
Βλάβες στον ΠΧΣ είναι αρκετά 
συνηθισμένες στον αθλητικό 
πληθυσμό. Η χειρουργική 
αποκατάσταση της ρήξης του Προσθίου 
Χιαστού Συνδέσμου επαναφέρει τη 
λειτουργικότητα και τη σταθερότητα 
στο γόνατο. Δευτερεύουσες συνοδές 
βλάβες συνδέσμων, αρθρικού χόνδρου, 
αρθρικού υμένα και μηνίσκων, μπορεί 
να επηρεάσουν την επιτυχία ή αποτυχία 
της χειρουργικής αποκατάστασης.
Η χειρουργική τεχνική, η μετεγχειρητική 
φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση 
καθώς και οι προσδοκίες του ασθενούς, 
παίζουν σημαντικό ρόλο στο τελικό 
αποτέλεσμα.

Τα μέτρα έκβασης που χρησιμοποιούνται στη 
βιβλιογραφία περιλαμβάνουν τα υποκειμενικά 
μέτρα του πόνου και της ικανοποίησης του ασθε-

νούς, καθώς επίσης και των αναφερόμενων επεισο-
δίων αστάθειας των ασθενών και της επιστροφής στο 
προ του τραυματισμού επίπεδο δραστηριότητας. Μια 
φτωχή έκβαση μπορεί να προκύψει από τις χειρουρ-
γικές επιπλοκές, την επαναλαμβανόμενη αστάθεια ή 
το μηνισκικό και χόνδρινο τραυματισμό.

Διάφορα μοντέλα αξιολόγησης -συγκεκριμένα για γόνατο- 
έχουν χρησιμοποιηθεί, όπως το Lysholm και η International 
Knee Documentation Committee (IKDC). Τα αντικειμενι-
κά μέτρα περιλαμβάνουν την απώλεια κίνησης, λειτουργι-
κών μετρήσεων δύναμης, του Lachman τεστ και του pivot-
shift τεστ. Αν και το pivot-shift τεστ συσχετίζεται με τα υπο-
κειμενικά συμπτώματα και τη λειτουργικότητα της άρθρω-
σης, άλλες αντικειμενικές μετρήσεις, συμπεριλαμβανομέ-
νης της δοκιμής Lachman, δε συσχετίζονται με την τελι-
κή έκβαση.

Παρ’ ότι υπάρχει κάποιο κενό στη διεθνή βιβλιογραφία 
σχετικά με την αναθεώρηση της χειρουργικής αποκατά-
στασης του ΠΧΣ, είναι κρίσιμο να εξεταστούν επαρκώς τα 
αίτια της χειρουργικής αποτυχίας κατά την αρχική αποκα-
τάσταση.

Επιπλοκές χειρουργικής αποκατάστασης 
του ΠΧΣ

Η χειρουργική αποκατάσταση της ρήξης του Προσθίου 
Χιαστού Συνδέσμου μπορεί μερικές φορές να συνδεθεί με 
μετεγχειρητικές επιπλοκές. Αυτές περιλαμβάνουν την απώ-
λεια κίνησης, επαναλαμβανόμενο πόνο ή αρθρίτιδα και δυσ-
λειτουργία του εκτατικού μηχανισμού.

Αυτές οι επιπλοκές μπορούν να εμφανιστούν ταυτόχρο-
να και να είναι δύσκολο να διακριθούν σαφώς. Η απώλεια 
κίνησης είναι η περισσότερο συχνή επιπλοκή, που εμφανί-
ζεται από 11% έως και 35% μετά από τη χειρουργική απο-
κατάσταση του ΠΧΣ.

Η απώλεια κίνησης μπορεί να προκληθεί από την παρα-
τεταμένη ακινητοποίηση, την τριβή του μοσχεύματος στη 
διακονδύλια εντομή, τη μη ανατομική τοποθέτηση του μο-
σχεύματος, τη μόλυνση ή την αντανακλαστική συμπαθητική 
δυστροφία ή η αιτία μπορεί να είναι ιδιοπαθής.

Αποτυχία χειρουργικής αποκατάστασης 
του ΠΧΣ: τραυματική

Η αστάθεια στις αρχές της μετεγχειρητικής περιόδου μπο-
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Αρθροσκοπική αποκατάσταση της ρήξης ΠΧΣ με 
αυτομόσχευμα (οπίσθιοι μηριαίοι).
Η σωστή εγχειρητική τεχνική και οι σωστές μετρήσεις 
στην τοποθέτηση του μοσχεύματος είναι ο βασικός πα-
ράγοντας επιτυχίας στην αποκατάσταση του ΠΧΣ.
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ρεί να αποδοθεί στο τραύμα του μοσχεύματος του ΠΧΣ 
πριν από την πλήρη ενσωμάτωσή του. Η αποτυχία στην 
περιοχή του μοσχεύματος μπορεί να εμφανιστεί εάν το μό-
σχευμα τραυματίζεται πριν από την πλήρη βιολογική εν-
σωμάτωσή του.

Η πρόωρη επιστροφή στον αθλητισμό πριν από την 
πλήρη αποκατάσταση του νευρομυϊκού ελέγχου μπορεί 
να κάνει το γόνατο λιγότερο ικανό να απαντάει στα συνε-
χή stress και περισσότερο επιρρεπές σε επαναλαμβανό-
μενους τραυματισμούς.

Η αστάθεια μπορεί να εμφανιστεί και προς το τέλος της 
μετεγχειρητικής περιόδου ως συνέπεια μιας τραυματικής 
δύναμης παρόμοιας στο μέγεθος με αυτήν που απαιτείται 
για την αρχική ρήξη του ΠΧΣ. Η αποτυχία που προκαλεί-
ται από επαναλαμβανόμενο τραυματισμό εμφανίζεται σε 
5% με 10% των ασθενών που έχουν επιστρέψει στο προ-
τραυματισμού επίπεδο δραστηριότητας.

Παρόμοιες με την αρχική ρήξη αποτυχίες εμφανίζονται 
χαρακτηριστικά λόγω της ποιότητας του μοσχεύματος.

Μια συστηματική ανασκόπηση από 9 τυχαιοποιημέ-
νες μελέτες, οι οποίες σύγκριναν αυτομόσχευμα οστο-τέ-
νοντας-όστο (επιγονατιδικός) εναντίον οπισθίων μηριαί-
ων (hamstring), κατέδειξε ένα γενικό ποσοστό αποτυχί-
ας 3,6%.

Αποτυχία χειρουργικής αποκατάστασης ΠΧΣ: 
μη τραυματική

Η χειρουργική αποκατάσταση του ΠΧΣ μπορεί να απο-
τύχει για ποικίλους λόγους εκτός από το επαναλαμβανό-
μενο τραύμα. Συχνά, ένας συνδυασμός παραγόντων συμ-
βάλλει σε ένα φτωχό αποτέλεσμα. Οι αιτίες της αποτυχίας 
έχουν ταξινομηθεί στα λάθη χειρουργικής τεχνικής, στην 
αποτυχία της ενσωμάτωσης του μοσχεύματος και στο επα-
ναλαμβανόμενο τραύμα.

Λάθη xειρουργικής τεχνικής
Το λάθος στη χειρουργική τεχνική είναι η πιο κοινή αιτία 

της αποτυχίας του μοσχεύματος του ΠΧΣ. Η ζημιά στο μό-
σχευμα κατά τη διάρκεια της παρασκευής ή κατά τη διάρ-
κεια της σταθεροποίησης μπορεί να οδηγήσει στην αδυ-
ναμία και την αποτυχία του μοσχεύματος.

Η μη ανατομική τοποθέτηση του μοσχεύματος, η τριβή 
(impingement) στους μηριαίους κονδύλους και η ανεπαρ-
κής σταθεροποίηση του μοσχεύματος, τα οποία έχουν σαν 
αποτέλεσμα τον τραυματισμό του μοσχεύματος, μπορούν 
να οδηγήσουν σε μια φτωχή έκβαση. Η μη ανατομική μη-
ριαία και κνημιαία τοποθέτηση των σηράγγων (tunnels) εί-
ναι σημαντική αιτία της αποτυχίας της χειρουργικής απο-
κατάστασης του ΠΧΣ.

Η λάθος τοποθέτηση των σηράγγων οδηγεί στις υπερβο-
λικές αλλαγές στο μήκος του μοσχεύματος σε όλο το εύ-
ρος της κίνησης, που οδηγεί στην πλαστική παραμόρφω-
σή του και στην επακόλουθη χαλάρωσή του.

Η ιδανική τοποθέτηση της μηριαίας σήραγγας είναι όσο 
το δυνατόν πιο μακριά, οπισθίως του notch, χωρίς βλά-
βη του οπίσθιου φλοιού. Επειδή η μηριαία σύνδεση του 
ΠΧΣ είναι πολύ κοντά στον άξονα της περιστροφής του γο-
νάτου, μικρές αλλαγές στην τοποθέτηση του μοσχεύμα-
τος, μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στην εμβιομη-
χανική των γονάτων.

Το πιο κοινό λάθος στην κατασκευή του μηριαίου tunnel 
είναι η πρόσθια τοποθέτησή του, ιδιαίτερα στην αρθροσκο-
πική τεχνική, όπου μπορεί να είναι δύσκολο να απεικονι-
στεί η over the top θέση. Η πολύ πρόσθια μηριαία τοπο-
θέτηση του tunnel οδηγεί στην υπερβολική τάση του μο-
σχεύματος στην κάμψη, με συνέπεια τον περιορισμό της 
κάμψης των γονάτων, της μεγάλης τάσης στην περιοχή της 
σταθεροποίησης του μοσχεύματος και του ενδεχόμενου 
υπερβολικού τεντώματος του μοσχεύματος.

Αν και δε φαίνεται να είναι ιδιαίτερα επιβλαβές στο μό-
σχευμα, η οπίσθια τοποθέτηση των tunnel μπορεί να οδη-

γήσει σε υπερβολική τάση του μοσχεύματος στην έκταση 
των γονάτων και μικρό έλλειμμα στην κάμψη. Η τοποθέτη-
ση του μηριαίου tunnel πολύ κοντά στον κεντρικό άξονα 
του μηριαίου, προκαλεί μικρό έλλειμμα στην περιστροφή. 
Πολλοί χειρουργοί τοποθετούν το κνημιαίο tunnel στο οπι-
σθιο-εσωτερικό τμήμα του ίχνους του ΠΧΣ (foot-print).

Η κνημιαία σήραγγα (tunnel) πρέπει να είναι παράλλη-
λη και λίγο οπισθίως της γραμμής Blumensaat στην ακτι-
νογραφία, με το γόνατο σε πλήρη έκταση. Η τοποθέτηση 
της κνημιαίας σήραγγας σε απόσταση μικρότερη από 23 

χιλ. από το πρόσθιο χείλος της κνήμης προκαλεί σίγου-
ρα την πρόσκρουση του μοσχεύματος (impingement) και 
σύσπαση σε κάμψη.

Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι η προσθιο-εσωτερική τοπο-
θέτηση της κνημιαίας σήραγγας προκαλεί συσπάσεις κάμ-
ψης και έκτασης. Η οπίσθια θέση της κνημιαίας σήραγγας εί-
ναι ιδιαίτερα σημαντική για να αποφεύγεται η πρόσκρουση 
(impingement) σε γόνατα με σημαντικό recurvatum ή στις 
διακονδύλιες οροφές που είναι πολύ κάθετες. Η μεγάλη 
οπίσθια τοποθέτηση του κνημιαίου tunnel μπορεί, εντού-
τοις, να οδηγήσει στην υπερβολική χαλαρότητα στην κάμ-
ψη και την πρόσκρουση του μοσχεύματος (impingement) 
στον οπίσθιο χιαστό σύνδεσμο.

Η ενδιάμεση ή πλευρικότερη θέση της σήραγγας μπο-
ρεί, επίσης, να βλάψει τις αρθρικές επιφάνειες των έσω και 
έξω κνημιαίων plateau και μπορεί να προσκρούσει στην 
εσωτερική επιφάνεια της διακονδύλιας οροφής. Επιπλέον, 
η πολύ κάθετη τοποθέτηση του μοσχεύματος μπορεί να 
παρέχει την προσθιοπίσθια σταθερότητα αλλά όχι και τη 
στροφική σταθερότητα του μοσχεύματος.

Η πρόσκρουση του μοσχεύματος στη διακονδύλια οροφή 
μπορεί να προκληθεί από τη μη σωστή τοποθέτηση των 
σηράγγων, το ανεπαρκές notchplasty (κονδυλοπλαστική) 
και μόσχευμα μεγάλου μεγέθους (υπερβολικά χοντρό).

Το γδάρσιμο στον πλευρικό μηριαίο κόνδυλο ή τη δια-
κονδύλια οροφή μπορεί να οδηγήσει σε χρόνια υμενίτι-
δα, στη βαθμιαία τριβή των χιαστών συνδέσμων και στην 
ενδεχόμενη αποτυχία.

Κατά τη διάρκεια της άμεσης μετεγχειρητικής περιόδου, 
οι περιοχές της σταθεροποίησης του μοσχεύματος έχουν 
λιγότερο κίνδυνο να αποτύχουν από το ίδιο το μόσχευμα. 

Η σταθεροποίηση του μοσχεύματος πρέπει να είναι αρκε-
τά ασφαλής να κρατήσει το μόσχευμα σε ισχύ σε όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας της βιολογικής ενσωμάτωσης.Οι 
βίδες σταθεροποίησης, εντούτοις, μπορεί να επιπλεχθούν 
με το μη θεμιτό μέγεθος της οστικής «τάπας», με το οστε-
οπενικό οστό, με την αποκλίνουσα ή συγκλίνουσα τοπο-
θέτηση των βιδών σε σχέση με την οστική «τάπα», καθώς 
και με το ενδιάμεσο τμήμα του μοσχεύματος. Η βέλτιστη 
τάση του μοσχεύματος είναι ακόμα ασαφής και μπορεί να 
εξαρτάται και από τον τύπο ιστού του μοσχεύματος. Η αλ-
λαγή της γωνίας κάμψης από 0ο έως 30ο κατά τη διάρκεια 
της τάσης του μοσχεύματος, διαδραματίζει ένα μεγαλύτε-
ρο ρόλο στην αυξανόμενη δύναμη του μοσχεύματος από 
την πραγματική τάση που εφαρμόζεται στο μόσχευμα τη 
στιγμή της σταθεροποίησης.

Ο δυναμικός ρόλος της προσθιο-εσωτερικής και οπισθιο-
εξωτερικής δεσμίδας του μοσχεύματος στη σταθερότητα 
στις διαφορετικές γωνίες κάμψης είναι ασαφής. Πρόσφατες 
μελέτες έχουν παρουσιάσει ότι η προσθιο-εσωτερική δέ-
σμη είχε μια σταθερή ένταση από την πλήρη έκταση έως 
τις 90ο της κάμψης, ενώ η οπισθιο-εξωτερική δέσμη μειώ-
θηκε σε τάση σε μεγαλύτερους βαθμούς κάμψης.

Οι μέχρι σήμερα μελέτες περιορίζονται από τον αδύνα-
μο σχεδιασμό τους, το μικρό αριθμό περιστατικών, την 
ετερογένεια του πληθυσμού και την έλλειψη ικανοποιητι-
κών control groups.

Επειδή η αναθεώρηση της αποκατάστασης της ρήξης του 
ΠΧΣ είναι σχετικά ασυνήθιστη και τα αποτελέσματα των 
σχετικών μελετών με συνήθως μικρά μεγέθη δειγμάτων, 
καθίσταται δύσκολο να εξαχθεί ένα ικανοποιητικό στατι-
στικό αποτέλεσμα.

Πολλές από αυτές τις μελέτες είτε χρησιμοποίησαν τε-
χνικές κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης που είναι σήμε-
ρα ξεπερασμένες ή αναξιόπιστες, όπως τα προσθετικά μο-
σχεύματα που χρησιμοποιούνται λιγότερο συχνά σήμερα. 
Ως εκ τούτου, η σχετικότητα αυτών των μελετών σε σύγ-
χρονη αναθεώρηση (revision) της αποκατάστασης της ρή-
ξης του ΠΧΣ είναι αβέβαιη.

Μια ενδεχόμενη μελέτη ομάδων πρέπει να διεξαχθεί για 
να προσδιορίσει τους παράγοντες κινδύνου για την απο-
τυχία του μοσχεύματος και να συγκρίνει τα αποτελέσμα-
τα της αναθεώρησης της αποκατάστασης του ΠΧΣ με την 
πρωτογενή αποκατάσταση του ΠΧΣ, ελέγχοντας για σημα-
ντικά σφάλματα στη χειρουργική τεχνική, στη διαδικασία 
της ενσωμάτωσης του μοσχεύματος, στην παρουσία βλά-
βης στον αρθρικό χόνδρο, καθώς και σε συνυπάρχουσες 
βλάβες στους μηνίσκους, κατά την πρώτη αναθεώρηση 
της ρήξης του ΠΧΣ.
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Τα αίτια αποτυχίας της χειρουργικής 
αποκατάστασης του ΠΧΣ μπορεί να είναι 

είτε τραυματικά, οφειλόμενα σε τραυματισμό 
του μοσχεύματος πριν την πλήρη ενσωμάτωσή 

του είτε σε μη τραυματικά, οφειλόμενα σε 
λάθη της χειρουργικής τεχνικής σε συνδυασμό 

με μια ποικιλία άλλων παραγόντων.

Η χειρουργική αποκατάσταση της ρήξης 
του Προσθίου Χιαστού Συνδέσμου 

επαναφέρει τη λειτουργικότητα 
και τη σταθερότητα στο γόνατο. 
Παρότι υπάρχει κάποιο κενό στη 

διεθνή βιβλιογραφία σχετικά 
με την αναθεώρηση της χειρουργικής 

αποκατάστασης του ΠΧΣ 
είναι κρίσιμο να εξεταστούν επαρκώς 
τα αίτια της χειρουργικής αποτυχίας 

κατά την αρχική αποκατάσταση.
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