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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η χειρουργική αντιμετώπιση των ρήξεων του 

προσθίου χιαστού συνδέσμου (ΠΧΣ) του γόνα-
τος έχει μια πραγματική ιστορία 122 χρόνων, από 
την 21η Νοεμβρίου 1895, όταν ο χειρουργός του 
γενικού θεραπευτηρίου του Λιντς Arthur William 
Mayo-Robson πραγματοποίησε σε 41χρονο αν-
θρακωρύχο, 9 μήνες μετά την κάκωσή του, την 
πρώτη επιτυχή καθήλωση στον αρθρικό υμένα και 
τους πέριξ ιστούς της απόσπασης των μηριαίων 
προσφύσεων αμφοτέρων των χιαστών συνδέσμων 
του δεξιού γόνατός του [Εικ.1].1 

Εικ.1: Η δημοσίευση της πρώτης επιτυχούς καθήλωσης των 
μηριαίων προσφύσεων αμφοτέρων των χιαστών συνδέσμων 

από τον Sir Arthur W. Mayo-Robson το 1903

Επειδή όμως η ιστορία της χειρουργικής αντιμε-
τώπισης είναι και η ιστορία της λειτουργικής ανα-
τομικής του συνδέσμου, της αναγνώρισης των μορ-
φών κάκωσής του και της ανάπτυξης αξιόπιστων 
μεθόδων για τη διάγνωσή τους, η ιστορία αυτή 
έχει διαδρομή αιώνων. Στη διαδρομή αυτή προς τη 
σύγχρονη επιστήμη, καινοτόμες ιδέες απορρίφθη-
καν ή ξεχάστηκαν και επεμβάσεις δοκιμάστηκαν με 
άκριτο ενθουσιασμό, επειδή επικράτησε ό,τι επέβα-
λε ο χειρουργικός συρμός ή η προσωπική ιδιοτρο-
πία παρά η επιστημονική αντικειμενικότητα. 

Η εξιστόρηση είναι εικονογραφημένη με 189 
εικόνες, γιατί «μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις» και 
διότι πρέπει να γνωρίσουμε και τα πρόσωπα που 
βρίσκονται πίσω από τα ονόματα που χρησιμοποι-
ούμε στην καθημερινή πρακτική μας, όπως π.χ. το 
Γεώργιο Νούλη και τον John Lachman για τη δοκι-
μασία Noulis-Lachman.

Για την εξιστόρηση αυτή προτιμήθηκε η χρονο-
λογική και όχι η θεματική μέθοδος (στην οποία π.χ. 
για τις εξελίξεις στην επιλογή του μοσχεύματος της 
συνδεσμοπλαστικής περιγράφονται οι εξελίξεις 
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από το 1903 για τα συνθετικά μοσχεύματα, από το 
1914 έως το 1990 για το μόσχευμα πλατείας περι-
τονίας, από το 1917 έως το 1990 για το μόσχευμα 
μηνίσκου, από το 1927 για το μόσχευμα επιγονα-
τιδικού συνδέσμου (patellar tendon), από το 1927 
για το μόσχευμα ισχιοκνημιαίων μυών (hamstring 
tendon) και από το 1929 για τα αλλομοσχεύματα, 
ή για τις εξελίξεις στις εξωαρθρικές τενοντοδέσεις 
περιγράφονται οι εξελίξεις από το 1913 ή για τις 
εξελίξεις στις άμεσες συρραφές των ρήξεων περι-
γράφονται οι εξελίξεις από το 1895 έως το 1990 ή 
για τις εξελίξεις στις αρθροσκοπικά υποβοηθούμε-
νες συνδεσμοπλαστικές περιγράφονται οι εξελίξεις 
από το 1980 κ.ο.κ), που ακολουθούν οι περισσότε-
ρες ιστορικές ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας.

Επειδή κάθε άρθρο εκφράζει τις απόψεις και 
βιώματα του συγγραφέα του, ο αναγνώστης πρέ-
πει να κρίνει με επιείκεια την ιδιαίτερη «αδυναμία» 
στην εξιστόρηση των δρώμενων στον ελληνικό και 
μάλιστα το βορειοελλαδικό χώρο από έναν ορ-
θοπαιδικό και όχι ιστορικό, που η ιστορία της επι-
στήμης του, με την πάροδο των χρόνων, του ασκεί 
ολοένα και περισσότερη γοητεία.

ΕΞΙΣΤΟΡΗΣΗ
Στο παλαιότερο γνωστό εγχειρίδιο για τα τραύ-

ματα, τον πάπυρο Edwin Smith (από το όνομα του 
αμερικανού αιγυπτιολόγου που τον αγόρασε το 
1862), που φυλάσσεται στην Ακαδημία Ιατρικής 
της Νέας Υόρκης, όπου περιγράφονται αναλυτικά 
(με διαγνωστική προσέγγιση, πρόγνωση και θερα-
πεία) σαράντα οκτώ χαρακτηριστικές περιπτώσεις 
τραυματισμών (κακώσεις, τραύματα, κατάγματα 
και εξαρθρήματα) της κεφαλής, του προσώπου, του 
αυχένα, του θώρακα και των άνω άκρων και πιθα-
νώς είναι προϊόν εμπειρίας στρατιωτικών μαχών, 
δεν περιγράφεται περίπτωση κάκωσης του γόνα-
τος στα σωζόμενα τμήματά του [Εικ.2]. Ο πάπυρος 
αυτός χρονολογείται από τη 16η-17η δυναστεία της 
αρχαίας Αιγύπτου (1600 π.Χ.), αλλά από αρκετούς 
θεωρείται αντίγραφο παλαιότερου χειρογράφου 
του Ιμούθη, καγκελάριου του Φαραώ Τοσόρθου, 
αρχιερέα, ιατρού και μηχανικού της 3ης δυναστείας 
(2650-2600 π.Χ.).

Εικ.2: Οι πινακίδες VI & VII του παπύρου Edwin Smith από 
την αίθουσα σπανίων χειρογράφων της Ιατρικής Ακαδημίας 

της Νέας Υόρκης (https://www.wikipedia.org)

Η λυρική ποιήτρια Σαπφώ η Λεσβία (640-570 
π.Χ.) [Εικ.3] έχει συνδεθεί (στην αγγλόφωνη βιβλι-
ογραφία)2 με την πρώτη καταγεγραμμένη χρήση 
της λέξης «μηνίσκος» από το όνομα του πατέρα 
του ψαρά Πελάγωνα (Μενίσκος) στο ποίημά της «ο 
τάφος του ψαρά» (ΤΩ ΓΡΥΠΕΙ ΠΕΛΑΓΩΝΙ ΠΑΤΗΡ 
ΕΠΕΘΗΚΕ ΜΕΝΙΣΚΟΣ ΚΥΡΤΟΝ ΚΑΙ ΚΩΠΑΝ, ΜΝΑ-
ΜΑ ΚΑΚΟΖΟΙΑΣ), δηλ. σε μετάφραση Χ. Κουβέλη 
«Για τον ψαρά Πελάγωνα ο πατέρας του ο Μενίσκος 
έστησε εδώ την άγκυρα και το κουπί του, να μνημο-
νεύουν την κακορίζικη ζωή του».

Εικ.3: Σαπφώ η Λεσβία

Ο «πατέρας της σύγχρονης Ιατρικής» Ιππο-
κράτης ο Κώος, υιός του Ηρακλείδη (Κως 460 
π.Χ. - Λάρισα 370 π.Χ.) [Εικ.4], ήταν ο πρώτος που 
επισήμανε ότι η αστάθεια του γόνατος μετά από 
τραυματισμό μπορεί να αποδοθεί σε ρήξη εσωτερι-
κών συνδέσμων του και άφησε την πρώτη γραπτή 
ιατρική άποψη της δυσκολίας αποκατάστασης των 
τραυματισμών του γόνατος.

Εικ.4: Ιπποκράτης ο Κώος
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Ο Κλαύδιος Γαληνός, υιός του Αίλιου Νίκωνα 
(Πέργαμος 129 - Ρώμη 199) [Εικ.5], ήταν ο πρώ-
τος που ονομάτισε τους χιαστούς συνδέσμους με 
τον όρο “ligamenta genu cruciata”, με βάση την 
εμφάνισή τους, αφού, ως ιατρός των μονομάχων 
της Ρώμης, είχε πιθανώς την ευκαιρία να τους 
δει μέσω τραυμάτων του γόνατος και ο πρώτος 
που περιέγραψε τον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο ως 
δομή που υποστηρίζει την άρθρωση και αποτρέπει 
την ανώμαλη κίνηση του γόνατος.

Εικ.5: Κλαύδιος Γαληνός

Το 1543, ο «ιδρυτής της σύγχρονης ανθρώπι-
νης ανατομίας» Andreas Vesalius (Andries van 
Wesel, 1514-1564) [Εικ.6] δημοσίευσε στη Βα-
σιλεία το 7τομο έργο του “De Humani Corporis 
Fabrica” [Εικ.7], με πλήρη περιγραφή του ανθρω-
πίνου σώματος, βασιζόμενος σε ανατομές που 
έκανε ο ίδιος (και όχι χειρουργός-κουρέας υπό την 
καθοδήγηση ιατρού) στην Πάντοβα και πιθανή ει-
κονογράφηση από τον Jan Stephen van Calcar ή 
άλλους μαθητές του Τισιανού.3 Στο 2ο τόμο του 
βιβλίου αυτού υπάρχει η πρώτη γνωστή επίσημη 
ανατομική μελέτη του ανθρωπίνου ΠΧΣ.4

Εικ.6: Andreas Vesalius

Εικ.7: Το εξώφυλλο του βιβλίου του Andreas Vesalius “De 
Humani Corporis Fabrica” (έκδοση 1543 - https://www.

wikipedia.org)

Το 1813, ο Leopoldo Marco Antonio Caldani 
(1725-1813) [Εικ.8], ανατόμος και φυσιολό-
γος, δημοσίευσε στη Βενετία το 5τομο έργο του 
“Icones Anatomicae” με ανατομικές εικόνες του 
ΠΧΣ [Eικ.9].5

Εικ.8: Leopoldo Marco Antonio Caldani

Εικ.9: Εικόνα από το βιβλίο Icones anatomicae του Leopoldo 
Caldani (έκδοση 1813)

Το 1836, o Wilhelm Eduard Weber (1804-
1891), καθηγητής φυσικής στο Γκέντιγκεν και ο 
αδελφός του Eduard Friedrich Weber (1806-
1871), ανατόμος και φυσιολόγος στη Λειψία 
[Εικ.10], περιέγραψαν τον ΠΧΣ ως αποτελούμενο 
από δύο δεσμίδες που διατείνονταν σε διαφορετι-
κές γωνίες κάμψης του γόνατος αλλά και την ανώ-
μαλη προσθοπίσθια κίνηση της κνήμης μετά τη δια-
τομή του, όπως επίσης και το μηχανισμό κύλισης και 
ολίσθησης (roll-and-glide mechanism) του γόνατος 
[Εικ.11].4,6 Υπόψη ότι καθηγητής ανατομικής στο πα-
νεπιστήμιο της Λειψίας ήταν ο πρεσβύτερος αδελ-
φός Weber, Ernst Heinrich Weber (1795-1878).
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Εικ.10: Wilhelm Eduard Weber και Eduard Friedrich Weber 
(http://www.zv.uni-leipzig.de)

Εικ.11: Εικόνα από τη δημοσίευση των Wilhelm Eduard και 
Eduard Friedrich Weber (έκδοση 1836 - αρχείο Springer 

Science)

Το 1837, ο Robert Adams (1791-1875) 
[Εικ.12], χειρουργός στο Δουβλίνο, περιέγραψε την 
πρώτη κλινική περίπτωση απόσπασης της κνημιαίας 
πρόσφυσης του ΠΧΣ. Επρόκειτο για την περίπτωση 
ενός 25χρονου που τραυματίστηκε στο γόνατό του 
σε πάλη και όταν απεβίωσε μετά από 24 ημέρες, η 
αυτοψία αποκάλυψε τη βλάβη του ΠΧΣ και σήψη 
του γόνατος [Εικ.13].

Εικ.12: Robert Adams (αρχείο Who’s who in Orthopedics)

Εικ.13: Η δημοσίευση της πρώτης κλινικής περίπτωσης από-
σπασης της κνημιαίας πρόσφυσης του ΠΧΣ από τον Robert 

Adams, το 1837 (αρχείο Oliver Schindler)

Το 1845, ο «παππούς της μοντέρνας χειρουργι-
κής του γόνατος» Amédée Bonnet (1809-1858) 
[Εικ.14], καθηγητής χειρουργικής στη Λυών, δη-
μοσίευσε τις πρώτες πτωματικές μελέτες για τους 
μηχανισμούς κάκωσης των συνδέσμων του γόνα-
τος στη 1.300 σελίδων πραγματεία του “Traité des 
maladies des articulations” [Εικ.15α]. Σε αυτήν 
αλλά και στην επόμενη πραγματεία του “Traité de 
thérapeutique des maladies articulaires” [Εικ.15β], 
που εκδόθηκε το 1853, α) περιέγραψε τρία βασικά 
σημεία ενδεικτικά οξείας ρήξης του ΠΧΣ, γράφο-
ντας ότι «σε ασθενείς που δεν έχουν υποστεί κάταγ-
μα, ένας θόρυβος θραύσης, αίμαρθρο και απώλεια 
της λειτουργίας είναι χαρακτηριστικά συνδεσμικής 
κάκωσης του γόνατος», β) σχολίασε ότι «οι ρήξεις 
των συνδέσμων είναι πιο συχνές από ότι γενικά πι-
στεύεται», γ) βρήκε ότι η πλειοψηφία των ρήξεων 
του ΠΧΣ ήταν στη μηριαία πρόσφυση, δ) συνέστη-
σε ως πρώτη επιλογή, για την αρχική αντιμετώπι-
ση των κακώσεων των αρθρώσεων, την εφαρμο-
γή κρυοθεραπείας, ε) πρότεινε τη χρησιμοποίηση 
νάρθηκα με δύο μεντεσέδες [Εικ.16] για τα ασταθή 
γόνατα, επισημαίνοντας ότι ο νάρθηκας με ένα με-
ντεσέ δεν ήταν αρκούντως σταθερός και στ) εφηύ-
ρε διάφορες συσκευές ενεργού κίνησης που τους 
χρησιμοποίησε για την κινητοποίηση δύσκαμπτων, 
μετά από ακινητοποίηση, γονάτων [Εικ.17], αφού 
από τις δικές του πτωματικές μελέτες κατανόησε 
τον κίνδυνο η ακινητοποίηση να προκαλέσει, όπως 
έγραψε, «απορρόφηση του αρθρικού χόνδρου» και 
γι’ αυτό ζ) συνιστούσε την, το ταχύτερο δυνατό, κι-
νητοποίηση των αρθρώσεων.7,8

Εικ.14: Amédée Bonnet (αρχείο Hans Pässler)
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Εικ.15: “Traité des maladies des articulations” (έκδοση 1845) 
και “Traité de thérapeutique des maladies articulaires” (έκδο-

ση 1853)

Εικ.16: Νάρθηκας του Bonnet (αρχείο Hans Pässler)

Εικ.17: Συσκευή ενεργού κίνησης του Bonnet (αρχείο Hans 
Pässler)

Το 1850, ο James Stark (1811-1890), γενικός 
ιατρός στο Εδιμβούργο, περιέγραψε τις πρώτες 
περιπτώσεις ρήξης του ΠΧΣ στην αγγλόφωνη βι-
βλιογραφία.9 Αφορούσαν ασθενείς που αντιμετώ-
πισε το 1839 και το 1841 με νάρθηκες, με μέτρια 
αποτελέσματα, οπότε και πίστευε ότι η ρήξη των 
χιαστών συνδέσμων καθιστούσε το γόνατο «εντε-
λώς άχρηστο», ο Wagner όμως, λόγω της υπερ-
βολικής αστάθειας και υπερέκτασης των ασθενών 
του Stark, θεωρεί ότι έπασχαν από συνδυασμένη 
ρήξη προσθίου και οπισθίου χιαστών συνδέσμων.

Το 1858, ο Karl Langer (1819-1887) [Εικ.18], 
καθηγητής ανατομικής στη Βιέννη, έκανε την πρώ-
τη λεπτομερή περιγραφή της κινηματικής των χια-
στών συνδέσμων και του προτύπου στρεπτικής συ-
μπεριφοράς τους (torsional behavior pattern).10

Εικ.18: Karl Langer

Την 3η Μαΐου 1875 ο Γεώργιος Κ. Νούλης 
(Παρακάλαμος Ιωαννίνων 1849 - Κωνσταντινού-
πολη 1919) [Εικ.19] υποστήριξε τη διδακτορι-
κή του διατριβή “Entorse du genou” ενώπιον της 
επιτροπής της Ιατρικής σχολής του πανεπιστημίου 
των Παρισίων.11 Μετά από μια σειρά πτωματικών 
μελετών, περιέγραψε στη διατριβή του με μεγάλη 
ακρίβεια το ρόλο του ΠΧΣ και έδειξε ότι η ακεραι-
ότητά του πρέπει να ελέγχεται σε έκταση. Αυτό που 
πρότεινε, «σταθεροποιήστε το μηρό με το ένα χέρι, 
πιάστε με το άλλο χέρι την κνήμη, ακριβώς κάτω από 
το γόνατο με τον αντίχειρα μπροστά και τα δάκτυλα 
πίσω, προσπαθήστε να μετατοπίσετε την κνήμη προς 
τα εμπρός και προς τα πίσω. Όταν διαταμεί μόνον ο 
πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος, φαίνεται κίνηση προς 
τα εμπρός, όταν το γόνατο είναι σε μικρή κάμψη, ενώ 
σημειώνεται κίνηση προς τα πίσω, όταν το γόνατο 
είναι σε κάμψη 110ο, όταν διαταμεί ο οπίσθιος χι-
αστός σύνδεσμος», είναι ίδια με τη δοκιμασία που 
είναι γνωστή από το 1976 ως δοκιμασία Lachman 
[Εικ.20].12,13

Εικ.19: Γεώργιος Κ. Νούλης (αρχείο Hans Pässler)

Εικ.20: Η δοκιμασία Noulis-Lachman (προσωπικό αρχείο)



10- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 30, Τεύχος 3 - 2017

Το 1876, ο Leopold Ritter von Dittel (1815-
1898) [Εικ.21], χειρουργός - ουρολόγος στη Βιέν-
νη, έκανε πειράματα για τους μηχανισμούς κάκω-
σης των συνδέσμων του γόνατος, βρήκε, όπως ο 
Bonnet, ότι η πλειοψηφία των ρήξεων του ΠΧΣ 
ήταν στη μηριαία πρόσφυση, αλλά μπορεί να υπάρ-
ξει και οστική απόσπαση από την κνημιαία πρό-
σφυση, χωρίς ρήξη του συνδέσμου και σημείωσε 
τη συνύπαρξη ρήξεων του ΠΧΣ, του έσω πλαγίου 
συνδέσμου και του έσω μηνίσκου, ένα πρότυπο κά-
κωσης που τη δεκαετία του 1950 έγινε γνωστό ως 
«η ατυχής τριάδα του O’Donoghue» [Εικ.22].14

Εικ.21: Leopold Ritter von Dittel

Εικ.22: Περίπτωση α) ρήξης στη μηριαία πρόσφυση του ΠΧΣ 
και β) ρήξης ΠΧΣ, έσω πλαγίου συνδέσμου και έσω μηνίσκου 

(δημοσίευση Leopold von Dittel, το 1867 - αρχείο Oliver 
Schindler)

Το 1879, Paul Ferdinand Segond (1851-
1912) [Εικ.23], χειρουργός - γυναικολόγος στο 
Παρίσι, δημοσίευσε την πραγματεία “Recherches 
cliniques et expérimentales sur les épanchements 
sanguins du genou par entorse” [Εικ.24], στην 
οποία έκανε την πρώτη λεπτομερή περιγραφή των 
συμπτωμάτων και σημείων που συνοδεύουν τη 
ρήξη των χιαστών συνδέσμων: α) ισχυρός αρθρι-
κός πόνος (λόγω της ευαίσθητης νεύρωσης των 
συνδέσμων), β) συχνά συνοδό “pop”, γ) ταχεία αρ-
θρική συλλογή (αίμαρθρο) και δ) μη φυσιολογική 
προσθοπίσθια κίνηση του γόνατος στην κλινική 
εξέταση, ως απόδειξη της ρήξης του ΠΧΣ. Στην 
πραγματεία του αυτή, για την κλινική και πειραμα-
τική έρευνα του αιμάρθρου στα διαστρέμματα του 

γόνατος, περιέγραψε (πριν από την ανακάλυψη 
των ακτίνων Röntgen - 8 Νοεμβρίου 1895) ένα 
(αποσπαστικό) κάταγμα στο πρόσθιο/έξω χείλος 
του κνημιαίου κονδύλου που φέρει το όνομα του 
(κάταγμα Segond) και θεωρείται παθογνωμονικό 
σημείο των ρήξεων του ΠΧΣ.15

Εικ.23: Paul Segond (https://www.wikipedia.org)

Εικ.24: “Recherches cliniques et expérimentales sur les épan-
chements sanguins du genou par entorse” (έκδοση 1879)

Το 1883, ο Thomas Annandale (1838-1907), 
χειρουργός στο Εδιμβούργο, πραγματοποίησε την 
πρώτη επιτυχή συρραφή μηνίσκου.

Το 1895, ο Sir Arthur William Mayo-Rob-
son (1853-1933) [Εικ.25], χειρουργός στο Λιντς, 
πραγματοποίησε την πρώτη επιτυχή καθήλωση της 
απόσπασης των μηριαίων προσφύσεων αμφοτέ-
ρων των χιαστών συνδέσμων (“both cruciate liga-
ments were found completely ruptured, being torn 
from their upper attachments, the ends being in a 
somewhat shreddy condition. They were stitched in 
position by means of catgut ligatures, the anterior 
being stitched to the synovial membrane and 
tissues of the inner side of the external condyle, 
and the posterior, which was too short and was 
split in order to lengthen it, was fixed by sutures to 
the synovial membrane and cartilage on the outer 
side of the inner condyle”). Σε αξιολόγησή του, μετά 
6ετία, ο Mayo-Robson παρατήρησε ότι ο ασθενής 
«περπατά χωρίς χωλότητα, μπορεί να τρέξει, δεν 
έχει ανώμαλη κινητικότητα, έχει πλήρη έκταση και 
μικρό περιορισμό της κάμψης του γόνατος».1
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Εικ.25: Sir Arthur William Mayo-Robson (https://www.wikipe-
dia.org)

Το 1900, ο William Η. Battle (1855-1936), 
χειρουργός στο Λονδίνο, δημοσίευσε την πρώτη 
επιτυχή περίπτωση ανοικτής συρραφής μιας ρήξης 
του ΠΧΣ με μετάξι.16

Το 1903, ο Fritz Lange (1864-1952) [Εικ.26], 
καθηγητής ορθοπαιδικής στο Μόναχο, προσπάθη-
σε να υποκαταστήσει τον ΠΧΣ με trans-femoral 
ράμματα μεταξιού (μια πρώιμη προσπάθεια χρη-
σιμοποίησης συνθετικού μοσχεύματος) [Εικ.27] σε 
συνδυασμό με εξωαρθρική τενοντόδεση του ημιτε-
νοντώδους και του ισχνού προσαγωγού μυών, θε-
ωρώντας ότι «το μετάξι είχε μια θαυμάσια ικανότητα 
να παράγει ινώδη ιστό υπό συνθήκες λειτουργικής 
πίεσης».17 Η επέμβαση δε λειτούργησε, με αποτέ-
λεσμα ο Max Herz το 1906 να συμπεράνει ότι «οι 
μεταξωτοί σύνδεσμοι ήταν πολύ όμορφη ιδέα, αλλά 
οι προσπάθειες να αντιγράψουν τη φύση είχαν απο-
τύχει».18 Παρόμοια προσπάθεια έκανε το 1916 και 
ο S. Alwyn Smith (1884–1931), χειρουργός στο 
Κάρντιφ, με οκτώ δεσμίδες μεταξιού Νο3, που στα-
θεροποίησε στο οστούν με χάλκινο σύρμα, η δημι-
ουργία όμως συριγγίου, οδήγησε, μετά 9 εβδομά-
δες, σε αφαίρεση των υλικών και αγκύλωση του 
γόνατος.19

Εικ.26: Fritz Lange (https://www.wikipedia.org)

Εικ.27: Η προσπάθεια του Fritz Lange υποκατάστασης του 
ΠΧΣ με trans-femoral ράμματα μεταξιού (αρχείο Georg 

Thieme)

To 1907, o James Hogarth Pringle (1863-
1941) [Εικ.28], χειρουργός στη Γλασκόβη, δημο-
σίευσε την πρώτη περίπτωση καθήλωσης οστικής 
απόσπασης της κνημιαίας πρόσφυσης του ΠΧΣ 
[Εικ.29], αφού στις προηγούμενες τρεις περιπτώ-
σεις που είχαν ανακοινωθεί (του Dittel, του Poncet 
και ενός ασθενούς που νοσηλεύθηκε το 1873 στο 
University College Hospital του Λονδίνου), η οστι-
κή απόσπαση ανακαλύφθηκε μετά από ακρωτηρι-
ασμό ή μετά θάνατο.20

Εικ.28: James Hogarth Pringle

Εικ.29: Η δημοσίευση της πρώτης επιτυχούς καθήλωσης 
της κνημιαίας πρόσφυσης του ΠΧΣ από τον James Hogarth 

Pringle το 1903

Το 1911, ο Rudolf Armin Fick (1866-1939) 
[Εικ.30], καθηγητής ανατομικής στη Λειψία, περιέ-
γραψε λεπτομερώς το μοντέλο τάσης των δυο δε-
σμίδων του ΠΧΣ και αναγνώρισε ότι τμήματα του 
συνδέσμου ευρίσκονται υπό τάση ανά πάσα στιγ-
μή, εύρημα που οδήγησε αργότερα στη δημιουργία 
της έννοιας της ισομετρίας του μοσχεύματος.21
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Εικ.30: Rudolf Armin Fick (http://www.uni-leipzig.de)

Το 1912, ο Knut Harald Giertz (1876–1950) 
[Εικ.31], χειρουργός στην Ουμέα (Σουηδία), δά-
σκαλος του Ivar Palmer, χειρούργησε ένα 13χρονο 
κορίτσι με ολική αστάθεια του γόνατος (απώλεια 
αμφοτέρων των χιαστών συνδέσμων), εξαιτίας ση-
πτικής αρθρίτιδας σε ηλικία ενός έτους. Αφού σε 
πρώτο χρόνο διόρθωσε τη σύγκαμψη σε 45ο του 
γόνατος με οστεοτομία, σε δεύτερο χρόνο, μετά 
από 2 εβδομάδες, ενίσχυσε (augmentation) τους 
(έσω και έξω) πλάγιους συνδέσμους με τμήματα 
της πλατείας περιτονίας που καθήλωσε αφενός 
στον έσω μηριαίο επικόνδυλο και το κνημιαίο κύρ-
τωμα και αφετέρου στον έξω επικόνδυλο και την 
κεφαλή της περόνης. Το παιδί ανέκτησε καλή λει-
τουργία του γόνατος, έστω και με μικρό περιορισμό 
της κίνησης και «μπορούσε να περπατήσει περισσό-
τερο από 5 χιλιόμετρα χωρίς να κουραστεί».22

Εικ.31: Knut Harald Giertz

Την ίδια χρονιά, ο Severin Nordentoft (1866-
1922) [Εικ.32], χειρουργός στο Ώρχους (Δανία), 
παρουσίασε στο 41ο συνέδριο της Εταιρείας Γερ-
μανών Χειρουργών και δημοσιεύθηκαν στα πρα-
κτικά του, ενδοσκοπήσεις που έκανε σε γόνατα, με 
δικό του ενδοσκόπιο. Ήταν ο πρώτος που εφάρ-
μοσε ενδοσκοπικές τεχνικές σε γόνατα, παρά τους 
τεχνικούς περιορισμούς της οπτικής και του φωτι-
σμού του ενδοσκοπίου του και ο πρώτος που χρη-
σιμοποίησε τον όρο «αρθροσκόπηση» γι’ αυτές.23

Εικ.32: Severin Nordentoft (αρχείο Robert Jackson)

Το 1913, ο Hubert Goetjes, χειρουργός στην 
Κολωνία, ήταν ο πρώτος που πρότεινε την εξέταση 
του γόνατος υπό αναισθησία, όταν είναι αβέβαιη η 
κλινική διάγνωση και τη συρραφή όλων των οξέ-
ων και χρόνιων ρήξεων του ΠΧΣ σε περιπτώσεις 
μη φυσιολογικής λειτουργίας του γόνατος.24 Την 
ίδια χρονιά, ο V. Nicoletti, χειρουργός στο Τορίνο, 
ήταν ο πρώτος που έκανε συνδεσμοπλαστικές σε 
σκύλους χρησιμοποιώντας ελεύθερα και μισχωτά 
μοσχεύματα περιτονίας, περιοστέου και τενόντων. 
Οι σκύλοι περπατούσαν ελεύθερα μετά 2 εβδομά-
δες, με καλύτερα αποτελέσματα με το περιόστεο 
και χειρότερα με την περιτονία.25 Την ίδια χρονιά 
επίσης, ο Sir Robert Jones (1857-1933) [Εικ.33], 
χειρουργός στο Λίβερπουλ, ένας από τους ιδρυτές 
της British Orthopaedic Society και ένας από του 
μεγαλύτερους υποστηρικτές της συντηρητικής θε-
ραπείας των ρήξεων του ΠΧΣ26 και ο S. Alwyn 
Smith δημοσίευσαν στο πρώτο τεύχος του British 
Journal of Surgery άρθρο για τις ρήξεις του ΠΧΣ 
και τα κατάγματα των κνημιαίων ακανθών.27 

Εικ.33: Sir Robert Jones (https://www.wikipedia.org)

Τέλος, την ίδια χρονιά, ο Paul Wagner, ορθο-
παιδικός στη Λειψία, δημοσίευσε τη διατριβή του 
“Isolierte Ruptur der Ligamenta cruciate”, στην 
οποία πρότεινε στις μεμονωμένες ρήξεις του ΠΧΣ 
που είναι τόσο άσχημα κατεστραμμένος, ώστε η 
συρραφή του με ράμματα να είναι αδύνατη, να 
χρησιμοποιείται περιτονία για ανακατασκευή του, 
αλλά δεν ανέφερε οποιαδήποτε κλινική εμπειρία.28

Την 28η Ιουνίου 1914 άρχισε ο Α’ παγκόσμιος 
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πόλεμος, ο οποίος διήρκησε μέχρι την 11η Νοεμ-
βρίου 1918.

Το 1914, ο Ivan Ivanovich Grekov (1867-
1934), μετέπειτα καθηγητής χειρουργικής στην 
Αγία Πετρούπολη [εικ.34] και αργότερα (1932) επί-
τιμος εργάτης των επιστημών της Russian Soviet 
Federative Socialist Republic, ήταν ο πρώτος, 
όπως αναφέρει ο βοηθός του Erich Hesse,29 που 
συνέστησε τη χρήση αυτογενών μοσχευμάτων για 
ανατομική συνδεσμοπλαστική, αφού χρησιμοποίη-
σε πλατεία περιτονία, που μέσω οπών διαπέρασε 
από το μηρό και την καθήλωσε στα υπολείμματα 
του συνδέσμου στην κνήμη, με εξαιρετικά λειτουρ-
γικά αποτελέσματα, για να αντιμετωπίσει την περί-
πτωση ενός 40χρονου άνδρα, που μετά πτώση από 
τρεις ορόφους, υπέστη εξάρθρημα του γόνατος.

Εικ.34: Obukhovskaya Hospital, Αγία Πετρούπολη

Την ίδια χρονιά, ο Max zur Verth (1874-1941), 
χειρουργός από το Αμβούργο, ήταν ο πρώτος, όπως 
αναφέρει ο ναυτικός ιατρός και βοηθός του W. 
Hölzel,30 ο οποίος στο νοσοκομειακό πλοίο “Sierra 
Ventana” [Εικ.35] χρησιμοποίησε ως μοσχεύματα 
τους μηνίσκους, που είχαν υποστεί ρήξη και τους 
αφαίρεσε, για να υποκαταστήσει αμφότερους τους 
χιαστούς συνδέσμους, που είχαν υποστεί ρήξη πριν 
6 μήνες, αλλά όχι με καλά αποτελέσματα, αφού τα 
μοσχεύματα απέτυχαν μετά 9 εβδομάδες, μετά νέα 
κάκωση. Υπόψη ότι οι μηνίσκοι χρησιμοποιήθηκαν 
ως μοσχεύματα στη χειρουργική του ΠΧΣ έως και 
τα τέλη της δεκαετίας 1980.

Εικ.35: Το νοσοκομειακό πλοίο «Sierra Ventana” (αρχείο Hans 
Pässler)

Την ίδια χρονιά επίσης, ο Edred M. Corner 
(1873-1950), χειρουργός στο Λονδίνο, υποκατέ-
στησε τον ΠΧΣ με σύρμα αργύρου [Εικ.36] («μια 
μηριαία αγκύλη σύρματος αργύρου πέρασε δια του 
έξω μηριαίου κονδύλου στην άρθρωση του γόνατος 
και συμπλέχθηκε με παρόμοια κνημιαία αγκύλη δια 
της κνήμης και αυτό δημιούργησε ένα καινούργιο 
πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο»).31

Εικ.36: Η υποκατάσταση του ΠΧΣ με σύρμα αργύρου από τον 
Edred M. Corner (1914 – αρχείο John Wiley & Sons)

Το 1915, ο Richard Warren (1876-1957), χει-
ρουργός στο Λονδίνο, εξέδωσε το βιβλίο “Textbook 
of Surgery”, στο οποίο αναφέρει ότι «όταν επιμένει 
η ανώμαλη κινητικότητα στα διαστρέμματα, πρέπει 
να διερευνάται η άρθρωση και να ράβονται οι σύν-
δεσμοι με ράμμα chromic gut».32

Το 1917, ο Ernest William Hey Groves 
(1872-1944) [Εικ.37], χειρουργός και ορθοπαιδι-
κός στο Μπρίστολ, πρόεδρος της Association of 
Surgeons of Great Britain and Ireland το 1930, 
ένας από τους ιδρυτές και πρόεδρος της British 
Orthopaedic Society το 1928 και εκδότης του 
“The Modern Treatment of Fractures” το 1916, 
πραγματοποίησε την πρώτη πλήρη συνδεσμοπλα-
στική του ΠΧΣ με μόσχευμα λαγονοκνημιαίας ται-
νίας [Εικ.38]. Η επέμβαση έγινε με προσπέλαση του 
γόνατος με ευρεία πρόσθια τομή δίκην πετάλου, 
οστεοτομία του κνημιαίου κυρτώματος (το οποίο 
στο πέρας της επέμβασης καθηλώθηκε στη θέση 
του με καρφίδες ελεφαντόδοντου) και επέκταση 
της τομής προς τα έξω για τη λήψη του μοσχεύμα-
τος, το οποίο, αφού αποκολλήθηκε από την κνήμη, 
οδηγήθηκε ελεύθερο (με λοξή ενδαρθρική φορά 
για βελτίωση της στροφικής σταθερότητας) μέσω 
κνημιαίας και μηριαίας σήραγγας και καθηλώθηκε 
στις εξόδους στο περιόστεο και την περιτονία (“the 
lower end of the fascia lata is exposed […] for about 
an inch below the tubercle of the tibia. At this point 
it is cut across and dissected upwards free from 
the underlying structures. With a 1-inch twist drill a 
canal is bored from within the joints upwards and 
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outwards through the external condyle of the femur 
and another downwards and inwards through the 
internal tuberosity of the tibia. A probe is tied to 
the free end of the iliotibial band and by its means 
this piece of fascia, rolled up as a cord, is threaded 
through the femur and the tibia and drawn tight. 
When it emerges below the knee the fascial ligament 
is turned upwards and sewn to the deep fascia and 
periosteum of the tibia”).33 Τρία χρόνια αργότερα, 
τροποποίησε την τεχνική του [Εικ.39].

Εικ.37: Ernest William Hey Groves (αρχείο John Wiley & 
Sons)

Εικ.38: Η επέμβαση του Hey Groves (1917 - αρχείο Oliver 
Schindler)

Εικ.39: Η επέμβαση του Hey Groves (1920 - αρχείο Dave 
Dandy)

Την ίδια χρονιά, η G.F. Petrashevskaja, βοη-
θός του Ivan Grekov στο Obukhovskaya Hospital 
της Αγίας Πετρούπολης, ήταν η πρώτη γυναίκα η 
οποία πραγματοποίησε επέμβαση συνδεσμοπλα-
στικής του ΠΧΣ, αφού τον αντικατέστησε με έξω 
μηνίσκο που είχε υποστεί επίσης ρήξη.

Το 1918, ο «πατέρας της αρθροσκόπησης» 
Kenji Takagi (1888-1963) [Εικ.40], καθηγητής 
ορθοπαιδικής στο Τόκυο, έκανε ενδοσκόπηση με 
κυστεοσκόπιο σε πτωματικά και φυματιώδη γόνα-
τα και αργότερα (1931) πρότεινε τη διάταση του 
γόνατος με αλατούχο διάλυμα για καλύτερη απει-
κόνισή του.34

Εικ.40: Kenji Takagi (αρχείο Robert Jackson)

Την ίδια χρονιά, ο S. Alwyn Smith περιέγραψε 
την πρώτη συνδυασμένη ενδαρθρική συνδεσμο-
πλαστική του ΠΧΣ και εξωαρθρική τενοντόδεση με 
μόσχευμα λαγονοκνημιαίας ταινίας, το οποίο από 
την κατάφυσή του, οδηγήθηκε διαμέσου μηριαίας 
σήραγγας, της άρθρωσης και κνημιαίας σήραγγας, 
στην κνήμη για να ενισχύσει τον έσω πλάγιο σύν-
δεσμο [Εικ.41].20 Περιέγραψε επίσης, μια τεχνική 
συνδεσμοπλαστικής με μόσχευμα από την απο-
νεύρωση του δικεφάλου μηριαίου μυός αλλά και 
εργαλεία για την πραγματοποίηση των συνδεσμο-
πλαστικών [Εικ.42] και αναφέρθηκε στις τεχνικές 
που χρησιμοποιούνταν την εποχή του, δηλαδή την 
πτύχωση (plication), αναδίπλωση (reefing), συρμά-
τινες αγκύλες και υποκατάστατο συνδέσμου από 
μετάξι.20 Ακόμη, περιέγραψε τα συμπτώματα και 
σημεία του pivot shift («η κνήμη μπορεί να φέρεται 
προς τα εμπρός επί του μηριαίου σε θέση έκτασης») 
χωρίς όμως να προσδιορίσει την κίνηση υπεξάρ-
θρωσης και ανάταξης,20 τα οποία σημεία επανέ-
λαβε ο Ernest W. Hey Groves το 1920, περιγρά-
φοντας την παρουσία πρόσθιας μετακίνησης της 
κνήμης όταν ο ασθενής φόρτιζε το πάσχον σκέλος 
του με το γόνατο σε ελαφρά κάμψη, αλλά δε συνέ-
χισε τη περαιτέρω διερεύνησή του πιθανώς επειδή 
η ενασχόλησή του ως εκδότη του British Journal 
of Surgery περιόρισε την προσωπική του συμμε-
τοχή σε επεμβάσεις, ενώ ο Ivar Palmer το 1938, 
πλησίασε στην περιγραφή της δοκιμασίας και την 
ονόμασε «ενεργό συρταροειδές σημείο», χωρίς 
όμως να τη χρησιμοποιεί ως διαγνωστική δοκι-
μασία, ώσπου τελικά ο David MacIntosh το 1972 
έδωσε στη δοκιμασία το όνομά της (pivot shift 
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test) [Εικ.43]. Επιπλέον, ο S. Alwyn Smith χρησι-
μοποιούσε τις μαλάξεις και την ηλεκτροδιέγερση 
για να ελαττώνει τη μετεγχειρητική ατροφία του 
τετρακέφαλου μηριαίου μυός.35

Εικ.41: Η συνδυασμένη συνδεσμοπλαστική ΠΧΣ του S. Alwyn 
Smith (1918 - αρχείο Dave Dandy - A μηρός, B κνήμη, C λα-
γονοκνημιαία ταινία, D σήραγγα μηρού, E ενδοαρθρικό τμήμα, 

F σήραγγα κνήμης, G τελικό τμήμα - τενοντόδεση)

Εικ.42: Τα εργαλεία συνδεσμοπλαστικών του ΠΧΣ του S. 
Alwyn Smith (1918)

Εικ.43: Δοκιμασία pivot shift (προσωπικό αρχείο)

Την ίδια χρονιά επίσης, ο Hermann Matti 
(1879-1941), ορθοπαιδικός στη Βέρνη, εξέδωσε το 
βιβλίο “Die knochenbrüche und ihre behandlung: 
ein lehrbuch für studierende und ärzte”, στο οποίο  
περιγράφει την πρώτη επιτυχή εξωαρθρική συνδε-
σμοπλαστική του ΠΧΣ με ελεύθερο μόσχευμα πλα-
τείας περιτονίας [Εικ.44].36

Εικ.44: “Die knochenbrüche und ihre behandlung”, Hermann 
Matti, 1918

Το 1921, ο Eugen Bircher-Oehler (1882-
1956) [Εικ.45], ορθοπαιδικός στο Ααράου και πο-
λιτικός, έκανε αεροαρθροσκοπήσεις του γόνατος 
(διάταση της άρθρωσης με οξυγόνο και διοξείδιο 
του άνθρακα), τις οποίες ονόμαζε “arthoendoscopy” 
χρησιμοποιώντας ένα τροποποιημένο λαπαρο-
θωρακοσκόπιο (laparothorascope) του Jacobeus, 
κατασκευασμένο από τη Wolf company του Βερο-
λίνου, υπό αυστηρά άσηπτες συνθήκες (εμβάπτιση 
του ενδοσκοπίου σε διάλυμα 96% αλκοόλης για 
2-3 λεπτά πριν και μετά από κάθε επέμβαση και 
αποθήκευσή του σε θάλαμο με αναθυμιάσεις φορ-
μαλίνης μεταξύ των επεμβάσεων). Ανέφερε ότι η 
εξέτασή του παρεμποδιζόταν από τους χιαστούς 
συνδέσμους.37

Εικ.45: Eugen Bircher-Oehler (1921)

Το 1925, ο αμερικανός πρωτοπόρος της αρθρο-
σκόπησης Phillip Heinrich Kreuscher (1883-
1943) [Εικ.46], ορθοπαιδικός στο Σικάγο, δημοσί-
ευσε το άρθρο “Semilunar cartilage disease: a plea 
for early recognition by means of the arthroscope 
and early treatment of this condition”.38
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Εικ.46: Phillip Heinrich Kreuscher (αρχείο Robert Jackson)

Το 1926, ο Georg Clements Perthes (1869-
1927) [Εικ.47], χειρουργός και ακτινοδιαγνώστης 
στο Τούμπιγκεν, αναγνώρισε τις δυσκολίες καθή-
λωσης των μηριαίων αποσπάσεων του ΠΧΣ, λόγω 
ανεπαρκούς συνδεσμικού υλικού προς συρραφή 
και επινόησε μια τεχνική καθήλωσης με συρμάτινο 
χάλκινο βρόγχο, που τα άκρα του, αφού περνού-
σαν από το κνημιαίο κολόβωμα του συνδέσμου 
διά μέσου χωριστών οπών που διανοίγονταν από 
το σημείο πρόσφυσης (footprint) του συνδέσμου 
προς στην έξω επιφάνεια της μετάφυσης του μη-
ριαίου, έλκονταν σφικτά και ασφαλίζονταν με σύ-
σφιξη πάνω από την οστική γέφυρα [Εικ.48].39

Εικ.47: Georg Clements Perthes (https://www.wikipedia.org)

Εικ.48: Η τεχνική καθήλωσης της μηριαίας πρόσφυσης του 
Georg Perthes (1926 – αρχείο Walter de Gruyter)

Το 1927, ο Bruno Pfab, χειρουργός στη Βιέν-
νη, περιέγραψε την αγγείωση των χιαστών συν-
δέσμων.40 Την ίδια χρονιά, ο Erwin Payr (1861-
1946) [Εικ.49], χειρουργός στη Λειψία, για την 
αντιμετώπιση των δυσκολιών καθήλωσης των μη-

ριαίων αποσπάσεων του ΠΧΣ, λόγω ανεπαρκούς 
συνδεσμικού υλικού προς συρραφή, με διαφορετι-
κή προσέγγιση αυτής του Georg Perthes, επινόησε 
μια άλλη τεχνική καθήλωσης με βρόγχο περιτονίας 
μέσω ημικυκλικής σήραγγας στο σημείο πρόσφυ-
σης του συνδέσμου και συρραφή του στο κνημιαίο 
κολόβωμα του συνδέσμου (ουσιαστικά, μια μορφή 
μερικής συνδεσμοπλαστικής του ΠΧΣ) [Εικ.50].41

Εικ.49: Erwin Payr (https://www.leipzig-lese.de)

Εικ.50: Η τεχνική καθήλωσης της μηριαίας πρόσφυσης του 
Erwin Payr (1927 - αρχείο Springer Science)

Την ίδια χρονιά επίσης, ο Karl Ludloff (1864-
1945), καθηγητής ορθοπαιδικής στη Φρανκφούρ-
τη, έκανε συνδεσμοπλαστική του ΠΧΣ με μόσχευμα 
πλατείας περιτονίας, την οποία τύλιξε γύρω από 
ένα παχύ ράμμα από μετάξι - και αυτή θεωρείται 
η πρώτη επέμβαση ενίσχυσης (augmentation) - 
[Εικ.51], αποφεύγοντας οποιαδήποτε καθήλω-
ση του μοσχεύματος, αφού πίστευε ότι πρέπει να 
αφήνεται να βρει μόνο του την ισορροπία της τά-
σης του, αλλά ενθαρρύνοντας όμως την πρώιμη 
κινητοποίηση και βάδιση.42
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Εικ.51: Η συνδεσμοπλαστική με την τεχνική του Karl Ludloff 
(1927 - αρχείο Huthig Jehle Rehn)

Την ίδια χρονιά ακόμη, ο Charles F. Eikenbary 
(1877-1933), ορθοπαιδικός στο Σιάτλ της Ουάσι-
γκτον, ήταν ο δεύτερος μετά τον Ivan Grekov που 
χρησιμοποίησε ελεύθερο μόσχευμα για συνδεσμο-
πλαστική του ΠΧΣ, με έσω παρεπιγονατιδική τομή 
(αποφεύγοντας την αποκόλληση ή διαχωρισμό 
του επιγονατιδικού συνδέσμου, που ήταν το πρό-
τυπο προσπέλασης της εποχής) και με οπές στην 
πρόσθια επιφάνεια του μηρού και της κνήμης, για 
να απλοποιήσει την εισαγωγή του μοσχεύματος 
[Εικ.52].43

Εικ.52: Η συνδεσμοπλαστική με την τεχνική του Charles F. 
Eikenbary (1927- αρχείο Elsevier)

Την ίδια χρονιά επίσης, ο Solon Mitchell 
Langworthy (1891-1929), ορθοπαιδικός στο 
Σποκάν της Ουάσιγκτον (που δολοφονήθηκε με 
πυροβολισμό στο ιατρείο του από ένα δυσαρεστη-
μένο ασθενή), παρότι δεν το δημοσίευσε, θεωρεί-
ται ότι είναι ο πρώτος που αντικατέστησε τον ΠΧΣ 
χρησιμοποιώντας τμήμα του επιγονατιδικού συν-
δέσμου.43 Τέλος, την ίδια χρονιά, ο Arnold Wittek 
(1871-1956) [Εικ.53], καθηγητής ορθοπαιδικής 
στο Γκρατς, καθήλωσε για πρώτη φορά μόσχευμα 
(έσω μηνίσκου) συνδεσμοπλαστικής του ΠΧΣ με 
ενδαρθρικούς κοχλίες [Εικ.54].44

Εικ.53: Arnold Wittek (http://www.gsund.net)

Εικ.54: Η καθήλωση του μοσχεύματος έσω μηνίσκου στη 
συνδεσμοπλαστική του ΠΧΣ με την τεχνική του Arnold Wittek 

(1927)

Το 1928, ο Ernst Gold (1891-1967), χειρουρ-
γός στη Βιέννη, παρουσίασε την, επιτυχούς έκ-
βασης,  περίπτωση 27χρονης ασθενούς, με από 
2ετίας ρήξη του ΠΧΣ, την οποία αντιμετώπισε με 
συνδεσμοπλαστική με μόσχευμα από τμήμα των 
καθεκτικών συνδέσμων και του έσω χείλους του 
επιγονατιδικού συνδέσμου, το οποίο εισήγαγε στην 
άρθρωση με κνημιαία σήραγγα και καθήλωσε στο 
πρόσθιο/άνω τμήμα του οπισθίου χιαστού με δια-
κεκομμένα ράμματα ασφάλισης [Εικ.55].45

Εικ.55: Η συνδεσμοπλαστική με την τεχνική του Ernst Gold 
(1928 - αρχείο Springer Science)

Το 1929, ο Wilhelm Jaroshy (1886-1938), 
ορθοπαιδικός στην Πράγα, δημοσίευσε τα πρώ-
τα κλινικά αποτελέσματα συνδεσμοπλαστικής του 
ΠΧΣ με ελεύθερα μοσχεύματα (δύο περιπτώσεις με 
πλατεία περιτονία από 9μηνου), ελαττώνοντας τις 
ανησυχίες μειωμένης βιωσιμότητας των ελευθέ-
ρων μοσχευμάτων.46

Το 1931, ο G. Staudinger, ορθοπαιδικός στη 
Φρανκφούρτη, παρουσίασε τον αρθρωτό νάρθη-
κα γόνατος “parallelogram hinge brace” [Εικ.56], 
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με μηχανισμό των Schede και Habermann, που 
προσπαθούσε να μιμηθεί τις αλλαγές του κέντρου 
περιστροφής του γόνατος και την κύλιση και ολί-
σθηση του μηριαίου επί της κνήμης.47

Εικ.56: Το “parallelogram hinge brace” του G. Staudinger 
(1931)

Το 1932, ο Max Lange (1899-1975) [Εικ.57], 
καθηγητής ορθοπαιδικής στο Μόναχο και εγγονός 
του καθηγητού Fritz Lange, παρουσίασε επιτυχείς 
συνδεσμοπλαστικές του ΠΧΣ με μετάξι και πλατεία 
περιτονία, όπως αυτές του Karl Ludloff το 1927, 
επισημαίνοντας ότι η σταθερότητα δεν μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο με το μετάξι, το οποίο θεωρούσε 
απλώς ως ικρίωμα που παρείχε την αρχική σταθε-
ρότητα και προκαλούσε μια διαδικασία επούλωσης 
και αναγέννησης των συνδέσμων.48

Εικ.57: Max Lange (https://www.wikipedia.org)

Την ίδια χρονιά ο Max zur Verth, περιέγραψε 
τη χρησιμοποίηση ως μοσχεύματος τμήματος του 
επιγονατιδικού συνδέσμου, χωρίς αποκόλλησή του 
από το κνημιαίο κύρτωμα,49 τεχνική που χρησιμο-
ποίησε το 1935 και ο Arnold Wittek50 και ανανέ-
ωσε ως ιδέα και προώθησε το 1963 ο Kenneth 
G. Jones, με τη χρησιμοποίηση του κεντρικού τρι-
τημορίου του συνδέσμου μαζί με οστικό τμήμα της 
επιγονατίδας.

Το 1933, ο Eugen Bircher-Oehler [Εικ.45], 
δημοσίευσε την εμπειρία του επί της χειρουργι-
κής αντιμετώπισης κακώσεων των χιαστών συν-
δέσμων, περιλαμβανομένων και περιπτώσεων (με 
καλά αποτελέσματα) χρησιμοποίησης ξενομοσχευ-

μάτων (τένοντες καγκουρό) για αντικατάστασή 
τους, συνιστώντας επίσης πρώιμη κινητοποίηση 
των ασθενών.51

Το 1934, ο Riccardo Galeazzi (1866-1952) 
[Εικ.58], καθηγητής ορθοπαιδικής και επί 35ετία 
διευθυντής του περιοδικού “Archivio di Ortopedia” 
και της ορθοπαιδικής κλινικής του πανεπιστημίου 
του Μιλάνου, πραγματοποίησε ανατομική συνδε-
σμοπλαστική του ΠΧΣ με τον τένοντα του ημιτενο-
ντώδους μυός, χωρίς να τον αποκολλήσει από την 
κατάφυσή του στο χήνειο πόδα [Εικ.59],52 πιθανώς 
βασιζόμενος σε ιδέα του Alexander H. Edwards, 
ορθοπαιδικού στη Γλασκόβη, που πραγματοποίη-
σε πτωματική συνδεσμοπλαστική αμφοτέρων των 
χιαστών συνδέσμων, με μόσχευμα των τενόντων 
των ισχιοκνημιαίων μυών και το δημοσίευσε στο 
“The British Journal of Surgery” το 1926 με τίτλο 
“Operative repair of cruciate ligaments in severe 
trauma of knee” [Εικ.60].

Εικ.58: Riccardo Galeazzi (αρχείο J Bone Joint Surg)

Εικ.59: Η συνδεσμοπλαστική με την τεχνική του Riccardo 
Galeazzi (1934 - αρχείο Oliver Schindler)

Εικ.60: Η δημοσίευση του Alexander Edwards (1926 - αρχείο 
BJS)
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Το ίδιο μόσχευμα και τεχνική χρησιμοποίησαν 
αργότερα και ο Harry B. Macey (1905-1951), 
επικεφαλής χειρουργός της Mayo Clinic στο Ρότσε-
στερ της Νέας Υόρκης το 1939, ο Robert Merle 
d’Aubigne (1900-1989), ορθοπαιδικός στο Παρί-
σι το 1957, ο Kenneth O. Cho, ορθοπαιδικός στη 
Ουάσιγκτον το 1975 και ο A. Brant Lipscomb, 
ορθοπαιδικός στο Νάσβιλ του Τεννεσί το 1982, 
που όμως χρησιμοποίησε εκτός από τον τένοντα 
του ημιτενοντώδους και τον τένοντα του ισχνού 
προσαγωγού μυός, ως τετραπλή δέσμη, χωρίς επί-
σης να τους αποκολλήσει από την κατάφυσή τους 
στο χήνειο πόδα.

To 1936, ο Willis Cohoon Campbell (1880-
1941) [Εικ.61], καθηγητής ορθοπαιδικής στο Μέμ-
φις του Τεννεσί, εκδότης των “Orthopedics of 
Childhood” (1927), “Orthopedic Surgery” (1930) 
και “Operative Orthopedics” (1939) και ένας από 
τους ιδρυτές και πρώτος πρόεδρος της American 
Academy of Orthopaedic Surgeons, δημοσίευσε 
την πρώτη χρησιμοποίηση ως μοσχεύματος του 
έσω τριτημορίου του επιγονατιδικού συνδέσμου 
(χωρίς αποκόλλησή του από το κνημιαίο κύρτωμα), 
με περιεπιγονατιδικό ιστό (retinaculum) και τμή-
μα του τένοντα του τετρακέφαλου μηριαίου μυός, 
το οποίο μέσω κνημιαίας και μηριαίας σήραγγας, 
καθήλωνε στο περιόστεο της μηριαίας εξόδου 
[Εικ.62]. Ο ίδιος επινόησε και τον όρο “giving way” 
για τα οδυνηρά σημεία της αστάθειας του γόνα-
τος.53

Εικ.61: Willis Cohoon Campbell (http://campbell-foundation.
org)

Εικ.62: Η συνδεσμοπλαστική με την τεχνική του Willis Camp-
bell (1936- αρχείο Elsevier)

Το 1938, ο Frank P. Strickler, ορθοπαιδικός 
στο Λούισβιλ του Κεντάκι, παρουσίασε τη συνδυ-
ασμένη έξω εξωαρθρική υποκατάσταση με ενδαρ-
θρική αντικατάσταση του ΠΧΣ με πλήρη βρόγχο 
πλατείας περιτονίας, που διήλασε την άρθρωση 
και τον πρόσθιο/έξω θύλακο και καθηλωνόταν 
στο ίδιο σημείο εισόδου στο μηριαίο [Εικ.63].54 Η 
αρχή αυτής της ιδέας επανήλθε και τροποποιήθη-
κε τη δεκαετία του 1980 από ορθοπαιδικούς, που 
πίστευαν ότι οι μεμονωμένες ενδοαρθρικές ή εξω-
αρθρικές επεμβάσεις είναι πιθανό να αποτύχουν 
μακροπρόθεσμα.

Εικ.63: Η συνδυασμένη συνδεσμοπλαστική του Frank Strickler 
(1938 – αρχείο Lippincoot Williams & Wilkins)

Το 1938, ο Ivar Palmer (1897-1985) [Εικ.64], 
μετέπειτα καθηγητής ορθοπαιδικής στη Στοκχόλμη, 
που ο Ejnar Eriksson θεωρεί ένα από τα μεγάλα 
ονόματα στην ιστορία της χειρουργικής του ΠΧΣ,55 
δημοσίευσε τη 282 σελίδων διατριβή του από το 
Karolinska Institutet “On the injuries to the liga-
ment of the knee joint”, στην οποία περιγράφει, 
ακριβέστερα των προηγούμενων συγγραφέων, 
τους τύπους των ρήξεων του ΠΧΣ, περιγράφει μια 
τεχνική πρωτογενούς συρραφής των οξέων ρήξε-
ων, προτείνει την ιδέα της συνδεσμοπλαστικής δι-
πλής δέσμης και περιγράφει έναν οδηγό φρέζας 
για πιο ανατομική τοποθέτηση του μοσχεύματος 
στο μηριαίο. [Εικ.65].56

Εικ.64: Ivar Palmer
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Εικ.65: Ο οδηγός φρέζας του Ivar Palmer (1938 - αρχείο Acta 
Orthopaedica Scandinavica)

Την 1η Σεπτεμβρίου 1939 άρχισε ο Β’ παγκό-
σμιος πόλεμος, ο οποίος διήρκησε μέχρι την 2α Σε-
πτεμβρίου 1945.

To 1939, ο Robert S. Garden, ορθοπαιδικός 
στο Λίβερπουλ, δημοσίευσε στο περιοδικό “Journal 
of Bone and Joint Surgery” την πρώτη δημοσίευση 
σε αυτό το περιοδικό με θέμα τον ΠΧΣ με τίτλο 
“Ossification in the anterior cruciate ligament”.

Το 1943, ο Fred Houdlette Albee (1876-
1945) [Εικ.66], ορθοπαιδικός στη Νέα Υόρκη, πρό-
εδρος της American Orthopedic Association το 
1929 και του International College of Surgeons 
το 1943, ένας από τους ιδρυτές της International 
Society of Orthopedic Surgery and Traumatology 
(SICOT), πρωτοπόρος της χειρουργικής θεραπείας 
με μεταμοσχεύσεις οστών και ένας από τους πατέ-
ρες της ιατρικής της αποκατάστασης (rehabilita-
tive medicine), επειδή θεωρούσε ότι η κυριότερη 
αιτία αποτυχίας μετά μια συνδεσμοπλαστική του 
ΠΧΣ ήταν η ανεπαρκής στερέωση του μοσχεύμα-
τος που θα επέτρεπε την «αύξηση της χαλαρότητας 
με το πέρασμα του χρόνου», πρότεινε τη στερέωση 
του ελευθέρου μοσχεύματος πλατείας περιτονίας 
με μικρές οστικές σφήνες, που λάμβανε από την 
πρόσθια επιφάνεια της κνήμης και οδηγούσε διά 
των σηράγγων [Εικ.67].57

Εικ.66: Fred Houdlette Albee

Εικ.67: Η συνδεσμοπλαστική με την τεχνική του Fred Albee 
(1943- αρχείο Elsevier)

Το 1950, ο Kurt Lindemann (1901-1966) 
[Εικ.68], μετέπειτα καθηγητής ορθοπαιδικής στη 
Χαϊδελβέργη, πρότεινε την επέμβαση “dynamic 
gracilis”, που χρησιμοποιούσε τον τένοντα του 
ισχνού προσαγωγού μυός, αφού τον αποκολλού-
σε από την κατάφυσή του και τον οδηγούσε μέσω 
της ιγνυακής κοιλότητας, της μηριαίας εντομής και 
πρόσθιας κνημιαίας σήραγγας, στην πρόσθια επι-
φάνεια της κνήμης, όπου τον καθήλωνε με σύρμα 
σε βίδα (“boat nail”) [Εικ.69].58

Εικ.68: Kurt Lindemann (www.klinikum.uni-heidelberg.de)

Εικ.69: Η επέμβαση “dynamic gracilis” του Kurt Lindemann 
(1950 - αρχείο Springer Science)

Το 1955, ο Willy König, ορθοπαιδικός στο 
Ανόβερο (και το 1958 ο A.D. Li, ορθοπαιδικός στη 
Μόσχα), πριν από τη χρησιμοποίηση της αρθρο-
σκοπικής χειρουργικής στις επεμβάσεις του ΠΧΣ, 
πραγματοποίησαν διαρθρικές (trans-articular) 
συνδεσμοπλαστικές χωρίς αρθροτομή, είτε βασι-
ζόμενοι στα ανατομικά σημεία είτε με ακτινολογικό 
έλεγχο και καθοδήγηση για τις τοποθετήσεις των 
σηράγγων [Εικ.70].59,60



21- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 30, Τεύχος 3 - 2017

Εικ.70: Διαρθρική συνδεσμοπλαστική χωρίς αρθροσκόπηση ή 
αρθροτομή (1955 - αρχείο Springer Science)

Το 1956, ο Robert W. Augustine, ορθοπαι-
δικός στο Μάντισονβιλ του Κεντάκι, πρότεινε την 
επέμβαση “dynamic semitendinosus”, που ήταν πα-
ρόμοια με την τεχνική του Lindemann του 1950, 
αλλά χρησιμοποιούσε τον τένοντα του ημιτενο-
ντώδους μυός [Εικ.71], πιστεύοντας ότι «όταν συ-
σπώνται οι ισχιοκνημιαίοι μύες, σε συνδυασμό με 
τον οπίσθιο χιαστό σύνδεσμο, σταθεροποιούν την 
κνήμη επί του μηριαίου».61 Περιέγραψε επίσης ότι 
μπορεί να επανακτήσει την τάση του ένας χαλα-
ρός πλάγιος σύνδεσμος, με κεντρική μετακίνηση 
της μηριαίας πρόσφυσής του με οστικό τεμάχιο και 
καθήλωση της με ήλο.

Εικ.71: Η επέμβαση “dynamic semitendinosus” του Robert 
Augustine (1956 - αρχείο Springer Science)

Το 1958, ο Olav Rostrup, ορθοπαιδικός στο 
Έντμοντον (Καναδάς), άρχισε να χρησιμοποιεί 
συνθετικά μοσχεύματα, θεωρώντας τα κυρίως ως 
υποστηρικτικά της περιτονίας ή του τένοντα και (το 
Teflon και το Dacron) «ως μη ιδανικά υλικά» και δε 
συνιστούσε «ευρείας κλίμακας ή αδιάκριτη χρήση» 
τους.62 Το τέλος της χρησιμοποίησης τους ήλθε το 
1976 που ο Ejnar Eriksson είπε ότι τα συνθετικά 
μοσχεύματα «όπως τα κορδόνια των παπουτσιών, 
τελικά σπάζουν».

Το 1960, ο Sterling J. Ritchey (1908-1989), 
ορθοπαιδικός στη Ουάσιγκτον, περιέγραψε με λε-
πτομέρειες, στο Armed Forces Medical Journal, τη 
δοκιμασία που έγινε γνωστή, το 1976, ως δοκιμα-
σία Lachman [Εικ.20].63 Την ίδια εποχή, ο James 
A. Nickolas (1921-2006), ορθοπαιδικός στη Νέα 

Υόρκη, σχεδίασε το νάρθηκα Lenox Hill [Εικ.72], 
που χρησιμοποιήθηκε από χιλιάδες ασθενείς με 
ασταθή γόνατα, συμπεριλαμβανομένων και επαγ-
γελματιών αθλητών.64

Εικ.72: Lenox Hill derotation brace

To 1963, o Kenneth G. Jones (1919), ορθοπαι-
δικός στο Λιτλ Ροκ του Αρκάνσας, περιέγραψε την 
τεχνική του με χρησιμοποίηση του μέσου τριτημο-
ρίου του επιγονατιδικού συνδέσμου, με οστικό τε-
μάχιο από την επιγονατίδα, χωρίς αποκόλλησή του 
από το κνημιαίο κύρτωμα. Το μόσχευμα οδηγούνταν 
στην άρθρωση χωρίς κνημιαία σήραγγα και λόγω 
του μικρού μήκους του, η μηριαία σήραγγα γινόταν 
στο πρόσθιο τμήμα της μεσοκονδύλιας εντομής και 
η καθήλωση του μοσχεύματος στο περιόστεο της 
περιοχής εξόδου της σήραγγας [Εικ.73].65

Εικ.73: Η συνδεσμοπλαστική με την τεχνική του Kenneth 
Jones (1963 - αρχείο J Bone Joint Surg)

Την ίδια χρονιά, ο Arthur J. Helfet (1907-
1989), ορθοπαιδικός στο Κέιπ Τάουν, δημοσίευσε 
την πραγματεία “The management of internal de-
rangements of the knee”, στην οποία αναφέρει τη 
θεωρία του για τη λειτουργία του ΠΧΣ, δηλαδή ότι 
«εάν θεωρήσουμε ότι οι χιαστοί σύνδεσμοι δρουν 
ως ιμάντες ελέγχου που εμποδίζουν την προσθοπί-
σθια κίνηση της κνήμης επί του μηρού και η προκα-
λούμενη αστάθεια μετά τη ρήξη τους οφείλεται στην 
απουσία αυτών των ιμάντων ελέγχου, τότε η μόνη 
λογική θεραπεία είναι η ανατομική αντικατάσταση. 
Από την άλλη πλευρά όμως, εάν οι χιαστοί σύνδε-
σμοι είναι σχοινιά καθοδήγησης που συγκρατούν την 
κνήμη στη φυσιολογική ελικοειδή τροχιά της στον 
έσω μηριαίο κόνδυλο, τότε είναι δυνατή αντικατά-
σταση αυτής της λειτουργίας με εξωαρθρική τενο-
ντομεταφορά».66
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Το 1966, ο Helmut Brückner (1919-1988), 
ορθοπαιδικός στο Ρόστοκ, περιέγραψε την τεχνι-
κή του με χρησιμοποίηση του έσω τριτημορίου του 
επιγονατιδικού συνδέσμου, με οστικό τεμάχιο από 
την επιγονατίδα, χωρίς αποκόλλησή του από το 
κνημιαίο κύρτωμα. Το μόσχευμα οδηγούνταν στην 
άρθρωση μέσω κνημιαίας σήραγγας και τοποθε-
τούνταν σε υποδοχή στο μηριαίο και τα ράμματα 
στερέωσής του σε κουμπί, στην έξω επιφάνεια 
του έξω μηριαίου κονδύλου [Εικ.74]. Επίσης, συνι-
στούσε τη χρησιμοποίηση ελεύθερου μοσχεύματος 
οστού-επιγονατιδικού συνδέσμου-οστού από το 
ετερόπλευρο γόνατο στις περιπτώσεις που ο επι-
γονατιδικός τένοντας του πάσχοντος γόνατος είχε 
χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενη επέμβαση (σύστα-
ση που το 1994 πρότεινε ως πρώτη επιλογή ο K. 
Donald Shelbourne στους ασθενείς του).67

Εικ.74: Η συνδεσμοπλαστική με την τεχνική του Helmut 
Brückner (1966 - αρχείο Springer Science)

Το 1967, ο Marcel Lemaire (1918-2006), ορ-
θοπαιδικός στο Παρίσι, δημοσίευσε την τεχνική του 
με πλατεία περιτονία, για εξωαρθρική τενοντόδεση, 
προκειμένου «να ξεπεραστεί η ρήξη του ΠΧΣ», που 
είχε χρησιμοποιήσει πρώτη φορά το 1960, όταν 
αντιμετώπισε την περίπτωση μιας χορεύτριας που 
είχε αναγκαστεί να εγκαταλείψει την εργασία της 
λόγω της αστάθειας του γόνατος και η οποία μετά 
την επέμβαση ξανάρχισε την καριέρα της [Εικ.75].68 
Η τεχνική του, ανάλογα με τη θέση σε σχέση με τον 
έξω πλάγιο σύνδεσμο, τροποποιήθηκε (Lemaire II, 
III, και IV) με την πάροδο του χρόνου.

Εικ.75: Εξωαρθρική τενοντόδεση με την τεχνική του Marcel 
Lemaire (1967 - αρχείο Erik Slette)

Το 1968, ο “Mr. Sports Medicine 1975” της 
American Orthopedic Society for Sports Medi-
cine, Donald Barclay Slocum (1911-1983) 
[Εικ.76] και ο Robert L. Larson, ορθοπαιδικοί 
στο Γιουτζίν του Όρεγκον, εισήγαγαν την έννοια 
της στροφικής αστάθειας (rotational instability) 
του γόνατος, τονίζοντας το ρόλο της έξω στροφής 
της κνήμης στο πρόσθιο συρταροειδές σημείο (σε 
κάμψη 90ο), σε θυλακοσυνδεσμικές βλάβες69 και 
περιέγραψαν τη μετάθεση του χηνείου ποδός (pes 
anserinus transfer)70 για τον έλεγχο της στροφικής 
αστάθειας[Εικ.77], επέμβαση που πρώτος είχε πε-
ριγράψει ο Arthur Helfet to 1948.

Εικ.76: Donald Barclay Slocum

Εικ.77: Μετάθεση χηνείου ποδός κατά Slocum (1968)

Το 1969, ο Helmut Brückner περιέγραψε την 
τεχνική κνημιαίας “press fit” καθήλωσης ελευθέ-
ρου μοσχεύματος οστού-επιγονατιδικού συνδέ-
σμου-οστού, λαμβάνοντας ελαφρώς μεγαλύτερο 
της σήραγγας τρίγωνο οστικό τμήμα από την πλευ-
ρά της επιγονατίδας[Εικ.78].71
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Εικ.78: Η συνδεσμοπλαστική με την τεχνική του Helmut 
Brückner (1969 - αρχείο Springer Science)

Το 1971, στην 5η έκδοση του “Campbell’s Op-
erative Orthopaedics”, υπάρχουν ελάχιστες επι-
λογές χειρουργικής αντιμετώπισης των ρήξεων του 
ΠΧΣ [Εικ.79] και ενδεικτικά αναφέρονται τα παρα-
κάτω: στη σελίδα 924 “fortunately the cruciates 
are injured less frequently than other ligaments of 
the knee”, στη σελίδα 927 “isolated rupture of either 
cruciate ligament is relatively rare; when the ante-
rior cruciate is ruptured, the tibial collateral usually 
is also, and often the medial meniscus is torn - the 
unhappy triad of O’Donoghue” και “in our experi-
ence, in contrast to most reports, the anterior cruci-
ate is ruptured most often at its posterior (femoral) 
attachment”, στη σελίδα 932 “not every unstable 
knee that has an old rupture of one or more of its 
ligaments should be treated by reconstruction of 
the ligaments”, στη σελίδα 934 “modified Jones 
technique”, στη σελίδα 936 “Campbell technique”, 
στη σελίδα 937 “modified Hey Groves technique” 
και στη σελίδα 938 “Slocum transfer of pes anseri-
nus for rotary instability”.

Εικ.79: 5η έκδοση του “Campbell’s Operative Orthopaedics” 
(1971)

Το 1972, ο Hans Η. Pässler, ορθοπαιδικός στη 
Χαϊδελβέργη, απέδειξε σε πτωματικά γόνατα ότι το 
γόνατο μπορούσε να κινηθεί μετά από συρραφή 
των χιαστών ή των πλαγίων συνδέσμων, χωρίς να 
κινδυνεύει η έκβαση της επέμβασης.72 Η έννοια της 
πρώιμης κινητοποίησης (σε αντίθεση με την ακινη-
τοποίηση σε κυλινδρικούς γύψους για 6-12 εβδο-
μάδες) χρειάστηκε περισσότερα από 10 χρόνια 
για να γίνει αποδεκτή. Την ίδια χρονιά, ο James 
A. Nickolas [Εικ.80] περιέγραψε την επέμβαση 
«πέντε σε ένα» (”five-in-one”), που περιλάμβανε 
ολική μηνισκεκτομή, προς τα πίσω και κεντρικά με-

τακίνηση της μηριαίας πρόσφυσης του έσω πλα-
γίου συνδέσμου, προς τα εμπρός και περιφερικά 
μετακίνηση του οπίσθιου έσω θυλάκου, προώθηση 
του οπισθίου τμήματος του μέσου πλατέος μυός 
και μετάθεση του χηνείου ποδός, με πτωχά όμως 
αποτελέσματα.73

Εικ.80: James A. Nickolas

Το 1973, οι Karl Viernstein και Werner Keyl, 
ορθοπαιδικοί στο Μόναχο, περιέγραψαν μια συν-
δεσμοπλαστική διπλής δέσμης, με τους τένοντες 
του ημιτενοντώδους και του ισχνού προσαγωγού 
μυών, χωρίς αποκόλληση της κατάφυσή τους, να 
διέρχονται από μια κνημιαία σήραγγα και δύο μη-
ριαίες σήραγγες και να συρράπτονται μεταξύ τους 
στην έξοδό τους στο μηρό [Εικ.81], τονίζοντας ότι 
η τοποθέτηση των μηριαίων σηράγγων κοντά στις 
ανατομικές προσφύσεις των δεσμίδων του ΠΧΣ, 
έκανε τις δέσμες του μοσχεύματος να μιμούνται τη 
συστροφή των δεσμίδων του ΠΧΣ κατά την κάμψη 
του γόνατος.74

Εικ.81: Συνδεσμοπλαστική διπλής δέσμης με την τεχνική των 
Karl Viernstein και Werner Keyl (1973 - αρχείο Urban & 

Fischer)

Συνδεσμοπλαστικές διπλής δέσμης περιέγραψαν 
αργότερα και οι William H. Mott, ορθοπαιδικός 
στο Τζάκσον του Ουαϊόμινγκ το 1982, Lars Pe-
terson, καθηγητής ορθοπαιδικής στο Γκέτεμποργκ 
το 1983, Walter Blauth, ορθοπαιδικός στο Κίελο 
το 1984 (με “δύο” μηριαίες σήραγγες και μια κνη-
μιαία σήραγγα), Basilius Zaricznyj, ορθοπαιδικός 
στο Σπρίνγκφιλντ του Ιλινόι το 1987 (με μία μηρι-
αία σήραγγα και δύο κνημιαίες σήραγγες), Tom D. 
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Rosenberg, ορθοπαιδικός στο Σωλτ Λέικ Σίτυ της 
Γιούτα το 1994 και Γεώργιος Παπαχρήστου, κα-
θηγητής ορθοπαιδικής του ΕΚΠΑ το 2008 (τεχνική 
ΔΕΛΤΑ, με δύο κνημιαίες σήραγγες) [Εικ.82].75

Εικ.82: Συνδεσμοπλαστική διπλής δέσμης με την τεχνική 
ΔΕΛΤΑ του Γεωργίου Παπαχρήστου (2008 - αρχείο George 

Papachristou)

Το 1974, οι Martin Artmann και Carl Joachim 
Wirth, ορθοπαιδικοί στο Μόναχο, καθόρισαν ισο-
μετρικά σημεία, δηλαδή σημεία που η γραμμική 
τους απόσταση δε μεταβαλλόταν κατά την κάμψη 
και έκταση του γόνατος. Σύμφωνα με τα πειράματά 
τους, καλύτερη θέση στο μηριαίο ήταν κοντά στην 
“over-the top” θέση, ενώ η θέση στην κνήμη ήταν 
λιγότερο σημαντική και με βάση τα αποτελέσμα-
τά τους συμπέραναν ότι η συνδεσμοπλαστική του 
ΠΧΣ πρέπει να αποσκοπεί στην αντικατάσταση κυ-
ρίως της πρόσθιας/έσω δεσμίδας του [Εικ.83].76

Εικ.83: Έλεγχος ισομετρικών σημείων από Martin Artmann 
και Carl Joachim Wirth (αρχείο Springer Science)

Το 1975, οι Fakhry G. Girgis (1925), John 
Leahy Marshall (1936-1980) και ARS Al 
Monajem, από το τμήμα Αθλητιατρικής του Hos-
pital of Special Surgery της Νέας Υόρκης, περιέ-
γραψαν τις αλλαγές στο σχήμα και την τάση των 
συνιστωσών του ΠΧΣ [Εικ.84] και την ιδιότητα του 
ΠΧΣ ως πρωτογενούς πρόσθιου σταθεροποιητή 
και δευτερογενούς στροφικού σταθεροποιητή του 
γόνατος.77

Εικ.84: Αλλαγές στο σχήμα και την τάση των συνιστωσών του 
ΠΧΣ (αρχείο Lippincoot Williams & Wilkins)

Την ίδια χρονιά, ο Arthur E. Ellison (1926-
2010), εκπαιδευτής ορθοπαιδικής στο Harvard 
Medical School στη Βοστώνη της Μασαχουσέτης, 
παρουσίασε μια τεχνική εξωαρθρικής τενοντόδε-
σης με αλλαγή πορείας της λαγονοκνημιαίας ταινί-
ας [Εικ.85]. Θεωρούσε ότι ο ΠΧΣ «βρισκόταν ουσια-
στικά στον άξονα περιστροφής του γόνατος, όπως ο 
άξονας ενός τροχού» και αυτό «τον τοποθετούσε σε 
πλεονεκτική θέση να καθοδηγεί την περιστροφική 
κίνηση αλλά σε πολύ μειονεκτική θέση να περιορίσει 
την περιστροφή» και ότι υπήρχαν πλεονεκτήματα 
στις εξωτερικές σταθεροποιήσεις του γόνατος σε 
σχέση με την ανακατασκευή του ΠΧΣ, με βάση τη 
σκέψη ότι «είναι ευκολότερο να ελέγξεις την περι-
στροφή ενός τροχού από την περιφέρειά του παρά 
από τον άξονά του».78,79

Εικ.85: Εξωαρθρική τενοντόδεση με την τεχνική του Arthur 
Ellison (1975 - αρχείο Erik Slette)

Το 1976, ο John A. Feagin Jr (1934) [Εικ.86], 
ορθοπαιδικός στο Keller Army Hospital του West 
Point της Νέας Υόρκης, δημοσίευσε απογοητευτικά 
5ετή αποτελέσματα άμεσης συρραφής του ΠΧΣ και 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «η αξιολόγηση της 
μακροπρόθεσμης παρακολούθησης δε δικαιολογούν 
ελπίδα … η ανατομική αναδιάταξη του εναπομείνα-
ντος συνδέσμου θα οδηγήσει σε ίαση».80
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Εικ.86: John A. Feagin

Την ίδια χρονιά, ο Kurt Franke, ορθοπαιδικός 
στο Βερολίνο, παρουσίασε μεσοπρόθεσμα απο-
τελέσματα (επεμβάσεις από το 1969) συνδεσμο-
πλαστικής του ΠΧΣ με ελεύθερο μόσχευμα από το 
μέσο τριτημόριο του επιγονατιδικού συνδέσμου, με 
την τεχνική που περιέγραψε ο Helmut Brückner 
το 1966 [Εικ.87].81 Ήταν η πρώτη δημοσίευση με 
ελεύθερο ΒΡΤΒ μόσχευμα, αξιόπιστη και επαναλή-
ψιμη τεχνική, σε μια μεγάλη ομάδα (130) ασθενών, 
με καλό λειτουργικό αποτέλεσμα και έτσι, με την 
προώθηση του Ejnar Eriksson στην Ευρώπη και 
του William Clancy Jr στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
αυτό έγινε δημοφιλές μόσχευμα για τα επόμενα 
χρόνια.

Εικ.87: Συνδεσμοπλαστική με ΒΡΤΒ μόσχευμα

 Την ίδια χρονιά επίσης, ο David MacIntosh 
(1914-2013) [Εικ.88], ορθοπαιδικός στο Τορόντο, 
περιέγραψε μια εξωαρθρική τενοντόδεση (“lateral 
substitution reconstruction”), παραλλαγή αυτής 
του Marcel Lemaire (χωρίς οστική σήραγγα, 
ανάκαμψη της πλατείας περιτονίας διά του έξω με-
σομύιου διαφράγματος), που συνιστούσε, ανάλογα 
με την αστάθεια του γόνατος, να χρησιμοποιείται 
μόνη ή σε συνδυασμό με ενδαρθρική συνδεσμο-
πλαστική, με επέμβαση παρόμοια αυτής του Frank 
Strickler του 1938 (προώθηση του μοσχεύματος 
της περιτονίας από την “over-the top” θέση, διά 
της μεσοκονδύλιας εντομής και κνημιαίας σήραγ-
γας, κοντά στο φύμα του Gerdy.82

Εικ.88: David MacIntosh και η εξωαρθρική τενοντόδεσή του 
(1976 - αρχείο Elsevier)

Την ίδια χρονιά ακόμη, οι Michael Jäger και 
Carl-Joachim Wirth, ορθοπαιδικοί στο Μόνα-
χο, περιέγραψαν μια εξωαρθρική τενοντόδεση 
με αλλαγή πορείας της λαγονοκνημιαίας ταινίας 
[Εικ.89].83

Εικ.89: Εξωαρθρική τενοντόδεση με την τεχνική των Michael 
Jäger και Carl-Joachim Wirth (1976 - αρχείο Thieme)

Τέλος, την ίδια χρονιά, ο Josef S. Torg, ορθο-
παιδικός στη Φιλαδέλφεια της Πενσυλβάνια, πα-
ρουσίασε στην ετήσια συνάντηση της American 
Orthopaedic Society for Sports Medicine στη Νέα 
Ορλεάνη μια κλινική δοκιμασία, που προς τιμήν του 
δασκάλου του, καθηγητή του Temple University, 
John W. Lachman (1919-2007) [Εικ.90], ονόμα-
σε “the Lachman test” [Εικ.91], που είχε όμως πε-
ριγραφεί επακριβώς από το Γεώργιο Νούλη το 
1875 και τον Sterling Ritchey το 1960.84

Εικ.90: John W. Lachman
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Εικ.91: Εικόνα από το άρθρο των Joseph Torg, Wayne Conrad 
και Vickie Kalen «Clinical I diagnosis of anterior cruciate liga-
ment instability in the athlete» στο The American journal of 

sports medicine το 1976

Το 1978, ο Ronald E. Losee [Εικ.92], ορθο-
παιδικός στο Ίννις της Μοντάνα, περιέγραψε μια 
ακόμη εξωαρθρική τενοντόδεση [Εικ.93] για την 
αντιμετώπιση της αστάθειας του γόνατος, εξαιτίας 
ρήξης του ΠΧΣ.85 

Εικ.92: Ronald E. Losee

Εικ.93: Εξωαρθρική τενοντόδεση με την τεχνική του Ronald E. 
Losee (1976 - αρχείο Erik Slette)

Την ίδια χρονιά, ο «πατέρας της χειρουργικής 
των αρθροπλαστικών του γόνατος» John Nevil 
Insall (1930-2000) [Εικ.94], διευθυντής του τμή-
ματος γόνατος του Hospital for Special Surgery 
στη Νέα Υόρκη, ένας από τους ιδρυτές και πρόε-
δρος της Knee Society το 1987 και εκδότης (με 
τον W. Norman Scott) του Surgery of the Knee 
(1984), παρουσίασε την τεχνική “bone block iliotib-
ial band transfer”, βασισμένη στην τεχνική των Jef-
frey Minkoff και James Nicholas “iliotibial band 
pull-through” που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη 
φορά στο νοσοκομείο Lennox Hill της Νέας Υόρκης 
το 1971, όπου μετά από απόσπαση του κεντρικού 

τμήματος της λαγονοκνημιαίας ταινίας, με οστικό 
τεμάχιο, από το φύμα του Gerdy, οδηγούσε το μό-
σχευμα από την “over-the top” θέση, διά της άρ-
θρωσης, στην πρόσθια επιφάνεια της κνήμης, όπου 
και καθήλωνε το οστικό τεμάχιο με βίδα [Εικ.95]. 
Επισήμανε πάντως ότι «η φυσιολογική σταθερότητα 
σπανίως εάν όχι ποτέ αποκαθίσταται», αφού πίστευε 
ότι «είναι αδύνατο να αναπαραχθεί επακριβώς η φυ-
σιολογική ανατομική με οποιοδήποτε μόσχευμα».86

Εικ.94: John Nevil Insall (αρχείο Who’s who in Orthopedics)

Εικ.95: Συνδεσμοπλαστική “bone block iliotibial band trans-
fer” με την τεχνική του John Insall

Το 1979, ο John Leahy Marshall [Εικ.96] προ-
σέγγισε με διαφορετικό τρόπο το πρόβλημα ανε-
παρκούς μήκους μοσχεύματος, χρησιμοποιώντας 
την “quadriceps tendon substitution technique” με 
το μέσο τριτημόριο του επιγονατιδικού συνδέσμου 
(χωρίς αποκόλλησή του από το κνημιαίο κύρτωμα), 
τις προεπιγονατιδικές προεκτάσεις (pre-patellar 
expansion) και τμήμα του τένοντα του τετρακέφα-
λου μηριαίου μυός ως ενιαίο μόσχευμα, με κνημι-
αία σήραγγα και “over-the top” θέση στο μηριαίο 
[Εικ.97].87

Εικ.96: John Leahy Marshall (αρχείο Who’s who in Orthope-
dics)
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Εικ.97: Συνδεσμοπλαστική “quadriceps tendon substitution 
technique” με την τεχνική του John Marshall (αρχείο Elsevier)

Την 24η Απριλίου 1980 ο Dave J. Dandy στο 
Newmarket General Hospital του Κέμπριτζ, πραγ-
ματοποίησε την πρώτη συνδεσμοπλαστική ΠΧΣ υπό 
αρθροσκοπικό έλεγχο χρησιμοποιώντας μόσχευμα 
ανθρακονήματος [Εικ.98].88

Εικ.98: Η πρώτη αρθροσκοπική συνδεσμοπλαστική από τον 
Dave J. Dandy στο Newmarket General Hospital (1980)

Το 1980, στην 6η έκδοση του “Campbell’s Op-
erative Orthopaedics” υπάρχουν περισσότερες 
επιλογές χειρουργικής αντιμετώπισης των ρήξε-
ων του ΠΧΣ [Εικ.99] και ενδεικτικά αναφέρονται 
τα παρακάτω: στη σελίδα 936 “when technically 
possible, the anterior cruciate ligament, as in all 
other knee ligament disruptions, should be repaired 
acutely in our opinion presents itself” και “acute 
disruptions of the anterior cruciate ligament are 
probably the most often undetected lesion in acute 
knee injuries. Diagnosis may be next to impossible 
by simple stress testing and cannot be made with-
out arthrography and arthroscopy”, στη σελίδα 937 
“the anterior cruciate ligament is composed of two 
parts, a small anteromedial band and a larger poste-
rolateral portion” και “with the knee extended, resis-
tance to anterior drawering is by the posterolateral 
bulky portion” και “repair of acute anterior cruciate 
ligament tears”, στη σελίδα 943 “reinforcement of 
repair using iliotibial band”, στη σελίδα 954 “pes 
anserinus transplant”, στη σελίδα 975 “reconstruc-
tion to replace the function of the anterior cruciate 
ligament may be extra-articular or intra-articular”, 
στη σελίδα 976 “ Eriksson technique of reconstruc-
tion of anterior cruciate ligament using split patel-
lar tendon”, στη σελίδα 979 “MacIntosh ‘over the 
top’ reconstruction”, στη σελίδα 981 “reconstruc-

tion by semitendinosus tenodesis”, στη σελίδα 982 
“Lindermann procedure”, στη σελίδα 983 “tech-
nique of patelloquadriceps tendon substitution”, 
στη σελίδα 985 “reconstruction using central one 
third of patellar tendon - Kenneth Jones procedure”, 
στη σελίδα 986 “modified Jones procedure - Clancy 
procedure - free graft” και “O’Donoghue reconstruc-
tion” και στη σελίδα 989 “reconstruction using ili-
otibial band through intercondylar notch”.

Εικ.99: 6η έκδοση του “Campbell’s Operative Orthopaedics” 
(1980)

Το 1981, ο καθηγητής ορθοπαιδικής του ΕΚΠΑ 
Γεώργιος Χαρτοφυλακίδης - Γαροφαλίδης, 
εξέδωσε το σύγγραμμα «Θέματα Ορθοπεδικής και 
Τραυματολογίας» [Εικ.100]. Το κεφάλαιο «Συνδε-
σμικές κακώσεις του γόνατος» συνέγραψε ο Αρ-
γύρης Μήτσου. Σε αυτό ενδεικτικά αναφέρονται 
τα παρακάτω: στη σελίδα 154 «οι χιαστοί σύνδε-
σμοι αποτελούν μια απίστευτα πολυσύνθετη κατα-
σκευή τόσο από αρχιτεκτονικής απόψεως όσο και 
από λειτουργικής» και στη σελίδα 163 «η φιλοσο-
φία που διέπει την αντιμετώπιση των συνδεσμικών 
κακώσεων του γόνατος συνοψίζονται σε δυο σημεία: 
1. ότι η αστάθεια του γόνατος είναι ένα δυναμικό 
φαινόμενο. Όταν μια σταθεροποιητική δομή αποτύ-
χει τότε και τα υπόλοιπα σταθεροποιητικά στοιχεία 
θα αποτύχουν στο μέλλον και 2. η θεραπεία που έχει 
ως σκοπό την πρώιμη συρραφή μιας ρήξεως συνδέ-
σμων είναι ασύγκριτα πιο επιτυχημένη από οποιαδή-
ποτε συνδεσμοπλαστική σε μια χρόνια αστάθεια».

Εικ.100: «Θέματα Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας», Γ. Χαρ-
τοφυλακίδη-Γαροφαλίδη, 1981

Το 1982, ο William Clancy Jr [Εικ.101], ορθο-
παιδικός στο Μάντισον του Ουισκόνσιν, θιασώτης του 
ελεύθερου μοσχεύματος επιγονατιδικού συνδέσμου, 
περιέγραψε και τεχνική με εξωαρθρική ενίσχυση.89
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Εικ.101: William Clancy Jr

Την ίδια χρονιά, ο Pal Benum, ορθοπαιδικός 
στο Τρόντχαϊμ (Νορβηγία), περιέγραψε μια εξωαρ-
θρική μετάθεση του έξω τμήματος του επιγονατι-
δικού συνδέσμου για την αντιμετώπιση της προ-
σθιοεξωτερικής στροφικής αστάθειας του γόνατος 
[Εικ.102].90 

Εικ.102: Εξωαρθρική μετάθεση του έξω τμήματος του επιγο-
νατιδικού συνδέσμου με την τεχνική του Pal Benum (1982 

- αρχείο Erik Slette)

Την ίδια χρονιά επίσης, ο William H. Mott 
[Εικ.103], ορθοπαιδικός στο Τζάκσον του Ουαϊό-
μινγκ, δημοσίευσε για πρώτη φορά στην αγγλό-
φωνη βιβλιογραφία τη συνδεσμοπλαστική διπλής 
δέσμης με διπλή σήραγγα τόσο στο μηριαίο όσο 
και στην κνήμη, μια τεχνική που αποκαλούσε “sem-
itendinosus anatomic reconstruction” ή “STAR pro-
cedure”, χωρίς όμως να αναφέρει κλινικά αποτελέ-
σματα.91

Εικ.103: William H. Mott

Τέλος, την ίδια χρονιά, έγινε αποδεκτή από το 
ΕΚΠΑ η διδακτορική διατριβή του Δημητρίου 
Μουρίκη, με θέμα «Η μελέτη του προσθίου χια-

στού συνδέσμου με υπολογιστική τομογραφία μετά 
από αρθρογραφία», προερχόμενη από το εργαστή-
ριο ακτινολογίας του ΕΚΠΑ.

Το 1983, ο Γεώργιος Κούλαλης, ορθοπαιδικός 
στη Θεσσαλονίκη, δημοσίευσε την πραγματεία «Αε-
ροαρθροσκόπηση γόνατος» [Εικ.104], στην οποία, 
στις σελίδες 59 και 60, αναφέρει «με την αρθρο-
σκοπική εξέταση κυρίως ο πρόσθιος χιαστός σύνδε-
σμος μπορεί να εκτιμηθεί ….. τον πρόσθιο χιαστό τον 
βλέπουμε κατά τα ¾ του μήκους του και μπορούμε 
να τον εκτιμήσουμε. Συνήθως εμφανίζεται σαν ένα 
λευκό, τεταμένο σχοινί, με λεπτά αγγεία πάνω του. 
Ο διχασμός του ή ο πολλαπλός διχασμός του είναι 
φυσιολογικό εύρημα για τον πρόσθιο χιαστό, σαν 
παραλλαγή ….. μπορούμε να κάνουμε καλή, δυναμι-
κή εξέταση του συνδέσμου. Ο βοηθός προσπαθεί να 
πραγματοποιήσει την πρόσθια συρταροειδή κίνηση, 
ενώ ο εξεταστής παρακολουθεί τη συμπεριφορά του 
συνδέσμου. Εάν ο βοηθός επαναλάβει την πρόσθια 
συρταροειδή κίνηση και συγχρόνως κάνει μία στρο-
φή προς τα έξω, διακρίνουμε το κεντρικό τμήμα του 
οπίσθιου χιαστού να εναγκαλίζεται τον πρόσθιο χι-
αστό ….. είναι μια εντυπωσιακή εικόνα λειτουργίας 
των χιαστών».

Εικ.104: «Αεροαρθροσκόπηση γόνατος», Γ. Κούλαλη, 1982

Την ίδια χρονιά, ο Frank R. Noyes [Εικ.105], 
ορθοπαιδικός στο Σινσινάτι του Οχάιο, δημοσίευσε 
τον κανόνα “the rule of thirds” για τους ασθενείς 
με κάκωση του ΠΧΣ, αναφέροντας ότι «το ένα τρί-
το των ασθενών με αυτόν τον τραυματισμό θα αντι-
σταθμίσει επαρκώς και θα είναι σε θέση να συνεχίσει 
δραστηριότητες αναψυχής, το ένα τρίτο θα είναι σε 
θέση να αντισταθμίσει αλλά θα πρέπει να παραιτηθεί 
από σημαντικές δραστηριότητες και το ένα τρίτο θα 
αντισταθμίσει ελάχιστα και θα απαιτήσει κατά πάσα 
πιθανότητα στο μέλλον επανορθωτική επέμβαση».92
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Εικ.105: Frank R. Noyes

Την ίδια χρονιά επίσης, ο Werner Muller 
[Εικ.106], καθηγητής ορθοπαιδικής στη Βασιλεία, 
εξέδωσε το βιβλίο “The knee”, στο οποίο περιγρά-
φει το μοντέλο “four-bar-linkage” (των Zuppinger 
και Strasser/Menschik) [Εικ.107] και αποδεικνύει 
τη βλαπτική συνέπεια της κακής (πρόσθιας) τοπο-
θέτησης της μηριαίας σήραγγας σε σχέση με τη 
θέση της φυσιολογικής μηριαίας πρόσφυσης του 
ΠΧΣ, με ανάπτυξη δυνάμεων κατά την κάμψη του 
γόνατος, που μπορεί να προκαλέσουν μακροπρόθε-
σμα εξασθένιση ή και αποτυχία του μοσχεύματος.93 
Περιέγραψε επίσης και μια τεχνική εξωαρθρικής 
τενοντόδεσης με τμήμα της λαγονοκνημιαίας ται-
νίας [Εικ.108].93

Εικ.106: Werner Muller

Εικ.107: Το “four-bar-linkage” μοντέλο του Werner Muller 
(αρχείο Springer Science)

Εικ.108: Εξωαρθρική τενοντόδεση με την τεχνική του Werner 
Muller (1983 - αρχείο Erik Slette)

Την ίδια χρονιά ακόμη, ο James Andrews 
[Εικ.109], ορθοπαιδικός στο Κολόμπο της Τζόρτζια, 
περιέγραψε την “mini reconstruction”, στην οποία 
διαχώριζε τη λαγονοκνημιαία ταινία σε δυο δέσμες 
και τις έκανε τενοντόδεση στον έξω μηριαίο επι-
κόνδυλο, έτσι ώστε η πρόσθια δέσμη να διατείνε-
ται σε κάμψη και η οπίσθια δέσμη σε έκταση του 
γόνατος [Εικ.110].94 

Εικ.109: James Andrews

Εικ.110: Η “mini reconstruction” του James Andrews (1983 - 
αρχείο Erik Slette)

Τέλος, την ίδια χρονιά, ο Kenneth L. Lambert, 
ορθοπαιδικός στο Τζάκσον του Ουαϊόμινγκ, χρησι-
μοποίησε τις 6,5 mm βίδες της ΑΟ, μήκους 30 mm, 
ως παρεμβαλλόμενες βίδες (interference screws) 
στις σήραγγες, παράλληλα με τα οστικά τμήματα 
των ΒΡΤΒ μοσχευμάτων [Εικ.111].95 Οι παρεμβαλ-
λόμενες βίδες έγιναν δημοφιλείς μετά την εργασία 
του Masahiro Kurosaka [Εικ.112], μετέπειτα κα-
θηγητή ορθοπαιδικής στο Κόμπε, το 1987, για την 
αντοχή στερέωσης των διαφόρων μεθόδων καθή-
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λωσης των μοσχευμάτων, ο οποίος θεωρούσε ότι 
«ο αδύναμος κρίκος του μοσχεύματος εντοπίζεται 
στις καθηλώσεις του».96

Εικ.111: Οι παρεμβαλλόμενες βίδες του Kenneth Lambert

Εικ.112: Masahiro Kurosaka

Το 1984, ο καθηγητής ορθοπαιδικής του ΑΠΘ 
Παναγιώτης Π. Συμεωνίδης (1929-2010), εξέ-
δωσε το σύγγραμμα «Ορθοπεδική» [Εικ.113]. Στο 
κεφάλαιο «Κακώσεις των συνδέσμων του γόνατος» 
ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω: στη σελίδα 
153 «μεμονωμένες ρήξεις των χιαστών συνδέσμων 
είναι σπάνιες. Συνήθως συνοδεύουν ρήξεις των πλα-
γίων συνδέσμων» και στις σελίδες 154-155 «η θε-
ραπεία των ρήξεων των χιαστών συνδέσμων είναι 
χειρουργική. Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος παθαί-
νει ρήξη στη μεγαλύτερη αναλογία (70% περίπου) 
στη μεσότητά του, λιγότερο συχνά αποσπάται από 
την μηριαία του έκφυση και σπανιότερα από την κνη-
μιαία που είναι δυνατό να περιλαμβάνει και οστικό 
τεμάχιο. … η τάση για χειρουργική αποκατάσταση του 
συνδέσμου είναι ισχυρότερη από εκείνη της υποκα-
τάστασής του με ένα ενισχυμένο τετρακέφαλο». Το 
1997, στη 2η έκδοση του συγγράμματος αναφέρο-
νται τα παρακάτω: στη σελίδα 194 «οι περισσότε-
ροι συνιστούν χειρουργική αποκατάσταση της ρήξης 
του προσθίου χιαστού σε νέα κυρίως άτομα και ιδίως 
αθλητές. Και επειδή η απλή συρραφή δεν αποδίδει 
διότι δεν μπορεί να αντέξει τις ισχυρές δυνάμεις που 
δρουν στο γόνατο, συνιστάται η χρήση υποκατάστα-
των» και στη σελίδα 195 «μετεγχειρητικά εφαρ-
μόζεται ΜΚΠ γύψος για 8 εβδομάδες με το γόνατο 
σε κάμψη 30ο περίπου. … Για την πλήρη λειτουργική 

αποκατάσταση του γόνατος μετά από τις εγχειρήσεις 
αυτές απαιτούνται 6 μήνες τουλάχιστον».

Εικ.113: «Ορθοπαιδική», Π.Π. Συμεωνίδη, 1984

Την ίδια χρονιά, ο Walter Blauth [Εικ.114], 
ήταν ο πρώτος που δημοσίευσε τη χρησιμοποίηση 
του τένοντα του τετρακέφαλου μηριαίου μυός ως 
μοσχεύματος και μάλιστα σε συνδεσμοπλαστική 
διπλής δέσμης στο μηριαίο (με μια κνημιαία σή-
ραγγα), αφού διαχώριζε το μόσχευμα και το ένα 
σκέλος διήλασε μια μηριαία σήραγγα και το άλλο 
την “over-the-top” θέση [Εικ.115].97

Εικ.114: Walter Blauth

Εικ.115: Συνδεσμοπλαστική διπλής δέσμης με την τεχνική του 
Walter Blauth (1984 - αρχείο Springer Science)

Την ίδια χρονιά επίσης, διοργανώθηκε στο Βε-
ρολίνο το πρώτο σεμινάριο της European Society 
of Sports Traumatology, Knee Surgery and 
Arthroscopy (ESSKA). Τέλος, την ίδια χρονιά, έγινε 
αποδεκτή από το ΕΚΠΑ η διδακτορική διατριβή του 
Ηλία Παναγιωτόπουλου (μετέπειτα καθηγητή 
του πανεπιστημίου Πατρών) με θέμα «Τα πρώιμα 
αποτελέσματα της εφαρμογής της τροποποιημένης 
Ellison στη θεραπεία του συνδρόμου του πρόσθιου 
χιαστού» προερχόμενη από την ορθοπαιδική κλινι-
κή του ΕΚΠΑ.
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Το 1985, ο Dale M. Daniel (1939-1995), 
ορθοπαιδικός στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια, 
δημιούργησε το πρώτο εμπορικά διαθέσιμο δυ-
ναμόμετρο “Isometer” για τον καθορισμό των ισο-
μετρικών σημείων και την παροχή πληροφοριών 
για την τάση του μοσχεύματος πριν την καθήλωσή 
του [Εικ.116].98

Εικ.116: Δυναμόμετρο “Isometer του Dale Daniel (1985)

Την ίδια χρονιά, ο S. Ward Casscells (1915-
1996), ορθοπαιδικός στο Γουίλμιγκτον του Ντέλα-
γουερ, δημοσίευσε στο περιοδικό της ISAKOS “Ar-
throscopy: The Journal of Arthroscopic & Related 
Surgery” την πρώτη δημοσίευση σε αυτό το περι-
οδικό με θέμα τον ΠΧΣ με τίτλο “The torn menis-
cus, the torn anterior cruciate ligament, and their 
relationship to degenerative joint disease”.

Το 1986, ο Αργύρης Μήτσου [Εικ.117] και συν. 
και ο Παντελής-Βασίλειος (Λάκης) Κ. Νικολά-
ου [Εικ.118] και συν. δημοσίευσαν αντίστοιχα στο 
“Surgery and Arthroscopy of the Knee” την εργα-
σία “The treatment of recent ruptures of the ante-
rior cruciate ligament with early augmentation”99 
και στο “The American journal of sports medicine” 
την εργασία “Anterior cruciate ligament allograft 
transplantation”,100 που είναι οι παλαιότερες δη-
μοσιεύσεις Ελλήνων σε αναζήτηση στο https://
scholar.google.gr.

Εικ.117: Αργύρης Δ. Μήτσου

Εικ.118: Παντελής-Βασίλειος (Λάκης) Κ. Νικολάου

Την ίδια χρονιά, ο Bertram Zarins, κλινικός 
καθηγητής ορθοπαιδικής στο Harvard Medical 
School στη Βοστώνη της Μασαχουσέτης και ο 
Carter Redd Rowe (1906-2001), ορθοπαιδικός 
από το Φρέντερικσμπεργκ της Βιρτζίνια, περιέγρα-
ψαν μια τεχνική συνδυασμένης ενδαρθρικής και 
εξωαρθρικής συνδεσμοπλαστικής του ΠΧΣ, με τον 
τένοντα του ημιτενοντώδους μυός και τμήμα της 
λαγονοκνημιαίας ταινίας [Εικ.119].101

Εικ.119: Η συνδυασμένη συνδεσμοπλαστική ΠΧΣ των Bertram 
Zarins και Carter Rowe (1986 - αρχείο Erik Slette)

Το 1987, ο K. Donald Shelbourne [Εικ.120], 
ορθοπαιδικός στην Ιντιανάπολις της Ιντιάνα και μέ-
λος του Hall of Fame της American Orthopaedic 
Society for Sports Medicine, άρχισε να χρησιμο-
ποιεί το ταχύ πρόγραμμα φυσιοθεραπευτικής απο-
κατάστασης του ΠΧΣ, που καθιερώθηκε τα επόμε-
να χρόνια, ως πρόγραμμα επιλογής.102

Εικ.120: K. Donald Shelbourne

Την ίδια χρονιά, ο Basilius Zaricznyj [Εικ.121] 
περιέγραψε μια συνδεσμοπλαστική διπλής δέσμης με 
μία μηριαία σήραγγα και δύο κνημιαίες σήραγγες.103
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Εικ.121: Basilius Zaricznyj

Την ίδια χρονιά επίσης, έγινε αποδεκτή από το 
ΕΚΠΑ η διδακτορική διατριβή του Όμηρου Εμμα-
νουηλίδη με θέμα «Ανεπάρκεια προσθίου χιαστού 
συνδέσμου γόνατος. Ισοκινητική προ- και μετεγ-
χειρητική αξιολόγηση» προερχόμενη από το τμήμα 
αθλητικών κακώσεων του ΚΑΤ.

Το 1988, οι Αργύρης Μήτσου και Παναγιώ-
της Βαλλιανάτος δημοσίευσαν στο “Injury” τις 
εργασίες “Clinical diagnosis of ruptures of the an-
terior cruciate ligament: a comparison between 
the Lachman test and the anterior drawer sign” 
και “Meniscal injuries associated with rupture of 
the anterior cruciate ligament: a retrospective 
study”.104,105 Την ίδια χρονιά, ο Mark J. Friedman 
[Εικ.122], ορθοπαιδικός στο Λος Άντζελες της 
Καλιφόρνια και οργανωτής των ετήσιων εκπαι-
δευτικών μαθημάτων της American Academy of 
Orthopaedic Surgeons για τις κακώσεις του ΠΧΣ 
από το 1992 έως το 1996, πρωτοστάτησε στη δι-
άδοση της αρθροσκοπικά υποβοηθούμενης συνδε-
σμοπλαστικής με τετραπλής δέσμης αυτομόσχευμα 
ισχιοκνημιαίων μυών, που απετέλεσε το πρότυπο 
αντιμετώπισης των ρήξεων του ΠΧΣ για τα επόμε-
να 25 χρόνια.106

Εικ.122: Mark J. Friedman

Την ίδια χρονιά επίσης, διοργανώθηκε στο Τζάκ-
σον Χολ του Ουαϊόμινγκ το πρώτο σεμινάριο του 
ACL Study Group.

Το 1989, ο K. Donald Shelbourne εφεύρε ένα 

σύστημα κρυο-συμπίεσης των αρθρώσεων, με «πε-
ριχειρίδα», που περιόριζε το μετεγχειρητικό αίμαρ-
θρο και τον πόνο (Cryo/Cuff, Aircast, Summit, N.J.) 
[Εικ.123].107

Εικ.123: Cryo/Cuff, Aircast, Summit, N.J.

Το 1990, ο Lars Engebretsen [Εικ.124], με-
τέπειτα καθηγητής ορθοπαιδικής στο Όσλο και 
πρόεδρος της European Society of Sports Trau-
matology and Arthroscopy to 2010, περιέγραψε 
μια τροποποίηση της τεχνικής της τενοντόδεσης 
της λαγονοκνημιαίας ταινίας κατά James Andrews 
[Εικ.125].108

Εικ.124: Lars Engebretsen (http://www.med.uio.no)

Εικ.125:: Εξωαρθρική τενοντόδεση με την τεχνική του Lars 
Engebretsen (1990 - αρχείο Erik Slette)

Την ίδια χρονιά επίσης, διοργανώθηκε στη Θεσ-
σαλονίκη το πρώτο συνέδριο της Αθλητιατρικής 
Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, όπου αναπτύχθηκαν 
τα θέματα της «λειτουργικής ανατομικής του γό-
νατος» και της «διάγνωσης και θεραπείας των κα-
κώσεων του γόνατος» από τους Αργύρη Μήτσου 
και Ejnar Eriksson αντίστοιχα.
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Το 1991, έγινε αποδεκτή από το πανεπιστήμιο 
Πατρών η διδακτορική διατριβή του Κωνσταντί-
νου Καζάκου (νυν καθηγητή του ΔΠΘ) με θέμα 
«Η αξία του ημιτενοντώδους στις παραμελημένες 
ρήξεις του προσθίου χιαστού συνδέσμου. Αρθρο-
σκοπικός και ιστολογικός έλεγχος» προερχόμενη 
από την πανεπιστημιακή ορθοπαιδική κλινική της 
Πάτρας και το Α’ ορθοπαιδικό τμήμα του γενικού 
περιφερειακού νοσοκομείου Αθηνών.

Το 1992, οι Leo Pinzcewski και Gregory 
Roger, ορθοπαιδικοί στο Σύδνεϋ, εφεύραν τη βίδα 
RCI [Εικ.126], μια μεταλλική παρεμβαλλομένη βίδα 
με αυλό και σφαιρική κεφαλή, που έκτοτε έγινε 
καθολικά αποδεκτή για την καθήλωση τόσο των 
ΒΡΤΒ μοσχευμάτων όσο και των μοσχευμάτων μα-
λακών μορίων, είτε ως μεταλλική είτε ως βιοαπορ-
ροφήσιμη βίδα.109

Εικ.126: Βίδα RCI

Την ίδια χρονιά, ο Werner Muller περιέγραψε 
την “transition line” [Εικ.127], που θεωρούσε ότι 
αντιπροσώπευε το πρόσθιο όριο για την τοποθέ-
τηση μοσχεύματος και ότι ίνες, που έχουν τυχόν 
τοποθετηθεί πιο εμπρός από αυτήν, εκτίθενται σε 
μη φυσιολογική επιμήκυνση κατά την κάμψη του 
γόνατος.110

Εικ.127: Transition line (αρχείο Springer Science)

Την ίδια χρονιά επίσης, διοργανώθηκε στη Θεσ-
σαλονίκη το δεύτερο συνέδριο της Αθλητιατρικής 
Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, όπου αναπτύχθηκαν 
τα θέματα της «λειτουργικής σημασίας των χια-
στών συνδέσμων» και της «θεραπείας των κακώ-
σεων του γόνατος» από τους Ιωάννη Πουρνάρα 
και Γεώργιο Γκοδόλια αντίστοιχα και παρουσι-
άστηκε εργασία του Κωνσταντίνου Βουκαλή 

[Εικ.128] με θέμα «πλαστική προσθίου χιαστού - 
404 περιστατικά»

Εικ.128: Κωνσταντίνος Βουκαλής

Το 1993, ο Andrew Α. Amis [Εικ.129], εμβιο-
μηχανικός και καθηγητής μηχανολόγων μηχανικών 
στο Imperial College του Λονδίνου και η Brigitte 
Scammell, ορθοπαιδικός και μετέπειτα καθηγή-
τρια στο Νότιγχαμ, δε βρήκαν βάση για συνδυασμό 
ενδαρθρικής συνδεσμοπλαστικής και εξωαρθρικής 
τενοντόδεσης σε μεμονωμένες αστάθειες του ΠΧΣ, 
όπου ο κύριος στόχος ήταν ο έλεγχος της πρόσθι-
ας συρταροειδούς κίνησης, αλλά έκαναν δεκτό 
ότι «αυτό δεν επηρεάζει το ρόλο των εξωαρθρικών 
επεμβάσεων για των έλεγχο περίπλοκων στροφικών 
ασταθειών, που προκύπτουν από συνδυασμένους 
τραυματισμούς και επηρεάζουν περισσότερο το piv-
ot shift από το anterior drawer».111

Εικ.129: Andrew Amis

Την ίδια χρονιά, ο Alfredo Schiavone Panni 
(1951), μετέπειτα καθηγητής ορθοπαιδικής στη 
Ρώμη, δημοσίευσε στο περιοδικό της ESSKA “Knee 
Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy” την 
πρώτη δημοσίευση σε αυτό το περιοδικό με θέμα 
τον ΠΧΣ με τίτλο “Bone-ligament interaction in pa-
tellar tendon reconstruction of the ACL”. Στο ίδιο 
τεύχος ο Hans Pässler, με τη δημοσίευση “The 
history of the cruciate ligaments: some forgot-
ten (or unknown) facts from Europe”, έφερε στο 
φως «ξεχασμένες» εργασίες για θέματα του ΠΧΣ 
παλαιοτέρων ευρωπαίων ορθοπαιδικών, όπως αυ-
τές του Amédée Bonnet.
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Το 1994, ο Andrew Amis δημιούργησε νέα 
ορολογία για την περιγραφή της αρθροσκοπικής 
θέασης των ανατομικών θέσεων της μηριαίας πρό-
σφυσης του ΠΧΣ [Εικ.130],112 την οποία έκανε δημο-
φιλή αργότερα (2007) ο Freddie H. Fu [Εικ.131], 
καθηγητής ορθοπαιδικής στο Πίτσμπουργκ της 
Πενσυλβάνια.113

Εικ.130: Ορολογία περιγραφής της αρθροσκοπικής θέασης 
των ανατομικών θέσεων της μηριαίας πρόσφυσης του ΠΧΣ 

των Amis και Fu

Εικ.131: Freddie H. Fu

Την ίδια χρονιά, ο Tom D. Rosenberg [Εικ.132] 
εφηύρε το σύστημα καθήλωσης Endobutton 
[Εικ.133]114 και περιέγραψε μια συνδεσμοπλαστική 
διπλής δέσμης με δύο μηριαίες σήραγγες και μία 
κνημιαία σήραγγα.

Εικ.132: Tom D. Rosenberg

Εικ.133: Το σύστημα καθήλωσης Endobotton

Το 1995, ο Vincent Dessenne, ορθοπαιδι-
κός στη Γκρενόμπλ, ήταν ο πρώτος που περιέγρα-
ψε την κλινική χρήση της «επέμβασης με βοήθεια 
υπολογιστή» (computer-assisted surgery - CAS) 
[Εικ.134] στη συνδεσμοπλαστική του ΠΧΣ (βοήθεια 
στην ανεύρεση του πιο ισομετρικού σημείου στο 
μηριαίο).115 

Εικ.134: Computer-assisted surgery - CAS

Την ίδια χρονιά, διοργανώθηκε στη Θεσσαλο-
νίκη το τρίτο συνέδριο της Αθλητιατρικής Εται-
ρείας Βορείου Ελλάδος, όπου αναπτύχθηκε το 
θέμα της «λειτουργικής αποκατάστασης μετά από 
συνδεσμοπλαστική προσθίου χιαστού» από τον 
Κωνσταντίνο Νάτση. Την ίδια χρονιά επίσης, 
έγινε αποδεκτή από το ΕΚΠΑ η διδακτορική δια-
τριβή του Μιχαήλ Γαβρά με θέμα «Ενδοσκοπική 
ανάπλαση του προσθίου χιαστού συνδέσμου με 
ελεύθερο επιγονατιδικό αυτομόσχευμα. Ιστολογι-
κή εξέλιξη του μοσχεύματος» προερχόμενη από το 
τμήμα αθλητικών κακώσεων του ΚΑΤ και από το 
πανεπιστήμιο Κρήτης η διδακτορική διατριβή του 
Τρύφωνα-Διονυσίου Ζαβρά με θέμα «Συμβολή 
στην μελέτη της αποκατάστασης του προσθίου χι-
αστού συνδέσμου του γόνατος, μετά από τραυμα-
τική ρήξη, με την εφαρμογή τροποποιημένης τεχνι-
κής κατά Jones. Κλινική και πειραματική εργασία» 
προερχόμενη από την πανεπιστημιακή κλινική του 
Ηρακλείου.

Το 1996, έγινε αποδεκτή από το ΕΚΠΑ η δι-
δακτορική διατριβή της Αναστασίας Τηλεντζό-
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γλου με θέμα «Ο συνδυασμός ημιτενοντώδους 
και επιγονατιδικού τένοντος στην αποκατάσταση 
των ρήξεων του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου: 
πειραματική εργασία σε κουνέλια» προερχόμενη 
από το εργαστήριο έρευνας παθήσεων μυοσκε-
λετικού συστήματος «Θ. Γαροφαλίδης» και από το 
πανεπιστήμιο Κρήτης η διδακτορική διατριβή του 
Παύλου Κατώνη (μετέπειτα καθηγητή του ιδίου 
πανεπιστημίου) με θέμα «Χιαστοί σύνδεσμοι. Ιστο-
λογική και εμβομηχανική μελέτη της αντοχής και 
συμβολής αυτών και των υποκατάστατών τους στη 
σταθερότητα της άρθρωσης του γόνατος» προερ-
χόμενη από την πανεπιστημιακή κλινική του Ηρα-
κλείου.

Το 1997, ο Manfred Bernard [Εικ.135], ορθο-
παιδικός στο Βερολίνο, συνέστησε την ακτινολογι-
κή εντόπιση της μηριαίας πρόσφυσης του ΠΧΣ με 
τη μέθοδο των τεταρτημορίων [Εικ.136].116 

Εικ.135: Manfred Bernard

Εικ.136: Ακτινολογική εντόπιση της μηριαίας πρόσφυσης του 
ΠΧΣ με τη μέθοδο των τεταρτημορίων του Manfred Bernard

Την ίδια χρονιά, διοργανώθηκε στη Θεσσαλονί-
κη το τέταρτο συνέδριο της Αθλητιατρικής Εταιρεί-
ας Βορείου Ελλάδος, όπου αναπτύχθηκε το θέμα 
της «λειτουργικής ανατομικής, πρόληψης και εκτί-
μησης των κακώσεων των χιαστών συνδέσμων του 
γόνατος» από τον Κωνσταντίνο Νάτση. Την ίδια 
χρονιά επίσης, διοργανώθηκε στο Μπουένος Άι-
ρες το πρώτο συνέδριο της International Society 
of Arthroscopy, Knee Surgery Orthopaedic and 
Sports Medicine (ISAKOS).

Το 1998, ο Eugene Wolf [Εικ.137], ορθοπαι-
δικός στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια και ο 
Donald Grafton, εμβιομηχανικός στο Ναπλς της 
Φλόριντα, δημιούργησαν το σύστημα καθήλωσης 
Transfix για την καθήλωση των τενόντων των ισχι-
οκνημιαίων μυών [Εικ.138].117

Εικ.137: Eugene Wolf

Εικ.138: Το σύστημα καθήλωσης Transfix

Την ίδια χρονιά, ο Maurilio Marcacci [Εικ.139], 
μετέπειτα καθηγητής ορθοπαιδικής στη Μπολόνια 
και διευθυντής του Istituto Ortopedico Rizzoli di 
Bologna, περιέγραψε μια τεχνική συνδυασμένης 
ενδαρθρικής συνδεσμοπλαστικής και εξωαρθρικής 
τενοντόδεσης, με τους τένοντες των ισχιοκνημιαί-
ων μυών, χωρίς αποκόλληση της κατάφυσής τους 
[Εικ.140 και Εικ.141].118

Εικ.139: Maurilio Marcacci
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Εικ.140: Η συνδυασμένη συνδεσμοπλαστική ΠΧΣ του Maurilio 
Marcacci (1998 – αρχείο Erik Slette)

Εικ.141: Η συνδυασμένη συνδεσμοπλαστική ΠΧΣ του Maurilio 
Marcacci

Το 1999, στον τιμητικό τόμο Π. Συμεωνίδη του 
περιοδικού της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής 
Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας “Acta Orthop 
Traum Hellenica”, οι Γιάννης Μίχος και συν. και 
Στέργιος Παπαστεργίου και συν. δημοσίευσαν 
αντίστοιχα τις εργασίες «Η αντιμετώπιση της ανε-
πάρκειας του προσθίου χιαστού συνδέσμου με μό-
σχευμα επιγονατιδικού τένοντα» και «Υποκατάσταση 
προσθίου χιαστού συνδέσμου. Συγκράτηση ΒΡΤΒ 
μοσχεύματος με απορροφήσιμες βίδες».119,120 Την 
ίδια χρονιά, η Ορθοπαιδική κλινική του 424 ΓΣΝΕ 
διοργάνωσε ημερίδα (23/1/1999) ορθοπαιδικής 
με θέμα τη χειρουργική αντιμετώπιση των ρήξε-
ων του προσθίου χιαστού συνδέσμου του γόνατος 
και των περιορισμένων ελλειμμάτων του αρθρικού 
χόνδρου. Η ημερίδα αυτή, συνέχισε να διοργανώ-
νεται, πάντα με θέματα αρθροσκοπικής χειρουργι-
κής, τα επόμενα χρόνια και την 18/3/2017 διορ-
γανώθηκε η 15η ημερίδα του 424 ΓΣΝΕ. Την ίδια 
χρονιά επίσης, διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη το 
πέμπτο συνέδριο της Αθλητιατρικής Εταιρείας Βο-
ρείου Ελλάδος, όπου αναπτύχθηκαν τα θέματα της 
«λειτουργικής ανατομικής των χιαστών συνδέσμων 
του γόνατος», της «αποκατάστασης του προσθίου 
χιαστού συνδέσμου κάτω από αρθροσκοπικό έλεγ-
χο», των «δυναμικών παραγόντων που επηρεάζουν 
τη ρήξη των χιαστών συνδέσμων» και το «πρωτό-
κολλο αποκατάστασης των χιαστών συνδέσμων 

μετά από συνδεσμοπλαστική» από τους Παναγιώ-
τη Γιγή, Γεώργιο Γκοδόλια, Λάκη Νικολάου και 
Στέργιο Παπαστεργίου αντίστοιχα. Τέλος, την 
ίδια χρονιά, έγινε αποδεκτή από το πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων η διδακτορική διατριβή του Γεώργιου 
Μιζαντζιόγλου με θέμα «Μέτρηση τάσεων πρό-
σθιου χιαστού συνδέσμου κατά την υποκατάστασή 
του με τενόντιο μόσχευμα: πειραματική μελέτη» 
προερχόμενη από την πανεπιστημιακή ορθοπαιδι-
κή κλινική των Ιωαννίνων.

Το 2001, ο Markus Arnold [Εικ.142], μετέ-
πειτα καθηγητής ορθοπαιδικής στο Ναϊμέχεν (Ολ-
λανδία), δημοσίευσε πτωματική μελέτη στην οποία 
βρήκε ότι είναι αδύνατο να τοποθετηθεί η μηριαία 
σήραγγα στο ίχνος της πρόσφυσης του ΠΧΣ (ana-
tomical footprint) χρησιμοποιώντας τεχνική απλής 
τομής (single-incision technique), λόγω των πε-
ριορισμών της τοποθέτησης του οδηγού φρέζας 
[Εικ.143].121

Εικ.142: Markus Arnold

Εικ.143: Η δημοσίευση του Markus Arnold (KSSTA,2001)

Την ίδια χρονιά, έγινε αποδεκτή από το ΑΠΘ η 
διδακτορική διατριβή του Παναγιώτη Τσακλή με 
θέμα «Πρόγραμμα αποκατάστασης της λειτουρ-
γικότητας του γόνατος μετά από πλαστική του 
προσθίου χιαστού συνδέσμου με την εφαρμογή 
συνδυασμένου προγράμματος ενδυνάμωσης» προ-
ερχόμενη από το τμήμα επιστήμης φυσικής αγωγής 
και αθλητισμού του ΑΠΘ.

Το 2002, διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη το 
έκτο συνέδριο της Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλά-
δος, όπου αναπτύχθηκε το θέμα της «αντιμετώ-
πισης των ρήξεων του προσθίου χιαστού συνδέ-
σμου» από τον Αργύρη Μήτσου.
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Το 2003, ο Αναστάσιος Γεωργούλης (καθηγη-
τής του πανεπιστημίου Ιωαννίνων) [Εικ.144] και οι 
συνεργάτες του δημοσίευσαν στο “The American 
journal of sports medicine” την εργασία “Three-
dimensional tibiofemoral kinematics of the ante-
rior cruciate ligament-deficient and reconstruct-
ed knee during walking” που έχει τις περισσότερες 
ετεροαναφορές (345 citations) μεταξύ των εργα-
σιών για τον ΠΧΣ από την Ελλάδα.122

Εικ.144: Αναστάσιος Γεωργούλης

Την ίδια χρονιά, ο Freddie Fu και ο John C. 
Loh, ακτινοδιαγνώστης μετεκπαιδευόμενος στο 
Πίτσμπουργκ, απέδειξαν σε πτωματική μελέτη ότι 
βελτιώνονταν ο έλεγχος περιστροφής του γόνατος 
όταν μεταφέρονταν η θέση της μηριαίας σήραγ-
γας στη μεσοκονδύλια εντομή από την 11η ώρα 
στη 10η ώρα [Εικ.145].123 Τα ευρήματα αυτά υπο-
στηρίχθηκαν και από κλινική εργασία του Myung 
Chul Lee, ορθοπαιδικό του εθνικού πανεπιστημια-
κού νοσοκομείου της Σεούλ, το 2007.124 Τα εύσημα 
όμως αυτής της παρατήρησης πρέπει να αποδο-
θούν στον Ernest William Hey Groves.33

Εικ.145: Οι θέσεις της μηριαίας σήραγγας στη μεσοκονδύλια 
εντομή (αρχείο Alan Getgood)

Το 2004, ο καθηγητής ορθοπαιδικής του ΑΠΘ 
Βασίλειος Παπαβασιλείου (1936-2011) εξέδω-
σε, σε 2η έκδοση, το σύγγραμμα «Ορθοπαιδική». Την 
ίδια χρονιά, διοργανώθηκε στη Δράμα το έβδομο 
συνέδριο της Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος.

Το 2005, διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη το 
πρώτο συνέδριο της Ελληνικής Αρθροσκοπικής 

Εταιρείας, με 219 συνέδρους. Την ίδια χρονιά, έγι-
νε αποδεκτή από το ΕΚΠΑ η διδακτορική διατριβή 
του Βασιλείου Νικολάου με θέμα «Αντιμετώπιση 
ρήξεως ΠΧΣ με χρησιμοποίηση του τένοντα του 
ημιτενοντώδους μυ και του έσω τριτημορίου του 
επιγονατιδικού τένοντα με διατήρηση της περιφε-
ρικής καταφύσεώς των» προερχόμενη από τη Β’ 
πανεπιστημιακή ορθοπαιδική κλινική του ΕΚΠΑ.

Το 2006, δημοσίευσα στο “Knee Surgery, Sports 
Traumatology, Arthroscopy” την πρώτη συγκριτική 
μελέτη της κάκωσης των υποεπιγονατιδικών κλά-
δων του σαφηνούς νεύρου, με κάθετη και οριζό-
ντια τομή λήψης [Εικ.146] του μοσχεύματος των 
τενόντων των ισχιοκνημιαίων μυών, ως συμβολή 
σε καλύτερη τεχνική λήψης τους,125 με βιβλιογρα-
φική αναφορά στο βιβλίο των Rainer Siebold, et 
al. (eds.), Anterior Cruciate Ligament Reconstruc-
tion, έκδοσης ESSKA 2014.

. 
Εικ.146: Σύγκριση κάθετης και οριζόντιας τομής λήψης του 
μοσχεύματος των τενόντων των ισχιοκνημιαίων μυών (προ-

σωπικό αρχείο)

Την ίδια χρονιά, αναγνωρίστηκε με την απόφα-
ση ΥΓα/Γ.Π./οικ/65225/29.5.06, που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ. 809Β/4.7.06, για ειδίκευση και μετεκ-
παίδευση στις αθλητικές κακώσεις, η πρώτη στη 
βόρεια Ελλάδα, μονάδα χρόνιων ορθοπαιδικών 
παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, που λειτουρ-
γούσε από το 1995 (ΦΕΚ 894Β/1995) αυτοτελώς 
στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύ-
λος». Στον υπόλοιπο ελληνικό χώρο λειτουργούσαν 
α) από το 1984 η μονάδα αθλητικών κακώσεων 
του Νοσοκομείου Αποκατάστασης Τραυματιών και 
Αναπήρων «Ο Απόστολος Παύλος» (Νοσοκομείο 
ΚΑΤ Αθηνών), με διευθυντή τον Αργύρη Μήτσου 
και στη συνέχεια τον Παναγιώτη Βαλλιανάτο, β) 
από το 1993 (ΦΕΚ 130Α/1993) η μονάδα αθλητια-
τρικής και αρθροσκοπήσεως στο πανεπιστήμιο Πα-
τρών, γ) από το 2004 (ΦΕΚ 976Β/2004) η μονάδα 
αθλητικών κακώσεων της Β’ ορθοπαιδικής κλινικής 
του πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ δ) το 2003 (ΦΕΚ 
544Β/2003) μετονομάστηκε το εργαστήριο αρ-



38- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 30, Τεύχος 3 - 2017

θροσκόπησης της ορθοπαιδικής κλινικής του πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων σε ορθοπαιδικό αθλητιατρικό 
κέντρο. Η μονάδα αθλητικών κακώσεων του νο-
σοκομείου «Άγιος Παύλος», λειτούργησε αυτοτε-
λώς μέχρι το 2013 (με ικανοποιητικές «επιδόσεις», 
όπως λ.χ. το 2009 και το 2010, με 110 συνδε-
σμοπλαστικές το χρόνο), οπότε και ενσωματώθη-
κε στην ορθοπαιδική κλινική, δημιουργώντας το 
«ορθοπαιδικό τμήμα και μονάδα αθλητικών κακώ-
σεων». Την ίδια χρονιά επίσης, διοργανώθηκε στη 
Θεσσαλονίκη το όγδοο συνέδριο της Αθλητιατρι-
κής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, όπου αναπτύχθη-
καν τα θέματα της «τοπογραφικής και λειτουργικής 
ανατομικής του φυσιολογικού και του ρηγμένου 
ΠΧΣ», της «αρθροσκοπικής αποκατάστασης του 
ΠΧΣ», των «επιπλοκών» μετά αρθροσκοπική απο-
κατάσταση του ΠΧΣ», του «ελέγχου με μαγνητική 
τομογραφία της συνδεσμοπλαστικής του ΠΧΣ» και 
της «αναθεώρησης του ΠΧΣ» από τους Κωνστα-
ντίνο Νάτση, Αναστάσιο Γεωργούλη, Στέργιο 
Παπαστεργίου, Ιωάννη Τσιτουρίδη και Μιχα-
ήλ Χαντέ αντίστοιχα. Τέλος, την ίδια χρονιά, έγινε 
αποδεκτή από το ΕΚΠΑ η διδακτορική διατριβή του 
Αλκιβιάδη Καλλιακμάνη με θέμα «Μελέτη της 
καθήλωσης του μοσχεύματος στην πλαστική απο-
κατάσταση του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου του 
γόνατος: πειραματική μελέτη» προερχόμενη από τη 
Β’ πανεπιστημιακή ορθοπαιδική κλινική του ΕΚΠΑ.

Το 2007, ο Freddie Fu και ο Mario Ferretti, 
ιατρός από τη Βραζιλία, μετεκπαιδευόμενος στο Πί-
τσμπουργκ, περιέγραψαν διακριτές οστικές κορυ-
φογραμμές στην έξω επιφάνεια της μεσοκονδύλι-
ας εντομής, την “lateral intercondylar ridge” και την 
“lateral bifurcate ridge”, που ήταν παρούσες στο 
100% και στο 81-86% των δειγμάτων [Εικ.147] 
και έκτοτε χρησιμοποιούνται ως οδηγά σημεία για 
τη θέση των μηριαίων σηράγγων.126

Εικ.147: Η “lateral intercondylar ridge” και η “lateral bifurcate 
ridge” (αρχείο Alan Getgood)

Την ίδια χρονιά, οι Βασίλειος Χουλιάρας και 
Hans Pässler από την Atos Klinik της Χαϊδελβέρ-
γης, δημοσίευσαν στο περιοδικό της Ελληνικής 
Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυ-
ματολογίας “Acta Orthop Traum Hellenica” την 
“Ιστορική αναδρομή του προσθίου χιαστού συνδέ-
σμου από το Γαληνό έως την αποκατάσταση διπλής 
δεσμίδας”, που δημοσιεύθηκε την επόμενη χρονιά 
από τον Pässler, στο βιβλίο των Freddie Fu και 
Steven Kohen “Current Concepts in ACL Recon-
struction” (Slack Inc - 2008), αλλά και με αβλεψίες 
όπως π.χ. η αναφορά στη σελίδα 117 του περιοδι-
κού ότι «οι χιαστοί σύνδεσμοι ήταν ήδη γνωστοί από 
την αρχαία αιγυπτιακή εποχή. Στο φημισμένο πάπυ-
ρο του Smith (3000 π.Χ.) περιγράφεται η ανατομία 
του από έναν αιγύπτιο» και η αναφορά στη σελίδα 
115 του περιοδικού και στη σελίδα 3 του βιβλί-
ου ότι «the cruciate ligaments have been known 
since old Egyptian times in the famous Smith Pa-
pyrus (3000 B.C.), but their anatomy was already 
described by an Assyrian», αφού στις 48 περιπτώ-
σεις τραυματισμών που περιγράφονται στα σωζό-
μενα τμήματα του παπύρου δεν υπάρχει περίπτω-
ση κάκωσης του γόνατος. Την ίδια χρονιά επίσης, 
διοργανώθηκε στην Αθήνα το δεύτερο συνέδριο 
της Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας. Τέλος, 
την ίδια χρονιά, έγινε αποδεκτή από το ΕΚΠΑ η δι-
δακτορική διατριβή της Μαρίας Παπανδρέου με 
θέμα «Η επίδραση της ετερόπλευρης άσκησης στην 
αποκατάσταση της λειτουργίας του τετρακέφαλου 
μυός μετά τη συνδεσμοπλαστική του πρόσθιου χι-
αστού συνδέσμου του γόνατος» προερχόμενη από 
το εργαστήριο έρευνας παθήσεων μυοσκελετικού 
συστήματος «Θ. Γαροφαλίδης» και η διδακτορική 
διατριβή του Κωνσταντίνου Παπαχρήστου με 
θέμα «Ηλεκτρονική συσκευή στοχεύσεως για την 
ακριβή χωροταξική τοποθέτηση του μοσχεύματος 
στην πλαστική του προσθίου χιαστού συνδέσμου» 
προερχόμενη από το εργαστήριο ακτινολογίας του 
ΕΚΠΑ.

Το 2008, έγινε αποδεκτή από το ΕΚΠΑ η διδα-
κτορική διατριβή της Τατιανής Σιδηροπούλου με 
θέμα «Συγκριτική μελέτη συνεχούς επισκληριδίου 
αναλγησίας, συνεχούς μηριαίου αποκλεισμού ή συ-
νεχούς ενδοαρθρικής έγχυσης για αναλγησία μετά 
από χειρουργική αποκατάσταση του πρόσθιου χι-
αστού συνδέσμου του γόνατος» προερχόμενη τη 
Β’ πανεπιστημιακή κλινική αναισθησιολογίας του 
ΕΚΠΑ και από το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων η διδα-
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κτορική διατριβή του Ιωσήφ Γαβριηλίδη με θέμα 
«Η σημασία της ανατομικής τοποθέτησης του μηρι-
αίου καναλιού στην πλαστική του προσθίου χιαστού 
συνδέσμου: πειραματική μελέτη» προερχόμενη από 
την πανεπιστημιακή κλινική των Ιωαννίνων.

Το 2009, διοργανώθηκε στη Χερσόνησο Κρήτης 
το τρίτο συνέδριο της Ελληνικής Αρθροσκοπικής 
Εταιρείας. Την ίδια χρονιά, έγινε αποδεκτή από το 
πανεπιστήμιο Ιωαννίνων η διδακτορική διατριβή 
του Σταύρου Ριτσάνη με θέμα «Εμβιομηχανική 
ανάλυση της κίνησης του γόνατος πριν και μετά 
από ρήξη και αποκατάσταση του προσθίου χια-
στού συνδέσμου» και η διδακτορική διατριβή του 
Κωνσταντίνου Πάτρα με θέμα «Επίδραση της 
κόπωσης στις νευρομυϊκές προσαρμογές αθλη-
τών με ρήξη του προσθίου χιαστού συνδέσμου» 
προερχόμενες αμφότερες από την πανεπιστημια-
κή ορθοπαιδική κλινική των Ιωαννίνων και από το 
Δημοκρίτειο πανεπιστήμιο Θράκης η διδακτορική 
διατριβή του Κωνσταντίνου Βαρθακοκοίλη με 
θέμα «Αξιολόγηση της ιδιοδεκτικότητας και των 
βιομηχανικών παραμέτρων της βάδισης μετά από 
ανακατασκευή πρόσθιου χιαστού συνδέσμου» προ-
ερχόμενη από το τμήμα επιστήμης φυσικής αγωγής 
και αθλητισμού του ΔΠΘ.

Το 2010, ο Freddie Fu και η Carola F. van 
Eck, ιατρός από την Ολλανδία, μετεκπαιδευόμενη 
στο Πίτσμπουργκ, μελέτησαν in situ την κατανο-
μή δυνάμεων μεταξύ των δεσμίδων του ΠΧΣ σε 
εφαρμογή πρόσθιας κνημιαίας μετακίνησης και δι-
απίστωσαν ότι οι δυνάμεις στην πρόσθια/έσω δε-
σμίδα παρέμειναν σχετικώς σταθερές, ενώ αυτές 
στην οπίσθια/έξω δεσμίδα επηρεάστηκαν σημα-
ντικά από τη γωνία κάμψης. Ανέπτυξαν την έννοια 
“anatomic double bundle concept”, που μπορεί να 
επιτευχθεί με μονής ή διπλής δέσμης συνδεσμο-
πλαστική[Εικ.148].127

Εικ.148: Anatomic double bundle concept

Την ίδια χρονιά, έγινε αποδεκτή από το ΑΠΘ η 
διδακτορική διατριβή του Ιωάννη Τσιφουντούδη 
με θέμα «Μελέτη της ανάπλασης των τενόντων των 
οπίσθιων μηριαίων μυών με μαγνητική τομογραφία 
μετά από τη χρήση τους στη συνδεσμοπλαστική του 

πρόσθιου χιαστού συνδέσμου του γόνατος» προερ-
χόμενη από τη ακτινολογικό εργαστήριο του ΑΠΘ 
(με ασθενείς που χειρούργησα στη μονάδα αθλητι-
κών κακώσεων του Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος») και του 
Γεωργίου Κούτρα με θέμα «Συγκριτική μελέτη της 
μυϊκής δύναμης και σταθερότητας του γόνατος πριν 
και μετά από ανακατασκευή του πρόσθιου χιαστού 
συνδέσμου με τετραπλό μόσχευμα ημιτενοντώδη 
και ισχνού μυός» προερχόμενη από το εργαστήριο 
περιγραφικής ανατομικής του ΑΠΘ, από το ΕΚΠΑ η 
διδακτορική διατριβή του Αντωνίου Αγγουλέ με 
θέμα «Η ιδιοδεκτική αισθητικότητα μετά από ανα-
κατασκευή του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου με 
μόσχευμα επιγονατιδικού τένοντος με οστικά άκρα 
σε σύγκριση με αυτή μετά από χρήση μοσχεύμα-
τος ισχιοκνημιαίων και η επίδρασή της στο τελικό 
λειτουργικό αποτέλεσμα» προερχόμενη από την 
Α’ πανεπιστημιακή ορθοπαιδική κλινική του ΕΚΠΑ 
και από το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων η διδακτορική 
διατριβή της Κωνσταντίνας Μωραΐτη με θέμα 
«Μελέτη της επίδρασης της ρήξης και χειρουργικής 
αποκατάστασης του προσθίου χιαστού συνδέσμου 
με τη χρήση μη γραμμικών παραμέτρων» προερχό-
μενη από την πανεπιστημιακή κλινική των Ιωαννί-
νων.

Το 2011, δημοσίευσα στο “BMJ case reports” 
την πρώτη (και μέχρι σήμερα μοναδική) περίπτω-
ση λοίμωξης συνδεσμοπλαστικής από βρουκέλλα 
[Εικ.149].128 

Εικ.149: Λοίμωξη συνδεσμοπλαστικής από βρουκέλλα (προ-
σωπικό αρχείο)

Την ίδια χρονιά, διοργανώθηκε στο Ρέθυμνο το 
τέταρτο συνέδριο της Ελληνικής Αρθροσκοπικής 
Εταιρείας. Την ίδια χρονιά επίσης, έγινε αποδεκτή 
από το ΑΠΘ η διδακτορική διατριβή του Κωνστα-
ντίνου Μανώλογλου με θέμα «Συγκριτική μελέτη 
συνδεσμοπλαστικής προσθίου χιαστού συνδέσμου 
με επιγονατιδικό τένοντα ή τετραπλό τενόντιο 
μόσχευμα ισχνού-ημιτενοντώδη» προερχόμενη 
από την Α’ πανεπιστημιακή ορθοπαιδική κλινική 
του ΑΠΘ, από το ΕΚΠΑ η διδακτορική διατριβή 
του Χρήστου Καραβόλια με θέμα «Μελέτη της 
επίδρασης της ρήξης του προσθίου χιαστού συν-
δέσμου και της αποκατάστασης αυτού με τη χρη-
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σιμοποίηση τετραπλού μοσχεύματος ισχνού προ-
σαγωγού – ημιτενοντώδους στη λειτουργικότητα 
των κάτω άκρων με τη βοήθεια ανάλυσης βάδισης» 
προερχόμενη από την Α’ πανεπιστημιακή ορθοπαι-
δική κλινική του ΕΚΠΑ και από το πανεπιστήμιο Ιω-
αννίνων η διδακτορική διατριβή της Αικατερίνης 
Ντούλια με θέμα «Απεικονιστικά ευρήματα μετά 
από ρήξη και χειρουργική αποκατάσταση του πρό-
σθιου χιαστού συνδέσμου» προερχόμενη από το 
εργαστήριο κλινικής ακτινολογίας και απεικόνισης 
του πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Το 2012, ο Oliver S. Schindler, ορθοπαιδι-
κός στο Μπρίστολ, δημοσίευσε στο “Knee Surgery, 
Sports Traumatology, Arthroscopy” την ιστορική 
εξιστόρηση “Surgery for anterior cruciate liga-
ment deficiency: a historical perspective”. Την ίδια 
χρονιά, έγινε αποδεκτή από το πανεπιστήμιο Ιωαν-
νίνων η διδακτορική διατριβή της Σοφίας Ξεργιά 
με θέμα «Λειτουργικά κριτήρια φυσικοθεραπευτι-
κής αποκατάστασης μετά από πλαστική προσθίου 
χιαστού συνδέσμου» προερχόμενη από την πανεπι-
στημιακή ορθοπαιδική κλινική των Ιωαννίνων.

Το 2013, στη 12η έκδοση του “Campbell’s 
Operative Orthopaedics” υπάρχουν οι πιο πρό-
σφατες επιλογές χειρουργικής αντιμετώπισης των 
ρήξεων του ΠΧΣ [Εικ.150].

Εικ.150: 12η έκδοση του “Campbell’s Operative Orthopaedics” 
(2013)

Την ίδια χρονιά, ο Steven Claes, ορθοπαιδι-
κός στη Λέουβεν του Βελγίου, ανακάλυψε εκ νέου 
τον πρόσθιο έξω σύνδεσμο του γόνατος (ALL) 
[Εικ.151], που συνδέεται αιτιολογικά με το κάταγμα 
του Segond,129 απασχόλησε τα έντυπα και ψηφιακά 
μέσα και ανανέωσε το ενδιαφέρον της ορθοπαιδι-
κής κοινότητας για τις έξω εξωαρθρικές τενοντο-
δέσεις [Lemaire (1967), MacIntosh (1976), Losee 
(1978), Arnold και Coker (1979), Ellison (1979), 
Wilson και Scranton (1979), Zerins και Rowe 
(1980), Andrews (1982), Benum (1982), Müller 
(1983) και Marcacci και Zaffagnini (1998)].

Εικ.151: Πρόσθιος έξω σύνδεσμος του γόνατος (αρχείο Ste-
ven Claes)

Την ίδια χρονιά επίσης, διοργανώθηκε στη Λάρι-
σα το πέμπτο συνέδριο της Ελληνικής Αρθροσκοπι-
κής Εταιρείας. Τέλος, την ίδια χρονιά, έγινε αποδε-
κτή από το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων η διδακτορική 
διατριβή του Νικολάου Πάσχου με θέμα «Μελέτη 
των εμβιομηχανικών ιδιοτήτων του πρόσθιου χια-
στού συνδέσμου κατά τη φόρτισή του έως πλήρη 
ρήξη με απώτερο στόχο την ανάπτυξη πρωτότυπης 
μεθόδου ανακατασκευής του» προερχόμενη από 
την πανεπιστημιακή κλινική των Ιωαννίνων.

Το 2014, έγινε αποδεκτή από το πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων η διδακτορική διατριβή της Φραντζέ-
σκας Ζαμπέλη με θέμα «Ανατομική ανακατασκευή 
του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου του γόνατος: 
προοπτική κλινική και εμβιομηχανική μελέτη» και 
του Δημήτριου Γιώτη με θέμα «Η επίδραση των 
ναρθήκων του γόνατος στο ανθρώπινο κινηματικό 
μοντέλο βάδισης με έμφαση σε ασθενείς μετά από 
ρήξη του προσθίου χιαστού συνδέσμου» αμφότε-
ρες προερχόμενες από την πανεπιστημιακή ορθο-
παιδική κλινική των Ιωαννίνων και από το ΑΠΘ η 
διδακτορική διατριβή της Βασιλικής Κουβελιώτη 
με θέμα «Νευρομυϊκά και αρχιτεκτονικά χαρακτη-
ριστικά κατά την ισοκίνηση και την ισορροπία μετά 
από την εγχείρηση πρόσθιου χιαστού» προερχόμε-
νη από το τμήμα επιστήμης φυσικής αγωγής και 
αθλητισμού Σερρών.

Το 2015, διοργανώθηκε στην Πάτρα το έκτο 
συνέδριο της Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εται-
ρείας. Την ίδια χρονιά, διοργανώθηκε από την Β’ 
ορθοπαιδική κλινική του Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» 
(συντονιστής διευθυντής Αναστάσιος Κυριακίδης) 
στη Θεσσαλονίκη, εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο 
“State of the Art ACL Reconstruction”. Την ίδια 
χρονιά επίσης, έγινε αποδεκτή από το πανεπιστή-
μιο Θεσσαλίας η διδακτορική διατριβή του Σωτη-
ρίου Μιχαλίτση με θέμα «Το ανθρώπινο μοντέλο 
στην ανάπτυξη οστεοαρθρίτιδας μετά από ρήξη 
και αποκατάσταση προσθίου χιαστού συνδέσμου: 
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μελέτη παρακολούθησης σε κλινικό απεικονιστικό 
- μοριακό επίπεδο» προερχόμενη από την πανεπι-
στημιακή ορθοπαιδική κλινική της Λάρισας.

Το 2016, έγινε αποδεκτή από το ΕΚΠΑ η διδα-
κτορική διατριβή του Κωνσταντίνου Σταραντζή 
με θέμα «Μελέτη της επίδρασης των συμπυκνω-
μένων αυτόλογων παραγόντων στην ενσωμάτωση 
των αυτομοσχευμάτων στα τούνελ ανακατασκευής 
του προσθίου χιαστού συνδέσμου» προερχόμενη 
από την Α’ πανεπιστημιακή ορθοπαιδική κλινική του 
ΕΚΠΑ. Την ίδια χρονιά, κυκλοφόρησε η 13η έκδοση 
του “Campbell’s Operative Orthopaedics”.

Σήμερα, υπάρχει πλήθος συγγραμμάτων που 
αφορούν τον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο του γό-
νατος και την αντιμετώπιση των ρήξεών του 
[Εικ.152].

Εικ.152: Συγγράμματα της τελευταίας πενταετίας για τον 
πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο του γόνατος

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΑΝ 
ΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΧΣ

Υπάρχουν ορθοπαιδικοί, που κατά την άποψή 
μου, προώθησαν τη σύγχρονη χειρουργική του 
ΠΧΣ του γόνατος, όπως:

ο «πατέρας της Αθλητιατρικής» Don Horatio 
O’Donoghue (Στόρμ Λέικ της Αϊόβα 1901 - Οκλα-
χόμα Σίτυ της Οκλαχόμα 1992) [Εικ.153], καθηγη-
τής ορθοπαιδικής στο Οκλαχόμα Σίτυ της Οκλα-
χόμα (από το 1948 έως το 1973) και συγγραφέας 
του “Treatment of Injuries to Athletes” (1962) 
[Εικ.154],

Εικ.153: Don Horatio O’Donoghue (αρχείο Who’s who in 
Orthopedics)

Εικ.154: “Treatment of Injuries to Athletes”, Don Horatio 
O’Donoghue, 1962

ο Ian Scott Smillie (Σκωτία 1907 - Μπλεργά-
ουρι της Σκωτίας 1992) [Εικ.155], καθηγητής ορ-
θοπαιδικής στο Νταντί (από το 1967), συγγραφέας 
του “Injuries of the knee joint” (1978) [Εικ.156] και 
του “Disease of the knee joint” (1980) [Εικ.157] 
και πρόεδρος της International Society of the 
Knee από το 1981 έως το 1983,

Εικ.155: Ian Scott Smillie (αρχείο Who’s who in Orthopedics)

Εικ.156: “Injuries of the knee joint”, Ian Scott Smillie, 1978
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Εικ.157: “Disease of the knee joint”, Ian Scott Smillie, 1980

ο «πατέρας της σύγχρονης αρθροσκόπησης» 
Masaki Watanabe (Ναγκάνο της Ιαπωνίας 1911 
- Τόκυο 1995) [Εικ.158 και Εικ.159], μαθητής του 
Kenji Takagi, καθηγητής ορθοπαιδικής και διευ-
θυντής του τμήματος ορθοπαιδικής χειρουργικής 
του Tokyo Teishin Hospital από το 1940, ένας από 
τους ιδρυτές και πρώτος πρόεδρος της Interna-
tional Arthroscopy Association το 1974, πρώτος 
πρόεδρος της Japanese Arthroscopy Association, 
δημιουργός το 1960 του αρθροσκοπίου “Watan-
abe Type 21”, που απετέλεσε το πρότυπο για σχε-
δόν δύο δεκαετίες, αυτός που το 1962 έκανε την 
πρώτη αρθροσκοπική μηνισκεκτομή, εξέδωσε το 
1957 τον πρώτο (με εικονογράφηση) και το 1969 
το δεύτερο (με έγχρωμες φωτογραφίες) “Atlas of 
Arthroscopy”,

Εικ.158: Masaki Watanabe (αρχείο Arthroscopy)

Εικ.159: Ο Masaki Watanabe «επί τω έργω» (αρχείο Robert 
Jackson)

ο Ejnar Karl Gustaf Eriksson (Έστερσουντ της 

Σουηδίας 1929) [Εικ.160], γενικός χειρουργός και 
ορθοπαιδικός, διευθυντής του τμήματος τραύμα-
τος του Karolinska Hospital στη Στοκχόλμη από το 
1971 έως το 1987, καθηγητής sports orthopaedic 
surgery και διευθυντής του τμήματος αθλητιατρι-
κής και αρθροσκόπησης από το 1987 έως το 1995, 
επισκέπτης καθηγητής του πανεπιστημίου της Πε-
ρούτζια από το 1995 έως το 2007, ένας από τους 
ιδρυτές και πρόεδρος της International Society 
for Skiing Safety (ISSS) από το 1974 έως το 1989 
και της European Society for Sports Traumatol-
ogy, Knee Surgery and Arthroscopy από το 1988 
έως το 1992 και πρόεδρος της Federation Inter-
nationelle de la Medicine Sportive (FIMS) από 
το 1980 έως το 1986, chief-editor από τη αρχή 
της έκδοσης (1993) του περιοδικού Knee Surgery, 
Sports Traumatology and Arthroscopy (KSSTA) 
έως το 2008, που διοργάνωσε ή έλαβε μέρος σε 
αρθροσκοπικά και αθλητιατρικά σεμινάρια σε 43 
χώρες διαδίδοντας την αρθροσκόπηση και τη συν-
δεσμοπλαστική του ΠΧΣ,

Εικ.161: Ejnar K. G. Eriksson

ο “Mr. Sports Medicine 1983” της American 
Orthopedic Society for Sports Medicine, Robert 
William Metcalf (Σωλτ Λέικ Σίτυ της Γιούτα 1936 
- Σωλτ Λέικ Σίτυ 1991) [Εικ.161], καθηγητής ορ-
θοπαιδικής στο University of Utah στο Σωλτ Λέικ 
Σίτυ από το 1983 και πρόεδρος της Arthroscopy 
Association of North America το 1984, που διορ-
γάνωσε 26 αμερικανικά σεμινάρια αρθροσκοπικής 
χειρουργικής, με 9325 συνέδρους, από το 1978 
έως το 1991,

Εικ.161: Robert William Metcalf (αρχείο Arthroscopy)
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ο Hans Η. Pässler (Δρέσδη 1940) [Εικ.162], 
επισκέπτης ομιλητής των πανεπιστημίων Ιωαννί-
νων (2001), Πεκίνου (2002), Αθηνών (2003) και 
Περούτζια (2005), μαθήτευσε δίπλα στους καθηγη-
τές Schettler (1967-1969), DeBakey (1969-1970) 
και Burri (1970-1972), ένας από τους ιδρυτές της 
European Federation of National Associations of 
Orthopedic Sports Traumatology (EFOST), έχει εκ-
δώσει το “Die Chirurgie des vorderen Kreuzbandes” 
το 1997 και το “Neue Techniken - Kniechirurgie” 
το 2002, έχει βραβευθεί με το Science Award της 
German Association of Trauma Medicine το 1987 
και με το Herodicus Award της American Society 
of Orthopaedic Sports Medicine το 1996 και έχει 
εκπαιδεύσει πολλούς Έλληνες ορθοπαιδικούς με 
την ετήσια υποτροφία «Γεώργιος Νούλης» που χο-
ρηγεί από το 1994, σε συνεργασία με τους καθηγη-
τές Παναγιώτη Σουκάκο και Αναστάσιο Γεωργούλη 
και την Ελληνική Αρθροσκοπική Εταιρεία,

Εικ.162: Hans Η. Pässler

ο Freddie H. Fu (Χόνγκ Κόνγκ 1950) [Εικ.163], 
ο χαρισματικός σινο-αμερικανός ορθοπαιδικός που 
έχει δώσει τεράστια ώθηση στην έρευνα και στη 
χειρουργική του ΠΧΣ τα τελευταία χρόνια, καθη-
γητής ορθοπαιδικής στο University of Pittsburgh 
Schools of the Health Sciences από το 1988, χο-
ρηγός με τη σύζυγό του από το 2008 με 1.000.000 
$ της Orthopaedic Research and Education Foun-
dation για έρευνα είτε από γυναίκα ορθοπαιδικό 
σε θέμα αθλητιατρικής είτε ανεξαρτήτως φύλου 
ορθοπαιδικό σε θέμα σχετικό με αθλήτριες, πρό-
εδρος της American Orthopaedic Society for 
Sports Medicine (AOSSM) το 2008, πρόεδρος της 
International Society of Arthroscopy, Knee Sur-
gery and Orthopaedic Sports Medicine το 2009, 
που έχει βραβευθεί με το Diversity Award της 
American Academy of Orthopaedic Surgeons το 
2011 και για τον οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο της 
πόλης του Πίτσμπουργκ έχει ονομάσει την 13η Σε-
πτεμβρίου ως “Dr. Freddie Fu Day” στην πόλη του 
Πίτσμπουργκ για τα εξαιρετικά ιατρικά επιτεύγμα-

τά του, έχει συγγράψει 114 κεφάλαια βιβλίων, έχει 
δημοσιεύσει 424 μελέτες και έχει δώσει περισσό-
τερες από 650 διαλέξεις, σε διάφορες χώρες με-
ταξύ των οποίων και στην Ελλάδα, έχει εκτελέσει 
από το 1982 περισσότερες από 6.000 συνδεσμο-
πλαστικές του ΠΧΣ και έχει εκπαιδεύσει πολλούς, 
μεταξύ των οποίων και έλληνες, ορθοπαιδικούς,

Εικ.163: Freddie H. Fu (δεξιά - αρχείο Ann Joint)

ο «έλληνας πατέρας των αθλητικών κακώσεων» 
Αργύρης Δ. Μήτσου (Κομοτηνή), ποδοσφαιριστής 
του Ορφέα Κομοτηνής, μαθητής του καθηγητή Γε-
ωργίου Χαρτοφυλακίδη-Γαροφαλίδη, διδάκτορας 
του ΕΚΠΑ («Σημασία της χειρουργικής τεχνικής εις 
την αντοχήν των υλικών οστεοσυνθέσεως») από 
το 1972, αναπληρωτής καθηγητής ορθοπαιδικής 
του ΕΚΠΑ, διευθυντής του τμήματος αθλητικών 
κακώσεων του ΚΑΤ Αθηνών, ιατρός της εθνικής 
ομάδας ποδοσφαίρου και του Παναθηναϊκού, του 
οποίου διετέλεσε και πρόεδρος (2003-2008), συγ-
γραφέας του συγγράμματος «Αθλητικές κακώσεις» 
(2010), που εκπαίδευσε την πρώτη γενεά ορθοπαι-
δικών που ασχολήθηκε με τις αθλητικές κακώσεις 
και τις συνδεσμοπλαστικές του ΠΧΣ και 

ο Παντελής-Βασίλειος (Λάκης) Κ. Νικολά-
ου (Ίος Κυκλάδων 1949), ποδοσφαιριστής του 
Ατρόμητου Αθηνών, της ΑΕΚ και της εθνικής ομά-
δας ποδοσφαίρου (15 συμμετοχές), ορθοπαιδικός 
από το 1980 και διδάκτορας του ΕΚΠΑ («Κλινικές 
δοκιμασίες συνδεσμικών ασταθειών του γόνατος 
- πειραματική μελέτη») από το 1983, ιατρός των 
εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου, του Ολυμπιακού 
και της ΑΕΚ, της οποίας διετέλεσε και πρόεδρος 
(1997), μέλος του ACL Study Group και πρόεδρος 
της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαι-
δικής και Τραυματολογίας (ΕΕΧΟΤ) το 2017, που 
από το 1987 εργάζεται σε ιδιωτικό ιατρικό κέντρο 
πραγματοποιώντας με τους συνεργάτες του πολ-
λές επεμβάσεις συνδεσμοπλαστικών το χρόνο, που 
εκπαίδευσε πολλούς από τη δεύτερη γενεά ορθο-
παιδικών που ασχολήθηκε με τις αθλητικές κακώ-
σεις και τις συνδεσμοπλαστικές του ΠΧΣ.
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ΤΟ ΠΑΡΟΝ STATUS QUO
Η διάγνωση των ρήξεων του ΠΧΣ του γόνατος 

γίνεται με κατευθυντήριες γραμμές (guidelines), 
όπως αυτές της AAOS,130 α) από το ιστορικό, β) την 
κλινική εξέταση, κυρίως με τις δοκιμασίες Lach-
man-Noulis και pivot shift ή παραλλαγές τους 
όπως τη δοκιμασία Lever [Εικ.164],131 γ) παρακλι-
νικές εξετάσεις επιβεβαίωσης της κλινικής διάγνω-
σης, κυρίως με τη μαγνητική τομογραφία, έχοντας 
υπόψη ότι η ευαισθησία (sensitivity) της είναι 87 
% (95 % CI 77–94 %) και η εξειδίκευση (specific-
ity) της 93 % (95 % CI 91–96 %),132 και δ) σε ασα-
φείς διαγνώσεις, με εξέταση υπό αναισθησία και 
αρθροσκόπηση [Εικ.165].

Εικ.164: δοκιμασία Lever ( αρχείο Alessandro Lelli)

Εικ.165: Εξέταση υπό αναισθησία και αρθροσκόπηση (προσω-
πικό αρχείο)

Η αντιμετώπιση των ρήξεων του ΠΧΣ του γό-
νατος γίνεται με αρθροσκοπικά υποβοηθούμενη 
εξατομικευμένη συνδεσμοπλαστική αντικατάστα-
σης του συνδέσμου με μόσχευμα [Εικ.166], εντός 
5 μηνών από την κάκωση, σύμφωνα με τη μέτριας 
ισχύος οδηγία των κατευθυντήριων γραμμών της 
AAOS,130 ή εντός 3 μηνών, σύμφωνα με δημοσίευ-
σή μου το 2007 στο “Knee Surgery, Sports Trau-
matology, Arthroscopy” με τίτλο “Meniscal tears 
in the ACL-deficient knee: correlation between 
meniscal tears and the timing of ACL reconstruc-
tion” (με 86 ετεροαναφορές, μεταξύ των οποίων 
και το ESSKA Instructional Course Lecture Book 
του 2016), για την προστασία των μηνίσκων και 
του αρθρικού χόνδρου.133

Εικ.166: Αρθροσκοπικά υποβοηθούμενη εξατομικευμένη συν-
δεσμοπλαστική (προσωπικό αρχείο)

Τα μοσχεύματα που κυρίως χρησιμοποιούνται 
είναι το αυτομόσχευμα του επιγονατιδικού συν-
δέσμου με οστικά τεμάχια (ΒΡΤΒ) [Εικ.167] και το 
αυτομόσχευμα των τενόντων των ισχιοκνημιαίων 
(ημιτενοντώδους και ισχνού προσαγωγού) μυών 
[Εικ.168], σύμφωνα με την ισχυρής ισχύος οδηγία 
των κατευθυντήριων γραμμών της AAOS,130 λι-
γότερο συχνά το αυτομόσχευμα του τένοντα του 
τετρακέφαλου μηριαίου μυός, σπανιότερα τα αλ-
λομοσχεύματα και ακόμη σπανιότερα τα συνθετικά 
μοσχεύματα.

Εικ.167: Μόσχευμα επιγονατιδικού συνδέσμου (ΒΡΤΒ - αρχείο 
ADAM)

Εικ.168: Μόσχευμα τενόντων ισχιοκνημιαίων μυών (ST/G - 
προσωπικό αρχείο)

Η καθήλωση των μοσχευμάτων γίνεται με διά-
φορα συστήματα [Εικ.169], με πιο δημοφιλή το 
σύστημα καθήλωσης Endobutton για το μηρό και 
τις βιοαπορροφήσιμες παρεμβαλλόμενες βίδες για 
την κνήμη.
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Εικ.169: Συστήματα καθήλωσης μοσχευμάτων (αρχείο 
Elsevier)

Η τεχνική συνδεσμοπλαστικής είναι εξατομικευ-
μένη, ανάλογα με τον τύπο της κάκωσης και της 
αστάθειας και τα ανατομικά χαρακτηριστικά κάθε 
ασθενούς, όπως το μέγεθος του ίχνους των προ-
σφύσεών του [Εικ.170] ή το μέγεθος και τη μορφή 
της μεσοκονδύλιας εντομής.134

Εικ.170: Μέτρηση διαστάσεων footprint κνημιαίας πρόσφυ-
σης

Σε κάθε περίπτωση, η συνδεσμοπλαστική είναι 
ανατομική, ώστε να επέλθει λειτουργική αποκατά-
σταση του ΠΧΣ στις φυσιολογικές του διαστάσεις, 
προσανατολισμό των κολλαγόνων ινιδίων του και 
θέσεις πρόσφυσής του.135

Η ανατομική συνδεσμοπλαστική μπορεί να εί-
ναι μονής [Εικ.171] ή διπλής [Εικ.172] δέσμης, με 
κύριο κριτήριο επιλογής συνήθως το μέγεθος του 
ίχνους των προσφύσεων του ΠΧΣ.130,134

Εικ.171: Ανατομική συνδεσμοπλαστική μονής δέσμης, με μό-
σχευμα τένοντα τετρακέφαλου μηριαίου μυός σε δεξιό γόνατο 

(αρχείο Christopher Murawski)

Εικ.172: Ανατομική συνδεσμοπλαστική διπλής δέσμης, με 
μόσχευμα τενόντων ισχιοκνημιαίων μυών σε αριστερό γόνατο 

(αρχείο Christopher Murawski)

Τα συστήματα χειρουργικής πλοήγησης (Com-
puter Aided Surgery), για την τεχνική βοήθεια 
εντοπισμού της θέσης των σηράγγων χρησιμοποι-
ούνται μόνον από ορισμένα κέντρα.136

Σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιούνται πάντοτε 
κατάλληλα εργαλεία και οδηγοί [Εικ.173].

Εικ.173: Κακή τοποθέτηση κνημιαίας καθήλωσης με βίδα 
Intrafix μοσχεύματος STG, λόγω μη χρήσης του οδηγού της 
παρεμβαλλόμενης βίδας (ανάγκη επιπλέον καθήλωσης με 

staples - προσωπικό αρχείο)

Η μερική συνδεσμοπλαστική, δηλαδή η αντικα-
τάσταση μιας μόνος δεσμίδας του ΠΧΣ, εφόσον η 
άλλη είναι άρτια και υγιής, έχει αρκετά πλεονεκτή-
ματα όπως τη διατήρηση των μηχανοϋποδοχέων 
της ανέπαφης δεσμίδας και της αγγείωσης του 
περιβλήματος του υμένα και τη μηχανική προστα-
σία του μοσχεύματος από την ανέπαφη δεσμίδα 
[Εικ.174].137

Εικ.174: Μερική συνδεσμοπλαστική (αρχείο ESSKA)

Η διατήρηση μέρους του κνημιαίου κολοβώμα-
τος του ΠΧΣ, έχει επίσης πλεονεκτήματα όπως την 
πλήρωση του πρόσθιου τμήματος της μεσοκονδύ-
λιας εντομής κατά την έκταση του γόνατος και την 
κάλυψη του νεο-συνδέσμου από καλώς οργανω-
μένο ιστό που περιορίζει την «πληθωρική» επού-
λωση που μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη τύπου 
«κύκλωπα» (Cyclops lesion) [Εικ.175].137
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Εικ.175:Συνδεσμοπλαστική με διατήρηση του κνημιαίου κολο-
βώματος (αρχείο ESSKA)

Τέλος, ο συνδυασμός ενδαρθρικής συνδεσμο-
πλαστικής και έξω εξωαρθρικής τενοντόδεσης, 
ενδείκνυται σε περιπτώσεις έντονης στροφικής 
αστάθειας, σε ορισμένες περιπτώσεις υψηλού 
επιπέδου αθλητών και σε ορισμένες περιπτώσεις 
αναθεώρησης των συνδεσμοπλαστικών του ΠΧΣ 
[Εικ.176].138

Εικ.176: Συνδυασμός ενδαρθρικής συνδεσμοπλαστικής και 
εξωαρθρικής τενοντόδεσης (επέμβαση Maurillio Marcacci - 

αρχείο SAGE Publications)

Μετεγχειρητικά συνήθως δε χρησιμοποιείται 
λειτουργικός νάρθηκας, σύμφωνα με τη μέτριας 
ισχύος οδηγία των κατευθυντήριων γραμμών της 
AAOS.130

Όσον αφορά την αντιμετώπιση των ρήξεων του 
ΠΧΣ σε άτομα με αναπτυσσόμενο σκελετό, τόσον 
προεφηβικής (σταδίου ανάπτυξης Tanner 1 και 2 
και οστικής ηλικίας μικρότερης των 12 ετών για 
αγόρια και 11 ετών για κορίτσια) όσο και εφηβι-
κής ηλικίας (σταδίου ανάπτυξης Tanner 3 και 4 και 
οστικής ηλικίας 13 έως 16 ετών για αγόρια και 12 
έως 14 ετών για κορίτσια), βάσει αλγορίθμων: α) οι 
ασθενείς με μερική ρήξη, λιγότερη του 50%, του 
ΠΧΣ, αντιμετωπίζονται με τροποποίηση δραστηρι-
οτήτων, εφαρμογή ναρθήκων και φυσιοθεραπεί-
α,139 β) οι ασθενείς προεφηβικής ηλικίας (σταδίου 
ανάπτυξης Tanner 1 και 2 και οστικής ηλικίας μι-
κρότερης των 12 ετών για αγόρια και 11 ετών για 
κορίτσια) με πλήρη ρήξη του ΠΧΣ, αντιμετωπίζο-
νται με συνδεσμοπλαστική, ή physeal-sparing με 
αυτογενές τετραπλό μόσχευμα τενόντων ισχιοκνη-

μιαίων μυών140 ή extra-physeal με λωρίδα αυτο-
γενούς λαγονοκνημιαίας ταινίας, και εξωαρθρική 
και ενδαρθρική αποκατάσταση,139,140 γ) οι ασθενείς 
εφηβικής ηλικίας (σταδίου ανάπτυξης Tanner 3 και 
4 και οστικής ηλικίας 13 έως 16 ετών για αγόρια 
και 12 έως 14 ετών για κορίτσια) με πλήρη ρήξη 
του ΠΧΣ, αντιμετωπίζονται με συνδεσμοπλαστική 
ή partial transphyseal140 ή complete transphyseal 
με αυτογενές τετραπλό μόσχευμα τενόντων ισχιο-
κνημιαίων μυών και καθήλωση στις μεταφύσεις139 
και δ) οι ασθενείς μετεφηβικής ηλικίας (σταδίου 
ανάπτυξης Tanner 5 και οστικής ηλικίας μεγαλύτε-
ρης των 16 ετών για αγόρια και 14 ετών για κορί-
τσια) με πλήρη ρήξη του ΠΧΣ, αντιμετωπίζονται με 
ανατομική συνδεσμοπλαστική.139

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό γιατί βίωσα την 

επανάσταση της τελευταίας 35ετίας στη χειρουρ-
γική αντιμετώπιση των ρήξεων του ΠΧΣ του γόνα-
τος. 

Η πρώτη επαφή μου με τις κακώσεις και τη χει-
ρουργική του γόνατος έγινε στο 424 ΓΣΝΕ την 
10/5/1981 δίπλα στο Σπύρο Γεωργακή και το Βα-
σίλη Τοσουνίδη [Εικ.177].

Εικ.177: Ομάδα ιατρών του 424 ΓΣΝΕ το 1981

Με μέντορα τον Κώστα Παρίση [Εικ.178] στο 
Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος» άρχισα από την 
15/5/1989 με διαγνωστικές και απλές θεραπευτι-
κές αρθροσκοπήσεις, μεταθέσεις του χηνείου πο-
δός, άμεσες συρραφές του συνδέσμου, συρραφές 
με ενίσχυση κορδέλας και τμήματος έσω θυλάκου 
και εξωαρθρικές τενοντοδέσεις [Εικ.179] και με 
δάσκαλο τον Αργύρη Μήτσου προχώρησα από την 
28/11/1991 με ανοικτές και στη συνέχεια αρθρο-
σκοπικά υποβοηθούμενες συνδεσμοπλαστικές του 
ΠΧΣ [Εικ.180, Εικ.181 και Εικ.182].
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Εικ.178: Κωνσταντίνος Ανδ. Παρίσης

Εικ.179: Εξωαρθρική τενοντόδεση σε αστάθεια γόνατος λόγω 
ρήξης του ΠΧΣ (προσωπικό αρχείο)

Εικ.180: Αμφοτερόπλευρη συνδεσμοπλαστική με ΒΡΤΒ μό-
σχευμα (ΔΕ πριν από ΑΡ - προσωπικό αρχείο)

Εικ.181: Αμφοτερόπλευρη συνδεσμοπλαστική με ΒΡΤΒ και με 
ST/G μόσχευμα (ΔΕ πριν από ΑΡ - προσωπικό αρχείο)

Εικ.182: Αμφοτερόπλευρη συνδεσμοπλαστική με ST/G μό-
σχευμα (ΔΕ πριν από ΑΡ - προσωπικό αρχείο)

Από την πρώτη μου συνδεσμοπλαστική και αφού 
γνώρισα και μαθήτευσα κοντά στον Guy Bellier στο 
Παρίσι, τον Hans Pässler στη Χαϊδελβέργη, τον Ra-
mon Cugat στη Βαρκελώνη, τον Jose Huylebroek 
στις Βρυξέλες και τον Franz Landsiedl στη Βιέννη 
[Εικ.183], αλλά και γνώρισα και παρακολούθησα σε 
διάφορα σεμινάρια πολλούς από αυτούς που ανα-
φέρονται στην εξιστόρηση, όπως τον Ejnar Eriks-
son, τον Freddie Fu και το Λάκη Νικολάου, τροπο-
ποιώντας όποτε το επέβαλε η διεθνής εμπειρία την 
τεχνική μου, από την επιλογή μοσχευμάτων μέχρι 
τη θέση και τον τρόπο καθήλωσής τους [Εικ.184, 
Εικ.185, Εικ.186 και Εικ.187], πραγματοποίησα 
περισσότερες από 1.000 συνδεσμοπλαστικές του 
ΠΧΣ (και επέβλεψα ως υπεύθυνος της μονάδας 
αθλητικών κακώσεων του Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος» 
άλλων 700 περίπου συνδεσμοπλαστικών).

Εικ.183: Guy Bellier, Ramon Cugat, Jose Huylebroek, Lars 
Peterson

Εικ.184: Στόχευση μηριαίας σήραγγας διά της πρόσθιας/έσω 
αρθροσκοπικής πύλης (προσωπικό αρχείο)
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Εικ.185: Τρικ τοποθέτησης συστήματος καθήλωσης RigidFix 
(προσωπικό αρχείο)

Εικ.186: α) μη ανατομική και β) ανατομική συν-
δεσμοπλαστική (αρχείο Charles Brown)

Εικ.187: Συνδεσμοπλαστική διπλής δέσμης (προσωπικό 
αρχείο)

Με μικρό αριθμό επιπλοκών και αποτυχιών 
[Εικ.188], αισθάνομαι ευτυχής που περισσότεροι 
από 1.000 ασθενείς του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
τους οποίους χειρούργησα, επέστρεψαν στις καθη-
μερινές και αθλητικές δραστηριότητές τους [Εικ.189] 
αλλά και υπερήφανος για την εκπαίδευση νέων ορ-
θοπαιδικών στις αθλητικές κακώσεις και για τις δι-
εθνείς δημοσιεύσεις μου με μεγάλο αριθμό ετεροα-
ναφορών στη διεθνή βιβλιογραφία.125,128,133,141,142,143

Εικ.188: Συνδεσμοπλαστική από 25ετίας, με μεταλλική παρεμ-
βαλλόμενη βίδα σπογγώδους οστού στο μηρό (η καθήλωση 
με μεταλλική αγκράφα στην κνήμη αφαιρέθηκε σε 2ο χρόνο - 

προσωπικό αρχείο)

Εικ.189: Νοσηλευόμενοι της μονάδας αθλητικών κακώσεων 
του Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος» (στη διάρκεια της αυτοτελούς 

λειτουργίας της) με συνδεσμοπλαστική του ΠΧΣ

Το άρθρο αυτό είναι ένα χρέος τιμής από εμένα 
σε αυτούς που έβαλαν έστω και ένα λιθαράκι στο 
οικοδόμημα της χειρουργικής αντιμετώπισης των 
ρήξεων του ΠΧΣ του γόνατος.

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ (Conflict of 
Interests)

Ο συγγραφέας δηλώνει ότι δεν έχει σύγκρουση 
συμφερόντων σε σχέση με το περιεχόμενο αυτής 
της δημοσίευσης και ότι αυτή δεν έχει υποβληθεί 
σε άλλο περιοδικό για δημοσίευση.
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