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Ce factori pot predispune la luxația de rotulă?
Este vorba de factori anatomici: 

•  Displazia femuro-patelară (cea mai frecventă cauză de luxație de 
rotulă). 

•  Genu valgum (picioarele în X); 

•  Poziționarea inaltă (patelă alta) sau lateralizată a rotulei; 

•  Alterări torsionale la nivelului femurului și/sau tibiei. 

Ce este o luxație de rotulă?

Luxația de rotulă are loc atunci când rotula 
iese din articulația genunchiului - cel mai des 
alunecând în exteriorul său. 

La cine apare?
Poate apare la oricine. De obicei apare în urma unui traumatism dar nu numai, atunci când există anumiți factori anatomici 
care predispun la ieșirea rotulei din articulație. În general, luxația de rotulă este mai frecvent intalnită la femei. 

Radiografie cu rotula în poziție normală (stânga) și luxată lateral (dreapta)



Ce simptome provoacă?
Este un eveniment foarte dureros. Durerea dispare după ce rotula revine în locul său, acest lucru producându-se spontan 
sau în urmă unor manevre realizate de o persoană specializată. 

Cum tratăm un prim episod de luxație?
Deși probabilitatea de re-luxație după un prim episod este destul de mare (peste 50%), nu se recomandă inițial realizarea 
unui tratament chirurgical. Tratamentul nechirurgical vizează purtarea unei orteze sau taping special care să mentină rotula 
în poziție corectă și ulterior exerciții pentru intărirea mușchilor coapsei.  Ghipsul nu este recomandat dacă nu există o 
fractură asociată. 

Cum am putea preveni recidiva?
Nici un studiu realizat nu a demonstrat că ar exista un tratament 
nechirurgical specific care ar putea preveni re-luxația după un prim 
episod. 

 Imagine RMN genunchi post-luxație de rotulă: a se observa ruptura LPFM și edemul osos 
ce apare la nivelul rotulei și femurului în urma impactului acesteia la ieșirea din articulație 



Ce se întâmplă dacă nu se tratează?
Ieșirea frecventă din articulația a rotulei, în afara durerii intense pe care o provoacă pe moment, poate determina o 
leziune a cartilajului patelar, leziune în general ireversibilă. 

Care este tratamentul atunci când recidivează luxația de rotulă?
În principiu, intervenția chirurgicală vizează 2 aspecte: tratamentul țesuturilor moi (reconstrucție ligamentară) și corecția 
factorilor anatomici osoși predisponenți. Obiectivul comun al acestor metode terapeutice este menținerea rotulei pe 
axul normal, centrată în trohlea femurală. 

Imagine genunchi cu rotula luxată (stânga) si radiografie corespunzătoare 
(dreapta)

Când trebuie tratată luxația recidivantă? 
În general, după minim 2 episoade de luxație sau subluxație trebuie luat în considerare tratamentul chirurgical. 



În ce constă intervenția chirurgicală?
Trebuie înțeles că este vorba de un tratament chirurgical “a la carte”, în funcție de necesitatea corectării factorilor 
anatomici. Reconstrucția țesuturilor moi este întotdeauna necesară.  Este vorba de reconstrucția ligamentului patelo-
femural medial (MPFL) cu tehnici anatomice și minim invazive.  

Corecția factorilor anatomici implică frecvent o repoziționare a tuberozității de inserție distală a tendonului rotulian 
(osteotomie de tuberozitate tibială).  

În anumite cazuri, poate fi necesară și corecția genu valgum-ului, a displaziei trohleare sau, rareori, a torsiunii femurale sau 
tibiale. 

Imagine schematică cu reconstrucția anatomică a ligamentului 
patelo-femural medial (LPFM) 

Imagine schematică a osteotomiei de schimbare a poziției 
(medializare) tuberozității tibiale



Diferă tratamentul la copii?
Da. La copii cu cartilajul de creștere prezent nu putem 
realiza tehnici care să îl deterioreze. Deci practic nu putem 
acționa decât asupra țesuturilor moi (reconstrucția 
ligamentului patelo-femural medial) fără însă să putem 
schimba factorii anatomici osoși.  

De asemenea, riscul unei noi recidive, chiar și după 
operație, este mai mare decât la populația adultă. 

 Toate aceste detalii trebuie discutate, iar decizia luată de 
comun acord între părinți și chirurgul ortoped. 

Imagine schematică cu reconstrucția anatomică a ligamentului patelo-femural medial (LPFM) la copii cu evitarea lezării cartilajului de creștere



Când trebuie să fie efectuată intervenția chirurgicală?  
   
 Operația aceasta nu este o urgență. De fapt, este extrem  
este important să întârziem operația pană când dispare  
inflamația apărută în genunchi după un episod de 
instabilitate rotuliană. 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.  
  
Ce fel de anestezie este folosită?  
   
 De obicei, se realizeaza 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 sau internist vă va suplimenta aceste analize cu 
altele necesare.  
  

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 tehnicilor minim invazive 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 LPFM nu este necesară. În 
anumite situații (osteotomie de tuberozitate tibială, 
reparatie de cartilaj) 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.  
   
Am nevoie de un RMN de control? 

Nu. Este suficient un control clinic postoperator. Dacă s-a 
realizat o reparație a cartilajului atunci se va realiza un RMN 
de control dar nu mai devreme de 8-9 luni de la operație. 
Pentru osteotomie de tuberozitate este nevoie de un 
control radiologic.  
   
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, operatia pentru instabilitate rotuliană este o 
operație de succes.  
 Progresele în tehnicile chirurgicale și recuperare au condus  
 la o rată de succes de 95% pentru obținerea unei rotule 
stabile.  
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