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Περίληψη

Ο τένοντας του ισχνού μυός χρησιμοποιείται ως μόσχευμα, 
μαζί με τον τένοντα του ημιτενοντώδη, για την αντικατάσταση 
συνήθως του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου του γόνατος. Μία πι-
θανή επιπλοκή κατά τη λήψη του μοσχεύματος του τένοντα του 
ισχνού με το ειδικό εργαλείο (stripper) είναι η τρώση του μείζονος 
σαφηνούς νεύρου.

Η στενή ανατομική σχέση των δύο αυτών στοιχείων μας οδή-
γησε αφενός μεν στη μέτρηση της απόστασης μεταξύ της κατά-
φυσης του τένοντα και της θέσης διασταύρωσης τένοντα-νεύρου, 
αφετέρου δε στην αναζήτηση πιθανής μεταβολής της σχετικής 
θέσης τένοντα-νεύρου σε συγκεκριμένες θέσεις του μηρού και της 
κνήμης στην άρθρωση του ισχίου και του γόνατος, αντίστοιχα. 
Επιπλέον, μετρήθηκε το μήκος του τένοντα του ισχνού μυός.

Το υλικό μας αποτέλεσαν 44 γόνατα, 22 συνολικά πτωμάτων, 
13 ανδρών και 9 γυναικών, που παρασκευάσθηκαν στο Ανατομείο 
της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Διαπιστώσαμε ότι η μέση τιμή της απόστασης της κατάφυσης 
του τένοντα από το σημείο διασταύρωσης τένοντα-νεύρου ανερ-
χόταν σε 8.5cm κι έτσι εκτιμάται το βάθος προώθησης του ειδικού 
εργαλείου (stripper) στο οποίο κινδυνεύει το νεύρο. Επίσης, διαπι-
στώσαμε ότι με το ισχίο σε θέση κάμψης περίπου 110o, απαγωγής 
και έξω στροφής και το γόνατο σε θέση πλήρους κάμψης, το νεύ-
ρο απομακρύνεται χαρακτηριστικά από τον τένοντα, λόγω χα-
λάρωσης, οπότε και ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος τρώσης του και 
αυτή είναι η προτεινόμενη θέση για τη λήψη του μοσχεύματος. 

Λέξεις κλειδιά:  Τένοντας ισχνού, μείζον σαφηνές νεύρο, σαφηνής 
νευραλγία, πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος



Τέλος, το μήκος του καθαρού τένοντα του ισχνού 
μυός, χωρίς μυϊκές ίνες, αποτιμήθηκε στα 8.7cm 
κατά μέσο όρο. Ωστόσο, ο ισχνός ως ημιπτεροειδής 
μυς «παρέχει» μεγαλύτερο μήκος τένοντα, μετά 
συνοδών όμως μυϊκών ινών, το οποίο μετρήθηκε 
στα 19,8cm κατά μέσο όρο. Η διατομή αυτών των 
μυϊκών ινών επεξηγεί τη δημιουργία αιματώματος 
κατά τη λήψη του μοσχεύματος.

Εισαγωγή

Οι τένοντες του ισχνού και του ημιτενοντώδη 
μυός χρησιμοποιούνται ως αυτόλογα μοσχεύμα-
τα συνήθως για τη συνδεσμοπλαστική του ρα-
γέντος πρόσθιου χιαστού συνδέσμου. Κατά τη 
λήψη των τενόντων είναι δυνατό να επισυμβούν 
διάφορες επιπλοκές μεταξύ των οποίων ξεχωρί-
ζουμε τη διατομή των τενόντων, τη βλάβη του 
έσω πλαγίου συνδέσμου και τη βλάβη του μεί-
ζονος σαφηνούς νεύρου. Η επίπτωση του μετεγ-
χειρητικού πρόσθιου πόνου του γόνατος είναι μι-
κρότερη κατόπιν χρήσης των οπίσθιων μηριαίων 
τενόντων (14%) παρά κατόπιν χρήσης του επιγο-

νατιδικού τένοντα (47%) (Spicer και συν. 2000). 
Παράλληλα, ο υφιστάμενος κίνδυνος τρώσης 
του μείζονος σαφηνούς νεύρου λόγω της στενής 
συνάφειάς του με τον τένοντα του ισχνού μυός 
είναι μικρός, κάτι όμως  που δεν υποσημαίνει και 
την υποτίμησή του κατά τη λήψη των μοσχευμά-
των του ισχνού και του ημιτενοντώδη.

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η κατα-
μέτρηση της απόστασης του σημείου διασταύ-
ρωσης του μείζονος σαφηνούς νεύρου με τον τέ-
νοντα του ισχνού μυός από την κατάφυση του 
ισχνού μυός, του μήκους του τένοντα του ισχνού 
μυός και η αναζήτηση πιθανής μεταβολής της 
σχετικής θέσης τένοντα ισχνού – μείζονος σα-
φηνούς νεύρου σε συγκεκριμένες θέσεις του μη-
ρού και της κνήμης στην άρθρωση του ισχίου και 
του γόνατος, αντίστοιχα. Απώτερος σκοπός των 
παρατηρήσεων αυτών είναι να εξαχθούν χρήσι-
μα συμπεράσματα για την αποφυγή ιατρογενούς 
βλάβης του μείζονος σαφηνούς νεύρου κατά τη 
λήψη μοσχεύματος τενόντων ισχνού και ημιτε-
νοντώδη για τη συνδεσμοπλαστική του προσθί-
ου χιαστού συνδέσμου.
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Εικ. 1.  Στην εικόνα απεικονίζεται ο τρόπος μέτρησης της απόστασης μεταξύ της κατάφυσης του τένοντα του ισχνού μυ-
ός και του σημείου διασταύρωσης του μείζονος σαφηνούς νεύρου (κεφαλή βέλους) με τον τένοντα του ισχνού μυός 

(βέλος), σε γόνατο πτώματος.



Υλικό – Μέθοδος

Το υλικό μας αποτέλεσαν 44 πτωματικά γό-
νατα, που άνηκαν σε 22 συνολικά πτώματα, 13 
ανδρών και 9 γυναικών, τα οποία χρησιμοποιή-
θηκαν για τη διδασκαλία των φοιτητών Ιατρι-
κής και Οδοντιατρικής κατά τα ακαδημαϊκά έτη 
1997-2002 στο Ανατομείο της Ιατρικής Σχολής 
του Α.Π.Θ. Κατόπιν εκδοράς του γόνατος και 
του μηρού, παρασκευάσθηκαν επιμελώς το μεί-
ζον σαφηνές νεύρο, καθώς και οι τένοντες του 
ισχνού, του ραπτικού και ημιτενοντώδη μυός, 
μέχρι τη μυοτενόντια συμβολή τους. Μετρήσα-
με, με τη βοήθεια διαβήτη και δεκατόμετρου, την 
απόσταση του σημείου διασταύρωσης του τένο-
ντα του ισχνού με το μείζον σαφηνές νεύρο από 
την κατάφυση του τένοντα του ισχνού μυός (Εικ. 
1). Επίσης, μετρήθηκε το μήκος του καθαρού τέ-
νοντα του ισχνού μυός, χωρίς μυϊκές ίνες και το 
ολικό μήκος του τένοντα του μυός (Εικ. 2). Τέ-
λος, εξετάσθηκε πιθανή μεταβολή της σχετικής 

θέσης τένοντα – νεύρου σε συγκεκριμένες θέσεις 
του μηρού και της κνήμης στην άρθρωση του ι-
σχίου και του γόνατος, αντίστοιχα.

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα των μετρήσεών μας είναι 
τα ακόλουθα: α) Η μέση τιμή της απόστασης 
της κατάφυσης του τένοντα του ισχνού από το 
σημείο διασταύρωσης τένοντα – μείζονος σαφη-
νούς νεύρου ανερχόταν σε 8,5cm. β) Η μέση τι-
μή του μήκους του καθαρού τένοντα του ισχνού 
μυός, χωρίς μυϊκές ίνες, ήταν 8,7cm, ενώ η μέση 
τιμή του ολικού μήκους του τένοντα του ισχνού 
μυός ήταν 19,8cm.

Επιπλέον, παρατηρήσαμε ότι όταν το ισχίο 
βρίσκεται σε θέση κάμψης περίπου 110o, απα-
γωγής και έξω στροφής και το γόνατο σε θέση 
πλήρους κάμψης, το μείζον σαφηνές νεύρο απο-
μακρύνεται χαρακτηριστικά από τον τένοντα του 
ισχνού μυός (Εικ. 3α, 3β).
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Εικ. 2. Στην εικόνα απεικονίζεται ο τρόπος μέτρησης του μήκους του καταφυτικού τένοντα του ισχνού μυός, 
σε γόνατο πτώματος.
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(Εικ. 3) α. Όταν το ισχίο και το γόνατο βρίσκονται σε ουδέτερη θέση, το μείζον σαφηνές νεύρο (κεφαλή βέλους) βρίσκεται σε τά-
ση και πολύ κοντά στον τένοντα του ισχνού μυός (βέλος). β. Όταν το ισχίο βρίσκεται σε κάμψη περίπου 110o, απαγωγή και 
εξωτερική στροφή και το γόνατο σε κάμψη το μείζον σαφηνές νεύρο (κεφαλή βέλους) χαλαρώνει και απομακρύνεται από 
τον τένοντα του ισχνού μυός (βέλος) κι έτσι ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος τρώσης του κατά τη λήψη μοσχεύματος τένοντα 

ισχνού μυός με το ειδικό εργαλείο (stripper). Αυτή είναι η θέση που προτείνεται για τη λήψη του μοσχεύματος.

3α

3β



Συζήτηση

Το μείζον σαφηνές νεύρο είναι ένα αμιγώς αι-
σθητικό νεύρο που νευρώνει αισθητικά την έσω 
επιφάνεια του αρθρικού θυλάκου του γόνατος 
και το δέρμα της έσω επιφάνειας του γόνατος, 
της κνήμης και της ποδοκνημικής. Το νεύρο α-
ποτελεί τη συνέχεια του μηριαίου νεύρου, εισέρ-
χεται μέσα στον πόρο των προσαγωγών από το 
άνω στόμιο και εξέρχεται από αυτόν διατρυπώ-
ντας τον πλατυπροσαγωγό υμένα, σε άλλοτε άλ-
λη θέση. Έπειτα, αναδυόμενο μεταξύ του ραπτι-
κού μυός και του τένοντα του ισχνού μυός κα-
θίσταται υποδόριο και πορεύεται στην οπίσθιο-
εσωτερική επιφάνεια του γόνατος. Συνεπώς, ο 
κίνδυνος τρώσης του μείζονος σαφηνούς νεύρου 
κατά τη λήψη των τενόντιων μοσχευμάτων είναι 
προφανής.

Σε βλάβη του μείζονος σαφηνούς νεύρου ανα-
πτύσσονται διαταραχές της αισθητικότητας ή και 
απώλεια αυτής καθώς και καυσαλγία στην έσω 
επιφάνεια του γόνατος, της κνήμης και της πο-
δοκνημικής. Σχεδόν όλοι οι ασθενείς εμφανίζουν 
ευαισθησία κατά την ψηλάφηση του δέρματος 
του υπερκείμενου του πόρου των προσαγωγών. 
Τα συμπτώματα επιτείνονται κατά τη βάδιση και 
υφίονται κατά την ανάπαυση, ενώ δεν παρατη-
ρούνται εκπτώσεις στην ισχύ των μυών που ε-
πενεργούν στο γόνατο, άλλα ούτε και ελάττωση 
των τενόντιων αντανακλαστικών (Bertram και 
συν. 2000). Η διάγνωση η οποία στηρίζεται κα-
τά κύριο λόγο στην κλινική εικόνα και εξέταση, 
πρέπει να επιβεβαιώνεται με τοπική έγχυση αναι-
σθητικού, η οποία προκαλεί πρόσκαιρη ανακού-
φιση του άλγους (Mozes και συν. 1975, Adar και 
συν. 1979). Μάλιστα διαπιστώθηκε ότι η τοπική 
έγχυση κορτικοστεροειδούς και αναισθητικού 
προκαλεί, στο 80% ασθενών με σύνδρομο παγί-
δευσης του μείζονος σαφηνούς νεύρου, ύφεση 
του άλγους (Romanoff και συν. 1989). Επίσης, δι-
αφορική διάγνωση μιας «σαφηνούς νευραλγίας» 
θα πρέπει να γίνεται από διάφορες παθήσεις του 
γόνατος, αγγειακές παθήσεις και ριζίτιδα οσφυϊ-
κού νεύρου.

Ιατρογενής βλάβη του υποεπιγονατιδικού 
κλάδου του μείζονος σαφηνούς νεύρου μπορεί 

να επισυμβεί και ως επιπλοκή κατά τη διάρκεια 
έσω αρθροτομής με σκοπό την έσω μηνισκεκτο-
μή (Abbott και συν. 1945). Επίσης, το μείζον σα-
φηνές νεύρο μπορεί να υποστεί βλάβη κατά τη 
χρήση της οπισθο-εσωτερικής πύλης εισόδου κα-
τά την αρθροσκόπηση, ενώ ο υποεπιγονατιδικός 
κλάδος του νεύρου μπορεί να τραυματιστεί κατά 
τη χρήση της προσθιο-εσωτερικής πύλης εισόδου 
(Scott και συν. 1986).

Έχει αναφερθεί και η παρουσία συνδρόμου πα-
γίδευσης του υποεπιγονατιδικού κλάδου του μεί-
ζονος σαφηνούς νεύρου. Συγκεκριμένα, το νεύ-
ρο μπορεί να βρεθεί παγιδευμένο πίσω από τον 
τένοντα του ραπτικού μυός, πιεζόμενο επάνω 
στο προεξέχον έσω υπερκονδύλιο κύρτωμα ή να 
διέρχεται διαμέσου της μυοτενόντιας συμβολής 
του ραπτικού μυός (House και συν. 1977). Έχει 
αναφερθεί και σύνδρομο παγίδευσης του στελέ-
χους του μείζονος σαφηνούς νεύρου (Dumitru 
και συν. 1989). 

Οι Sgaglione και συν. (1990) έχουν αναφέρει 
την παρουσία υποεπιγονατιδικής παραισθησίας 
στο 37,5% ασθενών που αντιμετωπίστηκαν για 
ρήξη προσθίου χιαστού με χρήση μοσχεύμα-
τος τένοντα ημιτενοντώδη με ανοικτή τεχνική. 
Η τρώση του μείζονος σαφηνούς νεύρου είναι 
πιθανώς το αποτέλεσμα έσω αρθροτομής και 
όχι λήψης του μοσχεύματος. Οι Corry και συν. 
(1999) διαπίστωσαν την παρουσία πρόσθιου άλ-
γους του γόνατος στο 56% των ασθενών μετά 1 
εγχειρητικό έτος και στο 31% μετά 2 μετεγχει-
ρητικά έτη σε επεμβάσεις προσθίου χιαστού με 
χρήση μοσχεύματος επιγονατιδικού τένοντα, ενώ 
πρόσθιο άλγος εμφανιζόταν μόνο στο 7% των α-
σθενών τον πρώτο μετεγχειρητικό χρόνο και στο 
6% των ασθενών το δεύτερο μετεγχειρητικό χρό-
νο κατόπιν επέμβασης με χρήση μοσχευμάτων 
των τενόντων ισχνού και ημιτενοντώδη μυός. Οι 
Spicer και συν. (2000) διαπίστωσαν την παρουσία 
βλάβης του μείζονος σαφηνούς νεύρου στο 50% 
ασθενών που υπέστησαν πλαστική προσθίου χι-
αστού με χρήση μοσχευμάτων ισχνού – ημιτε-
νοντώδη τενόντων και μάλιστα βρήκαν πως στο 
86% των περιπτώσεων το άλγος αφορούσε στην 
περιοχή κατανομής του υποεπιγονατιδικού κλά-
δου του μείζονος σαφηνούς νεύρου. Αυτή η βλά-
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βη του νεύρου μπορεί να επισυμβαίνει κατά την 
τομή του δέρματος, την αρχική παρασκευή των 
τενόντων ισχνού και ημιτενοντώδη ή τη διάνοιξη 
της κνημιαίας σήραγγας (tibial tunnel) (Kartus 
και συν. 1999).

Το σημείο διασταύρωσης του μείζονος σαφη-
νούς νεύρου με τον τένοντα του ισχνού μυός α-
πέχει σύμφωνα με τις μετρήσεις μας 8,5cm κατά 
μέσο όρο από την κατάφυση του ισχνού μυός. 
Συνεπώς, κίνδυνος βλάβης του νεύρου κατά τη 
λήψη μοσχεύματος τένοντα του ισχνού υφίστα-
ται όταν προωθηθεί το ειδικό εργαλείο λήψης 
του μοσχεύματος (stripper) κατά 8,5cm περίπου.

Το μήκος του καθαρού τένοντα του ισχνού μυ-
ός, χωρίς μυϊκές ίνες, σύμφωνα με τις μετρήσεις 
μας ανέρχεται σε 8,7cm κατά μέσο όρο. Επειδή, 
όμως, ο ισχνός είναι ημιπτεροειδής μυς, ο τένο-
ντάς του είναι μεγαλύτερος από 8,7cm, με την 
ουσιώδη διαφορά, όμως, ότι από το σημείο αυτό 
και πάνω συνοδεύεται και από μυϊκές ίνες. Έτσι, 
το ολικό μήκος του τένοντα του ισχνού μυός 
σύμφωνα με τις μετρήσεις μας είναι 19,8cm κατά 
μέσο όρο, ενώ οι Tohyama και συν. (1993) ανα-
φέρουν τιμή 20cm ± 1,7cm και οι Deune και συν. 
(2001) τιμή 15,5cm κατά μέσο όρο. Συνεπώς, για 
τις ανάγκες της συνδεσμοπλαστικής του προσθί-
ου χιαστού συνδέσμου εκμεταλλευόμαστε όλο 
το μήκος του τένοντα του ισχνού μυός και συ-
γκεκριμένα στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται 
ότι το μήκος του μοσχεύματος πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 20cm (Chen και συν. 1998). Γίνεται 
αντιληπτό, επομένως, ότι κατά τη λήψη του μο-
σχεύματος επισυμβαίνει διατομή και μυϊκών ινών 
του ισχνού και το γεγονός αυτό εξηγεί την ανά-
πτυξη αιματώματος μετά τη λήψη του μοσχεύμα-
τος. Αυτός είναι και ο λόγος που εμείς, όπως και 
άλλοι, χρησιμοποιούμε αντλία κενού μετεγχειρη-
τικά την οποία τοποθετούμε από την τομή λήψης 
των μοσχευμάτων.

Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί πε-
ριπτώσεις ιατρογενούς βλάβης του μείζονος σα-
φηνούς νεύρου, κατά τη διάρκεια λήψης μοσχευ-
μάτων από τους τένοντες του ημιτενοντώδη και 
του ισχνού μυός, με το ειδικό εργαλείο (stripper), 
για την αποκατάσταση βλάβης του προσθίου χι-
αστού συνδέσμου (Spicer και συν. 2000, Bertram 

και συν. 2000). Εντούτοις έχουν προταθεί διάφο-
ρες τεχνικές για την αποφυγή της επιπλοκή αυ-
τής, όπως η εφαρμογή έλξης στον τένοντα του 
ισχνού μυός, ώστε να μην ακολουθήσει το ειδικό 
εργαλείο λήψης μοσχεύματος (stripper) λανθα-
σμένη οδό (Howell και συν. 1996), η διενέργεια 
λοξής τομής για τη λήψη του μοσχεύματος, αρ-
χόμενης 3cm έσω του κνημιαίου κυρτώματος και 
περατόμενης 3cm κάτω και 5cm έσω του κνη-
μιαίου κυρτώματος. Η τομή αυτή, μάλιστα, δι-
ευκολύνει και τη λήψη του μοσχεύματος (Tillet 
και συν. 2004). Επιπλέον έχει διαπιστωθεί όπως 
συνέβη και στη μελέτη μας, ότι με το γόνατο σε 
κάμψη και το ισχίο σε εξωτερική στροφή, μειώνε-
ται η τάση του νεύρου και αυξάνεται η απόσταση 
του τελευταίου από τον τένοντα του ισχνού μυός 
(Bertram και συν. 2000, Miller, 1988).

Συμπεράσματα

Στη μελέτη αυτή η απόσταση του σημείου δια-
σταύρωσης του τένοντα του ισχνού με το μείζον 
σαφηνές νεύρο από την κατάφυση του τένοντα 
του ισχνού αποτιμήθηκε στα 8,5cm κατά μέσο 
όρο και δίνει έτσι τη δυνατότητα στο χειρουργό 
να εκτιμήσει σε ποιο βάθος προώθησης του ει-
δικού εργαλείου λήψης μοσχεύματος (stripper) 
κινδυνεύει να τρώσει το νεύρο. Το μήκος του 
καθαρού τένοντα του ισχνού μυός, χωρίς μυϊκές 
ίνες, μετρήθηκε στα 8,7cm ενώ το ολικό μήκος 
του τένοντα στα 19,8cm κατά μέσο όρο, με συ-
νοδεία, όμως και μυϊκών ινών, καθώς ο ισχνός 
είναι ημιπτεροειδής μυς.  Η διατομή αυτών των 
μυϊκών ινών κατά τη λήψη του μοσχεύματος του 
τένοντα του ισχνού επεξηγεί το μηχανισμό ανά-
πτυξης αιματώματος. Τέλος διαπιστώθηκε ότι για 
την απομάκρυνση του μείζονος σαφηνούς νεύρου 
από τον τένοντα του ισχνού απαιτείται κάμψη 
περίπου 110o, απαγωγή και έξω στροφή του ισχί-
ου σε συνδυασμό με πλήρη κάμψη του γόνατος. 
Έτσι, στη θέση αυτή μειώνονται οι πιθανότητες 
ιατρογενούς βλάβης του νεύρου κατά τη λήψη 
μοσχεύματος ισχνού - ημιτενοντώδη τενόντων 
για τη συνδεσμοπλαστική του προσθίου χιαστού 
συνδέσμου και είναι η θέση που προτείνεται για 
τη λήψη των τενόντων.
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Abstract

The clinical significance of the anatomic re-
lationship between the saphenous nerve and the 
tendon of the gracilis muscle.

Natsis K, Paraskevas G, Gigis I, Totlis T, An-
astasopoulos N, Tsitouridis I.

This study aims to evaluate the anatomic re-
lationship between the saphenous nerve and the 
tendon of the gracilis muscle. This knowledge may 
aid to avoid saphenous nerve damage during the 
hamstring tendon harvest.

For this scope 44 knees of 22 cadavers (13 male 
and 9 female) were dissected in the Department 
of Anatomy in the Medical School of the Aristotle 
University of Thessaloniki.

The mean distance between the gracilis tendon 
insertion and the point where the saphenous nerve 
was crossing over the tendon of the gracilis muscle 
was 8,5cm. When the stripper reaches this distance 
there is a high risk of nerve damage. The mean 
length of the mere gracilis tendon, without mus-
cle fibers, was 8,7cm, while the whole length of the 
tendon was 19,8cm. Due to the fact that the graci-
lis is a semipteroid muscle and the tendon graft is 
longer than 8,7cm the stripper causes muscle tissue 
damage. Moreover, we observed that when the hip 
is flexed about 110o, adducted and external rotat-
ed and the knee maximally flexed, the saphenous 
nerve is moving away from the gracilis tendon. 
This is the ideal position to harvest the hamstring 
tendons.

Key words:  G racilis tendon, saphenous nerve, sa-
phenous neuralgia, anterior cru-ci-
ate ligament
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