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Ο ρόλοσ των ςυνδζςμων ςτο γόνατο: 

Η ςτακερότθτα του γόνατοσ βαςίηεται κυρίωσ ςτθ λειτουργία ςυνδζςμων που ςυνδζουν τον μθρό και τθν κνιμθ. Οι 

ςφνδεςμοι αυτοί είναι ο ζςω πλάγιοσ, ο ζξω πλάγιοσ, ο πρόςκιοσ και ο οπίςκιοσ χιαςτόσ. 

Οι ‘χιαςτοί’ ςφνδεςμοι ονομάηονται ζτςι κακϊσ 

χιάηονται μζςα ςτο γόνατο κατά τθν κίνθςι του. Η 

ςυντονιςμζνθ δράςθ τουσ επιτρζπει τθν κίνθςθ που 

είναι ζνασ ςυνδυαςμόσ ολίςκθςθσ και κφλιςθσ του 

μθροφ πάνω ςτθν κνιμθ. Όταν υπάρχει ανεπάρκεια 

ενόσ ςυνδζςμου (πχ μετά από τραυματιςμό), υπάρχει 

αςτάκεια, γεγονόσ που κάνει το γόνατο επιρρεπζσ ςε 

νζεσ κακϊςεισ, ιδιαίτερα ςε δραςτιρια άτομα. Οι 

πολλαπλζσ κακϊςεισ δθμιουργοφν βλάβεσ ςτουσ 

μθνίςκουσ και ςτον αρκρικό χόνδρο και προδιακζτουν 

ςε αρκρίτιδα.  

  

Επίςθσ υπάρχουν ςφνδεςμοι που ςυνδζουν τθν 

επιγονατίδα με το μθρό (επιγονατιδομηριαίοι) και 

επιτρζπουν τθν ομαλι ολίςκθςι τθσ πάνω ςτο μθρό 

κατά τισ κινιςεισ. Ο τζνοντασ του τετρακεφάλου 

ςυνδζει τουσ μυσ του μθροφ με τθν επιγονατίδα, που 

μζςω του επιγονατιδικοφ τζνοντα κάνει δυνατι τθν 

ζκταςθ ςτο γόνατο. 

Η πιο ςυνθκιςμζνθ κάκωςθ αφορά τον πρόςκιο χιαςτό 

ςφνδεςμο (ΠΧ) και είναι ςυνικωσ αποτζλεςμα 

τραυματιςμοφ κατά τισ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ. 

Λιγότερο ςυχνζσ είναι θ κακϊςεισ των πλαγίων 

ςυνδζςμων και του οπιςκίου χιαςτοφ (ΟΧ).  

 
Πολλζσ φορζσ, οι κακϊςεισ των ςυνδζςμων ςυνοδεφονται από βλάβεσ των μθνίςκων και του αρκρικοφ χόνδρου. Σε 

βαριζσ κακϊςεισ (πχ. εξάρκρθμα γόνατοσ) ςυνικωσ ζχουμε ςυνδυαςμό βλαβϊν των ςυνδζςμων. Μια διαφορετικι 

οντότθτα αποτελεί το εξάρθρημα τησ επιγονατίδασ που προκαλεί βλάβθ ςτον ζςω επιγονατιδομθριαίο ςφνδεςμο. 

Λιγότερο ςυχνζσ είναι οι ριξεισ των τενόντων (τετρακεφάλου και επιγονατιδικοφ) γφρω από τθν επιγονατίδα. 

Διάγνωςη: 

Οι βλάβεσ των ςυνδζςμων και των τενόντων ςτο γόνατο γίνονται αντιλθπτζσ με τθν κλινικι εξζταςθ. Βοθκά θ 

απεικόνιςθ με μαγνθτικι τομογραφία. 

Θεραπεία: 

Στθν αρχικι φάςθ ςυςτινεται αποφόρτιςθ, πάγοσ, αντιφλεγμονϊδθ και μερικζσ φορζσ απαιτείται νάρκθκασ 

(πολλαπλζσ ςυνδεςμικζσ βλάβεσ, εξάρκρθμα γόνατοσ, εξάρκρθμα επιγονατίδασ, ριξθ τζνοντα). Όταν υπάρχει 

ζντονο αίμαρκρο (υγρό/αίμα ςτθν άρκρωςθ) που προκαλεί ζντονο πόνο, μπορεί να γίνει παρακζντθςθ. Συχνά 

χρειάηεται χειρουργικι αποκατάςταςθ των βλαβϊν (βλ. παρακάτω). 
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ΡΗΞΗ ΠΡΟΘΙΟΤ ΧΙΑΣΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ 

Σε μεμονωμζνθ ριξθ του ΠΧΣ, χειρουργικι κεραπεία απαιτείται ςε δραςτιρια άτομα 

που ςυμμετζχουν ςε ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ και γενικά όταν είναι αντιλθπτι από 

τον αςκενι θ αςτάκεια ςτο γόνατο. Η ςυντθρθτικι αντιμετϊπιςθ περιλαμβάνει 

φυςιοκεραπεία και αςκιςεισ ενδυνάμωςθσ των μυϊν. 

Η επζμβαςη γίνεται με ραχιαία ι γενικι αναιςκθςία και ο αςκενισ μζνει ςτθν 

κλινικι 1-2 θμζρεσ. Η αποκατάςταςθ τθσ ριξθσ γίνεται αρκροςκοπικά, με χριςθ δφο 

τενόντων (θμιτενοντϊδθσ και ιςχνόσ) που λαμβάνονται με μικρι τομι ςτθν ζςω 

επιφάνεια του γόνατοσ. Εναλλακτικά μπορεί να χρθςιμοποιθκεί τμιμα του 

επιγονατιδικοφ τζνοντα. Συνκετικά μοςχεφματα χρθςιμοποιοφνται ςπάνια (ςυνικωσ 

ςε πολλαπλζσ ςυνδεςμικζσ κακϊςεισ).  

Μετεγχειρητικά ο αςκενισ ακολουκεί ειδικό πρόγραμμα φυςιοκεραπείασ. Ήπιεσ 

αςκιςεισ και ελαφρφ τρζξιμο επιτρζπονται μετά τουσ 3-4 μινεσ, ενϊ επιςτροφι ςε 

ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ υψθλοφ επιπζδου  μετά τουσ 6-9 μινεσ. 

 

 

 

ΡΗΞΗ ΟΠΙΘΙΟΤ ΧΙΑΣΟΤ – ΕΞΩ ΠΛΑΓΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ 

Όταν πρόκειται για μεμονωμζνθ βλάβθ του ΟΧΣ μπορεί να αντιμετωπιςτεί ςυντθρθτικά (νάρκθκασ, 

φυςιοκεραπεία). 

Συνικωσ ςυνυπάρχει με ριξθ του ΠΧΣ και μερικζσ φορζσ του ζξω πλάγιου ςυνδζςμου, 

ωσ αποτζλεςμα εξαρθρήματοσ γόνατοσ (εικόνα). Σε μια τζτοια περίπτωςθ κα 

χρειαςτεί χειρουργικι αποκατάςταςθ των βλαβϊν ςε μία ι δφο επεμβάςεισ. Σε 

ςυνδυαςμζνεσ ςυνδεςμικζσ βλάβεσ χρθςιμοποιοφνται τενόντια αυτομοςχεφματα (από 

τον ίδιο τον αςκενι) ι/και ςυνκετικά μοςχεφματα ι αλλομοςχεφματα. Απαιτείται 

νάρκθκασ μετεγχειρθτικά και ειδικό πρόγραμμα φυςιοκεραπείασ. Η αποκατάςταςθ 

είναι μακρά και ςυχνά θ επάνοδοσ τθσ λειτουργικότθτασ του γόνατοσ δεν είναι 

πλιρθσ. Σε περίπτωςθ που ο τραυματιςμόσ ζχει προκαλζςει κάποιου βακμοφ 

αρκρίτιδα, μπορεί να χρειαςτεί οςτεοτομία κνιμθσ. 

 

 

ΚΑΚΩΗ ΕΩ ΠΛΑΓΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ 

Οι κακϊςεισ του ζςω πλαγίου ςυνδζςμου, κατά κανόνα, αντιμετωπίηονται μθ χειρουργικά (νάρκθκασ για 3 εβδομάδεσ, 
φυςιοκεραπεία). 

ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΑ 

Εξάρκρθμα τθσ επιγονατίδασ (προσ τθν ζξω πλευρά του γόνατοσ) προκαλεί ριξθ ςτον ζςω επιγονατιδομθριαίο ςφνδεςμο. 
Απαιτείται ανάταξθ με χειριςμοφσ και τοποκζτθςθ νάρκθκα / γφψου (τφπου ‘κυλίνδρου’). Κατά το πρϊτο επειςόδιο θ 
αντιμετϊπιςθ είναι ςυνικωσ ςυντθρθτικι (κυλινδρικόσ γφψοσ για 6 περίπου εβδομάδεσ και κατόπιν φυςιοκεραπεία). Σε 
υποτροπιάηουςεσ περιπτϊςεισ μπορεί να χρειαςτεί χειρουργικι αποκατάςταςθ. 

ΡΗΞΗ ΣΕΝΟΝΣΑ ΣΕΣΡΑΚΕΦΑΛΟΤ και ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΙΚΟΤ ΣΕΝΟΝΣΑ 

Η ριξεισ των τενόντων αυτϊν απαιτοφν άμεςθ χειρουργικι αντιμετϊπιςθ για να επανζλκει θ λειτουργία του γόνατοσ. 
Απαιτείται μετεγχειρθτικά κυλινδρικόσ γφψοσ για 6 περίπου εβδομάδεσ και κατόπιν φυςιοκεραπεία. 
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