
 )Anterior cruciate ligament( בברך  הקדמית  הצולבת  הרצועה 
היא רצועה תוך-מפרקית, בעלת תפקיד-מפתח ביציבות הקדמית 
נוספים  ומבנים  רצועות  עם  בתיאום  הברך.  והסיבובית של מפרק 
היא מאפשרת את הייצוב הנדרש למגוון פעולות שמבצעת הברך, 
החל בתפקוד יום-יומי ועד מאמצים של ספורט אינטנסיבי, בדגש 
על ספורט הכרוך בהאצה/האטה, בשינויי כיוון, במאמצים סיבוביים 
ובניתורים. ללא יציבות זו ייפגע תפקוד הברך, והיא נידונה לתהליכי 

שחיקה מואצים. 

קרע של הרצועה הצולבת הקדמית הוא אחת מפציעות הספורט 
בסיכון  הספורט  לענפי  לחזור  השואפים  לספורטאים  השכיחות. 
נמליץ לרוב על ניתוח לשחזור הרצועה. בשנים האחרונות התחדדה 
ההבנה שלעתים הניתוחים הללו אינם מוצלחים דיים ואחוזי הכישלון 
של  אופטימלי  לא  תפקוד  דהיינו,  מסוימות.  באוכלוסיות  גבוהים 
הברך למרות שחזור הרצועה )ושיקום ראוי( ואחוזים נמוכים יחסית 
הניתוח, לרמת הפעילות הספורטיבית שקדמה  של חזרה, לאחר 
לפציעה. תובנה זו עודדה מאמץ מחקרי ניכר, במטרה לשפר את 
ואת שיעורי ההצלחה של הטיפול הניתוחי.  זו  הידע בדבר פציעה 

חלק מהתוצרים של מאמץ זה בשנים האחרונות מובאים להלן. 

חידושים באבחון ובטיפול בקרע ברצועה הצולבת הקדמית בברך

קרע של הרצועה הצולבת הקדמית בברך הוא אחת מפציעות הספורט הנפוצות בספורט המקצועני והחובבני, 
בעיקר בענפים המשלבים שינויי מהירות, שינויי כיוון וניתורים. הטיפול המומלץ בספורטאים הוא שחזור ניתוחי של 
הרצועה. ממצאים חדשים מאפשרים הבנה טובה יותר של פציעות אלה וטיפול ניתוחי מותאם עם שיעורי הצלחה 

גבוהים יותר מבעבר. 

זו לא רק הרצועה הצולבת הקדמית שנפגעה...
קיימות עוד ועוד עדויות שגם במנגנוני פציעה "פשוטים" לכאורה, 
המבנה  איננה  היא  הקדמית,  הצולבת  הרצועה  של  לקרע  שגרמו 
אף  להיפגע  עלולים  בברך  נוספים  ומבנים  רקמות  שנפגע.  היחיד 
ומחייב  יותר  למשמעותית  בברך  הפגיעה  את  שהופך  מה  הם, 
לפגיעות  דוגמאות  כמה  להלן  הפגיעה.  מרכיבי  לכל  התייחסות 

שכיחות נוספות:
בברך  )לטרליים(  חיצוניים  חוץ-מפרקיים  במבנים  פגיעה   
)Anterolateral ligament, Kaplan fibers(: מבנים אלה תורמים 
ליציבות הברך, בעיקר יציבות סיבובית. מחקרי הדמיה הוכיחו 
ניכר של פציעות  נלווית במבנים אלה בחלק  כי קיימת פגיעה 
הרצועה הצולבת הקדמית. נוסף לכך, מחקרים ביומכניים הראו 
שבמקרים שבהם יש פגיעה משמעותית ברקמות אלה, ניתוח 
לשחזור מבודד של הרצועה הצולבת הקדמית אינו משיב את 
היציבות המקורית בברך. בדיקה גופנית מקיפה של המטופל, 
תוך הערכה של כל דפוסי חוסר היציבות ומעבר מדוקדק על 

ההדמיות של הברך, יאפשרו אבחון מדויק.    
 Ramp( )המדיאלי( הפנימי  המניסקוס  של  היפרדות  קרע   
lesion of the medial meniscus(: מדובר בקרע של המניסקוס 
מהקופסית  המניסקוס  של  בהיפרדות  המאופיין  הפנימי, 

ד"ר ניב מרום
רופא בכיר ביחידה לפציעות ספורט וכירורגיה 

ארתרוסקופית, המרכז הרפואי מאיר

שנפגעים  )לטרליים(  החיצוניים  החוץ-מפרקיים  המבנים  של  אנטומיה 
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אלה  קרעים  האחורי.  בחלקו  מחובר  הוא  שאליה  המפרקית 
לא  ולכן  האחורי,  מיקומם  בשל  "נסתרים"  כקרעים  ידועים 
תמיד ניתן לראותם בארתרוסקופיה סטנדרטית וקל להחמיצם. 
לחפש את  יש  הדמייתי,  ו/או  קליני  כן, אם מתעורר חשד  על 
הפגיעה תוך שימוש בטכניקות ארתרוסקופיות "ייעודיות". עוד 
בבדיקה  יציבים  אינם  אלה  קרעים  עבודות מראות שאם  ועוד 
יציבות  לספק  כדי  ולקבּעם  אותם  לתפור  יש  הניתוח,  במהלך 

מיטבית ותוצאות אופטימליות.
 Lateral meniscus( קרע שורש המניסקוס החיצוני )הלטרלי(   
דפוסים  בכמה  מופיעים  אלה  קרעים   :)posterior root tear
ומחייבים התייחסות במהלך הניתוח. כאשר מדובר בקרע מלא, 
המשמעות היא פגיעה מוחלטת בתפקוד המניסקוס החיצוני, 
לברך.  אסון  הרות  הן  תיקונה  ללא  זו  פגיעה  של  וההשלכות 
כדי לשמור  יש לעשות הכול  בפגיעות אלה, בעיקר בצעירים, 
על רקמת המניסקוס ותפקודה, ולכן יש לתקן )לתפור/לעגן( את 

הקרע ולא להסתפק ב"ניקוי" מקומי.

 )KSSTA, 2020( ועמיתיו Magosch במחקרם הקליני מצאו לאחרונה
כי בשליש מפציעות הרצועה הצולבת הקדמית קיימת גם פגיעה 
נלווית של קרע היפרדות של המניסקוס הפנימי ו/או קרע שורש של 
המניסקוס החיצוני. נתונים מדהימים אלה מדגישים את החשיבות 
של אבחון מדויק וטיפול הנותן מענה לכלל הפגיעות בברך כחלק 

מניתוח סטנדרטי לשחזור הרצועה.

לעתים צריך גם חגורה וגם שלייקס...
יותר לכישלון ניתוחי,  עם ההבנה שקיימות אוכלוסיות בסיכון גבוה 

ועל בסיס הידיעה שבחלק ניכר מפגיעות הרצועה הצולבת הקדמית 
נבחנה  בברך,  נוספות  חוץ-מפרקיות  ברקמות  פגיעה  קיימת 
הרצועה  של  הקלאסי  התוך-מפרקי  לשחזור  להוסיף  האפשרות 
הצולבת הקדמית גם שחזור חוץ-מפרקי בצד החיצוני )לטרלי( של 
הסיבובית  היציבות  את  לשפר  מאפשר  זה  משולב  ניתוח  הברך. 
בברך ואף מספק "הגנה" על השתל של הרצועה הצולבת באמצעות 

רקמה נוספת, חוץ-מפרקית, שנוטלת חלק במתן היציבות. 
של  יותר  טובות  תוצאות  שמציגים  פרסומים  ועוד  עוד  קיימים 
הניתוח המשולב הזה במגוון אוכלוסיות. למשל: אתלטים צעירים, 
גבוה לפציעות של הרצועה  סיכון  ספורטאים בענפי ספורט בעלי 
חוסר  של  ממצאים  יש  שבבדיקתם  מטופלים  הקדמית,  הצולבת 
לשחזור  חוזרים  בניתוחים  הפציעה,  לאחר  במיוחד  חמור,  יציבות 
טופלה  שלא  כרונית  פציעה  של  במקרים  קדמית,  צולבת  רצועה 

בזמן ועוד.
הלטרלי.  החוץ-מפרקי  לשחזור  ניתוחיות  טכניקות  כמה  קיימות 
את הצורך בפרוצדורות נוספות אלה יש לבחון בכל מקרה לגופו, 
גופנית,  בבדיקה  לממצאים  לפציעה,  המקרה,  לסיפור  בהתאם 
ולשאיפותיו לחזור לענף  וכן למאפייני המטופל  לממצאי ההדמיה 

ספורט מסוים ולרמת פעילות מסוימת.

לסיכום, הבנה טובה יותר של פציעת הקרע של הרצועה הצולבת 
הקדמית בברך מאפשרת אבחון וטיפול מיטביים, עם אחוזי הצלחה 
גבוהים מבעבר. לא נדיר כיום שניתוח לשחזור רצועה צולבת קדמית 
יכלול כמה פרוצדורות ניתוחיות נוספות, במטרה לתת מענה כולל 

לפגיעה ולמנוע כישלון טיפולי.

הרצועה  של  קרע  עם  גבוהה  בשכיחות  המופיעות  מניסקוס  פגיעות 
)Chahla et al., AJSM, 2016( הצולבת הקדמית
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