
Περίληψη

Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος αποτελεί ένα από τα συνδεσμι-
κά στοιχεία του γόνατος που υφίσταται πολύ συχνά κάκωση στις 
αθλητικές δραστηριότητες. Αποτελείται από δύο επιμέρους δεσμί-
δες, την πρόσθια-έσω και την οπίσθια-έξω δεσμίδα. Οι κακώσεις 
του προσθίου χιαστού συνδέσμου μπορεί να είναι μεμονωμένες ή 
να συνυπάρχουν με κακώσεις και άλλων στοιχείων του γόνατος 
και συνίστανται σε ολική ρήξη του συνδέσμου, που είναι και η πιο 
βαριά μορφή κάκωσης του συνδέσμου και χρειάζεται χειρουργική  
αποκατάσταση, και στην κάκωση του συνδέσμου με ή χωρίς ρήξη 
μερικών ινών αυτού, οίδημα του συνδέσμου και εσωτερική αραίω-
ση των ινών του. Σκοπός της εργασίας μας είναι η περιγραφή των 
απεικονιστικών ευρημάτων στη μαγνητική τομογραφία στις περι-
πτώσεις κάκωσης του προσθίου χιαστού συνδέσμου με εσωτερική 
αραίωση των ινών του. 
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Εισαγωγή

Οι κακώσεις του προσθίου χιαστού συνδέσμου 
αποτελούν συχνές κακώσεις στους αθλητές και η 
σωστή και έγκαιρη διάγνωση έχει ιδιαίτερη σημα-
σία για την ορθή αντιμετώπιση και τη μετέπειτα 
πορεία και σταθερότητα της άρθρωσης του γόνα-
τος. Η μαγνητική τομογραφία αποτελεί τη μέθο-
δο εκλογής για την απεικόνιση των συνδεσμικών 
κακώσεων του γόνατος και του προσθίου χιαστού 
συνδέσμου (Fruensgaard S et al 1989, Remer EM 
et al 1992, Resnick D et al 1995, Stoller DW 1997, 
Rubin DA et al 1998, Kocher MS et al 2002, Moore 
SL et al 2002, DeMorat G et al 2004, Lee SY et al 
2005). 

Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος εκτείνεται από 
τη μεσοκονδύλια εντομή της κνήμης μέχρι την 
έσω επιφάνεια του έξω μηριαίου κονδύλου. Εμπο-
δίζει την πρόσθια μετατόπιση της κνήμης, ενώ 
αποτρέπει την οπίσθια μετατόπιση του μηριαίου 
οστού. Υποδιαιρείται σε δύο επιμέρους δεσμίδες, 
την πρόσθια-έσω και την οπίσθια-έξω δεσμίδα. Η 
μακρύτερη και ισχυρότερη πρόσθια έσω δεσμίδα 

διατείνεται κατά την κάμψη της άρθρωσης του 
γόνατος, ενώ η βραχύτερη και ασθενέστερη οπί-
σθια έξω δεσμίδα διατείνεται κατά την έκταση της 
άρθρωσης του γόνατος. Έτσι όταν το γόνατο είναι 
σε κάμψη, ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος λαμβά-
νει μια περισσότερο οριζόντια θέση, όπου η πρό-
σθια έσω δεσμίδα βρίσκεται υπό τάση, ενώ η οπί-
σθια έξω δεσμίδα είναι πιο χαλαρή (Εικ. 1,2). Στη 
λογική αυτή βασίστηκε και η συνδεσμοπλαστική 
του προσθίου χιαστού συνδέσμου δύο δεσμίδων, 
για να προσεγγίσουμε καλύτερα στη λειτουργική 
αποκατάσταση του συνδέσμου (Lee JK et al 1988, 
Noyes FR et al 1989, Vahey TN et al 1991, Hodler 
J et al 1992, Vahey TN et al 1993, Lintner DM et 
al 1995, Swenson TM et al 1995, Zeiss J et al 1995, 
Roychowdhury S et al 1996, Roychowdhury S et 
al 1997, Stoller DW 1997, Dimond PM et al 1998, 
Barberie JE et al 2001, Otani T et al 2001, Chen 
WT et al 2002, Vincken PW et al 2002, Lee SY et 
al 2005, Prince JS et al 2005).

Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος αποτελείται 
από πολλές ίνες κολλαγόνου οι οποίες εκτείνο-
νται σε όλο το μήκος του συνδέσμου και οι οποίες 
διαφέρουν μεταξύ τους στη φορά και στην κλίση, 
δίνοντας έτσι την ιδιότητα στο σύνδεσμο να βρί-
σκεται σε τάση και στην κάμψη και στην έκταση 
του γόνατος, συμβάλλοντας στη σταθερότητα 
της άρθρωσης. Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος 
υφίσταται πολύ συχνά κάκωση, με αποτέλεσμα 
είτε την ολική ρήξη του συνδέσμου, είτε τη μερική 
ρήξη των ινών του με συνοδό οίδημα και αραίω-
σή τους. Με τον όρο αραίωση των ινών, εννοούμε 
τις περιπτώσεις κάκωσης του προσθίου χιαστού 
συνδέσμου όπου οι ίνες του αραιώνουν μεταξύ 
τους λόγω του οιδήματος του συνδέσμου και του 
μικροτραυματισμού των ινών και των τριχοειδών 
που αιματώνουν τις ίνες, ενώ μπορεί να συνυπάρ-
χουν και ερρηγμένες ίνες. Στη μαγνητική τομο-
γραφία, ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος στις πε-
ριπτώσεις με κάκωση και αραίωση των ινών του 
εμφανίζεται διογκωμένος και χάνει το χαρακτη-
ριστικώς χαμηλό του σήμα λόγω του οιδήματος 
στα πλαίσια της κάκωσης. Συχνότερα αραίωση 
των ινών παρατηρείται στην οπίσθια έξω δεσμίδα 
η οποία δέχεται και το περισσότερο φορτίο της 
άρθρωσης του γόνατος (Remer EM et al 1992, 
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Εικόνα 1. Φυσιολογική απεικόνιση του προσθίου χια-
στού συνδέσμου σε οβελιαίο και στεφανιαίο επίπεδο με 

ακολουθία πυκνότητας πρωτονίων.



Stoller DW 1997, Moore SL et al 2002). 
Σκοπός της εργασίας μας είναι η παρουσίαση 

των απεικονιστικών ευρημάτων στην μαγνητική 
τομογραφία στις περιπτώσεις κάκωσης του προ-
σθίου χιαστού συνδέσμου με αραίωση των ινών 
του.

Υλικό- Μέθοδος

Μελετήσαμε τα απεικονιστικά ευρήματα σε 152 
ασθενείς (112 άνδρες, 40 γυναίκες, 6-65 ετών, 
μέση ηλικία 24,3 έτη) που υποβλήθηκαν σε μα-
γνητική τομογραφία γόνατος από τον Ιανουάριο 
του 2006 μέχρι το Δεκέμβριο του 2008 και στους 
οποίους αναδείχθηκε εικόνα κάκωσης του πρό-
σθιου χιαστού συνδέσμου με ή χωρίς άλλες συν-
δεσμικές και οστικές κακώσεις του γόνατος. 

Οι μαγνητικές τομογραφίες πραγματοποιήθη-
καν με μαγνητικό τομογράφο Siemens Expert 
Plus 1T. Το πρωτόκολλο εξέτασης στο μαγνητικό 
τομογράφο περιλάμβανε ακολουθίες πυκνότητας 
πρωτονίων (PD), ακολουθίες με επιβάρυνση των 
Τ1 και Τ2 παραμέτρων (T1WI, T2WI) και ακο-
λουθίες Τ2-Flash σε στεφανιαίο και οβελιαίο επί-
πεδο. 

Αποτελέσματα
 
Από τους 152 ασθενείς με απεικονιστικά ευρή-

ματα κάκωσης του προσθίου χιαστού συνδέσμου, 
οι 34 ασθενείς (22,3%) είχαν ολική ρήξη του προ-
σθίου χιαστού συνδέσμου, ενώ οι 118 (77,7%) εί-
χαν κάκωση του συνδέσμου με εσωτερική αραί-
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Εικόνα 2. Απεικόνιση της φοράς των ινών της πρόσθιας-έσω 
δεσμίδας και της οπίσθιας-έξω δεσμίδας στην κάμψη και έκτα-
ση του γόνατος. 
Α.  Κατά την έκταση, οι ίνες της πρόσθιας-έσω δεσμίδας βρί-

σκονται μπροστά από τις ίνες της βραχύτερης οπίσθιας έξω 
δεσμίδας. 

Β.  Κατά την κάμψη, ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος περιστρέ-
φεται και οι ίνες της οπίσθιας έξω δεσμίδας περιστρέφονται 
μπροστά από τις ίνες της πρόσθιας-έσω δεσμίδας.

Γ.  Εικόνα μαγνητικής τομογραφίας σε στεφανιαίο επίπεδο, 
όπου διακρίνονται οι δυο επιμέρους δεσμίδες του πρόσθιου 
χιαστού συνδέσμου.



ωση των ινών του με ή χωρίς ρήξη μερικών εξ 
αυτών. Στις 50 από τις 118 περιπτώσεις (42,3%) η 
εσωτερική αραίωση των ινών αφορούσε και στις 
δύο δεσμίδες του συνδέσμου, ενώ στους υπόλοι-

πους 68 (57,7%), η αραίωση αφορούσε μόνο στην 
οπίσθια έξω δεσμίδα (Εικ. 3-7). Σε καμία περίπτω-
ση η αραίωση δεν αφορούσε μεμονωμένα στις 
ίνες της πρόσθιας έσω δεσμίδας. 

Συζήτηση

Η εσωτερική αραίωση των ινών του προσθίου 
χιαστού συνδέσμου αποτελεί μια ιδιαίτερη και συ-
χνή μορφή κάκωσης του συνδέσμου η οποία δεν 
αναφέρεται στα περισσότερα συγγράμματα με 
αυτό τον όρο. Στην ουσία η μορφή αυτή κάκωσης 
του προσθίου χιαστού συνδέσμου αντιπροσωπεύ-
ει τις κακώσεις βαθμού 1 και 2, όπου υπάρχει εν-
δοσυνδεσμική κάκωση με οίδημα και πιθανή χα-
λάρωσή του συνδέσμου, ενώ ο σύνδεσμος διατη-
ρείται ακέραιος χωρίς διακοπή της συνέχειας του 
(Lee GK et al 1988, Fruensgaard S et al 1989, Vahey 
TN et al 1991, Remer EM et al 1992, Lintner DM 
et al 1995, Resnick D et al 1995, Roychowdhury 
S et al 1996, Stoller DW 1997, Kocher MS et al 
2002, Moore SL et al 2002 Lee SY et al 2005,). Η 
ρήξη του προσθίου χιαστού συνδέσμου (κάκωση 
βαθμού 3) αποτελεί, βέβαια, τη βαρύτερη μορφή 
κάκωσης του συνδέσμου όπου χρειάζεται χει-
ρουργική αποκατάσταση, προκειμένου να απο-
φευχθεί η αστάθεια του γόνατος που θα οδηγήσει 
σε πρόωρη εκφύλιση της άρθρωσης. Ωστόσο στις 
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Εικόνα 3. 
Ήπια αραίωση των ινών και των δύο δεσμίδων του προσθίου χιαστού συνδέσμου.

 Οβελιαίες και στεφανιαίες εικόνες με ακολουθία πυκνότητας πρωτονίων.

Εικόνα 4. 
Κάκωση και αραίωση των ινών και των δύο δεσμίδων 
του προσθίου χιαστού συνδέσμου, με συνοδό οίδημα 

του συνδέσμου και ρήξη μερικών ινών. 
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Εικόνα 5.
Κάκωση του προσθίου χιαστού συνδέσμου, με οίδημα και αραίωση των ινών και των δύο δεσμίδων και με 

συνοδό ρήξη μερικών ινών. Οβελιαίες και στεφανιαίες εικόνες με ακολουθία πυκνότητας πρωτονίων.

Εικόνα 6. 
Μεμονωμένη αραίωση των ινών της οπίσθιας έξω δεσμίδας. Η πρόσθια έσω δεσμίδα είναι φυσιολογική.

 Οβελιαίες εικόνες με ακολουθία πυκνότητας πρωτονίων.
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περιπτώσεις με αραίωση των ινών του προσθίου 
χιαστού συνδέσμου η θεραπεία είναι κατά κανόνα 
συντηρητική, εφόσον βέβαια διατηρείται ακέραιο 
ένα ικανό ποσοστό ινών και κλινικά η άρθρωση 
είναι σταθερή. Ωστόσο η αραίωση των ινών και 
των δύο δεσμίδων του προσθίου χιαστού συνδέ-
σμου υποδηλώνει βαρύτερη μορφή κάκωσης, η 
οποία συνήθως με σοβαρή συντηρητική αγωγή 
επανέρχεται. Εντούτοις παρατηρήσαμε σε παλαι-
ότερη σειρά περιπτώσεων με αραίωση των ινών 
και των δύο δεσμίδων, από ασθενείς που υποβλή-
θηκαν σε επανέλεγχο με μαγνητική τομογραφία 
μετά από έξι μήνες έως δύο χρόνια, ότι σε ένα μι-
κρό ποσοστό των ασθενών αυτών ο πρόσθιος χι-
αστός σύνδεσμος δεν επανήλθε στη φυσιολογική 
του κατάσταση και ατρόφησε σε ποικίλο βαθμό, 
ενώ κλινικά οι ασθενείς αυτοί είχαν αστάθεια της 
άρθρωσης. Αντιθέτως σε ασθενείς με αραίωση 
των ινών μόνο της οπίσθιας έξω-δεσμίδας, δεν 
παρατηρήθηκε υπολειμματική βλάβη του πρό-
σθιου χιαστού συνδέσμου μετά από συντηρητική 
θεραπεία στη μαγνητική τομογραφία και, κλινικά, 
το γόνατο δεν εμφάνιζε αστάθεια.

Ο όρος μερική ρήξη του προσθίου χιαστού συν-
δέσμου που δίδεται από μερικούς ακτινολόγους 
δεν είναι σαφής και αποπροσανατολίζει τον κλινι-
κό γιατρό και στην πράξη σημαίνει αραίωση των 

ινών με ρύπανση του λίπους και ρήξη λίγων ινών. 
Έτσι ο όρος μερική ρήξη του προσθίου χιαστού 
συνδέσμου καλό είναι να αποφεύγεται.

Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος πρέπει να διε-
ρευνάται τόσο σε οβελιαίο όσο και σε στεφανι-
αίο επίπεδο προκείμενου να αξιολογηθεί σωστά 
ο βαθμός και η έκταση κάκωσής του. Στις στε-
φανιαίες τομές απεικονίζεται καλύτερα ο βαθμός 
διάτασης και χαλάρωσης των ινών του προσθίου 
χιαστού συνδέσμου σε σχέση με τους μηριαίους 
κονδύλους, κυρίως στο σημείο πρόσφυσης (Εικ. 
3). Στις ακολουθίες με επιβάρυνση της Τ1 παρα-
μέτρους πολύ συχνά υπερεκτιμήθηκε ο βαθμός 
κάκωσης του προσθίου χιαστού συνδέσμου. Έτσι, 
ο σύνδεσμος αυτός πρέπει να αξιολογείται στις 
ακολουθίες πυκνότητας πρωτονίων ώστε να απο-
φεύγονται προβλήματα υπερδιάγνωσης. 

Συμπερασματικά, η ενδοσυνδεσμική κάκωση 
του προσθίου χιαστού συνδέσμου χωρίς ολική 
ρήξη, εκδηλώνεται απεικονιστικά στη μαγνητική 
τομογραφία σαν αραίωση των ινών του, με αυξη-
μένο σήμα και με πιθανή διόγκωση του σε όλες 
τις ακολουθίες λόγω του οιδήματος. Η επιμέρους 
αξιολόγηση της κατάστασης των δεσμίδων του 
συνδέσμου είναι σημαντική, δεδομένου ότι η με-
μονωμένη αραίωση των ινών της οπίσθιας-έξω 
δεσμίδας φαίνεται ότι σχετίζεται με πολύ καλή 
πρόγνωση και ο σύνδεσμος επανέρχεται απει-
κονιστικά και κλινικά με συντηρητική θεραπεία, 
ενώ η αραίωση των ινών και των δύο δεσμίδων, 
σε λίγες περιπτώσεις εξελίσσεται σε ατροφία με 
συνοδό αστάθεια της άρθρωσης του γόνατος. Οι 
ακολουθίες πυκνότητας πρωτονίων φαίνεται ότι 
αποτελούν τις πλέον αξιόπιστες ακολουθίες για 
την ακριβή εκτίμηση της κατάστασης του συνδέ-
σμου, χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος υπερδιάγνω-
σης, και πρέπει να πραγματοποιούνται σε οβελι-
αίο και στεφανιαίο επίπεδο.

Abstract

Interior separation of the fibers of the anterior 
cruciate ligament.  MRI evaluation

Michaelides M, Arvaniti M, Bintoudi A,
Papaioannou S, Papagiannis V, Tsitouridis I

Εικόνα 7. 
Μεμονωμένη αραίωση των ινών της οπίσθιας έξω δεσμί-

δας. Η πρόσθια έσω δεσμίδα είναι φυσιολογική.
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Anterior cruciate ligament is one of the elements 
of the knee join subjected very commonly to injury 
during athletic activities. It is divided into two 
functional fiber bundles, the anteromedial and 
the posterolateral bands. Injuries of the anterior 
cruciate ligament may be isolated or may coexist 
with other knee injuries. Injuries of the anterior 
cruciate ligament are divided into complete 
ligamentous disruption which is the most serious 
form and needs surgical reconstruction and into 
intraligamentous injury with or without rupture of 
isolated fibers, edema of the ligament and interior 
separation of the fibers. The purpose of our study 
is to describe the imaging findings in MRI in cases 
of intraligamentous injury of the anterior cruciate 
ligament with interior separation of the fibers.

Key words: anterior cruciate ligament, knee, MRI
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