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Περίληψη

Σε 18 πτωματικά γόνατα μελετήθηκε η αγγείωση κατά κύριο 
λόγο του έξω χείλους της επιγονατίδας με σκοπό να διερευνηθεί 
η υπόθεση της πιθανής ανάπτυξης ισχαιμικής νέκρωσης της επι-
γονατίδας κυρίως στα πλαίσια του διενεργούμενου lateral release 
κατά την ολική αρθροπλαστική του γόνατος. Διαπιστώθηκε ότι 
στο 77,78% των περιπτώσεων η άνω-έξω αρτηρία του γόνατος, 
που αποτελεί μία αξιόλογη πηγή αιμάτωσης της επιγονατίδας, 
εντοπιζόταν σε μία μέση κάθετη απόσταση 0,35 του εκατοστού 
πάνω από την άνω-έξω γωνία της επιγονατίδας. Παρατηρήθη-
κε, επίσης, ότι τα κύρια στηρικτικά στοιχεία της επιγονατίδας, 
που είναι μια τριγωνική δεσμίδα της λαγοκνημιαίας ταινίας και ο 
έξω μηνισκοεπιγονατιδικός σύνδεσμος, φέρονταν λοξά από κάτω 
προς τα άνω και προσφύονταν στο έξω χείλος της επιγονατίδας, 
αφήνοντας ακάλυπτο μόνο το ανώτατο τμήμα του. Συνεπώς, θα 
μπορούσε κανείς να διατάμει με σχετική ασφάλεια τα έξω στηρι-
κτικά στοιχεία της επιγονατίδας μέχρι το ύψος της άνω-έξω γω-
νίας αφενός χωρίς να πλήξει την άνω-έξω αρτηρία του γόνατος 
και αφετέρου επιτυγχάνοντας ικανοποιητικό lateral release της 
επιγονατίδας.
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Εισαγωγή

Η επιγονατιδομηριαία άρθρωση και ιδιαίτερα 
η επιγονατίδα αποτελούν μία από τις πιο συχνές 
αιτίες επιπλοκών μετά από ολική αρθροπλαστική 
γόνατος. Οι επιπλοκές από αυτά τα ανατομικά 
στοιχεία μπορεί να φθάσουν μέχρι και το 50% 
των προαναφερθεισών επιπλοκών (Brick and 
Scott 1988, Healy et al 1995).

Συγκεκριμένα, κατά την χειρουργική προσπέ-
λαση της επιγονατίδας στα πλαίσια μίας ολικής 
αρθροπλαστικής του γόνατος, διακόπτεται με-
γάλο μέρος των εξοστικών αγγείων της επιγονα-
τίδας. Ειδικότερα, κατά την έσω παραεπιγονατι-
δική προσπέλαση διαρρηγνύεται η άνω-έσω και 
η κάτω-έσω αρτηρία του γόνατος (Holtby and 
Grosso 1996, Kayler and Lyttle 1988). Εάν επι-
πρόσθετα διενεργηθεί και διατομή των έξω κα-
θεκτικών συνδέσμων της επιγονατίδας για την 
επίτευξη καλύτερης εναρμοστίας μεταξύ επιγο-
νατίδας και μηριαίας τροχιλίας καθώς και αφαί-
ρεση του λιπώδους σώματος του γόνατος τότε 
τραυματίζονται και η άνω-έξω και κάτω-έξω αρ-
τηρία του γόνατος (Tria et al 1994).

Η προαναφερθείσα μερική απαγγείωση της ε-
πιγονατίδας θα μπορούσε να οδηγήσει στην εμ-
φάνιση περιοχικής οστικής νέκρωσης που με τη 
σειρά της θα μπορούσε να εξηγήσει την παρου-
σία πρόσθιου άλγους στο γόνατο και σε περίπτω-
ση ύπαρξης επιγονατιδικού προθέματος, κάταγμα 
της επιγονατίδας ή χαλάρωση του προθέματος 
(Dennis 1992).

Επίσης, η ενδοστική αιμάτωση της επιγονατί-
δας μπορεί να διαταραχθεί και κατά την τοποθέ-
τηση του επιγονατιδικού προθέματος στα πλαί-
σια μιας τριδιαμερισματικής ολικής αρθροπλα-
στικής του γόνατος (Scapinelli 1967). Παρομοίως, 
και η χρήση αυτόλογου μοσχεύματος επιγονατι-
δικού συνδέσμου (οστούν-σύνδεσμος-οστούν) 
στα πλαίσια ανακατασκευής του πρόσθιου χια-
στού συνδέσμου μπορεί να επιφέρει διαταραχή 
της αιμάτωσης της επιγονατίδας, καθώς η διατο-
μή του περιοστέου της επιγονατίδας διαρρηγνύει 
τα αγγεία του πρόσθιου αρτηριακού πλέγματός 
της (Nixon et al 1995).

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να κατα-

δειχθεί η μακροσκοπική αγγειοαρχιτεκτονική της 
επιγονατίδας και ιδιαίτερα το αγγειακό δίκτυο 
του έξω χείλους της επιγονατίδας, γεγονός που 
εμφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον κατά την ‘απε-
λευθέρωση’ των έξω καθεκτικών συνδέσμων της 
επιγονατίδας.

Υλικό-μέθοδοι

Στο Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής της 
Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. μελετήθηκε η μα-
κροσκοπική ανατομική του αγγειακού δικτύου 
καθώς και των ‘στηρικτικών σχηματισμών’ της 
επιγονατίδας επί 18 πτωματικών γονάτων (9 
πτώματα, 5 θήλεος και 4 άρρενος φύλου). Συ-
γκεκριμένα, κατόπιν επιμελούς παρασκευής του 
τένοντα του τετρακέφαλου, του επιγονατιδικού 
συνδέσμου, του λιπώδους σώματος, της λαγο-
κνημιαίας ταινίας και του υποκείμενου ινώδη θυ-
λάκου του γόνατος, ανευρέθηκαν και παρασκευ-
άστηκαν κυρίως στην περιοχή του έξω χείλους 
της επιγονατίδας, η άνω-έξω και κάτω-έξω αρ-
τηρία του γόνατος, η πρόσθια παλίνδρομη κνη-
μιαία αρτηρία και το αρτηρίδιο του τένοντα του 
τετρακέφαλου (Εικόνες 1 και 2). Επίσης, παρα-
σκευάστηκαν οι ακόλουθοι ‘στηρικτικοί ανατομι-
κοί σχηματισμοί’ της επιγονατίδας: α) τριγωνική 
δεσμίδα της λαγοκνημιαίας ταινίας (Εικόνα 3), 
β) έξω καθεκτικός σύνδεσμος (από τον τένοντα 
του τετρακέφαλου) και γ) έξω μηνισκοεπιγονα-
τιδικός σύνδεσμος (Εικόνα 4). Στη μελέτη αυτή 
καταμετρήθηκε η κάθετη απόσταση της άνω-έξω 
αρτηρίας του γόνατος από την άνω-έξω γωνία 
της επιγονατίδας· επίσης καταγράφηκε η θέση 
πρόσφυσης των ‘στηρικτικών σχηματισμών’ της 
επιγονατίδας αντίστοιχα προς το έξω χείλος της 
τελευταίας.

Αποτελέσματα

Κατά τη μέτρηση της κάθετης απόστασης της 
άνω-έξω αρτηρίας του γόνατος από την άνω-έξω 
γωνία της επιγονατίδας διαπιστώθηκε ότι η μέση 
τιμή αυτής της απόστασης ανερχόταν σε 0,35cm 
πάνω από την άνω-έξω γωνία της επιγονατίδας 
(Εικόνα 5). Μάλιστα, από το υλικό των 18 πτω-
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Εικόνα 1.
Διακρίνονται το πρόσθιο αρτηριακό πλέγμα  της επιγονατίδας

 και οι αρτηρίες του άνω και έξω χείλους της επιγονατίδας

1: άνω-έξω αρτηρία του γόνατος.
2: Κάτω-έξω αρτηρία του γόνατος.
3: πρόσθια παλίνδρομη κνημιαία αρτηρία.
4: αρτηρίδιο του τένοντα του τετρακέφαλου.
5: προεπιγονατιδικό αρτηριακό πλέγμα.

ματικών γονάτων, ανευρέθηκαν 4 περιπτώσεις, 
δηλαδή ποσοστό 22,22% όπου η άνω-έξω αρτη-
ρία του γόνατος βρισκόταν κάτω από την άνω-
έξω γωνία της επιγονατίδας και μάλιστα σε μέση 
απόσταση 0,22cm (Εικόνα 6). Η ‘χαμηλότερα’, ε-
ντοπιζόμενη αρτηρία απείχε 0,46 cm.

Όσον αφορά στο εύρος κατάφυσης της λαγο-
κνημιαίας ταινίας στο έξω χείλος της επιγονατί-
δας, διαπιστώθηκε ότι η ταινία αυτή καταφυόταν 
σ’ ολόκληρο σχεδόν το έξω χείλος μέχρι σημείου 
που απείχε 0,5 περίπου cm από την άνω-έξω γω-
νία της επιγονατίδας (Εικόνα 3). Σε μία περίπτω-
ση ‘κάλυπτε’ ολόκληρο το έξω χείλος της επιγο-

νατίδας. Ο έξω καθεκτικός σύνδεσμος της επιγο-
νατίδας προσφυόταν σ’ ολόκληρο το έξω χείλος 
της επιγονατίδας, η παχύτερη όμως δεσμίδα του, 
καταφυόταν στο χείλος αυτό σε απόσταση μέ-
χρι 0,4 cm περιφερικά της άνω-έξω γωνίας της 
επιγονατίδας (Εικόνα 7). Σχετικά με τον έξω μη-
νισκοεπιγονατιδικό σύνδεσμο αυτός διαπιστώ-
σαμε ότι αποτελεί μία ιδιαίτερα παχιά και ισχυρή 
πάχυνση του ινώδη θυλάκου του γόνατος που 
καταφυόταν στο έξω χείλος της επιγονατίδας μέ-
χρι σημείου που απείχε απόσταση 0,2 cm από την 
άνω-έξω γωνία της επιγονατίδας (Εικόνα 8).



Συζήτηση

Οι κύριες πηγές αιμάτωσης της επιγονατίδας 
προέρχονται κυρίως από κλάδους της ανώτατης 
αρτηρίας του γόνατος, της πρόσθιας παλίνδρο-
μης κνημιαίας αρτηρίας και των άνω και κάτω 
αρθρικών κλάδων της ιγνυακής αρτηρίας (Εικό-
να 9). Υφίστανται δύο συστήματα από τα οποία 
προέρχονται τα αγγεία της επιγονατίδας: ένα 
πρόσθιο σύστημα που εδράζεται στην πρόσθια 
επιφάνεια της επιγονατίδας και τα προκείμενα 
μαλακά της μόρια και ένα σύστημα αγγείων που 
προέρχεται από τον επιγονατιδικό σύνδεσμο 
(Trueta 1968). Το πρόσθιο ή προεπιγονατιδικό 
σύστημα αγγείων μπορεί να έχει τη μορφή ενός 
αγγειακού αναστομωτικού δακτυλίου (Kayler 
and Lyttle 1988) ή τη μορφή ενός πλούσια ανα-
στομούμενου αρτηριακού δικτύου (Muller 1983). 
Τα τροφοφόρα αρτηρίδια του πρόσθιου συστή-

ματος ακολουθούν μία λοξή ανιούσα πορεία από 
κάτω προς τα επάνω, διατρέχουν την σπογγώδη 
ουσία του οστού και καταλήγουν στο υποχόνδριο 
οστό. Μάλιστα, μερικά κλωνία από τις αρτηρίες 
αυτές ανακάμπτουν ξανά προς την πρόσθια επι-
φάνεια της επιγονατίδας αιματώνοντας έτσι τον 
πρόσθιο οστικό φλοιό της (Trueta 1968). Υπάρ-
χει και η άποψη ότι το πρόσθιο σύστημα αγγεί-
ων είναι αραιό και ακανόνιστο πλέγμα αρτηριών 
(Clemente 1975, Grant 1972).

Τα αγγεία του πρόσθιου συστήματος αρδεύουν 
κατά κύριο λόγο την επιγονατίδα και διέρχονται 
διαμέσου των πρόσθιων τροφοφόρων τρημάτων 
της (Scuderi et al 1987). Συγκεκριμένα, τα τρο-
φοφόρα αυτά αρτηρίδια εισχωρούν στο κεντρι-
κό τριτημόριο της επιγονατίδας και στη συνέχεια 
φέρονται ακτινωτά εμφανίζοντας λιγοστές ανα-
στομώσεις (Kayler and Lyttle 1988). Θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι δεν υφίστανται αρτηρίδια που 
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Εικόνα 2 .
 Παρουσιάζονται η άνω-έξω (μικρό βέλος) και η κάτω-

έξω αρτηρία του γόνατος (μεγάλο βέλος).

Εικόνα 3.
Πλατιά τριγωνική ινώδης δεσμίδα που αποφύεται από το 
πρόσθιο χείλος της λαγονοκνημιαίας ταινίας και καταφύ-

εται στο έξω χείλος της επιγονατίδας.



εισχωρούν στην επιγονατίδα από την περιφέ-
ρειά της (Scapinelli 1967). Το δεύτερο σύστημα 
αγγείων που προέρχεται από τον επιγονατιδικό 
σύνδεσμο εισχωρεί στην επιγονατίδα από την 
κορυφή της και ακολουθεί ανιούσα πορεία. Αυ-
τό το δίκτυο αιματώνει το κάτω τριτημόριο της 
επιγονατίδας και αναστομώνεται μερικώς με 
το προεπιγονατιδικό σύστημα αγγείων (Trueta 
1968, Crock 1966) (Εικόνα 10). Έχει διατυπωθεί η 
άποψη ότι τα αρτηρίδια του επιγονατιδικού συν-
δέσμου, του τένοντα του τετρακέφαλου και του 
λιπώδους σώματος ελάχιστα συνεισφέρουν στην 
ενδοστική αιμάτωση της επιγονατίδας. Όμως, 
συνεισφέρουν παράπλευρη αγγείωση στο προ-
επιγονατιδικό σύστημα αγγείων (Bonutti et ai 
1998). Έχει αναφερθεί ότι η εκτομή του λιπώδους 

σώματος του γόνατος κατά τις ολικές αρθροπλα-
στικές του γόνατος δεν αυξάνει τις πιθανότη-
τες της ισχαιμικής νέκρωσης της επιγονατίδας 
(McMahon et al 1990).

Ήδη κατά τη γέννηση που η επιγονατίδα είναι 
χόνδρινη το αρτηριακό της δίκτυο είναι παρό-
μοιο μ’ εκείνο των ενηλίκων όπως περιγράφη-
κε παραπάνω. Όσον αφορά στα κύρια φλεβικά 
στελέχη της επιγονατίδας αυτά ακολουθούν την 
πορεία των κύριων αρτηριδίων της επιγονατίδας 
με την εξαίρεση μερικών υποχόνδριων φλεβιδίων 
που φέρονται παράλληλα προς την αρθρική επι-
φάνεια και καταλήγουν στην περιοχή του κάτω 
πόλου της επιγονατίδας . Σε μία εμπεριστατωμέ-
νη μελέτη των Bonutti et al (1998) διενεργήθηκε 
έγχυση σιλικόνης σε υγρή μορφή σε τουλάχιστον 
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Εικόνα 4 
Διακρίνεται ο έξω καθεκτικός σύνδεσμος της επιγονατί-
δας (μικρό βέλος)  και ο έξω μηνισκοεπιγονατιδικός σύν-
δεσμος (μεγάλο βέλος),  ενώ μεταξύ αυτών και πάνω από 
την αιμοστατική λαβίδα εμφαίνεται η άνω-έξω αρτηρία  

του γόνατος.

Εικόνα 5.
Σημειώνεται η κάθετη απόσταση (διπλό βέλος) μεταξύ 

της άνω-έξω αρτηρίας του γόνατος  και της άνω-έξω γω-
νίας του γόνατος.



μία αρθρική αρτηρία του γόνατος και διαπιστώ-
θηκε ότι το 80% των σκιασθέντων αγγείων εντο-
πιζόταν στα κεντρικά 44% της επιγονατίδας. Το 
αγγειακό αυτό σύστημα καθίστατο αραιότερο 
προς την αρθρική επιφάνεια της επιγονατίδας. 
Μάλιστα, υγρή σιλικόνη δεν παρατηρήθηκε σε α-
πόσταση μικρότερη των 3 χιλιοστών από την αρ-
θρική επιφάνεια της επιγονατίδας. Οι ίδιοι ερευ-
νητές διενήργησαν έγχυση της σιλικόνης σε επι-
γονατίδες στις οποίες διενεργήθηκε έσω παρα-
επιγονατιδική προσπέλαση και διατομή των έξω 
καθεκτικών συνδέσμων της επιγονατίδας, οπότε 
και η κύρια πηγή αιμάτωσης παρέμεινε η ανω-
τάτη αρτηρία του γόνατος, κλάδος της επιπολής 
μηριαίας αρτηρίας. Σ’ αυτήν την ομάδα παρατη-
ρήθηκε κατά 75% μείωση των σκιαθέντων αγγεί-
ων, ενώ παράλληλα παρατηρήθηκε έγχυση της 

σιλικόνης στα αγγεία του λιπώδους σώματος και 
του κάτω άκρου του μηριαίου οστού. Μάλιστα, 
το σκιαστικό αυτό υλικό δεν εντοπιζόταν σε από-
σταση μικρότερη των 6 χιλιοστών. Ακριβώς επει-
δή ο κύριος όγκος των αγγείων της επιγονατίδας 
εισχωρεί αντίστοιχα προς το κεντρικό της τμήμα, 
η κεντρική τοποθέτηση ενός θολωτού επιγονατι-
δικού προθέματος μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την 
αιμάτωση της επιγονατίδας. Μάλιστα, οι Insall et 
al (1982) ανέφεραν την παρουσία επιπλοκών από 
την επιγονατίδα σ’ ένα ποσοστό 11% επί ολικών 
αρθροπλαστικών του γόνατος όπου έγινε χρή-
ση ενός ευμεγέθους κεντρικού θολωτού προθέ-
ματος. Γι’ αυτόν τον λόγο οι Βonutti et al (1998) 
προτείνουν όπως η στήριξη του επιγονατιδικού 
προθέματος γίνει στην περιφέρεια της επιγονα-
τίδας ώστε να διασωθεί μεγάλο μέρος της αγγει-
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Εικόνα 6.
 Η άνω-έξω αρτηρία του γόνατος ‘πλησιάζει’ την επιγονα-
τίδα  σε επίπεδο χαμηλότερο από την άνω-έξω γωνία της 

(βέλος).

Εικόνα 7.
  Διακρίνεται η κατάφυση μιας παχειάς δεσμίδας του έξω 
καθεκτικού συνδέσμου  στο ανώτερο τμήμα του έξω χεί-

λους της επιγονατίδας (βέλος).
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ακής παροχής της επιγονατίδας. Σχετικά με τη 
χρήση αυτόλογου μοσχεύματος επιγονατιδικού 
συνδέσμου (οστούν-σύνδεσμος-οστούν), στα 
πλαίσια ανακατασκευής του πρόσθιου χιαστού 
συνδέσμου, έχει ειπωθεί ότι θα μπορούσε να ο-
δηγήσει σε μερική τρώση του πρόσθιου αρτηρια-
κού πλέγματος της επιγονατίδας. Παρ’ όλα αυτά 
σε κλινικοεργαστηριακό έλεγχο που διενήργη-
σαν οι Nixon et al (1995) δεν παρατηρήθηκε το 
φαινόμενο εμφάνισης ισχαιμικής νέκρωσης της 
επιγονατίδας. Πιθανότατα, υπάρχει αυξημένη πι-
θανότητα ανάπτυξης ισχαιμικής νέκρωσης της 
επιγονατίδας εφόσον έχει προηγηθεί ολική αρ-
θροπλαστική του γόνατος.

Οι Bonutti et al (1998) διαπίστωσαν ότι η έσω 
παραεπιγονατιδική προσπέλαση και η διατομή 
των έξω καθεκτικών συνδέσμων της επιγονατί-
δας μειώνουν δραστικά την αιμάτωση της επι-
γονατίδας. Οι Scuderi et al (1987) παρατήρησαν 
ότι σε διατομή των έξω καθεκτικών συνδέσμων 
το 56% των επιγονατίδων εμφάνισε εικόνα ισχαι-

μικής νέκρωσης, ενώ οι McMahon et al (1990) 
ανέφεραν μία ιδιαίτερα υψηλή επίπτωση ισχαιμι-
κής νέκρωσης της επιγονατίδας μετά από τριδι-
αμερισματική ολική αρθροπλαστική του γόνατος 
στην οποία διενεργήθηκε διατομή των έξω καθε-
κτικών συνδέσμων. Οι Lewonowski et al (1997) 
παρομοίως θεωρούν ότι η διατομή των έξω καθε-
κτικών συνδέσμων της επιγονατίδας αυξάνει την 
επίπτωση ισχαιμικής νέκρωσης και κατάγματος 
της επιγονατίδας. Οι Wetzner et al (1985) διαπί-
στωσαν σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε σπιν-
θηρογραφικό έλεγχο μετά από επέμβαση διατο-
μής των έξω καθεκτικών συνδέσμων ελαττωμένη 
πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου στον άνω πόλο 
της επιγονατίδας, που αποδόθηκε σε διατομή των 
αγγείων της επιγονατίδας.

Από την δική μας έρευνα διαπιστώσαμε ότι η 
μέση τιμή της ‘κάθετης απόστασης’ της άνω-έξω 
αρτηρίας του γόνατος από την άνω-έξω γωνία 
της επιγονατίδας ανερχόταν σε 0,35 cm πάνω 
από αυτήν την γωνία της επιγονατίδας. Μάλι-
στα, στο 77,8 % των μελετηθεισών περιπτώσεων 
η άνω-έξω αρτηρία του γόνατος πριν την είσο-
δό της στην επιγονατίδα βρισκόταν πάνω από 
το επίπεδο της άνω-έξω γωνίας της επιγονατί-
δας. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις η χαμηλότερα 
εντοπιζόμενη άνω-έξω αρτηρία του γόνατος α-
πείχε μόλις 0,46 cm από την άνω-έξω γωνία της 
επιγονατίδας. Τα αριθμητικά αυτά στοιχεία μας 
παρέχουν τη δυνατότητα να διατάμουμε τους 
έξω καθεκτικούς συνδέσμους της επιγονατίδας 
μέχρι το ύψος της άνω-έξω γωνίας της με σχετι-
κή ασφάλεια. Βέβαια, θα μπορούσε να ισχυρισθεί 
κανείς ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα ήταν ατε-
λής η απελευθέρωση των έξω καθεκτικών συνδέ-
σμων της επιγονατίδας. Στην έρευνά μας, όμως, 
διαπιστώσαμε ότι τα κύρια έξω στηρικτικά στοι-
χεία της επιγονατίδας που είναι ο έξω μηνισκοε-
πιγονατιδικός σύνδεσμος και η λαγονοκνημιαία 
ταινία προσφύονται στο έξω χείλος της επιγονα-
τίδας αφήνοντας ‘ακάλυπτο’ το ανώτατο τμήμα 
του. Τα τελευταία αυτά ανατομικά στοιχεία λόγω 
της λοξής φοράς τους από πίσω και κάτω προς τα 
εμπρός και άνω διατέμνονται κατά την προανα-
φερόμενη-προτεινόμενη διατομή των έξω καθε-
κτικών συνδέσμων της επιγονατίδας, αφήνοντας 

Εικόνα 8.
Απεικονίζεται ο έξω μηνισκοεπιγονατιδικός σύνδεσμος 

(βέλος) ως μία ιδιαίτερα ισχυρή συνδεσμική ταινία που αν 
και δεν είναι ευρέως γνωστός συμβάλλει τα μέγιστα στην 

στήριξη της επιγονατίδας.
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Εικόνα 9. Σκιαγραφηθείσες αρτηρίες της επιγονατίδας 
1: τένοντας του τετρακέφαλου,
2: άνω-έξω αρτηρία του γόνατος,
3: ιγνυακή αρτηρία, 
4: κάτω-έξω αρτηρία του γόνατος, 
5: επιγονατιδικός σύνδεσμος,
6: πρόσθια παλίνδρομη κνημιαία αρτηρία
7: προεπιγονατιδικό αρτηριακό πλέγμα
8: ανώτατη αρτηρία του γόνατος

Να σημειωθεί ότι δεν απεικονίζονται η άνω-έσω και η κάτω-έσω αρτηρία του γόνατος
(κατά Sinelnikov, 1986).
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μόνον ‘ακέραιο’ ένα μέρος του έξω καθεκτικού 
συνδέσμου της επιγονατίδας. Άλλωστε και στην 
περίπτωση που διενεργείται μια πιο ‘γενναία’ δι-
ατομή των έξω στηρικτικών στοιχείων της επι-
γονατίδας, ακριβώς επειδή η διατομή αυτή δεν 
γίνεται κατ’ εφαπτομένη της επιγονατίδας, ένα 
μεγάλο μέρος του έξω καθεκτικού συνδέσμου 
παραμένει και πάλι ανέπαφο.

Abstract

The influence of resection of lateral release in 
patella’s vascularity. Study in cadarers.

G. Paraskevas, J. M. Kyrkos,  A. Nikolaidis, M. 
Potoupnis, J. Gigis, G. Kapetanos

In 18 cadaveric knee joints, we studied the pa-
tella’s vascular supply especially along its lateral 
border, in order to research the hypothesis of pa-
tella avascular necrosis during lateral release in 
total knee replacement. We found that in 77,78 
% of cases the superior – lateral genicular artery, 

a significant artery of the patella was located in 
a median vertical distance 0,35 cm superiorly to 
the superolateral angle of the patella. Also, we no-
ticed that two basic “retinacular elements” such as 
a triangular fasciculus of iliotibial band and the 
lateral meniscopatellar ligament attached to the 
lateral border of patella except its supreme portion. 
In conclusion, someone could resect the lateral “ret-
inacular elements” of patella to the supero-lateral 
angle without damaging the superior-lateral ge-
nicular artery, while achieving satisfactory lateral 
release of patella.

 
Key-words: patella, vascular supply, retinacular 

ligaments.
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