση. Ο στόχος της χειρουργικής θε-
ραπείας είναι η διατήρηση της σταθερότητας του 
γόνατος, της κινητικότητας και της λειτουργικότη-
τας.

Τα πιο συνηθισμένα πρότυπα κάκωσης περιλαμ-
βάνουν ρήξη αμφοτέρων των χιαστών συνδέσμων 
και είτε ρήξη του MCL και των οπισθιοεσωτερικών 
στοιχείων ή του LCL ή/και των οπισθιοεξωτερικών 
στοιχείων. Λιγότερο συχνά ρήγνυνται τόσο οι χι-
αστοί όσο και οι πλάγιοι σύνδεσμοι. Πολιτική του 
συγγραφέα αποτελεί η πρώιμη (7-21 ημέρες) συν-
δεσμική αποκατάσταση των χιαστών συνδέσμων 
και η αποκατάσταση των τύπου ΙΙΙ βλαβών των LCL 
και του PLC συμπλέγματος. Οι περισσότερες από 
τις οξείες κακώσεις ΙΙΙου βαθμού του MCL αντιμε-
τωπίζονται καλύτερα με την εφαρμογή κηδεμόνος, 
όταν οι χιαστοί σύνδεσμοι αποκαθίστανται πρώι-
μα (Fanelli GC και Felson CJ, 20012, Lindahl et al 
2009).

Οι περισσότερες από τις κακώσεις των χιαστών 
συνδέσμων αποτελούν ρήξεις διαμέσου της μεσό-
τητάς τους και απαιτούν τη χρησιμοποίηση αυτο-
μοσχευμάτων ή αλλομοσχευμάτων (Rihn J et al 
2004, Harner CD et al 2004). Οι επιμέρους αποκα-
ταστάσεις αφορούν στις περιπτώσεις όπου υπάρ-
χουν οστικές αποσπάσεις των χιαστών συνδέσμων 
ή αποσπαστικές κακώσεις ΙΙΙου βαθμού των πλαγί-
ων συνδέσμων ή θυλακικές κακώσεις. Η αποκατά-
σταση των ρήξεων της μεσότητας των συνδεσμι-
κών στοιχείων ΙΙΙου βαθμού του LCL είναι πιθανό 
να είναι δυνατή (σε πρώιμα στάδια) αλλά συχνά 
απαιτούν ενίσχυση με τη βοήθεια τενοντίων αλ-
λομοσχευμάτων. Τα οπισθιοεξωτερικά συνδεσμικά 
στοιχεία (PLC) και ο ιγνυοπερονιαίος σύνδεσμος 
(PFL) αποκαθίστανται με τενόντια αλλομοσχεύμα-
τα (La Prade RF 2006).

Χειρουργική τεχνική
   Αμφότεροι οι χιαστοί σύνδεσμοι είναι δυνα-

τό να αποκατασταθούν αρθροσκοπικά. Οι σήραγ-
γες για την αποκατάσταση του ACL τοποθετούνται 
στο κέντρο της ανατομικής πρόσφυσης της κνήμης 
και στο μηριαίο (τεχνική εισόδου διά της εσωτερι-
κής οδού). Η αποκατάσταση διπλής δεσμίδας του 

PLC διαμέσου μιας διακνημιαίας σήραγγας είναι 
προτιμότερη. Η σήραγγα για την αποκατάσταση 
του προσθίου χιαστού συνδέσμου διενεργείται υπό 
αρθροσκοπική καθοδήγηση με τη βοήθεια οδηγού 
για τον οπίσθιο χιαστό. Ο οδηγός για την αποκα-
τάσταση του ACL δημιουργείται τουλάχιστον 2 cm 
κεντρικώς της σήραγγας για το PLC για να δια-
σφαλισθεί ικανή οστική γέφυρα μεταξύ των δύο 
σηράγγων. Όλα αυτά γίνονται υπό ακτινοσκοπικό 
έλεγχο.

Η πρώιμη συνδεσμική αποκατάσταση (7-21 ημέ-
ρες) φαίνεται ότι παρέχει καλύτερα αποτελέσματα 
σε σχέση προς τις αποκαταστάσεις επιβραδυμένου 
τύπου (Lindahl J 2008). Η πρώιμη αποκατάσταση 
των χιαστών συνδέσμων συνδυαζόμενη με την 
πρώιμη αποκατάσταση του LCL και του PLC παρέ-
χει την καλύτερη δυνατότητα για την επίτευξη ενός 
πολύ καλού αποτελέσματος. Η πρωτοπαθής απο-
κατάσταση αποσπαστικών κακώσεων ΙΙΙου βαθμού 
(από την κεφαλή της περόνης) μπορεί να διενερ-
γηθεί εάν αναληφθεί χειρουργική θεραπεία κατά 
τη 2η και την 3η μετατραυματική εβδομάδα. Η συ-
ντηρητική αντιμετώπιση των κακώσεων του MCL 
ΙΙΙου βαθμού, με τη βοήθεια αρθρωτού κηδεμόνα, 
παρέχει σταθερότητα στο γόνατο όταν αμφότεροι 
οι χιαστοί σύνδεσμοι αποκαθίστανται πρώιμα. Η 
καθυστερημένη χειρουργική αντιμετώπιση των κα-
κώσεων των πλαγίων συνδέσμων συνήθως απαι-
τεί παραπέρα επανορθωτικές ενέργειες.

Αποκατάσταση
Το πρωτόκολλο αποκατάστασης, μετά επανορ-

θωτική χειρουργική αποκατάσταση αμφοτέρων 
των χιαστών, οφείλει να είναι επιθετική. Η προο-
δευτική επιτέλεση κινήσεων πλήρους εύρους αρχί-
ζει τη 2η μετεγχειρητική εβδομάδα με ξεκλείδωμα 
του αρθρωτού κηδεμόνα. Η ακινητοποίηση με τη 
βοήθεια εφαρμογής οπισθίου νάρθηκα είναι επιβε-
βλημένη για 2/52. Εάν έχει υπάρξει συρραφή ρή-
ξης μηνίσκου η κίνηση περιορίζεται στις 60ο κατά 
τις πρώτες 4/52. Η προοδευτική μετάβαση σε πλή-
ρη φόρτιση γίνεται μετά τις πρώτες 6/52 μέχρι τις 
12/52 (Robertson A. et al 2006). Οι ασκήσεις τε-
τρακεφάλου ενθαρρύνονται ως ασκήσεις έκτασης 
ανοικτής αλυσίδας τόσο πρώιμα όσο ενθαρρύνο-
νται οι ασκήσεις των προσαγωγών κλειστής αλυσί-
δας. Η αφαίρεση του αρθρωτού κηδεμόνα γίνεται 
μετά 12/52. 
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Εικόνα 1. Βλάβη του έσω χιτώνος επί εξαρθρήματος γόνατος από κάκωση υψηλής κινητικής ενέργειας (Αρχείο Ι. Μπισχινιώτη).

Εικόνα 2. Αντιμετώπιση συνδρόμου μυϊκών διαμερισμάτων μετά επιτυχή επαναιμάτωση σκέλους επί εξαρθρήματος γόνατος με 
κατάγματα της περιοχής (Αρχείο Ι. Μπισχινιώτη).



63- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 30, Τεύχος 3 - 2017

Βιβλιογραφία
Armstrong PJ, Franklin DP: Management of 1. 
arterial and venous injuries in the dislocat-
ed knee. Sports Med Arthrosc Rev. 2001; 9: 
219-226.

Engebretsen L, Risberg MA, Robertson B, 2. 
Ludvigsen TC, Johansen S: Outcome after 
knee dislocations: A 2-9 years follow-up of 
85 consecutive patients. Knee Surg Sports 
Traumatol Arthrosc. 2009; 17: 1013-1026.

Fanelli GC, Edson CJ: Arthroscopically as-3. 
sisted combined anterior and posterior cru-
ciate ligament reconstruction in the mul-
tiple ligament injured knee: 2-to 10-year 
follow-up. J Arthroscopic Rel Surg. 2002; 
18(7): 703-714.

Harner CD, Waltrip RL, Bennett CH, Francis 4. 
KA, Cole B, Irrgang JJ: Surgical management 
of knee dislocations. J Bone Joint Surg Am. 
2004; 86-A: 262-273.

Hollis JD, Daley BJ: 10-year review of knee 5. 
dislocations: is arteriography always nec-
essary? J Trauma. 2005; 59: 672-676.

Kennedy JC: Complete dislocation of the 6. 
knee joint. J Bone Joint Surg Am. 1963; 
45-A: 889-904.

La Prade RF: Posterolateral knee injuries. 7. 
Anatomy, evalua tion, and treatment. 1st. 
ed. New York, Stuttgart: Thieme, 2006.

Lindahl J, Hietaranta H, Koskinen S, Hir-8. 
vensalo E: Knee dislocations: Outcome of 
surgical treatment. Finnish J Orthop Trau-
matol. 2008; 31(l):31-35.

Mariani PP, Margheritini F, Camillieri G: 9. 
One-stage arthroscopically assisted ante-
rior and posterior cruciate ligament recon-
struction. J Arthroscopic Rel Surg. 2001; 
17(7):700-707.

Niall DM, Nutton RW, Keating JF. Palsy of 10. 
the common peroneal nerve after traumat-
ic dislocation of the knee. J Bone Joint Surg 
[Br] 2005;87-B:664-7.

Peltola EK, Lindahl J, Hietaranta H, Kosk-11. 
inen SK: Knee dislocation in overweight pa-
tients. AJR 2009; 192: 101-106.

Robertson A, Nutton RW, Keating JF: As-12. 
pects of current management. Dislocation 
of the knee. J Bone Joint Surg Br. 2006; 
88-B: 706-711.

Rihn JA, Groff YJ, Harner CD, Cha PS: The 13. 
acutely dislocated knee: evaluation and 
management. J Am Acad Orthop Surg. 
2004; 12(5):334-346.

Wascher DC, Dvirnak PC, DeCoster TA: Knee 14. 
dislocation: initial assessment and implica-
tions for treatment. J Orthop Trauma. 1997; 
11: 525-529.

Wong CH, Tan JL, Chang HC, Khin LW, Low 15. 
CO: Knee dis locations: a retrospective 
study comparing operative versus closed 
immobilization treatment outcomes. Knee 
Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2004; 12: 
540-544.


