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Ce este Ligamentul Încrucișat Anterior (LIA)? 

Ligamentul încrucișat anterior (LIA) este principalul 
ligament din interiorul genunchiului. Este situat între partea 
din spate a femurului (osul coapsei) și partea din față a 
tibiei (osul gambei) și participă la mișcările articulației 
genunchiului, împiedicând translația excesivă și 
rotația tibiei față de femur. 

Cum se poate rupe LIA? 

LIA este cel mai frecvent lezionat în timpul unei mișcări de 
pivotare sau răsucire a genunchiului atunci când piciorul 
este fix pe sol. Acest lucru se poate întâmpla în timpul unor 
sporturi precum fotbal, baschet, handbal sau schi. Rareori 
poate fi lezionat în timpul unei lovituri directe asupra  
genunchiului, sau prin hiperflexia sau extensia acestuia. 

De unde știu că mi-am rupt LIA-ul? 

De obicei, o ruptură de LIA determină o durere bruscă și o 
senzație de scăpare a genunchiului. Mulți pacienți pot simți 
(chiar auzi) o troznitură in momentul traumatismului. In plus, 
genunchiul se umflă în mod obișnuit în primele 2-3 ore 
după leziune. Dacă leziunea este mai veche, principalul 
simptom este senzația de scăpare a genunchiului in timpul 
activitatii.  
Examenul clinic de catre un chirurg ortoped specializat in 
aceste leziuni poate determina dacă exista o leziune a LIA. 

Imagine artroscopică LIA integru (sus) și complet rupt (jos)



Am nevoie de radiografie? 
  
Radiografia nu ajută la diagnosticul rupturii de LIA, această leziune fiind practic 
“invizibilă” pe radiografia convențională. De obicei se realizează un set de 
radiografii față și profil a genunchiului pentru a înlătura alte leziuni, osoase sau 
de cartilaj, precum fracturi sau gonartroză precoce.  
   
Am nevoie de un RMN?   
   
Precum am mai spus, diagnosticul este în primul rând clinic, prin examinarea 
genunchiului. RMN-ul ne confirmă leziunea și ne evidențiază magnitudinea ei 
(leziune parțială sau completă). În plus, ne va da detalii despre posibile leziuni 
asociate (menisc, cartilaj, alte ligamente) și ne va ajuta în planificarea 
tratamentului definitiv.  
   
Ce alte leziuni mai pot apare odată cu ruperea LIA-ului?  
   
Cel mai frecvent poate apare o leziune de menisc. Meniscurile sunt structuri 
aflate în interiorul genunchiului, ca niște “pernuțe” care protejează cartilajul la 
traumatisme. Multe dintre leziunile de menisc ce apar odată cu ruptura de LIA 
se pot repara (coase) odată cu tratamentul chirurgical al LIA. Practic, prezența 
unei leziuni de menisc reparabile ne duce către un tratament chirurgical al LIA și 
cu o oarecare urgență pentru realizarea lui.   
Pot apare de asemenea leziuni ligamentare, cel mai comun fiind ligamentul 
colateral medial, LCM. Acest ligament este situat pe partea internă a 
genunchiului și impiedică piciorul să se deplaseze spre exterior.  
 În unele cazuri, apar și leziuni ale cartilajului articular, vizibile pe RMN și care,  
 de asemenea, pot fi abordate la momentul intervenției chirurgicale, dacă este 
necesar.  

Radiografie (stânga) si RMN (dreapta) pentru o 
leziune completă LIA

Imagine artroscopică ruptură  de menisc (sus) si 
leziune de cartilaj (jos)



Care sunt opțiunile de tratament pentru leziunile de LIA?  
   
 LIA odată rupt nu se poate vindeca singur, dar asta nu înseamnă că toate 
rupturile de LIA trebuie să fie operate. Există mulți factori implicați în decizia de 
a-l opera sau nu. Unul dintre factori este nivelul de activitate. LIA este cel mai 
important pentru sporturile de tăiere și pivotare, cum ar fi tenis, fotbal, baschet 
și schi. De asemenea pentru persoanele cu locuri de muncă solicitante fizic care 
implică ridicări de greutăți sau cățărări sau pentru persoanele care nu sunt 
dispuse sau nu pot să-și modifice stilul de viață activ. Acestea sunt încurajate să 
ia în considerare operația de LIA.   
 În schimb, persoanele cu un stil de viată sedentar pot trăi cu LIA rupt. Cu toate 
acestea, dacă simt o instabilitate (scăpare) a genunchiului la activități cotidiene 
simple cum ar fi coborârea scărilor, trecerea peste o bordură, sprint după 
autobuz, etc, atunci se recomandă chirurgia pentru stabilizarea LIA și pentru a 
preveni deteriorarea ulterioară a genunchiului.  
   
Ce se întâmplă dacă nu îmi operez LIA-ul rupt?  
   
Dacă nu vă operați leziunea de LIA și nu aveți o instabilitatea a genunchiului, nu 
există nici o dovadă că în viitor veți avea probleme suplimentare. Totuși, dacă 
reveniți la sporturi de pivotare a genunchiului și acesta scapă, puteți provoca 
daune suplimentare, Acestea de obicei fiind rupturi de menisc și de cartilaj.   
Gândiți-vă la o mașină care are un “joc” la o bucșă. În timp apare o uzură dacă 
nu este schimbată. Același lucru se întâmplă și cu ruptura acestui ligament. În 
timp, datorită acestui “joc” și solicitării în articulație pot apărea aceste leziuni, 
iar mai apoi, dacă un este tratată, poate apare o artroză precoce a articulației.  
  



Există vreo diferență dacă se rupe LIA la copii?  

 Da, sunt diferențe. Pe de o parte, copii, în marea lor 
majoritate, sunt extrem de activi, chiar dacă nu sunt 
neapărat implicați într-un sport de performanță. Practic, 
joaca este un sport de “contact”, ce implică pivotare. Pe de 
altă parte, datorită creșterii participării copiilor în sporturi 
de performanță, a crescut și incidența leziunilor la nivelul 
genunchilor, LIA fiind una dintre ele. Deci, ca și nivel de 
activitate, avem o indicație clară. De asemenea, trebuie 
știut că această vârstă este perioada de “risc”. Statistic, s-a 
văzut că incidența de re-ruptură după operația de LIA este 
mult mai mare decât la populația adultă, datorită acestui 
fapt reîntoarcerea la sporturi de contact trebuind să fie 
întârziată.  

 Operația de LIA este și ea mai complicată față de adulți. 
La copii reconstrucția trebuie să evite cartilajele de 
creștere. Un fapt pozitiv la copii este capacitatea biologică 
de cicatrizare mult mai crescută. De aceea, în unele cazuri, 
spre deoseire de adulți, există și posibilitatea reparării LIA, 
recuperând practic ligamentul inițial. Există tehnici pentru 
toate acestea, experiența chirurgului ortoped fiind foarte 
importantă.  

 Toate aceste detalii trebuie discutate, iar decizia luată de 
comun acord între părinți și chirurgul ortoped. Schemă cu reconstrucţia LIA pentru pacienţi cu cartilaje de creștere prezente



Cum se realizează operația pentru ruptura de LIA?  
   
 Deoarece LIA odată rupt nu se vindecă, ligamentul trebuie să 
fie înlocuit (reconstruit). Pentru aceasta se folosesc tehnici 
artroscopice.   
 Artroscopul este un instrument cu fibră optică care este 
introdus în articulația genunchiului printr-o incizie mică. Este 
conectat la o videocameră, iar imaginea este vizualizată pe un 
monitor TV.  Artroscopul permite evaluarea întregii articulații a 
genunchiului, de la rotulă, cartilaj, meniscuri, ligamente, etc. 
Cu ajutorul unor instrumente de mici dimensiuni ce sunt 
introduse prin incizii suplimentare se evaluează și apoi se 
tratează orice leziune, de la reparație, reconstrucție până la 
eliminare.  

 În reconstrucția de LIA, practic se înlocuiește ligamentul 
rupt cu o grefă - ligament de înlocuire, plasată în 
articulație la locul vechiului LIA și apoi fixată în os. Fixarea 
poate varia în funcție de tipul de grefă dar, în multe cazuri, 
se face cu “butoane” speciale și/sau șuruburi 
bioabsorbabile (care se dizolvă în timp). Deși reconstrucția 
LIA este efectuată în principal artroscopic,  este nevoie de 
o mică incizie pentru recoltarea grefei, variind ca poziție și 
dimensiuni în funcție de tipul grefei utilizate. 

Imagine intraoperatorie al unei artroscopii de genunchi

Schema unei reconstrucțiii de LIA

Buton

Grefă

Șurub



Ce fel de grefă este folosită pentru noul ligament? 

 Tendoanele ischio-gambiere (hamstring) sunt practic tendoanele 
care se folosesc cu cea mai mare fecvență pentru reconstrucția de 
LIA.  Ele se recoltează printr-o mică incizie pe partea internă a 
genunchiului. Apoi se prepară grefa prin îndoirea acestora în 2 sau 
3 părți.  
 O altă variantă este tendonul cvadricipital. A devenit mai popular 
în ultimii ani datorită grosimii sale și puținelor probleme pe care le 
poate da în zona de extracție. Este practic grefa cea mai folosită 
pentru re-rupturile de LIA.   
 Tendonul rotulian a fost practic grefa cea mai folosită în trecut. 
Principalul său avantaj este integrarea mai rapidă a grefei în os. 
Datorită acestui motiv mulți chirurgi ortopezi îl preferă pentru 
reconstrucția LIA la sportivii de performanță. Rezultatele sale 
funcționale nu diferă de cele ale celorlalte grefe. Se extrage printr-o 
o incizie de aprox 5-6cm în partea din față a genunchiului. Practic se 
scoate partea centrală a tendonului rotulian împreună cu 2 pastile 
osoase. Are dezavantajul că ar putea provoca dureri în partea din 
față a genunchiului mai ales la statul ghemuit sau în genunchi.  
 Alogrefele sunt țesuturi care provin de la băncile de țesuturi. Sunt 
foarte puțin disponibile în România. Dr. Dragoș Popescu le 
folosește în reconstrucțiile multi-ligamentare, atunci când propriile 
grefe ale pacientului nu sunt suficiente.  
 Țesuturile artificiale, în principal LARS, sunt o altă posibilă 
alternativă pentru reconstrucția de LIA.  
 Aproape toate grefele pot fi utilizate cu succes, dar decizia trebuie 
să fie discutată cu chirurgul dumneavoastră. 

Diferitele tipuri de grefe pentru reconstrucţia LIA:  

A - hamstring; B - tendon cvadricipital; C - tendon rotulian; 
D - alogrefa tendon ahilian; E - LARS.



Când trebuie să fie efectuată intervenția chirurgicală?  
   
 Operația de LIA nu este o urgență. De fapt, este extrem  
este important să întârziem operația pană când dispare  
inflamația apărută în genunchi după ruptura ligamentului. 
Scopul așteptării este scăderea durerii și recâștigarea 
mobilității complete a genunchiului înainte de intervenția 
chirurgicală. În general, aceasta durează 2 pană la 3 
săptămani pentru majoritatea pacienților,dar poate varia. 
Dacă nu facem acest lucru, pierderea mobilității înainte de 
operație poate face mai probabilă apariția unei rigidități 
după intervenția chirurgicală. Dacă totuși se realizează 
intervenția imediat după traumatism, trebuie să ne asigurăm 
înainte că această fază inflamatorie nu s-a inițiat.   
   
Ce fel de anestezie este folosită?  
   
 Reconstrucția LIA este efectuată, de obicei, cu anestezie 
rahidiană. Acest lucru poate fi, de asemenea, completat cu 
un bloc de nerv femural, pentru a ajuta la controlarea durerii 
postoperatorii.  
   
Ce trebuie să fac pentru a mă pregăti pentru operație?  
   
 Personalul nostru vă va instrui cu privire la orice 
documentație care poate fi necesară. În ziua intervenției 
chirurgicale, vi se vor efectua niște analize bazice de sânge. 
Dacă sunteți mai în vârstă sau aveți alte boli, medicul 
anestezist va suplimenta aceste analize.  

 În noaptea înaintea operației, dacă aceasta se va efectua în 
cursul dimineții (până la ora 15:00), nu veți putea bea nici 
mânca după miezul nopții. Dacă intervenția se va realiza 
după-amiază, puteți lua un mic dejun frugal la oră 7:00.  
   
 Pot continua să-mi iau medicamentele?  
   
 Trebuie să întrerupeți administrarea medicamentelor 
antiagregante și anticoagulante cu câteva zile înainte de 
operație, sub controlul anestezistului.   
 Continuați să luați orice alte medicamente prescrise, cum ar 
fi pentru hipertensiune arterială, diabet, etc. pană în ziua 
intervenției chirurgicale.   
   
 Cât timp voi fi în spital?  
   
 Aproape toți pacienții petrec o singură noapte în spital. A 
doua zi după operație, se va pansa plaga și veți începe să 
mergeți cu cârje și realiza exercițiile de mobilitate și forță.  
   
 Care sunt complicațiile acestei intervenții chirurgicale?  

 Utilizarea tehnicile artroscopice scade probabilitatea 
acestor complicații. Ele pot fi rigiditatea, durerea 
persistentă,  instabilitate reziduală sau re-ruperea grefei. 
Alte complicațiile includ infecție, sângerare, leziuni ale 
nervilor, cheaguri de sânge sau probleme cu anestezia. 



Ce trebuie să fac după operație?  
   
Dietă:  
 Reluați-vă dieta obisnuită cât mai curând posibil. Cel mai 
bine este să începeți cu lichide înainte de a trece la alimente 
solide.  

Medicamente:  
 Veți primi o retetă pentru medicamente pentru durere și 
anticoagulante pentru a evita formarea cheagurilor de 
sânge.  
   
Pansament:  
 Veți avea un bandaj circular la externare. Acesta se va da 
jos la 2-3 zile de la externare și se va înlocui cu plasturi auto-
adezivi. Dacă genunchiul continuă să fie foarte umflat atunci 
va trebui refăcut bandajul circular.   
   
Duș:  
 Va puteți dușa la 2 -3 zile de la externare, folosind o 
protecție de plastic (pungă sau folie de plastic).  
   
Cârje:  
 Veți avea nevoie de cârje în primele 3-4 săptămâni de la 
operație pentru a proteja genunchiul.  
   

Orteză:  
 Pentru reconstrucțiile simple de LIA nu este necesară. În 
anumite situații (reparație de menisc concomitentă, revizie 
de LIA, etc) vi se va da o orteză articulată cu instrucțiuni 
pentru mers și exerciții.   

 Gheață:  
 Foarte importantă în primele zile după operație!! Se va 
aplica aproximativ 20 de minute la 2-3 ore în acest interval.  
Apoi doar după exerciții fizice.   
   
Scoaterea firelor/capselor:  
 Vor fi scoase la 10-12 zile  după operație. Ocazional se pot 
utiliza suturi care se absorb și nu trebuie să fie scoase.  
   
 Exerciții:  
 Veți primi o serie de exerciții pentru primele săptămâni 
după operație. Apoi veți continua sub supravegherea unui 
kinetoterapeut.   
   
 Întoarcerea la muncă sau la școală:  
 Puteți să vă întoarceți la școală sau la lucru (birou) la 10-14 
zile, deplasându-vă cu ajutorul cârjelor. Dacă locul de muncă 
implică mai multă mers pe jos sau activitate fizică, va trebui 
să lipsiți pentru o perioadă mai lungă de timp.  



Ce implică recuperarea?  
   
 Recuperarea este aproape la fel de importantă ca și 
intervenția chirurgicală în obținerea unui bun rezultat. Are 
mai multe obiective: 1) permiterea vindecării țesuturilor; 2) 
recâștigarea mobilității; 3) recâștigarea forței și echilibrului; 
și 4) reîntoarcerea la sport. Este recomandabil de a o realiza 
sub controlul medicului care v-a operat și al unui 
kinetoterapeut.  
   
Când mă pot întoarce la sport?  
   
 În general, vi se va permite să reveniți la sport între patru  
la șase luni după operație. Înainte de aceasta, trebuie să 
aveți o bună mobilitate, forță și control asupra genunchiului. 
În cele mai multe cazuri, va dura minim șase luni pentru a 
reveni la sporturi de pivotare.  
   
Voi avea nevoie de o orteză pentru sport?  
   
 După o intervenție chirurgicală reușită, ar trebui să vă puteți 
întoarce la toate sporturile fără a utiliza o orteză. Cu toate 
acestea, mulți pacienți se simt mai siguri în primul an după 
operație purtând o orteză pentru sport.  
   

Succes  
   
 În ansamblu, reconstrucția LIA este o operație de succes.  
 Progresele în tehnicile chirurgicale și recuperare au condus  
 la o rată de succes de 95% pentru obținerea unui genunchi 
stabil.  
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