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Νεότερα δεδομένα
για τη ρήξη
του πρόσθιου χιαστού

O

πρόσθιος χιαστός σύνδεσµος (ΠΧΣ) παρέχει το 85%
της σταθερότητας του γόνατος εµποδίζοντας την
παρεκτόπιση της κνήµης
προς τα εµπρός σε σχέση µε το µηρό.
Επιπλέον περιορίζει τη στροφή της κνήµης και την παρεκτόπιση σε ραιβότητα
ή βλαισότητα. Κατά µέσο όρο έχει
µήκος 32 mm και πλάτος 7-12 mm. Εκφύεται από τον έξω µηριαίο κόνδυλο
και καταφύεται στην πρόσθια κεντρική
χώρα του κνηµιαίου πλατώ. Αποτελείται
από 2 δέσµες. Η πρόσθια εσωτερική
δέσµη είναι σε µέγιστη τάση κατά την
κάµψη του γόνατος και συµβάλλει στον
περιορισµό της πρόσθιας µετατόπισης
της κνήµης. Η οπίσθια εξωτερική δέσµη
έχει µέγιστη τάση στην έκταση του γόνατος και συµβάλλει στη στροφική σταθερότητα. Ο ΠΧΣ αποτελείται κατά 90%
από κολλαγόνο τύπου 1 και κατά 10%
από κολλαγόνο τύπου 3.
Στις ΗΠΑ πραγµατοποιούνται κάθε
χρόνο 400.000 συνδεσµοπλαστικές
ΠΧΣ. Η ρήξη του ΠΧΣ είναι 4,5 φορές
συχνότερη στις γυναίκες. Η ρήξη προκαλείται από στροφική κάκωση του γόνατος, χωρίς επαφή µε άλλο αθλητή, µε
το πόδι καθηλωµένο στο έδαφος.
Συχνά συνοδεύεται µε ρήξη µηνίσκου,
παρατηρούνται ρήξεις του έξω µηνίσκου στο 54% των περιπτώσεων οξείας
ρήξης ΠΧΣ. Ασθενείς µε χρόνια ρήξη
ΠΧΣ εµφανίζουν χόνδρινες βλάβες και
σύνθετες, µη επιδιορθώσιµες ρήξεις
µηνίσκου µε µακροπρόθεσµη εξέλιξη
σε οστεοαρθρίτιδα.
Τη στιγµή του τραυµατισµού οι
ασθενείς αναφέρουν χαρακτηριστικό
ήχο σαν κάτι να κόπηκε, µε συνοδό έντονο πόνο και οίδηµα του γόνατος
λόγω αιµάρθρου. Στην κλινική εξέταση
ο ασθενής κρατά το γόνατο σε σύγκαµψη και οι δοκιµασίες Lachman και
Pivot shift είναι θετικές. Οι ακτινογραφίες γόνατος είναι συνήθως φυσιολογικές. Όταν παρατηρείται κάταγµα τύπου
Segond στην πρόσθια εξωτερική κνήµη

σηµαίνει απόσπαση του πρόσθιου εξωτερικού συνδέσµου του γόνατος και
παρατηρείται στο 75-100% των ρήξεων
ΠΧΣ.
Η διάγνωση επιβεβαιώνεται µε τη
µαγνητική τοµογραφία όπου διαπιστώνεται ρήξη των ινών στις διάφορες ακολουθίες και εικόνα οστικού οιδήµατος
στο µέσο τριτηµόριο του έξω µηριαίου
κονδύλου και στο οπίσθιο τριτηµόριο
του έξω κνηµιαίου πλατώ.
Η θεραπεία των ρήξεων ΠΧΣ είναι
κατά κανόνα χειρουργική. Η συντηρητική αγωγή επιλέγεται για ασθενείς χαµηλών απαιτήσεων χωρίς χαλαρότητα
των αρθρώσεων, όπου εφαρµόζεται
πρόγραµµα φυσιοθεραπείας και τροποποίησης των δραστηριοτήτων. Σε αυτούς τους ασθενείς παρατηρείται
αυξανόµενη φθορά του αρθρικού χόνδρου και των µηνίσκων.
Η χειρουργική θεραπεία αφορά τη
συρραφή του ΠΧΣ και τη συνδεσµοπλαστική. Η συρραφή του ΠΧΣ ενδείκνυται όταν υπάρχει πρόσφατη ρήξη
3-4 εβδοµάδων και υπάρχει απόσπαση
του ΠΧΣ από τον έξω µηριαίο κόνδυλο.
Πραγµατοποιείται µε ειδική αρθροσκοπική τεχνική τύπου internal brace.
Η συνδεσµοπλαστική του ΠΧΣ διενεργείται από την παιδική µέχρι τη
µέση ηλικία. Άλλες συνοδές βλάβες
όπως ρήξη µηνίσκου, οπισθίου χιαστού
και οπισθίας έξω γωνίας αντιµετωπίζονται στον ίδιο χρόνο. Αν υπάρχει
βλάβη του έσω πλαγίου συνδέσµου
είναι προτιµότερο η συνδεσµοπλαστική

του ΠΧΣ να γίνει µετά την επούλωση
του έσω πλαγίου συνδέσµου.
Συνήθως χρησιµοποιείται αυτοµόσχευµα οπισθίων µηριαίων τενόντων,
επιγονατιδικού τένοντα ή τένοντα τετρακεφάλου. Αλλοµοσχεύµατα πλέον
χρησιµοποιούνται σπάνια. Το τετραπλό
αυτοµόσχευµα οπισθίων µηριαίων
χρησιµοποιείται συχνότερα κατά την
πρωτογενή συνδεσµοπλαστική, έχοντας πλεονέκτηµα τον λιγότερο πόνο και
τη µικρότερη χειρουργική τοµή κατά
την λήψη του. Το αυτοµόσχευµα
του επιγονατιδικού τένοντα συνηθέστερα χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις
αναθεώρησης της συνδεσµοπλαστικής
ΠΧΣ.
Οι επιπλοκές περιλαµβάνουν την
αποτυχία της συνδεσµοπλαστικής
λόγω κακής τοποθέτησης των οστικών
τούνελ, τη σηπτική αρθρίτιδα, τη δυσκαµψία και αρθροUνωση, τη ρήξη επιγονατιδικού τένοντα, το κάταγµα
επιγονατίδας, τον πόνο στην πρόσθια
επιφάνεια του γόνατος και το σύνδροµο του συµπλόκου περιοχικού
πόνου.
Η αρθροσκοπική συνδεσµοπλαστική του ΠΧΣ γίνεται µε ηµερήσια νοσηλεία ή µε µία διανυκτέρευση στο
νοσοκοµείο. Άµεσα µετεγχειρητικά ο
ασθενής κινητοποιείται και ακολουθεί
ειδικό πρόγραµµα αποκατάστασης.
Η χειρουργική µας οµάδα παρέχει
οριστική θεραπεία για τη ρήξη του ΠΧΣ
µε πλήρη αποκατάσταση στη φυσιολογική δραστηριότητα.

