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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ρήξη του προσθίου χιαστού συνδέσµου (Π.Χ.Σ.) είναι µια νόσος που έχει λάβει 

παγκοσµίως αυξηµένες διαστάσεις. Παράλληλα µε τις σωµατικές επιπτώσεις που 

προκαλεί στους πάσχοντες  έχει και σηµαντικές επιπτώσεις στη γενικότερη ζωή τους 

και ειδικότερα στην κοινωνική, οικονοµική τους κατάσταση. Σκοπός της µελέτης ήταν 

η διερεύνηση της ιατροκοινωνικής διάστασης της ρήξης του Π.Χ.Σ. Επιχειρήθηκε να 

εξεταστεί η αποδοχή της νόσου από τον ασθενή, η κοινωνική του ζωή, καθώς και οι 

προσωπικές στάσεις και αντιλήψεις του απέναντι στη νόσο. Η ποιοτική αυτή µελέτη 

βασίστηκε στη χρήση σύνθετου τυποποιηµένου ερωτηµατολογίου από πέντε ασθενείς 

διαφορετικών ηλικιών και αφού εξετάστηκαν κλινικά και υποβλήθηκαν σε µαγνητική 

τοµογραφία στο πάσχον γόνατο και διαπιστώθηκε ότι πάσχουν από ρήξη Π.Χ.Σ. Η 

συνέντευξη πραγµατοποιήθηκε στη κλινική του Νοσοκοµείου µας. Οι ερωτώµενοι 

απάντησαν σε µια ερώτηση ανοικτού τύπου σχετικά µε την περιγραφή της εµπειρίας 

του τραυµατισµού του πάσχοντος καθώς επίσης και σε ερωτήσεις κλειστού τύπου 

σχετικά µε την ποιότητα της υγείας τους, την κοινωνική τους ζωή, τις σχέσεις τους µε 

την οικογένεια και το φιλικό- επαγγελµατικό τους περιβάλλον και τις ατοµικές τους 

στάσεις και αντιλήψεις. ∆ιαπιστώθηκε ότι η διάγνωση και η βίωση  αυτή της νόσου 

προκαλεί στους πάσχοντες πλήθος αλλαγών διαφορετικού βαθµού κάθε φορά καθώς 

επηρεάζει την προσωπικότητα τους, το οικονοµικό και εργασιακό τους επίπεδο και τις 

διαπροσωπικές τους σχέσεις. Οι µεταβολές στον τρόπο ζωής των ασθενών µε ρήξη του 

Π.Χ.Σ και στην καθηµερινότητα τους επιβάλλουν το σχεδιασµό παρεµβάσεων και τη 

λήψη µέτρων που θα συµβάλλουν στη µείωση των σωµατικών και ψυχο-κοινωνικών 

επιπτώσεων της νόσου, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους. 

 

Λέξεις-κλειδιά: 

Ρήξη προσθίου χιαστού συνδέσµου (ΠΧΣ), κοινωνική διάσταση, στάσεις και 

αντιλήψεις 
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ABSTRACT 

 

Medico-social aspects of impact-extensions  

of rupture  

anterior cruciate ligament 

Kolymbianakis Emmanuel 

 

The rupture of the anterior cruciate ligament is a disease that has received worldwide 

increased dimensions. Along with the physical effects that brings to those who 

suffer, it has a significant impact on the quality of their life, especially in terms of 

social, economic and personal prosperity. The scope of the study was to qualitatively 

investigate the medical and social dimension of the rupture of the anterior cruciate . 

It was an attempt to consider the acceptance of the disease by the patient, his or her 

social life as well as personal attitudes and perceptions towards the disease and its 

treatment. This qualitative study was based on using a standard questionnaire from 

five patients of different ages and having examined clinically and underwent 

magnetic tomography on ailing knee and  found to suffer  from a ruptured anterior 

cruciate. The interview took place in the clinic of our hospital. Patients answered an 

open-ended question about the description of the experience of the trauma patient as 

well as closed about the quality of their health, social life, relationships with family 

and business-friendly environment as well as individual attitudes and perceptions. It 

was found that the diagnosis and the experience of this disease causes multiple 

changes of varying degree each time as it affects patients’ personality, financial, 

working and social life. The changes in the lifestyle of patients with rupture of the 

anterior cruciate ligament in their daily routines require the design of interventions 

and measures that will help reduce the physical and psycho-social impact of the 

disease, improving their quality of life. 

     

     Keywords: 

Ruptured anterior cruciate ligament and social issues, attitudes and perceptions 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή 

 

Το ανθρώπινο σώµα αποτελεί µια αρκετά πολύπλοκη και συγχρόνως άρτια 

σχεδιασµένη µηχανή η οποία προκειµένου να λειτουργήσει χωρίς επιπλοκές απαιτεί 

τη σωστή συνεργασία όλων των οργάνων και συστηµάτων της. Πρέπει δηλαδή να 

υπάρχει µια στεγανή και αλυσιδωτή αντίδραση της οποίας η έκφραση µπορεί να 

ονοµαστεί υγεία.  

Σύµφωνα µε τον Culyer διακρίνονται τέσσερεις διαφορετικές προσεγγίσεις 

για τον ορισµό της υγείας: 

• Η υγεία ως η απουσία της νόσου (disease) (ιατρική προσέγγιση) 

• Η υγεία ως η απουσία της αρρώστιας (illness) (κοινωνιολογική 

προσέγγιση) 

• Η υγεία ως ιδανική κατάσταση (Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας) 

• Η υγεία ως µια πραγµατικά ορισµένη ενότητα 

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας ουσιαστικά ορίζει την Υγεία ως την 

κατάσταση πλήρους φυσικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι αποκλειστικά 

σαν την απουσία αρρώστιας ή αναπηρίας. Η αρνητική υγεία σύµφωνα µε τον Π.Ο.Υ. 

µπορεί να αφορά όχι µόνο το οργανικό επίπεδο αλλά και το λειτουργικό και 

κοινωνικό επίπεδο µε παροδικές διαταραχές διαδικασίας ή διαταραχές στατικές και 

εµµένουσες. ∆ιαταραχή στο οργανικό επίπεδο αποτελεί η νόσος (disease) στο 

λειτουργικό επίπεδο η αρρώστια (illness) και στο κοινωνικό επίπεδο η ασθένεια 

(sickness). ∆ιαταραχές στατικές και εµµένουσες στο οργανικό επίπεδο συνιστούν 

κατάσταση µειονεκτικότητας (impairment) στο λειτουργικό επίπεδο κατάσταση 

ανικανότητας (disability) και στο κοινωνικό επίπεδο κατάσταση αναπηρίας 

(handicap). 

Η ιατρική σύµφωνα µε τον Christian Victor ασχολείται µε την αιτιολογία της 

νόσου και εστιάζει στη φυσιολογία και στην παθολογία. Ταυτόχρονα διαχωρίζει το 

σώµα και το πνεύµα διαχωρίζοντας τις παθήσεις σε σωµατικές και πνευµατικές/ 

ψυχολογικές παθήσεις. Έτσι το βιοϊατρικό µοντέλο ορίζει την αρρώστια είτε ως µια 

παρεκτροπή από τις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισµού µε βάση µετρίσιµες 

βιολογικές παραµέτρους είτε ως µια παρουσία καθορισµένων παθολογικών 

αλλοιώσεων. Αντίθετα η κοινωνιολογική προσέγγιση ορίζει την αρρώστια πιο 
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υποκειµενικά. Αναφέρεται στο πως το άτοµο αισθάνεται παρά στο αν πράγµατι είναι 

άρρωστο ή κατά πόσο είναι σε καλή φυσική ή πνευµατική υγεία σε αντίθεση µε την 

πάθηση η οποία είναι αντικειµενική. Ενώ η πάθηση τείνει να επηρεάζει µόνο το 

άτοµο προσωπικά η αρρώστια αφορά τόσο το άτοµο όσο και την κοινωνία 

γενικότερα, κυρίως λόγω της οικονοµικής διάστασης της υγείας και του κόστους της 

περίθαλψης. Συχνά δε δηµιουργεί καταστάσεις εξάρτησης του άρρωστου ατόµου 

από το στενό ή και ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον.  

Μια άλλη επίπτωση της αρρώστιας  είναι η επίδραση της στη ποιότητα της 

ίδιας της ζωής.
 

 
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, εργασίας και κοινωνικής δράσης δηµιουργεί νέα 

δεδοµένα για τον σηµερινό άνθρωπο. Έτσι ποιότητα ζωής, ευ ζην, θετική στάση, 

είναι έννοιες που σήµερα αποκτούν νέες διαστάσεις. Για να διαχωριστεί η γενική 

τοποθέτηση της ποιότητας ζωής από τον καθορισµό του όρου σε σχέση µε θέµατα 

που αφορούν την υγεία εισήχθη η έννοια της health-related quality of life (HRQL) 

δηλαδή η µε την υγεία συνυφασµένη ποιότητα ζωής. Ποιότητα ζωής είναι λοιπόν η 

υποκειµενική θεώρηση του ατόµου για το πόσο καλή ή κακή είναι η ζωή του και 

διαφέρει από τον όρο «κατάσταση υγείας» δηλαδή πόσο καλή είναι η υγεία του. Τα 

τελευταία είκοσι χρόνια επιστήµονες από διαφορετικά επιστηµονικά πεδία 

προσεγγίζουν την έκβαση της υγείας µε κοινό παρανοµαστή τον όρο: «ποιότητα 

ζωής». Όπως προκύπτει πρόκειται για ένα σύµπλεγµα παραµέτρων µε τρεις 

διαστάσεις την σωµατική ευεξία, την ψυχική ευεξία, την κοινωνική ευεξία. Η 

σωµατική ευεξία αφορά την εκτίµηση του ατόµου για την υγεία του και εξετάζεται 

σ’ αυτή η νοσηρότητα, ο πόνος, το επίπεδο σωµατικής λειτουργίας. Στη ψυχική 

ευεξία µελετάται η ψυχοσυναισθηµατική προσαρµοστικότητα του ατόµου µε 

κλίµακες που αφορούν στην αυτοεκτίµηση, στην ευεξία, στη συνολική ικανοποίηση 

αλλά και στο άγχος, στην κατάθλιψη, στην ικανότητα προσαρµογής. Η κοινωνική 

ευεξία αντανακλά το βαθµό γενικής ικανοποίησης του ατόµου από τη ζωή του, τη 

συµµετοχή του σε κοινωνικές δραστηριότητες, την άσκηση κοινωνικών ρόλων, τις 

διαπροσωπικές σχέσεις, την κοινωνική στήριξη από το στενό του περιβάλλον 

(φίλους– οικογένεια).  

Τέλος µια άλλη επίπτωση της αρρώστιας είναι ο κοινωνικός στιγµατισµός 

που επέρχεται και που αφορά κυρίως άτοµα που έχουν ασθένειες τόσο σωµατικές 
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όσο και πνευµατικές. Εποµένως διαφαίνεται ότι η Υγεία και η Κοινωνία είναι 

απόλυτα και άρρηκτα συνδεδεµένες. (Λοΐζου 2011:16)  

Η ρήξη του Π.Χ.Σ. είναι µια νόσος που αποδεδειγµένα επηρεάζει δυναµικά 

και πολυεπίπεδα το άτοµο που πάσχει από αυτόν. Το βάζει σε δοκιµασία τόσο ως 

ατοµική οντότητα όσο και ως µέλος της κοινωνίας όπου ζει. Σκοπός της έρευνας που 

διεξήχθη είναι η διερεύνηση της πάθησης αυτής ως µια «βιωµατική εµπειρία» µέσα 

από σειρά διερωτήσεων όπως α) πως οι συµµετέχοντες βιώνουν την ασθένεια τους 

καταγράφοντας τις εµπειρίες και τις ανάγκες τους β) πως η ασθένεια καθορίζει την 

καθηµερινή τους ζωή και γ) πως η εµπειρία του να ζει κάποιος µε ρήξη του Π.Χ.Σ. 

επηρεάζει την ταυτότητά του. Γίνεται µια προσπάθεια να αναλυθούν οι νόρµες 

συµπεριφοράς τις οποίες τα άτοµα υιοθετούν όταν µαθαίνουν και συνειδητοποιούν 

ότι πάσχουν από τη συγκεκριµένη πάθηση.    

Επιχειρούµε συνεπώς να αποδείξουµε πως µια δυσλειτουργία του 

ανθρώπινου σώµατος µια νόσος όπως η ρήξη του Π.Χ.Σ. µπορεί να επηρεάσει την 

ποιότητα ζωής και την κοινωνική ζωή σε όλες τις εκφράσεις του ατόµου που 

υποφέρει από αυτόν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Στοιχεία ανατοµίας 

 

2.1 Γενικά για την άρθρωση 

 

  To γόνατο είναι η µεγαλύτερη άρθρωση του σώµατος (Εικόνα 2.1). Είναι 

συνδυασµός ωοειδούς και τροχοειδούς άρθρωσης και χαρακτηρίζεται ως 

τροχογίγγλυµη  σύνθετη άρθρωση που αποτελείται από δύο απλούστερες, την 

κνηµοµηριαία και την επιγονατιδοµηριαία, οι οποίες περιβάλλονται από κοινό 

αρθρικό θύλακο. Η περόνη δε συµµετέχει στην άρθρωση. Η επιγονατιδοµηριαία 

διάρθρωση έχει ως αρθρικές επιφάνειες τη µηριαία τροχιλία και την αρθρική 

επιφάνεια της επιγονατίδας. Η κνηµοµηριαία διάρθρωση έχει ως αρθρικές επιφάνειες 

την κάτω επιφάνεια των µηριαίων κονδύλων και τις κνηµιαίες γλήνες. Ανάµεσα τους 

παρεµβάλλονται οι δύο  µηνίσκοι, έσω και έξω. Η παρουσία των µηνίσκων διαιρεί 

την κνηµοµηριαία άρθρωση σε άνω (µηνισκοµηριαία) και κάτω (µηνισκοκνηµιαία). 

Στην άνω γίνεται η κάµψη και η έκταση της κνήµης (γωνιώδης διάρθρωση) και στην 

κάτω η στροφή της κνήµης προς τα έσω και προς τα έξω όταν το γόνυ βρίσκεται σε 

κάµψη (τροχοειδής διάρθρωση).  

 

 

 ΕΙΚΟΝΑ 2.1 Η άρθρωση του γόνατος 
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  2.2 Σύνδεσµοι 

  

  Η σταθερότητα του γόνατος ενισχύεται από ένα σύνολο συνδέσµων µε 

σύνθετη διάταξη. Ο σχετικά χαλαρός αρθρικός θύλακος ενισχύεται από τους 

ακόλουθους συνδέσµους: 

• Επιγονατιδικός σύνδεσµος: 

   Αποτελεί συνέχεια του τένοντα του τετρακέφαλου από την επιγονατίδα στο 

κνηµιαίο κύρτωµα.  

•  Ο έξω και ο έσω καθεκτικός σύνδεσµος της επιγονατίδας :  

   Παριστάνουν προσεκβολές του τένοντα του τετρακέφαλου και φέρονται 

προς την κνήµη όπου καταφύονται στα πλάγια του κνηµιαίου κυρτώµατος. 

•  Ο έξω και ο έσω πλάγιος σύνδεσµος :  

   Ο έσω πλάγιος αποτελεί τον κυριότερο στατικό έσω σταθεροποιητικό 

παράγοντα του γόνατος είναι πεπλατυσµένος, τριγωνικού σχήµατος σύνδεσµος που 

φέρεται από το έσω υπερκονδύλιο κύρτωµα προς την έσω επιφάνεια της κνήµης ενώ 

συµφύεται κατά την πορεία του µε τον έσω µηνίσκο και τον αρθρικό θύλακο. Ο έξω 

πλάγιος αποτελεί τον σοβαρότερη σταθεροποιητική δοµή του έξω διαµερίσµατος  

του γόνατος. Ανθίσταται στις δυνάµεις που τείνουν να ραιβοποιήσουν το γόνατο και 

εκτείνεται από το έξω υπερκονδύλιο κύρτωµα προς την κεφαλή της περόνης. 

Συγκρινόµενος µε τον έσω πλάγιο σύνδεσµο είναι σαφώς πιο αδύναµος.  

•  Ο οπίσθιος λοξός σύνδεσµος: 

   Ο οπίσθιος λοξός σύνδεσµός σχηµατίζεται από ενίσχυση των ινών του 

αρθρικού θυλάκου στην οπίσθια έσω γωνία. 

•  Ο τοξοειδής σύνδεσµος: 

    Ο τοξοειδής  σύνδεσµος αποτελεί ενίσχυση του αρθρικού θυλάκου  στην 

οπίσθια-έξω γωνία. Τένοντας του ιγνυακού που κατεξοχήν συµβάλει στην 

σταθερότητα της οπίσθιας έξω γωνίας.  

•  Οι χιαστοί σύνδεσµοι: 

    Οι χιαστοί σύνδεσµοι είναι δυο ισχυρότατοι σύνδεσµοι, ο πρόσθιος και ο 

οπίσθιος (Εικόνα 2.2). Χρησιµεύουν κυρίως στο να συγκρατούν τα οστά  της 

κνήµης και το µηριαίο σε επαφή κατά τις στροφικές κινήσεις µε το γόνατο σε κάµψη 

οπότε και χαλαρώνουν οι πλάγιοι σύνδεσµοι. Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσµος 
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(Π.Χ.Σ.) εκφύεται από τον πρόσθιο µεσογλήνιο βόθρο φέρεται προς τα άνω, έξω και 

πίσω και αφού χιασθεί µε τον οπίσθιο χιαστό καταφύεται στη µεσοκονδύλια 

επιφάνεια του έξω µηριαίου κονδύλου. Ο οπίσθιος χιαστός σύνδεσµος (Ο.Χ.Σ.) 

εκφύεται από τον οπίσθιο µεσογλήνιο βόθρο φέρεται προς τα εµπρός, άνω και έσω 

και αφού χιασθεί µε τον Π.Χ.Σ. καταφύεται στη µεσοκονδύλια επιφάνεια του έσω 

µηριαίου κονδύλου. Ο Ο.Χ.Σ. είναι ισχυρότερος από τον Π.Χ.Σ.. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.2 Χιαστοί Σύνδεσµοι – Έσω και Έξω Μηνίσκος 
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2.3 Μηνίσκοι 

 

            Είναι µηνοειδούς σχήµατος ινοχόνδρινες δοµές (Εικόνα 2.2, 2.3). Σε κάθετη 

διατοµή έχουν τριγωνικό σχήµα. Αποτελούνται κυρίως από κολλαγόνο τύπου 

1. Το περιφερικό 1/3 κάθε µηνίσκου είναι αγγειούµενο και έχει δυνατότητα 

επούλωσης σε περίπτωση ρήξης ενώ τα εσωτερικά 2/3 τρέφονται µε διάχυση 

από το αρθρικό υγρό. Ο έσω µηνίσκος έχει συνήθως σχήµα “c”και υφίσταται 

ρήξεις τρεις φορές συχνότερα  από τον έξω µηνίσκο που είναι περισσότερο 

κυκλικός και άρα πιο κινητός. Οι µηνίσκοι αυξάνουν το βάθος της αρθρικής 

επιφάνειας του γόνατος και συµµετέχουν στην σταθερότητα, τη λίπανση και 

τη θρέψη του γόνατος. Συνδέονται στην πρόσθια επιφάνεια µεταξύ τους µε 

τον εγκάρσιο σύνδεσµο των µηνίσκων και µε την περιφέρεια των κνηµιαίων 

κονδύλων µε τους στεφανιαίους συνδέσµους. Οι µηνίσκοι είναι ινοχόνδρινοι 

µηνοειδείς δίσκοι των οποίων η αποστολή είναι να συµπληρώνουν το 

σχεδιαστικό έλλειµµα ανάµεσα στους υπόκυρτους µηριαίους κονδύλους και 

τις σχετικά επίπεδες κνηµιαίες γλήνες. Λεπτύνονται από την περιφέρεια προς 

το κέντρο καθιστώντας βαθύτερες τις κνηµιαίες γλήνες. Ο έσω µηνίσκος έχει 

ηµικυκλικό σχήµα και η περιφέρεια του συνάπτεται µε τον έσω πλάγιο 

σύνδεσµο. Ο έξω µηνίσκος είναι σχεδόν κυκλικός µε τα δύο άκρα του να 

συµπλησιάζουν ενώ δεν εφάπτεται µε τον αρθρικό θύλακο ή τον έξω πλάγιο 

σύνδεσµό οπότε µε αυτόν τον τρόπο  καθίσταται πιο κινητός.  

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.3 Μηνίσκοι 
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2.4 Αρθρικός Θύλακας- Ορογόνοι 

 

Ο αρθρικός υµένας και ο ινώδης θύλακος του αρθρικού θυλάκου χωρίζονται 

µεταξύ τους µε την παρεµβολή λιπωδών σωµάτων που βρίσκονται στην πρόσθια και 

την οπίσθια επιφάνεια της άρθρωσης. Η γραµµή ανάκαµψης του αρθρικού υµένα 

στην πρόσθια επιφάνεια του µηριαίου οστού βρίσκεται πολύ υψηλότερα από τα 

χείλη του αρθρικού χόνδρου όπου καταφύεται. Έτσι δηµιουργείται ο 

υπερεπιγονατιδικός ορογόνος θύλακος. Ανάµεσα στο περιόστεο του µηριαίου και 

στον αρθρικό υµένα παρεµβάλλεται στρώµα συνδετικού ιστού. Στην πρόσθια 

επιφάνεια της κνήµης η γραµµή ανάκαµψης και η πρόσφυση του θυλάκου γίνεται 

πολύ κοντά στα χείλη του αρθρικού χόνδρου. Στην οπίσθια επιφάνεια η πρόσφυση 

του αρθρικού υµένα ακολουθεί ακριβώς τα χείλη του αρθρικού χόνδρου των 

µηριαίων κονδύλων. Αυτή η διάταξη δηµιουργεί δύο αρθρικούς χώρους γιατί ο 

αρθρικός υµένας περνάει µπροστά από τον πρόσθιο και τον οπίσθιο χιαστό 

σύνδεσµο, έτσι ώστε οι σύνδεσµοι βρίσκονται έξω από την αρθρική κοιλότητα αλλά 

µέσα από τον ινώδη θύλακο. Στην οπίσθια επιφάνεια της κνήµης ο αρθρικός υµένας 

προσφύεται κατά µήκος των χειλέων του αρθρικού χόνδρου. Ο αρθρικός υµένας 

προσφύεται επίσης στην περιφέρεια των µηνίσκων. Γύρω από την άρθρωση του 

γόνατος βρίσκεται πλήθος ορογόνων θυλάκων µερικοί από τους οποίους 

επικοινωνούν µε την άρθρωση. Μεγαλύτερος είναι ο υπερεπιγονατιδικός θύλακος ο 

οποίος βρίσκεται µπροστά και επεκτείνει την αρθρική κοιλότητα προς τα πάνω.  

  

 

2.5 Μυϊκό σύστηµα του γόνατος 

 

Ο τετρακέφαλος µηριαίος µυς αποτελείται από τον ορθό µηριαίο και τους 

έξω, έσω και µέσο πλατύ (Εικόνα 2.4). Νευρώνονται από το µηριαίο νεύρο και 

καταφύονται µαζί στην επιγονατίδα, µέσω της ινώδους επέκτασης των καθεκτικών 

της συνδέσµων και του επιγονατιδικού τένοντα. Το µυϊκό σύστηµα της έξω 

επιφάνειας του γόνατος αποτελείται από τρεις µύες: δικέφαλο µηριαίο, ιγνυακό και 

λαγονοκνηµιαία ταινία. Η µακρά κεφαλή του δικεφάλου µυός εκφύεται από το έσω 

χείλος του ισχιακού ογκώµατος και καταφύεται στη κεφαλή της περόνης και το έξω 
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χείλος της κνήµης ενώ η βραχεία κεφαλή του εκφύεται από το µεσοµύιο διάφραγµα 

και καταφύεται στον έξω κνηµιαίο κόνδυλο. Οι δύο κεφαλές νευρώνονται από το 

κνηµιαίο και το περονιαίο νεύρο αντίστοιχα. Η λαγονοκνηµιαία ταινία που αποτελεί 

συνέχεια του τείνοντος την πλατεία περιτονία µυός καταφύεται στο φύµα του Gerdy 

στη κνήµη. Τοπογραφικά βρίσκεται µπροστά από τον εγκάρσιο άξονα του γόνατος 

όταν αυτό βρίσκεται στην έκταση συµβάλλοντας λόγω θέσης στην έξω σταθερότητα 

του ενώ όταν το γόνατο κάµπτεται στις 30
ο
 κινείται πίσω από τον άξονα της 

άρθρωσης επιτρέποντας την πραγµατοποίηση της δοκιµασίας pivot shift. Ο ιγνυακός 

µυς εκφύεται µε τένοντα από την ιγνυακή αύλακα που βρίσκεται στην έξω επιφάνεια 

του έξω µηριαίου κονδύλου εισδύει στον οπίσθιο θύλακο και συνεχίζει πίσω από τον 

έξω πλάγιο σύνδεσµο και τον έξω µηνίσκο. Πριν την κατάφυσή του δίνει ινώδεις 

προεκβολές στο οπίσθιο χείλος του έξω µηνίσκου και καταφύεται στο άνω και 

οπίσθιο χείλος της κνήµης. Είναι ο µόνος έσω στροφέας του γόνατος που δε 

επηρεάζεται από τη θέση του ισχίου. ∆ράση του είναι η έλξη του οπίσθιου τµήµατος 

των κνηµιαίων γληνών προς τα έξω. Το µυϊκό σύστηµα που στηρίζει την έσω 

πλευρά του γόνατος αποτελείται από τον Χήνειο πόδα (ραπτικός, ισχνός 

προσαγωγός και ηµιτενοντώδης µυς) και τον ηµιυµενώδη µυ. Οι τένοντες του 

Χήνειου πόδα καταφύονται στο πρόσθιο και έσω χείλος της κνήµης. Ο ραπτικός µυς 

καταφύεται µε περιτονία µεγάλου πλάτους βαθειά στους τένοντες του ραπτικού και 

του ηµιτενοντώδη µυ. Στη συνέχεια οι ίνες του ισχνού προσαγωγού και του 

ηµιτενοντώδη µυ κατευθύνονται οριζόντια κοντά στη κατάφυσή τους µε τον ισχνό 

να βρίσκεται περιφερικότερα του ηµιτενοντώδη µυ. Οι δύο αυτοί τένοντες 

χρησιµοποιούνται ως ιδιοµοσχεύµατα στη χειρουργική αποκατάσταση του πρόσθιου 

χιαστού συνδέσµου. Ο ηµιυµενώδης µυς εκφύεται από το έξω χείλος του ισχιακού 

κυρτώµατος και καταφύεται µε προεκβολές στο λοξό ιγνυακό σύνδεσµο, την 

οπίσθια επιφάνεια του αρθρικού θυλάκου, την οπίσθια επιφάνεια της κνήµης, τον 

ιγνυακό µυ και των έσω µηνίσκο. Το µυϊκό σύστηµα της οπίσθιας επιφάνειας του 

γόνατος αποτελείται από την έσω και έξω κεφαλή του γαστροκνηµίου µυός και τον 

πελµατικό µυ. Ο γαστροκνήµιος καταφύεται στο οπίσθιο χείλος του ογκώµατος της 

πτέρνας διαµέσου του Αχίλλειου τένοντα δρα ως ισχυρός πελµατικός καµπτήρας του 

ποδιού καθώς επίσης και ως λιγότερο ισχυρός καµπτήρας ή εκτείνοντας ανάλογα µε 

το που βρίσκεται ο άξονας κάµψης – έκτασης του γόνατος σε σχέση µε τη γραµµή 
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έλξης του µυός. Ο πελµατικός µυς εκφύεται από τον έξω κνηµιαίο κόνδυλο και 

καταφύεται στην πτέρνα. Το µυϊκό σύστηµα της οπίσθιας επιφάνειας του γόνατος 

νευρώνεται από το κνηµιαίο νεύρο. Ο ιγνυακός βόθρος ορίζεται από τις δύο κεφαλές 

του γαστροκνηµίου µυός, τον ηµιυµενώδη και το δικέφαλο µηριαίο µυ ενώ το 

έδαφος του σχηµατίζεται από τον ιγνυακό µυ. Τα ιγνυακά αγγεία περνούν επίσης 

µέσα από τον ιγνυακό βόθρο.  

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.4 Μυϊκό σύστηµα γόνατος  

 

                                               

 

2.6 Αγγείωση  

 

Η άρθρωση του γόνατος και οι ανατοµικές του κατασκευές τροφοδοτούνται 

από κλάδους της µηριαίας και ιγνυακής αρτηρίας. Η κατιούσα αρτηρία του γόνατος 

αποτελεί κλάδο της µηριαίας αρτηρίας και παρέχει αιµάτωση στον έσω πλατύ µυ και 

το µεσοµύιο διάφραγµα. Η έσω και έξω αρτηρία του γόνατος περιβάλλουν το 

περιφερικό άκρο των µηριαίων κονδύλων και τροφοδοτούν τους µηνίσκους ενώ η 

µέση αρτηρία του γόνατος αιµατώνει τους χιαστούς συνδέσµους (Εικόνα 2.5). Η 

οπίσθια έξω αρτηρία του γόνατος τραυµατίζεται συχνά κατά τη διάρκεια των 

χειρουργικών επεµβάσεων στην οπίσθια έξω γωνία του γόνατος. Οι αρτηρίες του 
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γόνατος, ο κατιών κλάδος της έξω περισπώµενης µηριαίας αρτηρίας και οι 

υπόστροφοι κλάδοι της πρόσθιας κνηµιαίας αρτηρίας σχηµατίζουν την αναστόµωση 

του γόνατος, που συνδέει την µηριαία αρτηρία, την ιγνυακή και την πρόσθια 

κνηµιαία αρτηρία.  

  

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.5 Αρτηρίες – Νεύρωση γόνατος  

 

 

 

 

 

2.7 Νεύρωση  

  

 Η άρθρωση του γόνατος νευρώνεται από τελικούς κλάδους του κνηµιαίου 

και του µηριαίου νεύρου. Οι µηνίσκοι, οι σύνδεσµοι και οι υποχόνδρινες επιφάνειες 

των οστών νευρώνονται από ενδαρθρικούς αισθητικούς κλάδους (Εικόνα 2.5). Το 

έσω και έξω ιγνυακό νεύρο που προέρχονται από το ισχιακό περνούν µέσα από την 

ιγνυακή κοιλότητα και εκτός από την νεύρωση των γύρω από την άρθρωση µυϊκών 

οµάδων παρέχουν και αρκετούς αρθρικούς κλάδους. Το µακρό περονιαίο νεύρο που 
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αποτελεί το µικρότερο τελικό στάδιο του ισχιακού νεύρου διέρχεται στα πλάγια του 

ιγνυακού βόθρου, ανάµεσα στο έσω χείλος του δικέφαλου µηριαίου και την έξω 

κεφαλή του γαστροκνηµίου. Το νεύρο αυτό χρειάζεται προσοχή κατά την διάρκεια 

των χειρουργικών ελιγµών όπως συµβαίνει στις αρθροσκοπικές επεµβάσεις του 

µηνίσκου, ενώ συχνά φαίνεται στο οπτικό πεδίο του χειρουργού κατά τη διάρκεια 

επεµβάσεων στο οπίσθιο έξω διαµέρισµα του γόνατος. Η νεύρωση του δέρµατος της  

περιοχής του γόνατος παρέχεται από το οπίσθιο δερµατικό µηριαίο νεύρο 

από το έξω δερµατικό νεύρο του γαστροκνηµίου, το σαφηνές νεύρο, το θυρεοειδές 

νεύρο και δερµατικούς κλάδους του µηριαίου νεύρου. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Λειτουργική ανατοµική 

 

3.1 Εισαγωγή  

 

Από µηχανική άποψη το γόνατο είναι συµβιβασµός ανάµεσα σε δύο 

αµοιβαία αποκλειόµενες απαιτήσεις:  

— να υπάρχει µεγάλη σταθερότητα στην πλήρη έκταση όταν το γόνατο 

δέχεται σοβαρές πιέσεις ως αποτέλεσµα του σωµατικού βάρους και του µήκους των 

σχετικών µοχλοβραχιόνων.  

— να υπάρχει εξαιρετική κινητικότητα όταν έχει επιτευχθεί ένας ορισµένος 

βαθµός κάµψης. Η κινητικότητα είναι απαραίτητη στο τρέξιµο και το βέλτιστο 

προσανατολισµό του ποδιού σε σχέση µε τις ανωµαλίες του εδάφους. Το γόνατο 

επιλύει αυτό το πρόβληµα µε πραγµατικά ευφυείς σχέσεις από πλευράς µηχανικής, 

ωστόσο ο µικρός βαθµός εφαρµογής των επιφανειών -απαραίτητος για τη µεγάλη 

κινητικότητα- καθιστά το γόνατο επιρρεπές σε διαστρέµµατα και εξαρθρήµατα. 

Κατά την κάµψη το γόνατο είναι ασταθές και οι σύνδεσµοι και οι µηνίσκοι του είναι 

πιο επιρρεπείς σε τραυµατισµούς. Κατά την έκταση η κάκωση στο γόνατο είναι πολύ 

πιθανόν να έχει ως αποτέλεσµα κατάγµατα των αρθρικών επιφανειών και ρήξη των 

συνδέσµων.  

  

3.2 Κινήσεις έκτασης - κάµψης του γόνατος  

 

Οι κύριες κινήσεις του γόνατος είναι η κάµψη και η έκταση και το εύρος 

τους µετριέται από τη θέση αναφοράς που καθορίζεται µε βάση το εξής κριτήριο: ο 

άξονας της κνήµης να βρίσκεται σε ευθεία µε τον άξονα τον µηρού (δηλαδή αν 

δούµε το κάτω άκρο από το πλάι ο άξονας της κνήµης αποτελεί ευθεία προέκταση 

του άξονα του µηρού). Σ' αυτή τη θέση αναφοράς το κάτω άκρο έχει το µεγαλύτερο 

του µήκος.  

   Έκταση: ορίζεται ως η κίνηση αποµάκρυνσης της οπίσθιας επιφάνειας της 

κνήµης από την οπίσθια επιφάνεια του µηρού. ∆εν είναι δυνατή αυστηρώς "πλήρη 

έκταση" καθώς στη θέση αναφοράς το άκρο βρίσκεται σε µέγιστη έκταση. Είναι 

ωστόσο δυνατή η επίτευξη παθητικής έκτασης (5
ο
 έως 10

ο
) από τη θέση αναφοράς. 
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Η ενεργητική έκταση σπάνια υπερβαίνει τη θέση αναφοράς και τότε µόνον ελαφρά 

και εξαρτάται από τη θέση της άρθρωσης του ισχίου. Στην πραγµατικότητα η 

αποτελεσµατικότητα του ορθού µηριαίου ως εκτείνων το γόνατο µυός αυξάνει µε το 

βαθµό έκτασης του µηρού ώστε η έκταση του µηρού είναι που προετοιµάζει την 

έκταση του γόνατος. Σχετική έκταση είναι η κίνηση που φέρει το γόνατο σε πλήρη 

έκταση ξεκινώντας από οποιαδήποτε θέση κάµψης. Παρατηρείται φυσιολογικά κατά 

το περπάτηµα όταν το άκρο πάνω από το έδαφος υφίσταται έκταση προκειµένου να 

επανακτήσει επαφή µε το έδαφος.  

   Κάµψη είναι η κίνηση της οπίσθιας επιφάνειας της κνήµης προς την 

οπίσθια επιφάνεια του µηρού. Η κάµψη µπορεί να είναι απόλυτη (από τη θέση 

αναφοράς) ή σχετική (από οποιαδήποτε θέση µερικής κάµψης). Το εύρος της 

κάµψης του γόνατος ποικίλλει ανάλογα µε τη θέση του µηρού και µε το αν είναι 

ενεργητική ή παθητική. Η ενεργητική κάµψη µπορεί να φτάσει σε ένα εύρος 140° 

εάν το ισχίο βρίσκεται ήδη σε κάµψη και µόλις τις 120° εάν το ισχίο βρίσκεται σε 

έκταση. Η παθητική κάµψη του γόνατος µπορεί να φτάσει τις 160° και επιτρέπει 

στην πτέρνα να ακουµπήσει το γλουτό.  

  

3.3 Αξονική στροφή του γόνατος  

 

Στροφή της κνήµης γύρω από τον επιµήκη άξονα µπορεί να επιτευχθεί µόνο 

µε το γόνατο σε κάµψη. Για τη µέτρηση της ενεργητικής αξονικής στροφής το 

γόνατο πρέπει να κάµπτεται σε ορθή γωνία µε το άτοµο καθισµένο στην άκρη ενός 

τραπεζιού και τα πόδια να κρέµονται. Η κάµψη του γόνατος παρεµποδίζει την 

περιστροφή στο ισχίο. Στη θέση αναφοράς τα δάκτυλα του ποδιού στρέφονται 

ελαφρά προς τα έξω. Η στροφή προς τα έσω φέρει τα ακροδάχτυλα σε αντιπαράθεση 

ως προς το µέσο επίπεδο και παίζει σηµαντικό ρόλο στην προσαγωγή του ποδιού. Η 

στροφή προς τα έξω φέρει τα ακροδάχτυλα σε πλάγια αντιπαράθεση και ακόµη 

παίζει σηµαντικό ρόλο στην απαγωγή του ποδιού.  

Σύµφωνα µε τον Fick το εύρος της έξω στροφής είναι 40° και της έσω 

στροφής 30°. Το εύρος αυτό ποικίλλει ανάλογα µε το βαθµό κάµψης του γόνατος. Η 

παθητική αξονική στροφή µπορεί να µετρηθεί µε το άτοµο σε επικλινή θέση και το 

γόνατο λυγισµένο. Όπως αναµένεται η παθητική αυτή έκταση έχει µεγαλύτερο εύρος 
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από την αντίστοιχη ενεργητική. Τέλος, υπάρχει ακόµη ένας τύπος αξονικής στροφής 

που καλείται αυτόµατη διότι συνδέεται αναπόφευκτα και ανεξάρτητα από τη 

βούληση του ατόµου µε κινήσεις κάµψης και έκτασης. Εµφανίζεται ιδιαίτερα στο 

τέλος της έκτασης ή στην αρχή της κάµψης. Όταν το γόνατο εκτείνεται, το πόδι 

στρέφεται προς τα έξω (έκταση έξω στροφή). Αντίθετα, όταν το γόνατο κάµπτεται 

το πόδι στρέφεται προς τα έσω (κάµψη έσω στροφή). Η ίδια κίνηση παρατηρείται 

όταν κάποιος φέρνει τα κάτω άκρα κάτω από τον κορµό και τα δάκτυλα στρέφονται 

προς τα έσω (θέση του εµβρύου).  

  

3.4 Εγκάρσια σταθερότητα του γόνατος  

 

 Η έσω σταθερότητα της άρθρωσης του γόνατος επιτυγχάνεται από τον έσω 

πλάγιο σύνδεσµο που ευθύνεται κυρίως για τη σταθεροποίηση του γόνατος όταν 

ασκούνται σε αυτό δυνάµεις βλαισότητας. Ο έξω πλάγιος σύνδεσµος ευθύνεται 

κυρίως για την έξω σταθερότητα και δευτερογενώς αντιστέκεται στην έξω στροφή 

του γόνατος. Όταν διατείνεται στρέφει την κνήµη προς τα προς τα έσω βοηθώντας 

έτσι το ξεκλείδωµα του γόνατος από τη θέση της πλήρους έκτασης, ενώ παθητικά 

αποτρέπει την υπερβολική έξω στροφή της κνήµης.   

Ο τοξοειδής ιγνυακός σύνδεσµος εκτείνεται από το οπίσθιο χείλος της 

κεφαλής της περόνης ως τον τένοντα του ιγνυακού µυός συνδέοντας την οπίσθια 

επιφάνεια της κεφαλής της περόνης µε τον έξω µηριαίο κόνδυλο. Αποτρέπει την 

οπίσθια µετατόπιση, έξω στροφή και τάση ραιβότητας του γόνατος.  

  

3.5 Προσθοπίσθια σταθερότητα του γόνατος – Οι χιαστοί σύνδεσµοι 

  

 Η προσθιοπίσθια σταθερότητα του γόνατος διασφαλίζεται κυρίως από τους 

χιαστούς συνδέσµους. Οι χιαστοί σύνδεσµοι βρίσκονται στο κέντρο της άρθρωσης 

και εµπεριέχονται κατά µεγάλο µέρος µέσα στη µεσοκονδύλια εντοµή (Εικόνα 3.1). 

Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσµος (Π.Χ.Σ.) αποτελεί την κύρια σταθεροποιητική δοµή 

που ελέγχει την πρόσθια παρεκτόπιση της κνήµης στο µη φορτιζόµενο γόνατο. 

Αποτελεί πολυσύνθετη ενδοαρθρική, εξωαρθρική δοµή. Το πάχος του είναι περίπου 

10χιλ. εκφύεται από την µεσογλήνια επιφάνεια του έξω µηριαίου κονδύλου και 
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καταφύεται µπροστά από τη µεσογλήνια άκανθα της κνήµης. Η διάταξη και 

αρχιτεκτονική των ινών του είναι τέτοια ώστε κατά τη διάρκεια της κίνησης του 

γόνατος άλλες ίνες να βρίσκονται σε τάση και άλλες να χαλαρώνουν. Το γεγονός 

αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη σταθερότητα του γόνατος σε όλο το εύρος κίνησης του 

γόνατος. Ο Π.Χ.Σ. αποτελείται από δύο δέσµες : την πρόσθια ή έσω που τείνετε  

στην κάµψη και την οπίσθια ή έξω που τείνετε στην έκταση του γόνατος. Το 

συνολικό µήκος των ινών του κυµαίνεται από 1,85 έως 3,35 cm.  

Στο βάθος της µεσοκονδύλιας εντοµής πίσω από τον πρόσθιο χιαστό 

σύνδεσµο βρίσκεται ο οπίσθιος χιαστός σύνδεσµος (Ο.Χ.Σ.).  Ο Ο.Χ.Σ. προσφύεται 

στο οπίσθιο τµήµα του οπίσθιου µεσογλήνιου βόθρου της κνήµης υπερκαλύπτοντας 

το οπίσθιο χείλος της άνω επιφάνειας της κνήµης. Ο σύνδεσµος πορεύεται λοξά 

προς τα έσω, εµπρός και πάνω και προσφύεται στο βάθος της µεσοκονδύλιας 

εντοµής καθώς και σε ένα σηµείο στο χείλος της έξω επιφάνειας του έσω µηριαίου 

κονδύλου κατά µήκος του χείλους του αρθρικού χόνδρου. Για το λόγο αυτό, αυτός ο 

σύνδεσµος έχει µια περισσότερο οπίσθια πρόσφυση στην κνήµη και µία 

περισσότερο έσω πρόσφυση στο µηριαίο οστό απ' ότι ο πρόσθιος χιαστός, έτσι το 

πιο κατάλληλο όνοµα, είναι οπίσθιο-εσωτερικός σύνδεσµος.  

      Περιλαµβάνει τέσσερις δεσµίδες:  

• Την οπίσθια-έξω δεσµίδα: η οποία προσφύεται πιο πίσω στην κνήµη 

και πιο έξω στο µηριαίο οστό. 

• Την πρόσθια-έσω δεσµίδα: η οποία προσφύεται πιο µπροστά στην 

κνήµη και πιο έσω στο µηριαίο οστό. 

• Την πρόσθια δεσµίδα του Humphrey: η οποία συχνά λείπει.  

• Το µηνίσκο-µηριαίο σύνδεσµο του Wrisberg: ο οποίος προσφύεται 

στο οπίσθιο κέρας του έξω µηνίσκου, προσκολλάται (συνήθως) στην οπίσθια 

επιφάνεια του κύριου συνδέσµου και συµπορεύεται µε αυτόν προς µία κοινή 

πρόσφυση στην έξω επιφάνεια του έσω µηριαίου κονδύλου.  

      Οι χιαστοί σύνδεσµοι εφάπτονται µεταξύ τους στα κεντρικά τους 

τµήµατα µε τον πρόσθιο να πορεύεται εξωτερικά του οπίσθιου συνδέσµου. ∆εν 

βρίσκονται ελεύθεροι µέσα στην αρθρική κοιλότητα αλλά επενδύονται από αρθρικό 

υµένα και έχουν σηµαντικές σχέσεις µε τον αρθρικό θύλακο.  
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ΕΙΚΟΝΑ 3.1 Χιαστοί σύνδεσµοι 

 

 

 

 

 

 

3.6 Προσανατολισµός των χιαστών συνδέσµων  

 

 Παρατηρώντας µε προοπτική οι σύνδεσµοι αυτοί φαίνονται να χιάζονται στο 

χώρο. Στο οβελιαίο επίπεδο χιάζονται και ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσµος πορεύεται 

λοξά προς τα πάνω και εµπρός. Αυτοί επίσης χιάζονται στο µετωπιαίο επίπεδο 

καθώς οι κνηµιαίες τους προσφύσεις βρίσκονται πάνω στον οβελιαίο άξονα της 

άρθρωσης ενώ οι µηριαίες τους προσφύσεις απέχουν 1.7 cm. Έτσι ο οπίσθιος 

χιαστός σύνδεσµος πορεύεται λοξά προς τα πάνω και έσω και ο πρόσθιος χιαστός 

λοξά προς τα πάνω και έξω. Στο οριζόντιο επίπεδο, αυτοί διατρέχουν παράλληλα ο 

ένας τον άλλο και εφάπτονται στα αξονικά τους τµήµατα. Οι χιαστοί όχι µόνο 

χιάζονται µεταξύ τους στο χώρο αλλά επίσης και µε το σύστοιχο πλάγιο σύνδεσµο 

του γόνατος, έτσι ο πρόσθιος χιαστός και ο έξω πλάγιος σύνδεσµος του γόνατος 

χιάζονται µεταξύ τους ενώ αντίστοιχα ο οπίσθιος χιαστός χιάζεται µε τον έσω πλάγιο 

σύνδεσµο. Για το λόγο αυτό κάθε ένας από αυτούς τους συνδέσµους µεταβάλλεται 

µε τον παρακείµενο του αν ληφθεί υπόψη η λοξή πορεία του (όταν η σειρά είναι 

έσω-εξωτερικά ή έξω-εσωτερικά).  

Οι χιαστοί σύνδεσµοι δεν έχουν την ίδια γωνία κλίσης. Έτσι στην πλήρη έκταση ο 

πρόσθιος χιαστός είναι περισσότερο κάθετος ενώ ο οπίσθιος χιαστός είναι 
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περισσότερο οριζόντιος. Οι µηριαίες προσφύσεις τους δείχνουν µία παρόµοια 

διαφορά, ότι η πρόσφυση του οπίσθιου χιαστού συνδέσµου είναι οριζόντια ενώ αυτή 

του πρόσθιου χιαστού είναι κάθετη. Όταν το γόνατο βρίσκεται σε κάµψη ο οπίσθιος 

χιαστός, ο οποίος επικάθεται οριζόντια κατά τη διάρκεια της έκτασης, εγείρεται 

κάθετα, σαρώνοντας µια γωνία 60° σε σχέση µε την κνήµη, ενώ ο πρόσθιος χιαστός 

ανυψώνεται µόνο πολύ ελαφρά.  

 

  

3.7 Εµβιοµηχανική του πρόσθιου χιαστού  

 

Βασική λειτουργία του πρόσθιου χιαστού συνδέσµου είναι η αποτροπή της 

πρόσθιας µετατόπισης της κνήµης σε σχέση µε το µηρό κατά τη διάρκεια 

δραστηριοτήτων σε Ανοικτή Κινητική Αλυσίδα (Α.Κ.Α.). Ακόµη πιο σηµαντική 

λειτουργία όµως είναι η αποτροπή της πρόσθιας µετατόπισης του µηρού σε σχέση µε 

την κνήµη όταν αυτή είναι σταθεροποιηµένη όπως συµβαίνει σε δραστηριότητες 

Κλειστής Κινητικής Αλυσίδας (Κ.Κ.Α.). Κατά την πλήρη έκταση ο πρόσθιος 

χιαστός σύνδεσµος απορροφά το 75% των φορτίων της πρόσθιας µετατόπισης και το 

85% των αντίστοιχων φορτίων µεταξύ 30
ο
 και 90

ο
 κάµψης. Επίσης ο πρόσθιος 

χιαστός προβάλλει αντίσταση κατά την έσω στροφή της κνήµης καθώς και κατά τη 

γωνίωση ραιβότητας/βλαισότητας παρουσία των πλάγιων συνδέσµων. Η απώλεια 

του προσθίου χιαστού συνδέσµου οδηγεί σε ελάττωση του ζεύγους των δυνάµεων 

που ανθίστανται στις στροφικές κινήσεις και κατά συνέπεια σε αστάθεια του 

γόνατος. Η εφελκυστική δύναµη που µπορεί να δεχτεί ο πρόσθιος χιαστός φτάνει τα 

2200Ν αλλά οι τιµές αυτές µεταβάλλονται µε την ηλικία και τα επαναλαµβανόµενα 

φορτία. Γενικότερα η αλληλεξάρτηση στη λειτουργία των διαφόρων στηρικτικών 

στοιχειών του γόνατος είναι τέτοια ώστε ακόµα και η µεµονωµένη ρήξη ενός 

συνδέσµου είναι πρακτικά αδύνατο να µην έχει αντίκτυπο στα υπόλοιπα και κατά 

συνέπεια στη σταθερότητα του γόνατος. 
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3.8 Iδιοδεκτικότητα και αντανακλαστικά τόξα χιαστών συνδέσµων  

 

 Η ιδιοδεκτικότητα γνωστή και ως έκτη αίσθηση είναι η δυνατότητα που έχει 

το Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα να φέρνει σε επαφή και να συντονίζει τα διάφορα 

τµήµατα του σώµατος µεταξύ τους. Για παράδειγµα να ακουµπήσουµε µε την άκρη 

του δακτύλου τη µύτη µας ή να περπατήσουµε προς τα εµπρός σε ευθεία γραµµή. Ο 

όρος Κιναισθητική ικανότητα περιγράφει την ικανότητα του σώµατος να συντονίζει 

τη κίνηση και να «αντιλαµβάνεται» τη θέση του στον χώρο και τον χρόνο. Για 

παράδειγµα οι χορεύτριες ενός µπαλέτου πρέπει να έχουν µεγάλη κιναισθητική 

ικανότητα ώστε να κινούνται αρµονικά µεταξύ τους και να µη πέφτει η µια πάνω 

στην άλλη. Η ιδιοδεκτικότητα είναι µια «εσωτερική αίσθηση» (Κεντρικό Νευρικό 

Σύστηµα) ενώ η κιναισθητική ικανότητα µια «εξωτερική αίσθηση» (το σώµα σε 

σχέση µε τον χώρο και τον χρόνο), εντούτοις συνεργάζονται και το ένα επηρεάζει 

άµεσα το άλλο. 

Οι άνθρωποι έχουν διαφόρου βαθµού ιδιοδεκτικότητα ή κιναισθητική 

ικανότητα. Αυτή η ικανότητα µπορεί να µειωθεί ως αποτέλεσµα ενός τραυµατισµού 

ή κάποιας παθολογικής κατάστασης αλλά µπορεί να βελτιωθεί µε την ανάλογη 

εξάσκηση. Η δυνατότητα να βελτιωθεί η κιναισθητική ικανότητα εξαρτάται από την 

καλή ιδιοδεκτικότητα. Όπως αναφέρθηκε, ο πρόσθιος χιαστός µπορεί να δεχθεί και 

να αντέξει φορτίο περί τα 2000Ν. Θεωρητικά όµως και ειδικά στις αθλητικές 

δραστηριότητες θα έπρεπε να ασκούνται δυνάµεις πολύ µεγαλύτερες από τις τιµές 

αυτές και οι οποίες θα προκαλούσαν ρήξη του συνδέσµου. Πιστεύεται ότι ο 

µηχανισµός που προστατεύει τον πρόσθιο χιαστό από αυτή την εξέλιξη είναι ένα 

πολύπλοκο σύστηµα προστατευτικών αντανακλαστικών που αµβλύνουν την τάση 

στο σύνδεσµο ώστε αυτή να µην ξεπερνά τα όρια αντοχής του. Ο πρόσθιος χιαστός 

σύνδεσµος συνδέεται µέσω κεντροµόλων ινών τόσο µε τον τετρακέφαλο όσο και µε 

τους οπίσθιους µηριαίους µύες. Η ενεργοποίηση της µιας ή της άλλης µυϊκής οµάδας 

σχετίζεται µε την εντόπιση του ερεθίσµατος. Οι οπίσθιοι µηριαίοι φαίνεται ότι 

ενεργοποιούνται όταν ασκηθεί µεγάλη τάση στη πρόσθια έσω δέσµη του πρόσθιου 

χιαστού συνδέσµου, ενώ όταν η τάση εφαρµόζεται στην οπίσθια έξω δέσµη 

ενεργοποιείται ο τετρακέφαλος µυς. Η συνενεργοποίηση των οπίσθιων µηριαίων 

αντισταθµίζει τη δύναµη που ασκεί ο τετρακέφαλος στη κνήµη και εξοµαλύνει την 
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κίνηση του γόνατος. Έτσι, µε τους µηχανισµούς αυτούς παρατηρείται ένας 

εξαιρετικός συντονισµός της µυϊκής δραστηριότητας. Ο µεγάλος αριθµός των 

ιδιοδεκτικών πληροφοριών του συστήµατος προέρχεται από την περιφέρεια (µύες, 

τένοντες, σύνδεσµοι). Οι πληροφορίες αυτές αναλύονται στο νωτιαίο µυελό και στα 

κέντρα κινητικού ελέγχου. Το ερώτηµα που τίθεται αφορά στο τι συµβαίνει σε 

κάποια απρόσµενα γεγονότα όπως για παράδειγµα όταν το πόδι «σκαλώσει» σε µια 

ανωµαλία του εδάφους. Σε αυτή την περίπτωση τα κεντροµόλα ερεθίσµατα 

τροποποιούν τη µυϊκή δραστηριότητα ώστε να προστατεύσουν τους συνδέσµους από 

τη ρήξη εφόσον ο χρόνος αντίδρασης βρίσκεται στα χρονικά όρια της σύζευξης του 

συστήµατος. Αλλιώς θα προκληθεί κάκωση στο σηµείο εκείνο που ασκούνται οι 

µεγαλύτερες τάσεις τη δεδοµένη χρονική στιγµή. Η ιδιοδεκτικότητα του γόνατος 

παραβλάπτεται στους ασθενείς µε χρόνια ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσµου. 

Υπάρχουν πολλές αναφορές ότι η ιδιοδεκτικότητα παραβλάπτεται αµέσως µετά τη 

ρήξη του συνδέσµου και ότι το γεγονός αυτό οδηγεί σε προβλήµατα κατά τη 

δυναµική φόρτιση της άρθρωσης του γόνατος. Μετά τη χειρουργική ανακατασκευή 

του πρόσθιου χιαστού συνδέσµου, το έλλειµµα της ιδιοδεκτικότητας αποκαθίσταται 

σταδιακά αλλά δεν οµαλοποιείται ποτέ. Κλινικά η διαπίστωση ύπαρξης 

αντανακλαστικού τόξου στους χιαστούς συνδέσµους επιβεβαιώνει ότι η φυσιολογική 

λειτουργία του γόνατος εξαρτάται από ένα κλειστό κύκλωµα νευροµυϊκού 

συντονισµού. Η αποκατάσταση της µηχανικής σταθερότητας του γόνατος που έχει 

υποστεί ρήξη του χιαστού συνδέσµου πολλές φορές δεν είναι επαρκής για να 

αποκτήσει το γόνατο τη φυσιολογική του λειτουργία. Για το λόγο αυτό εισήχθη ο 

όρος της λειτουργικής αστάθειας, ο οποίος δηλώνει την αστάθεια της άρθρωσης που 

γίνεται αισθητή από τον παθόντα παρά τη µηχανική σταθερότητα της άρθρωσης. 

Φαίνεται λογική λοιπόν η εισαγωγή της λειτουργικής επανεκπαίδευσης στην 

αποκατάσταση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Επιδηµιολογία - παθοφυσιολογία 

 

 

4.1 Επιδηµιολογία  

 

 Τις τελευταίες τρείς δεκαετίες η συχνότητα εµφάνισης των κακώσεων του 

πρόσθιου χιαστού συνδέσµου έχει αυξηθεί σηµαντικά. Μόνο στις ΗΠΑ οι 

περιπτώσεις που καταγράφονται είναι περισσότερες από 250.000 ανά έτος. Οι 

περισσότερες από τις κακώσεις του πρόσθιου χιαστού παρατηρούνται σε 

αθλούµενους. Την τελευταία δεκαετία όµως έχουν αυξηθεί σηµαντικά οι κακώσεις 

του συνδέσµου που οφείλονται σε πτώσεις και τροχαία ατυχήµατα. Η κάκωση 

εµφανίζει τη µεγαλύτερη συχνότητα της στις ηλικίες 15 και 44 ετών. Η συχνότητα 

εµφάνισης της κάκωσης του πρόσθιου χιαστού συνδέσµου στο γόνατο είναι 

αυξηµένη στις γυναίκες δύο µε οκτώ φορές περισσότερο σε σχέση µε τους άντρες. 

Ειδικότερα στην καλαθοσφαίριση η συχνότητα της κάκωσης στις γυναίκες είναι 

τέσσερις φορές µεγαλύτερη από τους άνδρες. Η διαφορά αυτή µεταξύ των δυο 

φύλων είναι ακόµη µεγαλύτερη σε άτοµα που φοιτούν σε στρατιωτικές ακαδηµίες. 

Ακόµη άτοµα που έχουν υποστεί χειρουργική αποκατάσταση του συνδέσµου 

παρουσιάζουν µεγαλύτερο κίνδυνο ρήξης τόσο στο άκρο που έχει υποστεί την 

επέµβαση (συχνότερα) όσο και στο υγιές. Η συχνότητα της κάκωσης του πρόσθιου 

χιαστού είναι αυξηµένη στην καλαθοσφαίριση, το χόκεϊ, το ποδόσφαιρο, το 

αµερικανικό ποδόσφαιρο, τη γυµναστική, το σκι και την πετοσφαίριση. Οι ρήξεις 

του πρόσθιου χιαστού αυξάνονται συνεχώς λόγω της µεγάλης συµµετοχής του 

πληθυσµού στα αθλήµατα αυτά. Ιδιαίτερα στο σκι οι κακώσεις του πρόσθιου 

χιαστού συνδέσµου καλύπτουν το 25% ως 30% όλων των κακώσεων του γόνατος. Η 

επαγγελµατοποίηση και το υψηλό επίπεδο του αθλητισµού σήµερα ενισχύουν το 

παραπάνω φαινόµενο.  
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4.2 Παθοφυσιολογία  

  

 

4.2.1 Επιβαρυντικοί παράγοντες  

  

 Οι παράγοντες που πιστεύεται ότι συµβάλλουν στην κάκωση του πρόσθιου 

χιαστού συνδέσµου αλλά και στην αυξηµένη συχνότητα της στις γυναίκες 

διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες που αναλύονται παρακάτω:  

• Κατασκευαστικοί  

• Νευροµυϊκοί  

• Εµβιοµηχανικοί  

• Ορµονικοί 

Κατασκευαστικοί παράγοντες: Η πύελος των γυναικών δεν είναι ευρύτερη 

από των ανδρών όπως ήταν αποδεκτό στο παρελθόν. Είναι όµως µεγαλύτερη η 

σχέση της πυέλου προς τα µήκος του µηριαίου µε αποτέλεσµα την εµφάνιση 

βλαισογονίας. Στις γυναίκες η γωνία Q είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη των 

ανδρών αλλά δεν σχετίζεται µε την κάκωση του πρόσθιου χιαστού συνδέσµου. Το 

µέγεθος και το σχήµα της µεσοκονδύλιας εντοµής συµβάλλει στην παγίδευση του 

πρόσθιου χιαστού και την κάκωση του. Ο συνδυασµός της βλαισότητας του γόνατος 

και της έξω στροφής της κνήµης συµβάλλει στην παγίδευση του πρόσθιου χιαστού 

συνδέσµου ειδικά όταν η µεσοκονδύλια εντοµή έχει µικρότερο εύρος. Οι κινήσεις 

της έξω στροφής της κνήµης εµφανίζονται συχνότερα στις γυναίκες κατά τη 

διάρκεια των αθλητικών δραστηριοτήτων. Τα γόνατα των γυναικών εµφανίζουν 

µεγαλύτερη χαλαρότητα καθώς και µεγαλύτερη τροχιά στην ενεργητική στροφή των 

ισχίων σε σχέση µε τους άνδρες.  

Νευροµυϊκοί παράγοντες: Οι µύες των γυναικών ενεργοποιούνται νωρίτερα 

κατά την προσγείωση από τα άλµατα σε σχέση µε τους άνδρες. Οι διαφορές που 

παρατηρούνται στο νευροµυϊκό έλεγχο κατά τη διάρκεια της επαφής µε το έδαφος 

προκαλούν σηµαντικές µεταβολές στην τρισδιάστατη φόρτιση της άρθρωσης του 

γόνατος κατά τη διάρκεια των κινήσεων που οδηγούν σε κάκωση του πρόσθιου 

χιαστού συνδέσµου. Η σταθεροποίηση της άρθρωσης του γόνατος των γυναικών 

βασίζεται περισσότερο στον τετρακέφαλο σε σχέση µε τους άνδρες. Στις γυναίκες 
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εµφανίζεται ελαττωµένη µυϊκή σκληρότητα κατά την προσπάθεια ελέγχου των 

κινήσεων στο γόνατο. Το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την ενεργοποίηση 

του τετρακέφαλου και των οπίσθιων µηριαίων µέσω των αντανακλαστικών τόξων 

µετά από κοπιώδη άσκηση είναι µεγαλύτερο στις γυναίκες. Η µυϊκή αντοχή των 

γυναικών είναι µικρότερη µε αποτέλεσµα την πρωιµότερη κόπωση η οποία όµως 

αυξάνει των κίνδυνο πρόκλησης κακώσεων.  

Εµβιοµηχανικοί παράγοντες: Ο µηχανισµός κάκωσης του πρόσθιου 

χιαστού συνδέσµου χωρίς επαφή µε συµπαίκτη περιλαµβάνει επιβράδυνση του 

γόνατος σε θέση έκτασης, προσγείωση από άλµα και ελιγµούς µε πλάγια βήµατα. 

Κατά τη διάρκεια των ελιγµών µε πλάγια βήµατα, τα γόνατα των γυναικών έρχονται 

σε µεγαλύτερη βλαισότητα συγκριτικά µε τους άνδρες και κατά την προσγείωση από 

άλµα σε µεγαλύτερη έκταση. Κατά τη διάρκεια της προσγείωσης στο ένα πόδι, στις 

γυναίκες εµφανίζεται µικρότερη κάµψη στο γόνατο και αυξηµένη έσω στροφή στο 

ισχίο και το γόνατο. Το ίδιο συµβαίνει και στα άλµατα προς τα εµπρός. Στο γόνατο 

των γυναικών παρατηρείται αυξηµένη έκταση και τάση βλαισότητας στο άλµα και 

το απότοµο σταµάτηµα που συνοδεύεται από µεγαλύτερη πρόσθια διατµητική τάση 

στην κνήµη και κατ’ επέκταση αυξηµένη τάση στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσµο.  

Ορµονικοί παράγοντες: Σε πειραµατόζωα δεν προκύπτει αστοχία στη 

φόρτιση του πρόσθιου χιαστού κατά τη διάρκεια του κύκλου των οιστρογόνων. 

Ωστόσο, η αύξηση των επιπέδων της οιστραδιόλης ελαττώνει τη φόρτιση αστοχίας 

του συνδέσµου (σε πειραµατόζωα). Υπάρχουν ενδεχοµένως αλλαγές που εξαρτώνται 

από ορµόνες κατά τη διάρκεια του έµµηνου κύκλου που επηρεάζουν τη φυσική 

απόδοση. Τα επίπεδα των ορµονών έχει αποδειχτεί ότι επηρεάζουν τις 

γλοιοελαστικές ιδιότητες της κνηµοµηριαίας άρθρωσης.  

 

 

4.2.2 Μηχανισµοί κάκωσης  

  

 Η συχνότητα ρήξης του οπίσθιου χιαστού σε σχέση προς τον πρόσθιο είναι 

1/10. Ωστόσο µεµονωµένες ρήξεις των χιαστών είναι σχετικά σπάνιες. Συχνότερα 

συνοδεύουν ρήξεις των πλάγιων συνδέσµων. Οι δραστηριότητες που φαίνεται να 

εµπλέκονται στη κάκωση του πρόσθιου χιαστού συνδέσµου είναι εκείνες που για την 
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εκτέλεσή τους απαιτούν απότοµες αλλαγές της κατεύθυνσης του σώµατος όπως τα 

άλµατα, η γρήγορη επιτάχυνση και επιβράδυνση καθώς και οι απότοµες και 

απρόβλεπτες προσκρούσεις µε άλλους αθλητές. Για την κατανόηση των κινδύνων 

είναι απαραίτητη η γνώση των µηχανισµών που συχνά οδηγούν σε κάκωση του 

συνδέσµου. Ο κλασικός µηχανισµός κάκωσης στο ποδόσφαιρο έχει σαν αποτέλεσµα 

την εµφάνιση συνδυασµού κακώσεων στην άρθρωση που είναι γνωστές ως “ατυχής 

τριάς”. Αυτή περιλαµβάνει ρήξη πρόσθιου χιαστού, έσω πλαγίου συνδέσµου και 

ρήξη έσω µηνίσκου. Η κάκωση αυτή προκαλείται από την έσω στροφή της κνήµης 

µε ταυτόχρονη άσκηση τάσης βλαισότητας (Εικόνα 4.1). Αυτό συχνά συµβαίνει 

όταν ένας αθλητής στηρίζεται στο ένα του πόδι και δέχεται πίεση από τα πλάγια από 

κάποιον άλλο. Αρχικά υποχωρούν οι µύες και τα θυλακοσυνδεσµικά στοιχεία της 

έσω επιφάνειας της άρθρωσης. Έτσι επέρχεται ρήξη του έσω πλαγίου αρχικά για να 

ακολουθήσει ο πρόσθιος χιαστός. Οι απότοµες αλλαγές της κατεύθυνσης σε 

συνδυασµό µε επιτάχυνση ή επιβράδυνση της ταχύτητας του σώµατος οδηγούν 

συχνά σε κάκωση του πρόσθιου χιαστού συνδέσµου ακόµα και όταν δεν υπάρχει 

επαφή µε συναθλητή (Εικόνα 4.2). Στις περισσότερες περιπτώσεις η σταθεροποίηση 

του ποδιού στο έδαφος ή στο πάτωµα αποτελεί προϋπόθεση του µηχανισµού 

κάκωσης του συνδέσµου. Η “παγίδευση” του ποδιού στο έδαφος συνήθως 

προκαλείται από υποδήµατα που έχουν µεγάλο συντελεστή τριβής. Εάν το πόδι 

καταφέρει να “ελευθερωθεί” από το έδαφος την κατάλληλη στιγµή τότε η κάκωση 

αποτρέπεται. Στο άθληµα του σκι, θεωρείται ότι οι κακώσεις είναι αποτέλεσµα 

προσκρούσεων ή πτώσεων. Ωστόσο, πολλές κακώσεις συµβαίνουν πριν την πτώση. 

Η περιγραφή του µηχανισµού της κάκωσης είναι δύσκολη λόγω της µεγάλης 

ταχύτητας και της πολυπλοκότητας της πτώσης του αθλητή. Οι µηχανισµοί κάκωσης 

στο άθληµα του σκι ταξινοµούνται σε τέσσερις κατηγορίες:  

i. Κατά την κατάβαση το έσω χείλος του µπροστινού τµήµατος του 

χιονοπέδιλου καρφώνεται στο χιόνι. Καθώς ο σκιέρ συνεχίζει να κατηφορίζει το 

χιονοπέδιλο εφαρµόζει µεγάλης έντασης ροπή στο γόνατο ενώ ταυτόχρονα η κνήµη 

έρχεται σε έξω στροφή ως προς το µηρό. Εάν το πόδι δεν ελευθερωθεί από τις 

δέστρες έγκαιρα ή το χιονοπέδιλο δεν απεγκλωβιστεί από το χιόνι προκύπτει 

κάκωση των έσω θυλακοσυνδεσµικών στοιχείων και του πρόσθιου χιαστού.  
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ii. Στην κατηγορία αυτή συµβαίνει υπερέκταση της άρθρωσης ή 

συνδυασµένη υπερέκταση και έσω στροφή της κνήµης. Παρατηρείται όταν το έξω 

χείλος του πρόσθιου τµήµατος του χιονοπέδιλου εγκλωβιστεί είτε στο χιόνι ή στο 

άλλο χιονοπέδιλο. Μπορεί να συµβεί επίσης όταν ο σκιέρ κυλά προς τα πίσω και το 

έσω χείλος του οπίσθιου άκρου του χιονοπέδιλου πιαστεί στο χιόνι. Έτσι, η κνήµη 

έρχεται βίαια σε έσω στροφή ενώ το γόνατο βρίσκεται σε υπερέκταση.  

iii. Καθώς ο σκιέρ προσγειώνεται σε κατηφόρα µε το πίσω τµήµα των 

χιονοπέδιλων χάνει ελαφρά την ισορροπία του και κλείνει το σώµα προς τα πίσω 

ενώ το γόνατο παραµένει σε υπερέκταση. Έτσι η άκαµπτη οπίσθια επιφάνεια της 

µπότας ασκεί έντονη ροπή στην κνήµη η οποία και µετατοπίζεται προς τα εµπρός 

(µηχανισµός µπότας). Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται από την έντονη συστολή του 

τετρακέφαλου µυός που επιτείνει την πρόσθια µετατόπιση της κνήµης καθώς το 

γόνατο έρχεται σε υπερέκταση.  

iv. Κατά την ανάβαση πλαγιάς. Προκαλείται όταν κατά την άνοδο το σώµα 

µαζί µε τα χέρια έρθουν προς τα πίσω µε αποτέλεσµα το άτοµο να χάσει την 

ισορροπία του και να τείνει να καθίσει στο χιόνι. Εδώ το πίσω τµήµα του 

χιονοπέδιλου σε συνδυασµό µε την σκληρή οπίσθια επιφάνεια της µπότας ασκούν 

έντονη ροπή στη κνήµη και τη µετατοπίζουν προς τα εµπρός ως προς το µηρό. 

Ταυτόχρονα η υπερβολική κάµψη του γόνατος και οι στροφικές κινήσεις της κνήµης 

στην προσπάθεια του ατόµου να διατηρήσει την ισορροπία του ολοκληρώνουν το 

µηχανισµό της κάκωσης. 
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ΕΙΚΟΝΑ 4.1 Μηχανισµός κάκωσης 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 4.2 Ρήξη Π.Χ.Σ. κατά την προσγείωση 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ∆ιάγνωση 

 

 Η διάγνωση της ρήξης του πρόσθιου τίθεται από το ιστορικό (ιδιαίτερη 

σηµασία έχει ο µηχανισµός της κάκωσης), την κλινική εικόνα, τη φυσική εξέταση µε 

τις ειδικές λειτουργικές δοκιµασίες ενώ υποβοηθείται και από τις απεικονιστικές 

εξετάσεις.  

  

5.1 Ιστορικό - κλινική εικόνα  

 

 Οι δραστηριότητες κατά τις οποίες προκαλείται συχνότερα η ρήξη του 

πρόσθιου χιαστού αναφέρθηκαν στο προηγούµενο µέρος. Συχνά το άτοµο κατά τον 

τραυµατισµό αντιλαµβάνεται το χαρακτηριστικό ήχο («pop») της ρήξης του 

συνδέσµου. Ωστόσο το σηµείο αυτό δεν είναι παθογνωµονικό για την κάκωση αυτή 

καθώς παρατηρείται και σε άλλες καταστάσεις. Καθώς το άτοµο επιστρέφει στη 

δραστηριότητα παρατηρεί αστάθεια του γόνατος ή αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το 

γόνατο του «φεύγει». Αίµαρθρο και οίδηµα του γόνατος συνήθως παρατηρούνται τις 

πρώτες 4 µε 12 ώρες από την κάκωση. Το αίµαρθρο µπορεί να αποτελεί το µοναδικό 

κλινικό εύρηµα. Σε ασθενείς µε άµεσο τραυµατικό αίµαρθρο χωρίς κάταγµα 

κονδύλων ή επιγονατίδας, οι πιθανότητες για ρήξη πρόσθιου χιαστού φτάνουν το 

70%. Η επώδυνη κινητικότητα συµπληρώνει την κλινική εικόνα.  

 

5.2 Φυσική εξέταση - ∆οκιµασίες πρόσθιας αστάθειας  

 

 Το καλό ιστορικό σε συνδυασµό µε τις ειδικές δοκιµασίες µπορούν να 

θέσουν τη διάγνωση χωρίς να χρειαστούν επιπρόσθετες εξετάσεις. Η εξέταση του 

γόνατος θα πρέπει να είναι πλήρης για να διαπιστωθούν και ενδεχόµενες συνοδές 

κακώσεις ενώ θα πρέπει να ξεκινά από το υγιές γόνατο ώστε να εξοικειωθεί ο 

ασθενής µε τη διαδικασία της εξέτασης του γόνατος. Σε περιπτώσεις που ο ασθενής 

προσέρχεται άµεσα µετά τον τραυµατισµό του το οίδηµα που είναι δυνατό να 

επέλθει θα δυσκολέψει το θεραπευτή στην εκτέλεση αξιόπιστων δοκιµασιών. 

Καλύτερη εξέταση πραγµατοποιείται στο χρονικό «παράθυρο» µέχρι να επέλθει το 

οίδηµα. Αναρρόφηση του αιµάρθρου που ενδεχοµένως υπάρχει ελαττώνει τον πόνο 
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αλλά και διευκολύνει την πραγµατοποίηση των δοκιµασιών. Ο έλεγχος της 

ακεραιότητας του πρόσθιου και του οπίσθιου χιαστού πρέπει να πραγµατοποιείται 

ταυτόχρονα λόγω της αλληλεπίδρασης στη λειτουργία των συνδέσµων αυτών όπως 

περιγράφηκε στο µηχανικό µοντέλο των χιαστών συνδέσµων αλλά και φυσικά για 

πρακτικούς λόγους. Ίσως η εξέταση του οπίσθιου χιαστού να πρέπει να προηγείται 

αυτής του πρόσθιου καθότι στην περίπτωση ρήξης - χαλαρότητας του (οπίσθιου) 

είναι δυνατόν να προκύψουν ψευδώς θετικά αποτελέσµατα για την ακεραιότητα του 

πρόσθιου. Ειδικότερα αυτή η ψευδής πρόσθια µετατόπιση της κνήµης παρατηρείται 

όταν ο ασθενής εξετάζεται σε κατάκλιση µε το γόνατο σε κάµψη λόγω της 

βαρύτητας που ωθεί την κνήµη προς τα πίσω. Η επισκόπηση του βαθµού προβολής 

του κνηµιαίου κυρτώµατος συγκριτικά προς το φυσιολογικό γόνατο βοηθά στην 

ορθή διάγνωση. 

 

5.2.1 ∆οκιµασία Lachman  

 

 Η δοκιµασία αυτή αποτελεί την σηµαντικότερη δοκιµασία για την 

ακεραιότητα του πρόσθιου χιαστού και ειδικότερα της οπίσθιας έξω δέσµης του. Η 

δοκιµασία αυτή αξιολογεί την προσθιοπίσθια αστάθεια σε ένα επίπεδο. Ο ασθενής 

βρίσκεται στην ύπτια κατάκλιση µε το πάσχον σκέλος στα πλάγια του εξεταστή. Ο 

εξεταστής συγκρατεί το γόνατο του ασθενή ώστε αυτό να βρίσκεται σε κάµψη 

µεταξύ 20
ο
 και 30

ο
 . Η θέση αυτή βρίσκεται πλησιέστερα προς τη λειτουργική  θέση 

του γόνατος κατά την οποία ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσµος παίζει σηµαντικό ρόλο. 

Με το ένα χέρι ο εξεταστής υποβαστάζει το µηρό και µε το άλλο έλκει προς τα 

εµπρός το κεντρικό άκρο της κνήµης. Αναφέρεται ότι για να είναι αξιόπιστα τα 

αποτελέσµατα η κνήµη θα πρέπει να βρίσκεται σε έξω στροφή και η πρόσθια 

µετατόπισή της θα πρέπει να εφαρµόζεται στο οπίσθιο και µέσο χείλος της. Η 

δοκιµασία θεωρείται θετική όταν στο τέλος της πρόσθιας µετατόπισης δίνεται 

µαλακή αίσθηση και εξαφανίζεται η εσοχή που βρίσκεται κάτω από τον τένοντα της 

επιγονατίδας. Η µετατόπιση αξιολογείται πάντα σε σχέση µε το υγιές γόνατο και 

µετράται σε χιλιοστά:  
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o Ρήξη πρώτου βαθµού: Μετατόπιση 1-5mm  

o Ρήξη δεύτερου βαθµού: Μετατόπιση 6-10mm  

o Ρήξη τρίτου βαθµού: Μετατόπιση >10mm  

Η θετική δοκιµασία αποτελεί ένδειξη ότι κάκωσης για τον πρόσθιο χιαστό, 

τον οπίσθιο πλάγιο και το σύµπλεγµα ιγνυακού-τοξοειδή.  

Παραλλαγές:  

Α) Ο ασθενής κάθεται έχοντας το γόνατο στην άκρη της εξεταστικής κλίνης. 

Ο εξεταστής κάθεται µπροστά από τον ασθενή συγκρατώντας το άκρο που πρόκειται 

να εξεταστεί µε το γόνατο σε κάµψη 30
ο
 και εκτελεί τη δοκιµασία.  

Β) Σταθερό Lachman. Ο ασθενής βρίσκεται σε ύπτια θέση και µε το άκρο 

χαλαρά στο εξεταστικό κρεβάτι. Ο εξεταστής σταθεροποιεί το µηρό και έλκει την 

κνήµη προς τα εµπρός.  

Γ) Ο ασθενής τοποθετείται σε ύπτια θέση µε το πάσχον άκρο σε απαγωγή 

ώστε το γόνατο να βρίσκεται έξω από το εξεταστικό κρεβάτι και σε κάµψη 25
ο
. Το 

ένα χέρι του εξεταστή σταθεροποιεί το µηρό πάνω στο κρεβάτι ενώ το κάτω άκρο 

της κνήµης σταθεροποιείται ανάµεσα στα πόδια του. Με το άλλο του χέρι ο 

εξεταστής έλκει την κνήµη προς τα εµπρός ( µε αυτή την παραλλαγή συνήθως 

παρατηρούµε µεγαλύτερες µετατοπίσεις).  

∆) Ο ασθενής βρίσκεται σε ύπτια θέση και ο εξεταστής σταθεροποιεί το 

πάσχον άκρο ανάµεσα στο θώρακα και το βραχίονά του. Συγκρατεί την κνήµη µε τα 

δύο του χέρια και την µετατοπίζει προς τα εµπρός µε το γόνατο σε κάµψη 20
ο
 µε 30

ο   
 

Ε) Ο ασθενής είναι ύπτιος. Ο εξεταστής βρίσκεται στο πλάι του κρεβατιού 

ενώ µε το ένα χέρι συγκρατεί την κνήµη και µε το άλλο το µηρό του ασθενούς. Στη 

συνέχεια ενώ συγκρατεί το µηρό µε το ένα χέρι ασκεί πρόσθια µετατόπιση στην 

κνήµη µε το άλλο.  

ΣΤ) Εδώ ο ασθενής βρίσκεται σε πρηνή θέση. Ο εξεταστής σταθεροποιεί το 

άκρο ανάµεσα στο θώρακα και το βραχίονα του τοποθετώντας το σύστοιχο χέρι 

γύρω από την κνήµη. Με το άλλο χέρι σταθεροποιεί το µηρό (εδώ οι δυνάµεις της 

βαρύτητας υποβοηθούν τη δοκιµασία).  

Ζ) Ο ασθενής βρίσκεται σε ύπτια κατάκλιση µε το γόνατο να βρίσκεται 

χαλαρά επάνω στο αντιβράχιο του εξεταστή διατηρώντας µε τον τρόπο αυτό κάµψη 

περίπου 30°. Ο ασθενής εκτείνει ενεργητικά το γόνατο του και ο εξεταστής 
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παρακολουθεί την πρόσθια µετατόπιση της κνήµης. Η ίδια δοκιµασία µπορεί να 

εκτελεστεί ενώ ο εξεταστής καθηλώνει την κνήµη στο εξεταστικό κρεβάτι µε το 

άλλο χέρι και ζητά από τον ασθενή να σφίξει τον τετρακέφαλο όσο µπορεί 

περισσότερο. Η δεύτερη αυτή περίπτωση καλείται µέγιστη δοκιµασία τετρακέφαλου. 

Πριν την εκτέλεση της δοκιµασίας ο εξεταστής θα πρέπει να είναι σίγουρος ότι δεν 

υπάρχει οπίσθια µετατόπιση της κνήµης. 

                       

 

5.2.2 Συρταροειδής δοκιµασία (Drawer Sign)  

 

 Η συρταροειδής δοκιµασία επίσης ελέγχει την προσθιοπίσθια αστάθεια σε 

ένα επίπεδο. Είναι λιγότερο ευαίσθητη από τη δοκιµασία Lachman για τον πρόσθιο 

χιαστό. Το γόνατο του ασθενούς βρίσκεται σε κάµψη 90
ο
  και το ισχίο σε κάµψη 45

ο 

. Σε αυτή τη θέση οι ίνες του πρόσθιου χιαστού βρίσκονται σχεδόν παράλληλα µε 

τους κνηµιαίους κονδύλους. Η ποδοκνηµική βρίσκεται σε ουδέτερη θέση. Ο 

εξεταστής πιάνει την κνήµη από το επάνω µέρος µε τους αντίχειρες του στο 

κνηµιαίο κύρτωµα και τα δάκτυλα του πίσω από την κνήµη (ώστε να ανιχνεύει αν οι 

οπίσθιοι µηριαίοι είναι χαλαροί). Στη συνέχεια έλκει την κνήµη προς τα εµπρός για 

έλεγχο του πρόσθιου χιαστού (πρόσθια συρταροειδής δοκιµασία). Υπό φυσιολογικές 

συνθήκες παρατηρείται κίνηση περί τα 6 χιλιοστά. Σε θετική δοκιµασία ενδεχοµένως 

να έχουν υποστεί βλάβη οι ακόλουθες δοµές:  

o Πρόσθιος χιαστός (ιδίως πρόσθια έσω δέσµη)  

o Οπίσθια έξω επιφάνεια του αρθρικού θύλακα  

o Οπίσθια έσω επιφάνεια του αρθρικού θύλακα  

o Εν τω βάθει ίνες του έσω πλαγίου συνδέσµου  

o Λαγονοκνηµιαία ταινία  

o Οπίσθιος πλάγιος σύνδεσµος  

o Σύµπλεγµα τοξοειδή-ιγνυακού  

  

 Στην περίπτωση που έχει υποστεί ρήξη µόνο ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσµος 

η δοκιµασία αποβαίνει αρνητική αφού οι υπόλοιπες κατασκευές (οπίσθιες, οπίσθιες 

έσω και οπίσθιες έξω) παραµένουν ανέπαφες. Επίσης άλλες συνθήκες που µπορούν 
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να οδηγήσουν σε ψευδώς αρνητική δοκιµασία είναι η παρουσία αιµάρθρου, η ρήξη 

του οπισθίου κέρατος του έσω µηνίσκου µε ενσφήνωση στον έσω µηριαίο κόνδυλο ή 

η παρουσία σπασµού των οπίσθιων µηριαίων. Έχει αποδειχθεί ότι αν έχει υποστεί 

ρήξη ο µηνισκοκνηµιαίος ή ο κορωνοειδής σύνδεσµος κατά τη δοκιµασία η κνήµη 

µετατοπίζεται περισσότερο προς τα εµπρός από ότι συνήθως ακόµη κι αν ο πρόσθιος 

χιαστός παραµένει ανέπαφος. Στην περίπτωση αυτή κατά την πρόσθια συρταροειδή 

δοκιµασία παρατηρείται πρόσθια µετατόπιση µε έσω στροφή της κνήµης. Όπως 

αναφέρθηκε και προηγουµένως ο εξεταστής θα πρέπει να είναι βέβαιος ότι ο 

οπίσθιος χιαστός δεν έχει υποστεί επίσης ρήξη ή κάκωση ώστε να µην προκύψουν 

ψευδώς θετικά αποτελέσµατα. Τροποποιηµένη τεχνική της δοκιµασίας αποτελεί η 

συρταροειδής δοκιµασία 90-90. Ο ασθενής βρίσκεται στην ύπτια κατάκλιση. Ο 

εξεταστής φέρνει το γόνατο και το ισχίο σε κάµψη 90° και στηρίζει το κάτω άκρο 

του εξεταζόµενου ανάµεσα στο θώρακα και το βραχίονα. Στη συνέχεια τοποθετεί τα 

χέρια του γύρω από την κνήµη όπως και στην κανονική δοκιµασία και εφαρµόζει 

πρόσθια έλξη στην κνήµη µέχρις ότου να σηκωθεί ο γλουτός του εξεταζόµενου από 

το εξεταστικό κρεβάτι. Εάν κατά τη διάρκεια της εφαρµογής της έλξης της κνήµης 

γίνει αισθητή αναπήδηση στο γόνατο και η κνήµη έρθει υπερβολικά προς τα εµπρός 

τότε είναι πιθανό τη ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσµου να συνοδεύει κάκωση 

µηνίσκου. Την πρόσθια µετατόπιση της κνήµης ακολουθεί η οπίσθια µετατόπιση 

(οπίσθια συρταροειδής δοκιµασία) η οποία ανήκει στις δοκιµασίες οπίσθιας 

αστάθειας. Κατά τη δοκιµασία αυτή η κνήµη σπρώχνεται από τον εξεταστή προς τα 

πίσω και σε περίπτωση που αποβεί θετική πιθανολογούµε κάκωση των ακολούθων 

δοµών:  

o Οπίσθιος χιαστός  

o Σύµπλεγµα ιγνυακού-τοξοειδή  

o Οπίσθιος πλάγιος σύνδεσµος 

o Πρόσθιος χιαστός  

 

Η οπίσθια συρταροειδής δοκιµασία είναι η πιο αξιόπιστη δοκιµασία για την 

εκτίµηση της ρήξης του οπίσθιου χιαστού και των κακώσεων της οπίσθιας έξω 

γωνίας του γόνατος. Εάν το σύµπλεγµα ιγνυακού-τοξοειδή παραµένει ανέπαφο η 

πρόσθια συρταροειδής δοκιµασία ενδεχοµένως να είναι αρνητική. Εάν κατά τη 
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διάρκεια που ο εξεταστής σπρώχνει την κνήµη προς τα πίσω, στρίψει την κνήµη 

απότοµα προς τα έξω και παρατηρηθεί υπερβολική κίνηση η δοκιµασία θεωρείται 

θετική για οπίσθια έξω αστάθεια (acruate spin test). 

Άλλη παραλλαγή της δοκιµασίας της προσθοπίσθιας αστάθειας είναι αυτή 

που προτείνεται από τον Feagin. Κατά τη δοκιµασία αυτή ο ασθενής εξετάζεται µε 

το γόνατο κρεµασµένο έξω από το κρεβάτι ενώ είναι καθιστός. Ο εξεταστής 

τοποθετεί χέρια του όπως και στην κλασσική δοκιµασία και έλκει αργά την κνήµη 

πρώτα προς τα εµπρός και στη συνέχεια τη σπρώχνει προς τα πίσω για να εξετάσει 

την πρόσθια και οπίσθια µετατόπιση της κνήµης αντίστοιχα. Ο εξεταστής 

χρησιµοποιεί τους αντίχειρες του για να ψηλαφίσει την κίνηση των κνηµιαίων 

γληνών σε σχέση µε το µηρό. Πλεονέκτηµα της δοκιµασίας σε αυτή τη θέση είναι 

ότι περιορίζεται η οπίσθια χαλάρωση λόγω της βαρύτητας.  

  

 

5.2.3 Συρταροειδής δοκιµασία (ενεργός)  

 

 Ο εξεταζόµενος τοποθετείται όπως και στην κλασσική θέση της δοκιµασίας. 

Στη συνέχεια του ζητείται να εκτείνει το πόδι του ενώ ταυτόχρονα ο εξεταστής 

αποτρέπει την κίνηση (ισοµετρική δοκιµασία). Η σύσπαση του τετρακέφαλου µυός 

προκαλεί µετατόπιση της κνήµης προς τα εµπρός στη φυσιολογική θέση δηλώνοντας 

θετική δοκιµασία για ρήξη του οπίσθιου χιαστού συνδέσµου. Εάν δεν υπάρχει 

οπίσθια χαλάρωση και εάν η κνήµη µετατοπίζεται προς τα εµπρός περισσότερο από 

το υγιές µέλος η δοκιµασία είναι θετική για ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσµου. 

Παραλλαγή της δοκιµασίας είναι να ζητηθεί από τον εξεταζόµενο να εκτελέσει 

σύσπαση στους οπίσθιους µηριαίους µύες (ισοµετρικά) ώστε οι κνηµιαίες γλήνες να 

µετατοπίζονται προς τα πίσω. Η δοκιµασία αυτή είναι περισσότερο αξιόπιστη για 

την αστάθεια του οπίσθιου παρά του πρόσθιου χιαστού συνδέσµου.  

  

5.3 Φυσική εξέταση - ∆οκιµασίες οπίσθιας αστάθειας  
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5.3.1 Σηµείο οπίσθιας χαλαρότητας (Gravity drawer test)  

 

 Είναι δοκιµασία ελέγχου της οπίσθιας σταθερότητας σε ένα επίπεδο. Ο 

εξεταζόµενος βρίσκεται στην ύπτια κατάκλιση µε το ισχίο σε κάµψη 45° και το 

γόνατο σε κάµψη 90°. Στη θέση αυτή η κνήµη έρχεται προς τα πίσω σε σχέση µε το 

µηρό λόγω της βαρύτητας στην περίπτωση που υπάρχει ρήξη του οπίσθιου χιαστού 

συνδέσµου. Η οπίσθια µετατόπιση της κνήµης είναι περισσότερο εµφανής όταν το 

γόνατο βρίσκεται σε κάµψη 90
ο
-110

ο
 παρά σε ελαφρά κάµψη. Η έσω κνηµιαία 

γλήνη φυσιολογικά βρίσκεται 1 εκατοστό µπροστά από τον αντίστοιχο µηριαίο 

κόνδυλο όταν το γόνατο βρίσκεται σε κάµψη 90°. Εάν η διάφορα αυτή δεν υπάρχει 

σηµαίνει θετική οπίσθια χαλάρωση. Με θετικό σηµείο οπίσθιας χαλαρότητας 

πιθανολογούµε κάκωση στις ακόλουθες δοµές:  

o Οπίσθιος χιαστός σύνδεσµος  

o Σύµπλεγµα ιγνυακού-τόξου  

o Οπίσθιος πλάγιος σύνδεσµος  

o Πρόσθιος χιαστός σύνδεσµος  

 Εάν το σηµείο φαίνεται ότι είναι θετικό ο ασθενής θα πρέπει µε προσοχή να 

εκτείνει το γόνατο του καθώς ο εξεταστής συγκρατεί το ισχίο σε κάµψη 90
ο
-100

ο
. 

Καθώς ο ασθενής εκτελεί την κίνηση αργά οι κνηµιαίες γλήνες µετατοπίζονται προς 

τα εµπρός στη φυσιολογική τους θέση δηλώνοντας ότι προηγουµένως η κνήµη είχε 

µετατοπισθεί προς τα πίσω ως προς το µηρό (ρήξη οπίσθιου χιαστού). Η ενέργεια 

αυτή είναι γνωστή µε τον όρο εκούσιο πρόσθιο συρταροειδές σηµείο και τα 

αποτελέσµατα είναι παρόµοια µε αυτά της ενεργούς πρόσθιας συρταροειδούς 

δοκιµασίας. 

                                                              

5.3.2 Αντίστροφη δοκιµασία Lachman (reverse Lachman test)  

 

 Ο εξεταζόµενος βρίσκεται στην πρηνή θέση µε το γόνατο σε κάµψη 30°. Ο 

εξεταστής µε το ένα χέρι σταθεροποιεί το µηρό και µε άλλο συγκρατεί την κνήµη 

την οποία και έλκει προς τα πάνω (οπίσθια µετατόπιση). Η δοκιµασία ελέγχει την 

ακεραιότητα του οπίσθιου χιαστού, είναι λιγότερο ακριβής σε σχέση µε την οπίσθια 

συρταροειδή δοκιµασία και είναι δυνατό να δώσει ψευδώς θετικά αποτελέσµατα σε 
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περιπτώσεις ρήξης του πρόσθιου χιαστού (η βαρύτητα θα προκαλέσει πρόσθια 

µετατόπιση της κνήµης).  

  

 

5.3.3 ∆οκιµασία βαρύτητας (Godfrey test)  

 

Ο ασθενής είναι ύπτιος µε τα ισχία και τα γόνατο σε κάµψη 90
ο
.  Ο 

εξεταστής συγκρατεί το άτοµο από τις κνήµες. Σε περίπτωση οπίσθιας αστάθειας οι 

κνήµες µετατοπίζονται προς τα πίσω σε σχέση µε το µηρό λόγω της βαρύτητας. 

Τέλος ο εξεταστής πιέζει τις κνήµες και η οπίσθια µετατόπιση αυξάνει.  

  

5.4 Απεικονιστικές εξετάσεις  

 

 Μεγάλης σηµασίας είναι οι απλές ακτινογραφίες µε τις οποίες πρέπει να 

αποκλειστούν κατάγµατα του γόνατος (αλλά και επισπαστικά κατάγµατα στην 

έκφυση του συνδέσµου) (Εικόνα 5.1). Παρότι συνήθως δεν είναι απαραίτητη για τη 

διάγνωση η µαγνητική τοµογραφία (MRI) είναι χρήσιµη καθώς παρουσιάζει 

ακρίβεια µεγαλύτερη του 95% στη διάγνωση της ρήξης του πρόσθιου χιαστού 

συνδέσµου (Εικόνα 5.2). Επίσης είναι εξαιρετικά χρήσιµη στην αναζήτηση για 

συνοδές βλάβες. Άλλη απεικονιστική εξέταση είναι η αρθροσκόπηση του γόνατος η 

οποία εκτός από διαγνωστική έχει και θεραπευτική αξία για την αποκατάσταση της 

συνδεσµικής βλάβης.  
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ΕΙΚΟΝΑ 5.1 Απλή ακτινογραφία γόνατος 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 5.2 Μαγνητικές τοµογραφίες γόνατος 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Χειρουργική αντιµετώπιση - µοσχεύµατα 

 

 

6.1 Γενικές πληροφορίες 

 

 Η ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσµου -χωρίς αντιµετώπιση- θεωρείται 

σήµερα η αρχή του τέλους για το γόνατο. Τη ρήξη ακολουθεί σειρά γεγονότων που 

περιλαµβάνει κατά σειρά στροφική αστάθεια, ρήξη έσω και έξω µηνίσκου λόγω της 

στροφικής αστάθειας και οστεοαθριτικές αλλοιώσεις µε τελικό αποτέλεσµα την 

καταστροφή της άρθρωσης. Η αντιµετώπιση της κάκωσης κρίνεται απαραίτητη. 

Στόχος της είναι η αποκατάσταση της σταθερότητας της άρθρωσης η προστασία 

µηνίσκων και αρθρικών χόνδρων αλλά και η ταχεία επιστροφή στις αθλητικές 

δραστηριότητες. Η αντιµετώπιση του ασθενούς µε ρήξη πρόσθιου χιαστού 

διακρίνεται σε µη χειρουργική και χειρουργική. Οι παράγοντες που θα καθορίσουν 

την επιλογή του είδους της αντιµετώπισης είναι η ηλικία, οι καθηµερινές 

ενασχολήσεις, το επάγγελµα, το επίπεδο αθλητικής δραστηριότητας, οι λειτουργικές 

απαιτήσεις του ατόµου, ο βαθµός εκφυλιστικών αλλοιώσεων της άρθρωσης καθώς 

και ο βαθµός αστάθειας της άρθρωσης και το υποκειµενικό αίσθηµα της. Για 

παράδειγµα ένας ασθενής µεγάλης σχετικά ηλικίας µε µικρού βαθµού εκφυλιστική 

αρθρίτιδα στην άρθρωση περιορισµένες δραστηριότητες και όχι σηµαντική 

αντικειµενική αστάθεια θα µπορούσε να αντιµετωπισθεί συντηρητικά. Ακόµη µε µη 

χειρουργική προσέγγιση µπορούν να αντιµετωπισθούν άτοµα µε χαλαρότητα του 

πρόσθιου χιαστού τα οποία όµως θα επιστρέψουν σε αθλητική δραστηριότητα 

µικρότερης έντασης και θα προσαρµοστούν στην αστάθεια του γόνατος 

τροποποιώντας ορισµένες κινήσεις. Γενικά η µη χειρουργική αντιµετώπιση 

παρουσιάζει φτωχά αποτελέσµατα σε ασθενείς οι οποίοι θα επιστρέψουν σε 

ανταγωνιστικές αθλητικές δραστηριότητες. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το 80% 

των ατόµων που θα ασχοληθούν µε αθλήµατα όπως αντισφαίριση, ποδόσφαιρο και 

αµερικανικό ποδόσφαιρο θα παρουσιάσουν επεισόδια αστάθειας και δυσλειτουργίας 

της άρθρωσης, πόνο και οίδηµα. Φυσικά, όπως αναφέρθηκε αυτά τα επεισόδια 

επιβαρύνουν µακροπρόθεσµα τους µηνίσκους και τους αρθρικούς χόνδρους. Όσον 

αφορά την ηλικία, όπως είναι λογικό σε νεαρά άτοµα ο περιορισµός των 
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δραστηριοτήτων δεν είναι εύκολος και η µη χειρουργική προσέγγιση δε συνιστάται. 

Η χειρουργική αποκατάσταση είναι αυτή που θα µας απασχολήσει σε αυτή την 

εργασία.  

 

6.2 Χειρουργική αποκατάσταση (συνδεσµοπλαστική)  

 

 Ο πρόσθιος χιαστός είναι ο σύνδεσµος που υπόκειται συχνότερα σε 

χειρουργική ανακατασκευή (Εικόνα 6.1). Στις ΗΠΑ πραγµατοποιούνται 

περισσότερες από 100.000 επεµβάσεις ετησίως. Απόλυτες ενδείξεις για 

συνδεσµοπλαστική αποτελούν:  

1. Αθλητές υψηλών επιδόσεων  

2. Υγιή και νεαρά άτοµα  

3. Ενασχόληση µε τον αθλητισµό για αναψυχή περισσότερο από 5 ώρες 

εβδοµαδιαίως  

4. Αθλητικές δραστηριότητες µε αλλαγές κατεύθυνσης και άλµατα  

5. Άτοµα µε κρίσεις αστάθειας περισσότερο από 3 φορές ανά έτος  

6. Αξιολόγηση µε το αρθρόµετρο που δείχνει πρόσθια µετατόπιση της 

κνήµης  

7. µεγαλύτερη από 5mm σε σχέση µε το υγιές άκρο  

8. Αποτυχία συντηρητικής αντιµετώπισης  

Σχετικές ενδείξεις αποτελούν:  

1. Καθιστική ζωή  

2. Παχυσαρκία  

3. Ανοικτές αυξητικές πλάκες  

4. Εκφυλιστική αρθροπάθεια  

5. Συνύπαρξη ρήξης µηνίσκου  

6. Αποτυχία προσαρµογής του ασθενούς στο προεγχειρητικό 

πρόγραµµα.  

 Η απλή συρραφή δεν είναι αποτελεσµατική και δε µπορεί να αντέξει τις 

ισχυρές δυνάµεις που δρουν στο γόνατο. Για το λόγω αυτόν χρησιµοποιούνται 

µοσχεύµατα.  
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ΕΙΚΟΝΑ 6.1 Συνδεσµοπλαστική Π.Χ.Σ. 

 

 

 

 

 

 

 

Μετεγχειρητικές επιπλοκές που έχουν αναφερθεί:  

1. ∆υσκαµψία γόνατος  

2. Ατροφία τετρακεφάλου  

3. ∆ιαταραχές εκτατικού µηχανισµού του  

       γόνατος  

4. Χρόνιο οίδηµα στο γόνατο  

5. Πόνος στο σηµείο λήψης του µοσχεύµατος  

6. (δηµιουργία ουλώδους ιστού)  

7. Συνήθως οι επιπλοκές αυτές παρατηρούνται  

8. σε καθυστερηµένα προγράµµατα αποκατάστασης 

 

 

6.3 Μοσχεύµατα στη συνδεσµοπλαστική του πρόσθιου χιαστού 

συνδέσµου  

Τα µοσχεύµατα που χρησιµοποιούνται µπορεί να είναι:  

1. Ιδιοµοσχεύµατα (από τον ίδιο τον ασθενή)  

2. Αλλοµοσχεύµατα (από άλλον άνθρωπο-δότη)  
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3. Συνθετικά-προσθετικά  

 Οι θέσεις από τις οποίες αφαιρούνται τα ιδιοµοσχεύµατα είναι το µεσαίο 

τριτηµόριο του τένοντα της επιγονατίδας, ο τένοντας του τετρακεφάλου, ο τένοντας 

του ηµιτενοντώδους, ο τένοντας του ισχνού µυός, η λαγονοκνηµιαία ταινία, ο τείνων 

την πλατεία περιτονία και ο Αχίλλειος τένοντας. Συχνότερα προτιµάται ο 

επιγονατιδικός τένοντας ή διπλή δέσµη από τένοντες των οπίσθιων µηριαίων µυών. 

Συνήθως χρησιµοποιείται το µεσαίο τριτηµόριο του επιγονατιδικού τένοντα µαζί µε 

τµήµα οστού από τις προσφύσεις του στην επιγονατίδα και το κνηµιαίο κύρτωµα. 

∆ηµιουργείται δηλαδή ένα µόσχευµα του τύπου οστό-τένοντας-οστό το οποίο θα 

τοποθετηθεί στη θέση του πρόσθιου χιαστού. Τα δύο οστικά άκρα τοποθετούνται 

στις δύο σήραγγες, στα σηµεία όπου προσφύεται ο φυσιολογικός πρόσθιος χιαστός 

και στερεώνονται µε δύο βίδες.  

Στόχοι της συνδεσµοπλαστικής -είτε αυτή γίνει αρθροσκοπικά είτε µε 

ανοικτή αρθροτοµή- είναι:  

• Ο περιορισµός του φαινοµένου της πρόσθιας µετατόπισης της κνήµης  

• Η πλήρης αποκατάσταση της κινηµατικής της άρθρωσης του γόνατος.  

• Η ανάκτηση της ανώδυνης κινητικότητας στο µέτρο του δυνατού  

• Η καλύτερη δυνατή λειτουργία της άρθρωσης.  

 Το ιδεατό µόσχευµα θα πρέπει να διαθέτει τις ακόλουθες ποιότητες: να έχει 

τη σκληρότητα και τη δύναµη του πρόσθιου χιαστού συνδέσµου, να καθηλώνεται 

σταθερά και τα σηµεία πρόσφυσης του να είναι τα πλέον σωστά, να 

συνδεσµοποιείται ταχέως αλλά και να µην προκαλεί µεγάλη κάκωση ή αδυναµία µε 

την αφαίρεση του από την φυσιολογική του θέση. Όπως είναι φυσικό ένα τέτοιο 

µόσχευµα δεν υπάρχει. Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσµος έχει υπολογιστεί ότι έχει 

εφελκυστική δύναµη(η µέγιστη δύναµη που µπορεί να δεχθεί ο σύνδεσµος µέχρι τη 

ρήξη του) η οποία κυµαίνεται σε τιµές 1725-2195Ν και σκληρότητα που κυµαίνεται 

µεταξύ των τιµών 242-306 Ν/mm. Κατά τις συνήθεις καθηµερινές δραστηριότητες 

για ένα άτοµο βάρος 70kg που κατηφορίζει σε κεκλιµένο επίπεδο οι δυνάµεις που 

ασκούνται στο σύνδεσµο µπορεί να µην ξεπερνούν τα 823Ν αλλά όταν 

αναπτύσσονται αθλητικές δραστηριότητες οι δυνάµεις αυτές αυξάνονται κατά πολύ. 

Επίσης, σε άτοµο το οποίο έχει υποστεί συνδεσµοπλαστική οι δυνάµεις αυτές 

φαίνεται να είναι ακόµη µεγαλύτερες. Αυτό µπορεί να συµβαίνει είτε λόγω της 
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ελάττωσης του µυϊκού ελέγχου στην άρθρωση είτε γιατί η θέση του µοσχεύµατος 

δεν είναι ακριβώς όµοια µε αυτή του φυσιολογικού συνδέσµου. Όσον αφορά τα 

µοσχεύµατα, αυτό του τένοντα της επιγονατίδας έχει βρεθεί ότι είναι 138-170% 

ισχυρότερο και 125% σκληρότερο από τον αρχικό σύνδεσµο. Αντίστοιχα, ο 

συνδυασµός µοσχευµάτων από τον ηµιτενοντώδη και των ισχνό θεωρείται ότι είναι 

περίπου 200% ισχυρότερος και 300% σκληρότερος από τον αρχικό πρόσθιο χιαστό 

σύνδεσµο. Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το µόσχευµα που είναι ισχυρότερο και 

σκληρότερο δε σηµαίνει ότι είναι πάντα και το καλύτερο. Έτσι τα πολύ σκληρά 

µοσχεύµατα εµποδίζουν την επίτευξη πλήρους τροχιάς κίνησης και προκαλούν 

επιγονατιδοµηριαίο πόνο. Με βάση τα δεδοµένα αυτά όπως προαναφέρθηκε 

µόσχευµα εκλογής αποτελεί αυτό του τένοντα της επιγονατίδας και καλή 

εναλλακτική επιλογή η τετραπλή δέσµη µοσχεύµατος από τον τένοντα των οπίσθιων 

µηριαίων (διπλή δέσµη ισχνού και διπλή δέσµη ηµιτενοντώδους). Η απλή δέσµη από 

τένοντα οπίσθιου µηριαίου µυός είναι κατώτερη σε δύναµη και ισχύ από τον 

φυσιολογικό σύνδεσµο και για τον λόγω αυτό χρησιµοποιείται τετραπλή. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 6.2 Συνδεσµοπλαστική πρόσθιου χιαστού συνδέσµου 
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6.3.1 Λειτουργικά αποτελέσµατα διαφόρων µοσχευµάτων  

 

Μοσχεύµατα επιγονατιδικού τένοντα. Για τα µοσχεύµατα αυτά έχουν 

πραγµατοποιηθεί πολυάριθµες έρευνες. Ανάµεσα στις παραµέτρους που έχουν 

εξετασθεί είναι: η περίµετρος του µηρού, η τροχιά κίνησης της άρθρωσης του 

γόνατος, η σταθερότητα της άρθρωσης, ο πόνος και τα κατακόρυφα άλµατα. 

Προηγούµενες εργασίες αναφέρουν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση ανάµεσα στη 

δύναµη των εκτεινόντων µυών της άρθρωσης και τα λειτουργικά αποτελέσµατα. Αν 

και έχει αναφερθεί ότι η χρήση του τένοντα της επιγονατίδας προκαλεί µεγαλύτερη 

ατροφία του τετρακέφαλου µυός δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στην περίµετρο του 

µηρού σε καµία από τις έρευνες. Όσον αφορά το έλλειµµα της τροχιάς κίνησης της 

άρθρωσης στην έκταση µονό δύο από τις σχετικές εργασίες βρίσκουν ότι υπάρχει 

σηµαντικό έλλειµµα στην έκταση όταν επιλέγεται το µόσχευµα από τον τένοντα της 

επιγονατίδας. Η έλλειψη της πλήρους έκτασης στο γόνατο είναι σε θέση να 

επηρεάσει τη σταθερότητα της άρθρωσης κατά την εκτέλεση λειτουργικών 

δραστηριοτήτων. Ακόµα και η µικρή σύγκαµψη του γόνατος έχει σαν αποτέλεσµα 

την παραγωγή ροπών κάµψης κατά τη διάρκεια της φόρτισης µε αποτέλεσµα ο 

τετρακέφαλος µυς να βρίσκεται σε αυξηµένη ενεργοποίηση ακόµα και όταν η 

γραµµή της βαρύτητας πέφτει µπροστά από τη γραµµή της άρθρωσης. Ο 

τετρακέφαλος µυς συµβάλλει στην πρόσθια µετατόπιση της κνήµης σε σχέση µε το 

µηρό και αυξάνει την τάση στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσµο. Η ισοκινητική εξέταση 

της δύναµης του τετρακέφαλου και των οπίσθιων µηριαίων έχει εστιασθεί κυρίως 

στη σύγκεντρη δράση ενώ υπάρχει έλλειψη στοιχείων σχετικά µε την έκκεντρη. Οι 

ασθενείς µε µοσχεύµατα από τον επιγονατιδικό τένοντα εµφανίζουν έλλειµµα 

δύναµης στον τετρακέφαλο µυ, που κυµαίνεται από 15-41% συγκριτικά µε το 

ετερόπλευρο άκρο. Το έλλειµµα δύναµης του τετρακέφαλου µυ φαίνεται να είναι 

µεγαλύτερο όσο η ταχύτητα εξέτασης είναι µικρότερη. Αντίθετα, το έλλειµµα 

δύναµης των οπίσθιων µηριαίων µυών κυµαίνεται από 2-10%. Αναφορικά µε την 

αρθρική σταθερότητα δύο από τις σχετικές εργασίες αναφέρουν καλύτερη 

σταθεροποίηση της άρθρωσης όταν χρησιµοποιείται µόσχευµα από τον 

επιγονατιδικό τένοντα.  
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 Η εµφάνιση του πόνου σχετίζεται µε τη λειτουργία της άρθρωσης και 

µετριέται µε πολλά εργαλεία (Lyscholm Knee score, Tegner Activity Scale, Kujala 

test, International Knee Documentetion Committee Scale, Cincinnati Sports Activity 

Score). Τα εργαλεία αυτά αξιολογούν συµπτώµατα και δραστηριότητες όπως το 

µούδιασµα, το κλείδωµα της άρθρωσης, το ανέβασµα της σκάλας, το βαθύ κάθισµα, 

τους κρυγµούς που προέρχονται από την επιγονατιδοµηριαία άρθρωση κ.ά. Πολλές 

από τις έρευνες αυτές αναφέρουν αυξηµένη επίπτωση στην εµφάνιση πόνου στην 

πρόσθια επιφάνεια του γόνατος (πρόσθιος πόνος) ή πόνου κατά το γονάτισµα στους 

ασθενείς µε µόσχευµα από τον επιγονατιδικό τένοντα. Το σύµπτωµα αυτό φαίνεται 

να είναι ένα από τα βασικότερα για την περίοδο από τον 1
ο
 µέχρι τον 24

ο
 

µετεγχειρητικό µήνα. Η ευαισθησία της περιοχής γύρω από το γόνατο που έχει 

υποστεί την επέµβαση συµβάλλει στη δυσανεξία κατά το γονάτισµα, αλλά θεωρείται 

ότι η δυσανεξία στην πρόσθια επιφάνεια του γόνατος σχετίζεται µε την περιοχή από 

την οποία αφαιρείται το µόσχευµα (κάτω πόλος της επιγονατίδας). Από τη σχετική 

εργασία του Avery που πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια µαγνητικής τοµογραφίας 

βρέθηκε ότι στους 3-4 µήνες µετά την αφαίρεση του µοσχεύµατος ο τένοντας της 

επιγονατίδας υπόκειται σε αναγέννηση. Ουσιαστικά, παρατηρείται έντονη αύξηση 

και στη συνέχεια ανακατασκευή για να φτάσει τα φυσιολογικά πλαίσια περί τον 12
ο
 

-18° µετεγχειρητικό µήνα. Αναφέρεται (Yunes et al.) ότι οι ασθενείς που έχει συµβεί 

ανακατασκευή του πρόσθιου χιαστού συνδέσµου µε µόσχευµα από τον τένοντα της 

επιγονατίδας έχουν κατά 18% µεγαλύτερη πιθανότητα να επανέλθουν στα επίπεδα 

των δραστηριοτήτων τους πριν την κάκωση σε σχέση µε τους ασθενείς στους 

οποίους χρησιµοποιήθηκε µόσχευµα από τον τένοντα των οπίσθιων µηριαίων. 

Μοσχεύµατα τένοντα οπίσθιων µηριαίων:  

Οι χειρουργικές τεχνικές όταν χρησιµοποιούνται µοσχεύµατα από τένοντα 

οπίσθιων µηριαίων ποικίλλουν. Έτσι ενώ η λήψη µοσχεύµατος µόνο από τον ισχνό ή 

µόνο από τον ηµιτενοντώδη δεν είναι σπάνια συνηθέστερα χρησιµοποιείται η 

σύζευξη των δύο προηγούµενων µοσχευµάτων. Για την αξιολόγηση της κλινικής 

αποτελεσµατικότητας των τεχνικών αυτών έχουν χρησιµοποιηθεί µετρήσεις της 

περιµέτρου του µηρού, της τροχιάς κίνησης της άρθρωσης, της ισοκινητικής 

δύναµης, της σταθερότητας του γόνατος, του πόνου και των κάθετων αλµάτων.  
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 Σχετικά µε τις µετρήσεις της περιµέτρου δεν προκύπτουν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές. ∆ιάφορες έχουν βρεθεί στην αξιολόγηση της ισοκινητικής 

δύναµης. Έτσι έχει καταγραφεί έλλειµµα στη δύναµη του τετρακέφαλου αλλά 

περισσότερο των οπίσθιων µηριαίων µυών όπου το έλλειµµα φαίνεται να φτάνει το 

18%. Το έλλειµµα στη δύναµη των οπίσθιων µηριαίων µυών πιθανότατα να 

οφείλεται στην αφαίρεση του µοσχεύµατος από τους εν λόγω µύες και είναι ακόµα 

µεγαλύτερο όταν η σύγκριση των τιµών γίνεται µε βάση το ετερόπλευρο άκρο. 

Σχετικά µε τη σταθερότητα της άρθρωσης, αναφέρεται ότι τα µοσχεύµατα των 

οπισθίων µηριαίων µυών εµφανίζουν µεγαλύτερη χαλαρότητα σε σύγκριση µε αυτά 

του επιγονατιδικού. Η επιλογή του µοσχεύµατος καλό είναι να γίνεται σε συνάρτηση 

µε τις δραστηριότητες του ασθενή. Έτσι αν ο ασθενής ασχολείται µε αθλήµατα όπως 

η γυµναστική και η πάλη, αθλήµατα που απαιτούν σηµαντική δύναµη των οπίσθιων 

µηριαίων µυών- καθώς επίσης και µε αθλήµατα όπως το ποδόσφαιρο και οι 

ταχύτητες δρόµου - που εµφανίζουν αυξηµένη συχνότητα κακώσεων των οπίσθιων 

µηριαίων µυών - η λύση εκλογής είναι το µόσχευµα του τένοντα της επιγονατίδας. 

Αντίθετα, σε επαγγέλµατα όπως οι καθαριστές χαλιών, οι πλακάδες και άλλα τα 

οποία απαιτούν από τον εργαζόµενο να βρίσκεται γονατιστός αρκετές ώρες την 

ηµέρα η λύση εκλογής είναι η λήψη µοσχεύµατος από τον τένοντα των οπίσθιων  

µηριαίων.  

 

6.3.2 Αλλοµοσχεύµατα  

 

 Τα αλλοµοσχεύµατα άρχισαν να χρησιµοποιούνται στη συνδεσµοπλαστική 

του πρόσθιου χιαστού συνδέσµου τη δεκαετία του ’80 για την αντιµετώπιση 

προβληµάτων τόσο εγχειρητικών όσο και µετεγχειρητικών που σχετίζονταν µε τα 

ιδιοµοσχεύµατα. Τα αλλοµοσχεύµατα έχουν σε σχέση µε τα ιδιοµοσχεύµατα 

πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Στα πλεονεκτήµατα τους περιλαµβάνεται η 

µικρότερη διάρκεια της επέµβασης, η ελάττωση του µετεγχειρητικού πόνου και των 

επιπλοκών, το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσµα και φυσικά η περιορισµένη 

νοσηρότητα από τη λήψη του µοσχεύµατος µε τη λέπτυνση του τένοντα. Τα 

µειονεκτήµατα των αλλοµοσχευµάτων περιλαµβάνουν την καθυστερηµένη 

επούλωση, την εµφάνιση ανοσολογικών αντιδράσεων, τη µετάδοση µικροβίων και 



 53

την ανάπτυξη ανθεκτικών µολύνσεων. Στην κατηγορία αυτή πρέπει να προσθέσουµε 

και την περιορισµένη διαθεσιµότητα σε αλλοµοσχεύµατα.  

Η χρήση αλλοµοσχεύµατος στη συνδεσµοπλαστική του πρόσθιου χιαστού 

εφαρµόζεται κυρίως σε επεµβάσεις αναθεώρησης της συνδεσµοπλαστικής (revised 

operation) στην οποία είχαν χρησιµοποιηθεί ιδιοµοσχεύµατα. Η επανάληψη της 

επέµβασης είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί και µε λήψη ιδιοµοσχεύµατος από το 

υγιές άκρο. Ωστόσο, συνήθως ο ασθενής δεν επιθυµεί επέµβαση στο υγιές άκρο και 

έτσι επιλέγεται η χρήση αλλοµοσχεύµατος.  

 

6.3.2.1 Μειονεκτήµατα – Επιπλοκές Αλλοµοσχευµάτων  

 

 Όπως ήδη αναφέρθηκε βασικές επιπλοκές είναι η µετάδοση λοιµώξεων, οι 

µολύνσεις, η καθυστερηµένη επούλωση και η ανοσολογική απάντηση.  

Λοιµώξεις: Από τη χρήση αλλοµοσχευµάτων είναι δυνατό να µεταδοθούν 

λοιµώξεις από το δότη στο δέκτη. Παράδειγµα αποτελεί η µετάδοση του ιού της 

ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV) που είναι υπεύθυνος για τη νόσο του AIDS. 

Το 1989 υπολογίστηκε ότι η επίπτωση της µετάδοσης της λοίµωξης για 

αλλοµοσχεύµατα χωρίς ειδική επεξεργασία ήταν περίπου 1:1.600.000. ∆εδοµένης 

της αυξηµένης συχνότητας εµφάνισης της νόσου και ο αριθµός των µολυσµένων 

δοτών και άρα µοσχευµάτων αναµένεται να είναι αυξηµένος. 

Μολύνσεις: Παρότι οι σύγχρονες µέθοδοι αντισηψίας και αποστείρωσης 

έχουν περιορίσει το φαινόµενο στο ελάχιστο η πιθανότητα βακτηριακής µόλυνσης 

του µοσχεύµατος πάντα υπάρχει. Ο κίνδυνος αφορά κυρίως στο βακτήριο 

Clostiridium sordelli και αυξάνει όταν ο χρόνος που µεσολαβεί ανάµεσα στο θάνατο 

του δότη και τη λήψη του µοσχεύµατος είναι αυξηµένος καθώς και όταν 

παρατηρείται καθυστέρηση στην κατάψυξη του µοσχεύµατος. Επίσης παίζει ρόλο 

και η αιτία θανάτου του δότη (για παράδειγµα µοσχεύµατα από δότες που υπέκυψαν 

σε κοιλιακά τραύµατα φαίνεται να παρουσιάζουν αυξηµένη πιθανότητα µόλυνσης). 

Καθυστερηµένη επούλωση: Το µόσχευµα που χρησιµοποιούµε είτε είναι 

ιδιοµόσχευµα είτε αλλοµόσχευµα δεν είναι πανοµοιότυπο του φυσικού και δε το 

υποκαθιστά. Απλά αποτελεί τη βάση, το ικρίωµα πάνω στο οποίο θα 

πραγµατοποιηθεί µια µετανάστευση κυττάρων έτσι ώστε να προκύψει κατασκευή 
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παρόµοια µε το φυσιολογικό σύνδεσµο. Η διαδικασία αυτή είναι η διαδικασία της 

βιολογικής ενσωµάτωσης και ο χρόνος της ολοκλήρωσης της ποικίλλει. Σύµφωνα µε 

συµπεράσµατα διαφόρων εργασιών στο κεντρικό τµήµα του µοσχεύµατος η 

µετανάστευση των κυττάρων παραµένει ελλιπές περί τα 2 χρόνια µετά την 

εµφύτευση. Ακόµη εργασίες σε πειραµατόζωα έχουν δείξει ότι τα fresh-frozen και 

freeze-dried αλλοµοσχεύµατα ενσωµατώνονται µε βραδύτερους ρυθµούς συγκριτικά 

µε τα ιδιοµοσχεύµατα. Και οι δύο τύποι µοσχευµάτων χάνουν σηµαντικό ποσοστό 

της αρχικής τους δύναµης µετά την εµφύτευση αλλά 6 µήνες µετά οι µηχανικές 

ιδιότητες των ιδιοµοσχευµάτων είναι ανώτερες των αλλοµοσχευµάτων. Από την 

άλλη πλευρά εργασίες στον άνθρωπο έχουν δείξει ότι το µόσχευµα δεν ωριµάζει 

νωρίτερα από τους 18 µήνες µετά την εµφύτευση ενώ η ωρίµανση ολοκληρώνεται 

σε 2-3,5 έτη. Σύµφωνα µε τις εργασίες αυτές, το κρίσιµο ερώτηµα δεν είναι αν ο 

ρυθµός ενσωµάτωσης των µοσχευµάτων διαφέρει αλλά πότε είναι σε θέση να 

αναπτύξουν την πλήρη τους δύναµη και τις µηχανικές τους ιδιότητες.  

Ανοσολογική απάντηση του δέκτη: Αντιγόνα του µοσχεύµατος είναι δυνατό 

να προκαλέσουν ισχυρή ανοσολογική απάντηση του οργανισµού του δέκτη. 

Πιθανότατα αυτό συµβαίνει κατά τη διαδικασία της ενσωµάτωσης και 

ανακατασκευής του µοσχεύµατος και ο µηχανισµός δεν έχει διευκρινισθεί απολύτως 

µέχρι σήµερα.  

  

 

6.3.3 Συνθετικά µοσχεύµατα  

 

 Άρχισαν να χρησιµοποιούνται στη συνδεσµοπλαστική του πρόσθιου χιαστού 

στο τέλος της δεκαετίας του ’70. Τα χρησιµοποιούµενα υλικά περιλαµβάνουν το 

πολυτετραφλουοροαιθυλένιο, τον πολυεστέρα, το πολυπροπυλένιο και τις ίνες 

άνθρακα. Τα µοσχεύµατα αυτά είτε αποτελούν αληθείς προθέσεις και δεν απαιτείται 

ανάπτυξη κολλαγόνου είτε η ανάπτυξη κολλαγόνου είναι απαραίτητη (ικριώµατα, 

συστήµατα επικάλυψης). Τα αποτελέσµατα όµως σε αναδροµικές µελέτες σε δείγµα 

855 ατόµων διαπιστώνουν καταστροφή του µοσχεύµατος (είτε µηχανικά είτε ως 

αντίδραση των ιστών του ξενιστή) σε άλλοτε άλλο χρόνο στο 40-78% των 

περιπτώσεων.  
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Η διαδικασία της βιολογικής ενσωµάτωσης είναι η ίδια για ιδιοµοσχεύµατα 

και αλλοµοσχεύµατα και περιλαµβάνει 4 στάδια:  

1. άσηπτη νέκρωση των κυττάρων του µοσχεύµατος  

2. µετανάστευση κυττάρων στο µόσχευµα (πρώτα περιφερικά και µετά 

στο κέντρο) από τα υµενώδη κύτταρα 

3. επαναγγείωση  

4. επαναδιάταξη του κολλαγόνου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Προεγχειρητικό πρόγραµµα αποκατάστασης 

 

 Η αποκατάσταση της ρήξης του πρόσθιου χιαστού είναι µια µακρόχρονη 

διαδικασία η οποία απαιτεί σωστό προγραµµατισµό και απόλυτη συνεργασία µε τον 

ασθενή για να ολοκληρωθεί µε όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσµατα. Η δύσκολη 

αυτή διαδικασία ξεκινά από τη στιγµή του τραυµατισµού. Πρώτο µέληµα είναι η 

σωστή προεγχειρητική αντιµετώπιση του ασθενούς µε κυρίαρχους στόχους:  

1) την σωστή ενηµέρωση του ασθενούς για τη φύση της κατάστασης του και 

τη συµβουλευτική υποστήριξη για το κατά πόσο θα πρέπει να προχωρήσει σε 

εγχειρητική αποκατάσταση 

2) την επιθετική αντιµετώπιση του οιδήµατος 

3) την επαναφορά της πλήρους τροχιάς κίνησης της άρθρωσης του γόνατος 

µε πρόγραµµα ασκήσεων 

4) την επανεκπαίδευση της βάδισης  

5) την ψυχολογική προετοιµασία.  

Το προεγχειρητικό πρόγραµµα µπορεί να διαρκεί 1 εβδοµάδα έως 2 µήνες ανάλογα µε 

το πώς ανταποκρίνεται η άρθρωση στην θεραπευτική αντιµετώπιση.  

  

7.1 Ενηµέρωση – συµβουλές 

 

Ο ασθενής πρέπει να ενηµερωθεί για την ακριβή φύση του προβλήµατος που 

αντιµετωπίζει καθώς και για τις συνέπειες που µπορεί να έχει αυτό στα παρακείµενα 

µόρια της άρθρωσης του γόνατος και τη συνολική λειτουργία της. Κατόπιν πρέπει να 

αποφασίσει µε τη βοήθεια των θεραπευτών του το κατά πόσο θα προχωρήσει σε 

χειρουργική ανακατασκευή του συνδέσµου ανάλογα µε τους παράγοντες που 

αναφέρθηκαν στην προηγούµενη ενότητα (ηλικία, δραστηριότητες, επάγγελµα, 

αστάθεια, εκφυλιστικές αλλοιώσεις). Σε περίπτωση που δε χειρουργηθεί ή σε 

περίπτωση που η επέµβαση καθυστερήσει µερικούς µήνες θα πρέπει να ενηµερωθεί 

για τη λειτουργία της άρθρωσης και την επιβάρυνση της στις διάφορες 

δραστηριότητες (άλµατα, επιτόπιες περιστροφές, pivoting) ώστε να τις αποφεύγει 

στο µέτρο του δυνατού.  
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7.2 Περιορισµός οιδήµατος  

 

 Θεµελιώδους σηµασίας είναι η κρυοθεραπεία µε ψυχρά επιθέµατα ή και 

Cryocuff. Η χρήση της κρυοθεραπείας σε συνδυασµό µε τη σταθερή εφαρµογή 

τάσης (διάταση) πάνω στους µυς της περιοχής του γόνατος αποτελεί ένα σηµαντικό 

θεραπευτικό µέσο που στοχεύει στη βελτίωση της τροχιάς κίνησης της άρθρωσης. Η 

εφαρµογή της κρυοθεραπείας σταθεροποιεί την πλαστική παραµόρφωση που 

επιτυγχάνεται στους κολλαγόνους ιστούς από τη διάταση. Ο συνδυασµός 

κρυοθεραπείας και διάτασης είναι αποτελεσµατικός και στην αντιµετώπιση των 

ενδαρθρικών συµφύσεων. Επιπλέον χαλαρώνει το µυ και ανακουφίζει από τον πόνο 

καθώς επηρεάζει το τενόντιο αντανακλαστικό. Ένα από τα κύρια συµπτώµατα που 

συχνά συνοδεύει τόσο τις οξείες κακώσεις όσο και τις εκφυλιστικού τύπου 

αλλοιώσεις των αρθρώσεων είναι η υπερβολική συλλογή αρθρικού υγρού (οίδηµα). 

Το οίδηµα αυτό είναι δυνατό να προκαλεί αναστολή της δράσης του τετρακέφαλου 

µυός µε το µηχανισµό της αρθρογενούς µυϊκής αναστολής. Κατά το µηχανισµό 

αυτό, το οίδηµα προκαλεί αυξηµένη τάση και άρα αυξηµένη δραστηριότητα στις 

αργά προσαρµοσµένες απολήξεις του Ruffini που βρίσκονται στον αρθρικό θύλακα 

του γόνατος (µηχανοϋποδοχείς). Η δραστηριότητα των υποδοχέων αυτών διεγείρει 

τους Ib ανασταλτικούς διάµεσους νευρώνες προκαλώντας µε τον τρόπο αυτό την 

αναστολή των α-κινητικών νευρώνων του τετρακέφαλου και τη διευκόλυνση της 

δράσης των οπισθίων µηριαίων και των µυών της γαστροκνηµίας. Η αναστολή της 

δράσης του τετρακέφαλου µυός είναι ανάλογη της διέγερσης των υποδοχέων που µε 

τη σειρά της εξαρτάται άµεσα από την ποσότητα του οιδήµατος στην άρθρωση. Η 

κρυοθεραπεία έχει βρεθεί ότι δρα ευεργετικά επιβραδύνοντας την εκφόρτιση των 

µηχανοϋποδοχέων και µειώνοντας την ταχύτητα αγωγής της κεντροµόλου 

αισθητικής νευρικής ώσης µε τελικό αποτέλεσµα τη διακοπή της αναστολής της 

δράσης του τετρακέφαλου. 

 

7.3 Επαναφορά της πλήρους τροχιάς κίνησης  

 

 Ο περιορισµός του οιδήµατος συµβάλλει και στην αποκατάσταση της 

φυσιολογικής τροχιάς κίνησης της άρθρωσης. Η κρυοθεραπεία διακόπτεται κατά 
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διαστήµατα για την εφαρµογή ασκήσεων µε σκοπό την επίτευξη της πλήρους 

έκτασης του γόνατος. Η ανάκτηση τη πλήρους έκτασης µειώνει την πιθανότητα 

σχηµατισµού ουλώδους ιστού στην άρθρωση µετεγχειρητικά (Cyclops lesion) και 

ελαττώνει την πιθανότητα ανάπτυξης πόνου στην πρόσθια επιφάνεια της άρθρωσης. 

Τέλος η ελάττωση του οιδήµατος επιτρέπει και την αποκατάσταση της κάµψης την 

οποία βοηθά και η εκτέλεση ασκήσεων που προάγουν την πλήρη κάµψη.  

  

7.4 Επανεκπαίδευση της βάδισης  

 

 Η επανεκπαίδευση της βάδισης ξεκινά όταν το κάτω άκρο είναι σε θέση να 

αντέξει την πίεση της φόρτισης µε τη χρήση βοηθητικών µέσων (βακτηρίες) οπότε 

και αρχίζει η διδασκαλία του προτύπου βάδισης πτέρνα-δάκτυλα. Το πρότυπο αυτό 

χρησιµοποιείται έως ότου το άτοµο να είναι σε θέση να βαδίσει σε πλήρη φόρτιση 

και χωρίς βοηθητικά µέσα.  

 

 7.5 Ψυχολογική προετοιµασία  

 

 Ο ασθενής µε κάκωση του πρόσθιου χιαστού περνά από διάφορα στάδια 

συναισθήµατος και συµπεριφοράς µέχρι τελικά να αποδεχθεί τη νέα κατάσταση στην 

οποία αντιµετωπίζει. Σίγουρα έντονο είναι το αρχικό συναίσθηµα της απώλειας 

καθώς το άτοµο χάνει ιδιότητες που µέχρι πρότινος ήταν δεδοµένες. Το αίσθηµα της 

απώλειας είναι εντονότερο στους αθλητές γιατί µαζί µε την απώλεια κινητικών 

δυνατοτήτων επέρχεται δυνητικώς και αποµάκρυνση από τις κοινωνικές 

συναναστροφές. Όσον αφορά τη συµπεριφορά, αρχικά ο ασθενής εκδηλώνει θυµό ο 

οποίος ακολουθείται από άρνηση και καταθλιπτικά φαινόµενα µέχρι τελικά να 

φτάσουµε στην αποδοχή της νέας κατάστασης. Σε κάθε περίπτωση ο θεραπευτής 

πρέπει να παρακολουθεί αυτή την διαδοχή στον ψυχισµό του ασθενούς και να 

προσπαθήσει να βοηθήσει το άτοµο να ελέγξει ή και να τροποποιήσει τα 

συναισθήµατα και τη στάση του. Ο τοµέας αυτός είναι ιδιαίτερα σηµαντικός καθότι 

όσο εξελιγµένη και να είναι η παρεχόµενη ιατρική φροντίδα ποτέ δε θα είναι 

επαρκής δίχως τη συγκατάθεση του ασθενούς, την αφοσίωση του και την 

ψυχολογική του ετοιµότητα. Ας µην ξεχνάµε ότι η αποκατάσταση του πρόσθιου 
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χιαστού παρά τις εξελίξεις σε χειρουργικές τεχνικές και προγράµµατα 

αποκατάστασης παραµένει µια µακροχρόνια διαδικασία που απαιτεί εντατική 

προσπάθεια από τον ασθενή. Πολλές φορές ο χρόνος της επέµβασης δεν καθορίζεται 

ανάλογα µε το πότε ο ασθενής αισθάνεται έτοιµος να ξεκινήσει µια τόσο δύσκολη 

διαδικασία αλλά από άλλους παράγοντες (περίοδος διακοπών, ασφαλιστική κάλυψη, 

διακοπή σπουδών - εργασίας).Στις περιπτώσεις αυτές η ψυχολογική προετοιµασία 

έχει βαρύνουσα σηµασία. Έχει αποδειχθεί ότι άτοµα που δεν είναι έτοιµα 

ψυχολογικά εµφανίζουν χαµηλότερα επίπεδα αυτοεκτίµησης ενώ χρησιµοποιούν 

περισσότερο γνωστικές παρά συναισθηµατικές διαδικασίες για την αποδοχή της νέας 

κατάστασης. Φαίνεται ότι τα νεαρά άτοµα εµφανίζουν υψηλότερα επίπεδα ψυχικών 

διαταραχών πριν την επέµβαση αλλά δείχνουν και υψηλότερα επίπεδα ετοιµότητας 

στο µετεγχειρητικό πρόγραµµα σε σχέση µε τους ενήλικες. Με βάση όλα αυτά που 

αναφέρθηκαν µπορούµε να πούµε ότι η ψυχολογική προετοιµασία περιλαµβάνει 

ενηµέρωση του ασθενούς για την κατάσταση του, περιγραφή της θεραπευτικής 

διαδικασίας και του επιδιωκόµενου αποτελέσµατος και τόνωση της αυτοπεποίθησης 

προεγχειρητικά. Μετά την υποχώρηση του οιδήµατος και την αποκατάσταση της 

τροχιάς της κίνησης ενθαρρύνεται η επανένταξη του ασθενούς στης κανονικές 

καθηµερινές του δραστηριότητες. Τέλος προετοιµάζεται το άτοµο για διαρκή και 

έντονη προσπάθεια µετεγχειρητικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Μετεγχειρητικό πρόγραµµα αποκατάστασης 

 

8.1 Γενικά στοιχεία  

 

      Αρχικά θα πρέπει να αναφέρουµε ότι σε αρκετές περιπτώσεις ασθενείς 

για διάφορους λόγους (οικονοµικούς, άτοµα που ζουν στην επαρχία, ελλιπής 

καθοδήγηση από τον ιατρό) ακολουθούν «δικό τους» πρόγραµµα αποκατάστασης 

χωρίς την καθοδήγηση φυσικοθεραπευτή. ∆υστυχώς αυτά τα προγράµµατα –όπως 

έχει αποδειχθεί- είναι λιγότερο αποτελεσµατικά σε σχέση µε αυτά που ελέγχονται 

από φυσικοθεραπευτή κυρίως όσον αφορά την ανάκτηση της τροχιάς κίνησης, τη 

µυϊκή δύναµη και το χρόνο επιστροφής στις δραστηριότητες. Όπως έχουµε ήδη 

αναφέρει σε προηγούµενη ενότητα τα προγράµµατα αποκατάστασης διακρίνονται 

στα παλαιότερα κλασικά και στα περισσότερο πρόσφατα επιταχυνόµενα. Βασικοί 

άξονες για τα επιταχυνόµενα προγράµµατα αποτελούν η άµεση κινητοποίηση και 

άµεση φόρτιση του µέλους, η πλήρης παθητική έκταση της άρθρωσης του γόνατος 

και η λειτουργική αποκατάσταση.  

Τα τελευταία χρόνια φαίνεται να υπάρχει µια άτυπη διάκριση µεταξύ των 

επιταχυνόµενων προγραµµάτων σε αυτά που εφαρµόζονται σε νεαρούς ασθενείς και 

σε αυτά που εφαρµόζονται σε µεγαλύτερες ηλικίες και µικρότερο βαθµό αθλητικής 

δραστηριότητας. Τα προγράµµατα για τις νεαρότερες ηλικίες εξελίσσονται σαφώς 

ταχύτερα. Βέβαια, µια τέτοια απόλυτη διάκριση πιθανότατα στερείται ουσιαστικής 

σηµασίας γιατί το πρόγραµµα θα πρέπει να εξατοµικεύεται στον εκάστοτε ασθενή 

και την πρόοδο του µε γνώµονα την ταχύτερη, ασφαλέστερη και πλήρη 

αποκατάσταση του και όχι µόνο την ηλικία ή το βαθµό δραστηριότητας του. Τα 

προγράµµατα αποκατάστασης όπως είναι λογικό χαρακτηρίζονται από ένα 

χρονοδιάγραµµα αποθεραπείας το οποίο πολλές φορές συντάσσεται µε ακρίβεια 

ηµερών. Ακόµη τίθενται οι στόχοι για το τι θα πρέπει να έχει επιτευχθεί για 

παράδειγµα την πρώτη µετεγχειρητική µέρα ή εβδοµάδα όσον αφορά τη 

λειτουργικότητα της άρθρωσης. Φυσικά, δεν είναι δυνατό στους σχεδιασµούς 

αυτούς να υπολογίσουµε εκ των προτέρων ενδεχόµενες επιπλοκές που θα µας 
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καθυστερήσουν ή και πιθανή καλύτερη και ταχύτερη εξέλιξη από το αναµενόµενο. 

Έτσι αν ένας ασθενής παρουσιάζει πλήρη τροχιά της κίνησης της άρθρωσης του 

γόνατος από την πρώτη µετεγχειρητική ηµέρα το χρονοδιάγραµµα για την 

αποκατάσταση της τροχιάς κίνησης χάνει την αξία του.  

 

8.2 Βασικές αρχές - επισκόπηση του προγράµµατος  

 

            Από τις πρώτες µέρες µετά την επέµβαση το πρόγραµµα 

αποκατάστασης περιλαµβάνει άµεση κινητοποίηση του µέλους και πλήρη φόρτιση. 

Η φόρτιση επιχειρείται από την πρώτη ηµέρα µετεγχειρητικά στο βαθµό που αυτό 

είναι ανεκτό από τον ασθενή. Παλαιότερα χρησιµοποιούνταν βοηθητικά µέσα 

(βακτηρίες) για την βάδιση κατά τις 2 πρώτες εβδοµάδες αλλά σήµερα συχνά 

επιχειρείται πλήρης φόρτιση του µέλους από τις πρώτες µέρες αν ο ασθενής δεν 

αντιµετωπίζει δυσκολίες. Βασικός στόχος είναι η ανάκτηση της πλήρους έκτασης 

και προοδευτικά η βελτίωση της κάµψης. Συνήθως ο ασθενής χρησιµοποιεί 

λειτουργικό νάρθηκα ΕΖ-wrap για τις πρώτες 6 εβδοµάδες µετεγχειρητικά. Ο 

νάρθηκας αφαιρείται µόνο κατά τον ύπνο και την εκτέλεση ασκήσεων. Πρέπει να 

σηµειωθεί ότι τελευταία η χρήση του νάρθηκα έχει περιοριστεί σε µικρότερο 

χρονικό διάστηµα ή και καθόλου. Οι ασκήσεις σε κλειστή κινητική αλυσίδα, η 

επανεκπαίδευση της ιδιοδεκτικότητας και οι ασκήσεις ενδυνάµωσης αρχίζουν τις 

πρώτες 2 µετεγχειρητικές εβδοµάδες. Ακολούθως, το πρόγραµµα περιλαµβάνει 

εναλλαγή ασκήσεων ανοικτής και κλειστής κινητικής αλυσίδας µε στόχο τη 

βελτίωση της δύναµης. Οι δεξιότητες για τη βελτίωση του νευροµυϊκού ελέγχου 

προοδευτικά δυσκολεύουν για να περιλάβουν τη δυναµική σταθεροποίηση, τη 

διατάραξη της ισορροπίας (2
η
 - 3

η
 εβδοµάδα) και την πλειοµετρική επανεκπαίδευση 

µε ελαφρά άλµατα (8
η
 εβδοµάδα). Οι λειτουργικές δραστηριότητες όπως ο τρέξιµο 

αρχίζουν περί το τέλος του 2
ου

 µετεγχειρητικού µήνα (10
η
 - 14

η
 εβδοµάδα). 

Προοδευτικά ξεκινούν και οι δεξιότητες αλλαγής κατεύθυνσης (12
η
 - 16

η
 εβδοµάδα) 

και τέλος ο ασθενής επιστρέφει βαθµιαία στις αθλητικές δραστηριότητες (4
ο
 - 6

ο
 

µήνα).  
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8.2.1 Πλήρης παθητική έκταση της άρθρωσης  

 

          Βασικό στόχο της µετεγχειρητικής περιόδου αποτελεί η επίτευξη της 

πλήρους έκτασης της άρθρωσης αµέσως µετά την επέµβαση. Η αδυναµία πλήρους 

έκτασης έχει σαν αποτέλεσµα την εµφάνιση µη φυσιολογικής αρθροκινηµατικής µε 

αύξηση των δυνάµεων που ασκούνται στην επιγονατιδοµηριαία και την 

κνηµοµηριαία άρθρωση την εµφάνιση αδυναµίας του τετρακέφαλου µυός και µυϊκή 

κόπωση. Έχει αποδειχθεί ότι η ακινητοποίηση της άρθρωσης σε κάµψη 45
ο
 όπως 

εφαρµόστηκε τακτικά στο παρελθόν  είναι υπεύθυνη για αυξηµένη συχνότητα 

προβληµάτων στην επίτευξη πλήρους τροχιάς κίνησης της άρθρωσης. Έτσι όπως 

ήδη αναφέρθηκε χρησιµοποιείται µετεγχειρητικά λειτουργικός νάρθηκας ο οποίος 

είναι κλειδωµένος σε 0ο και αφαιρείται µόνο κατά τον ύπνο και την εκτέλεση 

ασκήσεων. Ο νάρθηκας χρησιµοποιείται και κατά τον ύπνο εάν αντιµετωπίζονται 

προβλήµατα στην επίτευξη της πλήρους έκτασης. Άµεσος στόχος της περιόδου 

αυτής είναι η ανάκτηση της πλήρους παθητικής έκτασης, το αργότερο τέσσερις 

εβδοµάδες µετά την επέµβαση. Στις ειδικές ασκήσεις για το σκοπό αυτό 

περιλαµβάνονται ασκήσεις παθητικής έκτασης, διατάσεις των οπίσθιων µηριαίων 

µυών, της γαστροκνηµίας από την ύπτια κατάκλιση και ασκήσεις για την 

ενεργοποίηση του τετρακέφαλου µυός. Σχετικά µε τη διάταση µακράς διάρκειας και 

µικρού φορτίου είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται µέχρι και 5 kg. 

Αρκετή συζήτηση υπάρχει σχετικά µε την αποκατάσταση της πλήρους 

έκτασης της άρθρωσης σε άτοµα που φυσιολογικά εµφανίζουν υπερέκταση στα 

γόνατα. Ορισµένοι αναφέρουν ότι η αποκατάσταση της πλήρους υπερέκτασης δεν 

επηρεάζει τη σταθερότητα του µοσχεύµατος. Σε ορισµένους όµως ασθενείς που 

παρατηρείται υπερέκταση στο συµµετρικό άκρο συνιστάται σταδιακή 

αποκατάσταση της έκτασης µέσω των ασκήσεων διάτασης. Το υπόλοιπο της 

υπερέκτασης θα πρέπει να ανακτηθεί µέσα από λειτουργικές δραστηριότητες.  
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8.2.2 Αποκατάσταση της κινητικότητας της επιγονατίδας  

 

         Μετά την επέµβαση είναι δυνατό να παρατηρηθεί απώλεια στην 

κινητικότητα της επιγονατίδας. Αυτή µπορεί να οφείλεται είτε στην ανάπτυξη 

ουλώδους ιστού στο έσω και έξω χείλος της επιγονατίδας είτε στην απόξεση του 

υποεπιγονατιδικού τένοντα για τη λήψη του µοσχεύµατος. Σε κάθε περίπτωση η 

ελαττωµένη κινητικότητα της επιγονατίδας µπορεί να προκαλέσει επιπλοκές τόσο 

στην τροχιά κίνησης της άρθρωσης όσο και στην ενεργοποίηση του τετρακέφαλου 

µυός. Η κινητοποίηση της επιγονατίδας πραγµατοποιείται από τον φυσικοθεραπευτή 

αλλά και από τον ίδιο τον ασθενή κατόπιν σχετικής εκπαίδευσης. Όταν το µόσχευµα 

λαµβάνεται από τον επιγονατιδικό τένοντα ιδιαίτερη σηµασία αποκτά η 

κινητοποίηση της επιγονατίδας προς τα άνω και κάτω καθώς µε τον τρόπο αυτό 

προλαµβάνεται η ανάπτυξη ουλώδους ιστού και αποτρέπεται η χαµηλή επιγονατίδα.  

 

8.2.3 Ελάττωση της µετεγχειρητικής φλεγµονής  

 

 Ο πόνος της άρθρωσης µετεγχειρητικά παίζει ουσιαστικό ρόλο στην 

αναχαίτιση του τετρακέφαλου µυός. Ο έλεγχος του πόνου επιτυγχάνεται µε την 

εφαρµογή κρυοθεραπείας, µε την χρήση αναλγητικών φαρµάκων αλλά και µε την 

παθητική κίνηση. Όσον αφορά στην αντιµετώπιση του οιδήµατος σηµαντική είναι η 

εφαρµογή ΚΑΠΑ (Κρυοθεραπεία, Ανάρροπος θέση, Περίδεση και Ακινητοποίηση). 

Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η ακινητοποίηση που µόλις αναφέρθηκε αφορά 

στην πάσχουσα άρθρωση και µόνον. Οι υπόλοιπες αρθρώσεις του µέλους και το 

µυϊκό σύστηµα της περιοχής θα πρέπει να κινητοποιούνται καθώς αυτό συµβάλλει 

στον περιορισµό του οιδήµατος µε τον µηχανισµό της µυϊκής αντλίας. Στην 

εµφάνιση πόνου και οιδήµατος σηµαντικό ρόλο παίζει η ταχύτητα µε την οποία 

επιτυγχάνεται τόσο η φόρτιση του µέλους όσο και η τροχιά κίνησης της άρθρωσης 

του γόνατος. Σχετικά µε τη φόρτιση του µέλους, µετεγχειρητικά χρησιµοποιούνται 2 

βακτηρίες και λειτουργικός νάρθηκας κλειδωµένος στην πλήρη έκταση ενώ το µέλος 

φορτίζεται στο βαθµό που αυτό είναι ανεκτό. Ο νάρθηκας διατηρείται ώσπου να 

υπάρξει ικανοποιητική δύναµη στον τετρακέφαλο µυ. Οι δύο βακτηρίες 

χρησιµοποιούνται για τις 10 πρώτες µέρες ενώ προς το τέλος της 2
ης

 µετεγχειρητικής 
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εβδοµάδας η φόρτιση είναι πλήρης. Βασικός στόχος των 2 πρώτων εβδοµάδων είναι 

η επανεκπαίδευση του ασθενή να φορτίζει το άκρο του. Σηµαντική βοήθεια σε αυτό 

παρέχουν οι πλατφόρµες ισορροπίας που µετρούν την κατανοµή του βάρους 

ανάµεσα στα 2 άκρα κατά την εκτέλεση ασκήσεων φόρτισης. Η διαδικασίες που 

αναφέρθηκαν εξασφαλίζουν ότι το οίδηµα και ο πόνος που πιθανώς εµφανίζονται 

δεν οφείλονται στην πρώιµη πλήρη φόρτιση του πάσχοντος άκρου. Σε περίπτωση 

που υπήρχαν συνοδές βλάβες της άρθρωσης οι οποίες αποκαταστάθηκαν µε την 

επέµβαση, το χρονοδιάγραµµα της φόρτισης τροποποιείται ανάλογα. Όσον αφορά 

την αύξηση της τροχιάς κίνησης, αυτή θα πρέπει να επιτυγχάνεται ελεγχόµενα κατά 

τη διάρκεια της πρώτης µετεγχειρητικής εβδοµάδας ώστε να ελέγχονται το οίδηµα 

και ο πόνος. Η πρόοδος εξαρτάται από την ανταπόκριση του ασθενούς. Έτσι εάν 

υπάρχει οίδηµα στην άρθρωση βελτίωση της τροχιάς κίνησης πρέπει να γίνεται µε 

µικρότερους ρυθµούς ώστε να απορροφάται το οίδηµα. Εφόσον δεν υπάρχουν 

επιπλοκές η τροχιά κίνησης της άρθρωσης είναι 0-90
ο
 κατά τις πρώτες 7 

µετεγχειρητικές ηµέρες και κατόπιν αυξάνεται κατά 7-10
ο
 ανά ηµέρα. Το χρονικό 

διάστηµα των 2-4 εβδοµάδων µετεγχειρητικός θεωρείται κρίσιµο για την επίτευξη 

της τροχιάς κίνησης της άρθρωσης. Η επίταση του πόνου και του οιδήµατος µπορεί 

να αποτελέσει αιτία για την εµφάνιση µακροχρόνιων επιπλοκών στην ανάκτηση της 

τροχιάς κίνησης της άρθρωσης, στον έλεγχο του τετρακέφαλου µυός και γενικότερα 

την επιβράδυνση του προγράµµατος αποκατάστασης. Γενικά ο ρυθµός προόδου 

τόσο της τροχιάς κίνησης όσο και της φόρτισης καθορίζεται ανάλογα µε τον ασθενή 

µε τέτοιο τρόπο ώστε η άρθρωση να είναι ήρεµη και το πρόγραµµα να συνεχίζεται 

οµαλά.  

 

 

8.2.4 Ανάκτηση του ελέγχου του τετρακέφαλου µυός  

 

         Ήδη από τις πρώτες µετεγχειρητικές µέρες γίνεται προσπάθεια ελέγχου 

του τετρακέφαλου µυός και αύξησης της δύναµης του. Η κατάσταση της λειτουργίας 

του τετρακέφαλου µυός σχετίζεται άµεσα µε το χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε 

ανάµεσα στον τραυµατισµό και την επέµβαση αποκατάστασης. Έτσι, όταν η κάκωση 

προηγείται της επέµβασης για αρκετούς µήνες, όπως είναι λογικό ο τετρακέφαλος 
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παρουσιάζει µεγαλύτερο έλλειµµα µυϊκής δύναµης. Αντίθετα, όταν η επέµβαση 

πραγµατοποιείται άµεσα, ο µυς βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση και είναι 

σύνηθες να υπάρχει ικανοποιητικός έλεγχος του µυός και ο ασθενής να είναι σε θέση 

να εκτελέσει άµεσα τις ασκήσεις (ακόµα και µε αντίσταση). Ωστόσο πάντα πρέπει 

να προσέχουµε ώστε οι ασκήσεις του προγράµµατος να µην επιβαρύνουν τη 

λειτουργία του µοσχεύµατος. 

Για τις πρώτες µετεγχειρητικές µέρες στο πρόγραµµα αποκατάστασης 

περιλαµβάνονται οι ισοµετρικές συσπάσεις του τετρακέφαλου µυός, οι κάµψεις του 

ισχίου µε το γόνατο τεντωµένο (Straight Leg Raising – SLR), τα SLR µε έξω στροφή 

του ισχίου που ενεργοποιούν περισσότερο τον έσω πλατύ µυ και οι ασκήσεις των 

απαγωγών και προσαγωγών του ισχίου. Στην επανεκπαίδευση της φυσιολογικής 

λειτουργίας του τετρακέφαλου συχνά χρησιµοποιείται ο ηλεκτρικός µυϊκός 

ερεθισµός και η βιολογική ανατροφοδότηση. Έχει βρεθεί ότι ο ηλεκτρικός µυϊκός 

ερεθισµός συµβάλλει στην ταχύτερη αποκατάσταση της λειτουργίας του 

τετρακέφαλου µυός. Ακόµη η βιολογική ανατροφοδότηση αυξάνει τη δύναµη του 

τετρακέφαλου περισσότερο από τον ηλεκτρικό µυϊκό ερεθισµό. Ίσως είναι καλύτερα 

ο ηλεκτρικός µυϊκός ερεθισµός να προηγείται της βιολογικής ανατροφοδότησης 

ώστε πρώτα να ενεργοποιείται ο µυς και στη συνέχεια να επανεκπαιδεύεται ο 

νευροµυϊκός έλεγχος µε την ανατροφοδότηση. 

  

 

8.2.5 Έµφαση σε λειτουργικές δεξιότητες  

 

          Σκοπός των ασκήσεων αυτών είναι η εκπαίδευση του ασθενούς να 

εκτελεί λειτουργίες οι οποίες περιλαµβάνονται στις καθηµερινές του 

δραστηριότητες. Τα πρόσθια και οπίσθια άλµατα πάνω από κώνους 

χρησιµοποιούνται για την επανεκπαίδευση της φυσιολογικής βάδισης. Ακόµη η 

χρήση της πισίνας βοηθά στην αποκατάσταση της λειτουργίας του κάτω άκρου. Η 

ελάττωση του σωµατικού βάρους εξαιτίας της άνωσης µέσα στο νερό παρέχει 

ιδανικό περιβάλλον για ασκήσεις και οµαλοποιεί την κατανοµή του βάρους. Τα 

πλάγια ανεβάσµατα και τα πρόσθια κατεβάσµατα χρησιµεύουν επίσης στον 

ερεθισµό της σύγκεντρης και έκκεντρης δράσης του τετρακέφαλου µυός που 
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παρατηρείται κατά την άνοδο και κάθοδο κλίµακας. Τέλος δε πρέπει να 

παραβλέπεται ο ρόλος της ενδυνάµωσης όλου του υπολοίπου σώµατος. Ο 

νευροµυϊκός έλεγχος της άρθρωσης του γόνατος επιτυγχάνεται από την 

ενεργοποίηση των σταθεροποιών µυών όλης της κινητικής αλυσίδας του κάτω 

άκρου, των κοιλιακών µυών, του ισχίου, του γόνατος και της ποδοκνηµικής 

άρθρωσης. Εποµένως το πρόγραµµα πρέπει να ασχοληθεί και µε τις περιοχές αυτές. 

 

8.3 ∆ιαφορές στο πρόγραµµα αποκατάστασης ανάλογα µε τον τύπο του  

µοσχεύµατος  

 

       Η επιλογή του µοσχεύµατος επηρεάζει το πρόγραµµα αποκατάστασης 

µετά την επέµβαση. Τα πλέον συνηθισµένα µοσχεύµατα σήµερα είναι αυτά του 

επιγονατιδικού τένοντα και του τένοντα των οπίσθιων µηριαίων µυών. Άλλοι 

χειρουργοί χρησιµοποιούν αλλοµοσχεύµατα ενώ άλλοι ιδιοµοσχεύµατα. Το 

πρόγραµµα αποκατάστασης σε κάθε µια από τις προηγούµενες περιπτώσεις είναι 

διαφορετικό γιατί είναι διαφορετική και η δύναµη του µοσχεύµατος, η σκληρότητα 

και η σταθεροποίηση του. Το φορτίο αστοχίας των διαφόρων ιστών έχει αναφερθεί 

από πολλούς ερευνητές. Σηµειώνεται ότι το µόσχευµα τετραπλής δέσµης από τον 

τένοντα των οπίσθιων µηριαίων µυών είναι περίπου 91% πιο ισχυρό από το φυσικό 

σύνδεσµο και 39% ισχυρότερο από το µόσχευµα του επιγονατιδικού τένοντα. Ένας 

παράγοντας που επηρεάζει τη δύναµη του µοσχεύµατος είναι η ηλικία αν και όλα τα 

µοσχεύµατα που ήδη έχουν αναφερθεί είναι ισχυρότερα του φυσικού συνδέσµου. 

Πέρα όµως από τη δύναµη του µοσχεύµατος εξαιρετική σηµασία στο σχεδιασµό του 

προγράµµατος αποκατάστασης έχει και η σταθεροποίηση του. Από την εµπειρία 

προκύπτει ότι τα µοσχεύµατα οστούν-τένοντας-οστούν(Β.Τ.Β.)επουλώνονται 

ταχύτερα στην οστική σήραγγα από τα µοσχεύµατα τένοντας προς οστούν. Η θέση 

αυτή όµως δεν έχει τεκµηριωθεί επιστηµονικά µέχρι σήµερα. Τα µοσχεύµατα 

τένοντας προς οστό καθυστερούν στην επούλωση και η εφαρµογή επιθετικού 

προγράµµατος αποκατάστασης ενδεχοµένως να προκαλέσει µετακίνηση στο 

µόσχευµα µε αποτέλεσµα τη χαλάρωση του. Επίσης παραµένει αναπόδεικτο το 

θεωρητικό πλεονέκτηµα της χρήσης ισχυρότερων αλλοµοσχευµάτων που επιτρέπουν 

την εφαρµογή περισσότερο έντονου προγράµµατος αποκατάστασης. Το µόσχευµα 
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από τους τένοντες των οπίσθιων µηριαίων µυών χρησιµοποιείται στην 

ανακατασκευή του προσθίου χιαστού συνδέσµου σε άτοµα που είναι λιγότερο 

ενεργά µε τον αθλητισµό και δεν υπάρχει η ανάγκη να επιστρέψουν σε αθλητικές 

δραστηριότητες που απαιτούν τρέξιµο και απότοµες αλλαγές της κατεύθυνσης 

καθώς επίσης και στις περιπτώσεις εκείνες που πριν από την κάκωση υπήρχαν 

προβλήµατα στην επιγονατιδοµηριαία άρθρωση. Πολλοί είναι εκείνοι που στις 

αθλήτριες προτιµούν το ιδιοµόσχευµα από τους τένοντες των οπίσθιων µηριαίων 

ώστε να περιορίζονται οι επιπλοκές από την επιγονατιδοµηριαία άρθρωση. Το 

πρόγραµµα αποκατάστασης του µοσχεύµατος των οπίσθιων µηριαίων µυών είναι 

λίγο διαφορετικό από αυτό του επιγονατιδικού συνδέσµου. Στην περίπτωση του 

τένοντα των οπίσθιων µηριαίων η κλινική εφαρµογή εντατικού προγράµµατος 

άσκησης αντίστασης των οπίσθιων µηριαίων µυών έχει σαν αποτέλεσµα τον 

ερεθισµό των τενόντων του ηµιϋµενώδη και ηµιτενοντώδη µυ. Ο ερεθισµός αυτός 

εκδηλώνεται ως ενόχληση συνεχούς τάσης στην περιοχή και ο ασθενής αισθάνεται 

διάφορα προβλήµατα. Το πρόβληµα λύνεται µε την αποφυγή της ενασχόλησης µε 

τους οπίσθιους µηριαίους µυς κατά τη διάρκεια των 6 πρώτων µετεγχειρητικών 

εβδοµάδων ώστε να δοθεί ικανοποιητικός χρόνος για την επούλωση των ιστών. 

Κατά τη διάρκεια των 4ων πρώτων εβδοµάδων δεν δίνονται ασκήσεις αντίστασης 

στους οπίσθιους µηριαίους µύες τις επόµενες 2 επιτρέπεται η εφαρµογή 

υποµέγιστων ισοµετρικών ασκήσεων και τέλος τις επόµενες 2 εβδοµάδες (6-8), 

αρχίζουν προοδευτικά οι ασκήσεις αντίστασης. Από την 8
η
 εβδοµάδα και πλέον 

εφαρµόζεται κανονικά το πρόγραµµα αντίστασης. Παρά το γεγονός ότι τις πρώτες 6 

εβδοµάδες δεν υπάρχει ενασχόληση µε τους οπίσθιους µηριαίους µυς ο ασθενής 

επιστρέφει στις φυσιολογικές του δραστηριότητες στους 6-12 µήνες. Σε άλλες 

εργασίες αναφέρεται ότι οι ασθενείς µε ιδιοµοσχεύµατα από τους οπίσθιους 

µηριαίους µυς δεν τρέχουν για 12 εβδοµάδες, δεν κάνουν άλµατα για 12-14 

εβδοµάδες, δεν εκτελούν στροφές ή απότοµες αλλαγές κατεύθυνσης για 16 

εβδοµάδες και η επιστροφή στις αθλητικές δραστηριότητες πραγµατοποιείται περί 

τους 5,5-6 µήνες µετά την επέµβαση. Στην περίπτωση αυτή επίσης η θέση δεν είναι 

τεκµηριωµένη. Πολλοί είναι οι συγγραφείς που αναφέρουν 85%-93% καλά ως 

εξαιρετικά αποτελέσµατα για την επέµβαση των οπίσθιων µηριαίων στους αθλητές. 

Η εργασία όµως του Αglietti έδειξε ότι δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές ανάµεσα 
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στους δύο τύπους µοσχευµάτων. Από τις µετρήσεις της σταθερότητας του 

µοσχεύµατος φαίνεται ότι τα ίδιοµοσχεύµατα του επιγονατιδικού συνδέσµου είναι 

περισσότερο σταθερά ενώ ως µειονέκτηµα καταγράφεται η τάση εµφάνισης 

ελλείµµατος στην έκταση της άρθρωσης καθώς και τα προβλήµατα της 

επιγονατιδοµηριαίας άρθρωσης. Αντίθετα, το ιδιοµόσχευµα των οπίσθιων µηριαίων 

εµφανίζει µεγαλύτερη χαλαρότητα στις µετρήσεις αλλά οι επιπλοκές από την 

επιγονατιδοµηριαία άρθρωση είναι λιγότερες. Σχετικά µε τα αλλοµοσχεύµατα το 

πρόγραµµα αποκατάστασης είναι το ίδιο µε αυτό των ιδιοµοσχευµάτων. Φυσικά, 

επειδή δεν υπάρχουν οι περιοχές της απόξεσης για λήψη µοσχεύµατος 

(επιγονατιδικός τένοντας και τένοντας οπίσθιων µηριαίων) εµφανίζονται και 

λιγότερα προβλήµατα στις θέσεις αυτές ενώ πιθανότατα περιορίζεται και η εµφάνιση 

πρόσθιου πόνου στο γόνατο. Η αδυναµία του τετρακέφαλου, ωστόσο παραµένει. 

Πέρα από το σηµείο αυτό και τα αλλοµοσχεύµατα ακολουθούν τα δικά τους στάδια 

επούλωσης αλλά και η νευροµυϊκή λειτουργία έχει τις ίδιες εξατοµικευµένες 

απαιτήσεις επανεκπαίδευσης. Επίσης και στην περίπτωση των αλλοµοσχευµάτων 

δεν θα πρέπει να παραλείπεται η τροποποίηση του προγράµµατος ανάλογα και µε τις 

συνοδές κακώσεις που αποκαθίστανται ταυτόχρονα στην επέµβαση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Εµπειρική διερεύνηση 

 

9.1 Ο σχεδιασµός της έρευνας 

 

Βασικός στόχος της έρευνας είναι η µελέτη των αναπαραστάσεων κατά την 

διαδικασία ένταξης των ατόµων στην οµάδα των ασθενών µε ρήξη του ΠΧΣ καθώς 

και πως αντιµετωπίζουν την παθολογική αυτή κατάσταση και τον τρόπο που οι 

ασθενείς τον βιώνουν σε κοινωνικό και πολιτισµικό επίπεδο. Για την επίτευξη του 

στόχου αυτού, επιχειρήθηκαν να εξεταστούν: 

• Η ένταξη του ατόµου στους πάσχοντες από ρήξη ΠΧΣ. 

• Η κοινωνική του ζωή. 

• Οι φορείς παροχής ιατρικών υπηρεσιών και οι σχέσεις που 

αναπτύσσονται σε αυτούς.   

• Οι ατοµικές στάσεις και αντιλήψεις. 

Οι ασθενείς που υπέστησαν ρήξη ΠΧΣ ποικίλουν αναφορικά µε την ηλικία, 

την επαγγελµατική κατάρτιση τη γενική κατάσταση της υγείας τους, το οικογενειακό 

και κοινωνικοπολιτισµικό περιβάλλον µέσα στο οποίο ζουν και δραστηριοποιούνται 

καθώς και τις προσωπικές τους εµπειρίες. Υπό το πρίσµα των παραπάνω δεδοµένων 

επελέγη η ποιοτική µέθοδος έρευνας καθώς ο στόχος δεν ήταν η αποτύπωση του 

αποτελέσµατος που θα κατηγοριοποιούσε µε αριθµούς την κοινωνική προέκταση της 

νόσου αλλά η όλη διαδικασία και η βαθύτερη ανάλυση των λόγων που  µια ρήξη του 

ΠΧΣ επηρεάζει την ποιότητα ζωής  των ασθενών.  

Σκοπός της έρευνας είναι να φωτιστούν πτυχές µιας διαδικασίας και µιας 

εµπειρίας που σε πολλούς είναι άγνωστες και φαίνονται µακρινές και έως και 

απίθανες να του συµβούν. 

Ο σχεδιασµός της έρευνας διήλθε µέσα από τέσσερα στάδια:   
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9.1.1 Καθορισµός πεδίου έρευνας 

   

Η επαφή µε τους πληροφορητές για την συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου 

έγινε στους χώρους του Νοσοκοµείου ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι» και η επιλογή 

τους έγινε σε τυχαίο δείγµα από τους προσελθέντες για εξέταση στα εξωτερικά 

ιατρεία και στα Τ.Ε.Π. της ορθοπαιδικής κλινικής. Η σχέση του ερευνητή µε τους 

πληροφορητές βασίζεται στην παροχή υπηρεσιών υγείας από τον πρώτο στους 

δεύτερους και την αµοιβαία εµπιστοσύνη που υπάρχει λόγω του γεγονότος ότι οι 

συναντήσεις απέκτησαν επαναλαµβανόµενο χαρακτήρα. 

 

9.1.2 Επιλογή µεθόδου 

 

 Η µέθοδος που αποδείχθηκε ως η καταλληλότερη για τη διενέργεια της 

έρευνας είναι η ποιοτική µέθοδος της συµπλήρωσης  σύνθετου δοµηµένου 

ερωτηµατολογίου, η οποία προσεγγίζει τα αντικείµενα της µε ποιοτικό µεθοδολογικό 

τρόπο και στοχεύει κυρίως στη διερεύνηση µη µετρήσιµων και µη 

ποσοτικοποιήσιµων διαστάσεων της κοινωνικής συµπεριφοράς, κοινωνικών 

φαινοµένων, διαδικασιών, τάσεων και νοηµάτων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 

Ιωσηφίδης, η σηµασία των διαστάσεων αυτών για την ολοκληρωµένη και σε βάθος 

διερεύνηση της κοινωνικής πραγµατικότητας εξηγεί ως ένα βαθµό τη σηµαντική 

ανάπτυξη των µεθόδων αυτών και των τεχνικών που σχετίζονται µε τις ποιοτικές 

µεθόδους σήµερα καθώς και την ευρεία εφαρµογή τους σχεδόν σε όλες τις 

κοινωνικές επιστήµες αλλά και σε µη επιστηµονικούς κλάδους όπως είναι η έρευνα 

αγοράς, η πολιτική επικοινωνία κ.α. (Ιωσηφίδης 2006:22). Βασικός σκοπός της 

ποιοτικής µεθόδου είναι να καταλήξει σε ένα θεωρητικό πλαίσιο που θα ερµηνεύει 

τα εµπειρικά δεδοµένα µέσα από µια συνεχή διαδικασία ανάδειξης και 

αποσαφήνισης εννοιολογικών κατηγοριών η οποία στηρίζεται στα ίδια τα δεδοµένα 

και συνάγεται από αυτά (Κυριαζή 2005:256). ∆ηλαδή στην συγκεκριµένη έρευνα ο 

ερευνητής επεδίωξε µέσα από ένα ευανάγνωστο –ευκολονόητο αλλά αυστηρά 

δοµηµένο ερωτηµατολόγιο να δώσει τη δυνατότητα στον ερωτώµενο  να κατανοήσει 

εύκολα και να απαντήσει ακόµη πιο γρήγορα περιορίζοντας στο ελάχιστο τις δικές 

του περιγραφές και ερµηνείες. Συγκεκριµένα χρησιµοποιήθηκε ένα αυστηρά 
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δοµηµένο ερωτηµατολόγιο µε ένα πλέγµα έντεκα κλειστού τύπου ερωτήσεων και 

µόνο µιας ανοικτής. Επίσης θεωρήθηκε σκόπιµη από τον ερευνητή η χρήση της 

κλίµακας βαθµολόγησης του γόνατος του Lysholm για την καλύτερη βαθµονόµηση 

των κλινικών συµπτωµάτων των συµµετεχόντων ασθενών δηλαδή του βαθµού που 

κουτσαίνει ο ασθενής και κάνει χρήση βακτηρίας καθώς επίσης πόσο πονάει και 

αισθάνεται το γόνατο πρησµένο και ασταθές στη βάδιση. Τέλος κατά πόσο είναι 

δυνατό το ανέβασµα σκάλας και η διενέργεια βαθέως καθίσµατος. ∆εδοµένου ότι η 

ποιοτική έρευνα συνήθως δεν αποσκοπεί στον έλεγχο µιας θεωρίας αλλά στην 

ανάδειξη της θεωρίας από τα δεδοµένα, το κλειστό, τυποποιηµένο σχήµα της 

συγκεκριµένης έρευνας θεωρήθηκε το καταλληλότερο, εφόσον υπάρχουν 

καθορισµένες εµπειρικές υποθέσεις που προσδιορίζουν το περιεχόµενο των 

ερωτήσεων. Παράλληλα η χρήση του προκαθορισµένου πλέγµατος των έντεκα 

κλειστών ερωτήσεων ήταν µονόδροµος και εξαιτίας του προεπιλεγµένου τόπου 

διεξαγωγής της έρευνας, θυµίζοντας ότι αυτός ήταν ο χώρος των Τ.Ε.Π. ή των 

τακτικών ιατρείων του Νοσοκοµείου, χώρος  ιδιαίτερα πολυσύχναστος µε 

συνωστισµό και πολλές φορές ένταση πράγµα που σηµαίνει ότι οι συνθήκες  είναι 

αρκετά δύσκολες και ο χρόνος που µπορεί να διαθέσει ο πληροφορητής για τη 

συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου περιορισµένος. Οι ερωτήσεις είχαν 

προκαθορισµένη σειρά και εποµένως ο ερευνητής δεν χρειάστηκε να παρέµβει παρά 

µόνο όταν του τέθηκαν κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις.  

 Στις αρχικές επιλογές του ερευνητή σχετικά µε το σχεδιασµό του 

ερωτηµατολόγιου συµπεριλαµβάνεται και η επιλογή  µόνο µιας ανοιχτού τύπου 

ερώτησης που επιτρέπει πιο πλούσια και  σε βάθος διερεύνηση του θέµατος µέσα 

από την ελεύθερη αφήγηση της πρωτόγνωρης για τον ασθενή εµπειρίας του 

τραυµατισµού του. Ο ερωτώµενος κλήθηκε να εκφράσει µε τον δικό του τρόπο και 

να αναπτύξει ανοιχτά την άποψη του, την εµπειρία και τη σκέψη του για ένα σαφώς 

καθορισµένο ζήτηµα, ερευνητικό αντικείµενο.  

 

9.1.3 Στρατηγικές έρευνας  

 

Οι συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου πραγµατοποιήθηκε µε την πρότερη 

ενηµέρωση και συγκατάθεση του κάθε συµµετέχοντα. Πριν από την έναρξη της, 
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παρουσιάστηκε από τον ερευνητή το αντικείµενο της συζήτησης και τονίστηκε η 

τήρηση της ανωνυµίας των πληροφορητών, η σηµαντικότητα της συµµετοχής τους 

στην ανάδειξη ζητηµάτων που προφανώς απασχολούν και άλλους συµπάσχοντες 

τους και η εµπιστευτικότητα των δεδοµένων και των τελικών αποτελεσµάτων, τα 

οποία θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά στην ακαδηµαϊκή κοινότητα για 

επιστηµονικούς λόγους. Η δειγµατοληψία ήταν τυχαία. Ο αριθµός των 

πληροφορητών που επιλέχθηκαν να συµµετάσχουν στη διαδικασία από τις οποίες 

αντλούνται τα δεδοµένα, ήταν πέντε. Τα άτοµα αυτά ήταν άνδρες και γυναίκες, είχαν 

διαφορετικές ηλικίες µέσου όρου σαράντα πέντε ετών, ποικίλων επαγγελµάτων και 

µορφωτικού επιπέδου, µε διαφορετική κουλτούρα και τρόπο ζωής. Βασική 

προϋπόθεση ήταν οι πληροφορητές να έχουν πλήρη διαύγεια πνεύµατος και άριστη 

ικανότητα επικοινωνίας. Η διαδικασία πρόσβασης µαζί µε την εφαρµογή της 

µεθόδου διήρκησε  δύο µήνες. 

 

9.1.4 Συλλογή δεδοµένων  

 

Η δόµηση των ερωτηµατολογίων οργανώθηκε γύρω από ένα οδηγό που 

πλαισίωνε τη διερεύνηση των κεντρικών αξόνων της µελέτης. Οι άξονες του οδηγού 

αφορούσαν τα εξής θέµατα: 

• Ο πρώτος άξονας αφορούσε την ατοµική βιογραφία ώστε να 

παρουσιαστεί η ταυτότητα των πληροφορητών. Οι ερωτήσεις αφορούσαν 

προσωπικά στοιχεία, ιατρικό ιστορικό. 

• Ο δεύτερος άξονας αφορούσε τη διάγνωση και την πρώτη ατοµική επαφή 

του ασθενή µε την έννοια της ρήξης του ΠΧΣ. Ο πληροφορητής επανέφερε στη 

µνήµη του γεγονότα, σκέψεις, συναισθήµατα και ερωτηµατικά που ενδεχοµένως 

δηµιουργήθηκαν από την εποχή που διαπιστώθηκε ότι πάσχει από τη συγκεκριµένη 

πάθηση, γεγονός που βέβαια άλλαξε την καθηµερινότητα του και τις κοινωνικές του 

σχέσεις ως και την παρούσα χρονική στιγµή. 

• Ο τρίτος άξονας περιλάµβανε την τρέχουσα κοινωνική ζωή του 

πληροφορητή. Οι οικογενειακές σχέσεις, οι φιλίες, η εργασιακή ικανότητα και η 

συµµετοχή του στις κοινωνικές εκδηλώσεις οι οποίες αποτελούν αίτιο αναφοράς 

υψίστης σηµασίας για την κοινωνική διάσταση της νόσου. 
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•  Ο τέταρτος άξονας αφορούσε τη σχέση του πάσχοντα από ρήξη Π.Χ.Σ.  

µε τον χώρο υγείας και συγκεκριµένα το ιατρονοσηλευτικό  και λοιπό παραϊατρικό 

προσωπικό (φυσικοθεραπευτές, ψυχολόγοι) που ασχολήθηκαν  µε την πάθησή του. 

Λόγω των συχνών  ιατρικών επισκέψεων και της ιδιαιτερότητας της νόσου, είναι 

χρήσιµο και σηµαντικό να αναδειχτούν οι τρόποι και οι κωδικοί επικοινωνίας του 

πληροφορητή µε το υγειονοµικό προσωπικό, οι σκέψεις, τα συναισθήµατα που του 

δηµιουργούνται καθώς και να αναλυθούν οι λόγοι επιλογής του εκάστοτε φορέα 

παροχής ιατρικής υπηρεσιών. 

• Ο πέµπτος και τελευταίος άξονας αποτελεί µια αναφορά στον τρόπο 

σκέψης του πληροφορητή αναφορικά µε την πάθηση του, τον τρόπο που την βιώνει 

σωµατικά και συναισθηµατικά και τις σκέψεις, επιδιώξεις και πιθανές ανησυχίες- 

φοβίες που έχει για το µέλλον. 

 

9.2 Περιορισµοί της έρευνας 

 

Οι δυσκολίες που ο ερευνητής αντιµετώπισε κατά την διάρκεια της έρευνας 

ήταν κυρίως διαδικαστικές αλλά σε ορισµένες περιπτώσεις και πρακτικές. 

Συγκεκριµένα λόγο της φύσης αλλά και του φόρτου της εργασίας η διανοµή του 

φυλλαδίου-ερωτηµατολογίου ήταν αρκετά δύσκολη. Επίσης ο µεγάλος αριθµός 

προσερχόµενων στα Τ.Ε.Π. ή και στα εξωτερικά ιατρεία από τη µια πίεζαν 

ασφυκτικά για τον χρόνο που είχε στη διάθεση του ο ιατρός-ερευνητής για κάθε 

ασθενή και από την άλλη εξαντλούσε και την υποµονή των υποψηφίων 

πληροφορητών οπότε όταν έφτανε η σειρά τους η άρνηση ήταν η εύκολη αντίδραση. 

Άλλοι πάλι αρνήθηκαν θεωρώντας όλη τη διαδικασία άσκοπη καθώς  πρωτίστως 

επεδίωκαν την εύρεση λύσης στο πρόβληµα τους. Γνωρίζοντας από πριν ο 

ερευνητής τις παραπάνω δυσκολίες επέλεξε τον συγκεκριµένο τύπο 

ερωτηµατολογίου που θα διευκόλυνε τους συµµετέχοντες και θα περιόριζε στο 

ελάχιστο δυνατό τη χρονική διάρκεια που θα ήταν αναγκαία για τη συµπλήρωση του 

ερωτηµατολογίου. Τέλος παρόλο που όλες οι συζητήσεις διεξήχθησαν σε ήρεµο 

σχεδόν φιλικό κλίµα σε µια από αυτές κάποιος  πληροφορητής είχε ένα απρόσµενο 

συναισθηµατικό ξέσπασµα που όπως ο ίδιος εξοµολογήθηκε αργότερα δεν είχε να 

κάνει µε το συγκεκριµένο αντικείµενο επαφής αλλά µε το δικό του προσωπικό άγχος 
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και την ψυχολογική πίεση που αισθανόταν λόγο της «κακοτυχίας που τον βρήκε». Η 

αµηχανία και από τις δυο πλευρές ήταν µικρής διάρκειας και σύντοµα 

αποκαταστάθηκε η οµαλή πορεία της διαδικασίας. Τέλος ορισµένες φορές είτε  ο 

ερευνητής κλήθηκε να προσφέρει τις ιατρικές του υπηρεσίες σε επείγοντα 

περιστατικά που διακοµίστηκαν από το Ε.Κ.Α.Β. , είτε ο χώρος που ο πληροφορητής 

συµπλήρωνε το ερωτηµατολόγιο χρειάζονταν για την διεκπεραίωση κάποιας 

ιατρικής πράξης. Οπότε και στις δύο περιπτώσεις αναγκαστικά διακόπηκε η όλη 

διαδικασία συµπλήρωσης του φυλλαδίου και δυσκολεύτηκε η ολοκλήρωση της 

έρευνας. Οι αστάθµητοι αυτοί παράγοντες µε την υποµονή όλων των εµπλεκοµένων 

αλλά κυρίως µε την κατανόηση από τη µεριά των πληροφορητών για την 

σηµαντικότητα και την επιστηµονική αρτιότητα της όλης ενέργειας ξεπεράστηκαν. 

 

9.3 Αποτελέσµατα της έρευνας 

  

Στην παρουσίαση που ακολουθεί επιχειρώ να µεταφέρω τις απόψεις των 

πασχόντων από ρήξη Π.Χ.Σ. µελετώντας διεξοδικά τις απαντήσεις τους στο 

ερωτηµατολόγιο και να επεξηγήσω την κοινωνική διάσταση της πάθησης όπως 

επίσης και τους παράγοντες που επηρεάζουν την καθηµερινότητα τους. Οι 

πληροφορητές µου είναι τρεις άνδρες και δύο γυναίκες  µε µέσο όρο ηλικίας τα 

σαράντα πέντε έτη από τους οποίους  µε τρεις έχω έρθει δύο φορές σε προσωπική 

επικοινωνία στους χώρους του Νοσοκοµείου και µε τους υπόλοιπους δύο, τρεις 

φορές εξαιτίας κυρίως µικροεπιπλοκών της κατάστασης τους. Τέσσερις από αυτούς 

ήταν απόφοιτοι πανεπιστηµιακών σχολών και ένας Γυµνάσιου.  

 

9.3.1 ∆ιάγνωση της ρήξης του Π.Χ.Σ. και ένταξη σε αυτήν την κατηγορία 

ασθενών. 

 

Ανεξαρτήτως από το πότε και κάτω από ποιες συνθήκες έγινε η διάγνωση της 

ρήξης του Π.Χ.Σ. όλοι οι πάσχοντες θυµούνται µε διαφορετική ένταση τη στιγµή του 

τραυµατισµού τους. Ποικίλα συναισθήµατα και σκέψεις γεννούνται στον καθένα. 

Για άλλους κυρίως νεαρότερης ηλικίας η συγκεκριµένη στιγµή αποτέλεσε το τέλος 

ενός τρόπου ζωής που θεωρείται σε γενικές γραµµές «φυσιολογικός» και 
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«ανέµελος»  και η αρχή ορισµένων πιο περιοριστικών και αυστηρών κανόνων. Οι 

πάσχοντες προσπάθησαν να µην επιβαρύνουν επιπλέον την υγεία τους αλλά να 

συνεχίσουν να ζουν µια καθηµερινότητα όσο το δυνατόν πιο συµβατή  σε σχέση µε 

τη πρότερη κατάσταση τους. Αντίθετα σε κάποια άλλα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας η 

ένταξη στην κατηγορία των πασχόντων από ρήξη ΠΧΣ έγινε κάτω από  πιο 

φυσιολογικές συνθήκες αφού λόγω ηλικίας και κατ΄ επέκταση της επακόλουθης 

ωριµότητας τους, ήταν πιο συνειδητοποιηµένοι µε την ιδέα ενός τραυµατισµού. 

 

 

9.3.2 Κοινωνική ζωή 

 

Η ρήξη του Π.Χ.Σ. εξ ορισµού επηρεάζει και αλλάζει την κοινωνική ζωή του 

πάσχοντα σε κάθε επίπεδο και σε διαφορετικό βαθµό. Στον τρόπο που βλέπει και ζει 

την καθηµερινότητα του, τις αξίες του, τα πιστεύω του, τις προτεραιότητες του. Τον 

αλλάζει όχι µόνο ατοµικά αλλά και ως µέλος του κοινωνικού του περιβάλλοντος. Ο 

ρόλος του ως σύζυγος, ως γονέας, ως σύντροφος, ως εργαζόµενος περνάει σε άλλη 

φάση. Οι δυσκολίες που συναντά στο να ανταποκριθεί στους παραπάνω ρόλους 

εξαρτώνται άµεσα από τις σωµατικές και συναισθηµατικές του ικανότητες. Και 

αυτές όπως θα διαπιστώσουµε είναι συνυφασµένες µε την ηλικία του πάσχοντος, την 

εµφάνιση χρόνιων επιπλοκών, την συµπαράσταση του οικείου περιβάλλοντος του, 

το µορφωτικό του επίπεδο, το φύλο του κ.α.. 

 Συγκεκριµένα οι γυναίκες της έρευνας εµφανίζουν αυξηµένη κοινωνικότητα 

µιας και στη σχετική ερώτηση απάντησαν ότι τον τελευταίο µήνα µετά τον 

τραυµατισµό τους οι καθηµερινές τους κοινωνικές δραστηριότητες µε την 

οικογένεια, τους φίλους κτλ επηρεάστηκαν πολύ θετικά σε αντίθεση µε τους άνδρες 

των οποίων οι απαντήσεις διακυµάνθηκαν από το καθόλου έως την απάντηση 

αρκετά αρνητικά. Όσον αφορά το µορφωτικό επίπεδο οι τέσσερις πληροφορητές µε 

πανεπιστηµιακή µόρφωση φάνηκε από τις απαντήσεις που έδωσαν, ότι βίωναν 

καλύτερη ποιότητα ζωής σε σχέση µε τον πληροφορητή που ήταν απόφοιτος 

Γυµνασίου. Αυτό αποδόθηκε στην καλύτερη κατανόηση και σχολαστικότερη 

εφαρµογή των ιατρικών οδηγιών καθώς και στην αρτιότερη κοινωνικοποίηση τους 

ως  άτοµα. 
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Η οικογένεια του πάσχοντα ή της/του συντρόφου του, ως ο πυρήνας της 

κοινωνίας είναι η πρώτη που καλείται να αντιµετωπίσει το γεγονός της νόσου του 

δικού της ατόµου. Μεταβάλλονται οι ισορροπίες µε τα υπόλοιπα µέλη της 

οικογένειας και επηρεάζονται οι σχέσεις τους. Είναι αναµφισβήτητο ότι οι 

διαπροσωπικές επαφές του πάσχοντος είτε είναι εντός είτε εκτός της οικογένειας 

περνάνε σε άλλο επίπεδο. Από την άλλη κάποιος από τους πληροφορητές, δεν 

θυµάται να άλλαξε κάτι στην συµπεριφορά της  οικογένειας, αλλά ούτε και στις 

υπόλοιπες διαπροσωπικές του σχέσεις ίσως γιατί από µόνος του είναι πολύ 

συνειδητοποιηµένος και  πειθαρχηµένος.  

Ένας άλλος σηµαντικός τοµέας που επηρεάζεται αναφορικά µε την 

κοινωνική ζωή του πάσχοντα από ρήξη Π.Χ.Σ. είναι η ικανότητα του για εργασία. 

Αλλά και αντίστροφα µπορεί να υποστηριχθεί εύλογα ότι η ίδια η φύση της εργασίας 

µπορεί να επιβαρύνει την σωµατική ευεξία του πάσχοντα. Η αδυναµία, η κούραση 

και η εξάντληση, επακόλουθα της ρήξης του Π.Χ.Σ. προκαλούν µείωση της 

ικανότητας του να εργαστεί. Επίσης η ίδια η εργασία από την φύση της (π.χ. 

στρατιωτικοί, οικοδόµοι, αθλητές) δυσχεραίνει το άτοµο να ακολουθεί το απαιτητικό 

επαγγελµατικό πρόγραµµα που χρειάζεται και πολλές φορές και τα δύο. 

Χαρακτηριστικά ένας από τους συµµετέχοντες υποστήριξε ότι  είχε αρχίσει να 

εµφανίζει µεταπτώσεις και στην ψυχολογία του,  κυρίως σε περιόδους που καλούταν 

να καταβάλει έντονη σωµατική προσπάθεια λόγω της φύσεως της εργασίας του, µε 

επακόλουθο να µην καταφέρνει την επιθυµητή απόδοση (ήταν στρατιωτικός ). ∆εν 

έχει  κανένα ενδοιασµό να µιλήσει για την πάθηση του, αντίθετα είναι υπέρ αυτού, 

απλά θεωρεί και παρουσιάζει την κατάσταση του σαν άκρως προβληµατική σε 

όλους τους τοµείς. Ορισµένοι πάλι πάσχοντες αντιµετωπίζουν µε θάρρος και δύναµη 

τον εργασιακό τους τοµέα παρόλο που αρκετά συχνά η πάθηση τους δεν τους αφήνει 

να την ξεχάσουν. 

Ωστόσο δεν είναι λίγες οι φορές που εξαιτίας των γρήγορων ρυθµών της 

καθηµερινότητας, η παρουσία του πάσχοντα από ρήξη Π.Χ.Σ. σε ποικίλες 

οικογενειακές, κοινωνικές και επαγγελµατικές εκδηλώσεις είναι επιβεβληµένη. 

Ακόµα και στις περιπτώσεις αυτές και παρόλη την ανάγκη και την όρεξη του ατόµου 

να ακολουθήσει τους παλιούς του ρυθµούς, κάποια υπάρχοντα κινητικά προβλήµατα 
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τον εµποδίζουν και του επιβεβαιώνουν την επίκτητη ως ένα βαθµό αναπηρία του. 

Παρόλα αυτά αντλεί δύναµη και κουράγιο και δεν το βάζει κάτω. 

 

9.3.3  Σχέσεις µε το υγειονοµικό περιβάλλον 

 

Γεγονός είναι ότι µε τη διάγνωση της ρήξης του Π.Χ.Σ. αρχίζει ένας νέος 

τρόπος ζωής για τον ίδιο και τους οικείους του. Ο ίδιος µπαίνει σε µια διαδικασία 

επιλογής του φορέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών (∆ηµόσιο ή ιδιωτικό) και βέβαια 

καλείται να επιλέξει τον ιατρό στον οποίο λόγω της φύσης της πάθησης, η οποία δεν 

επιδέχεται φαρµακευτική  θεραπεία παρά επιβάλλει την εισαγωγή του ασθενούς στο 

χειρουργείο, θα εµπιστευτεί το σώµα του για να του αποκαταστήσει τη συνδεσµική 

βλάβη και να τον βοηθήσει και ψυχικά να επανέλθει στην πρωτύτερη ψυχοσωµατική 

ευεξία.  Λόγω όλων των παραπάνω αλλά και λόγω της σοβαρότητας των επιπλοκών 

της πάθησης, είναι γεγονός ότι δηµιουργείται µια ιδιαίτερη σχέση µε το 

ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Οι τρεις στους πέντε από τους συµµετέχοντες στην 

έρευνα έµειναν ικανοποιηµένοι από την παροχή ιατρονοσηλευτικών υπηρεσιών στο 

Νοσοκοµείο µας και απάντησαν ότι η αντιµετώπιση και εξυπηρέτηση τους ήταν 

άριστη. ∆ύο στους πέντε από τους πληροφορητές ανέφεραν ότι δεν έµειναν 

ικανοποιηµένοι. Αυτό γιατί κατά τη διάρκεια της εξέτασης τους για το συγκεκριµένο 

πρόβληµα αυτή χρειάστηκε να διακοπεί τουλάχιστον τρεις φορές λόγω προσέλευσης 

υπερεπειγόντων περιστατικών που έχρηζαν αµεσότερης ιατρικής αντιµετώπισης. 

Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα την πολύωρη χρονική επιµήκυνση της δικής τους 

κλινικής εξέτασης και κατά συνέπεια την παράτασης του δικού τους πόνου, αγωνίας 

και της αβεβαιότητας. 

 

 

9.3.4 Ατοµικές στάσεις και αντιλήψεις 

 

Είναι εύκολα αντιληπτό ότι η ρήξη του Π.Χ.Σ. αποτελεί µια πάθηση που 

συνιστά στην κυριολεξία τρόπο ζωής. Μεταβάλλει τη καθηµερινότητα του ασθενή 

αναφορικά µε τον τρόπο που ζει, τις κοινωνικές του σχέσεις και την εργασία του. Οι 

παρεµβάσεις στη ρήξη του Π.Χ.Σ. στοχεύουν στην αντιµετώπιση της 
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πολυπαραγοντικά: προσαρµογή των δραστηριοτήτων του πάσχοντος στα νέα 

καθηµερινά δεδοµένα, αύξηση σωµατικής δραστηριότητας και αλλαγών στον τρόπο 

ζωής και συµπεριφοράς. Εποµένως µεταβάλλει  και την ατοµική του στάση ζωής, 

τον τρόπο που βλέπει το παρόν και το µέλλον του. Έχει µεγάλη σηµασία να γίνει 

αντιληπτό κατά πόσο αισθάνεται ότι ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους ανθρώπους και 

κατά πόσο υγιής ή άρρωστος  αισθάνεται. 

Η ρήξη του Π.Χ.Σ. στην ήπια φάση της δεν εµφανίζει σηµεία της νόσου στον 

τυχαίο παρατηρητή ή ακόµα και στους φίλους του. Αυτό τον κάνει να αισθάνεται 

καλύτερα στις κοινωνικές του εκδηλώσεις και να προσπαθεί να απολαύσει τις χαρές 

της ζωής στηριζόµενος παράλληλα και στο κοντινό του περιβάλλον το οποίο τον 

ωθεί να διάγει όσο το δυνατόν µια πιο φυσιολογική καθηµερινότητα. Οι πιθανές 

όµως σωµατικές διαταραχές του, τον κάνουν να έχει και συναισθηµατικές 

µεταπτώσεις. Η αντίληψη για τις αλλαγές της ζωής των πασχόντων  από ρήξη 

Π.Χ.Σ, η στάση τους για το παρόν, οι φόβοι και οι προσδοκίες τους για το µέλλον 

αντανακλούνται στις απαντήσεις τους στο ερώτηµα για το αν περιµένουν η υγεία 

τους να επιδεινωθεί στο µέλλον.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Συµπεράσµατα – Προτάσεις αντιµετώπισης 

 

Στη µελέτη αυτή επιχειρήθηκε να διερευνηθεί η ρήξη του Π.Χ.Σ. µέσα από 

τα µάτια του ίδιου του πάσχοντος, να εξεταστεί η κατάσταση του από την σκοπιά 

του υποκειµένου και να αποδοθεί η κοινωνική διάσταση της νόσου. Πως δηλαδή 

βιώνουν οι πάσχοντες αυτή καθαυτή τη ρήξη του Π.Χ.Σ., τη σηµασία και το νόηµα 

που δίνουν σε συγκεκριµένες καταστάσεις και γεγονότα ως προς αυτή.   

Η οπτική αυτή συνίσταται στην ανάδειξη της προσωπικής θεώρησης των 

ίδιων των πασχόντων  βάσει των στάσεων, των αντιλήψεων και των συµπεριφορών 

που έχουν δηµιουργηθεί µέσα από τα στοιχεία του χαρακτήρα τους, τις κοινωνικές 

τους σχέσεις και τις εµπειρίες τους από την ηµέρα του τραυµατισµού τους. Ο 

ερευνητής έκανε προσπάθεια να εισέλθει στον κόσµο του ασθενούς, να δει την 

ασθένεια µέσα από τα µάτια του έτσι ώστε να καταλάβει τις ιδέες του, τις 

προσδοκίες του και τα αισθήµατα του για την ασθένεια. 

Επιπρόσθετα, η αύξηση του ποσοστού των πασχόντων από ρήξη του Π.Χ.Σ. 

λόγω της ολοένα και αυξανόµενης ενασχόλησης του γενικού πληθυσµού  κυρίως µε 

αθλητικές δραστηριότητες ή λόγω των αυξηµένων επαγγελµατικών απαιτήσεων είχε 

σαν αποτέλεσµα αυτοί να εκδηλώνουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον για την ασθένεια 

τους. Ταυτόχρονα οι ασθενείς πλέον αναλαµβάνουν ενεργό ρόλο στην 

ιατροφαρµακευτική τους αντιµετώπιση, προβάλλοντας ανανεωµένες προσδοκίες και 

ανάγκες οι οποίες παρουσιάζουν αρκετό ενδιαφέρον, όπως έχουν δείξει έρευνες για 

ανάλογες περιπτώσεις (Κουλίζος 2012:443). Επιχειρήθηκε συνεπώς µια µελέτη 

επικεντρωµένη στον ασθενή και λιγότερο επικεντρωµένη στην ασθένεια αυτή κάθε 

αυτή (Levenstein et al. 1989). 

Από τις αναλύσεις συνάγεται ότι όλοι οι ασθενείς δεν βιώνουν µε τον ίδιο 

τρόπο τη ρήξη του ΠΧΣ. Κάποιοι αισθάνονται άγχος, καθηµερινό περιορισµό ίσως 

και περιθωριοποίηση ενώ άλλοι έχουν κατακτήσει ένα βαθµό συµφιλίωσης µε 

αυτόν. Το βίωµα αυτό βασίζεται σε µια εµπειρία ζωής και είναι αλληλένδετο µε το 

πολιτισµικό, πολιτικό, οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον από το οποίο 

προέρχονται και είναι σε επαφή.  

Καταρχήν πρωταρχική και επιβεβληµένη ανάγκη που καλούνται να 

καλύψουν οι πάσχοντες, είναι η επιλογή και προσέγγιση του εκάστοτε φορέα υγείας 
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που θα αντιµετωπίσει την πάθηση τους και όπως διαπιστώνεται ανατρέχοντας στο 

παρελθόν, θυµούνται όλοι τη διαδικασία που ακολούθησαν έως ότου καταλήξουν 

στον θεράποντα ιατρό τους. Όπως προκύπτει από την έρευνα από την αρχή αλλά και 

στη συνέχεια γεννιούνται ποικίλες σκέψεις και συναισθήµατα και η σχέση αυτή που 

αναπόφευκτα συνάπτουν µε το υγειονοµικό προσωπικό, συνεχώς 

επαναπροσδιορίζεται.  

 ∆εν θα ήταν υπερβολή να θεωρήσει κανείς ότι ο πληροφορητής νιώθει µια 

σχέση εξάρτησης µε το γιατρό του. Αυτό σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι για να  

υιοθετήσει ένα καινούριο τρόπο ζωής και να πετύχει τους θεραπευτικούς του 

στόχους που χρειάζεται,  πρέπει να δηµιουργήσει  µια µακροχρόνια επαφή µαζί του, 

που σκοπό θα έχει να επαναπροσδιορίζει ορισµένες καταστάσεις, να ελέγξει, να 

τονώσει και γιατί όχι να επιβραβεύσει την όλη προσπάθεια του, επιζητώντας να έχει 

όσο το δυνατόν κοντινότερη και ευκολότερη πρόσβαση µε αυτόν.  

Στην προσπάθεια του να βρει τον ιδανικό ειδικό που θα συνδράµει στον 

αγώνα του και φορτισµένος ταυτόχρονα µε ανασφάλεια και άγχος, συχνά 

απογοητεύεται.  Πολλές φορές εξαιτίας της υπάρχουσας χαοτικής κατάστασης στους 

χώρους υγείας, διαπιστώνει πως η σχέση γιατρού- ασθενούς δεν είναι πάντα  ιδεατή 

και η προσδοκία ενός σύστηµα υγείας πιο αποτελεσµατικού και φιλικού δεν 

υφίσταται στην πραγµατικότητα. Επίσης τις περισσότερες φορές δεν πληρούνται  οι 

προϋποθέσεις για να θεµελιωθεί µια υγιή σχέση επαρκούς επικοινωνίας και 

εµπιστοσύνης, κυρίως ανάµεσα στον ασθενή και τον γιατρό. ∆ιακρίνουµε ότι το 

δικαίωµα των πολιτών στην υγεία και στην προστασία της, το οποίο είναι 

αναµφισβήτητο και πολλαπλά κατοχυρωµένο σε µια ευνοούµενη κοινωνία πολιτών, 

συχνά ακυρώνεται στην πράξη. (Αρσενοπούλου 2010: 85). Συχνά δε λόγω της 

υπέρµετρης και συχνά άσκοπης και αλόγιστης χρήσης τον φορέων υγείας η φιγούρα 

του αποστασιοποιηµένου και τυπικού επαγγελµατία-ειδικού προβάλλει ως πρότυπο 

και ενισχύεται η αίσθηση της κοινωνικά θεµελιωµένης ανισότητας ανάµεσα στην 

ιατρική εξουσία και το πάσχον σώµα (Σαββάκης et al.2012:299).  Οι ασθενείς δεν 

είναι πλέον άτοµα µε τα δικά τους ατοµικά, ιδιαίτερα συµπτώµατα και προβλήµατα, 

αλλά αντιµετωπίζονται ως «περιστατικά», ως «περιπτώσεις» (Σαββάκης et 

al.2012:291).  
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Επίσης όσον αφορά το φύλο τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι ο 

γυναικείος πληθυσµός παρουσιάζει αυξηµένη κοινωνικότητα προκειµένου ίσως να 

γεµίσει τα συναισθηµατικά του κενά, να ξεφύγει από την ρουτίνα και την 

καθηµερινότητα και να µη νιώθει κοινωνικά αποµονωµένος. Αντίθετα οι άντρες µε 

ρήξη ΠΧΣ παρουσιάζουν αύξηση της σωµατικής τους λειτουργικότητας. Αυτό 

πιθανόν να οφείλεται στην συχνότερη και πιο έντονη ενασχόληση τους µε τον 

αθλητισµό, στις περισσότερες απαιτήσεις στο εργασιακό στίβο, στον σκληρό 

ανταγωνισµό και στις αυξηµένες υποχρεώσεις του εργασιακού χώρου στην σηµερινή 

εποχή που επιβάλλει εντονότερους ρυθµούς και υψηλή αποδοτικότητα.  

Από την άλλη η εκπαίδευση φάνηκε ότι επιδρά στην µεταβολή της ποιότητας 

ζωής των συµµετεχόντων στην έρευνα. Καλύτερη  διαβίωση φαίνεται να έχουν οι 

απόφοιτοι Πανεπιστηµίου. Το παραπάνω µπορεί να ερµηνευθεί  λαµβάνοντας υπόψη 

το γεγονός ότι οι συγκεκριµένοι φαίνεται να έχουν  γενικά πληρέστερη εικόνα  της 

κατάστασης τους, είτε από τις επεξηγήσεις του θεράποντος ιατρού είτε µέσω 

ενηµέρωσης από το internet, και αυτό είναι το µυστικό για την άριστη 

µετεγχειρητική προσαρµογή τους. Επίσης λόγω της µόρφωσης τους και της 

γενικότερα καλύτερης κουλτούρας τους αντιµετωπίζουν ωριµότερα την πάθηση τους 

και είναι πιο συµµορφωµένοι ως προς τις οδηγίες του ιατρονοσηλευτικού 

προσωπικού της µονάδας. 

Αναλύοντας ταυτόχρονα την οικονοµική διάσταση της νόσου διαπιστώνουµε 

ότι λόγω του αυξηµένου κόστους της χειρουργικής θεραπείας και του απαραίτητου 

προγράµµατος αποθεραπείας που συνιστάται καθώς και το κόστος από τις χαµένες 

εργατοώρες, η ρήξη του Π.Χ.Σ. κατατάσσεται σαν µια ιδιαίτερα δαπανηρή ασθένεια. 

Έτσι ενώ τα ιατρικά και νοσηλευτικά έξοδα που καλείται ο ασθενής να καταβάλλει 

για την αντιµετώπιση του είναι αυξηµένα, ο εργασιακός τοµέας που θα µπορούσε να 

τα εξασφαλίσει βάλλεται στην περίπτωση του και λόγω της φύσεως της πάθησης 

του, σηµαντικά. Οι ευκαιρίες για εργασία και οι δυνατότητες εξασφάλισης 

ικανοποιητικού εισοδήµατος γενικά µειώνονται όταν ο εργοδότης διαπιστώσει την 

ύπαρξη  του συγκεκριµένου κινητικού προβλήµατος. Αυτό αφορά ιδίως τον ιδιωτικό 

τοµέα και κυρίως εργασίες που κρίνεται απαραίτητη η σωµατική ακεραιότητα του 

εργαζοµένου όπου ο εργοδότης δεν διστάζει να απολύσει έναν εργαζόµενο µόνο και 

µόνο εξαιτίας της πάθησης του. Από την µεριά δε του πάσχοντα η εργασιακή του 
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ικανότητα δεν παραµένει ανεπηρέαστη και απρόσβλητη από την νόσο και τις  

πιθανές επιπλοκές της. Η αδυναµία, η κούραση, η εξάντληση,  από τα  ενδεχόµενα 

κινητικά προβλήµατα και οι ψυχολογικές µεταπτώσεις είναι κάτι παραπάνω από 

βέβαιο ότι προσβάλουν την ψυχοσωµατική του ευεξία και αντανακλώνται στην 

εργασία του. Ωστόσο και η ίδια η εργασία του ανάλογα µε την φύση της και το πόσο 

απαιτητική είναι κάποιες φορές µπορεί να επιβαρύνει την οµαλή πορεία της υγείας 

του. 

Μέσα από τις πληροφορίες των ασθενών διαπιστώθηκαν επίσης µεταβολές 

και διακρίσεις εκτός από το εργασιακό και στο οικογενειακό και κοινωνικό 

περιβάλλον. Οι σχέσεις αυτές διαταράσσονται και µεταβάλλονται αρνητικά τις 

περισσότερες φορές αφού πιθανόν τα κοντινά πρόσωπα του πάσχοντα, ακόµα και οι 

ίδιοι οι συγγενείς του, δυσκολεύονται να αποδεχτούν την µεταβολή της κατάστασης 

του δικού τους ανθρώπου, δυσκολεύοντας έτσι και τον ίδιο τον πάσχοντα στον 

αγώνα του να υπερνικήσει τις όποιες δυσκολίες και προβλήµατα του 

παρουσιάζονται. Άλλοτε πάλι οι συγγενείς µην ξέροντας ως ποια βαθµό πρέπει και 

µπορούν να επεµβαίνουν στην καθηµερινότητα του και να τον βοηθήσουν έχουν την 

ψευδαίσθηση ότι υπερπροστατεύοντας τον, τον προφυλάσσουν από την κοινωνία 

µας η οποία όσο εκσυγχρονισµένη και προοδευτική θέλει να προβάλλεται, ορισµένες 

καταστάσεις  δεν τις  έχει αποδεχτεί πλήρως. Έτσι όµως αντί να διευκολύνουν τις 

καθηµερινές δραστηριότητες του ατόµου µε την οικογένεια και τους φίλους του και 

να τον ωθήσουν όσο το δυνατόν στους παλιούς φυσιολογικούς του ρυθµούς αντίθετα 

των επηρεάζουν αρνητικά µεγεθύνοντας το πρόβληµα του. 

Λαµβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη µας συµπεραίνουµε ότι είναι  

επιτακτική ανάγκη η ολοκληρωµένη και επιστηµονικά τεκµηριωµένη παρέµβαση 

που θα στοχεύει στην ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του πάσχοντα και συγχρόνως 

στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Για να επιτευχθούν αυτά αποδεικνύεται ότι 

τα πιο αποδοτικά προγράµµατα είναι τα εξατοµικευµένα, εντατικά και µακράς 

διάρκειας. Καταρχήν µια οµάδα από επαγγελµατίες υγείας αποτελούµενη από 

γιατρούς χειρουργούς ορθοπεδικούς, φυσιάτρους και φυσικοθεραπευτές καθώς και 

νοσηλευτές, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, θα πρέπει 

να σχεδιάσουν τα συγκεκριµένα προγράµµατα υποστήριξης τόσο του πάσχοντα όσο 

και της οικογένειάς του. Συµπεριφοριστικές τεχνικές, εκπαίδευση, πρακτική, σαφής 
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στοχοθεσία και κλίµα συνεργασίας πρέπει πάντα να αποτελούν τη βάση τους. 

Ξεκινώντας να δηµιουργούν µια ατµόσφαιρα εµπιστοσύνης, θα πρέπει να τον 

ενηµερώσουν ενδελεχώς για την ασθένεια, τις θεραπείες και τις συνέπειες, 

προϋπόθεση απαραίτητη για την συνειδητοποίηση της σοβαρότητας της νόσου του 

και την  θετική προσαρµογή του στη  πάθηση καθώς και την έµπρακτη συµµετοχή 

του και συµµόρφωση στις οδηγίες των ειδικών.  

Εδώ ο ρόλος του γιατρού είναι σηµαντικός ο οποίος  οφείλει να λάβει υπόψη 

του πρώτα από όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ασθενούς: να δηµιουργεί 

ένα κλίµα συνεργασίας, αµεσότητας, έλεγχου και επιβράβευσης, να εφαρµοστεί το 

πληροφοριακό µοντέλο της σχέσης γιατρού ασθενούς κατά το οποίο ο ασθενής είναι 

καταναλωτής-χρήστης υπηρεσιών υγείας και είναι προς το συµφέρον του να κρίνει 

και να λαµβάνει αποφάσεις. Ο γιατρός παράλληλα χρειάζεται να παρέχει σωστή 

πληροφόρηση για την λήψη αποφάσεων και να εκτελεί µε άρτιο επιστηµονικό 

τρόπο,  την κλινική και απεικονιστική εξέταση για την όσο το δυνατό πιο έγκαιρη 

και έγκυρη διάγνωση και σύµφωνα µε τους τελευταίους κανόνες της ιατρικής 

επιστήµης και την  πιο σύγχρονη τεχνική χειρουργικής θεραπείας. 

Απαραίτητη στη συνέχεια κρίνεται η σωστή εξατοµικευµένη επιλογή του 

προγράµµατος  αποθεραπείας και µυϊκής ενδυνάµωσης µε την αρωγή και σωστή 

φροντίδα του εξειδικευµένου για αυτή τη φάση της θεραπείας, προσωπικού.  

 

Βέβαια για την δύσκολη πολλές φορές αυτή αλλαγή σίγουρα οι πάσχοντες 

έχουν ανάγκη υποστήριξης και συµπαράστασης από ειδικούς ψυχιάτρους- 

ψυχολόγους. Πιθανώς να απογοητευτούν στην προσπάθεια τους αυτή οπότε µπορεί 

να χρειαστούν και ψυχολογική υποστήριξη (ακόµα και φαρµακευτική αγωγή) 

προκειµένου να ενθαρρυνθούν και να συνεχίσουν. Η ψυχολογική υποστήριξη καλό  

είναι να στοχεύσει στο να µειώσει το άγχος και την ανασφάλειά τους και να 

βοηθήσει στην δύσκολη προσπάθεια τους. Επίσης δόκιµο θα ήταν να υπάρχει 

ενηµέρωση και του φιλικού, οικογενειακού περιβάλλοντός τους, για τη φύση της 

ασθένειας, τη θεραπεία, τις επιπλοκές καθώς και για το πώς µπορούν ουσιαστικά να 

τους βοηθήσουν στην προσπάθεια  αυτή. 

Η πολυπαραγοντική και άρτια οργανωµένη αυτή προσπάθεια αντιµετώπισης 

των ασθενών µε ρήξη του Π.Χ.Σ. σκοπό έχει την όσο το δυνατό γρηγορότερη και πιο 
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επιτυχηµένη επανένταξη τους στο εργασιακό οικογενειακό και κοινωνικό τους 

περιβάλλον. Παράλληλα καθοριστικής σηµασίας είναι και η ύπαρξη κρατικής 

µέριµνας µε την απαραίτητη κάλυψη των επερχόµενων οικονοµικών δαπανών 

καθολη τη διάρκεια νοσηλείας και αποθεραπείας αφού τα οφέλη από την ταχύτερη 

επάνοδο στον εργασιακό στίβο  είναι άµεσα και µακροπρόθεσµα τόσα πολλά, που 

αξίζει κάθε προσπάθεια. Λαµβάνοντας τα παραπάνω υπόψη και δεδοµένου του 

γεγονότος ότι η ρήξη του ΠΧΣ εξαιτίας της τρέχουσας καθηµερινότητας έχει 

συνεχώς αυξηµένη συχνότητα και µε δεδοµένο ότι ο µοναδικός τρόπος 

αντιµετώπισης είναι η χειρουργική αποκατάσταση δηµιουργεί το ερέθισαν για 

επιπλέον διερεύνηση του ζητήµατος και επέκταση της έρευνας στο µέλλον.   
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