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Αιτιολογία & πρόληψη των κακώσεων

του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου

Εισαγωγή

Ο	πρόσθιος	χιαστός	σύνδεσμος	είναι	ο	σύνδεσμος	του	
γόνατος	ο	οποίος	υφίσταται	συχνότερα	τραυματισμό1,2.	
Η	συχνότητα	της	κάκωσης	αυτής	αυξάνεται	συνεχώς,	
με	τη	συμμετοχή	όλο	και	περισσότερων	ατόμων	στον	
επαγγελματικό	ή	ερασιτεχνικό	αθλητισμό3,4.	Στις	ΗΠΑ	οι	
κακώσεις	του	συνδέσμου	αυτού	αφορούν	1/3000	άτομα	
του	γενικού	πληθυσμού	κάθε	χρόνο,	ενώ	η	συχνότητα	
τραυματισμού	του	συνδέσμου	αυτού	είναι	ακόμη	μεγα
λύτερη	στις	νεότερες	ηλικίες.	Συγκεκριμένα	στις	ηλικίες	
μεταξύ	των	15	και	45	ετών,	όπου	αντιπροσωπεύονται	
και	τα	άτομα	με	τη	μεγαλύτερη	συμμετοχή	σε	αθλητικές	
δραστηριότητες,	η	συχνότητα	του	τραυματισμού	του	
ΠΧΣ	υπολογίζεται	σε	1/17505.
Ο	πρόσθιος	χιαστός	σύνδεσμος	έχει	ως	κύρια	λειτουρ
γία	την	παρεμπόδιση	της	πρόσθιας	μετατόπισης	της	
κνήμης	σε	σχέση	με	το	μηρό	στις	δραστηριότητες	ανοι
κτής	κινητικής	αλυσίδας	και	επίσης	τον	περιορισμό	της	
οπίσθιας	μετατόπισης	του	μηριαίου	όταν	η	κνήμη	είναι	
ακινητοποιημένη,	όπως	στις	δραστηριότητες	της	κλειστής	
κινητικής	αλυσίδας6.
Συγχρόνως	αποτελεί	σημαντικό	παράγοντα	για	την	εξα
σφάλιση	της	φυσιολογικής	κινητικότητας	του	γόνατος,	

αφού	συνεισφέρει	τόσο	στη	στατική	όσο	και	στη	δυνα
μική	σταθερότητα	της	άρθρωσης7,8,9,10.
H	οξεία	ρήξη	του	ΠΧΣ	είναι	μια	συχνή	κάκωση	τόσο	σε	
αθλητές	όσο	και	σε	μη	ασκούμενους,	που	έχει	ως	αποτέ

λεσμα	τη	μηχανική	αστάθεια	και	την	τελική	έκπτωση	της	
λειτουργικότητας	του	γόνατος11.	Ο	τραυματισμός	του	
συνδέσμου	αυτού	και	η	αποκατάστασή	του	έχει	ως	συ
νέπεια	την	απώλεια	σημαντικού	αριθμού	εργατοωρών	
και	την	επιβάρυνση	του	συστήματος	υγείας	με	μεγάλα	
ποσά.	Στις	ΗΠΑ	υπολογίζεται	ότι	η	αποκατάσταση	μόνο	
των	50.000	ρήξεων	του	ΠΧΣ	κοστίζει	περί	το	1	δισεκα
τομμύριο	δολάρια6.	Στο	ποσό	αυτό	δε	συμπεριλαμβά
νεται	το	κόστος	από	τη	συντηρητική	αντιμετώπιση	των	
τραυματισμών	αυτών,	τη	μετεγχειρητική	αποκατάσταση,	
τις	μετεγχειρητικές	επιπλοκές	ή	τις	συνέπειες	σε	βάθος	
χρόνου	στην	κατάσταση	της	υγείας	του	ασθενούς	από	
τους	τραυματισμούς	αυτούς5.
Για	τους	λόγους	αυτούς	γίνεται	φανερή	η	σημασία	
της	πρόληψης	των	τραυματισμών	του	συνδέσμου	και	
των	αρνητικών	συνεπειών	τους	για	τον	ασθενή	και	το	
κοινωνικό	σύνολο.

Αιτιολογία

Περίπου	30%	όλων	των	τραυματισμών	του	ΠΧΣ	εί
ναι	αποτέλεσμα	άμεσης	επαφής	με	άλλο	συμπαίκτη	
ή	αντικείμενο5.	Το	υπόλοιπο	70%	των	κακώσεων	δεν	
οφείλεται	στο	μηχανισμό	αυτό.	Οι	βασικοί	μηχανισμοί	
των	τραυματισμών	του	ΠΧΣ	οι	οποίοι	δεν	είναι	αποτέ
λεσμα	άμεσης	επαφής	παραμένουν	αδιευκρίνιστοι.	Με	
μεγαλύτερη	συχνότητα	τραυματισμών	του	ΠΧΣ	που	δεν	
οφείλονται	σε	άμεση	επαφή	εμφανίζεται	σε	δραστη

ριότητες	όπως	η	απότομη	μείωση	της	ταχύτητας	του	
αθλητή,	η	προσγείωση	με	στροφή	πάνω	στο	κάτω	άκρο,	
οι	αδέξιες	προσγειώσεις	μετά	από	άλμα	και	η	απώλεια	
του	ελέγχου	της	κίνησης	από	τον	αθλητή5.	Μια	πιθανή	
εξήγηση	αυτών	των	τραυματισμών	αποτελεί	το	γεγονός	
ότι	έχουν	συμβεί	αλλαγές	στο	πρότυπο	ενεργοποίησης	
των	μυϊκών	ομάδων	οι	οποίες	ελέγχουν	σε	φυσιολογικές	
συνθήκες	την	άρθρωση	του	γόνατος.	Έτσι	ο	νευρομυϊκός	
έλεγχος	καθίσταται	ανεπαρκής	και	η	λανθασμένη	ή	η	
καθυστερημένη	ενεργοποίηση	του	νευρικού	συστήματος	
δεν	εξασφαλίζει	την	αποτελεσματική	μυϊκή	προστασία	
στην	άρθρωση33.
Οι	πιθανοί	παράγοντες	κινδύνου	για	τους	τραυματισμούς	
αυτούς	διακρίνονται	σε	2	μεγάλες	κατηγορίες:	τους	ε
ξωγενείς	και	τους	ενδογενείς	παράγοντες.
Εξωγενείς	παράγοντες	κινδύνου	είναι	οι	περιβαλλοντικοί	
(εξοπλισμός,	υποδήματα,	έδαφος),	το	επίπεδο	ανταγω
νισμού	και	το	επίπεδο	προπόνησης,	ενώ	οι	ενδογενείς	
παράγοντες	μπορεί	να	είναι	ορμονικοί,	ανατομικοί	(γωνία	
Q,	μέγεθος	μεσοκονδυλίου	εντομής	κ.ά.)	και	εμβιομηχα
νικοί	(νευρομυϊκός	έλεγχος,	κινητική	δεξιότητα,	ιδιοδε
κτική	αισθητικότητα).

Α. Εξωγενείς παράγοντες

1. Περιβαλλοντικοί παράγοντες
Ι.	Τύπος	υποδήματος
Σε	προοπτική	μελέτη	έχει	παρατηρηθεί	η	μεγαλύτερη	
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Οι	ρήξεις	του	προσθίου	χιαστού	συνδέσμου	(ΠΧΣ)	είναι	συχνές	κακώσεις	του	γόνατος,	οι	οποίες	αφορούν	
κυρίως	άτομα	νεαρής	ηλικίας	με	αυξημένη	δραστηριότητα.	Το	κοινωνικοοικονομικό	κόστος	που	προκαλεί	

η	αντιμετώπιση	και	αποκατάσταση	των	κακώσεων	του	ΠΧΣ	είναι	μεγάλο.	Για	τους	λόγους	αυτούς	η	πρόληψη	
των	κακώσεων	του	συνδέσμου	θεωρείται	επιβεβλημένη.	Στην	εργασία	αυτή	αναλύονται	οι	παράγοντες	κινδύνου

κάκωσης	του	συνδέσμου	και	επιχειρείται	η	κατανόηση	των	ενδογενών	και	εξωγενών	μηχανισμών	τους.	
Προσεγγίζονται	οι	τρόποι	παρέμβασης	στους	μηχανισμούς	εκείνους	στους	οποίους	οι	κατάλληλες	προσαρμογές	

θα	συνεισφέρουν	στη	μείωση	της	συχνότητας	των	τραυματισμών	του	ΠΧΣ.

Εικόνα 1.	Ο	ΠΧΣ		
αποτελεί	σημαντι-
κό	παράγοντα	για	
την	εξασφάλιση	
της	φυσιολογικής	
κινητικότητας	του	
γόνατος.

Εικόνα 2.	Μαγνητική	τομογραφία	γόνατος	-	Ρή-
ξη	ΠΧΣ.

Εικόνα 3.	Η	χρήση	προφυλακτικών	ναρθήκων	
του	γόνατος	ως	μέσου	πρόληψης	των	τραυμα-
τισμών	του	ΠΧΣ	δεν	έχει	τεκμηριωθεί.

Kάμψη Έκταση

ΠΧΣ



συχνότητα	τραυματισμών	του	ΠΧΣ	σε	αθλητές	αμερι
κανικού	ποδοσφαίρου	που	φορούσαν	υποδήματα	με	
μεγαλύτερες	βεντούζες	στην	περιφέρεια	της	σόλας	και	
ένα	μικρότερο	αριθμό	βεντουζών	στο	εσωτερικό	της,	
σε	σχέση	με	άλλους	τύπους	υποδημάτων12.
Η	μεγαλύτερη	στροφική	αντίσταση	μεταξύ	του	υποδή
ματος	και	του	εδάφους	πιθανό	να	εξηγεί	τη	μεγαλύτερη	
συχνότητα	των	τραυματισμών.	Τα	υποδήματα	αυτά	
εξασφαλίζουν	μεγαλύτερη	απόδοση,	σε	βάρος	όμως	
της	ασφάλειας,	γεγονός	που	επιβάλλει	την	ανάλυση	
των	προδιαγραφών	που	θα	εξασφαλίζουν	και	τους	δύο	
αυτούς	παράγοντες5.

ΙΙ.	Έδαφος
Ένας	ανισόπεδος	αγωνιστικός	χώρος,	όπως	ένα	γήπεδο	
με	γρασίδι	στο	οποίο	υπάρχουν	λακκούβες,	προδιαθέτει	
σε	τραυματισμούς	του	συνδέσμου.	Σε	μία	μελέτη,	πολλοί	
ασθενείς	αναφέρουν	την	προσγείωση	ή	το	βηματισμό	
κατά	τη	στιγμή	του	τραυματισμού5.	Η	αδέξια	κατά	κάποιο	
τρόπο	στάση	του	άκρου	ποδός	δεν	δίνει	περιθώρια	κι
νητοποίησης	του	μηχανισμού	του	νευρομυϊκού	ελέγχου	
και	ενεργοποίησης	των	μυϊκών	εκείνων	ομάδων	οι	οποί
ες	προστατεύουν	το	σύνδεσμο	από	τον	τραυματισμό.	
Οι	τραυματισμοί	του	ΠΧΣ	οι	οποίοι	δεν	οφείλονται	σε	
επαφή	με	αντίπαλο	ή	κάποιο	αντικείμενο	σύμφωνα	με	
τους	Scrantοn	και	συν.	συμβαίνουν	πιο	συχνά	σε	ξηρό	
αγωνιστικό	έδαφος13.
Αξιοσημείωτη	είναι	η	αναφορά	σε	δύο	μελέτες	της	μεγα
λύτερης	επίπτωσης	των	τραυματισμών	στο	γόνατο,	την	
ποδοκνημική,	τους	ισχιοκνημιαίους	και	γενικά	το	κάτω	άκρο	
σε	αθλητές	οι	οποίοι	αγωνίζονται	σε	τεχνητό	χλοοτάπη
τα,	σε	σχέση	με	αυτούς	που	συμμετέχουν	σε	αθλήματα	
τα	οποία	λαμβάνουν	χώρα	σε	φυσιολογικό	γρασίδι.	Το	
γεγονός	αυτό	χρήζει	περαιτέρω	μελέτης14,15.

ΙΙΙ.	Νάρθηκες
Κατά	το	τέλος	της	δεκαετίας	του	1970	εισήχθη	η	χρή
ση	προφυλακτικών	ναρθήκων	του	γόνατος	ως	μέσου	
πρόληψης	των	τραυματισμών	της	άρθρωσης.	Αν	και	
οι	πρώτες	μελέτες	ανέφεραν	τη	μείωση	των	τραυμα
τισμών	του	γόνατος16,	η	έρευνα	η	οποία	ακολούθησε	
υπέδειξε	τα	αντίθετα	αποτελέσματα17,18.	Το	1984	η	Αμε
ρικανική	Ακαδημία	Ορθοπαιδικών	Χειρουργών	κατέληξε	
στο	συμπέρασμα	ότι	δεν	υπήρχαν	επαρκή	δεδομένα	
που	να	στηρίζουν	τη	συνεισφορά	των	προφυλακτικών	
ναρθήκων	του	γόνατος	στη	μείωση	των	τραυματισμών	
της	άρθρωσης.
Η	χρήση	των	ναρθήκων	του	γόνατος	εξακολουθεί	να	
είναι	δημοφιλής	από	τους	ερασιτέχνες	και	επαγγελματί
ες	αθλητές,	χωρίς	να	υπάρχουν	επαρκή	βιβλιογραφικά	
δεδομένα	τα	οποία	να	στηρίζουν	την	ενέργεια	αυτή.	
Υποστηρίζεται	ότι	η	ευεργετική	δράση	των	ναρθήκων	
εξασφαλίζεται	από	τη	θετική	τους	επίδραση	στην	ιδιοδε
κτική	αισθητικότητα3,	αλλά	δε	βρέθηκε	να	επηρεάζουν	
την	ηλεκτρομυογραφική	δραστηριότητα,	σε	σύγκριση	με	
αθλητές	οι	οποίοι	δε	χρησιμοποίησαν	αυτό	τον	εξοπλι
σμό19.	Συμπερασματικά,	καμία	έως	σήμερα	μελέτη	δεν	
υποστηρίζει	τη	μείωση	του	αριθμού	των	ρήξεων	του	
ΠΧΣ	από	τη	χρήση	ναρθήκων	του	γόνατος.

2. Επίπεδο ανταγωνισμού
Είναι	γενικά	παραδεκτό	ότι	η	συχνότητα	των	τραυμα
τισμών	είναι	μεγαλύτερη	κατά	τη	διάρκεια	του	αγωνί
σματος	από	ό,τι	κατά	τη	διάρκεια	της	προπόνησης20.	
Σε	προοπτική	μελέτη	των	Seil	και	συν.	σε	Ευρωπαίους	
αθλητές	χειροσφαίρισης	βρέθηκε	ότι	η	συχνότητα	τραυ
ματισμού	ήταν	24	φορές	μεγαλύτερη	κατά	τη	διάρκεια	
των	αγώνων	από	αυτήν	της	προπόνησης21.
Πάνω	από	τους	μισούς	(54%)	των	τραυματισμών	αυτών	
καταγράφηκαν.	Τα	κάτω	άκρα	και	το	γόνατο	ήταν	οι	πιο	
συχνές	ανατομικές	περιοχές	τραυματισμού.
Μεγαλύτερη	συχνότητα	τραυματισμών	κατά	τη	διάρκεια	
εκτέλεσης	του	αγωνίσματος	αναφέρεται	επίσης	σε	αθλη
τές	αμερικανικού	ποδοσφαίρου22,	άνδρες	και	γυναίκες	
αθλητές	καλαθοσφαίρισης23,	άνδρες	ποδοσφαιριστές24,	
νεαρούς	αθλητές	χόκεϊ	επί	πάγου	(1720	ετών)25	και	σε	
άνδρες	αθλητές	πετοσφαίρισης26.
Οι	Myklebust	και	συν.27	κατέγραψαν	σε	προοπτική	μελέ
τη	σε	ευρωπαίους	επαγγελματίες	αθλητές	χειροσφαίρι
σης	μεγαλύτερη	κατά	30	φορές	συχνότητα	ρήξεων	του	
ΠΧΣ	στη	διάρκεια	των	αγώνων	σε	σχέση	με	αυτήν	της	
προπόνησης.	Όλοι	οι	αθλητές	υπεβλήθησαν	σε	ανακα
τασκευή	του	συνδέσμου,	η	ρήξη	του	οποίου	επιβεβαιώ

θηκε	αρθροσκοπικά.
Είναι	γενικά	αποδεκτό	ότι	η	συχνότητα	των	τραυματι
σμών	είναι	μεγαλύτερη	κατά	τη	διάρκεια	των	αγώνων,	
γεγονός	το	οποίο	πρέπει	να	οφείλεται	στο	ότι	οι	αθλητές	
υιοθετούν	πιο	επιθετική	συμπεριφορά	κατά	τη	διάρκεια	
του	ανταγωνισμού	και	έτσι	εκτίθενται	σε	μεγαλύτερο	
κίνδυνο	τραυματισμού20.

3. Επίπεδο προπόνησης
Σε	σχέση	με	το	επίπεδο	προπόνησης	δύο	μελέτες28,29	
υπέδειξαν	ότι	οι	αθλητές	με	χαμηλό	επίπεδο	δεξιοτή
των	εμφανίζουν	μεγαλύτερο	κίνδυνο	τραυματισμού,	
ενώ	σε	δύο	άλλες	αθλητές	με	υψηλό	επίπεδο	δεξιοτή
των	βρίσκονται	σε	αυξημένο	κίνδυνο30,31.	Εντούτοις	είναι	
δύσκολο	να	συγκριθούν	τα	αποτελέσματα	αυτών	των	
μελετών,	αφού	ερευνήθηκαν	διαφορετικά	αθλήματα	και	
ως	εκ	τούτου	πιθανώς	χρησιμοποιήθηκαν	διαφορετικά	
κριτήρια	κατάταξης	των	αθλητών.	Εξάλλου,	οι	αθλητές	
με	μικρότερη	εξάσκηση	των	δεξιοτήτων	τους	είναι	λογικό	
ότι	αγωνίζονται	λιγότερο	χρόνο	από	ό,τι	οι	περισσότερο	
προπονημένοι	αθλητές.	Έτσι	αθλητές	με	χαμηλό	επί
πεδο	προπόνησης	και	μικρότερη	ανάπτυξη	δεξιοτήτων	
φαίνονται	να	έχουν	τον	ίδιο	αριθμό	τραυματισμών	με	
τους	αθλητές	υψηλών	δεξιοτήτων.	Καταγράφεται	όμως	
φαινομενικά	μικρότερος	αριθμός	τραυματισμών	εξαιτίας	
της	περιορισμένης	συμμετοχής	τους	σε	δραστηριότητες	
που	ενέχουν	τον	κίνδυνο	τραυματισμού20.

Β. Ενδογενείς παράγοντες

1. Ορμονικοί παράγοντες
Η	μεγαλύτερη	επίπτωση	των	ρήξεων	του	ΠΧΣ	στις	γυναί
κες	σε	σχέση	με	τους	άρρενες	συναθλητές	τους,	ιδιαίτερα	
στα	αθλήματα	της	καλαθοσφαίρισης	και	του	ποδοσφαίρου,	
είναι	τεκμηριωμένη32.	Οι	γυναίκες	μάλιστα	υφίστανται	2	με	
6	φορές	συχνότερα	τραυματισμούς	για	το	ίδιο	άθλημα	σε	
σχέση	με	τους	άντρες.	Μία	πιθανή	εξήγηση	του	γεγονότος	
αυτού	είναι	η	επίδραση	των	οιστρογόνων	στους	μαλακούς	
ιστούς33.	Έχει	αναφερθεί	ότι	τα	οιστρογόνα	προκαλούν	
την	ελάττωση	της	σύνθεσης	του	κολλαγόνου	και	του	
πολλαπλασιασμού	των	ινοβλαστών34.	Ας	σημειωθεί	ότι	
σε	κύτταρα	ΠΧΣ	έχουν	ανευρεθεί	ορμονικοί	υποδοχείς	
τόσο	για	τα	οιστρογόνα	όσο	και	για	την	προγεστερόνη35.	
Επιπρόσθετα	αναφέρεται	ότι	τα	οιστρογόνα	έχουν	δυσμε
νή	επίπτωση	στις	κινητικές	δεξιότητες	με	τη	δράση	τους	
στο	κεντρικό	και	περιφερικό	νευρικό	σύστημα36.
Στη	διεθνή	βιβλιογραφία	ανευρίσκονται	3	μελέτες	οι	
οποίες	εξετάζουν	τη	σχέση	μεταξύ	της	φάσης	της	εμ
μήνου	ρύσεως	και	του	τραυματισμού	του	ΠΧΣ.	Οι	2	από	
αυτές	καταλήγουν	στο	συμπέρασμα	ότι	η	επίπτωση	του	
τραυματισμού	είναι	μεγαλύτερη	κατά	την	έναρξη	ή	κοντά	
στην	έναρξη	του	κύκλου27,37.	Η	τρίτη	αναφορά	υποστη
ρίζει	ότι	υπάρχει	μεγαλύτερη	συχνότητα	τραυματισμού	
κατά	την	ωορρηκτική	φάση	σε	γυναίκες	οι	οποίες	δε	λαμ
βάνουν	αντισυλληπτικά38.	Με	τα	μέχρι	σήμερα	δεδομένα	
δεν	είναι	σαφές	κατά	πόσο	η	φάση	του	κύκλου	επηρεάζει	
τη	συχνότητα	του	τραυματισμού	του	ΠΧΣ.	Είναι	πιθανόν	
ότι	οι	μεταβολές	στο	επίπεδο	των	ορμονών	επηρεάζουν	
τις	εμβιομηχανικές	ιδιότητες	του	ΠΧΣ	και	σε	συνδυασμό	
με	άλλους	παράγοντες	κινδύνου	έχουν	τελική	επίδραση	
στην	ιδιοδεκτική	αισθητικότητα,	το	νευρομυϊκό	έλεγχο	και	
τη	μηχανική	των	φορτίων20.
Απαιτείται	περισσότερη	έρευνα	ώστε	να	τεκμηριωθεί	η	
σχέση	της	φάσης	του	κύκλου	με	τη	συχνότητα	τραυματι
σμού	του	συνδέσμου.	Επί	του	παρόντος	δεν	υπάρχουν	
επαρκή	στοιχεία	τα	οποία	να	τροποποιούν	τη	δραστηριό
τητα	ή	να	υποστηρίζουν	τον	περιορισμό	των	αθλητικών	
δραστηριοτήτων	των	γυναικών	κατά	τις	διάφορες	φάσεις	
του	κύκλου.

2. Ανατομικοί παράγοντες
Ι.	Μέγεθος	μεσοκονδυλίου	εντομής
Η	πρόσκρουση	του	ΠΧΣ	στη	μεσοκονδύλιο	εντομή	έχει	
προταθεί	ως	πιθανός	ανατομικός	παράγοντας	ο	οποίος	συ
νεισφέρει	στον	τραυματισμό	του	συνδέσμου.	Σύμφωνα	με	
τους	Kennedy	και	συν.39	η	μεσοκονδύλιος	εντομή	σχήματος	
Α	αντί	της	αναστρόφου	U	εντομής	έχει	ως	αποτέλεσμα	
την	εφαρμογή	των	μεγαλύτερων	διατμητικών	δυνάμεων	
στο	οστό.	Σύμφωνα	με	τους	συγγραφείς	ο	σύνδεσμος	
προσκρούει	στο	έσω	χείλος	του	έξω	μηριαίου	κονδύλου	
όταν	στο	γόνατο	εφαρμόζονται	δυνάμεις	βλαισοποίησης.	
Σε	μελέτες	σε	πτωματικά	άκρα	ο	ΠΧΣ	έρχεται	σε	επαφή	

με	τη	μεσοκονδύλιο	εντομή	όταν	το	γόνατο	είναι	σε	πλή
ρη	έκταση40.
Η	ανάλυση	με	αξονική	τομογραφία	ασθενών	με	αμφοτε
ρόπλευρο	τραυματισμό	του	συνδέσμου	από	τους	Harner	
και	συν.41	έδειξε	στενότερη	μεσοκονδύλια	εντομή	στους	
ασθενείς	με	τραυματισμό	του	συνδέσμου,	σε	σχέση	με	
την	ομάδα	ελέγχου.
Το	μικρότερο	μέγεθος	της	μεσοκονδυλίου	εντομής	έχει	
υποδειχθεί	από	τους	LaPrade	και	Barnett42,	οι	οποίοι	μελέ
τησαν	αθλητές	με	ρήξη	του	συνδέσμου	που	συμμετείχαν	
σε	αθλήματα	όπως	το	ποδόσφαιρο,	η	καλαθοσφαίριση,	η	
πετόσφαιρα,	το	χόκεϊ	επί	πάγου	κ.λπ.	Στενότερη	μεσοκονδύ
λια	εντομή	αναφέρεται	τέλος	στην	εργασία	των	Sοuryal	
και	Freeman43	τόσο	σε	αγόρια	όσο	και	σε	κορίτσια	τα	οποία	
υπέστησαν	τραυματισμούς	του	ΠΧΣ	που	δεν	οφείλονταν	σε	
επαφή.	Αντίθετα	δεν	καταγράφηκε	στατιστικά	σημαντική	
διαφορά	στις	διαστάσεις	της	μεσοκονδυλίου	εντομής	με
ταξύ	των	αθλητών	που	υπέστησαν	τραυματισμό	του	ΠΧΣ	
από	επαφή	και	στους	μη	τραυματισμένους	αθλητές.
Η	βιβλιογραφία	σχετικά	με	τη	στένωση	της	μεσοκονδυλίου	
εντομής	ως	προδιαθεσικού	παράγοντα	ρήξης	του	ΠΧΣ	παρου
σιάζει	ορισμένους	περιορισμούς.	Οι	ακτινολογικές	τεχνικές	
που	χρησιμοποιούνται	για	τη	μέτρηση	της	μεσοκονδυλίου	
εντομής	διαφέρουν	στις	διάφορες	παραμέτρους	τις	οποίες	
λαμβάνουν	υπόψη,	όπως	τη	γωνία	κάμψης	του	γόνατος	και	
το	σημείο	της	μέτρησης.	Είναι	αναμενόμενο	η	πρόσκρουση	
του	συνδέσμου	να	γίνεται	σε	θέση	υπερέκτασης.	Εντούτοις	
οι	περισσότεροι	τραυματισμοί	του	ΠΧΣ	συμβαίνουν	με	το	
γόνατο	σε	μερική	κάμψη.	Επιπρόσθετα,	το	σημείο	ρήξης	
του	συνδέσμου	είναι	συχνά	πιο	κεντρικά	από	το	αναμενό
μενο	σημείο	πρόσκρουσης.	Εάν	επίσης	αυτή	συνέβαινε	
από	δυνάμεις	βλαισοποίησης	του	γόνατος	θα	αναμέναμε	
μεγαλύτερο	αριθμό	συνοδών	κακώσεων	του	έσω	πλαγίου	
συνδέσμου43.

ΙΙ.	Άλλοι	ανατομικοί	παράγοντες
Η	σχέση	μεταξύ	κακώσεων	ΠΧΣ	και	διαφόρων	ανατομικών	
χαρακτηριστικών,	όπως	η	πρόσθια	κλίση	της	λεκάνης44,45,	
η	γωνία	Q44,46,	ο	υπερπρηνισμός	του	άκρου	ποδός44,47,48	
και	η	ανισοσκελία45,49,	έχει	γίνει	αντικείμενο	μελέτης	από	
διάφορους	ερευνητές.
Στις	γυναίκες	η	μεγαλύτερη	πύελος	και	η	μεγαλύτερη	
κατά	μέσο	όρο	γωνία	Q	συνεισφέρουν	στη	ρήξη	του	συν
δέσμου	τοποθετώντας	το	γόνατο	σε	θέση	μεγαλύτερης	
βλαισότητας	ή	αλλιώς	σε	μια	πιο	ασταθή	στάση33,	αν	και	οι	
Ηertel	και	συν.50	προτείνουν	ότι	η	μεγαλύτερη	γωνία	Q	δε	
συνδυάζεται	με	αυξημένη	συχνότητα	ρήξεων	του	ΠΧΣ.
Βασισμένος	στις	διαφορές	της	ανατομικής	του	εκτατικού	
μηχανισμού	μεταξύ	των	δύο	φύλων,	ο	Nisell51	βρήκε	ότι	
σε	γωνία	κάμψης	<60ο	η	σύσπαση	των	τετρακέφαλων	
ίσου	μεγέθους	ασκεί	μεγαλύτερα	φορτία	πάνω	στον	ΠΧΣ	
στις	γυναίκες.	Αυτό	ίσως	εξηγεί	τη	μεγαλύτερη	συχνότητα	
τραυματισμών	σε	αυτές.	Μεταξύ	ανδρών	και	γυναικών	
παρατηρούνται	ανατομικές	διαφορές,	όπως	είναι	η	με
γαλύτερη	πρόσθια	συστροφή	του	ισχίου,	η	στροφή	της	
κνήμης	και	ο	πρηνισμός	του	άκρου	ποδός	στις	τελευταίες5.	
Εντούτοις	η	επίδραση	αυτών	των	ανατομικών	διαφορών	
στα	λειτουργικά	πρότυπα	κίνησης	δεν	έχει	αποσαφηνι
στεί	πλήρως.
Η	ελαστικότητα	(ο	συνδυασμός	της	αρθρικής	υπερκινη
τικότητας	και	της	μυοτενοντώδους	καμπτικότητας)	είναι	
μεγαλύτερη	στα	θήλεα	άτομα52.	Ένας	αριθμός	μελετών	
σχετικών	με	την	επίπτωση	της	μεγαλύτερης	ελαστικότητας	
στον	τραυματισμό	απέδωσε	αντικρουόμενα	αποτελέσμα
τα.	Επί	του	παρόντος	η	σχέση	μεταξύ	υπερκινητικότητας	
των	αρθρώσεων	και	τραυματισμών	του	γόνατος	δεν	έχει	
αποσαφηνιστεί5.

Γ. Εμβιομηχανικοί 
παράγοντες

1. Νευρομυϊκός έλεγχος - 
ιδιοδεκτική αισθητικότητα
Για	την	εκτέλεση	μιας	λειτουργικής	δραστηριότητας	είναι	
απαραίτητη	η	λειτουργική	σταθερότητα	της	άρθρωσης.	
Η	σταθερότητα	αυτή	εξασφαλίζεται	τόσο	από	τους	στα
τικούς	όσο	και	από	τους	δυναμικούς	σταθεροποιητές,	με	
συμμετοχή	του	καθενός	από	τους	παράγοντες	αυτούς	σε	
βαθμό	ανάλογο	με	τη	δραστηριότητα	που	επιτελείται.	Η	
συμμετοχή	των	δυναμικών	σταθεροποιητών	εξασφαλί
ζεται	από	το	νευρομυϊκό	έλεγχο	στους	σκελετικούς	μυς	
οι	οποίοι	διασχίζουν	την	άρθρωση.	Ο	όρος	νευρομυϊκός	
έλεγχος	αναφέρεται	στην	ακούσια	ενεργοποίηση	των	
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δυναμικών	σταθεροποιητών	οι	οποίοι	περιβάλλουν	την	
άρθρωση	ως	απάντηση	κάποιου	ερεθίσματος5.	
Η	πρόσληψη	του	ερεθίσματος	αυτού	γίνεται	μέσω	
του	συστήματος	της	ιδιοδεκτικής	αισθητικότητας.	Αν	
και	ο	ορισμός	της	ιδιοδεκτικής	αισθητικότητας	έχει	
επιχειρηθεί	από	πολλά	χρόνια	πριν,	ακόμη	και	σήμε
ρα	δεν	υπάρχει	ένας	καθολικά	αποδεκτός	ορισμός.	Η	
εισαγωγή	του	όρου	«ιδιοδεκτική	αισθητικότητα»	στη	
διεθνή	βιβλιογραφία	έγινε	από	τον	Sherringtοn	το	
1906,	ο	οποίος	περιέγραψε	έτσι	το	τελικό	αποτέλε
σμα	της	προσαγωγής	στο	κεντρικό	νευρικό	σύστημα	
νευρικών	ερεθισμάτων	από	τους	μυς,	τους	τένοντες,	
τις	αρθρώσεις	και	τους	σε	σχέση	με	αυτά	εν	τω	βάθει	
ιστούς.	Η	επεξεργασία	των	ερεθισμάτων	αυτών	έχει	
ως	αποτέλεσμα	τη	ρύθμιση	των	αντανακλαστικών	και	
το	μυϊκό	έλεγχο53.
Ο	ρόλος	της	ιδιοδεκτικής	αισθητικότητας	είναι	ου
σιαστικός	στη	διατήρηση	της	λειτουργικής	σταθερό
τητας	του	γόνατος.	Οι	κατάλληλες	προσαρμογές	στη	
δραστηριοποίηση	των	μυών	μετά	από	την	εξεργασία	
των	 ιδιοδεκτικών	ερεθισμάτων	συμβάλλουν	στην	
κινητοποίηση	προφυλακτικών	μηχανισμών	οι	οποίοι	
προστατεύουν	τον	ΠΧΣ	από	τις	υπέρμετρες	φορτίσεις	
και	τον	τραυματισμό54.
Σε	μια	σειρά	μελετών	επί	4	έτη	σε	γυναίκες	αθλή
τριες	ανευρίσκονται	σημαντικά	διαφορετικά	ιδιοδεκτικά	
χαρακτηριστικά	πρότυπα	ενεργοποίησης	των	μυϊκών	
ομάδων	και	στρατηγικές	προσγείωσης	μετά	από	άλμα	
σε	σχέση	με	άνδρες	συναθλητές	τους55.	Για	αυτές	τις	
διαφορές	ενοχοποιούνται	διαφορετικοί	φυσιολογικοί	
μηχανισμοί.	Κινητικές	και	κινηματικές	μελέτες	αποκα
λύπτουν	διαφορές	μεταξύ	των	δύο	φύλων	κατά	την	
εκτέλεση	αθλητικών	δραστηριοτήτων	όπως	απότομη	
στάση	και	προσγείωση	μετά	από	άλμα.	Οι	γυναίκες	
έχουν	την	τάση	να	προσγειώνονται	με	τα	γόνατα	και	
τα	ισχία	σε	θέση	μεγαλύτερης	έκτασης55.	Με	αυτόν	τον	
τρόπο	εκθέτουν	το	σώμα	τους	σε	μεγαλύτερες	δυνά
μεις	σε	σχέση	με	το	βάρος	τους	κατά	την	προσγείωση	
στο	έδαφος.	Οι	γυναίκες	συγκεκριμένα	προσγειώνονται	
με	τα	γόνατα	σε	μεγαλύτερη	γωνία	βλαισότητος	από	
τους	άνδρες	αθλητές	και	έτσι	υποβάλλουν	τον	ΠΧΣ	σε	
μεγαλύτερα	φορτία56.
Διαφορές	στο	πρότυπο	προσγείωσης	μετά	από	άλ
μα	παρατηρούνται	και	στα	άτομα	με	ικανή	ανάπτυξη	
κινητικών	δεξιοτήτων	σε	σχέση	με	τα	απροπόνητα.	
Τα	πρώτα	εμφανίζουν	αυξημένη	πελματιαία	κάμψη,	
κάμψη	γόνατος	και	ισχίου	και	ενεργοποίηση	των	μυών	
τους,	γεγονότα	τα	οποία	επιτρέπουν	την	απορρόφηση	
των	δυνάμεων	επαφής	σε	μεγαλύτερο	χρόνο	και	τη	
μείωση	των	φορτίων57,58,59.
Ένας	λόγος	για	την	αυξημένη	δραστηριότητα	των	
τετρακεφάλων	είναι	η	μικρή	γωνία	κάμψης	των	ισχί
ων.	Η	σύσπαση	των	τετρακεφάλων	μειώνεται	καθώς	
αυξάνεται	η	κάμψη	των	ισχίων60,61.	Η	τελευταία	όπως	
αναφέρθηκε	είναι	μικρότερη	στις	γυναίκες	οι	οποίες	
έχουν	την	τάση	να	δραστηριοποιούν	τους	τετρακέ
φαλους	σε	μεγαλύτερο	βαθμό	από	τους	άνδρες.	Έτσι	

ο	ΠΧΣ	μπορεί	να	υποστεί	ρήξη	όταν	οι	τετρακέφαλοι	
συσπώνται	πλειομετρικά,	αφού	η	δύναμη	που	ασκείται	
σε	αυτόν	είναι	μεγαλύτερη	της	αντοχής	του62.	Αυτό	
συμβαίνει	πολλές	φορές	κατά	τη	ρήξη	του	ΠΧΣ	σε	
απουσία	επαφής.	Ο	τραυματισμός	του	συνδέσμου	ε
κτός	από	τη	μικρή	γωνία	κάμψης	του	γόνατος	οφείλεται	
και	στη	μη	επαρκή	ενεργοποίηση	των	ισχιοκνημιαίων	
μυών	οι	οποίοι	ανθίστανται	στην	πρόσθια	μετατόπιση	
της	κνήμης55.
Συμπερασματικά	οι	γυναίκες	τείνουν	να	δραστη
ριοποιούν	τους	τετρακέφαλους	πλησίον	της	πλήρους	
έκτασης	του	γόνατος	και	με	μικρή	δραστηριοποίηση	
των	ισχιοκνημιαίων.	Προσγειώνονται	επίσης	με	μικρότε
ρες	γωνίες	κάμψης	του	ισχίου	και	μεγαλύτερες	γωνίες	
βλαισότητας	των	γονάτων	σε	σχέση	με	τους	άνδρες.	
Ο	συνδυασμός	αυτών	των	γεγονότων	έχει	ως	αποτέ
λεσμα	τη	μεγαλύτερη	επιρρέπεια	των	γυναικών	στους	
τραυματισμούς	του	ΠΧΣ55.

Πρόληψη

Τα	προγράμματα	πρόληψης	των	τραυματισμών	του	
ΠΧΣ	έχουν	επικεντρωθεί	στην	επανεκπαίδευση	του	
νευρομυϊκού	ελέγχου33.
Στα	τέλη	της	δεκαετίας	του	1980	ο	Henning	ανέπτυξε	
το	πρώτο	πρόγραμμα	πρόληψης	τραυματισμών	του	
ΠΧΣ	το	οποίο	βασιζόταν	στο	νευρομυϊκό	έλεγχο5.
Το	πρόγραμμα	αυτό	έδινε	έμφαση	στη	διατήρηση	της	
κάμψης	του	ισχίου	και	του	γόνατος	κατά	τη	διάρκεια	των	
αθλητικών	δραστηριοτήτων	έτσι	ώστε	να	μειώνονται	
τα	φορτία	στον	ΠΧΣ.	Σημειώθηκε	στατιστικά	σημαντική	
μείωση	των	τραυματισμών	του	συνδέσμου.
Οι	Caraffa	και	συν.	σε	προοπτική	μελέτη	που	πε
ριελάμβανε	600	άνδρες	ποδοσφαιριστές	σε	τρεις	
αγωνιστικές	περιόδους,	εφήρμοσαν	ένα	ιδιοδεκτικό	
πρόγραμμα	εκπαίδευσης	στους	μισούς	από	αυτούς.	
Για	τουλάχιστον	έξι	εβδομάδες	και	επί	20	λεπτά	κάθε	
μέρα	υπεβλήθησαν	σε	πρόγραμμα	εκπαίδευσης	της	
ισορροπίας.	Οι	συγγραφείς	αναφέρουν	μικρότερη	
συχνότητα	τραυματισμών	κατά	επτά	φορές	στους	
αθλητές	στους	οποίους	εφαρμόστηκε	το	πρόγραμμα	
σε	σχέση	με	την	ομάδα	ελέγχου.
Σε	μια	άλλη	μελέτη	οι	Hewett	και	συν.	εφήρμοσαν	
πρόγραμμα	πλειομετρικής	εκπαίδευσης	για	διάστημα	έξι	
εβδομάδων	σε	αθλήτριες.	Μετά	το	τέλος	του	προγράμ
ματος	αυτού	οι	συγγραφείς	καταγράφουν	μικρότερες	
αναπτυσσόμενες	δυνάμεις	κατά	την	προσγείωση	κατά	
22%.	Οι	δυνάμεις	στην	έσω	και	έξω	πλευρά	του	γόνα
τος	μειώθηκαν	κατά	50%.	Επιπρόσθετα	παρατηρήθηκε	
αύξηση	του	ύψους	του	άλματος	κατά	10%	και	αύξηση	
της	δύναμης	των	ισχιοκνημιαίων	κατά	44%.	
Η	αναλογία	της	δύναμης	ισχιοκνημιαίων	/	τετρακεφά
λων	αυξήθηκε	από	50%	σε	66%,	η	οποία	είναι	μια	πιο	
ευνοϊκή	συνθήκη	για	την	αποφυγή	τραυματισμών	του	
ΠΧΣ.	Η	κλινική	αποτελεσματικότητα	αυτού	του	προγράμ
ματος	διαπιστώθηκε	από	τους	συγγραφείς	σε	μία	άλλη	

Εικόνα 4.	Το	σχήμα	
της	μεσοκονδυλίου	
εντομής	επηρεάζει	
τη	συχνότητα	των	
κακώσεων	του	ΠΧΣ.	

Εικόνα 5.	Η	μεγαλύτερη	γωνία	Q	συνδυάζεται	με	αυξημένη	
συχνότητα	κακώσεων	του	ΠΧΣ.	

Εικόνα 6.	Η	σταθερότητα	της	άρθρωσης	του	γόνατος	εξασφα-
λίζεται	μέσω	πολύπλοκων		μηχανισμών	νευρομυϊκού	ελέγχου.	
(Από	το:	Surgery	of	the	knee,	Insall-Scott,	2001).

Εικόνα 7.	Οι	γυναίκες	προσγειώνονται	με	τα	γόνατα	σε	μεγαλύτερη	γωνία	βλαισότητας	από	τους	άνδρες	αθλητές	και	
έτσι	υποβάλλουν	τον	ΠΧΣ	σε	μεγαλύτερα	φορτία.

Πρόσθια
άνω λαγόνια άκανθα

Γωνία Q

Kέντρο επιγονατίδας

Κνημιαίο κύρτωμα
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ηλεκτρολύτες

Μυϊκός τόνος
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μελέτη	η	οποία	υπέδειξε	τη	μείωση	των	ρήξεων	του	ΠΧΣ	
κατά	4,8	φορές	στους	αθλητές	οι	οποίοι	ακολούθησαν	το	
πρόγραμμα	σε	σχέση	με	την	ομάδα	ελεγχου65.
Για	την	αυξημένη	συχνότητα	των	τραυματισμών	του	ΠΧΣ	
έχουν	ενοχοποιηθεί	διάφοροι	παράγοντες	τόσο	εξωγενείς	
όσο	και	ενδογενείς.	Ο	βαθμός	στον	οποίο	συνεισφέρει	καθέ
νας	από	τους	παράγοντες	αυτούς	στην	τελική	κάκωση	του	
συνδέσμου	δεν	έχει	αποσαφηνιστεί	πλήρως.	Εντούτοις	η	
παρέμβαση	στους	παράγοντες	αυτούς	οι	οποίοι	μπορούν	
να	τροποποιηθούν	μπορεί	να	αποβεί	ιδιαίτερα	θετική	στη	
μείωση	των	τραυματισμών	του	ΠΧΣ.
Οι	αθλητές	θα	πρέπει	να	φέρουν	τον	κατάλληλο	εξο
πλισμό,	με	ιδιαίτερη	έμφαση	στην	υπόδηση,	και	να	αγω
νίζονται	σε	κατάλληλο	αγωνιστικό	έδαφος.	Το	επίπεδο	
προπόνησης	εξασφαλίζει	μικρότερο	αριθμό	τραυματισμών,	
ενώ	ιδιαίτερη	αξία	έχει	η	εκπαίδευση	της	ιδιοδεκτικής	
αισθητικότητας	και	του	νευρομυϊκού	ελέγχου	στους	
αθλητές	οι	οποίοι	συμμετέχουν	σε	αθλήματα	υψηλού	
κινδύνου	για	τον	τραυματισμό	του	ΠΧΣ.	Όλοι	οι	αθλητές	
και	ιδιαίτερα	οι	γυναίκες	μπορούν	να	ωφεληθούν	από	
προγράμματα	προπόνησης	τα	οποία	στοχεύουν	στην	
ενίσχυση	του	νευρομυϊκού	ελέγχου	και	τη	λειτουργική	
σταθερότητα	του	γόνατος.

Συμπέρασμα

Η	ρήξη	του	πρόσθιου	χιαστού	συνδέσμου	αποτελεί	
συχνή	κάκωση	του	γόνατος	και	το	ποσοστό	της	μάλι
στα	αυξάνεται	συνεχώς	με	τη	συμμετοχή	όλο	και	περισ
σότερων	ατόμων	στον	ερασιτεχνικό	και	επαγγελματικό	
αθλητισμό.	Οι	τραυματισμοί	του	ΠΧΣ	και	η	αποκατάστασή	
τους	έχει	ως	αποτέλεσμα	την	απώλεια	σημαντικού	αριθ
μού	εργατοωρών	και	μεγάλο	οικονομικό	κόστος	για	το	
Σύστημα	Υγείας.	Για	τους	λόγους	αυτούς	η	προσπάθεια	
πρόληψης	ή	τουλάχιστον	κατανόησης	των	μηχανισμών	
αυτών	είναι	προφανής.
Μέχρι	πρόσφατα	οι	προσπάθειες	 να	αναπτυχθούν	
προγράμματα	πρόληψης	επικεντρώθηκαν	στην	αναγνώ
ριση	των	παραγόντων	κινδύνου	και	των	μηχανισμών	
τραυματισμού.
Παρά	το	αυξανόμενο	ενδιαφέρον	της	επιστημονικής	κοι
νότητας,	οι	μηχανισμοί	κάκωσης	του	προσθίου	χιαστού	
συνδέσμου	δεν	έχουν	αποσαφηνιστεί	πλήρως.	Φαίνεται	
όμως	ότι	ο	νευρομυϊκός	έλεγχος	και	η	ιδιοδεκτική	αισθη
τικότητα	διαδραματίζουν	σημαντικό	ρόλο33.
Η	μείωση	της	συχνότητας	των	τραυματισμών	του	ΠΧΣ	
μπορεί	να	εξασφαλιστεί	με	την	ανάπτυξη	προγραμμάτων	
πρόληψης,	με	έμφαση	στη	βελτίωση	του	νευρομυϊκού	
ελέγχου,	την	εκπαίδευση	της	ισορροπίας	και	την	υιοθέ
τηση	προτύπων	αποφυγής	κινδύνων.
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