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Περίληψη 
Οι τραυματισμοί του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου αποτελούν 

σημαντικό πρόβλημα για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης με 
μεγάλο ετήσιο οικονομικό κόστος. Ένα σημαντικό ποσοστό αυτών 
των τραυματισμών προκαλούνται από μηχανισμούς χωρίς επαφή, 
ενώ τα προγράμματα πρόληψης τύπου «jump-training» είναι απο-
τελεσματικά για τη μείωση της συχνότητας των τραυματισμών αυ-
τών, ειδικά όταν ξεκινούν νωρίς στην καριέρα του αθλητή. Ένα επι-
κεντρωμένο ιστορικό και μια ενδελεχής φυσική εξέταση μπορεί να 
αποκαλύψουν μια κάκωση-ρήξη πρόσθιου χια-στού συνδέσμου, με 
το προεγχειρητικό διαγνωστικό «χρυσό πρότυπο» ωστόσο για τη 
διάγνωση να παραμένει η μαγνητική τομογραφία. 

Epidemiology and diagnosis of the anterior 
cruciate ligament injuries

Naoum S.
116 Combat Wing Health Service, Araxos

Abstract
Anterior Cruciate Ligament (ACL) injuries are a major burden 

on the health care sys-tem with big annual cost. A significant 
proportion of these injuries are caused by non-contact mecha-
nisms and jump-training-type prevention programs are effec-
tive at re-ducing the incidence of these injuries, especially when 
instituted early in the devel-opment of the athlete. A focused 
history and physical examination may strongly sug-gest an ACL 
injury, but the preoperative diagnostic gold-standard for diagno-
sis re-mains MRI.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Περισσότεροι από 120.000 τραυματισμοί πρό-

σθιου χιαστού συνδέσμου (ΠΧΣ) συμβαίνουν κάθε 
χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως κατά τη δι-
άρκεια του γυμνασίου και του λυκείου (Gornitzky 
AL et al. 2015). Η συχνότητα αυτών των τραυ-
ματισμών αυξάνει, ιδιαίτερα στις γυναίκες. Αυτό 
πιθανόν να οφείλεται στην αυξανόμενη συμμετο-
χή τους σε οργανωμένα αθλήματα αλλά και στις 
δραστηριότητές τους στο γυμνάσιο, ενώ, αρκετές 
μελέτες έχουν δείξει ότι και οι γυναίκες αθλήτριες 
διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο τραυματισμού ΠΧΣ 
(Gornitzky AL et al. 2015). Ο λόγος για τον αυ-
ξημένο κίνδυνο σε αυτή την πληθυσμιακή ομάδα 
είναι πιθανώς πολυπαραγοντικός, συμπεριλαμβα-
νομένων παραγόντων όπως η γενετική προδιάθε-
ση, τα επίπεδα ορμονών και οι διαφορές στην εμ-
βιομηχανική των αρθρώσεων. 

Η διάγνωση αυτών των τραυματισμών στην 
οξεία φάση είναι δύσκολη καθώς η φυσική εξέ-
ταση είναι λιγότερο αξιόπιστη εξαιτίας της πα-
ρουσίας αρθρικού οιδήματος και της προστασίας 
από τους γειτονικούς μύες. Παρόλα αυτά, ένα 
καλό ιστορικό και μια φυσική εξέταση αποτελούν 
εργαλεία απαραίτητα για τη διάγνωση τραυματι-
σμού ΠΣΧ. Οι ακτινογραφίες είναι χρήσιμες ώστε 
να αποκλειστούν οι σχετιζόμενοι τραυματισμοί, 
αλλά το «χρυσό πρότυπο» («gold standard») για τη 
διάγνωση ενός τραυματισμού ΠΣΧ είναι η μαγνη-
τική τομογραφία, η οποία έχει αποδειχθεί ότι έχει 
εξαιρετική ευαισθησία και ειδικότητα. Η καλύτερη 
κατανόηση των παραγόντων κινδύνου για τραυμα-
τισμούς και πιο ακριβείς διαγνώσεις θα μπορούσαν 
να διευκολύνουν την πρόληψη τραυματισμών ΠΣΧ 
σε ενεργά άτομα και έτσι να ελαχιστοποιήσουν την 
επακόλουθη κάκωση-τραυματισμό των μηνίσκων 
και χόνδρων σε ασθενείς με ρήξη ΠΣΧ.

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Οι τραυματισμοί στο γόνατο στους αθλητές 

στην ηλικία του γυμνασίου, αντιπροσωπεύουν το 
60% των χειρουργικών επεμβάσεων που σχετί-
ζονται με τον αθλητισμό (Ingram JG et al. 2008, 
Powell JW and Barber-Foss KD, 1999). Σύμφωνα 
με μερικές μελέτες, οι τραυματισμοί του ΠΣΧ μπο-
ρεί να αντιπροσωπεύουν το 50% όλων αυτών των 
τραυματισμών στο γόνατο. Το κόστος των επεμβά-
σεων ανακατασκευής του ΠΣΧ εκτιμάται ότι είναι 

περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια (Wrisberg MA 
et al. 2004). Πρόσφατα, οι επιδημιολογικές μελέ-
τες έδειξαν ότι οι αθλητές γυμνασίου έχουν αυξη-
μένο κίνδυνο ρήξεων ΠΣΧ από 2,1 έως 3,4 φορές 
(Joseph AM et al. 2013, Beynnon BD et al. 2014). 

Για να υπολογιστεί η συχνότητα εμφάνισης και o 
ετήσιος κίνδυνος ρήξεων ΠΣΧ σε αθλητές γυμνα-
σίου, πραγματοποιήθηκε μια συστηματική ανασκό-
πηση και μετα-αναλύσεις όπου και διαπιστώθηκε 
ότι η συνολική επίπτωση των τραυματισμών ΠΣΧ 
στις γυναίκες είναι 0.081 ανά 1000 εκθέσεις για 
όλα τα αθλήματα. Τα πιο επικίνδυνα αθλήματα για 
τις γυναίκες ήταν το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ 
με κίνδυνο τραυματισμού ΠΧΣ κατά 1,1% και 0,9% 
ανά εποχή, αντίστοιχα. Σε άνδρες αθλητές, η συ-
νολική συχνότητα εμφάνισης τραυματισμών ΠΧΣ 
ήταν 0,05 ανά 1000 εκθέσεις. Τα πιο επικίνδυ-
να αθλήματα ήταν το ποδόσφαιρο και το λακρός 
με κίνδυνο να υποστούν κάκωση ΠΧΣ ανά εποχή 
αντίστοιχα, με κίνδυνο 0,8% και 0,4%. Οι γυναί-
κες αθλήτριες είχαν συνολικά υψηλότερο ποσοστό 
τραυματισμού ανά έκθεση (σχετικός κίνδυνος, 1,57, 
95% διάστημα εμπιστοσύνης [CI], 1,35-1,82) από 
τους άνδρες αθλητές και σε συγκρίσιμα αθλήματα 
όπως το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, τα ποσοστά 
ήταν πολύ υψηλότερα (3,7 και 3.8, αντίστοιχα). 

Πολλές μελέτες έχουν αναφέρει ότι οι περισ-
σότεροι τραυματισμοί ΠΧΣ οφείλονται σε μηχανι-
σμούς χωρίς επαφή (Arendt E and Dick R 1995, 
Boden BP et al. 2000, Mountcastle SB et al. 
2007). Αυτά τα ευρήματα αμφισβητήθηκαν σε μια 
πρόσφατη μελέτη που διεξήχθη, όπου αναφέρθηκε 
ότι το 58,8% των τραυματισμών ΠΧΣ προέκυψε ως 
αποτέλεσμα ενός μηχανισμού επαφής (Joseph AM 
et al. 2013). Ανεξάρτητα από το πραγματικό ποσο-
στό των τραυματισμών ΠΧΣ χωρίς επαφή, ένα ση-
μαντικό ποσοστό των τραυματισμών ΠΧΣ προκα-
λούνται από μηχανισμούς που δεν σχετίζονται με 
επαφή, καθιστώντας τους τραυματισμούς αυτούς 
μείζονα στόχο για προσπάθειες πρόληψης. Σε μια 
αναδρομική μελέτη που επικεντρώνεται μόνο σε 
πρωτογενείς επαγόμενους χωρίς επαφή τραυμα-
τισμούς ΠΧΣ, αποδείχτηκε ότι οι αθλητές λυκείων 
είχαν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο τραυματισμού 
από τους αθλητές γυμνασίων (Beynnon BD et al. 
2014).

Για τους ασθενείς στους οποίους είχε προηγηθεί 
ανακατασκευή ΠΧΣ (Anterior Cruciate Ligament-
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ACL reconstructions), μελέτες έχουν δώσει δύο 
σημαντικά ευρήματα. Το πρώτο είναι ότι κατά τα 
πρώτα 2 χρόνια της χειρουργικής επέμβασης, οι 
ασθενείς έχουν παρόμοιο κίνδυνο να υποστούν 
τραυματισμό στον ετερόπλευρο ΠΧΣ τους ή το μό-
σχευμά τους να υποστεί ρήξη (Wright RW et al. 
2007). Το δεύτερο εύρημα είναι ότι οι ασθενείς 
που είχαν προηγουμένως υποστεί κάκωση ΠΧΣ, 
έχουν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο να υποστούν 
και μια δεύτερη κάκωση ΠΧΣ, από 4 έως 25 φορές 
(Hewett TE et al. 2012) Έχει αποδειχθεί ότι η επι-
στροφή σε υψηλού επιπέδου δραστηριότητα μετά 
από ανακατασκευή ΠΧΣ είναι ένας ισχυρός παρά-
γοντας κινδύνου για την ρήξη του μοσχεύματος 
(Borchers JR et al. 2009, Kaeding CC et al. 2015). 
Αυτές οι επιδημιολογικές μελέτες είναι εξαιρετι-
κά σημαντικές, προσδιορίζοντας τους παράγοντες 
κινδύνου που σχετίζονται με τον τραυματισμό του 
ΠΧΣ και παρέχοντας πληροφορίες στους ασθενείς 
και τις οικογένειες σχετικά με τα μεμονωμένα προ-
φίλ κινδύνου, καθώς και την πιθανή τροποποίηση 
αυτών των παραγόντων ώστε να μειωθεί ο κίνδυ-
νος επακόλουθης βλάβης του ΠΧΣ. Το μικρό μέ-
γεθος του μοσχεύματος έχει επίσης αποδειχθεί ότι 
είναι ένας παράγοντας κινδύνου για τη ρήξη του 
μοσχεύματος (Mariscalco MW et al. 2013).

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΚΩΣΗΣ
Οι απότομες κινήσεις-εναλλαγές στην προ-

σγείωση, («plant-and-cut») συχνά θεωρούνται 
ως ο κύριος μηχανισμός κάκωσης που ευθύνεται 
για τους τραυματισμούς ΠΧΣ (Krosshaug T et al. 
2007, Olsen O-E et al. 2004). Οι διάφορες επι-
δημιολογικές μελέτες σχετικά με τραυματισμούς 
ΠΧΣ οδήγησαν τους ερευνητές να συγκρίνουν τις 
διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών σχετικά με 
τους τρόπους-μηχανισμούς προσγείωσης (Paterno 
MV et al. 2010, Hewett TE et al. 2005) Σε μια 
προοπτική μελέτη που επικεντρώνεται σε γυναί-
κες αθλητές, (Hewett TE et al. 2005) έλεγξαν 205 
αθλήτριες εξετάζοντας την τρισδιάστατη κινηματι-
κή και τα φορτία των αρθρώσεων κατά τη διάρ-
κεια μιας προσγείωσης άλματος. Διαπιστώθηκε ότι 
οι εννέα αθλήτριες που είχαν τελικά τραυματισμό 
ΠΧΣ είχαν μεγαλύτερες γωνίες απαγωγής γόνατος 
(8 μοίρες), 2,5 φορές μεγαλύτερη απαγωγή γόνα-
τος και 20% μεγαλύτερες δυνάμεις αντίδρασης 
με το έδαφος κατά την προσγείωση σε σύγκριση 
με τις συμπαίκτριες τους που δεν είχαν τραυμα-

τισμούς. Οι παράγοντες αυτοί εντοπίστηκαν ως 
ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες σχετικά με 
τραυματισμούς ΠΧΣ (Hewett TE et al. 2005). 

Επιπρόσθετα, άλλες μελέτες έδειξαν ότι οι κινή-
σεις του ισχίου, ειδικά η προσαγωγή, είναι κυρίως 
υπεύθυνες για την αυξημένη απαγωγή του γόνα-
τος (Powers CM, 2010, Imwalle LE et al. 2009). 
Η μειωμένη κάμψη του ισχίου και του γόνατος 
κατά την προσγείωση, θεωρείται επίσης παράγο-
ντας κινδύνου για τραυματισμό ΠΧΣ, επειδή αυτή 
η θέση των άκρων ασκεί μεγαλύτερα φορτία στους 
στατικούς σταθεροποιητές των αρθρώσεων (σύν-
δεσμοι, θύλακος) παρά στους δυναμικούς σταθε-
ροποιητές (μύες, τένοντες) (Hewett TE et al. 2006, 
Decker MJ et al. 2003, Schmitz R et al. 2002, Yu 
B and Garrett WE, 2007). Ακριβώς όπως είναι ση-
μαντικοί η μηχανική που ασκείται σε οβελιαίο και 
στεφανιαίο επίπεδο, μηχανική σε εγκάρσιο επιπέ-
δου εμπλέκεται επίσης σε τραυματισμό του ΠΧΣ. Η 
εσωτερική περιστροφή του ισχίου μπορεί να συμ-
βάλλει στη δημιουργία βλαισού γόνατος (Powers 
CM, 2010, McLean SG et al. 2005) ενώ η έσω 
στροφή της κνήμης προκαλεί σημαντικές αυξήσεις 
στην ένταση που ασκείται στον ΠΧΣ (Withrow TJ 
et al. 2006, Markolf KL et al. 1995, Oh YK et al. 
2012, Shin CS et al. 2011). Επομένως, όταν συν-
δυάζονται αυτά τα τρία επίπεδα κίνησης, ο τυπι-
κός τραυματισμός του ΠΧΣ χωρίς επαφή θα συμβεί 
σε μια αθλήτρια που προσγειώθηκε από ένα άλμα 
με το ισχίο της σχετικά εκτεταμένο και εσωτερικά 
περιστρεφόμενο, το γόνατο της σε σχεδόν πλήρη 
επέκταση και βλαισότητα με την κνήμη της να πε-
ριστρέφεται προς τα έσω, με το άλλο πόδι να μένει 
σταθερά προσκολλημένο στο έδαφος. 

Εκτός από την εξέταση της θέσης των άκρων, 
αρκετοί ερευνητές έχουν επικεντρώσει τις προ-
σπάθειές τους στον νευρομυϊκό έλεγχο του κάτω 
άκρου (Hewett TE et. 2012, Griffin LY et al. 2000). 
Μερικοί από τους παράγοντες κινδύνου που σχετί-
ζονται με το νευρομυϊκό έλεγχο και συνδέονται με 
τον τραυματισμό ΠΧΣ είναι τα αυξημένη ενεργο-
ποίηση του τετρακέφαλου, (Brown T et al. 2014, 
Zebis MK et al. 2009) η πρώιμη ενεργοποίηση των 
οπίσθιων μηριαίων μυών (hamstrings) όταν το 
πόδι έρχεται σε επαφή με το έδαφος, η ενεργοποί-
ηση του τετρακέφαλου και του μεγάλου γλουτιαί-
ου με μειωμένη ενεργοποίηση του γαστροκνημίου 
και των οπίσθιων μηριαίων μυών (Cowling EJ and 
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Steele JR, 2001, Walsh M et al. 2012). Αν και οι 
περισσότεροι από τους παράγοντες κινδύνου για 
βλάβη του ΠΧΣ έχουν να κάνουν με τη μηχανική 
των κατώτερων άκρων και την κινηματική, ορισμέ-
νοι συγγραφείς έχουν προτείνει ότι η κινηματική 
του άνω άκρου μπορεί επίσης να διαδραματίσει 
κάποιο ρόλο στη φόρτιση του γόνατος (Donnelly 
CJ et al. 2012).

Η καλύτερη κατανόηση της κινηματικής του γό-
νατος επέτρεψε στους ερευνητές να αναπτύξουν 
επιτυχημένα προγράμματα πρόληψης μειώνοντας 
τον κίνδυνο τραυματισμών ΠΧΣ χωρίς επαφή κατά 
περίπου 50% (Hewett TE et al. 2012). Σε μια με-
τα-ανάλυση σχετικής προγράμματα πρόληψης σε 
τραυματισμούς ΠΧΣ (Myer GD et al. 2013), οι συγ-
γραφείς διαπίστωσαν ότι όσο μικρότεροι ηλικιακά 
είναι οι αθλήτριες, τόσο πιο αποτελεσματικό ήταν 
το πρόγραμμα στην πρόληψη τραυματισμών. Αυτό 
το εύρημα δεν προκαλεί έκπληξη δεδομένου ότι οι 
περισσότεροι από τους στατικούς και δυναμικούς 
παράγοντες κινδύνου για κάκωση του ΠΧΣ φαίνε-
ται να αναπτύσσονται ως μια φυσιολογική διαδι-
κασία ωρίμανσης στις γυναίκες. Επομένως, προλη-
πτικά προγράμματα θα πρέπει να θεσπιστούν στην 
εφηβική ή πρώιμη εφηβική φάση, προτού οι αθλη-
τές αναπτύξουν «παθολογικά» πρότυπα νευρομυϊ-
κής ενεργοποίησης και κινηματικής.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Ένα τυπικό ιστορικό ενός ασθενή με τραυματι-

σμό ΠΧΣ, συνεπάγεται είτε με μια επιβράδυνση χω-
ρίς επαφή, με άλμα, ή με άμεση επίδραση δύναμης 
στο γόνατο (Terry M, 2009). Προφανώς, πολλοί 
άλλοι μηχανισμοί μπορεί επίσης να οδηγήσουν σε 
τραυματισμό ΠΧΣ και σε πολλές περιπτώσεις οι 
ασθενείς δεν μπορούν να θυμηθούν τι ακριβώς 
συνέβη. Οι συνήθεις περιγραφές των ασθενών πε-
ριλαμβάνουν την αίσθηση ότι το γόνατο υπερεκτά-
θηκε ή προσωρινά «βγήκε από τη θέση του». 

Μελέτες έχουν επικεντρωθεί στην ακρίβεια 
συγκεκριμένων στοιχείων του ιστορικού και της 
σωματικής εξέτασης του ασθενούς που θα μπο-
ρούσαν να προβλέψουν έναν τραυματισμό ΠΧΣ 
(Benjaminse A et al. 2006, Swain MS et al. 2014, 
Wagemakers HP et al. 2010). Αυτές οι μελέτες 
πρέπει να ερμηνεύονται προσεκτικά επειδή οι πε-
ρισσότερες από αυτές υπόκεινται σε μεροληψία 
και ιδίως σε μεροληψία επαλήθευσης. Ένα τέτοιο 

παράδειγμα αποτελεί μια αναδρομική μελέτη που 
αφορά σε ασθενείς που έχουν ήδη υποβληθεί σε 
μαγνητική τομογραφία και αρθροσκόπηση για 
τραυματισμό στο γόνατο. Αυτοί οι ασθενείς ήταν 
πιθανότατα πιο πιθανό να έχουν τραυματισμό ΠΧΣ 
σε σχέση με τους ασθενείς που δεν είχαν προηγμέ-
νη απεικόνιση.

Μια συγχρονική ανάλυση-μελέτη (Wagemakers 
HP et al. 2010) βρήκε 10 καθοριστικούς παρά-
γοντες στο ιστορικό και τη φυσική εξέταση, που 
έδειξαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τον 
τραυματισμό ΠΧΣ. Μετά από πολυπαραγοντική 
ανάλυση, τέσσερις καθοριστικοί παράγοντες εξή-
γησαν το 41% της διακύμανσης στο μοντέλο: (1) 
η παρουσία συνεχούς συλλογής (λόγος πιθανο-
τήτων [OR], 4.4, 95% CI, 1.4-14.5), (2) η αίσθηση 
ρήξης «popping sensation» κατά την διάρκεια του 
τραύματος, (OR, 6.1, 95% CI, 1.9-19.5), (3) παρε-
κτόπιση-αστάθεια («giving way») (OR, 3.5, 95% CI, 
1.1-10.9) και 4) θετική πρόσθια συρταροειδής δο-
κιμασία (OR, 6.4, 95% CI, 1.8 -23.0). Όταν εξετά-
ζονται σε συνδυασμό, η παρουσία ή η απουσία και 
των τριών στοιχείων που αναφέρονται στο ιστο-
ρικό οδηγεί σε θετική προγνωστική αξία 83% και 
αρνητική προγνωστική αξία 81%. Σε αυτό το σε-
νάριο, η προσθήκη μιας θετικής πρόσθιας συρτα-
ροειδούς δοκιμασίας, δεν οδήγησε σε υψηλότερες 
προγνωστικές τιμές. Εντούτοις, σε πολλές περι-
πτώσεις, αυτά τα τρία στοιχεία δεν είναι όλα θετικά 
ή αρνητικά, καθιστώντας αναγκαία και τα ευρήμα-
τα των φυσικών εξετάσεων. Σε μια μετα-ανάλυση 
που περιελάμβανε 28 μελέτες (Benjaminse A et 
al. 2006), οι συγγραφείς συνέκριναν την ακρίβεια 
της πρόσθιας συρταροειδούς δοκιμασίας, της δο-
κιμής Lachman-Νούλη και των δοκιμών αλλαγής 
στροφής («pivot shift tests»). Στη μελέτη τους, η 
δοκιμή Lachman-Νούλη ήταν η πιο ακριβής δοκι-
μή με αναλογία θετικών πιθανοτήτων 10,2 (95% 
CI, 4,6-22,7) και αναλογία αρνητικών πιθανοτήτων 
0,2 (95% CI, 0,1-0,3). Η εξειδίκευση του pivot shift 
test ήταν υψηλή στο 98% (95% CI, 96-99) αλλά η 
ευαισθησία ήταν χαμηλή στο 24% (95% CI, 21-27). 
Αυτό το εύρημα δεν προκαλεί έκπληξη δεδομένου 
ότι το pivot shift test είναι μια δύσκολη δοκιμασία 
για να εκτελεστεί στην οξεία φάση. Όσον αφορά 
την πρόσθια συρταροειδή δοκιμασία, η ευαισθησία 
και η εξειδίκευσή της, αποδείχτηκε ότι εξαρτιόταν 
από τη χρονική στιγμή της βλάβης. Σε ασθενείς με 
οξεία βλάβη η ευαισθησία ήταν μόνο 49% (95% 
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CI, 43-55) και η ειδικότητα ήταν 58% (95% CI, 39-
76), ενώ σε χρόνιους τραυματισμούς τα αποτελέ-
σματα ήταν 92% (95% CI, 95) και 91% (95% CI, 
87-94), αντίστοιχα. 

Κατά την προέκταση αυτών των αποτελεσμά-
των σε έναν συγκεκριμένο πληθυσμό ασθενών, 
μπορεί κανείς να υπολογίσει τις πιθανότητες ρήξης 
ΠΧΣ πριν και μετά την εφαρμογή της δοκιμασίας. 
Ως παράδειγμα, σύμφωνα με μια μελέτη (Noyes FR 
et al. 1980), 44% των ασθενών που υπέφεραν από 
οξεία βλάβη στο γόνατο με σημαντική διόγκωση, 
είχαν τραυματισμό ΠΧΣ. Σε αυτόν τον πληθυσμό 
ασθενών, ένας ασθενής με θετικό τεστ Lachman-
Νούλη θα είχε τώρα 88% πιθανότητα να έχει υπο-
στεί τραυματισμό ΠΧΣ. Ωστόσο, εάν η δοκιμασία 
Lachman-Νούλη ήταν αρνητική, η πιθανότητα ρή-
ξης ΠΧΣ θα ήταν μόνο 7%. 

Σε ορισμένες μεμονωμένες περιπτώσεις, όπως 
σε ασθενείς με μεγάλα κάτω άκρα, μπορεί να είναι 
δύσκολο να εκτελεστούν αυτές οι εξετάσεις. Για 
να βρεθεί μια καλύτερη διαγνωστική εξέταση για 
τραυματισμούς ΠΧΣ, εισήχθη μία νέα δοκιμασία, το 
σημείο Lelli (lever sign) (Lelli A et al. 2016). Για 
να εκτελέσει αυτή τη δοκιμή, ο ασθενής βρίσκεται 
σε ύπτια θέση και μια γροθιά τοποθετείται κάτω 
από την εγγύς μοίρα των μυών της γαστροκνημίας 
ώστε να λειτουργήσει ως υπομόχλιο. Στη συνέχεια, 
με το άλλο χέρι εφαρμόζεται μια προς τα κάτω δύ-
ναμη, προς το μηρό, και ο εξεταστής παρατηρεί εάν 
η πτέρνα του ποδιού σηκώνεται από το τραπέζι. 
Εάν η πτέρνα ανεβαίνει, πιστεύεται ότι το ΠΧΣ είναι 
άθικτος και μεταδίδει την προς τα κάτω δύναμη 
από το μηριαίο οστούν προς την κνήμη και μέσω 
του υποκείμενου υπομοχλίου στη γαστροκνημία. 
Εάν η πτέρνα δεν ανυψωθεί ενάντια στη βαρύτητα, 
πιστεύεται ότι ο ΠΧΣ δεν είναι λειτουργικός. Στην 
πιλοτική μελέτη, η ευαισθησία και η εξειδίκευση 
αυτής της δοκιμής ήταν 100%. Αυτά τα αποτελέ-
σματα δεν έχουν αντιγραφεί σε άλλες μελέτες μέ-
χρι σήμερα, με αποτέλεσμα να είναι κανείς προσε-
κτικός προτού καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτή 
η εξέταση είναι τέλεια-αξιόπιστη. Ωστόσο, αυτή η 
δοκιμασία μπορεί να είναι μια ενδιαφέρουσα εναλ-
λακτική λύση σε ασθενείς όπου οι πιο παραδοσια-
κές δοκιμασίες είναι δύσκολο να εκτελεστούν.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ 
ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ 
ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 

Σε κάθε οξεία βλάβη στο γόνατο, οι προσθιο-
πίσθιες και πλάγιες ακτινογραφίες γόνατος υπο-
δεικνύονται πάντοτε ως ένα πρώτο βήμα ώστε να 
αποκλειστούν πιθανά κατάγματα και σχετιζόμενοι 
τραυματισμοί (Shea KG and Carey JL, 2015). Τα 
κατάγματα άνω τμήματος κνήμης που εμφανίζονται 
στην ακτινογραφία θεωρούνται ισοδύναμα με τραυ-
ματισμό ΠΧΣ και το κάταγμα Segond, που είναι απο-
παστικό κάταγμα του πλευρικού θυλάκου από το 
κνημιαίο πλατώ, είναι παθογνωμονικό για μια βλάβη 
του ΠΧΣ (Terry M, 2009). Στις περισσότερες περι-
πτώσεις, οι απλές ακτινογραφίες είναι φυσιολογικές 
εκτός από την παρουσία της έκχυσης, και ως εκ τού-
του η πιο χρήσιμη διαγνωστική μέθοδος απεικόνι-
σης είναι η μαγνητική τομογραφία (Terry M, 2009). 
Μελέτες έχουν αναφέρει μεταβλητότητα στην ακρί-
βεια (82% -100%), την ευαισθησία και την ειδικότη-
τα της μαγνητικής τομογραφίας στη διάγνωση της 
βλάβης του ΠΧΣ (Quinn S et al. 1992, Vahey T et 
al. 1991, Lee JK et al. 1988, Kosaka M et al. 2014). 
Είναι ενδιαφέρον ότι σε πιο πρόσφατες μελέτες το 
επίπεδο της διαγνωστικής ακρίβειας δεν έχει βελτι-
ωθεί σημαντικά με μηχανές μαγνητικής τομογραφί-
ας υψηλότερου πεδίου, εξελισσόμενη σε ακρίβεια 
από 93% με 0,2 T έως 95% με 3,0 T (Cotten A et 
al. 2000, Van Dyck P et al. 2013). Για να βελτιωθεί η 
ακρίβεια, περισσότεροι ακτινολόγοι ζητούν πλάγιες 
ακτινογραφίες σε στεφανιαίο και οβελιαίο επίπεδο 
που επιτρέπουν πλήρους μήκους προβολές του ΠΧΣ 
σε μια λήψη. Σε μια μελέτη, (Kosaka M et al. 2014) 
τρεις έμπειροι ορθοπεδικοί χειρουργοί ανασκόπη-
σαν αναδρομικά τα αρχεία 54 ασθενών που είχαν 
υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία και αρθροσκό-
πηση γόνατος. Συνέκριναν τη διαγνωστική ακρίβεια 
της μαγνητικής τομογραφίας με και χωρίς τις λοξές 
λήψεις. Η ακρίβεια βελτιώθηκε από 80% σε 91%, 
υποδηλώνοντας ότι αυτές οι ακολουθίες μπορεί να 
βοηθήσουν στη διάγνωση πιο λεπτών ρήξεων. Οι 
δυναμικές ακτινογραφίες (Stress radiographs) και 
τα αρθρόμετρα των συνδέσμων του γόνατος, όπως 
οι KT-1000 και KT-2000 (MEDmetric Corporation, 
San Diego, CA), είναι πρόσθετα εργαλεία που μπο-
ρούν να βοηθήσουν στη διάγνωση ρήξεων ΠΧΣ, 
αλλά επί του παρόντος χρησιμοποιούνται κυρίως 
για ερευνητικούς σκοπούς.
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