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Περίληψη

Η αστάθεια της επιγονατίδας και ο πόνος από την επιγονατι-
δομηριαία άρθρωση αφορούν σε μεγάλη μερίδα του πληθυσμού  
και ιδιαίτερα στους αθλητές. Πολλές μέθοδοι έχουν περιγραφεί για 
την επαναευθυγράμμιση του εκτατικού μηχανισμού του γόνατος. 
Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα από την 
επαναευθυγράμμιση του εκτατικού μηχανισμού με οστεοτομία 
κνημιαίου κυρτώματος τύπου Fulkerson και παράλληλη επέμβα-
ση στο πλάγιο θυλακοσυνδεσμικό σύστημα της επιγονατίδας.

Κατά την τελευταία διετία αντιμετωπίσθηκαν εγχειρητικά 10 
ασθενείς για καθ΄ έξιν εξάρθρημα επιγονατίδας με οστεοτομία 
κνημιαίου κυρτώματος τύπου Fulkerson. Επρόκειτο για επτά άν-
δρες και τρεις γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας 29,3 έτη (20 έως 39). 
Σε όλους διενεργήθηκε αρθροσκόπηση γόνατος για  διατομή των 
έξω καθεκτικών συνδέσμων και καθαρισμό πιθανών χόνδρινων 
βλαβών ή ελεύθερων σωμάτων. Εν συνεχεία διενεργήθηκε λοξή 
οστεοτομία κνημιαίου κυρτώματος, έσω παρεκτόπιση αυτού και  
οστεοσύνθεση με δύο βίδες φλοιού. Η λοξή οστεοτομία επιτρέπει 
και την προς τα εμπρός μετατόπιση του κυρτώματος όταν μετα-
τίθεται επί τα εντός. Διενεργήθηκε επίσης και πτύχωση των έσω 
καθεκτικών συνδέσμων της επιγονατίδας. Όλοι οι ασθενείς ακο-
λούθησαν το ίδιο μετεγχειρητικό πρωτόκολλο αποκατάστασης.
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Οι ασθενείς δεν εμφάνισαν άμεσες και απώτερες 
μετεγχειρητικές επιπλοκές. Κατά την τελευταία 
εξέτασή τους είχαν πλήρες εύρος κίνησης γόνατος, 
ανώδυνο, με βελτίωση της σχέσης επιγονατίδας-
τροχιλίας κατά την κάμψη-έκταση του γόνατος 
(tracking επιγονατίδας). Δεν αναφέρθηκε κανένα 
επεισόδιο νέου εξαρθρήματος. 

Θεωρούμε ότι η οστεοτομία κνημιαίου κυρτώμα-
τος τύπου Fulkerson, σε συνδυασμό με την επέμ-
βαση στο πλάγιο θυλακοσυνδεσμικό σύστημα της 
επιγονατίδας, αποτελεί εύκολη και αξιόπιστη μέ-
θοδο για την αντιμετώπιση του καθ’ έξιν εξαρθρή-
ματός της αλλά και του επίμονου επιγονατιδομη-
ριαίου άλγους. 

Εισαγωγή

Η αστάθεια της επιγοντιδομηριαίας άρθρωσης 
αποτελεί σύνθετο πρόβλημα το οποίο θα οδηγή-
σει σε πρώιμες εκφυλιστικές αλλοιώσεις (Nomura 
and Inoue, 2004). Ενοχοποιούνται διάφοροι προ-
διαθεσικοί παράγοντες όπως: α) υψηλή θέση της 
επιγονατίδας, β) γενικευμένη χαλαρότητα των 
αρθρώσεων, γ) μεγαλύτερη του φυσιολογικού 
βλαισότητα του γόνατος, δ) υπερίσχυση των έξω 
έναντι των έσω καθεκτικών συνδέσμων, ε) υπο-
πλασία της επιγονατίδας ή της τροχιλίας (Πουρ-
νάρας, 2006). 

Τα κλινικά καθώς και ακτινολογικά ευρήματα 
σε αστάθεια της επιγονατιδομηριαίας άρθρωσης 
είναι: η θετική δοκιμασία «αίσθησης επερχόμενου 
εξαρθρήματος» (apprehension test), η αυξημένη 
γωνία Q, η αυξημένη προς τα έξω ολίσθηση (glide) 
της επιγονατίδας, το σημείο J, η εικόνα υπεξαρ-
θρήματος επιγονατίδας σε ακτινολογική λήψη 
Merchant και το οίδημα υποχονδρίου οστού ή η 
ρήξη των έσω καθεκτικών συνδέσμων σε μαγνη-
τική τομογραφία (Baker, 2007, Farr et al., 2007).

Πολλές χειρουργικές μέθοδοι έχουν περιγραφεί 
για την επανευθυγράμμιση της επιγονατίδας ως 
θεραπεία στο καθ’ έξιν εξάρθρημα, την κακή ευ-
θυγράμμιση του εκτατικού μηχανισμού αλλά και 
τον επιγονατιδομηριαίο πόνο. Προσφάτως ιδιαί-
τερη προσοχή δίνεται στον έσω επιγονατιδομη-
ριαίο σύνδεσμο (medial patellofemoral ligament- 

MPFL), που υφίσταται ρήξη κατά την έξω απε-
ξάρθρωση της επιγονατίδας και του οποίου η 
αποκατάσταση σε πρώτο χρόνο μετά από τραυ-
ματικό εξάρθρημα ή η συνδεσμοπλαστική σε χρό-
νια αστάθεια αναφέρεται ως ιδιαίτερα σημαντική 
(Baker, 2007, Watanabe et al., 2008, Philippot et 
al., 2009). Από την άλλη πλευρά, η αρθροσκόπη-
ση συμβάλλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση 
των προβλημάτων της επιγονατιδομηριαίας άρ-
θρωσης, καθώς προσφέρει εξαιρετική απεικόνιση 
των ενδαρθρικών δομών και των πιθανών τους 
προβλημάτων, αλλά και επιτρέπει τη διατομή των 
έξω καθεκτικών συνδέσμων ή και την πτύχωση 
του έσω θυλακοσυνδεσμικού συστήματος της 
επιγονατίδας (Nomura and Inoue, 2004). Η οστε-
οτομία και μετάθεση του κνημιαίου κυρτώματος 
διενεργείται όταν υπάρχουν κλινικά καθώς και 
ακτινολογικά σημεία αστάθειας της επιγονατιδο-
μηριαίας άρθρωσης (Hughston and Walsh, 1979, 
Baker, 2007, Farr et al., 2007, Fulkerson, 2007, 
Carofino and Fulkerson, 2008).

Η πρώτη βιβλιογραφική αναφορά για εγχειρητι-
κή αντιμετώπιση του καθ΄ έξιν εξαρθρήματος της 
επιγονατίδας έγινε το 1888 από τον Roux (Roux, 
1888). Γενικά οι πλέον χρησιμοποιούμενες μέθο-
δοι περιλαμβάνουν διατομή των έξω καθεκτικών 
συνδέσμων συνδυασμένη με μετάθεση του κνη-
μιαίου κυρτώματος προς τα έσω (Maquet, 1976, 
Smillie, 1980, Fulkerson, 1983, Roux, 1888). Όπως 
είναι γνωστό η οστεοτομία Maquet έχει στόχο την 
προς τα εμπρός μετατόπιση του κυρτώματος για 
αποφόρτιση της επιγονατιδομηριαίας και αντιμε-
τώπιση του αντίστοιχου πόνου (Maquet, 1976). Οι 
Fulkerson και συνεργάτες περίγραψαν την πρό-
σθια-έσω μετάθεση του κυρτώματος μέσω λοξής 
οστεοτομίας (Fulkerson, 1983). Η μέθοδος αυτή 
έχει ως αποτέλεσμα την προς τα έσω και εμπρός 
μετατόπιση του κνημιαίου κυρτώματος και με τον 
τρόπο αυτό την επανευθυγράμμιση του εκτατικού 
μηχανισμού και την αποφόρτιση της επιγονατιδο-
μηριαίας άρθρωσης (Fulkerson, 1983). Παράλλη-
λα με την οστεοτομία διενεργείται αρθροσκοπική 
απελευθέρωση των έξω καθεκτικών συνδέσμων 
και πτύχωση του έσω θυλακοσυνδεσμικού συ-
στήματος της επιγονατίδας. 

Στη μελέτη μας αυτή παρουσιάζουμε την εμπει-
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ρία από την εφαρμογή της οστεοτομίας και μετά-
θεσης του κνημιαίου κυρτώματος της επιγονατίδας 
κατά Fulkerson με παράλληλη επέμβαση στο πλά-
γιο θυλακοσυνδεσμικό σύστημα της επιγονατίδας. 
Επίσης καταγράφουμε το πρόγραμμα της μετεγ-
χειρητικής αποκατάστασης και τα μεσοπρόθεσμα 
αποτελέσματα της θεραπευτικής αυτής μεθόδου 
για το καθ’ έξιν εξάρθρημα της επιγονατίδας.

Υλικό και Μέθοδος

Κατά την τελευταία διετία 10 ασθενείς, επτά 
άνδρες και τρεις γυναίκες, με μέσο όρο ηλικίας 
29,3 έτη (από 20 έως 39 έτη), αντιμετωπίσθη-
καν για καθ’ έξιν εξάρθρημα της επιγονατίδας. 
Οι ασθενείς παρουσίασαν δύο έως 12 επεισόδια 
εξαρθρήματος, τα οποία συνέβησαν σε αθλοπαι-
διές ή σε δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. 
Όλοι ανάφεραν επιγονατιδομηριαίο άλγος κατά 
την κίνηση του γόνατος και ενίοτε σε ηρεμία. Μία 
από τους ασθενείς είχε γενικευμένη χαλάρωση 
των αρθρώσεων. Η κλινική εκτίμηση κατάγραψε 
ευαισθησία στην επιγονατιδομηριαία άρθρωση, 
μεγάλη πλαγιοπλάγια κινητικότητα της επιγονα-
τίδας, σημείο J και δοκιμασία «αίσθησης επερχό-
μενου εξαρθρήματος» (apprehension test) θετικά 
σε εννέα και οκτώ ασθενείς αντίστοιχα. Κατα-
γράφηκε η λειτουργικότητα του γόνατος και το 
επίπεδο δραστηριότητας του ασθενούς μέσω του 
Lyshlom score και Tegner activity score αντίστοι-
χα. Συγκεκριμένα ο μέσος όρος προεγχειρητι-
κά του Lyshlom score ήταν 68,4 ενώ του Tegner 
activity score ήταν 4,6. Ο ακτινολογικός έλεγχος 
περιλάμβανε προσθιοπίσθια και πλάγια ακτινο-
γραφία του πάσχοντος σκέλους σε όρθια θέση, 
καθώς επίσης και κατ΄ εφαπτομένη ακτινογραφία 
της επιγονατίδας. Η γωνία Q ήταν αυξημένη σε 
οκτώ ασθενείς ενώ με την κατ΄ εφαπτομένη ακτι-
νογραφία αναδείχθηκαν αλλοιώσεις της τροχιλί-
ας του μηριαίου ή της αρθρικής επιφάνειας της 
επιγονατίδας σε μία μόνο ασθενή, αν και υπήρχε 
προς τα έξω παρεκτόπιση της επιγονατίδας σχε-
δόν σε όλους (8 στους 10). Η μαγνητική τομογρα-
φία στην οποία υποβλήθηκαν όλοι οι ασθενείς κα-
τάδειξε οστικό οίδημα κυρίως στον έξω μηριαίο 

κόνδυλο (7 στις 10 περιπτώσεις) και χαλάρωση ή 
ρήξη των έσω καθεκτικών συνδέσμων της επιγο-
νατίδας.

Όλοι οι ασθενείς χειρουργήθηκαν υπό γενική 
αναισθησία και ίσχαιμο περίδεση και διενεργήθη-
κε, αρχικά, αρθροσκόπηση. Κατά τη διάρκεια της 
αρθροσκόπησης έγινε επισκόπηση της άρθρωσης, 
εκτίμηση και αντιμετώπιση των συνοδών βλαβών, 
όπως καθαρισμός χόνδρινων βλαβών και αφαίρε-
ση ελεύθερων χόνδρινων σωμάτων (δύο περιπτώ-
σεις). Στη συνέχεια  διενεργήθηκε απελευθέρωση 
των έξω καθεκτικών συνδέσμων της επιγονατίδας 
με χρήση ενδαρθρικής διαθερμίας. Ακολούθως 
έγινε επιμήκης επί τα εντός τομή από τον κάτω 
πόλο της επιγονατίδας έως και 1-2 cm κάτω από 
το κνημιαίο κύρτωμα, αναγνωρίσθηκε και παρα-
σκευάσθηκε ο επιγονατιδικός σύνδεσμος  μέχρι 
και την κατάφυση του στο κνημιαίο κύρτωμα (ει-
κόνα 1). Η οστεοτομία διενεργήθηκε υπό γωνία 
περίπου 450 σε σχέση με το στεφανιαίο επίπεδο, 
από έσω προς τα έξω (εικόνα 2). Η τροποποίηση 
της γωνίας αυτής αυξάνει ή ελαττώνει την πρό-
σθια μετατόπιση του κυρτώματος (εικόνα 2). Η 
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Εικόνα 1. Σκιαγράφηση τομών δέρματος για επέμβαση 
στο κνημιαίο κύρτωμα και τα μαλακά μόρια
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Εικόνα 2. Η οστεοτομία του κνημιαίου κυρτώματος διενεργείται υπό γωνία περίπου 450 σε σχέση με το στεφανιαίο 
επίπεδο, από έσω προς τα έξω (αριστερά). Η αύξηση της γωνίας αυτής αυξάνει την πρόσθια μετατόπιση του κυρτώ-

ματος (δεξιά)

Εικόνα 3. Η επί τα εντός μετάθεση του κνημιαίου κυρτώματος γίνεται 8 έως 10 mm με διατήρηση ανέπαφου του 
περιοστέου στο περιφερικό άκρο της οστεοτομίας και οστεοσύνθεση με δύο βίδες φλοιού



επί τα εντός μετάθεση του κνημιαίου κυρτώματος 
γίνεται 8 έως 10 mm με διατήρηση ανέπαφου του 
περιοστέου στο περιφερικό άκρο της οστεοτομί-
ας. Προσωρινά συγκρατήθηκε η μετάθεση με 1 ή 
2 βελόνες Kirshner και διενεργήθηκε η οστεοσύν-
θεση με δύο βίδες φλοιού (εικόνα 3). Μετά την 
οστεοσύνθεση του κνημιαίου κυρτώματος, έγινε 
επιμήκης τομή 3 cm επί τα εντός της επιγονατίδας 
και από τον άνω μέχρι τον κάτω πόλο αυτής. Ανα-
γνωρίσθηκε το έσω θυλακοσυνδεσμικό σύστημα 
αυτής έως τον αρθρικό υμένα, που διατηρήθηκε 
ανέπαφος, και έγινε πτύχωση του θυλακοσυνδε-
σμικού συστήματος έως 1 cm (εικόνα 4). 

Σε όλους τους ασθενείς τοποθετήθηκε λειτουρ-
γικός νάρθηκας (ΛΝ) γόνατος κλειδωμένος στις 
0° άμεσα μετεγχειρητικά (p.o.) και με σταδιακή 
αύξηση του εύρους κίνησης και της φόρτισης έως 
την 8η εβδομάδα p.o., ενώ ακολουθήθηκε αποκα-
τάσταση σε τέσσερις χρονικές φάσεις. Συγκεκρι-
μένα, στην 1η περίοδο (0 έως 6 εβδομάδες), και 
αφού ελέγχεται αρχικά ο πόνος και η φλεγμονή, 
ο ασθενής φορτίζει μερικώς όσο αντέχει με το  

ΛΝ κλειδωμένο στις 0°. Κατά την περίοδο αυτή ο 
ασθενής υποβάλλεται σε παθητική (CPM) αλλά 
και ήπια ενεργητική κινητοποίηση του γόνατος 
σταδιακά έως 90° για 2 ώρες δύο φορές ημερη-
σίως. Παράλληλα εκτελεί ισομετρικές ασκήσεις 
ενδυνάμωσης του τετρακεφάλου και ιδίως του 
έσω πλατέως. Κατά την 2η περίοδο (6 έως 8 εβδο-
μάδες) ο ΛΝ μένει ελεύθερος, η φόρτιση γίνεται 
πλήρης και ο ασθενής αρχίζει ασκήσεις ιδιοδεκτι-
κότητας. Η κινητοποίηση του γόνατος συνεχίζει 
να γίνεται ομαλά και σταδιακά έως την πλήρη 
κάμψη. Στην 3η φάση (8 εβδομάδες έως 4 μήνες) 
ο ασθενής αποδεσμεύεται πλήρως από τις βακτη-
ρίες μασχάλης και το ΛΝ, ενώ εισάγονται στο 
πρόγραμμα αποκατάστασης και ασκήσεις κλει-
στής κινητικής αλυσίδας. Τέλος στην τελευταία 
περίοδο αποκατάστασης (4 έως 6 μήνες) ενισχύο-
νται οι ασκήσεις κλειστής κινητικής αλυσίδας και 
ο ασθενής εντάσσεται επανέρχεται στο προ της 
επέμβασης επίπεδο δραστηριότητας ανάλογα με 
την ενδυνάμωση του τετρακεφάλου (>85% του 
φυσιολογικού). 
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Εικόνα 4. Πτύχωση του έσω θυλακοσυνδεσμικού συστήματος της επιγονατίδας έως 1 cm.
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Αποτελέσματα

Η μετεγχειρητική παρακολούθηση κυμάνθη-
κε από έξι μήνες μέχρι δύο χρόνια και περιλάμ-
βανε κλινικό και ακτινολογικό έλεγχο. Κατά την 
τελευταία εξέταση του κάθε ασθενούς υπήρχε 
πλήρες εύρος κίνησης ανώδυνο, χωρίς σημείο J 
και με την γωνία Q διορθωμένη σε σχέση με την 
προεγχειρητική. Επιπροσθέτως, δεν υπήρχε καμία 
θετική δοκιμασία «επερχόμενου» εξαρθρήματος. 
Δεν αναφέρθηκε κανένα νέο εξάρθρημα μετά την 
επέμβαση. Υπήρχε σαφής βελτίωση των λειτουρ-
γικών scores (Lyshlom score μ.ο. 89,2 και Tegner 
activity score μ.ο. 6,6 p.o.). Οι ασθενείς ήταν από-
λυτα ικανοποιημένοι από την επέμβαση και επί-
στρεψαν στις προ της επέμβασης επαγγελματικές 
δραστηριότητές τους πλήρως, αλλά και οι πέντε 
από τους επτά στις αντίστοιχες αθλητικές που εί-
χαν προ της κάκωσης. 

Μία ασθενής ανάφερε άλγος λόγω ερεθισμού 
του δέρματος από την κεφαλή της περιφερικής βί-
δας συγκράτησης της οστεοτομίας, ενώ σε άλλον 
ασθενή υπάρχει υπαισθησία στην άνω-έσω επιφά-
νεια της κνήμης λόγω πιθανής βλάβης του υποε-
πιγονατιδικού κλάδου του σαφηνούς νεύρου.

Συζήτηση

Ο επιγονατιδομηριαίος πόνος στους νέους 
ασθενείς συνήθως ανταποκρίνεται στη συντη-
ρητική θεραπεία. Η διατομή των έξω καθεκτικών 
συνδέσμων αποτελεί μια επιτυχημένη χειρουργι-
κή παρέμβαση σε ήπιες μορφές κακής ευθυγράμ-
μισης του εκτατικού μηχανισμού (Fulkerson and 
Shea, 1990). Από την άλλη πλευρά, η αντιμετώ-
πιση ασθενών με αστάθεια επιγονατίδας είναι 
επίσης κατ΄ αρχήν συντηρητική και περιλαμβάνει 
φυσικοθεραπεία, τροποποίηση των καθημερινών 
δραστηριοτήτων και υποστήριξη του γόνατος με 
ορθωτικά μέσα (Fulkerson and Shea, 1990, Day, 
1997). Παρόλα αυτά, σε μεγαλύτερη διαταραχή 
της ευθυγράμμισης του εκτατικού μηχανισμού 
και πολύ περισσότερο σε περίπτωση καθ’ έξιν 
εξαρθρημάτων τίθεται η ένδειξη της επέμβασης 
επανευθυγράμμισης της επιγονατίδας (Lin et al., 
2006, Fulkerson, 2007, Carofino and Fulkerson, 

2008, Philippot et al., 2009). Ένας μεγάλος αριθ-
μός επεμβάσεων έχουν περιγραφεί. Επεμβάσεις 
που διενεργούνται εγγύς της επιγονατίδας αφο-
ρούν σε μαλακά μόρια και αυτές που διενεργού-
νται περιφερικά αφορούν κυρίως σε μετάθεση 
τμήματος ή και ολόκληρου του κνημιαίου κυρτώ-
ματος (Farr et al., 2007, Watanabe et al., 2008). 

Οι ασθενείς με επανειλλημένα επεισόδια εξαρ-
θρήματος, παρουσιάζουν συχνά βλάβες στο χόν-
δρο της επιγονατιδομηριαίας άρθρωσης. Αυτό 
οφείλεται σε απευθείας πλήξη λόγω του εξαρθρή-
ματος ή σε χρόνια βλάβη που οφείλεται σε κακή 
σχέση επιγονατίδας-τροχιλίας κατά την κάμψη-
έκταση του γόνατος (maltracking) (Fulkerson, 
2007, Rue et al., 2008). Εμβιομηχανικές και κλι-
νικές μελέτες κατέδειξαν ελάττωση των φορτί-
σεων στην επιγονατιδομηριαία και του άλγους 
σε μετατόπιση του κνημιαίου κυρτώματος προς 
τα εμπρός (Maquet, 1976, Ferguson et al., 1979, 
Waisbrod and Treiman, 1980, Cameron, Huffer, 
and Cameron, 1986, Fulkerson, 2007, Rue et al., 
2008). Συγκεκριμένα η μετατόπιση του κνημιαίου 
κυρτώματος προς τα εμπρός κατά 1,25 cm, ελάτ-
τωσε την επιγονατιδομηριαία φόρτιση κατά 58-
63% και κατά συνέπεια και το επιγονατιδομηριαίο 
άλγος (Ferguson et al., 1979). Όταν το επιγονατι-
δομηριαίο άλγος είναι συνέπεια του maltracking 
της επιγονατίδας και πολύ περισσότερο όταν 
υπάρχει καθ’ έξιν εξάρθρημα αυτής τότε ο συνδυ-
ασμός έσω μετάθεσης του κνημιαίου κυρτώματος 
και προς τα εμπρός μετατόπισης αυτού είναι η κα-
λύτερη θεραπευτική επιλογή (Cameron, Huffer, 
and Cameron, 1986, Miller and LaRochelle, 1986,  
Riegler, 1988, Bellemans et al., 1997, Farr et al., 
2007). Η οστεοτομία Fulkerson αποτελεί μια πολύ 
καλή τεχνική για την επίτευξη των παραπάνω 
στόχων (Morshuis, Pavlov, and de Rooy, 1990, 
Pidoriano et al., 1997). Όταν δε συνδυάζεται και με 
επέμβαση στα μαλακά μόρια, συγκεκριμένα με τη 
διατομή των έξω καθεκτικών συνδέσμων και την 
πτύχωση του έσω θυλακοσυνδεσμικού συστήμα-
τος της επιγονατίδας, τότε τα αποτελέσματα είναι 
πάρα πολύ ικανοποιητικά (Farr et al., 2007). 

Οι Carofino και Fulkerson παρουσιάζουν επίσης 
ικανοποιητικά αποτελέσματα από την εφαρμογή 
της οστεοτομίας και προς τα έσω μετάθεσης του 
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κνημιαίου κυρτώματος σε συνδυασμό με επέμβα-
ση στο πλάγιο θυλακοσυνδεσμικό σύστημα της 
επιγονατίδας και σε περιπτώσεις εγκατεστημένης 
οστεοαρθρίτιδας της επιγονατιδομηριαίας άρ-
θρωσης (Carofino and Fulkerson, 2008). Τέλος, η 
μέθοδος μπορεί να συνδυασθεί με μεταμόσχευση 
χονδροκυττάρων επί χόνδρινης βλάβης της  επι-
γονατιδομηριαίας άρθρωσης (Farr, 2008). 

Στη δική μας μικρή σειρά, οι επεμβάσεις εξελί-
χθηκαν ομαλά χωρίς προβλήματα, ενώ η μετεγχει-
ρητική πορεία των ασθενών ήταν πολύ καλή και 
με άριστο λειτουργικό αποτέλεσμα. Εντούτοις, η 
μελέτη της βιβλιογραφίας αναφέρει πιθανές επι-
πλοκές όπως: σύνδρομο διαμερίσματος, κάταγμα 
του κυρτώματος, ψευδάρθρωση στην περιοχή της 
οστεοσύνθεσης και κάταγμα στην εγγύς μετά-
φυση της κνήμης (Stetson et al., 1997, Fulkerson, 
1999, Eager et al., 2004). Η τελευταία είναι μια επι-
πλοκή που σχετίζεται με την τεχνική (Bellemans 
et al., 1997, Stetson et al., 1997, Godde et al., 2001). 
Λόγω της ανατομίας της κνήμης στην περιοχή 
της οστεοτομίας, το οστούν υφίσταται μείωση 
της ανθεκτικότητας του (Fulkerson, 1999). Το γε-
γονός ότι όλα τα κατάγματα αναφέρθηκαν κατά 
τους πρώτους τρεις μήνες μετά από την επέμβα-
ση, τροποποίησε το πρωτόκολλο αποκατάστασης 
με σταδιακή αύξηση της φόρτισης έως τις οκτώ 
εβδομάδες, ενώ υπάρχουν και αναφορές για ελεύ-
θερη συμμετοχή σε αθλοπαιδιές εννέα με δώδεκα 
μήνες από την επέμβαση (Fulkerson, 1999, Godde 
et al., 2001, Eager et al., 2004). 

Συμπερασματικά, η λοξή οστεοτομία και η προς 
τα έσω μετάθεση του κνημιαίου κυρτώματος κατά 
Fulkerson σε συνδυασμό με επέμβαση στο πλάγιο 
θυλακοσυνδεσμικό σύστημα της επιγονατίδας θε-
ωρούμε ότι είναι μια καλή μέθοδος για την αντι-
μετώπιση του καθ΄έξιν εξαρθρήματος της επιγο-
νατίδας και του επιγονατιδομηριαίου άλγους. Η 
επιλογή των ασθενών, η διάγνωση και θεραπεία 
συνοδών κακώσεων και το κατάλληλο πρωτό-
κολλο μετεγχειρητικής αποκατάστασης (πρώιμη 
κινητοποίηση και έμφαση στην ενδυνάμωση των 
μυών), προσφέρει στους περισσότερους αποκα-
τάσταση της σταθερότητας της επιγονατιδομηρι-
αίας άρθρωσης, ανώδυνη κίνηση του γόνατος με 
πλήρες εύρος κίνησης και μυϊκή ισχύ. 

Abstract

Recurrent patella dislocation. Treatment with 
tibial tubercle osteotomy and patella retinacu-
lum balancing

M. Iosifidis, D. Neofitou, I. Melas, X. Zidrou, A. 
Kiriakidis

B' Orthopaedic Department
G.H. Papageorgiou, Thessaloniki

Patella instability and the patellofemoral pain 
affect many people and mostly the athletes. Many 
surgical procedures have been described for the re-
alignment of the extensive mechanism. In this study 
we present the results of the extension mechanism 
realignment through the Fulkerson oblique osteot-
omy of the tibial tubercle and patella retinaculum 
balancing. 

During the last two years ten patients (seven 
male, three female, mean age 29.3 years) were 
treated operatively for recurrent dislocation of the 
patella using the Fulkerson technique. All patients 
underwent knee arthroscopy for the treatment of 
any concomitant soft tissue or chondral lesion or 
loose bodies removal, and for lateral retinaculum 
release followed by oblique osteotomy of the tibial 
tuberosity and its medialization. Medial plication 
was also performed. All patients had the same p.o. 
regime.

The patients had no early or late complications. 
During their last follow up examination had a 
painless knee with full ROM and marked improve-
ment of the patella tracking. No patella dislocation 
was referred.

Our findings indicate that the Fulkerson proce-
dure with an additional intervention on the lateral 
patella retinaculum is an excellent option for the 
treatment for recurrent patella instability and the 
relief of the patellofemoral pain.

Key words: recurrent patella dislocation, patello-
femoral pain, tibial tubercle osteotomy.
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