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Περίληψη
Η	εκτίμηση	των	τραυματισμών	του	γόνατος	

σε	νεαρούς	αθλητές	απαιτεί	την	κατανόηση	
των	παραγόντων	που	διακρίνουν	αυτόν	τον	
πληθυσμό	από	τους	ενήλικες.	Τα	κατάγμα-
τα,	οι	ρήξεις	συνδέσμων	και	μηνίσκων	και	η	
αστάθεια	της	επιγονατίδας	αποτελούν	τους	
πιο	συχνούς	τύπους	οξέων	τραυματισμών.	
Στους	τραυματισμούς	λόγω	καταπόνησης	
περιλαμβάνονται	η	τενοντίτιδα	και	το	σύν-
δρομο	επιγονατιδομηριαίου	πόνου.	Με	τον	
καθορισμό	του	μηχανισμού	του	τραυματι-
σμού,	καταλήγουμε	ευκολότερα	στη	διά-
γνωση.	Πρέπει	να	γίνεται	έλεγχος	για	ύπαρ-
ξη	ευαισθησίας	και	οιδήματος,	καθώς	και	
εκτίμηση	της	σταθερότητας	της	άρθρωσης.	
Το	test	Lachman	βοηθά	στην	αποκάλυψη	
τραυματισμών	του	πρόσθιου	χιαστού	συν-
δέσμου.	Ο	συνήθης	ακτινολογικός	έλεγχος	
περιλαμβάνει	την	προσθιοπίσθια	και	την	
πλάγια	απεικόνιση.	Η	απεικόνιση	σε	θέση	
«ανατέλλοντος	ηλίου»	μπορεί	να	αποκα-
λύψει	επιγονατιδομηριαία	παθολογία.	Από	
τη	στιγμή	που	τα	συμπτώματα	τίθενται	υπό	
έλεγχο,	οι	πατερίτσες,	οι	περιδέσεις,	η	φυσι-
κοθεραπεία	και	η	τροποποίηση	της	δραστη-
ριότητας	αποτελούν	τα	συνήθη	μέσα	αντιμε-
τώπισης.	Η	χειρουργική	αποκατάσταση	αφο-
ρά	μόνο	σε	επιλεγμένα	περιστατικά	ρήξης	
συνδέσμων	ή	μηνίσκων,	καθώς	και	σε	ορι-
σμένα	είδη	καταγμάτων.

Εισαγωγή
Η	αναγνώριση	των	ποικίλων	τραυματισμών	

του	γόνατος	σε	πληθυσμούς	παιδιών	και	εφή-
βων	έχει	εξελιχθεί	σημαντικά	τις	τελευταίες	2	
δεκαετίες.	Οι	τραυματισμοί	λόγω	καταπόνη-
σης,	οι	οποίοι	παλαιότερα	υποδιαγιγνώσκο-
ντο,	σήμερα	ολοένα	και	συχνότερα	αποκα-
λύπτονται	και	θεραπεύονται	όπως	θα	έπρε-
πε.	Το	γεγονός	αυτό	πιθανώς	οφείλεται	στην	
αυξημένη	συμμετοχή	σε	αθλητικές	δραστη-
ριότητες	υψηλού	επιπέδου,	καθώς	και	στη	
βελτίωση	των	διαγνωστικών	μεθόδων1.

Η	πρωτοβάθμια	φροντίδα	και	ο	έλεγχος	
από	τον	ειδικό	μπορούν	να	βοηθήσουν	στον	
καθορισμό	των	αθλητών	που	έχουν	αυξη-
μένο	κίνδυνο	για	τραυματισμούς	γόνατος.	
Παρόμοια,	η	οξύνοια	για	τον	καθορισμό	ενός	
σοβαρού	τραυματισμού	βοηθά	στην	άμεση	
μεσολάβηση	ή	στην	παραπομπή	σε	ειδικό	
ορθοπαιδικό	και	ελαχιστοποιεί	τον	κίνδυνο	
ανεπανόρθωτων	συνεπειών.

Σε	αυτό	το	άρθρο,	γίνεται	συζήτηση	για	τις	
γενικές	αρχές	προσέγγισης	στην	κλινική	εκτί-
μηση	και	αντιμετώπιση	των	τραυματισμών	
του	γόνατος	στο	νεαρό	αθλητή.	Στη	συνέ-
χεια	εστιάζουμε	σε	μερικούς	από	τους	συ-
χνότερους	τύπους	οξέων	τραυματισμών	και	
τραυματισμών	λόγω	καταπόνησης.

Το γόνατο του νεαρού αθλητή
Το	γόνατο	του	παιδιού	και	του	νεαρού	εφή-

βου	διαφέρει	σημαντικά	από	αυτό	του	με-
γαλύτερου	εφήβου	ή	του	ενήλικα,	πρωταρ-
χικά	λόγω	της	παρουσίας	μεταβολικά	ενερ-
γών	και	σχετικά	ασθενών	φυσιακών	πλακών,	
μεταξύ	των	μεταφυσιακών	και	επιφυσιακών	
περιοχών	του	άπω	τμήματος	του	μηριαίου	
και	του	εγγύς	τμήματος	της	κνήμης.	Η	άπω	
μηριαία	αυξητική	πλάκα	αρχίζει	να	εξαφα-
νίζεται	κατά	μέσο	όρο	στην	ηλικία	των	13	

ετών	στα	κορίτσια	και	των	15	ετών	στα	αγό-
ρια.	Εάν	μια	δύναμη	πέρα	από	τα	φυσιολο-
γικά	όρια	ασκηθεί	στο	γόνατο	και	τα	ανατο-
μικά	μόρια	του	θυλάκου	ή	των	συνδέσμων	
και	δεν	υποστούν	πρώτα	αυτά	βλάβη,	τότε	
το	stress	μπορεί	να	συγκεντρωθεί	στη	φυσι-
ακή	πλάκα	και	να	προκαλέσει	κάταγμα	της	
αυξητικής	πλάκας	.	Ο	μηνίσκος	του	νεαρού	
αθλητή	διαθέτει	μεγαλύτερη	αγγείωση	και	
κινητικότητα	από	του	ενηλίκου.	Παρόλα	αυ-
τά,	η	τέλεια	αποκατάσταση	εξακολουθεί	να	
περιορίζεται	στην	περιφέρεια	του	μηνίσκου5.	
Βλάβη	στο	μηνίσκο	αυξάνει	τις	δυνάμεις	επα-
φής	μεταξύ	του	μηριαίου	και	της	κνήμης,	γε-
γονός	που	μπορεί	να	οδηγήσει	σε	μόνιμη	
βλάβη	του	αρθρικού	χόνδρου.

i. Κλινική εκτίμηση
Οι	παράγοντες	που	μπορούν	να	προδιαθέ-

σουν	σε	τραυματισμό	του	αθλητή	-συμπε-
ριλαμβανομένου	και	ενός	προηγούμενου	
τραυματισμού	και	μιας	μυϊκής	αδυναμίας-	
είναι	δυνατό	να	αποκαλυφθούν	κατά	τη	δι-
άρκεια	του	ελέγχου	πριν	την	αγωνιστική	πε-
ρίοδο.	Όταν	ένας	τραυματισμός	εμφανίζεται	
κατά	τη	διάρκεια	της	αγωνιστικής	περιόδου,	
βοηθά	μια	μεθοδική	προσέγγιση	στο	ιστορι-
κό	και	στη	φυσική	εξέταση	προκειμένου	να	
καταλήξουμε	στη	σωστή	διάγνωση.

ii. Ιστορικό
Είναι	συχνά	πιθανό	να	καταλήξουμε	σε	μια	

ακριβή	διάγνωση	απλά	κατανοώντας	πώς	
συνέβη	ο	τραυματισμός.	Καθώς	ο	ίδιος	ο	
ασθενής	μπορεί	να	μη	θυμάται,	προσπαθού-
με	να	ρωτήσουμε	κάποιον	που	ήταν	παρών	
στο	συμβάν	–πιθανώς	το	γονιό.	Είναι	επίσης	
σημαντικό	να	αναζητήσουμε	αν	ο	αθλητής	
είχε	κάποιο	προηγούμενο	πρόβλημα	στο	
γόνατό	του.

Σημαντικός	άμεσος	τραυματισμός	μπορεί	
να	προκαλέσει	κάταγμα	επιγονατίδας.	Αν	
ο	άκρος	πόδας	ήταν	σταθερός	στο	έδαφος	
κατά	τη	στιγμή	του	τραυματισμού,	τότε	είναι	
δυνατό	να	έχει	υποστεί	βλάβη	στον	έσω	ή	
έξω	πλάγιο	σύνδεσμο.	Εξάρθρωση	της	επι-
γονατίδας	μπορεί	να	εμφανιστεί	είτε	μετά	από	
άμεση	πλήξη	είτε	μετά	από	μια	περιστροφι-
κή	κίνηση	του	γόνατος.

Εάν	ο	ασθενής	ισχυρίζεται	ότι	ο	τραυματι-
σμός	έγινε	χωρίς	καμία	επαφή,	ότι	αισθάν-
θηκε	ένα	κρότο,	ότι	δεν	μπορούσε	να	συνε-
χίζει	να	παίζει	και	ότι	παρατήρησε	ότι	το	γό-
νατό	του	άρχισε	να	πρήζεται	σε	6-12	ώρες,	
η	διάγνωση	είναι	συνήθως	ρήξη	του	πρό-
σθιου	χιαστού	συνδέσμου	ή	λιγότερο	συχνά	
εξάρθρωση	της	επιγονατίδας.	Συμπτώματα	
αστάθειας	-η	αίσθηση	ότι	το	γόνατο	«φεύ-
γει»-	οδηγούν	στη	διάγνωση	της	ρήξης	του	
πρόσθιου	χιαστού,	ενώ	μηχανικά	συμπτώ-
ματα	-κλείδωμα,	πιάσιμο	και	κριγμός-	στην	
ύπαρξη	ελεύθερου	σώματος	στην	άρθρω-
ση	ή	στη	ρήξη	μηνίσκου.	Αναφορά	πόνου	
στην	πρόσθια	επιφάνεια	του	γόνατος	που	γί-
νεται	εντονότερος	με	το	ανέβασμα	σκάλας	
ή	με	το	βαθύ	κάθισμα	συντείνουν	στο	σύν-
δρομο	επιγονατιδομηριαίου	πόνου,	λόγω	
τραυματισμού	από	υπερκόπωση.	

iii. Φυσική εξέταση
Μπορεί	να	αποδειχθεί	ιδιαίτερα	δύσκολη	

η	εξέταση	ενός	τραυματισμένου	νεαρού	παι-

διού.	Για	να	ελαττώσουμε	το	φόβο	και	την	
ανησυχία	του,	πρέπει	να	μειώσουμε	τους	
χειρισμούς	στο	ελάχιστο.

iv. Βασική εκτίμηση
Ξεκινούμε	με	προσεκτική	και	ήπια	εξέτα-

ση	του	φυσιολογικού	γόνατος,	προκειμένου	
να	καθοριστούν	οι	παράμετροι	του	φυσιο-
λογικού,	αλλά	και	να	δοθεί	η	δυνατότητα	
για	ανάπτυξη	εμπιστοσύνης	από	τον	ασθε-
νή,	έτσι	ώστε	να	χαλαρώσει	και	να	επιτρέ-
ψει	τη	σαφή	και	ακριβή	εξέταση	του	παθο-
λογικού	γόνατος.	Κινώντας	το	παθολογικό	
άκρο,	πρέπει	πρώτα	να	κάνουμε	τις	κινήσεις	
που	προκαλούν	το	λιγότερο	πόνο	(αν	είναι	
δυνατό	ακολουθώντας	την	ίδια	σειρά	με	το	
φυσιολογικό).

Όπου	είναι	δυνατό,	πρέπει	να	παρατηρού-
με	τον	τρόπο	βαδίσματος	του	ασθενούς.	Μια	
ασυμμετρία	μπορεί	να	υποκρύπτει	μια	δια-
φορά	μήκους	των	ποδιών	ή	μια	δευτεροπα-
θή	χωλότητα	στον	πόνο.	Επίσης,	απαραίτητη	
είναι	η	εξέταση	των	ισχίων,	δεδομένου	ότι	η	
επιφυσιολίσθηση	της	μηριαίας	επίφυσης	ή	
άλλα	προβλήματα	της	περιοχής	μπορούν	να	
εκδηλωθούν	με	πόνο	στα	γόνατα.

Ελέγχοντας	για	την	ύπαρξη	οιδήματος,	εί-
ναι	σημαντικό	να	διαφοροδιαγνώσουμε	μια	
εξωαρθρική	συλλογή	ή	μια	προεπιγονατι-
δική	κύστη	από	μια	ενδοαρθρική	συλλογή.	
Η	συλλογή	επιβεβαιώνεται	από	την	αναπή-
δηση	της	επιγονατίδας	πάνω	στο	μηριαίο.	
Μικρότερες	συλλογές	διαπιστώνονται	μετα-
κινώντας	το	υγρό	πάνω,	μέσα	και	κάτω	από	
τον	υπερεπιγονατιδικό	θύλακο	και	παρατη-
ρώντας	την	έσω	πλευρά	της	άρθρωσης	για	
εμφάνιση	κυματισμού.	Ο	ασθενής	με	οξεία	
μεγάλη	συλλογή	υγρού	εμφανίζει	αίμαρθρο,	
λόγω	της	ενδαρθρικής	αιμορραγίας,	η	οποία	
υποκρύπτει	σημαντικό	ενδαρθρικό	τραυμα-
τισμό	.	Η	αναρρόφηση	με	βελόνα	της	μετα-
τραυματικής	συλλογής	σπάνια	είναι	απαραί-
τητη.	Παρόλα	αυτά	μπορεί	να	αποδειχθεί	
χρήσιμη	για	την	αποφυγή	σήψης,	αλλά	και	
για	την	υποχώρηση	του	πόνου.

v. Εκτίμηση κινητικότητας
Εκτιμούμε	προσεκτικά	την	κίνηση	του	γόνα-

τος.	Πόνος,	δυσκαμψία	και	μεγάλο	οίδημα	
είναι	παράγοντες	που	μπορούν	να	επηρεά-
σουν	την	κινητικότητα.	Απώλεια	παθητικής	
έκτασης	υποσημαίνει	ένα	κλειδωμένο	γόνα-
το,	το	οποίο	μπορεί	να	οφείλεται	σε	ελεύθε-
ρο	σώμα,	σε	ενδαρθρικό	κάταγμα,	σε	πα-
ρεκτοπισμένη	ρήξη	μηνίσκου	ή	παρεκτοπι-
σμένο	τμήμα	αρθρικού	συνδέσμου	(συνή-
θως	του	πρόσθιου	χιαστού).

Απεικονιστικός έλεγχος
i. Ακτινογραφικός έλεγχος

Οι	ακτινογραφίες	ενδείκνυνται	για	την	απο-
κάλυψη	παθολογίας	από	τα	οστά.	Οι	συνή-
θεις	προβολές	για	το	γόνατο	περιλαμβά-
νουν	την	οπισθοπρόσθια	λήψη	με	το	γόνα-
το	σε	πλήρη	έκταση	και	την	πλάγια	λήψη	με	
το	γόνατο	σε	κάμψη	30°.

Η	λήψη	Merchant	ή	λήψη	«ανατέλλοντος	
ηλίου»	γίνεται	με	το	γόνατο	σε	45°	κάμψη,	
τη	δέσμη	των	ακτίνων	σε	γωνία	30°	και	την	
κασέτα	τοποθετημένη	κάθετα	στην	εισερχό-
μενη	δέσμη	στο	μέσο	του	κάτω	άκρου.	Αυτή	
η	λήψη	είναι	χρήσιμη	σε	περιπτώσεις	πιθα-

νούς	επιγονατιδομηριαίας	παθολογίας	.
Η	λήψη	κατά	μήκος	του	αυλού	είναι	χρή-

σιμη	για	την	αποκάλυψη	ελεύθερων	σω-
μάτων.

Οι	λοξές	λήψεις	βοηθούν	στη	διερεύνηση	
καταγμάτων	κνημιαίου	plateau.

Οι	λήψεις	υπό	τάση	μπορούν	να	ζητηθούν	
για	την	επίδειξη	ενός	μη	ευδιάκριτου	κατάγ-
ματος	της	αυξητικής	πλάκας,	το	οποίο	είναι	
δυνατό	να	παρερμηνευτεί	ως	σύστοιχη	συν-
δεσμική	ρήξη,	όταν	οι	στατικές	λήψεις	είναι	
φυσιολογικές.

ii. MRI
Η	απεικόνιση	αυτού	του	είδους	συνήθως	

δεν	είναι	απαραίτητη	για	την	εκτίμηση	συν-
δεσμικών	τραυματισμών,	αλλά	μπορεί	να	εί-
ναι	ιδιαίτερα	χρήσιμη	για	τη	διερεύνηση	ρή-
ξεων	μηνίσκου	ή	για	τις	περιπτώσεις	όπου	η	
διάγνωση	είναι	επισφαλής.	Οι	Fischer	et	al.7	
βρήκαν	ότι	οι	μελέτες	με	MRI	ήταν	88%	ακρι-
βείς	σε	αυτές	τις	περιπτώσεις.	Προτείνεται	να	
μην	καταφεύγει	κανείς	στην	MRI	παρά	μόνο	
όταν	είναι	απόλυτα	αναγκαίο.

Η	παραπομπή	σε	ειδικό	ορθοπαιδικό	είναι	
χρήσιμη	σε	κάθε	περίπτωση	που	ο	παθολό-
γος	ή	ο	παιδίατρος	αισθάνεται	ότι	μια	πρόσθε-
τη	εκτίμηση	είναι	απαραίτητη	για	την	ακριβή	
εκτίμηση	και	θεραπεία	του	ασθενούς.

Επισκόπηση του τρόπου 
αντιμετώπισης

Η	ενδεδειγμένη	αντιμετώπιση	των	τραυμα-
τισμών	του	γόνατος	έχει	ως	κύριο	στόχο	τον	
έλεγχο	των	συμπτωμάτων.	Ξεκινούμε	με	ξε-
κούραση,	πάγο,	περίδεση	και	ανύψωση	του	
άκρου	σε	συνδυασμό	με	την	ενδεδειγμένη	
αναλγησία.	Πατερίτσες	και	νάρθηκες	γόνα-
τος	είναι	χρήσιμοι	για	σύντομο	χρονικό	δι-
άστημα	(ο	ασθενής	μπορεί	να	χρησιμοποι-
εί	πατερίτσες,	για	παράδειγμα,	όσο	εμφανί-
ζει	επώδυνη	χωλότητα).	Η	παρατεταμένη,	
ωστόσο,	ακινητοποίηση	οδηγεί	σε	δυσκαμ-
ψία	και	δυσλειτουργία.

Η	φυσικοθεραπεία	και	οι	λειτουργικοί	νάρ-
θηκες	είναι	δυνατό	να	επιταχύνουν	την	απο-
θεραπεία.	Τα	προγράμματα	αποκατάστα-
σης	δίνουν	έμφαση	στη	μυϊκή	ενδυνάμω-
ση,	έκταση	και	συνέργεια,	ώστε	να	ελαχι-
στοποιηθούν	οι	πιθανότητες	επαναλαμβα-
νόμενων	τραυματισμών.	Χρειάζεται	επίσης	
η	εκπαίδευση	του	ασθενούς	για	την	τροπο-
ποίηση	της	δραστηριότητάς	του.

Η	χειρουργική	θεραπεία	ενδείκνυται	σε	
επιλεγμένα	περιστατικά	ρήξης	του	πρόσθι-
ου	χιαστού	συνδέσμου,	ρήξης	μηνίσκου	ή	
παρεκτοπισμένου	κατάγματος.	Οι	ασθενείς	
που	έχουν	επαναλαμβανόμενη	επιγονατιδική	
εξάρθρωση,	επιφυσιολίσθηση	του	μηριαίου	
και	ελεύθερα	σώματα	που	δίνουν	συμπτώ-
ματα,	είναι	επίσης	υποψήφιοι	για	χειρουργι-
κή	επέμβαση.	Η	μετεγχειρητική	φυσικοθερα-
πεία	είναι	σημαντική	για	το	καλύτερο	τελικό	
αποτέλεσμα	μετά	από	επεμβάσεις	αποκατά-
στασης	συνδεσμικών	βλαβών,	ρήξεων	μη-
νίσκου	και	σοβαρών	καταγμάτων.

Οξείες τραυματικές βλάβες
Οι	περισσότεροι	οξείς	τραυματισμοί	μπο-

ρούν	να	ταξινομηθούν	είτε	στις	συνδεσμικές	
βλάβες,	στις	ρήξεις	μηνίσκου,	στα	κατάγματα	
είτε	στις	αστάθειες	της	επιγονατίδας.

Προβλήματα του γόνατος σε νεαρούς αθλητές 
Κλινική ανασκόπηση
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i. Συνδεσμικές βλάβες
Οι	ρήξεις	του	πρόσθιου	χιαστού	συνδέσμου	

απαντώνται	συχνότερα	σε	νεαρούς	άντρες	και	
γυναίκες,	ως	συνέπεια	της	μεγαλύτερης	προ-
σοχής	των	παθολόγων	σε	αυτές	τις	ηλικίες,	
των	καλύτερων	δυνατοτήτων	κλινικής	αξιο-
λόγησης	και	των	αναβαθμισμένων	διαγνω-
στικών	μεθόδων6.	Παλαιότερα	θεωρούνταν	
ότι	η	συχνότερη	αιτία	ρήξης	του	πρόσθιου	χι-
αστού	συνδέσμου	ήταν	οι	τραυματισμοί	στο	
ανώτερο	σημείο	της	κνήμης,	λόγω	της	σχετι-
κά	μεγαλύτερης	δύναμης	του	συνδέσμου	σε	
σχέση	με	το	σημείο	πρόσφυσης6,8.	

Σήμερα,	πιστεύουμε	ότι	είναι	περισσότερο	
συχνό	οι	ρήξεις	του	συνδέσμου	να	συμβούν	
ως	συνέπεια	μιας	διατμηματικής	ρήξης9.	Οι	
ρήξεις	του	πρόσθιου	χιαστού	έχουν	πτωχή	
πρόγνωση	σε	νεαρούς	αθλητές.	Στις	συνέ-
πειες	αυτού	του	τραυματισμού	περιλαμβά-
νονται	η	ρήξη	του	μηνίσκου,	η	βλάβη	του	
χόνδρου	και	οι	μόνιμες	αρθριτικές	αλλοιώ-
σεις,	λόγω	του	επαναλαμβανόμενου	τραυ-
ματισμού.

ii. Ευρήματα
Το	test	Lachman	αποκαλύπτει	αυξημένη	

πρόσθια	παρεκτόπιση	της	κνήμης	και	απώ-
λεια	της	ευκρινούς	αίσθησης	της	θέσης	του	
τελικού	σημείου	σε	σύγκριση	με	το	άλλο	
γόνατο.	Αν	και	είναι	ένας	σχετικά	ασυνήθι-
στος	τραυματισμός,	η	μερική	ρήξη	του	πρό-
σθιου	χιαστού	εμφανίζει	μια	μόλις	υποση-
μαινόμενη	αυξημένη	πρόσθια	παρεκτόπι-
ση,	γεγονός	που	κάνει	τη	διάγνωση	ακόμη	
πιο	δύσκολη.

iii. Αντιμετώπιση
Η	αρχική	μη	επεμβατική	αντιμετώπιση	πε-

ριλαμβάνει	ένα	πρόγραμμα	αποκατάστασης	
σχεδιασμένο	ώστε	να	ενδυναμωθεί	ο	τετρα-
κέφαλος	και	οι	καμπτήρες	την	κνήμη	μύες,	
σε	συνδυασμό	με	συμβουλές	για	τροπο-
ποίηση	της	δραστηριότητας,	ώστε	να	ελαχι-
στοποιηθεί	ο	κίνδυνος	υποτροπής.	Μερικοί	
ασθενείς	επωφελούνται	από	λειτουργικούς	
νάρθηκες	γόνατος,	για	τη	διευκόλυνση	της	
επιστροφής	στην	άθληση	μετά	την	ολοκλή-
ρωση	της	αποκατάστασης.	Η	μη	επεμβατι-
κή	αντιμετώπιση	συνήθως	δεν	εξαλείφει	τη	
λειτουργική	αστάθεια	του	γόνατος.

Οι	ασθενείς	που	συνεχίζουν	να	αισθάνονται	
ότι	το	γόνατό	τους	«φεύγει»	αποτρέπονται	
από	την	επιστροφή	τους	σε	αθλήματα	υψη-
λού	κινδύνου,	όπως	είναι	το	μπάσκετ	και	το	
ποδόσφαιρο.	Για	τους	ασθενείς	που	επιμέ-
νουν	να	συμμετέχουν	σε	αθλητικές	δραστη-
ριότητες,	κατά	τη	διάρκεια	των	οποίων	υπο-
βάλλουν	το	γόνατο	σε	δυνάμεις	διάτμησης	
και	περιστροφής,	γίνεται	μια	συζήτηση	με	
τους	γονείς,	ώστε	να	γίνει	κατανοητή	η	πο-
λυπλοκότητα	των	εκδοχών	που	σχετίζονται	
με	τους	κινδύνους	για	περαιτέρω	τραυματι-
σμούς	του	γόνατος	και	τους	κινδύνους	μι-
ας	επέμβασης.

Η	πλαστική	του	πρόσθιου	χιαστού	συνδέ-
σμου	αποτελεί	μια	εξαιρετική	πρόκληση,	
μια	και	οι	συνήθεις	τεχνικές	που	εφαρμόζο-
νται	στους	ενήλικες	παραβιάζουν	τις	ανοι-
κτές	φυσιακές	πλάκες	των	ανώριμων	σκελε-
τικά	αθλητών	και	μπορούν	να	οδηγήσουν	σε	
αναπτυξιακές	ανωμαλίες.	Μερικοί	χειρουρ-
γοί	υιοθετούν	ενδαρθρικές	τεχνικές,	οι	οποί-
ες	δεν	παραβιάζουν	τις	φυσιακές	πλάκες10,11.	
Άλλοι	αναφέρουν	καλά	συνολικά	αποτε-
λέσματα	διαπερνώντας	τις	ανοικτές	φυσια-
κές	πλάκες9.

Η	χειρουργική	ανασύσταση	του	πρόσθιου	
χιαστού	συνδέσμου	δεν	είναι	πάντα	απαραί-
τητη.	Όταν	ενδείκνυται,	είναι	πιθανόν	ασφα-
λέστερο	να	παραταθεί	χρονικά,	έως	ότου	ή	
άπω	αυξητική	πλάκα	του	μηριαίου	να	έχει	
κλείσει	ή	να	κλείνει9.

Οι	τραυματισμοί	του	οπίσθιου	χιαστού	συν-
δέσμου	είναι	ασυνήθεις	σε	νεαρούς	αθλη-
τές	και	σπάνια	απαιτούν	χειρουργική	αποκα-

τάσταση6.	Σε	αυτές	τις	σπάνιες	περιπτώσεις,	
στις	οποίες	έχει	συμβεί	ένας	αποσπαστικός	
τραυματισμός,	η	χειρουργική	αποκατάσταση	
πρέπει	να	ληφθεί	υπόψιν.	Οι	τραυματισμοί	
των	έσω	και	έξω	πλαγίων	συνδέσμων	σχε-
δόν	πάντα	αντιμετωπίζονται	μη	επεμβατικά,	
με	ασκήσεις	ανάκτησης	του	εύρους	κινητι-
κότητας	και	με	ειδικούς	νάρθηκες.

Ρήξεις μηνίσκων
Αυτοί	οι	τραυματισμοί	είναι	λιγότερο	συ-

χνοί	στους	εφήβους	σε	σχέση	με	τους	ενήλι-
κες,	λόγω	της	αυξημένης	δύναμης	και	ελα-
στικότητας	του	μηνίσκου	στη	νεαρή	ηλικία.	
Οι	ρήξεις	είναι	δύσκολο	να	διαγνωσθούν	
στους	νεαρούς	αθλητές	και	συχνά	υποε-
κτιμώνται6.	

Σύμφωνα	με	τους	Morrissy	et	al.12	οι	τραυ-
ματισμοί	του	μηνίσκου	σε	άτομα	κάτω	των	
13	ετών	διαγιγνώσκονται	μόνο	στο	40%	των	
περιπτώσεων.

i. Ευρήματα
Ευαισθησία	στη	γραμμή	της	άρθρωσης,	μη-

χανικά	συμπτώματα,	για	παράδειγμα	κλεί-
δωμα	και	τράβηγμα,	και	μια	επαναλαμβα-
νόμενη	συλλογή	υγρού	υποδεικνύουν	την	
παρουσία	μιας	ρήξης	μηνίσκου.	Το	ιστορι-
κό	και	η	περιγραφή	του	μηχανισμού	βλά-
βης	βοηθούν	επίσης.	

Σε	μερικές	περιπτώσεις	η	MRI	επιβεβαιώ-
νει	τη	διάγνωση.

ii. Αντιμετώπιση
Η	αρθροσκόπηση	είναι	σχεδόν	πάντα	απα-

ραίτητη.	Σε	πολλές	περιπτώσεις	μπορεί	να	
πραγματοποιηθεί	μια	απλή	συρραφή,	ειδι-
κά	στην	περίπτωση	περιφερικής	ρήξης.	Η	
εκτομή	του	μηνίσκου	δεν	πρέπει	να	είναι	η	
πρώτη	εκλογή.

Αντίθετα,	η	προστασία	του	ιστού	του	μη-
νίσκου	θα	πρέπει	να	είναι	η	πρώτη	μας	μέ-
ριμνα3,4,6.
Κατάγματα 

Τα	κατάγματα	γύρω	από	το	γόνατο	διακρί-
νονται	σε	oστεοχόνδρινα,	ενδοαρθρικά	και	
σε	κατάγματα	της	αυξητικής	πλάκας.

Τα	φυσιακά	κατάγματα	απαιτούν	ιδιαίτερη	
προσοχή,	λόγω	της	δυνατότητας	να	προκα-
λέσουν	στο	μέλλον	διαταραχές	στην	ανά-
πτυξη,	περιλαμβανομένης	της	αναπτυξια-
κής	παύσης	και	της	γωνιώδους	παραμόρ-
φωσης3.

Η	άπω	μηριαία	φυσιακή	πλάκα	ευθύνεται	
για	το	70%	της	ανάπτυξης	του	μηριαίου3.	Οι	
τραυματισμοί	αυτής	της	περιοχής	είναι	πε-
ρισσότερο	συχνοί	σε	σχέση	με	τους	τραυ-
ματισμούς	στην	εγγύς	περιοχή	της	κνήμης,	
με	την	πλειονότητά	τους	να	κατατάσσονται	
στην	κατηγορία	Ι	ή	ΙΙ	σύμφωνα	με	την	ταξι-
νόμηση	Salter3.	

Ο	ασθενής	μπορεί	να	αναφέρει	ένα	πρό-
σθιο	έσω	ή	έξω	κτύπημα,	παρουσία	οιδή-
ματος	και	περιφερική	ευαισθησία.	Μπορεί	
να	παρουσιάζει	αστάθεια	σε	ραιβότητα	ή	
βλαισότητα,	η	οποία	μπορεί	να	οδηγήσει	
σε	λανθασμένη	διάγνωση	ρήξης	πλαγίου	
συνδέσμου.	Αν	οι	στατικές	ακτινογραφίες	
είναι	φυσιολογικές,	είναι	πιθανό	να	χρεια-
στούν	λήψεις	υπό	τάση	για	την	επιβεβαίω-
ση	της	διάγνωσης.

Αποσπαστικά	κατάγματα	του	κνημιαίου	
κυρτώματος	είναι	σχετικά	σπάνια	και	συ-
νήθως	εμφανίζονται	σε	αθλητές	που	συμ-
μετέχουν	σε	αθλήματα	με	αναπηδήσεις	και	
λακτίσματα.	

Το	κάταγμα	ξεκινά	από	την	άπω	μετάφυση	
και	μπορεί	να	εκτείνεται	εγγύς	κατά	μήκος	
της	φύσης	και	της	επίφυσης	μέσα	στην	άρ-
θρωση	του	γόνατος.	Τα	κατάγματα	της	επι-
γονατίδας	μπορούν	να	εμφανιστούν	είτε	ως	
μεμονωμένες	βλάβες	είτε	σε	συνδυασμό	με	
αποσπαστικά	κατάγματα	του	επιγονατιδικού	
ή	του	τένοντα	του	τετρακεφάλου.

i. Ευρήματα
Εκσεσημασμένο	οίδημα	και	περιφερική	

ευαισθησία	σε	έναν	ασθενή	που	έχει	δεχτεί	
ένα	κτύπημα	από	έσω	ή	έξω	υποδεικνύει	
ένα	πιθανό	κάταγμα	της	άπω	μηριαίας	ή	της	
εγγύς	κνημιαίας	αυξητικής	πλάκας.	

ii. Αντιμετώπιση
Τα	μη	παρεκτοπισμένα	κατάγματα	αντι-

μετωπίζονται	με	ακινητοποίηση	με	γύψο.	
Η	θέση	ακινητοποίησης	ποικίλλει	ανάλογα	
με	τον	τύπο	του	κατάγματος.	Τα	μη	παρε-
κτοπισμένα	κατάγματα	του	άνω	άκρου	της	
κνήμης	αντιμετωπίζονται	με	κλειστή	ανά-
ταξη	και	ακινητοποίηση	με	γύψο	με	το	γό-
νατο	σε	πλήρη	έκταση	ή	ελαφρά	κάμψη,	η	
οποία	ασκεί	ελάχιστη	τάση	στον	πρόσθιο	
χιαστό	σύνδεσμο1,3.

Κατάγματα	του	ανώτερου	άκρου	της	κνή-
μης,	που	είναι	σημαντικά	παρεκτοπισμέ-
να,	απαιτούν	ανοικτή	ανάταξη	και	εσωτερι-
κή	οστεοσύνθεση.	Ακόμη	και	με	τη	θερα-
πεία	του	κατάγματος	της	κνήμης,	50%	των	
ασθενών	εμφανίζουν	αργότερα	χαλαρότη-
τα	του	πρόσθιου	χιαστού	συνδέσμου,	λό-
γω	της	βλάβης	που	υπέστη	την	ίδια	στιγμή	
με	το	κάταγμα8.

Τα	κατάγματα	της	αυξητικής	πλάκας	μπο-
ρούν	συνήθως	να	αντιμετωπιστούν	με	ανά-
ταξη	και	ακινητοποίηση.	Αν	δεν	μπορεί	να	
επιτευχθεί	ανατομική	ανάταξη	με	ήπιους	χει-
ρισμούς,	τότε	ενδείκνυται	η	ανοικτή	ανάτα-
ξη.	Τα	κατάγματα	της	επιγονατίδας	απαιτούν	
χειρουργική	αποκατάσταση.

Αστάθεια επιγονατίδας 
Η	επιγονατιδική	αστάθεια	είναι	ιδιαίτερα	

συχνή	σε	έφηβες	γυναίκες.	Στους	προδι-
αθεσικούς	ανατομικούς	παράγοντες	περι-
λαμβάνονται	η	βλαισογονία,	το	συγγενές	
εξάρθρημα	του	ισχίου,	η	πλατυποδία,	η	
πρόσθια	στροφή	του	μηριαίου,	η	κνημιαία	
συστροφή	και	η	υποπλαστική	πλάγια	ακ-
μή	της	τροχιλίας.	

Η	συσχέτιση	διατρέχει	μια	κλίμακα	από	
την	ασυμπτωματική	πλάγια	μετατόπιση	ή	
τα	επεισόδια	ελάχιστης	χαλάρωσης	έως	το	
τραυματικό	εξάρθρημα	της	επιγονατίδας,	
που	απαιτεί	την	τυπική	ανάταξη	υπό	ενδο-
φλέβια	χορήγηση	χάλασης.	

Πρόσφατες	αναφορές	υποδεικνύουν	μια	
υψηλή	επίπτωση	οστεοχόνδρινων	καταγ-
μάτων	σχετιζόμενα	με	επιγονατιδικό	εξάρ-
θρημα13.

i. Ευρήματα
Οι	ασθενείς	με	οξύ	εξάρθρημα	της	επιγο-

νατίδας	έχουν	μεγάλη	παραμόρφωση	και	
περιορισμένη	κινητικότητα.	Συχνά	έχουν	
εντοπισμένη	ευαισθησία	στον	έσω	μηριαίο	
επικόνδυλο,	όπου	ο	έσω	επιγονατιδομηρι-
αίος	σύνδεσμος	προσφύεται.	

Πόνος	με	τη	φόρτιση	της	επιγονατίδας,	πε-
ριεπιγονατιδική	ευαισθησία	και	δυσανεξία	
στους	χειρισμούς	της	επιγονατίδας	ή	κατά	
την	μετατόπισή	της	προς	τα	έξω	αποτελούν	
άλλα	συνήθη	ευρήματα.

ii. Αντιμετώπιση
Ελεύθερα	σώματα	ορατά	ακτινολογικά	

γενικά	απαιτούν	την	αφαίρεσή	τους	αρ-
θροσκοπικά.	

Η	επιγονατιδική	αστάθεια	αντιμετωπίζεται	
συνήθως	επιτυχώς	με	ασκήσεις	τετρακεφά-
λου	και	χρήση	ειδικού	νάρθηκα,	αν	και	οι	
ασθενείς	που	παρουσιάζουν	χρόνια	επα-
ναλαμβανόμενα	εξαρθρήματα	μπορούν	
να	χρειαστούν	χειρουργική	αποκατάστα-
ση.	Οι	διαδικασίες	χειρουργικής	αποκατά-
στασης	περιλαμβάνουν	τεχνικές	εγγύς	και	
άπω	μαλακών	μορίων.	Οι	άπω	οστικές	τε-
χνικές	ενδείκνυνται	μόνο	σε	σκελετικά	ώρι-
μα	άτομα14.

Βλάβες λόγω υπερκόπωσης

Αυτές	οι	βλάβες	γίνονται	όλο	και	πιο	συ-
χνές	σε	έφηβους	αθλητές.	Διάφοροι	πα-
ράγοντες	συντελούν	σε	αυτό,	μεταξύ	των	
οποίων	η	αυξημένη	συμμετοχή	σε	αθλή-
ματα	που	απαιτούν	τεχνικές	προπόνησης	
ιδιαίτερα	επιθετικές	και	ανάρμοστες	για	την	
ηλικία	των	αθλητών1.	

Την	ίδια	στιγμή,	το	γενικό	επίπεδο	φυ-
σικής	κατάστασης	της	σημερινής	νεολαί-
ας	είναι	ελαττωμένο1.	Οι	έφηβοι	αθλητές	
συνηθέστερα	σε	σχέση	με	παλαιότερες	γε-
νιές	μεταπηδούν	βίαια	από	μακρές	περιό-
δους	καθιστικής	ζωής	μπροστά	στην	τηλε-
όραση	ή	τον	υπολογιστή,	σε	σύντομες	πε-
ριόδους	ενασχόλησης	με	αθλήματα	υψη-
λών	απαιτήσεων.

Στις	συνήθεις	βλάβες	λόγω	υπερκόπωσης	
περιλαμβάνονται	η	τενοντίτιδα,	οι	χρόνιες	
μυϊκές	θλάσεις,	οι	οστεοχονδρίτιδες	και	το	
σύνδρομο	επιγονατιδομηριαίου	πόνου.	

Οι	αιτίες	ποικίλλουν,	αλλά	γενικά	περι-
λαμβάνουν	τα	στοιχεία	της	συνεχούς	υπο-
μέγιστης	καταπόνησης,	χωρίς	να	δίνεται	το	
απαραίτητο	χρονικό	περιθώριο	για	απο-
κατάσταση,	της	πτωχής	προετοιμασίας	και	
της	σχετικά	μη	ισορροπημένης	μυϊκής	ανά-
πτυξης15.

Τενοντίτιδες
Οι	τενοντίτιδες	του	τετρακεφάλου	και	του	

επιγονατιδικού	εμφανίζονται	κυρίως	σε	
αθλήματα	που	απαιτούνται	αναπηδήσεις,	
όπως	είναι	το	μπάσκετ	και	το	βόλεϊ.	Οι	τε-
νοντίτιδες	συνήθως	ανταποκρίνονται	σε	προ-
γράμματα	που	επικεντρώνονται	σε	διατά-
σεις	του	τετρακεφάλου	και	των	καμπτήρων	
της	κνήμης	μυών,	καθώς	και	σε	τροποποίη-
ση	της	δραστηριότητας,	αλλά	η	φυσικοθε-
ραπεία	είναι	περιστασιακά	απαραίτητη.	Οι	
χρόνιες	μυϊκές	θλάσεις	μπορούν	επίσης	να	
υποχωρήσουν	με	την	ανάπαυση.

Η	επαναλαμβανόμενη	καταπόνηση	στο	
κνημιαίο	κύρτωμα	και	στον	κάτω	πόλο	της	
επιγονατίδας	που	συμβαίνουν	κατά	τη	δι-
άρκεια	των	αναπηδήσεων	και	των	λακτι-
σμάτων,	μπορεί	επίσης	να	προδιαθέσει	
τον	αθλητή	σε	εξωαρθρική	οστεοχονδρί-
τιδα.	Η	νόσος	Osgood-Schlatter	είναι	η	
οστεοχονδρίτιδα	του	ανώτερου	τμήματος	
της	κνήμης,	ενώ	η	νόσος	Sinding-Larsen-
Johansson	είναι	η	ανάπτυξη	ενός	δευτερο-
γενούς	κέντρου	οστεοποίησης	στον	κατώ-
τερο	πόλο	της	επιγονατίδας.

Η	αντιμετώπιση	είναι	συμπτωματική,	η	
αποκατάσταση	σχετίζεται	με	την	ξεκούρα-
ση	και	οι	υποτροπές	είναι	σπάνιες.	Σχεδόν	
όλες	οι	περιπτώσεις	της	νόσου	Osgood-
Schlatter	αναφέρονται	ότι	είναι	ασυμπτω-
ματικές	κατά	την	ενήλικο	ζωή15.

Υπάρχουν	αντίθετες	απόψεις	σχετικά	με	
την	αιτία	της	οστεοχονδρίτιδας	του	μηριαί-
ου	κονδύλου.	Οι	ασθενείς	αντιμετωπίζο-
νται	συμπτωματικά	και	η	χειρουργική	απο-
κατάσταση	είναι	συνήθως	απαραίτητη	μό-
νο	σε	περίπτωση	καταγμάτων	με	ελεύθε-
ρο	σώμα.	Οι	βλάβες	μπορούν	να	θερα-
πευτούν	όταν	ο	ασθενής	αποκτήσει	σκελε-
τική	ωριμότητα.

Σύνδρομο επιγονατιδομηριαίου 
πόνου

Το	σύνδρομο	επιγονατιδομηριαίου	πό-
νου	αποτελεί	την	πιο	συχνή	αιτία	πόνου	
στην	πρόσθια	επιφάνεια	του	γόνατος,	ιδι-
αίτερα	σε	νεαρές	γυναίκες	και	σε	αθλητές	
που	τρέχουν	και	πηδούν.	Αυτός	ο	πόνος	
δεν	οφείλεται	συνήθως	σε	επιγονατιδομη-
ριαία	αστάθεια.	

Η	χονδρομαλάκυνση	(μαλάκυνση	του	χόν-
δρου)	δεν	είναι	απαραίτητα	η	ενδεδειγμένη	
διάγνωση,	αφού	συχνά	δεν	υπάρχει	ορατή	
παθολογία	από	τον	αρθρικό	χόνδρο.

Στα	συμπτώματα	περιλαμβάνονται	ο	πόνος	
στην	οπίσθια	επιφάνεια	της	επιγονατίδας,	ο	
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οποίος	επιτείνεται	με	το	ανέβασμα	της	σκά-
λας	και	το	παρατεταμένο	κάθισμα16.	

Η	μη	χειρουργική	αντιμετώπιση	είναι	σχε-
δόν	πάντα	απαραίτητη	και	περιλαμβάνει	
ασκήσεις	ενδυνάμωσης	του	τετρακεφάλου,	
εκτάσεις	των	καμπτήρων	της	κνήμη	μυών	
και	της	λαγονοκνημιαίας	ταινίας,	αντιφλεγ-
μονώδη	φάρμακα	και	περιστασιακή	χρή-
ση	ελαστικών	επιγονατίδων.	Η	χειρουρ-
γική	αντιμετώπιση	συνήθως	δεν	βοηθά,	
αντίθετα	είναι	δυνατό	να	χειροτερέψει	το	

πρόβλημα.
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