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Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μοντελοποί-
ηση και προσομοίωση της πολυπλοκότητας του γονάτου, εισάγοντας αναλυτικές
δομές συνδέσμων, μηνίσκων και χόνδρων. Σκοπός είναι η εκτίμηση της εσωτε-
ρικής κατάστασης της δομής, η οποία περιλαμβάνει για παράδειγμα εσωτερι-
κές δυνάμεις, καταπονήσεις, ροπές, κατά την διεξαγωγή μιας δραστηριότητας.
Η ανάπτυξη της εργασίας έγινε κυρίως με τη βοήθεια του OpenSim, ένα ισχυρό
λογισμικό ανάπτυξης μυοσκελετικών μοντέλων, προσομοιώσεων και εξαγωγής
γραφημάτων.

Όσον αφορά την μοντελοποίηση της άρθρωσης, πάρθηκε ένα μυοσκε-
λετικό μοντέλο που περιγράφει κυρίως το κάτω μέρος του ανθρώπινου σώματος
και επεκτάθηκε. Πιο συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε λογισμικό που επεξεργάζεται
τους βαθμούς ελευθερίας στις άρθρωσεις, προσθέτει δομές στο μυοσκελετικό
μοντέλο και δίνει διάφορα μηχανικά χαρακτηριστικά στις δομές αυτές. Τα οστά
της κνήμης και του μηριαίου θεωρήθηκαν απλά στερεά σώματα, ενώ οι χόνδροι
και οι μηνίσκοι ως ελαστικά, γραμμικά και ισοτροπικά υλικά, βάσει του Elastic
Foundation Model. Οι μηχανικές ιδιότητες των συνδέσμων εκφράστηκαν με τις
ιδιότητες του μη-γραμμικού ελατηρίου.

Με αυτό τον τρόπο, υλοποιήθηκε ένα αναλυτικό μοντέλο του γόνατου
και επαληθεύθηκε η συμπεριφορά του σε δύο δραστηριότητες. Η επαλήθευση
έγινε προσομοιώνοντας τις δραστηριότητες αυτές και συγκρίνοντας τα αποτε-
λέσματά μας με αυτά τις βιβλιογραφίας. Οι δραστηριότητες αυτές είναι η πρό-
σθια μετατόπιση της κνήμης λόγω εξωτερικού φορτίου και η εθελοντική ενερ-
γητική κάμψη του γόνατου. Πάνω σε αυτές τις κινήσεις έγινε, επίσης, εξαγωγή
και μελέτη περαιτέρω αποτελεσμάτων, που αφορούν τις εσωτερικές καταπονή-
σεις, ροπές, επιμηκύνσεις των συνδέσμων, όπως επίσης και τη συνεισφορά των
χιαστών και των μηνίσκων στο σύνολο της άρθρωσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με τον όρο Εμβιομηχανική μπορούμε να ορίσουμε την επιστήμη που
εφαρμόζει τις αρχές των διάφορων κλάδων της Μηχανικής στον ανθρώπινο ορ-
γανισμό. Σύμφωνα με τον Y.C. Fung [41] η Εμβιομηχανική στοχεύει στην κα-
τανόηση της μηχανικής των ζωντανών συστημάτων. Σε έναν οργανισμό, η Εμ-
βιομηχανική μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τη φυσιολογική λειτουργία του, να
προβλέψουμε τις διαταραχές και να προτείνουμε μεθόδους τεχνητής επέμβασης
με στόχο την αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας του.

Πρόκειται για ένα ερευνητικό τομέα που έχει μεγάλη εξέλιξη τα τε-
λευταία χρόνια, όπως και μεγάλη συζήτηση πάνω στα δεδομένα που υπάρχουν
στη βιβλιογραφία. Δεν είναι λίγες οι φορές που καινούριες έρευνες διαψεύδουν
παλαιότερες, ειδικά όσον αφορά την ακριβή μηχανική συμπεριφορά των ανθρώ-
πινων δομών [13, 16]. Το γεγονός αυτό προσδίδει μια παραπάνω δυσκολία στην
απόπειρα μοντελοποίησης των δομών ενός ανθρώπινου οργανισμού. Πάντως, η
συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας, των ρομποτικών συστημάτων που εκτελούν
μετρήσεις στον ανθρώπινο οργανισμό, καθώς και οι γνώσεις της ιατρικής επι-
στήμης, αποτελούν ήδη μια αξιόλογη πηγή γνώσεων, που μας δίνει τη δυνατότητα
να εκφράζουμε με αναλυτικές μηχανικές δομές τη συμπεριφορά των ανθρώπι-
νων οργανισμών.

Η προσέγγιση ενός προβλήματος εμβιομηχανικής μέσα στον ανθρώ-
πινο οργανισμό απαιτεί κατανόηση τόσο της ανατομίας όσο και της ίδιας της
μηχανικής του συγκεκριμένου χώρου εφαρμογής. Ειδικότερα, η εργασία αυτή
αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου ερευνητικού πεδίου, που στοχεύει στην πλήρη
κατανόηση της εμβιομηχανικής του γόνατου, την έκφρασή του με αναλυτικές,
μηχανικές δομές στον τομέα των Γραφικών και την εξαγωγή συμπερασμάτων και
προβλέψεων πάνω στη συμπεριφορά του και σε πιθανές διαταραχές.
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6 Εισαγωγή

Πιο αναλυτικά, η εργασία αυτή αποτελείται από 5 Κεφάλαια. Στο 2ο Κε-
φάλαιο γίνεται μια συνολική μελέτη και περιγραφή των δομών που απαρτίζουν
το γόνατο. Περιλαμβάνει την ανατομία και οστεολογία της άρθρωσης, την ανα-
τομία και εμβιομηχανική των συνδέσμων γενικά, των αρθρικών χόνδρων και των
μηνίσκων. Στο 3ο Κεφάλαιο γίνεται μια πιο συγκεκριμένη μελέτη της εμβιομη-
χανικής για κάθε σύνδεσμο του γόνατου χωριστά. Το 4ο Κεφάλαιο περιλαμβάνει
τις μεθόδους που ακολουθήσαμε για την μοντελοποίηση των δομών αυτών και
την ανάπτυξη προσομοιώσεων δύο (2) δραστηριοτήτων. Τέλος, το 5ο Κεφάλαιο
περιλαμβάνει τα αποτελέσματά μας, τον σχολιασμό και την αξιολόγησή τους.

1.1 Εφαρμογές

Η ιατρική επιστήμη, μέχρι και τα πρόσφατα χρόνια, βασίζεται σε με-
γάλο βαθμό πάνω στην εμπειρία και την παρατήρηση και όχι τόσο στην ακριβή
μέτρηση των διαφόρων μηχανικών παραμέτρων ενός βιολογικού θέματος. Για
παράδειγμα, όταν ο χειρούργος ορθοπαιδικός κάνει μεταμόσχευση χιαστού συν-
δέσμου σε μία άρθρωση, τοποθετεί το μόσχευμα σε σημεία που επιλέγει βάσει
της εμπειρίας που έχει η ιατρική επιστήμη ή στα εκ γενετής σημεία. Αυτά όμως
δεν είναι πάντα τα βέλτιστα. Γι’αυτό άλλωστε την μεταμόσχευση χιαστού συνδέ-
σμου την συνοδεύουν μετά από κάποια χρόνια (10-20 ανάλογα με την περίπτωση)
αρθρίτιδες, δηλαδή καταπονήσεις και φθορές στους χόνδρους της άρθρωσης ή
τους μηνίσκους.

Το συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο, που μελετά η παρούσα εργασία,
μπορεί να δώσει επιστημονικές λύσεις σε τέτοια προβλήματα. Για παράδειγμα,
μπορεί να σχεδιαστεί ένα μυοσκελετικό μοντέλο που να μπορεί να παραμετρο-
ποιήσει τα στοιχεία της άρθρωσης, έτσι ώστε να περιγράφουν διαφορετικούς
ανθρώπινους οργανισμούς. Στη συνέχεια, με την υλοποίηση ενός κατάλληλου
γραφικού περιβάλλοντος, θα μπορεί ένας γιατρός να προσομοιώσει διάφορες
κινήσεις και να εξάγει διαγράμματα με τις προκύπτουσες καταπονήσεις. Ακόμα
και οι κινήσεις αυτές μπορούν να γίνουν πιο εξειδικευμένες αν, για παράδειγμα
ο ασθενής είναι ένας αθλητής που εκτελεί πολύ συγκεκριμένες, επιβαρυντικές
κινήσεις στην καθημερινότητά του και ο γιατρός προσομοιώσει αυτές. Ύστερα,
θα μπορεί ένας χειρούργος που θα κάνει μεταμόσχευση χιαστού συνδέσμου, για
παράδειγμα, να δοκιμάσει κάποια σημεία στα οστά, που θεωρεί ο ίδιος κατάλ-
ληλα για να συνδέσει τα μοσχεύματα και ανάλογα με τα διαγράμματα που θα προ-
κύψουν, να επιλέξει τελικά τα βέλτιστα σημεία.

Μία άλλη εφαρμογή θα ήταν, να υλοποιηθεί κατάλληλο γραφικό περι-
βάλλον με το μυοσκελετικό μοντέλο, έτσι ώστε ένας γιατρός να μπορεί να δοκι-
μάζει τεχνητά μοσχεύματα συνδέσμων ή μηνίσκων. Πιο συγκεκριμένα θα μπο-
ρούσε να εισάγει τις μηχανικές ιδιότητες κάθε υλικού στο πρόγραμμα και ύστερα
να εκτελεί διάφορες προσομοιώσεις και να εξάγει γραφήματα με τις καταπο-
νήσεις των μοσχευμάτων και των υπόλοιπων δομών του γόνατου. Με αυτό τον
τρόπο, θα μπορούσε να επιλέξει το καταλληλότερο μόσχευμα.



Βιβλιογραφική ανασκόπηση 7

1.2 Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Αντίστοιχες μελέτες μοντελοποίησης και προσομοίωσης της πολυπλο-
κότητας του γόνατου έχουν γίνει στο παρελθόν και συνεχίζουν να γίνονται. Όμως,
δεν υπάρχει ακόμα κάποιο πλήρες μοντέλο, με γρήγορη υπολογιστική ικανότητα,
που να μπορεί να παραμετροποιηθεί, ώστε να περιγράφει διαφορετικούς αν-
θρώπους και να προσομοιώνει πολλές δραστηριότητες, χωρίς να έχει κάποιους
βαθμούς ελευθερίας τεχνητά περιορισμένους.

Για παράδειγμα, οι Beillas et al το 2004 [42] σχεδίασαν ένα μοντέλο της
άρθρωσης, που περιλαμβάνει συνδέσμους, χόνδρους και μηνίσκους και προσο-
μοίωσαν την κίνηση του μπροστινού πηδήματος με το ένα πόδι. Εφάρμοσαν την
Finite Element Method (FEM) για την περιγραφή των οστών, των μηνίσκων και
των χόνδρων και είχαν ρεαλιστικά αποτελέσματα. Η FEM όμως είχε ένα σημα-
ντικό κόστος, τις χρονοβόρες προσομοιώσεις, που είχαν διάρκεια περίπου 12
ώρες. Άλλες, έρευνες που έχουν γίνει βασισμένες στη FEM, είναι οι [37, 42,
44, 45, 46]. Σημαντικό μειονέκτημα σε όλες αυτές τις μελέτες είναι ότι η κινη-
ματική της άρθρωσης είτε τέθηκε σε κάποιους τεχνητούς περιορισμούς, προ-
κειμένου να υπάρξει σταθερότητα, είτε ορίστηκαν οι συντεταγμένες και των 6
βαθμών ελευθερίας κατά τη διάρκεια της κάμψης.

Ενδιαφέρον έχει η έρευνα των Trent et al [43], που μελέτησαν την επί-
δραση των εκφυλισμένων πρόσθιων χιαστών κατά τη διάρκεια του βαθύ καθί-
σματος, εφαρμόζοντας δύο μεθόδους: FEM και 3D multibody (στερεού σώμα-
τος) μοντέλο. Μελέτησαν τις σημειακές πιέσεις μεταξύ των αρθρικών επιφα-
νειών, στους μηνίσκους, καθώς επίσης και τις μικρομετατοπίσεις που εκτελούν
οι μηνίσκοι πάνω στο πλατώ της κνήμης, κατά της διάρκεια της κάμψης. Στο
τέλος σύγκριναν τις δύο μεθόδους και έδειξαν ότι είχαν αρκετά κοντινά αποτε-
λέσματα και η FEM δεν ήταν δραματικά πιο αργή υπολογιστικά από τη μέθοδο
στερεού σώματος, αλλά εξακολουθεί να έχει μειονέκτημα σε αυτό τον τομέα.

Οι Blankevoort et al το 1991 [47] μελέτησαν την επίδραση της ελαστι-
κότητας του αρθρικού χόνδρου στην παθητική κίνηση της άρθρωσης, μοντελο-
ποιώντας το χόνδρο ως ελαστικό, μη-γραμμικό, παραμορφώσιμο υλικό και τους
συνδέσμους με τα χαρακτηριστικά ενός μη-γραμμικού ελατηρίου, όπως συνηθί-
ζεται. Το μοντέλο, όμως, δεν εμπεριέχει μηνίσκους, γι’αυτό δεν μπορεί να περι-
γράψει ρεαλιστικά τη συμπεριφορά της άρθρωσης υπό μεγάλο φορτίο.

Παρ’ολο που τα αναλυτικά μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί για τους χόν-
δρους, τους μηνίσκους και τους συνδέσμους, έχουν καταφέρει να περιγράψουν
αρκετές φορές την κινηματική της άρθρωσης, δεν έχουν όμως την ικανότητα να
εκφράσουν με ακρίβεια την σχέση μεταξύ τάσης-παραμόρφωσης σε αυτές τις
δομές. Επίσης, ούτε τη μη-γραμμική, ανισότροπη και χρονικά εξαρτημένη από-
κριση των μαλακών ιστών. Στην πλειοψηφία τους οι μέθοδοι που έχουν εφαρμο-
στεί περιγράφουν τους χόνδρους και τους μηνίσκους ως γραμμικές, ελαστικές,
ομοιογενείς και ισοτροπικες δομές [45, 48].
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1.3 Συνεισφορά

Η συνεισφορά της παρούσας διπλωματικής εργασίας αφορά στην μο-
ντελοποίηση των πιο σημαντικών δομών που απαρτίζουν το γόνατο, δηλαδή τους
συνδέσμους, τους χόνδρους και τους μηνίσκους, με στόχο την εκτίμηση της εσω-
τερικής κατάστασης της άρθρωσης, δηλαδή καταπονήσεις αυτών των μαλακών
ιστών, ροπές που ασκούνται κατά την κάμψη της άρθρωσης, καθώς και την κι-
νηματική της άρθρωσης. Για αυτό το σκοπό προσομοιώθηκαν κάποιες δραστη-
ριότητες και μελετήθηκε η συμπεριφορά της άρθρωσης πάνω σε αυτές.

Επίσης, έγινε εκτίμηση της συνεισφοράς κάθε δομής στην εσωτερική
κατάσταση της άρθρωσης. Μεταβάλλοντας κάποιες παραμέτρους των δομών με-
λετήσαμε πώς επηρρεάζει κάθε παράμετρος τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του
γόνατου. Για παράδειγμα, εκτελέσαμε επανειλημμένες προσομοιώσεις μίας δρα-
στηριότητας, μεταβάλλοντας κάθε φορά την τιμή της ελαστικής σταθεράς των
μηνίσκων και εξήγαμε γραφήματα που περιγράφουν πώς επηρρρεάστηκαν διά-
φορα στοιχεία, όπως οι δυνάμεις κρούσεων μεταξύ των αρθρικών επιφανειών
και οι καταπονήσεις των χιαστών.

Σημειώνεται επίσης ότι στην παρούσα εργασία, από τους συνδέσμους
δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στους χιαστούς. Οι πρόσθιοι χιαστοί είναι οι σύν-
δεσμοι του γόνατου με τα μεγαλύτερα ποσοστά ολικής ρήξης και υπάρχει με-
γάλη συζήτηση στη βιβλιογραφία για την αποδοτικότερη αποκατάστασή τους. Οι
οπίσθιοι χιαστοί από την άλλη, εκτός από τη μεγάλη τους συνεισφορά στη στα-
θεροποίηση της άρθρωσης, έχουν στενή σχέση με τη λειτουργία των πρόσθιων
χιαστών και των μηνίσκων.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ

2

ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΓΟΝΑΤΟΥ

Το γόνατο αποτελεί μια πολύπλοκη άρθρωση του ανθρώπινου σώματος.
Αποτελείται από τέσσερα οστά και πολλές μαλακές δομές (χόνδρους, τένοντες,
συνδέσμους) κάθε δομή παίζει τον δικό της ρόλο στην προστασία και την στα-
θεροποίηση της άρθρωσης. Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναπτυχθούν οι βασικές
μηχανικές ιδιότητες κάθε δομής, που διαφοροποιείται λόγω της κυτταρικής σύ-
στασης, και ο ρόλος τους.

Σχήμα 2.1: Ανατομία του γόνατου

9
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2.1 Τα οστά

Το κάτω άκρο του μηριαίου, το πάνω της κνήμης, η επιγονατίδα και η
περόνη είναι τα οστά που συντάσσονται για να σχηματιστεί η άρθρωση του γό-
νατου. Τη βασική κίνηση εκτελούν μεταξύ τους το μηριαίο οστό με την κνήμη. Η
επιγονατίδα, η περόνη και όλες οι υπόλοιπες δομές που θα περιγραφούν παρα-
κάτω, συμβάλλουν στην προστασία των δύο αυτών οστών και την σταθεροποίησή
τους κατά τη διάρκεια κινήσεων και διάφορων φόρτισεων ή κραδασμών.

2.1.1 Το μηριαίο οστό

Το μηριαίο είναι το μεγαλύτερο οστό του ανθρώπινου σώματος.Το κάτω
άκρο του αποτελείται από τους δύο μηραίους κόνδυλους, τον έσω και έξω, οι
οποίοι καλύπτονται από τον αρθρικό χόνδρο. Ο Έσω Μηριαίος Κόνδυλος προ-
βάλλει κατά 17mm πιο μπροστά από τον έξω και σχηματίζει γωνία 3◦ σε σχέση
με το εγκάρσιο επίπεδο, όπως φαίνεται στο Σχ.2.2. Είναι αρκετά σταθερός μέσα
στον κοίλο έσω κνημιαίο κόνδυλο και επομένως η κίνηση του είναι περιορισμένη
κατά την κάμψη - έκταση του γόνατος. Ο Έξω Μηριαίος Κόνδυλος τερματίζει πιο
πάνω (πιο ψηλά στην όρθια θέση) από τον έσω και είναι ασταθής καθώς επι-
κάθεται στην κυρτή επιφάνεια του έξω κνημιαίου κονδύλου. Κατά την κίνηση
διανύει διπλάσια απόσταση από τον έσω μηριαίο και ακολουθεί την κυρτότητα
του έξω κνημιαίου κονδύλου.

Σχήμα 2.2: Ο Έσω Μηριαίος Κόνδυλος σχηματίζει γωνία 3◦ σε σχέση με το
εγκάρσιο επίπεδο

Η γεωμετρία των μηριαίων κονδύλων συμβάλλει:

• στην εγκάρσια (έσω - έξω) μετατόπιση,

• στην καλύτερη κατανομή των συμπιεστικών φορτίων κατά τη βάδιση,

• είναι υπεύθυνη για την ελικοειδή έξω στροφή της κνήμης κατά την έκταση
του γόνατος (screw home mechanism),

• εμποδίζει το roll-off (υπερβολική τροχοειδής κίνηση του μηριαίου κατά
την κάμψη του γόνατος) και την οπίσθια πτώση του μηριαίου σε σχέση με
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την κνήμη.

2.1.2 Η κνήμη

Το πάνω άκρο της κνήμης αποτελείται αντίστοιχα από δύο ογκώματα,
τον έσω και έξω κνημιαίο κόνδυλο, που είναι καλυμμένοι από τον αρθρικό χόν-
δρο. Ο έσω κόνδυλος είναι κοίλος και έχει μεγάλη επιφάνεια, ενώ ο έξω κόν-
δυλος είναι κυρτός, με μικρότερη επιφάνεια από τον έσω, όπως φαίνεται στο
Σχ.2.3.

Σχήμα 2.3: Κνημιαίοι κόνδυλοι

2.1.3 Η επιγονατίδα

Η επιγονατίδα είναι το μεγαλύτερο σησαμοειδές οστό στο ανθρώπινο
σώμα. Τοπογραφικά βρίσκεται στην πρόσθια επιφάνεια του γόνατος, μέσα στο
καταφυτικό τένοντα του τετρακέφαλου μυ, όπως φαίνεται στο Σχ.2.4. Ο επιγονα-
τιδικός σύνδεσμος είναι η συνέχεια του καταφυτικού τένοντα του τετρακεφάλου
μυ και εκφύεται από την κορυφή και τα πλάγια χείλη της επιγονατίδας. Έχει μή-
κος 5-6 cm και καταφύεται στο κνημιαίο κύρτωμα. Εσωτερικά η επιγονατίδα
καλύπτεται από τον αρθρικό χόνδρο. Καθώς το γόνατο κάμπτεται η επιγονατίδα
κυλά μέσα στην αύλακα των μηριαίων κονδύλων που ονομάζεται τροχιλία.

Βασική λειτουργία της επιγονατίδας είναι η σταθεροποίηση της άρ-
θρωσης κατά τη διάρκεια της έκτασης, αυξάνοντας την ροπή που ασκούν οι μεις
και μοχλεύοντας την γωνία άσκησης των μυικών δυνάμεων στην κνήμη. Επίσης,
προστετεύει την κνήμη και το μηριαίο οστό κατά τη διάρκεια χτυπημάτων.
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Σχήμα 2.4: Η επιγονατίδα μέσα στον καταφυτικό τένοντα του τετρακέφαλου μυ
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2.2 Σύνδεσμοι (ligaments)

Σχήμα 2.5: Οι βασικοί σύνδεσμοι του γόνατου και οι μηνίσκοι.

2.2.1 Λειτουργία

Ο σύνδεσμος είναι ένας ανθεκτικός συνδετικός ιστός, που αποτελεί-
ται από ίνες κολλαγόνου σε κυματοειδή διάταξη και συνδέει δύο οστά μεταξύ
τους. Παρουσιάζει μη-γραμμικές και ανισοτροπικές μηχανικές ιδιότητες που θα
δούμε παρακάτω. Ο ρόλος των συνδέσμων στον οργανισμό είναι τριπλός [1].

1. Φέρνουν σε επαφή τα οστά που συμμετέχουν σε μια άρθρωση και τα συ-
γκρατούν, βοηθώντας στην σταθεροποίησή της.

2. Οδηγούν την κίνηση της άρθρωσης με μικρο-κινήσεις μετατόπισης και πε-
ριστροφές, μην επιτρέποντας την αποσύνδεσή της.

3. Αποτρέπει την υπέρμετρη κινητικότητα της άρθρωσης που θα μπορούσε
να την υπερφορτίσει ή να την διαλύσει.

2.2.2 Μηχανικές ιδιότητες

Το βασικό συστατικό των συνδέσμων είναι το κολλαγόνο και αποκτούν
τις μηχανικές τους ιδιότητες κύριως μέσα από αυτό. Σημειώνεται, επίσης, ότι οι
ιδιότητές τους εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι η ηλικία, το
φύλο, η φυσική κατάσταση και ορμονικοί παράγοντες. Για παράδειγμα, έχει γίνει
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έρευνα που δείχνει πώς ο καταμήνιος κύκλος στις γυναίκες, που μεταβάλλει τα
επίπεδα των οιστρογόνων ορμονών στον οργανισμό, αλλάζει και τη συμπεριφορά
των συνδέσμων, μεταβάλλοντας τα ποσοστά του κολλαγόνου στη δομή τους και
επομένως την ελαστικότητά τους [2].

2.2.2.1 Μη-γραμμική ελαστικότητα

Η χαρακτηριστική καμπύλη εσωτερικής τάσης - παραμόρφωσης (Σχ.2.6)
ενός ιστού από κολλαγόνο, εκφράζει τις μηχανικές ιδιότητες των συνδέσμων,
αφού οι σύνδεσμοι αποτελούνται κατά κύριο λόγο από κολλαγόνο. Στο Σχ.2.6 επί-
σης, παρουσιάζεται πώς η αρχιτεκτονική δομή των ιστών επηρρεάζει τις ιδιότη-
τες αυτές.

Σχήμα 2.6: Τυπική καμπύλη τάσης-παραμόρφωσης μιας δέσμης κολλαγόνου.
Παρουσιάζει τις μηχανικές ιδιότητες των μαλακών ιστών που έχουν κύρια σύ-
σταση το κολλαγόνο. Οι ιδιότητες αυτές όπως παρουσιάζονται στο διάγραμμα
είναι ανεξάρτητες από τις διαστάσεις του ιστού.
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Να σημειωθεί ότι η εσωτερική τάση (stress) ορίζεται ως η δύναμη ανά
μονάδα επιφάνειας και μετράται σε N

m2 (1Pascal = N
m2 ), ενώ η παραμόρφωση

(strain) εκφράζει ουσιαστικά την ποσοστιαία επιμήκυνση σε σχέση με το αρχικό
μήκος. Η τάση αποτελεί μέτρο της εσωτερικά αναπτυσσόμενης δύναμης υπό την
επίδραση μίας εξωτερικά ασκούμενης δύναμης, έχει αντίθετη κατεύθυνση και
ίδιο μέτρο με αυτή και δεν είναι δυνατόν να μετρηθεί άμεσα.

Στο διάγραμμα, λοιπόν, παρατηρούμε τρεις (3) βασικές περιοχές. Η αρ-
χική, σχετικά μικρή περιοχή (toe) είναι εκεί που οι ίνες του συνδέσμου έχουν
κυματοειδή διάταξη και η σχέση μεταξύ της παραμόρφωσης του ιστού και της
τάσης είναι μη-γραμμική. Η δεύτερη περιοχή (linear) είναι εκεί που οι ίνες έχουν
ευθυγραμμιστεί και η σχέση τάσης-παραμόρφωσης είναι σχεδόν γραμμική. Βα-
σικό χαρακτηριστικό αυτών των δύο περιοχών είναι ότι ο ιστός βρίσκεται σε ελα-
στική παραμόρφωση ακόμα. Αυτό σημαίνει ότι έχει την ικανότητα να επανέλθει
πλήρως στο αρχικό του σχήμα, όταν πάψει να ενεργεί η δύναμη που του προκά-
λεσε την παραμόρφωση. Αυτή είναι και η ”επιτρεπτή” περιοχή στην οποία πρέπει
να κινείται η παραμόρφωση του συνδέσμου.

Η τρίτη περιοχή (failure) είναι μη-γραμμική και ο ιστός κολλαγόνου
υπόκειται σε εκφυλιστικές αλλοιώσεις. Με άλλα λόγια, ο σύνδεσμος εκτελεί
πλαστική παραμόρφωση χάνοντας την ικανότητά του να ανακτήσει το αρχικό του
σχήμα. Αν μπορούσαμε να προσθέσουμε μία ακόμα περιοχή στο τέλος του δια-
γράμματος 2.6, αυτή θα ήταν η περιοχή ρήξης του συνδέσμου, όπου ο ιστός έχει
κοπεί στα δύο χάνοντας κάθε ιδιότητά του.

Η κλίση της καμπύλης στο διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (Σχ. 2.1)
εκφράζει το μέτρο ελαστικότητας Young ή αλλιώς ελαστική σταθερά (elastic
modulus).

E =
σ

ϵ
(2.1)

όπου Ε είναι το μέτρο ελαστικότητας, σ η εσωτερική τάση και ϵ η πα-
ραμόρφωση.

Η σταθερά του Young είναι ενας δείκτης που περιγράφει την ακαμψία
ενός στερεού υλικού και συγκεκριμένα με γραμμική ελαστικότητα ως προς την
παραμόρφωσή του. Στην περίπτωση του Σχ. 2.1 όμως, παρατηρούμε ότι το μέ-
τρο ελαστικότητας του συνδέσμου στην αρχική (Toe) περιοχή, δεν είναι σταθερό.
Αυξάνεται σταδιακά, ώσπου σταθεροποιείται στην γραμμική (Linear) περιοχή.

Από τα παραπάνω προκύπτει και η τυπική καμπύλη (Σχ. 2.7) της δύνα-
μης που ασκούν τελικά οι σύνδεσμοι, ως προς την επιμήκυνσή τους.

2.2.2.2 Ιξωδοελαστικότητα

Οι σύνδεσμοι έχουν επίσης ιξωδοελαστικές ιδιότητες - που οφείλεται
στην κυτταρική τους σύσταση και κυρίως στο κολλαγόνο. Αυτό τους προσδίδει
διάφορες σημαντικές ιδιότητες, όπως ότι η μηχανική τους συμπεριφορά εξαρ-
τάται από το ποσοστιαίο βαθμό παραμόρφωσης. Με άλλα λόγια, η σχέση μεταξύ
τάσης και επιμήκυνσης για έναν σύνδεσμο δεν είναι σταθερή αλλά εξαρτάται από
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Σχήμα 2.7: Τυπική καμπύλη ενός συνδέσμου, που περιγράφει την σχέση μεταξύ
της δύναμης που ασκεί και την επιμήκυνσή του.

τον χρόνο που διαρκεί η επιμήκυνση ή η εξωτερική δύναμη που του ασκείται.

Ένα ιξωδοελαστικό υλικό γενικά είναι περισσότερο παραμορφώσιμο σε
μικρά ποσοστά επιμήκυνσης και λιγότερο παραμορφώσιμο σε μεγαλύτερα ποσο-
στά. Γι’αυτό οι σύνδεσμοι σε μικρές επιμηκύνσεις τείνουν να απορροφούν περισ-
σότερη μηχανική ενέργεια αλλά είναι λιγότερο αποδοτικοί στο φορτίο που τους
επιβάλλεται.

Υπάρχουν τρεις (3) κύριες μηχανικές ιδιότητες της ιξωδοελαστικότητας
[4]:

1. Creep (Σχ. 2.8)

Υποδηλώνει αυξανόμενη παραμόρφωση υπό σταθερό φορτίο. Αυτό αντιτί-
θεται στα περισσότερα ελαστικά υλικά, που δεν επιμηκύνονται περισσό-
τερο ή λιγότερο όταν τους ασκείται μία σταθερή δύναμη.
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Σχήμα 2.8: Creep: χαρακτηριστική ιδιότητα της ιξωδοελαστικότητας στους
ιστούς κολλαγόνου.

2. Stress relaxation (Σχ. 2.9).

Υποδηλώνει ότι η τάση που ασκείται στον σύνδεσμο σταδιακά μειώνεται,
όταν η παραμόρφωση του συνδέσμου μένει σταθερή.

Σχήμα 2.9: Stress relaxation: χαρακτηριστική ιδιότητα της ιξωδοελαστικότητας
στους ιστούς κολλαγόνου.

3. Υστέρηση ή απορρόφηση ενέργειας.

Όταν ένα ιξωδοελαστικό υλικό φορτίζεται από κάποια δύναμη και απο-
φορτίζεται, η καμπύλη αποφόρτισης είναι διαφορετική από την φόρτισή
του (Σχ. 2.10). Η διαφορά των δύο αυτών καμπυλών εκφράζει το ποσοστό
της ενέργειας που χάθηκε στην διαδικασία της φόρτισης.
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Σχήμα 2.10: Υστέρηση: χαρακτηριστική ιδιότητα της ιξωδοελαστικότητας στους
ιστούς κολλαγόνου.

Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι αν ένας σύνδεσμος
φορτιστεί και αποφορτιστεί μερικές φορές, τα σχετικά ζευγάρια καμπυ-
λών θα διαφέρουν μεταξύ τους (Σχ. 2.11). Μετά από κάποια στιγμή όμως
(περίπου 10 κύκλοι) οι καμπύλες σταματούν να αλλάζουν και το ποσοστό
της υστέρησης μειώνεται.

Σχήμα 2.11: Φόρτιση-αποφόρτιση ιστών κολλαγόνουν.
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2.3 Αρθρικός Χόνδρος

2.3.1 Μηχανικές ιδιότητες και σύσταση

Ο αρθρικός χόνδρος είναι ένα πολύ εξειδικευμένο είδος συνδετικού
ιστού. Αποτελεί ένα αδιαφανή, λευκό, ελαστικό, λείο, στιλπνό και υγρό υμένα,
ο οποίος καλύπτει την επιφάνεια των οστών που έρχονται σε επαφή σε μία άρ-
θρωση. Έχει πάχος περίπου 2-4mm και χάρη στη μοναδική του σύσταση, έχει
την ικανότητα να συμπιέζεται, απορροφώντας μεγάλα φορτιά και έντονους κρα-
δασμούς κατά τις κινήσεις της άρθρωσης, και στη συνέχεια να επιστρέφει στο
αρχικό του πάχος.

Το 60-80% του συνολικού όγκου αποτελείται από νερό, ενώ από το ξηρό
βάρος του, το 60% αποτελείται από κολλαγόνο και το υπόλοιπο 40% από χονδρο-
κύτταρα και από άλλες ενώσεις του μεσοκυτταρίου χώρου, όπως πρωτεογλυκά-
νες, λιπίδια, ανόργανα άλατα [3]. Η κυτταρική του σύσταση του προσδίδει επίσης
ιξωδοελαστικές μηχανικές ιδιότητες, όπως παρουσιάστηκαν σε προηγούμενη
ενότητα 2.2.2.1 (Creep (Σχ. 2.8), Stress Relaxation (Σχ. 2.9), Υστέρηση (Σχ. 2.10,
Σχ. 2.11). Σε αντίθεση με τους περισσότερους ιστούς, δεν έχει αιμοφόρα αγγεία
και η διατροφή των χονδροκυττάρων γίνεται μέσω της διάχυσης των θρεπτικών
συστατικών που συναντώνται στην άρθρωση.

Η δομή του αρθρικού χόνδρου χωρίζεται σε 4 ζώνες (Σχ. 2.12):

1. Επιφανειακή εφαπτόμενη ζώνη ή ζώνη ολίσθησης

2. Μέση ή μεταβατική

3. Εν τω βάθει ή ακτινωτή

4. Ζώνη του αποτιτανωμένου χόνδρου ή ασβεστογενής

Οι ζώνες διαφέρουν μεταξύ τους όσον αφορά τη σύσταση της θεμέλιου
ουσίας, τη συγκέντρωση του ύδατος, τον προσανατολισμό των ινών του κολλαγό-
νου και τη μορφολογία και τη διάταξη των κυττάρων.

Ο προσανατολισμός των ινών του κολλαγόνου στη δομή του χόνδρου
και η διαφοροποίηση του μεταξύ των ζωνών, έχουν ως αποτέλεσμα ο χόνδρος
να παρουσιάζει μη-γραμμική σχέση μεταξύ παραμόρφωσης και τάσης, ακριβώς
όπως παρουσιάστηκε σε προηγούμενη ενότητα για όλους τους ιστούς που απο-
τελούνται από κολλαγόνο 2.2.2.1. Επίσης, εμφανίζει ανισότροπες ιδιότητες, που
σημαίνει ότι έχει διαφορετική μηχανική συμπεριφορά, όταν οι δυνάμεις που του
ασκούνται αλλάζουν κατεύθυνση.

2.3.2 Λειτουργία

Ο αρθρικός χόνδρος, με την μοναδική του σύσταση και τις μηχανικές
του ιδιότητες, παρέχει στην άρθρωση σημαντικές λειτουργίες:

• Επιτρέπει την ομαλή, με ελάχιστη τριβή, κίνηση των αρθρικών επιφανειών

• Κατανέμει τα επιβαλλόμεναφορτία στις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή,
μειώνοντας έτσι τις ακραίες σημειακές καταπονήσεις στο υποχόνδριο οστό.
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Σχήμα 2.12: Οι τέσσερις ζώνες του αρθρικού χόνδρου
(www.kneejointsurgery.com).

• Απορροφά τους κραδασμούς.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του αποτελεί η πτωχή του αιμάτωση. Ο χόνδρος είναι
ανάγγειος - δεν φέρει καθόλου αγγεία (αρτηρίες, φλέβες). Τρέφεται από

• το αρθρικό υγρό, το οποίο κυκλοφορεί εντός της άρθρωσης και είναι αυτό
που ελαττώνει τις τριβές και

• το υποχόνδριο οστούν.

Εξαιτίας της ανάγγειας κατασκευής του, ο αρθρικός χόνδρος έχει ελάχιστη έως
μηδαμινή αναγεννητική ικανότητα. Αυτό σημαίνει, ότι μια χόνδρινη βλάβη δύ-
σκολα αυτοϊάται, σε αντίθεση με άλλες παθήσεις του γόνατου, όπως το κάταγμα
του οστού, διάστρεμμα, θλάση, που με την πάροδο του χρόνου αποκαθίστανται.
Στις χόνδρινες βλάβες αν δεν υπάρξει έγκυρη και σωστή ιατρική παρέμβαση, η
βλάβη συνεχώς επιδεινώνεται.

Βλάβες του αρθρικού χόνδρου παρατηρούνται στις εξής περιπώσεις
και αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα εξελίσσονται σε γενικευμένη αρθρίτιδα:

• Τραυματισμός – στροφική κάκωση της άρθρωσης (άμεση πλήξη του αρ-
θρικού χόνδρου)

• Ενδοαρθρικό κάταγμα (η γραμμή του κατάγματος περιλαμβάνει και τον αρ-
θρικό χόνδρο)

• Οστεοαρθρίτιδα (εκφύλιση και καταστροφή του αρθρικού χόνδρου προίό-
ντος του χρόνου)

• Ρευματοειδής αρθρίτιδα (εκφύλιση και καταστροφή του αρθρικού χόνδρου
ανοσολογικής αιτιολογίας)

• Σηπτική αρθρίτιδα (καταστροφή του σρθρικού χόνδρου λόγω μικροβιακής
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φλεγμονής)

• Οστεονέκρωση (αυτόματη και εστιακή βλάβη του αρθρικού χόνδρου, συχνά
άγνωστης αιτιολογίας)
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2.4 Μηνίσκοι

2.4.1 Μηχανικές ιδιότητες και σύσταση

Δύο πολύ βασικές δομές του γόνατου είναι οι μηνίσκοι: ο έσω και ο
έξω. Αποτελούνται από κολλαγόνο ιστό και ινοχόνδρινη σύσταση, που τους προσ-
δίδουν πολύ μεγάλη ανθεκτικότητα και ελαστικότητα [5]. Η σύστασή τους, τους
προσδίδει μηχανικές ιδιότητες, που είναι η μη-γραμμική ελαστικότητα 2.2.2.1,
η ιξωδοελαστικότητα 2.2.2.2.

Οι μηνίσκοι είναι ενωμένοι με τον αρθρικό χόνδρο της κνήμης και ου-
σιαστικά καλύπτουν το κενό ανάμεσα στη σχεδόν-επίπεδη επιφάνεια των κνη-
μιαίων κόνδυλων και των στρογγυλών μηριαίων κόνδυλων (Σχ. 2.13).

Σχήμα 2.13: Ο έσω και έξω μηνίσκος στην άρθρωση. Κάθετη και εμπρόσθια όψη.

Έχουν σχήμα ημισεληνοειδές (Μήνη = Σελήνη καιΜηνίσκος = μισοφέγ-
γαρο στην αρχαία ελληνική) , το οποίο λόγω της περιπλοκότητάς του δημιουρ-
γεί συχνά βλάβες στη δομή τους, και μπορούν να μετακινούνται μερικά χιλιοστά
πάνω στην επιφάνεια της κνήμης (tibial plateau) κατά τη διάρκεια κινήσεων του
γόνατου. Ο έξω μηνίσκος έχει μεγαλύτερη κινητικότητα από τον έσω μηνίσκο.

Στη δομή τους παρουσιάζουν ανομοιογένεια όσον αφορά την συγκέ-
ντρωση του κολλαγόνου και των άλλων βασικών συστατικών του, όπως η ελα-
στίνη και οι πρωτεϊνογλυκάνες. Έτσι, οι μηνίσκοι έχουν διαφορετικές μηχανικές
- ελαστικές κυρίως - ιδιότητες κατά μήκος των επιφανειών τους και οι ιδιότη-
τες εξαρτώνται επίσης από την κατεύθυνση της φόρτισής τους. Είναι δηλαδή
μη-γραμμικά και ανισότροπα υλικά.

2.4.2 Λειτουργία

Οι λειτουργίες που παρέχουν οι μηνίσκοι στην άρθρωση του γόνατου,
είναι αντίστοιχες με αυτές των αρθρικών χόνδρων. Διανέμουν τις δυνάμεις φόρ-
τισης της άρθρωσης στην επιφάνειά τους, μειώνοντας τις ακραίες σημειακές
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καταπονήσεις και απορροφούν τους κραδασμούς.

Έχουν όμως και μία επιπλέον σημαντική λειτουργία: προσδίδουν πολύ
μεγάλη σταθερότητα στην άρθρωση. Έχουν μεγάλο ύψος (8mm) και χάρη στο
σχήμα τους, συγκρατούν το μηριαίο οστό μέσα στην κοιλότητα που δημιουργούν,
σαν ”σφήνες” (Σχ. 2.14).

Σχήμα 2.14: Οι μηνίσκοι συγκρατούν την άρθρωση σαν σφήνες.
(http://eorthopod.com/knee-anatomy/)

Στους μηνίσκους, παρουσιάζεται ανομοιογένεια όσον αφορά την αιμά-
τωσή τους. Αυτό επηρρεάζει την ικανότητα τους να αυτο-επισκευάζονται ύστερα
από κάποια βλάβη ή φθορά. Έτσι, μπορούν να θεωρηθούν τρεις (3) ζώνες στη
μάζα τους: η κόκκινη (red zone), η λευκή (white zone) και ανάμεσά τους η κόκκινη-
λευκή ζώνη (white-red zone) (Σχ. 2.15). Η κόκκινη ζώνη είναι στο εξωτερικό
χείλος, που είναι χοντρό και κυρτό και συνδέεται με τον αρθρικό υμένα. Αυτή
είναι η ζώνη που υπάρχει αιμάτωση. Η λευκή ζώνη είναι στο εσωτερικό χείλος
του μηνίσκου, που είναι κοίλο, λεπτό και ασύνδετο. Αυτή είναι ζώνη που δεν
έχει αιμοφόρα αγγεία και τρέφεται από το αρθρικό υγρό. Ανάμεσά τους είναι η
κόκκινη-λευκή ζώνη που αιματώνεται μερικώς.

Δυστυχώς οι ρήξεις είναι στην πλειονότητά τους στην ονομαζόμενη λευκή
ζώνη του μηνίσκου η οποία δεν έχει αιμάτωση και η πιθανότητα επούλωσης είναι
ελάχιστη έως ανύπαρκτη.



Σχήμα 2.15: Οι τρεις ζώνες αιμάτωσης των μηνίσκων.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ

3

ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ
ΓΟΝΑΤΟΣ

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται ανάλυση της εμβιομηχανικής των χιαστών
συνδέσμων και μια πιο σύντομη περιγραφή για τους πλάγιους.

3.1 Πρόσθιοι χιαστοί

Όπως αναπτύχθηκε σε προηγούμενη ενότητα, η σταθερότητα της άρ-
θρωσης του γόνατου και η κίνησή της ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από τους συν-
δέσμους, έτσι και από τον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο.

Ο πρόσθιος χιαστός είναι ένας κεντρικός σύνδεσμος του γόνατου. Ο
κύριος λειτουργικός του ρόλος έγκειται στην συγκράτηση της άρθρωσης κατά τη
διάρκεια πρόσθιας μετατόπισης της κνήμης (anterior tibial translation ήATT για
συντομία) (Σχ. 3.1), αλλά και αξονικής περιστροφής της (internal tibial rotation
ή ITR για συντομία).

Συνήθως όμως, τραυματίζεται κατά τη διάρκεια συνδυασμένων αξονι-
κών και varus-valgus περιστροφών της κνήμης. Γι’αυτό συχνά η ρήξη του πρό-
σθιου χιαστού συνοδεύεται από ρήξη του έσω-πλάγιου χιαστού ή των μηνίσκων,
καθώς αυτές οι δομές συμμετέχουν στην συγκράτηση των συγκεκριμένων περι-
στροφών της κνήμης.

25
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Σχήμα 3.1: Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος συγκρατεί την άρθρωση κατά τη διάρ-
κεια πρόσθιας μετατόπισης της κνήμης.

3.1.1 Ανατομία

Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος (ΠΧΣ) είναι μια ταινία συνδετικού ιστού
που εκτείνεται ανάμεσα στο μηριαίο και στην κνήμη, ακολουθώντας πορεία σχε-
δόν παράλληλη με την οροφή της μεσοκονδύλιας εντομής. Δεν αποτελεί μια
ενιαία ταινία αλλά ένα σύνολο μεμονωμένων ινών, οι οποίες δεν έχουν το ίδιο
μήκος, δεν είναι παράλληλες μεταξύ τους και η κάθε μία έχει χαρακτηριστικό
σημείο έκφυσης και κατάφυσης στα οστά, γεγονός που καθορίζει τη συμπερι-
φορά τους στη διάρκεια της κίνησης της άρθρωσης.

Ο πρόσθιος χιαστός ξεκινάει από την εσωτερική περιοχή του έξω μη-
ριαίου κονδύλου και καταλήγει στο κέντρο του κνημιαίου πλατό, δίπλα στο πρό-
σθιο κέρας του έξω μηνίσκου. Το μήκος του είναι περίπου 38mm, κυμαίνε-
ται από 25 μέχρι 41mm. Συνήθως στη βιβλιογραφία, η δομή του περιγράφεται
σε δύο δέσμες: την εσω-πρόσθια (anteromedial bundle) και την εξω-οπίσθια
(posterolateral bundle) [6]. Η κάθε δέσμη συμμετέχει με διαφορετικό τρόπο
στην σταθεροποίηση της άρθρωσης [7, 8, 11, 18]. Σύμφωνα με ορισμένους συγ-
γραφείς αναγνωρίζεται και μια τρίτη, ενδιάμεση δέσμη, αλλά οι περισσότερες
μελέτες μέχρι τώρα παραμένουν στη βάση των δύο δεσμίδων.

Η περιοχή που εισέρχεται ο πρόσθιος χιαστός στο μηραίο κόνδυλο πε-
ριγράφεται οβάλ σχήματος με το μεγαλύτερο πλάτος στα 18mm και το μικρότερο
στα 11mm [9, 10]. To anteromedial bundle (AMB) εισάγεται βαθειά (deep) στην
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μεσοκονδύλια επιφάνεια και πίσω από την μεσοκονδύλια εντομή, όπως φαίνεται
στο Σχ 3.2. Το posterolateral bundle εισάγεται λίγο πιο χαμηλά (lower) από το
AMB και όχι τόσο βαθειά [9]. Όσον αφορά την εισαγωγή του AMB στο κνημιαίο
πλατώ, βρίσκεται σχεδόν στην άκρη του πρόσθιου κέρατος του έξω μηνίσκου,
ενώ το PLB λίγο πιο οπίσθια και εξωτερικά του AMB [11], όπως φαίνεται στο
Σχ. 3.3.

Σχήμα 3.2: Σημεία εισαγωγής των πρόσθιων χιαστών συνδέσμων (anteromedial
& posterolateral bundle) στη μεσοκονδύλια επιφάνεια του μηριαίου οστού.

Λόγω του οβάλ σχήματος των μηριαίων κόνδυλων, οι συντεταγμένες του
άξονα περιστροφής της άρθρωσης μετακινείται πάνω σε τοξοειδή άξονα κατά
τη διάρκεια της κάμψης-έκτασης [12]. Η οβάλ και flat δομή του πρόσθιου χια-
στού, καθώς και ο χωρισμός του σε δύο δέσμες (ΑΜB & PLB), παίζει σημαντικό
ρόλο στην σταθεροποίηση της άρθρωσης καθώς αλλάζει η γωνία κάμψης, και
αντισταθμίζει αυτή την μετακίνηση του άξονα περιστροφής. Το posterolateral
bundle χαλαρώνει καθώς κάμπτεται το γόνατο, ενώ το anteromedial bundle τε-
ντώνει. Έτσι, το PLB έχει μεγαλύτερη δράση στην συγκράτηση και σταθεροποί-
ηση της άρθρωσης κατά τη διάρκεια κάμψης από τις 0°μέχρι τις 30°, ενώ το
AMΒ δρα περισσότερο στις μεγαλύτερες μοίρες [7, 16, 18].

Παρ’όλα αυτά, σε πρόσφατη έρευνα, οι Kondo et al [16], βρήκαν ότι η
επίδραση και η αμοιβαία σχέση μιας αλλοίωσης στο AMB ή το PLB ίσως είχε
υπερεκτιμηθεί μέχερι τώρα. Η γνώση μας πάνω στην ανατομία των χιαστών είχε
βασιστεί πάνω σε σχετικά παλιές μελέτες. Πιο πρόσφατη έρευνα πάνω σε 111
δείγματα [13], δείχνει ότι τελικά η περιοχή εισαγωγής του πρόσθιου χιαστού στο
μηριαίο κόνδυλο είναι πιο μικρή από ότι θεωρείται από παλαιότερες έρευνες.
Για την ακρίβεια, ο Smiegelski στην συγκεκριμένη έρευνα μέτρησε το πλάτος
της περιοχής αυτής στα 11-17mm και το πάχος της περίπου 3mm. Επίσης, μια
άλλη έρευνα, από τον Siebolt [14], δείχνει ότι η περιοχή εισαγωγής του χιαστού
στο κνημιαίο πλατώ είναι ημισεληνοειδούς σχήματος ”C”.
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Σχήμα 3.3: Σημεία εισαγωγής των πρόσθιων χιαστών συνδέσμων (anteromedial
& posterolateral bundle) στο κνημαίο πλατώ.

Οι δύο δέσμες που αποτελούν τον πρόσθιο χιαστό δεν είναι ολόιδιες.
Το PLB είναι πιο ογκώδες από το AMB, επομένως και πιο δυνατό. Όταν το γόνατο
είναι τεντωμένο, οι δέσμες είναι παράλληλες, και καθώς λυγίζει διασταυρώνο-
νται, σχηματίζοντας ένα ”Χ”. Η σχετική τους κίνηση περιγράφεται στο Σχ. 3.4 Με
αυτόν τον τρόπο, έχουν διαφορετική επιμήκυνση κατά τη διάρκεια της κάμψης.
Το PLB διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο ρήξης όταν το γόνατο είναι τεντωμένο, ενώ
το AMB όταν το γόνατο είναι λυγισμένο.

3.1.2 Κινηματική

Όταν ο πρόσθιος χιαστός είναι υγιής και δεν έχει υποστεί αλλοιώσεις,
παρέχει απαραίτητη στήριξη στο γόνατο στις μικροκινήσεις της πρόσθιας κνη-
μιαίας μετατόπισης (ΑΤΤ) και της αξονικής κνημιαίας περιστροφής. Αυτός ο λει-
τουργικός ρόλος του χιαστού οφείλεται στην γεωμετρική σύνδεση των δύο δε-
σμίδων στα οστά, στο οβάλ σχήμα των μηριαίων κονδύλων [12] και στις μηχανι-
κές - ελαστικές ιδιότητες των συνδέσμων (Κεφ.2.2.2).

Στην έκταση της άρθρωσης, η ATT είναι μικρή, με μέγιστο τα 2-3mm,
και παρέχει ισορροπία στην άρθρωση όταν το σώμα στέκεται όρθιο. Σε κάμψη και
όταν εφαρμόζεται εξωτερική πρόσθια-οπίσθια δύναμη, η ATT μπορεί να αυξηθεί
άλλα 3mm στο περπάτημα και 5,5mm περίπου υπό πρόσθιο κνημιαίο φορτίο
100Ν [15].
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Σχήμα 3.4: Οι πρόσθιοι χιαστοί διασταυρώνονται καθώς λυγίζει το γόνατο.

Όταν ο πρόσθιος χιαστός έρθει σε πλήρη ρήξη ή τμηθεί, η ΑΤΤ αυξάνε-
ται μέχερι 10-15mm στις 30°κάμψης του γόνατου και υπό 134Ν πρόσθιου κνη-
μιαίου φορτίου [7, 16, 17]. Τόσο μεγάλη μετατόπιση της άρθρωσης είναι ικανή
να επιφέρει πόνο στον ασθενή, καθώς και καταπονήσεις/αλλοιώσεις στις υπό-
λοιπες δομές της άρθρωσης, όπως οι μηνίσκοι και οι χόνδροι.

Πολλές έρευνες έχουν γίνει για την επίδραση των κνημιαίων φορτίων
στις μετατοπίσεις και περιστροφές της κνήμης και πώς αυτές επηρρεάζονται
από κάθε δεσμάτιο του χιαστού συνδέσμου. Οι έρευνες αυτές χρησιμοποιούν
ρομποτικά μηχανήματα που δίνουν τη δυνατότητα να ποσοτικοποιηθούν οι πα-
θητικές μετατοπίσεις/περιστροφές της κνήμης. Τα πειράματα γίνονται συνήθως
πάνω σε κατάλληλα συντηρημένες αρθρώσεις ανθρώπινων σορών, στις οποίες
κόβουν εντελώς και κρατάνε το τμήμα γύρω από την άρθρωση. Με αυτό τον
τρόπο, από τα πειράματα εξαιρούνται οι μυικές δυνάμεις και μπορούν να με-
λετηθούν οι δομές των συνδέσμων.

Μία τέτοια έρευνα είναι των Zantop et al [7], που μετρήθηκαν οι ATT σε
τέσσερις γωνίες κάμψης της άρθρωσης (0°,30°,60°,90°). Στην κνήμη ασκήθηκε
φορτίο στον πρόσθιο άξονα μεγέθους 134 Ν και το πείραμα επαναλήφθηκε 4
φορές. Μία φορά με αναλλοίωτο τον χιαστό, μία φορά με το AMB να είναι απόν,
μία με το PLB να είναι απόν και τέλος με εντελώς τμημένο το χιαστό (Σχ,3.5). Στο
πείραμα αυτό φαίνεται πώς το AMB έχει μεγαλύτερη επίδραση στην συγκράτηση
της άρθρωσης σε μεγαλύτερες γωνίες κάμψης - εδώ 60°και 90°- ενώ το PLB
κοντά στην έκτασή της - δηλαδή 0°και 30°.

Παρ’όλα αυτά, οι επίδραση του κάθε δεσμάτιου χωριστά είναι ακόμα
ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα, το οποίο ερευνάται. Για παράδειγμα, στην πρόσφατη
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Σχήμα 3.5: Πρόσθια μετατόπιση της κνήμης ως αποτέλεσμα 134N πρόσθιου
φορτίου στην κνήμη [7].

έρευνα των Kondo et al [16] φάνηκαν τα εξής αποτελέσματα: τα διαγράμματα
δείχνουν ότι η τομή ενός δεσμάτιου κάθε φορά από τα δύο, δεν προκαλεί τόσο
μεγάλη μετατόπιση στην κνήμη όσο ήταν αναμενόμενο 3.6. Επίσης, οι Kondo et
al [16] έδειξαν ότι το AMB δεν ’τεντώθηκε’ με την κάμψη της άρθρωσης αλλα
παρέμεινε σχεδόν στο ίδιο μήκος από τις 0°μέχρι τις 120°. Έτσι, έφτασαν στο
συμπέρασμα πως όταν μελετάται μια κλινικά ασταθής άρθρωση, είναι σωστό να
θεωρηθεί πάνω από μία ρήξη στον χιαστό - δηλαδή ότι έχει υπάρξει κάποια
αλλοίωση και στα δύο δεσμάτια.

Σχήμα 3.6: Διαφορά στην πρόσθια μετατόπιση της κνήμης ως αποτέλεσμα 90N
πρόσθιου φορτίου στην κνήμη [18].
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3.2 Οπίσθιοι χιαστοί

3.2.1 Ανατομία

Ο οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος είναι ο μεγαλύτερος των εδοαρθρικών
συνδέσμων. Το μέσο μήκος του οπίσθιου χιαστού είναι περίπου 38mm και το
μέσο πλάτος του 13mm στη μεσότητά του. Οδηγείται από την εξωτερική μεριά
του έσω μηριαίου κονδύλου προς τα πίσω στο πλατώ της κνήμης. Είναι στενά
συνδεδεμένος με τις γειτονικές δομές στην οπίσθια περιοχή της άρθρωσης, κα-
θώς επίσης με τον πρόσθιο χιαστό και τους μηνίσκους.

Όπως και ο πρόσθιος χιαστός, αποτελείται από ίνες κολλαγόνου που
εκτείνονται κατά μήκος του χιαστού, χωρίς όμως να είναι αυστηρά παράλληλες
μεταξύ τους και χωρίς να έχουν ίδιο μήκος. Στη μέση του χιαστού οι ίνες είναι
διαταγμένες σε πιο μικρές αποστάσεις μεταξύ τους, σχηματίζοντας μια πιο στενή
δομή, ενώπλησιάζοντας στην μηριαία πρόσφυση του χιαστού οι ίνες απλώνονται.
Το ίδιο συμβαίνει στην κνημιαία πρόσφυσή του, αλλά εκεί οι ίνες απλώνονται
σε λίγο μικρότερη έκταση. Έχει μετρηθεί ότι αυτό το ”άπλωμα” των ινών στις
περιοχές πρόσφυσης είναι περίπου 3 φορές όσο η περιοχή στη μέση του χιαστού
[19].

Με βάση τις περιοχές πρόσφυσης στα οστά, την πορεία τους και τη
συμπεριφορά τους στη διάρκεια της κίνησης της άρθρωσης, διακρίνονται δύο
λειτουργικές δέσμες ινών. Αυτές είναι η εξω-πρόσθια δέσμη ή anterolateral
bundle (ALB) και η εσω-οπίσθια ή posteromedial bundle (PLB). Η ALB είναι
πολύ πιο ογκώδης από την PLB, επομένως και ισχυρότερη. Είναι ελαφρά βρα-
χύτερη, εκφύεται από υψηλότερη θέση και καταφύεται στην κνήμη μπροστά από
την PLB [20]. Οι δύο δέσμες σχηματίζουν ένα ανάποδο ”Λ” όταν το γόνατο εί-
ναι σε έκταση και καθώς κάμπτεται διασταυρώνονται σε σχήμα ”X”. Με αυτόν
τον τρόπο, παρουσιάζουν διαφορετική επιμήκυνση κατά τη διάρκεια της κίνη-
σης και παρέχουν διαφορετικές λειτουργίες στην άρθρωση.

Η μηριαία πρόσφυση του οπίσθιου χιαστού σχηματίζει ένα σχετικά ημι-
σεληνοειδές ”αποτύπωμα” στην επιφάνεια του οστού, όπως φαίνεται στην εσω-
τερική όψη του 3.7 [19]. Πατάει όμως και στη γειτονική επιφάνεια της οροφής
της μεσοκονδύλιας εντομής του μηριαίου. Στα ακριβή όρια του αποτυπώματος
παρατηρείται ποικιλία. Το αντίστοιχο αποτύπωμα στην επιφάνεια της κνήμης εί-
ναι πιο πολύπλοκο. Παρουσιάζει ορθογώνιο σχήμα, αλλά σε 3Δ όψη φαίνεται ότι
απλώνεται και προς την πίσω μεριά του πλατώ.

3.2.2 Κινηματική

Η κύρια συνεισφορά του οπίσθιου χιαστού στην κινηματική του γόνα-
του είναι η συγκράτηση της οπίσθιας μετατόπισης της κνήμης. Δευτερεύοντας
ρόλος του είναι η συμμετοχή του στη συγκράτηση της άρθρωσης κατά τη διάρ-
κεια αξονικών περιστροφών της κνήμης και ακόμα λιγότερο συμμετέχει στις
εσωτερικές-εξωτερικές μετατοπίσεις της κνήμης.
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Σχήμα 3.7: Εσωτερική όψη λυγισμένου δεξιού γόνατου. Φαίνονται οι περιοχές
πρόσφυσης των δύο δεσμάτιων του Οπίσθιου Χιαστού Σύνδεσμου στα οστά. [19]

Οι εργαστηριακές μελέτες που γίνονται ολοένα και επιβεβαιώνουν τον
καθοριστικό ρόλο του οπίσθιου χιαστού στην οπίσθια μετατόπιση της κνήμης,
αλλά αμφισβήτηση υπάρχει ακόμα στη συγκράτηση που παρέχει σε διαφορετι-
κές γωνίες κάμψης του γόνατου. Οι Kumagai et al διεξήγαγαν μετρήσεις στην
κνημιαία μετατόπιση πέντε (5) δειγμάτων πριν και μετά την τομή του οπίσθιου
χιαστού [21]. Βρήκαν ότι δεν υπήρχε κάποια διαφορά για γωνίες κάμψης <25°,
ενώ ανάμεσα στις 25°και 90°η μετατόπιση αυξήθηκε σημαντικά, και ήταν πάνω
από 10mm στις 90°. Οι Li et al, όμως, που εξέτασαν οχτώ (8) δείγματα, βρήκαν
ότι αύξηση στη μετατόπιση της κνήμης έλαβε χώρα μόνο για κάμψη της άρθρω-
σης πάνω από 60°[22]. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από τη μελέτη των Pearsall et
al, οι οποίοι έδειξαν ότι με την τομή του οπίσθιου χιαστού η οπίσθια μετατόπιση
ήταν πάνω από 18mm, και γενικά ήταν πολύ πιο έντονη αυτή η διαφορά ανάμεσα
στις 60°και 90°γωνίες κάμψης του γόνατου [23].

Επιπρόσθετα σε αυτές τις μελέτες, υπάρχουν και άλλες που δείχνουν
ότι ο οπίσθιος χιαστός συγκρατεί ενεργά την οπίσθια μετατόπιση της κνήμης
καθ’όλη τη διάρκεια της κάμψης (0°- 120°). Μία τέτοια μελέτη είναι των Li et al
το 2004, πάνω σε 12 δείγματα, όπου ένα ειδικευμένο ρομποτικό σύστημα εφάρ-
μοσε δύναμη 130Ν με οπίσθια κατεύθυνση πάνω σην κνήμη και μέτρησε την
μετατόπισή της ανάμεσα στις γωνίες 0°- 150°με βήμα 30°. Το πείραμα επανα-
λήφθηκε με και χωρίς τον οπίσθιο χιαστό και τα αποτελέσματα έδειξαν μεγάλη
διαφορά σε όλη την κάμψη εκτός από τις 150°.

Σε άλλη σημαντική μελέτη, των Harner et al, προσομοιώθηκε η σύ-
σπαση, μεγέθους 44Ν, του ιγνυακού τένοντα σε 10 δείγματα γόνατων από αν-
θρώπινες σωρούς [25]. Κατά τη διάρκεια του πειράματος ασκήθηκε στην κνήμη
110Ν δύναμη με οπίσθια κατεύθυνση και επαναλήφθηκε τέσσερις (4) φορές, με
και χωρίς τον οπίσθιο χιαστό και τη σύσπαση του ιγνυακού τένοντα. Οι μετρή-
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σεις έδειξαν ότι o ιγνυακός τένοντας μείωσε την επαγόμενη δύναμη τάσης στον
χιαστό κατά τη διάρκεια της κνημιαίας μετατόπισης, σε ποσοστό 9% και 36% σε
κάμψη 90°και 30°αντίστοιχα. Επίσης, όταν ο χιαστός τμήθηκε, παρατηρήθηκε
ότι η σύσπαση του ιγνυακού τένοντα συγκράτησε την μετατόπιση της κνήμης, αν
και σε μικρότερο βαθμό από ότι ο χιαστός.

Ο ρόλος του οπίσθιου χιαστού στην αξονική περιστροφή της κνήμης
είναι ακόμα υπό έρευνα. Πολλές μελέτες δείχνουν ότι η απουσία του δεν επηρ-
ρεάζει το συγκεκριμένο βαθμό ελευθερίας της άρθρωσης, εκτός αν συνδυαστεί
με ρήξη στους πλάγιους συνδέσμους ή στον ιγνυακό τένοντα [26] ή αν τμηθεί
μόνο το εξω-πρόσθιο δεσμάτιο (ALB) [27]. Άλλα πειράματα όμως δείχνουν ότι
αυξάνεται αρκετά η γωνία που μπορεί να περιστραφεί η κνήμη [22].

Συμπερασματικά, οι μέχρι τώρα μελέτες και έρευνες δείχνουν ότι ο
οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος είναι όντως η βασική δομή της άρθρωσης που συ-
γκρατεί την οπίσθια μετατόπιση της κνήμης και πιθανότατα επιδρά περισσότερο
στην κάμψη του γόνατου μεταξύ 60°- 120°, αλλά αυτό είναι ακόμα υπό συζή-
τηση. Επιπλέον, ο ιγνυακός τένοντας φαίνεται να δρα κι αυτός στην συγκράτηση
της οπίσθιας μετατόπισης, σε μικρότερο βαθμό βέβαια. Η συνεισφορά του οπί-
σθιου χιαστού όμως στη συγκράτηση των αξονικών περιστροφών της κνήμης,
ενώ φαίνεται να υπάρχει, είναι ακόμα υπό μελέτη. Φαίνεται να δρα ως δευτε-
ρεύοντας σταθεροποιητής των περιστροφών, όταν άλλες δομές της άρθρωσης
έχουν αλλοιωθεί και ενδεχομένως άλλες δομές συμμετέχουν πιο ενεργά σε αυτή
τη σταθεροποίηση όταν ο οπίσθιος χιαστός έχει αλλοιωθεί.

3.3 Έσω Πλάγιοι Σύνδεσμοι

Ο έσω πλάγιος σύνδεσμος (Medial Collateral Ligament ή MCL) απο-
τελεί τον κύριο σταθεροποιητή στην εσωτερική πλευρά της άρθρωσης του γό-
νατος, την οποία και καλύπτει, όπως φαίνεται και στο Σχ.3.8. Εκφύεται από τον
έσω μηριαίο κόνδυλο και καταφύεται στην εγγύς έσω πλευρά της κνήμης (στην
κάτω μεριά του οστού), ενώ προσφύεται γερά και στον έσω μηνίσκο. Για αυτό
το λόγο, συχνά, σε περιπτώσεις αθλητικών κακώσεων, η ρήξη του έσω πλαγίου
συνδέσμου συνδυάζεται με τη ρήξη του έσω μηνίσκου.

Στη βιβλιογραφία συχνά διακρίνονται και μελετώνται τρεις (3) δέσμες
για τονMCL: μία πρόσθια, μία οπίσθια και μία ενδιάμεση δέσμη [29, 40]. Παρ’όλα
αυτά, επειδή είναι ένας σύνδεσμος αρκετά πλατύς με μεγάλη επιφάνεια σύνδε-
σης στα οστά, συχνά διαχωρίζονται ακόμα περισσότερες δέσμες προς ανάλυση
και μελέτη της λειτουργίας του [50].

Ο έσω πλάγιος σύνδεσμος λειτουργεί κυρίως ως σταθεροποιητής της
άρθρωσης κατά τη διάρκεια εσωτερικών περιστροφών της κνήμης γύρω από το
μηχανικό της άξονα (εσωτερικές αξονικές περιστροφές) και κατά τη διάρκεια
περιστροφών βλαισότητας (valgus περιστροφές). Επίσης, ο MCL λειτουργεί και
ως δευτερεύοντας συγκρατητής των πρόσθιων μετατοπίσεων της κνήμης, μετά
τον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο [52, 51].



34 Εμβιομηχανική συνδέσμων γόνατος

Σχήμα 3.8: Ο έσω πλάγιος σύνδεσμος.

3.4 Έξω Πλάγιοι Σύνδεσμοι

Ο έξω πλάγιος σύνδεσμος (Lateral Collateral Ligament ή LCL) απο-
τελεί τον κύριο σταθεροποιητή στην οπισθιο-εξωτερική πλευρά της άρθρωσης.
Εκφύεται από των έξω μηριαίο κόνδυλο και καταλήγει στο πάνω μέρος της πε-
ρόνης, όπως φαίνεται στο Σχ.3.9.

Ο έξω πλάγιος σύνδεσμος δρα κυρίως στη συγκράτηση της άρθρωσης
κατά τη διάρκεια εξωτερικών αξονικών περιστροφών της κνήμης και περιστρο-
φών ραιβότητας (varus περιστροφές) [52]. Μικρή συμμετοχή υπάρχει στη συ-
γκράτηση της οπίσθιας μετατόπισης της κνήμης, όπως έδειξαν στην έρευνά τους
οι Höher et al [53].

Σχήμα 3.9: Ο έξω πλάγιος σύνδεσμος.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ

4

ΜΕΘΟΔΟΙ

4.1 Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν

Στην παρούσα εργασία μοντελοποιήθηκε η άρθρωση του ανθρώπινου
γόνατου. Πιο συγκεκριμένα πάρθηκε ένα υπάρχον μυοσκελετικό μοντέλο του αν-
θρώπινου σώματος και επεκτάθηκε. Το βασικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε
ήταν το OpenSim, που παρέχει βιβλιοθήκη ανοιχτού κώδικα για προγραμματισμό
στη γλώσσα C++, καθώς επίσης και εύχρηστο γραφικό περιβάλλον. Οι βασικές
λειτουργίες που παρέχει αφορούν τη μυοσκελετική μοντελοποίηση του σώμα-
τος - ανθρώπινου και μη, τη διεξαγωγή προσομοιώσεων και την επεξεργασία
των αποτελεσμάτων. Επίσης, αναπτύχθηκε C++ πρόγραμμα στο περιβάλλον του
Microsoft Visual Studio.

4.2 Το μυοσκελετικό μοντέλο

Το μοντέλο που πάρθηκε αρχικά είναι το 3DGaitModel2392 και διατί-
θεται από το OpenSim [28]. Εμπεριέχει τους μεις που είναι απαραίτητοι για την
κίνηση του κάτω μέρους του σώματος, δηλαδή από τη μέση και κάτω, και όλα
τα οστά εκτός από τα χέρια. Για απλοποίηση της κινηματικής του η επιγονατίδα
δεν περιλαμβάνεται. Γι’αυτό οι τετρακέφαλοι μεις, που στην πραγματικότητα εί-
ναι συνδεδεμένοι στην επιγονατίδα, εδώ είναι σε επαφή με την κνήμη και καθώς
κάμπτεται η άρθρωση, τα σημεία επαφής μετακινούνται.

Όλα τα οστά που φαίνονται στο μοντέλο, έχουν μηχανικές ιδιότητες,
όπως η μάζα και η αδράνεια, αλλά οι γεωμετρίες είναι μόνο για οπτικούς λό-
γους - δεν εχουν τις απαραίτητες ιδιότητες για υλοποίηση συγκρούσεων. Ο λό-

35
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γος που δεν επικαλύπτει η μία γεωμετρία την άλλη κατά την κίνηση, είναι επειδή
οι βαθμοί ελευθερίας ήταν ή ”κλειδωμένοι” ή μπορούσαν να κινηθούν πάνω σε
προδιαγεγραμμένες συντεταγμένες. Πιο συγκεκριμένα, στο γόνατο ο μόνος βαθ-
μός ελευθερίας που ήταν λυμένος ήταν η κάμψη και οι υπόλοιποι βαθμοί ήταν
προδιαγεγραμμένοι και εκφρασμένοι πάνω σε αυτήν. Δηλαδή, οι υπόλοιπες πε-
ριστροφές και μετατοπίσεις της κνήμης σε σχέση με το μηριαίο οστό, είχαν συ-
γκεκριμένες τιμές ανάλογα με τη γωνία κάμψης.

Στην παρούσα εργασία ”λύθηκαν” όλοι οι βαθμοί ελευθερίας στην άρ-
θρωση του γόνατου (οι νέοι βαθμοί ελευθερίας φαίνονται στο Σχ.4.1) και προστέ-
θηκαν οι απαραίτητες δομές για να την σταθεροποιούν. Πιο συγκεκριμένα, απα-
ραίτητη προϋπόθεση ήταν αρχικά να ενταχθούν οι κατάλληλες ιδιότητες ”επα-
φών” στα οστά της κνήμης και του μηριαίου, ώστε να αναγνωρίζονται οι συγκρού-
σεις τους και να σταθεί το πόδι. Στη συνέχεια, έπρεπε να μοντελοποιηθούν κα-
τάλληλα οι σύνδεσμοι της άρθρωσης, που είναι οι βασικές δομές που κρατούν
”ενωμένη” την άρθρωση και την συγκρατούν κατά τη διάρκεια των κινήσεων.
Ακολούθησε η μοντελοποίηση των μηνίσκων που παρέχουν με τη σειρά τους με-
γάλη σταθεροποίηση στην άρθρωση και τέλος, δόθηκαν οι κατάλληλες ελαστι-
κές ιδιότητες στην κνήμη και το μηριαίο, κοντά στην περιοχή του γόνατου, ώστε
να εκφράζουν τις ιδιότητες των αρθρικών χόνδρων. Όλες αυτές οι επεκτάσεις
περιγράφονται παρακάτω.

Σχήμα 4.1: Οι βαθμοί ελευθερίας του γόνατου.

Στο Σχ.4.2 φαίνονται με κόκκινο οι μεις και με πράσινο οι σύνδεσμοι.
Τα οστά της κνήμης και του μηριαίου φαίνονται με γκρι. Γύρω από την άρθρωση
”κόψαμε” τις γεωμετρίες με τη βοήθεια του προγράμματος Blender και προ-
σθέσαμε άλλες, πολύ μεγαλύτερης ανάλυσης, ώστε να προκύψουν πιο ακριβή
αποτελέσματα. Για να τις ενώσουμε, δημιουργήσαμε στο OpenSim Weld Joints
μεταξύ του κάτω μηραίου και του πάνω μηριαίου και μεταξύ της πάνω κνήμης
και της κάτω. Με τον όρο Weld Joint επισημαίνεται ένας σύνδεσμος δύο δομών
χωρίς κανένα βαθμό ελευθερίας, δηλαδή σαν δύο ”συγκολλημένες” δομές. Ση-
μειώνεται ότι δεν συνδέθηκαν στο Blender σε μία γεωμετρία το κάθε οστό, γιατί
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το OpenSim χρειάζεται αυστηρά γκαουσιανές (watertight) επιφάνειες, πράγμα
που είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί μέσα από επεξεργασία επιφανειών σε
προγράμματα σαν το Blender. Έγινε ανεπιτυχής απόπειρα επίσης στα προγράμ-
ματα MeshLab και Paraview. Αντίστοιχα οι μηνίσκοι συνδέθηκαν με Weld Joint
στο πλατώ της κνήμης. Αυτό αποτελεί μια απλοποίηση της λειτουργίας των μη-
νίσκων, καθώς στην πραγματικότητα το κέρας του κάθε μηνίσκου εκτελεί μι-
κρές μετατοπίσεις πάνω στο πλατώ, της τάξεως των μερικών χιλιοστών [49]. Στο
Σχ.4.2 φαίνονται με μοβ χρώμα το πάνω μέρος της κνήμης, με γαλάζιο και λαδί
το εξωτερικό και εσωτερικό κάτω μηραίο οστό και με ροζ οι μηνίσκοι. Τέλος,
σημειώνεται ότι η όλη επεξεργασία έγινε μόνο στο δεξί πόδι για λόγους ταχύτη-
τας στη διάρκεια των προσομοιώσεων που ακολούθησαν και περιγράφονται σε
επόμενη ενότητα.

Σχήμα 4.2: Το μυοσκελετικό μοντέλο στην περιοχή του γόνατου. Υλοποιημένο εί-
ναι μόνο το δεξί γόνατο, για μείωση του χρόνου εκτέλεσης των προσομοιώσεων.
Με κόκκινο χρώμα φαίνονται οι μεις, με ανοιχτό πράσινο οι σύνδεσμοι, με σο-
μόν οι μηνίσκοι, μοβ το πάνω μέρος της κνήμης, γαλάζιο ο εξωτερικός μηριαίος
κόνδυλος και σκούρο πράσινο ο εσωτερικός μηριαίος κόνδυλος.

4.3 Μοντελοποίηση συνδέσμων

Στην άρθρωση μοντελοποιήθηκαν και προστέθηκαν οι τέσσερις βασι-
κοί σύνδεσμοι: οι πλάγιοι (εσωτερικοί και εξωτερικοί) και οι χιαστοί (πρόσθιοι
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και οπίσθιοι). Για την υλοποίησή τους προστέθηκε plugin στο OpenSim, γραμ-
μένο σε C++ με τη βοήθεια του API που παρέχει το OpenSim. Ο κάθε σύνδεσμος
ουσιαστικά περιγράφτηκε σαν ένα ελατήριο, στο οποίο μπορεί κανείς να ορίσει
τα σημεία σύνδεσής του στις γεωμετρίες των αντίστοιχων οστών.

4.3.1 Μοντέλο δυνάμης τάσης

Όπωςπεριγράφτηκε στην Εν.2.2.2, οι σύνδεσμοι παρουσιάζουν μη-γραμμικές
και ελαστικές ιδιότητες και το μέγεθος της τάσης τους εξαρτάται κυρίως από την
επιμήκυνσή τους. Πιο συγκεκριμένα, για μικρές τιμές επιμήκυνσης η συμπε-
ριφορά τους είναι μη-γραμμική και ύστερα γίνεται γραμμική. Έτσι, η καμπύλη
τάσης-επιμήκυνσης με την οποία περιγράφτηκε η συμπεριφορά των συνδέσμων,
δίνεται από τη σχέση 4.1

f =


0, e ≤ 0

1
4k

e2

el
, 0 < e < el

k(e− el), e > 2el

(4.1)

,όπου το k εκφράζει την ακαμψία του συνδέσμου και το 2el το σημείο
της επιμήκυνσης, στο οποίο ο σύνδεσμος περνά από τη μη-γραμμική περιοχή
στη γραμμική. Η ποσοστιαία επιμήκυνση e περιγράφεται από τη σχέση 4.2

e =
L− L0

L0
(4.2)

,όπου L είναι το μήκος του συνδέσμου και L0 το σημείο ”χαλάρωσης”,
δηλαδή το μήκος στο οποίο αρχίζει για πρώτη φορά ο σύνδεσμος να τεντώνεται.
Ακολούθως, το σημείο χαλάρωσης περιγράφεται από τη σχέση 4.3

L0 =
Lr

er + 1
(4.3)

,όπου Lr είναι το σημείο αναφοράς του μήκους του συνδέσμου, που
συνήθως μετράται στη θέση αναφοράς. Στην περίπτωσή μας, θέση αναφοράς
θεωρήθηκε η έκταση του γόνατου. Αντίστοιχα, er είναι το σημείο αναφοράς της
ποσοστιαίας επιμήκυνσης, η οποία μετράται στη θέση αναφοράς.

Πέρα από τη μη γραμμική σχέση τάσης-επιμήκυνσης, στη δύναμη που
ασκεί ο σύνδεσμος δρα και ένας αποσβεστικός μηχανισμός, ο οποίος είναι ανά-
λογος με το ρυθμό χαλάρωσης ή επιμήκυνσης του σύνδεσμου. Ο συντελεστής
απόσβεσης μπορεί να οριστεί περιορισμένος από το κρίσιμο σημείο απόσβεσης,
που δίνεται από τη σχέση 4.4

ccrit =
√
4km (4.4)

,όπου k είναι η ακαμψία του συνδέσμου και m η συνολική μάζα που
είναι συνδεδεμένη στο σύνδεσμο. Ρυθμίζοντας κατάλληλα το συντελεστή από-
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σβεσης, μπορεί να περιοριστεί η ταλάντωση στην κίνηση της άρθρωσης και γε-
νικά αποτελεί μία μέθοδο να αντισταθμιστούν οι άγνωστοι ακόμα παράμετροι
στις μηχανικές ιδιότητες των συνδέσμων [29].

Τελικά, η τάση των συνδέσμων είναι μοντελοποιημένη, ώστε να προκύ-
πτει από τη σχέση 4.5

forcefinal = forcestrain + damping ∗ ratestrain (4.5)

4.3.2 Επιλογή παραμέτρων και σημείων σύνδεσης στα οστά

Οι παράμετροι που ήταν υπό έρευνα είναι η ακαμψία (stiffness), το ση-
μείο χαλάρωσης (resting length), το el και τα σημεία σύνδεσης των συνδέσμων
στις επιφάνειες των οστών. Για την κατάλληλη επιλογή τους υπήρχε μια ακολου-
θία διαδικασιών που περιγράφεται παρακάτω.

Από τη στιγμή που ενσωματώσαμε τις καινούριες γεωμετρίες στα οστά,
έπρεπε να ορίσουμε τις καινούριες συντεταγμένες των οστών κατά τη διάρκεια
της παθητικής κάμψης. Για να γίνει αυτό δειγματοληπτήσαμε στην κάμψη του
γόνατου με βήμα 20°και κάθε φορά οι παθητικές δυνάμεις που συγκρατούν την
άρθρωση, έφερναν σε επαφή τα οστά της κνήμης και του μηριαίου. Σε αυτό το
σημείο μετρούσαμε κάθε φορά τις συντεταγμένες των οστών. Έτσι, δημιουργή-
σαμε καμπύλες συντεταγμένων για κάθε βαθμό ελευθερίας της άρθρωσης, σε
συνάρτηση με τη γωνία κάμψης. Σημειώνεται ότι για τις ενδιάμεσες γωνίες κάμ-
ψης, οι συντεταγμένες των υπόλοιπων βαθμών ελευθερίας υπολογίζονται με τη
μέθοδο της γραμμικής παρεμβολής.

Το δεύτερο βήμα ήταν να βρούμε το κατάλληλο σημείο σύνδεσης των
συνδέσμων στις διαρθρικές επιφάνειες. Για να γίνει αυτό, μελετήθηκε πρώτα
από ακτινογραφίες και μελέτες, που υπάρχουν στη βιβλιογραφία, ποιες είναι οι
περιοχές σύνδεσης. Στη συνέχεια, έγιναν πολλές δοκιμές, μέχρις ότου η κα-
μπύλη των ποσοστιαίων επιμηκύνσεων (strain) κάθε δεσμίδας των συνδέσμων
κατά τη διάρκεια της κάμψης, να ακολουθεί τις καμπύλες που δίνονται στη με-
λέτη των Belvedere et al [39]. Δυστυχώς δεν υπάρχει πιο αυτοματοποιημένο σύ-
στημα για την επιλογή αυτών των γεωμετρικών σημείων, αφενός επειδή το κάθε
χιλιοστό έχει σημασία και αφετέρου επειδή κάθε ανθρώπινος οργανισμός είναι
μοναδικός και διαφέρει από τους υπόλοιπους.

Στη συνέχεια, έπρεπε οι επαγόμενες δυνάμεις των συνδέσμων κατά τη
διάρκεια της παθητικής κάμψης να συμφωνούν με τη βιβλιογραφία. Σε αυτό το
σημείο της διαδικασία, έπρεπε να ρυθμιστούν παράλληλα τρεις παράμετροι: το
resting length, το el και το stiffness κάθε συνδέσμου.

Τέλος, αφέθηκαν ελεύθεροι όλοι οι βαθμοί ελευθερίας της άρθρωσης
και προσομοιώθηκαν τα πειράματα που περιγράφονται στην εν.4.6. Εκεί έγινε
περαιτέρω ”tuning” στους συνδέσμους, όπως επίσης στους χόνδρους και τους
μηνίσκους (τριβές, stiffness, dissipation). Οι τιμές που επιλέχθηκαν τελικά φαί-
νονται στον Πίνακα 4.1.
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Name Lr el stiffness
aACL 0.031 0.05 1500
pACL 0.025 0.05 1900
aPCL 0.031 0.02 5500
pPCL 0.030 0.01 4500
aMCL 0.058 0.03 800
mMCL 0.059 0.03 800
pMCL 0.060 0.03 900
aLCL 0.055 0.03 700
mLCL 0.056 0.03 700
pLCL 0.052 0.03 700

Πίνακας 4.1: Παράμετροι συνδέσμων.

Στο Σχ.4.3 τα κέντρα των κύβων που φαίνονται υποδεικνύουν τα σημεία
στη γεωμετρία του κνημιαίου πλατώ που συνδέθηκαν τα δεσμάτια των χιαστών
συνδέσμων. Αντίστοιχα, στο Σχ.4.4 οι χρωματιστοί κύβοι υποδεικνύουν τα σημεία
πρόσφυσης των χιαστών συνδέσμων στη μεσοκονδύλια επιφάνεια του μηριαίου
οστού. Αναλυτικά, το κέντρο του κόκκινου κύβου υποδεικνύει την πρόσφυση
της εσω-πρόσθιας δέσμης του πρόσθιου χιαστού (amACL bundle), το πράσινο
της εξω-οπίσθιας δέσμης του πρόσθιου χιαστού (plACL bundle), το μπλε της
εξω-οπίσθιας δέσμης του οπίσθιου χιαστού (alPCL bundle) και το μοβ της εσω-
πρόσθιας δέσμης του οπίσθιου χιαστού (pmPCL bundle).

Στο Σχ.4.5 φαίνονται από τα αριστερά προς τα δεξιά η πρόσθια, οπίσθια,
εξωτερική και μέση όψη του γόνατου. Με ανοιχτό πράσινο είναι ορατοί όλοι οι
σύνδεσμοι που εντάχθηκαν. Οι πλάγιοι σύνδεσμοι (εξωτερικοί και μέσοι) συνδέ-
θηκαν με βάση την έρευνα των Park et al [40]. Αρχικά μελετήθηκαν οι περιοχές
σύνδεσης τους στα οστά με βάση ακτινογραφίες που υπάρχουν στη βιβλιογρα-
φία και τις καθοδηγήσεις των Park et al. Στη συνέχεια, μετρήθηκε η επιμήκυνση
κάθε δέσμης κατά τη διάρκεια κάμψης του γόνατου και συγκρίθηκαν τα αποτε-
λέσματά μας με αυτά των Park et al.
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Σχήμα 4.3: Τα κέντρα των κύβων υποδεικνύουν τα σημεία σύνδεσης των δεσμά-
τιων των χιαστών συνδέσμων στο πλατώ της δεξιάς κνήμης.

Σχήμα 4.4: Τα κέντρα των κύβων υποδεικνύουν τα σημεία σύνδεσης των δε-
σμάτιων των χιαστών συνδέσμων στις μεσοκονδύλιες επιφάνειες του μηριαίου
οστού.
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Σχήμα 4.5: Από τα αριστερά προς τα δεξιά φαίνονται η πρόσθια, οπίσθια, εξω-
τερική και μέση όψη του γόνατου. Με πράσινο διακρίνονται οι σύνδεσμοι.
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4.4 Μοντελοποίηση αρθρικών χόνδρων και μηνίσκων

Για να εκφραστούν οι ελαστικές ιδιότητες του αρθρικού χόνδρου και
των μηνίσκων χρησιμοποιήθηκε το Elastic FoundationModel, το οποίο έχει υλο-
ποιηθεί στο API που διαθέτει το OpenSim και βασίζεται στη Θεωρία Ελαστικό-
τητας [30]. Οι ιδιότητες του EFM εφαρμόστηκαν στις γεωμετρίες των μηνίσκων
που διαθέτουμε και στις γεωμετρίες του πάνω μέρους της κνήμης και τους μη-
ριαίους κόνδυλους για να προσομοιώσουν τις ιδιότητες των αρθρικών χόνδρων.

4.4.1 Elastic Foundation Model

Το EFM προσομοιώνει μια ελαστική επιφάνεια ως μια επιφάνεια τμη-
μένη σε μικρο-επιφάνειες. Στο κέντρο κάθε μικρο-επιφάνειας τοποθετείται ένα
ελατήριο - γι’αυτό στη βιβλιογραφία το μοντέλο αυτό συχνά αποκαλείται ”bed of
springs”.

Οι ιδιότητες των ελατηρίων στη συγκεκριμένη υλοποίηση είναι κοινές
σε όλη την επιφάνεια. Το κάθε ελατήριο αλληλεπιδρά με την εκάστοτε μικρο-
επιφάνεια που θα έρθει σε επαφή, ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα ελατήρια. Η
αλληλεπίδραση αυτή περιλαμβάνει τo διάνυσμα της δύναμης επαναφοράς (που
έχει την κατεύθυνση του κάθετου διανύσματος στη μικρο-επιφάνεια), την απορ-
ρόφηση ενέργειας του υλικού και την τριβή της επιφάνειας.

Όταν μία επιφάνεια συγκρούεται με μία άλλη, τότε η δεύτερη θεωρείται
στερεό σώμα και η μετατόπιση του κάθε ελατηρίου υπολογίζεται ανεξάρτητως
για κάθε ελατήριο. Ένα ελατήριο θεωρείται ότι έχει μετατοπιστεί αν η αρχική
θέση της βάσης του είναι μέσα στο άλλο αντικείμενο. Σημείο επαφής θεωρείται
ότι είναι το κοντινότερο σημείο της πρώτης επιφάνειας στη δεύτερη. Όταν δυο
επιφάνειες συγκρούονται, τα ελατήριο σε κάθε επιφάνεια μελετώνται ανεξάρ-
τητα και κάθε φορά η ”άλλη” επιφάνεια θεωρείται στερεά.

Για την περιγραφή της παραμόρφωσης και απορρόφησης ενέργειας,
έχει υλοποιηθεί τι μοντέλο των Hunt and Crossley [31], ενώ για τους συντε-
λεστές της τριβής το μοντέλο του Stribek [32]. Για κάθε στοιχείο που είναι σε
επαφή με ένα άλλο, παράγεται δύναμη που συντελείται από τρεις παράγοντες:
ακαμψία (stiffness), απορρόφηση ενέργειας (dissipation) και τριβή (friction) 4.6:

forcecontact = forcestiffness + forcedissipation + forcefriction (4.6)

Στην εξ.4.6 ο πρώτος όρος υπολογίζεται σύμφωνα με την σχέση 4.7,
όπου k είναι η ακαμψία του υλικού, a το εμβαδόν της μικρο-επιφάνειας στην
οποία ανήκει το ελατήριο και x είναι η μετατόπιση του ελατηρίου. Ουσιαστικά η
σχέση εκφράζει τη δύναμη ιδανικού ελατηρίου F = Kx, όπου εδώ το K = ka
για να εκφράσει το ”μερίδιο” της μικρο-επιφάνειας στη συνολική ακαμψία της
επιφάνειας.

forcestiffness = kax (4.7)
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Ο δεύτερος όρος της εξ.4.6 εκφράζει την απορρόφηση ενέργειας του
υλικού και υπολογίζεται σύμφωνα με τη σχ. 4.8, όπου c είναι ο συντελεστής
απορρόφησης ενέργειας και v = dx

dt η ταχύτητα μετατόπισης του ελατηρίου.

forcedissipation = (kax)cv (4.8)

Η ακαμψία του υλικού k μπορεί να υπολογιστεί σύμφωνα με τη σχ.4.9,
όπου E είναι η σταθερά του Young, οι ιδιότητες της οποίας αναλύθηκαν στην
ενότητα 2.2.2.1, p είναι ο λόγος του Poisson και h το πάχος της ελαστικής επι-
φάνειας. Η σταθερά του Young και ο λόγος του Poisson αποτελούν σταθερές που
χαρακτηρίζουν ένα ελαστικό υλικό.

k =
(1− p)E

(1 + p)(1− 2p)h
(4.9)

Ο τρίτος και τελευταίος όρος της εξ.4.6 εκφράζει τη δύναμη της τριβής
στην επιφάνεια και περιγράφεται από τη σχέση 4.10. fn είναι το διάνυσμα της
δύναμης στο σημείο επαφής και vs είναι η ταχύτητα ολίσθησης, που είναι εφα-
πτόμενη στις δύο επιφάνειες στο σημείο επαφής. us είναι ο συντελεστής της
στατικής τριβής, ud ο συντελεστής της τριβής ολίσθησης, uv είναι το ’ιξώδες’ ή
αλλιώς ο συντελεστής εσωτερικής τριβής, που αποτελεί ιδιότητα των ρευστών
υλικών.

forcefriction = fn ∗min(
vs
vt
, 1) ∗ ud + 2(us − ud)

1 + (vsvt )
2 + uvvs

(4.10)

Στην εξ.4.10 η παράμετρος vt λέγεται ταχύτητα μετάπτωσης ή transition
velocity. Επειδή η τριβή είναι συνεχώς συνάρτηση της ταχύτητας ολίσθησης, το
μοντέλο δεν μπορεί να περιγράψει ακινησία λόγω στατικής τριβής. Όσο ασκείται
εφαπτόμενη δύναμη στις δύο επιφάνειες που είναι σε επαφή, αυτές θα κινού-
νται. Επομένως, θα υπάρχει πάντα μια μη-μηδενική ταχύτητα ολίσθησης ή ”drift
velocity”, όσο μικρή και αν είναι αυτή η εφαπτόμενη δύναμη, ενώ στην πραγμα-
τικότητα οι δύο επιφάνειες θα έπρεπε να είναι ακίνητες. Η ταχύτητα μετάπτωσης
λειτουργεί σαν ένα πάνω όριο στην drift velocity. Θέτοντας μια πολύ μικρή τιμή
στην παράμετρο vt, μπορεί να γίνεται πολύ μικρή η drift velocity, έχοντας όμως
κόστος στην ταχύτητα υπολογισμών των διαφορικών εξισώσεων που θα προκύ-
ψουν και επομένως θα αυξηθεί ο χρόνος των προσομοιώσεων.

Για καλύτερη κατανόηση των συντελεστών τριβής και της ταχύτητας με-
τάπτωσης, παραδίδεται η καμπύλη του Stribek στο Σχ.4.6. Παρατηρείται ότι η
στατική τριβή αυξάνεται καθώς αυξάνεται η ταχύτητα ολίσθησης, μέχρι η ταχύ-
τητα να φτάσει την τιμή της ταχύτητας μετάπτωσης. Ύστερα δρα η τριβή ολίσθη-
σης.
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Σχήμα 4.6: Η καμπύλη των συντελεστών τριβής του Stribek υποδεικνύει πώς
επιδρούν οι συντελεστές στην ταχύτητα ολίσθησης. Η ταχύτητα μετάπτωσης έχει
τεθεί σε πολύ χαμηλή τιμή.

4.4.2 Επιλογή ελαστικών παραμέτρων

Οι παράμετροι, οι οποίοι ήταν υπό έρευνα για την υλοποίηση του Elastic
Foundation Model στον αρθρικό χόνδρο, είναι η ακαμψία των δύο υλικών (των
μηνίσκων και του αρθρικού χόνδρου), ο συντελεστής απορρόφησης ενέργειας,
ο συντελεστής της στατικής τριβής, της τριβής ολίσθησης και του ιξώδους, και
τέλος η ταχύτητα μετάπτωσης. Για τον υπολογισμό τους ήταν απαραίτητες οι χα-
ρακτηριστικές ελαστικές ιδιότητες του υλικού, όπως προκύπτει από την εξ.4.9.

Για τον αρθρικό χόνδρο, έχουν γίνει πολλές έρευνες με εργαστηριακά
πειράματα στο ανθρώπινο σώμα, καθώς επίσης και προσομοιώσεις, με σκοπό τη
μέτρηση των ελαστικών παραμέτρων [33, 34, 35]. Έτσι, η σταθερά του Young (ή
ελαστική σταθερά) αναφέρεται στη βιβλιογραφία να κυμαίνεται μεταξύ των τιμών
1-15 MPa και ο λόγος του Poisson 0.42-0.49. Τέλος, το πάχος του κυμαίνεται
μεταξύ 2-4mm.

Στους μηνίσκους, όμως παρατηρείται ότι ελαστικές παράμετροι διαφέ-
ρουν ανάλογα με την κατεύθυνση των συμπιεστικών ή αξονικών δυνάμεων που
τους ασκούνται. Έτσι, η ’συμπιεστική’ ελαστική σταθερά είναι περίπου 150 MPa,
ενώ η ’αξονική’ 20 Mpa και ο λόγος του Poisson είναι αντίστοιχα 0.2 και 0.3
[36, 37]. Το ύψος των μηνίσκων έχει μετρηθεί περίπου 8mm.

Τελικά, οι τιμές των EFM παραμέτρων αφού πρώτα υπολογίστηκαν βά-
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σει της βιβλιογραφίας, ύστερα ”ρυθμίστηκαν” κατάλληλα βάσει των προσομοιώ-
σεων που ακολούθησαν. Πιο αναλυτικά, οι αρχικές τιμές που είχαμε υπολογί-
σει βάσει των τιμών που αναφέρθηκαν και τη σχέση 4.9, ήταν για την ακαμψία
του χόνδρου kCartilage = 3.6e10 και για τους μηνίσκους kMeniscusAxial = 6.7e9
και kMeniscusCircumferential = 4.2e10. Ο συντελεστής για το dissipation και την
transition velocity επιλέχθηκαν με δοκιμές μέσα από τα πειράματα, γιατί δεν
μπορούν να υπολογιστούν μέσα από τα δεδομένα της βιβλιογραφίας. Για τους συ-
ντελεστές τριβής, δεν υπάρχουν πολλές μελέτες στη βιβλιογραφία, αλλά βάσει
της μελέτης των Li et al [54] και McCann et al [55] συμπεραίνουμε ότι κυμαίνο-
νται μεταξύ των τιμών 0.01-1.0. Τελικά, οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν
φαίνονται στον Πίνακα 4.2.

Name stiffness
(N)

dissipation
coefficient

static
friction

dynamic
friction

viscous
friction

transition
velocity

meniscus 1.0e9 20 0.1 0.03 0.03 0.5
articular
cartilage

1.0e11 10 0.1 0.03 0.03 0.8

Πίνακας 4.2: Παράμετροι συνδέσμων για το Elastic Foundation Model του
OpenSim.

4.5 Προσομοιώσεις πειραμάτων

Για την ακριβή μοντελοποίηση των αρθρικών δομών και την εξαγωγή
περαιτέρω αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων, υλοποιήθηκαν προσομοιώσεις
πειραμάτων. Τα πειράματα αυτά έπρεπε να έχουν εκτελεστεί πάνω σε φυσικά
ανθρώπινα γόνατα (in vivo), για να είναι πιο αξιόπιστα τα αποτελέσματα. Στό-
χος ήταν τα αποτελέσματα των δικών μας προσομοιώσεων να συμφωνούν με των
αληθινών πειραμάτων, που υπάρχουν στη βιβλιογραφία, ώστε να θεωρηθεί η μο-
ντελοποίησή μας ρεαλιστική.

Για την προσομοίωση των πειραμάτων, χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθ-
μος Όρθής Δυναμικής (Forward Dynamics) του OpenSim. Όταν επιτεύχθηκαν
τα επιθυμητά αποτελέσματα, εφαρμόστηκε ανάλυση Monte Carlo.

4.5.1 Ορθή δυναμική

Η ορθή δυναμική σε ένα μυοσκελετικό μοντέλο είναι η διαδικασία υπο-
λογισμού της κίνησης του κάθε τμήματος του μοντέλου, εφόσον είναι γνωστές
οι δυνάμεις και οι ροπές που ασκούνται στις συντεταγμένες των διάφορων τμη-
μάτων.

Από τον Δεύτερο Νόμο του Νεύτωνα μπορεί κανείς να περιγράψει τις
επιταχύνσεις των συντεταγμένων ενός συστήματος, σε συνάρτηση με την αδρά-
νεια και τις δυνάμεις που ασκούνται σε κάθε συντεταγμένη του. Πρόκειται για



Προσομοιώσεις πειραμάτων 47

την εξής διαφορική εξίσωση, την οποία και επιλύει η ορθή δυναμίκη:

q̈ = [M(q)]−1[τ + C(q, q̇) +G(q) + F ] (4.11)

Όπου q είναι οι γενικευμένες συντεταγμένες των αρθρώσεων του συ-
στήματος και πρόκειται για ένα διάνυσμα μεγέθους nx1, όπου n οι βαθμοί ελευ-
θερίας του συστήματος. Ένα σχηματικό παράδειγμα ορισμού τους φαίνεται στο
Σχ.4.7. Από τις γενικευμένες συντεταγμένες προκύπτουν ή πρώτη και δεύτερη
παράγωγος, δηλαδή τα q̇, q̈, που είναι οι αντίστοιχες ταχύτητες και επιταχύνσεις.
Ο [M(q)]−1 είναι ο αντίστροφος πίνακας των μαζών τους συστήματος, ή αλλιώς
της αδράνειάς του. Eίναι διαστάσεων nxn και εξαρτάται απο το q, δηλαδή την γε-
νικευμένη θέση. τ είναι οι γενικευμένες ροπές που ασκούνται στις αρθρώσεις,
λόγω των δυνάμεων που ασκούν οι μεις, οι σύνδεσμοι κλπ και έχει διαστάσεις
nx1.C(q, q̇) είναι ένα διάνυσμα στήλης nx1, που εκφράζει τις δυνάμεις Coriolis
και τις φυγόκεντρες δυνάμεις που προκύπτουν στις αρθρώσεις και εξαρτώνται
από το γινόμενο των συζευγμένων ταχυτήτων και το τετράγωνων των ταχυτήτων
αντίστοιχα. Το G(q) είναι ένα διάνυσμα στήλης nx1 και εκφράζει την βαρύτητα
που επιδρά σε κάθε τμήμα του μοντέλου. Τέλος, F είναι άλλες δυνάμεις (π.χ.
εξωτερικές τριβές) που μπορεί να ασκούνται σε κάποιες συντεταγμένες του συ-
στήματος.

Σχήμα 4.7: Παράδειγμα σχηματικού ορισμού των γενικευμένων συντεταγμένων
σε ένα μυοσκελετικό σύστημα.

Αφού, λοιπόν κάποιος περιγράψει όλες αυτές τις παραμέτρους για τις
δυνάμεις που ασκούνται στις αρθρώσεις του μοντέλου του, την αδράνεια και τους



48 Μέθοδοι

βαθμούς ελευθερίας κάθε άρθρωσης, μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει
μια μέθοδο ολοκλήρωσης, προκειμένου να λύσει τη διαφορική εξίσωση 4.11.

4.5.2 Ανάλυση Monte Carlo

Οι μέθοδοι Monte Carlo είναι μια κλάση από υπολογιστικούς αλγό-
ριθμους που βασίζονται στην επαναλαμβανόμενη τυχαία δειγματοληψία για τον
υπολογισμό αποτελεσμάτων. Συχνά χρησιμοποιούνται στην προσομοίωση φυσι-
κών και μαθηματικών συστημάτων και προβλημάτων. Επειδή τέτοιοι αλγόριθ-
μοι εξαρτώνται από την χρήση τυχαίων ή ψευδοτυχαίων αριθμών, οι αλγόριθ-
μοι Monte Carlo ονομάζονται και στοχαστικοί αλγόριθμοι και πρακτικά χρησι-
μοποιούνται στην περίπτωση που το μοντέλο μας για κάποιο σύστημα είναι τόσο
πολύπλοκο που η παραγωγή αναλυτικών λύσεων, είτε η χρήση αιτιοκρατικών
(deterministic) αλγορίθμων είναι αδύνατη.

Στην ουσία με την χρήση στοχαστικών αλγορίθμων θέλουμε να αναπα-
ραστήσουμε ένα στοχαστικό φαινόμενο στον υπολογιστή όσο πολύπλοκο και αν
είναι κάνοντας τον μικρότερο δυνατό αριθμό απλουστεύσεων, δημιουργώντας
έτσι ρεαλιστικά μοντέλα.

Εάν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ένα υπολογιστικό μοντέλο που
είναι πολύ κοντά στο αντίστοιχο φυσικό σύστημα, δεν χρειάζεται να περιμένουμε
το φαινόμενο να πραγματοποιηθεί με φυσικό τρόπο είτε γιατί χρειάζεται μεγάλο
χρονικό διάστημα για την επανάληψη του, είτε λόγω κόστους δεν μπορούμε να
έχουμε μεγάλο αριθμό από πραγματικές εργαστηριακές πραγματοποιήσεις.

Για παράδειγμα έστω ότι σε κάθε ανεξάρτητη πραγματοποίησηXj , j =
1,K, n του υπολογιστικού μοντέλου ενδιαφερόμαστε για την πραγματοποίηση
ενδεχομένου A . Τότε ο νόμος των μεγάλων αριθμών μας εξασφαλίζει ότι:

1
n

∑n
j=1 1(Xj ∈ A) → E[1(Xj ∈ A)] = P {X ∈ A} , n → ∞

Παρατηρώντας, λοιπόν, εκατοντάδες είτε ακόμα και χιλιάδες πραγμα-
τοποιήσεις της στοχαστικής προσομοίωσης μπορούμε να εξάγουμε συμπερά-
σματα για το πραγματικό σύστημα.

4.5.2.1 Εφαρμογή

Στην προκείμενη εργασία, μετά το τέλος των μοντελοποιήσεων, υλοποι-
ήθηκε ανάλυση Monte Carlo στα δύο πειράματα που προσομοιώθηκαν. Η δια-
δικασία ήταν να επαναληφθεί η ίδια προσομοίωση δεκάδες φορές κάνοντας τυ-
χαίες δειγματοληψίες κάθε φορά για την τιμή μιας παραμέτρου. Για παράδειγμα,
μια MC ανάλυση ήταν η επανάληψη μιας προσομοίωσης αλλάζοντας κάθε φορά
την τιμή της ακαμψίας (stiffness) των μηνίσκων. Οι τιμές που επιλεγόνταν κάθε
φορά προέκυπταν από δειγματοληψία πάνω στην Ομοιόμορφη (Uniform) Κατα-
νομή περιορισμένη από δύο ακραίες τιμές.
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Η ανάλυση Monte Carlo εφαρμόστηκε για τρεις κυρίως λόγους. Πρώ-
τον, επειδή η δειγματοληψία για τις παραμέτρους ”εισόδου” στην ανάλυση είναι
τυχαίες μέσα σε ένα εύρος τιμών, αποτελεί έγκυρο τρόπο να δειχθεί η ευαι-
σθησία του μοντέλου στις διάφορες παραμέτρους του συστήματος. Αυτό είναι
σημαντικό, γιατί αποδεικνύει ότι το μοντέλο έχει τη δυνατότητα να ”ρυθμιστεί”
κατάλληλα ώστε να προσομοιώνει ανθρώπους με διαφορετικά χαρακτηριστικά.
Επίσης, είναι ένας τρόπος να εκτιμηθεί το εύρος των αποτελεσμάτων. Τέλος, δί-
νει τη δυνατότητα να φανεί αν το σύστημα έχει ”ανεπιθύμητες” συμπεριφορές,
όπως για παράδειγμα να το οδηγούν στην αστάθεια ή να είναι μη ρεαλιστικές.

4.6 Πειράματα που υλοποιήθηκαν

Προκειμένου να επαληθευθεί η ρεαλιστικότητα του μοντέλου, προσο-
μοιώθηκαν δύο πειράματα. Στόχος ήταν τα αποτελέσματα της προσομοίωσης να
συμφωνούν με τα γραφήματα των συγκεκριμένων πειραμάτων, όπως αυτά δί-
νονται στις έρευνες [8, 38]. Έτσι, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το μοντέλο μας
περιγράφει με ρεαλιστικότητα τις συγκεκριμένες κινήσεις, που διεξάχθηκαν στα
πειράματα. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε περαιτέρω έρευνα. Για πα-
ράδειγμα, στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήσαμε το μυοσκελετικό μοντέλο για
να εξάγουμε περισσότερα αποτελέσματα, τα οποία δεν βρήκαμε στη βιβλιογρα-
φία και μεταβάλαμε διάφορες παραμέτρους του μοντέλου, για να δούμε πώς αυ-
τές επηρρεάζουν την κίνηση, τις υπόλοιπες παραμέτρους του μοντέλου και την
καταπόνηση στην άρθρωση.

Τα πειράματα που επιλέχθηκαν να προσομοιωθούν είναι η ενεργητική
κάμψη του γόνατου και η πρόσθια μετατόπιση της κνήμης λόγωφορτίου. Η κάμψη
επιλέχθηκε, γιατί αποτελεί τη βασική κίνηση του γόνατου. Η πρόσθια μετατό-
πιση, παρ’όλο που δεν αποτελεί εθελοντική ενεργητική κίνηση, είναι συνήθως
αποτέλεσμα κραδασμών ή συγκρούσεων και αποτελεί τον πιο συνήθη τρόπο ρή-
ξης του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου. Γι’αυτό και οι δύο είναι κινήσεις που χρή-
ζουν εκτενούς μελέτης.

4.6.1 Προσομοίωση ενεργητικής κάμψης του γόνατου

Στο πρώτο πείραμα που προσομοιώθηκε, αφέθηκαν ελεύθεροι όλοι οι
βαθμοί ελευθερίας της άρθρωσης και ακολούθησε προσομοίωση της ενεργη-
τική κάμψης. Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με το αντίστοιχο πείραμα τωνShelburne
et al [38].

Για την εκτέλεση της προσομοίωσης, το μηριαίο οστό τέθηκε σε 60°γω-
νία κάμψης και το γόνατο τέθηκε σε έκταση. Ύστερα, ενεργοποιήθηκαν οι διε-
γέρσεις των καμπτήρων μυών, προκείμενου να ”λυγίσει” το γόνατο. Το πείραμα
είχε διάρκεια 2 δευτερόλεπτα προσομοίωσης, που ήταν αρκετά ώστε να έρθει το
γόνατο σε κάμψη >90°.

Η κίνηση αυτή επιλέχθηκε να προσομοιωθεί, γιατί είναι η βασική κί-
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νηση που εκτελεί το ανθρώπινο γόνατο.

4.6.2 Προμοιώση πρόσθιου φορτίου στην κνήμη

Στο δεύτερο πείραμα που προσομοιώθηκε, έγινε προσπάθεια να ικα-
νοποιηθούν οι συνθήκες του πειράματος όπως περιγράφεται στην έρευνα των
Sakane et al [8]. Στην έρευνα των Sakane et al, το πείραμα έγινε πάνω σε αρ-
θρώσεις που είχαν τμηθεί από εννιά (9) ανθρώπινες σωρούς. Επομένως, οι μεις
του ποδιού δεν ασκούσαν επηρροή στην κίνηση των αρθρώσεων, με εξαίρεση τον
ιγνυακό μυ που δεν αφαιρέθηκε. Οι υπόλοιπες δομές στο εσωτερικό και γύρω
από το γόνατο (σύνδεσμοι, χόνδροι, μηνίσκοι) έμειναν ανέπαφες. Ύστερα, με τη
βοήθεια ρομποτικού συστήματος, ασκήθηκε πρόσθιο φορτίο 110 Ν στην κνήμη
και μετρήθηκε ηπρόσθια κνημιαία μετατόπιση ή anterior tibial translation (ATT)
και οι δυνάμεις που ασκήθηκαν από τις δύο δέσμες του πρόσθιου χιαστού συνδέ-
σμου (AM bundle και PL bundle). Το πείραμα αυτό επαναλήφθηκε πέντε φορές
για τις εξείς γωνίες κάμψης: 0°, 15°, 30°, 60°, 90°. Σημειώνεται ότι η βαρύτητα
δεν επηρρεάζει το πείραμα, γιατί τα οστά της άρθρωσης είναι στερεωμένα στο
ρομποτικό σύστημα, το οποίο ασκεί την πρόσθια δύναμη στην κνήμη.

Αντίστοιχα, κάναμε μια ”προετοιμασία” στο μυοσκελετικό μοντέλο, για
τις ανάγκες τις προσομοίωσης. Αρχικά μηδενίσαμε τη δύναμη της βαρύτητας.
Μηδενίσαμε τη διέγερση των μυών, αφήνοντας όμως τις παθητικές διεγέρσεις.
Αυτό σημαίνει ότι είναι ενεργές οι δυνάμεις επαναφοράς των μυών, όταν αυτοί
τεντώνονται λόγω της κίνησης που προκαλείται στο μοντέλο. Τέλος, ”κλειδώ-
σαμε” τον βαθμό ελευθερίας που περιγράφει την κάμψη του γόνατου, ώστε να
εξάγουμε αποτελέσματα για συγκεκριμένες γωνίες κάμψης. Οι υπόλοιποι βαθ-
μοί ελευθερίας αφέθηκαν ελεύθεροι, με εξαίρεση την αξονική περιστροφή της
κνήμης.

Σημειώνεται ότι στο μυοσκελετικό μοντέλο δεν είχε μοντελοποιηθεί
και ενταχθεί ο ιγνυακός μυς, που υπήρχε στα πειράματα των Sakane et al [8].
Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα 3.2.2, θεωρείται ότι η λειτουρ-
γία του περιορίζεται στην οπίσθια μετατόπιση της κνήμης και σε περιστροφικές
κινήσεις. Επομένως, δεν θα πρεπε να αλλοιώνει τα αποτελέσματά μας για το
συγκεκριμένο πείραμα.

Κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης, ασκήθηκε, με τη βοήθεια του
OpenSim, εξωτερική δύναμη στην κνήμη με πρόσθια κατεύθυνση και μέγεθος
110 Ν. Η προσομοίωση είχε διάρκεια 1.5 δευτερόλεπτο, που ήταν αρκετό για
να έρθουν σε ισορροπία οι δυνάμεις και να σταθεροποιηθεί η άρθρωση. Η δια-
δικασία αυτή επαναλήφθηκε 5 φορές, θέτοντας κάθε φορά διαφορετική γωνία
κάμψης: 0°, 15°, 30°, 60°, 90°.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

5.1 Πείραμα πρόσθιου φορτίου στην κνήμη

Στο πείραμα άσκησης πρόσθιου φορτίου στην κνήμη παρατηρήθηκαν
και επαληθεύθηκαν κυρίως δύο παράμετροι του συστήματος:

• Η πρόσθια κνημιαία μετατόπιση (ΑΤΤ) και

• Οι δυνάμεις που ασκούν οι δύο δέσμες των πρόσθιων χιαστών συνδέσμων:
η μεσο-πρόσθια δέσμη και η πλαγιο-οπίσθια

Άλλωστε οι πρόσθιοι χιαστοί σύνδεσμοι είναι ‘υπεύθυνοι’ να συγκρα-
τούν την πρόσθια κνημιαία μετατόπιση ώστε να μην πέφτει όλο το βάρος στους
μηνίσκους, προκειμένου να μοιράζονται την καταπόνηση.Μικρή συμμετοχή υπάρ-
χει από τους πλάγιους χιαστούς συνδέσμους, οι οποίοι επηρρεάζουν κυρίως την
αξονική περιστροφή της κνήμης.

Παρακάτω, στο Σχ.5.1 συγκρίνεται η πρόσθια κνημιαία μετατόπιση που
προέκυψε από την προσομοίωση σε σύγκριση με τη μελέτη των M. Sakane et al
[8]. Παρατηρείται ότι τα αποτελέσματά μας ακολουθούν ποιοτικά τη βιβλιογρα-
φία και οι τιμές είναι μέσα σε θεμιτά όρια, αν λάβουμε υπόψην και τις αποκλίσεις
στις μετρήσεις των Sakane et al.

Στο Σχ.5.2 συγκρίνονται οι δυνάμεις του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου
και της κάθε δέσμης χωριστά, σε σχέση με τη βιβλιογραφία [8]. Η συμπεριφορά
του χιαστού ως ενιαία δομή, καθώς επίσης και των δύο δεσμίδων χωριστά, πα-
ρατηρούμε οτι συμφωνούν με τη βιβλιογραφία. Μια μικρή απόκλιση υπάρχει στη
συμπεριφορά του PL bundle στις 15°, που σύμφωνα με τη βιβλιογραφία έπρεπε
να έχει μια μικρή ανοδική τάση αντί για καθοδική. Αφού όμως υπάρχει συμφω-
νία στη δύναμη που ασκεί ολόκληρος ο χιαστός, όπως επίσης και στην κνημιαία

51
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Σχήμα 5.1: Σύγκριση πρόσθιας κνημιαίας μετατόπισης κατά τη διάρκεια πρό-
σθιου φορτίου 110 Ν στην κνήμη. Με μπλε χρώμα φαίνονται τα αποτελέσματα
της προκείμενης εργασίας και με κίτρινο η μελέτη των Sakane et al [8].

μετατόπιση, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι αμελητέα.
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Σχήμα 5.2: Σύγκριση των δυνάμεων που ασκούν οι δέσμες του πρόσθιου χια-
στού συνδέσμου κατά τη διάρκεια πρόσθιου φορτίου 110 Ν στην κνήμη. Αρι-
στερά φαίνονται τα αποτελέσματα της προκείμενης εργασίας και δεξιά η μελέτη
των Sakane et al [8].
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5.1.1 Ανάλυση Monte Carlo στα αποτελέσματα

Στη συνέχεια έγινε Monte Carlo ανάλυση πάνω στα αποτελέσματα της
συγκεκριμένης προσομοίωσης, δειγματοληπτώντας πάνω σε διάφορες παραμέ-
τρους του συστήματος.

5.1.1.1 Δειγματοληψία στην ακαμψία των μηνίσκων

Παρακάτω φαίνονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης, στην οποία μετα-
βάλλεται η τιμή της ακαμψίας (stiffness) των μηνίσκων. Το πείραμα επαναλή-
φθηκε 43 φορές, δίνοντας κάθε φορά μια τυχαία τιμή για την ακαμψία, μέσα στο
εύρος:

StiffnessMeniscus ∈ [5x108, 5x109].

Στο Σχ.5.3 φαίνονται τα αποτελέσματα για τις δυνάμεις που ασκούνται
από τους μηριαίους κόνδυλους (εξωτερικός και μέσος) στον εξωτερικό και μέσο
μηνίσκο αντίστοιχα. Ουσιαστικά εκφράζει την καταπόνηση των μηνίσκων.

Στο Σχ.5.4 φαίνονται τα αποτελέσματα για τις δυνάμεις των πρόσθιων
χιαστών και της πρόσθιας κνημιαίας μετατόπισης (anterior tibial translation ή
ATT).

Σχήμα 5.3: Ανάλυση Monte Carlo πάνω στις δυνάμεις που ασκεί ο εξωτερικός
μηριαίος κόνδυλος στον εξωτερικό μηνισκό (διάγραμμα αριστερά) και ο μέσος
μηριαίος κόνδυλος στον μέσο μηνίσκο (διάγραμμα δεξιά). Η δειγματοληψία έγινε
πάνω στην ακαμψία των μηνίσκων.
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Σχήμα 5.4: Ανάλυση Monte Carlo στις δυνάμεις των πρόσθιων χιαστών (πάνω
διάγραμμα) και στην πρόσθια κνημιαία μετατόπιση ή ΑΤΤ (κάτω διάγραμμα). Η
δειγματολειψία έγινε πάνω στην ακαμψία των μηνίσκων.
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5.1.1.2 Δειγματοληψία στο συντελεστή απορρόφησης ενέργειας (dissipation)
των μηνίσκων

Τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης Monte Carlo έδειξαν ότι δεν
επηρρεάζεται καμία από τις παραμέτρους που μελετάμε στο σύστημα, γι’αυτό
και δεν παραδίδουμε κάποιο διάγραμμα.

5.1.1.3 Δειγματοληψία στην ακαμψία των πρόσθιων χιαστών

Παρακάτω φαίνονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης, στην οποία με-
ταβάλλεται η τιμή της ακαμψίας (stiffness) των πρόσθιων χιαστών. Το πείραμα
επαναλήφθηκε 80 φορές, δίνοντας κάθε φορά μια τυχαία τιμή για την ακαμψία
των πρόσθιων χιαστών ως εξής:

StiffnessAMB ∈ [1300, 1700]

StiffnessPLB = StiffnessAMB ∗ 1900
1500

δηλαδή StiffnessPLB ∈ [1645.8, 2152.2]

Στο Σχ.5.5 είναι η αντίστοιχη ανάλυση πάνω στις δυνάμεις που ασκού-
νται στους μηνίσκους από τους μηριαίους κόνδυλους.

Στο Σχ.5.6 φαίνονται τα διαγράμματα της ανάλυσης πάνω στις προκύ-
πτουσες δυνάμεις των πρόσθιων χιαστών και στην κνημιαία πρόσθια μετατόπιση.

Σχήμα 5.5: Ανάλυση Monte Carlo πάνω στις δυνάμεις που ασκεί ο εξωτερικός
μηριαίος κόνδυλος στον εξωτερικό μηνισκό (διάγραμμα αριστερά) και ο μέσος
μηριαίος κόνδυλος στον μέσο μηνίσκο (διάγραμμα δεξιά). Η δειγματοληψία έγινε
πάνω στην ακαμψία των πρόσθιων χιαστών.
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Σχήμα 5.6: Ανάλυση Monte Carlo στις δυνάμεις των πρόσθιων χιαστών (πάνω
διάγραμμα) και στην πρόσθια κνημιαία μετατόπιση ή ΑΤΤ (κάτω διάγραμμα). Η
δειγματολειψία έγινε πάνω στην ακαμψία των πρόσθιων χιαστών.
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5.1.1.4 Δειγματοληψία στο σημείο χαλάρωσης των πρόσθιων χιαστών

Παρακάτω φαίνονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης, στην οποία μετα-
βάλλεται η τιμή του σημείου χαλάρωσης ή resting length των πρόσθιων χιαστών.
Μεταβάλλοντας αυτή την παράμετρο, ουσιαστικά μεταβάλλουμε το πόσο ”τεντω-
μένοι” ή ”χαλαροί” είναι οι χιαστοί, όταν το γόνατο είναι στην αρχική του θέση
(που θεωρείται η έκτασή του). Το πείραμα επαναλήφθηκε 100 φορές, δίνοντας
κάθε φορά μια τυχαία τιμή για το σημείο χαλάρωσης της κάθε δέσμης, μέσα στα
εύρη:

aACLL0 ∈ [0.0285, 0.0335]

pACLL0 ∈ [0.0228, 0.0278]

Στο Σχ.5.8 φαίνονται τα διαγράμματα της ανάλυσης πάνω στις προκύ-
πτουσες δυνάμεις των πρόσθιων χιαστών και στην κνημιαία πρόσθια μετατόπιση.
Στο Σχ.5.7 είναι η αντίστοιχη ανάλυση πάνω στις δυνάμεις που ασκούνται στους
μηνίσκους από τους μηριαίους κόνδυλους.

Σχήμα 5.7: Ανάλυση Monte Carlo πάνω στις δυνάμεις που ασκεί ο εξωτερικός
μηριαίος κόνδυλος στον εξωτερικό μηνισκό (διάγραμμα αριστερά) και ο μέσος
μηριαίος κόνδυλος στον μέσο μηνίσκο (διάγραμμα δεξιά). Η δειγματοληψία έγινε
πάνω στο σημείο χαλάρωσης των πρόσθιων χιαστών.
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Σχήμα 5.8: Ανάλυση Monte Carlo στις δυνάμεις των πρόσθιων χιαστών (πάνω
διάγραμμα) και στην πρόσθια κνημιαία μετατόπιση ή ΑΤΤ (κάτω διάγραμμα). Η
δειγματολειψία έγινε πάνω στο σημείο χαλάρωσης των πρόσθιων χιαστών.
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5.2 Πείραμα ενεργητικής κάμψης

Στην προσομοίωση του πειράματος ενεργητικής κάμψης, αφέθηκαν ελεύ-
θεροι όλοι οι βαθμοί ελευθερίας της άρθρωσης και ενεργοποιήθηκαν οι διεγέρ-
σεις των καμπτήρων μυών του γόνατος, με αποτέλεσμα να λυγίσει.

Σε αυτή την κίνηση, επιφορτίζονται κυρίως οι μηνίσκοι, οι αρθρικοί
χόνδροι και οι οπίσθιοι χιαστοί σύνδεσμοι. Επίσης, επαληθεύθηκε η μοντελο-
ποίηση των χιαστών σύνδεσμων, γιατί αυτοί είναι οι κύριοι σύνδεσμοι που συμ-
μετέχουν στην κίνηση και συγκρατούν σταθερή την άρθρωση.

Παρακάτω στο Σχ.5.9 συγκρίνονται τα αποτελέσματα της προκείμενης
εργασίας σε σύγκριση με την δημοσίευση των Shelburne et al.

Σχήμα 5.9: Σύγκριση των δυνάμεων που ασκούν οι δέσμες των πρόσθιων και
οπίσθιων χιαστών συνδέσμων κατά τη διάρκεια της ενεργητικής κάμψης. Πάνω
φαίνονται τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας και κάτω των Sherburne et
al [38]

5.2.1 Ανάλυση Monte Carlo στα αποτελέσματα

Στη συνέχεια έγινε Monte Carlo ανάλυση πάνω στα αποτελέσματα της
συγκεκριμένης προσομοίωσης, δειγματοληπτώντας πάνω σε διάφορες παραμέ-
τρους του συστήματος.
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5.2.1.1 Δειγματοληψία στην ακαμψία των μηνίσκων

Παρακάτω φαίνονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης, στην οποία μετα-
βάλλεται η τιμή της ακαμψίας (stiffness) των μηνίσκων. Το πείραμα επαναλή-
φθηκε 50 φορές, δίνοντας κάθε φορά μια τυχαία τιμή για την ακαμψία, μέσα στο
εύρος:

StiffnessMeniscus ∈ [5x108, 5x109].

Στο Σχ.5.10 φαίνονται τα αποτελέσματα για τις δυνάμεις των πρόσθιων
χιαστών και της πρόσθιας κνημιαίας μετατόπισης (anterior tibial translation ή
ATT).

Σχήμα 5.10: Ανάλυση Monte Carlo στις δυνάμεις του anterolateral bundle των
οπίσθιων χιαστών (διάγραμμα αριστερά) και του posteromedial bundle (διά-
γραμμα δεξιά). Η δειγματολειψία έγινε πάνω στην ακαμψία των μηνίσκων.

Στο Σχ.5.11 στα αριστερά φαίνονται τα αποτελέσματα για το σύνολο των
σημειακών δυνάμεων σύγκρουσης μεταξύ των διαρθρικών επιφανειών. Για την
ακρίβεια, το πάνω αριστερά διάγραμμα δείχνει τις δυνάμεις που ασκεί η επιφά-
νεια του έξω μηριαίου κόνδυλου στο πλατώ της κνήμης και το κάτω αριστερά
διάγραμμα τις δυνάμεις του έσω μηριαίου κόνδυλου στο πλατώ της κνήμης. Στα
δεξιά φαίνονται αντίστοιχα οι ροπές μεταξύ αυτών των διαρθρικών επιφανειών.

Στο Σχ.5.12 φαίνονται τα αποτελέσματα για τις δυνάμεις που ασκούνται
στους μηνίσκους από τους μηριαίους κόνδυλους.
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Σχήμα 5.11: Ανάλυση Monte Carlo για τις δυνάμεις και τις ροπές μεταξύ των
διαρθρικών επιφανειών. Η δειγματολειψία έγινε πάνω στην ακαμψία των μηνί-
σκων.

Σχήμα 5.12: Ανάλυση Monte Carlo πάνω στις δυνάμεις που ασκεί ο εξωτερι-
κός μηριαίος κόνδυλος στον εξωτερικό μηνισκό (διάγραμμα αριστερά) και ο μέ-
σος μηριαίος κόνδυλος στον μέσο μηνίσκο (διάγραμμα δεξιά). Η δειγματολειψία
έγινε πάνω στην ακαμψία των μηνίσκων.
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5.2.1.2 Δειγματοληψία στο συντελεστή απορρόφησης ενέργειας (dissipation)
των μηνίσκων

Παρακάτω φαίνονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης, στην οποία μετα-
βάλλεται η τιμή του συντελεστή απορρόφησης ενέργειας (dissipation) των μηνί-
σκων. Το πείραμα επαναλήφθηκε 50 φορές, δίνοντας κάθε φορά μια τυχαία τιμή
για το dissipation, μέσα στο εύρος:

DissipationMeniscus ∈ [0, 20].

Στις δυνάμεις που ασκούν οι οπίσθιοι χιαστοί παρατηρήθηκαν αμελη-
τέες διακυμάνσεις.

Στο Σχ.5.13 στα αριστερά φαίνονται τα αποτελέσματα για το σύνολο των
σημειακών δυνάμεων σύγκρουσης μεταξύ των διαρθρικών επιφανειών. Για την
ακρίβεια, το πάνω αριστερά διάγραμμα δείχνει τις δυνάμεις που ασκεί η επιφά-
νεια του έξω μηριαίου κόνδυλου στο πλατώ της κνήμης και το κάτω αριστερά
διάγραμμα τις δυνάμεις του έσω μηριαίου κόνδυλου στο πλατώ της κνήμης. Στα
δεξιά φαίνονται αντίστοιχα οι ροπές μεταξύ αυτών των διαρθρικών επιφανειών.

Σχήμα 5.13: Ανάλυση Monte Carlo στις δυνάμεις και τις ροπές μεταξύ των διαρ-
θρικών επιφανειών. Η δειγματολειψία έγινε πάνω στο dissipation των μηνίσκων.

Στο Σχ.5.14 φαίνονται τα αποτελέσματα για τις δυνάμεις που ασκούνται
στους μηνίσκους από τους μηριαίους κόνδυλους.
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Σχήμα 5.14: Ανάλυση Monte Carlo πάνω στις δυνάμεις που ασκεί ο εξωτερι-
κός μηριαίος κόνδυλος στον εξωτερικό μηνισκό (διάγραμμα αριστερά) και ο μέ-
σος μηριαίος κόνδυλος στον μέσο μηνίσκο (διάγραμμα δεξιά). Η δειγματολειψία
έγινε πάνω στο dissipation των μηνίσκων.
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5.2.1.3 Δειγματοληψία στην ακαμψία των οπίσθιων χιαστών

Παρακάτω φαίνονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης, στην οποία μετα-
βάλλεται η τιμή της ακαμψίας των οπίσθιων χιαστών. Το πείραμα επαναλήφθηκε
50 φορές, δίνοντας κάθε φορά μια τυχαία τιμή για την ακαμψία, μέσα στο εύρος:

StiffnessALB ∈ [4800, 6200]

StiffnessPMB = StiffnessAMB ∗ 4500
5500

δηλαδή StiffnessPLB ∈ [3927, 5072]

Στο Σχ.5.15 φαίνονται τα αποτελέσματα για τις δυνάμεις των οπίσθιων
χιαστών.

Σχήμα 5.15: Ανάλυση Monte Carlo στις δυνάμεις του anterolateral bundle των
οπίσθιων χιαστών (διάγραμμα αριστερά) και του posteromedial bundle (διά-
γραμμα δεξιά). Η δειγματολειψία έγινε πάνω στην ακαμψία τους.

Στο Σχ.5.16 στα αριστερά φαίνονται τα αποτελέσματα για το σύνολο των
σημειακών δυνάμεων σύγκρουσης μεταξύ των διαρθρικών επιφανειών. Για την
ακρίβεια, το πάνω αριστερά διάγραμμα δείχνει τις δυνάμεις που ασκεί η επιφά-
νεια του έξω μηριαίου κόνδυλου στο πλατώ της κνήμης και το κάτω αριστερά
διάγραμμα τις δυνάμεις του έσω μηριαίου κόνδυλου στο πλατώ της κνήμης. Στα
δεξιά φαίνονται αντίστοιχα οι ροπές μεταξύ αυτών των διαρθρικών επιφανειών.

Στο Σχ.5.17 φαίνονται τα αποτελέσματα για τις δυνάμεις που ασκούνται
στους μηνίσκους από τους μηριαίους κόνδυλους. Παρατηρείται ότι στους εξωτε-
ρικό τμήμα της άρθρωσης υπάρχει μεγαλύτερη διακύμανση σε σχέση με το μέσο
τμήμα.
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Σχήμα 5.16: Ανάλυση Monte Carlo στις δυνάμεις και τις ροπές μεταξύ των διαρ-
θρικών επιφανειών. Η δειγματολειψία έγινε πάνω στην ακαμψία των οπίσθιων
χιαστών.

Σχήμα 5.17: Ανάλυση Monte Carlo πάνω στις δυνάμεις που ασκεί ο εξωτερι-
κός μηριαίος κόνδυλος στον εξωτερικό μηνισκό (διάγραμμα αριστερά) και ο μέ-
σος μηριαίος κόνδυλος στον μέσο μηνίσκο (διάγραμμα δεξιά). Η δειγματολειψία
έγινε πάνω στην ακαμψία των οπίσθιων χιαστών.
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5.2.1.4 Δειγματοληψία στο σημείο χαλάρωσης των οπίσθιων χιαστών

Παρακάτω φαίνονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης, στην οποία μετα-
βάλλεται η τιμή του σημείου χαλάρωσης ή resting length των οπίσθιων χιαστών.
Μεταβάλλοντας αυτή την παράμετρο, ουσιαστικά μεταβάλλουμε το πόσο ”τεντω-
μένοι” ή ”χαλαροί” είναι οι χιαστοί, όταν το γόνατο είναι στην αρχική του θέση
(που θεωρείται η έκτασή του). Το πείραμα επαναλήφθηκε 100 φορές, δίνοντας
κάθε φορά μια τυχαία τιμή για το σημείο χαλάρωσης της κάθε δέσμης, μέσα στα
εύρη:

aPCLL0 ∈ [0.026, 0.036]

pPCLL0 ∈ [0.025, 0.035]

Στο Σχ.5.18 φαίνονται τα αποτελέσματα για τις δυνάμεις των οπίσθιων
χιαστών.

Σχήμα 5.18: Ανάλυση Monte Carlo στις δυνάμεις του anterolateral bundle των
οπίσθιων χιαστών (διάγραμμα αριστερά) και του posteromedial bundle (διά-
γραμμα δεξιά). Η δειγματολειψία έγινε πάνω στο σημείο χαλάρωσής τους.

Στο Σχ.5.19 φαίνονται τα αποτελέσματα για τις δυνάμεις και τις ροπές
μεταξύ των αρθρικών χόνδρων. Στο Σχ.5.20 φαίνονται τα αποτελέσματα για τις
δυνάμεις που ασκούνται στους μηνίσκους από τους μηριαίους κόνδυλους.
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Σχήμα 5.19: ΑνάλυσηMonte Carlo στις δυνάμεις και τις ροπές μεταξύ των αρθρι-
κών χόνδρων. Η δειγματολειψία έγινε πάνω στο σημείο χαλάρωσης των οπίσθιων
χιαστών.

Σχήμα 5.20: Ανάλυση Monte Carlo πάνω στις δυνάμεις που ασκεί ο εξωτερι-
κός μηριαίος κόνδυλος στον εξωτερικό μηνισκό (διάγραμμα αριστερά) και ο μέ-
σος μηριαίος κόνδυλος στον μέσο μηνίσκο (διάγραμμα δεξιά). Η δειγματολειψία
έγινε πάνω στο σημείο χαλάρωσης των οπίσθιων χιαστών.
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5.3 Χάρτης κρούσεων μεταξύ αρθρικών επαφών

Με την βοήθεια της βιβλιοθήκης του OpenSim και του Simbody δη-
μιουργήθηκε ένα πραγματικού χρόνου πρόγραμμα, το οποίο χαρτογραφεί τα ση-
μεία κρούσεων στους αρθρικούς χόνδρους κατά τη διάρκεια μιας προσομοίω-
σης.

Παρακάτω, στο Σχ.5.21 βλέπουμε ένα μακρινό στιγμιότυπο από το γρα-
φικό περιβάλλον της προσομοίωσης, ενώ στο Σχ.5.22 φαίνεται μια πιο κοντινή
όψη από τα σημεία κρούσης στους χόνδρους της κνήμης, μια δεδομένη στιγμή
κατα τη διάρκεια προσομοίωσης ενεργού λυγίσματος του γόνατου.

Σχήμα 5.21: Στιγμιότυπο από το γραφικό περιβάλλον της προσομοίωσης.Με γκρι
φαίνεται το πλατώ της κνήμης που χαρτογραφούνται πάνω του τα σημεία κρού-
σης.
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Σχήμα 5.22: Στιγμιότυπο από τον πραγματικού χρόνου χάρτη κρούσεων στο
πλατώ της κνήμης.
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5.4 Συζήτηση αποτελεσμάτων

Στην παρούσα εργασία αναπτύξαμε ένα αναλυτικό μοντέλο για την πε-
ριοχή του γόνατου και εκτελέσαμε δύο πειράματα πάνω σε αυτό. Το ένα ήταν η
ενεργητική κάμψη της άρθρωσης, ενεργοποιώντας όλους τους καμπτήρες μεις.
Το δεύτερο πείραμα ήταν η πρόσθια μετατόπιση της κνήμης σε πέντε γωνίες
κάμψης της άρθρωσης, ασκώντας πρόσθιο, εξωτερικό φορτίο στην κνήμη.

Στο πρώτο πείραμα, αυτό της ενεργητικής κάμψης, έχουμε καλή συσχέ-
τιση με την προτεινόμενη βιβλιογραφία [38] όσον αφορά την κινηματική και τις
δυνάμεις τάσεως των συνδέσμων. Είναι σημαντικό που σε αυτό το πείραμα είναι
όλοι οι βαθμοί ελευθερίας ”λυμένοι” και η κίνηση προκύπτει αποκλειστικά από
τη γεωμετρία των οστών, τις ελαστικές ιδιότητες των μαλακών ιστών (χόνδροι,
μηνίσκοι, σύνδεσμοι) και τις δυνάμεις που ασκούν οι μεις.

Βλέπουμε κάποιες μικρές διαφορές πάνω στην καμπύλη τάσεως των
οπίσθιων χιαστών συνδέσμων κατά τη διάρκεια της κάμψης (Σχ.5.9), που στην
παρούσα εργασία ακολουθεί σχεδόν γραμμική σχέση με τη γωνία κάμψης. Αυτό
μπορεί να οφείλεται σε μικρο-αποκλίσεις στην κινηματική της άρθρωσης, το
οποίο με τη σειρά του μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Ένας πι-
θανός λόγος είναι, ότι οι χιαστοί μοντελοποιήθηκαν ως ευθύγραμμα τμήματα με
ιδιότητες ελατηρίου, ενώ στην πραγματικότητα κατά τη διάρκεια της κάμψης, τυ-
λίγονται ελαφρώς σε άλλες δομές που υπάρχουν στο εσωτερικό της άρθρωσης
(άλλοι χιαστοί, χόνδροι, ιστοί), μεταβάλλοντας έτσι το διάνυσμα της τάσης που
ασκούν στο πλατώ της κνήμης. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μικρές αποκλίσεις
στις περιστροφές ή τις μετατοπίσεις που εκτελεί η κνήμη σε σχέση με το μηριαίο
οστό, επομένως να αλλάξει ελαφρώς η τάση των οπίσθιων χιαστών.

Άλλος πιθανός παράγοντας είναι ότι το σκελετικό μοντέλο που χρησιμο-
ποιήσαμε δεν αποτελεί εξ ολοκλήρου μοντέλο από Μαγνητική Απεικόνιση (MRI)
ενός συγκεκριμένου ανθρώπινου σώματος. Τα αρχικά οστά ανήκουν σε ένα γε-
νικό μοντέλο για βάδιση, σχετικά χαμηλής αναλυτικότητας, και εμείς ενσωμα-
τώσαμε διαφορετικά οστά γύρω από το γόνατο που είναι αποτέλεσμα MRI. Αυτό
μπορεί να δημιουργεί μικρές αποκλίσεις στις συντεταγμένες των μυών και των
οστών και να δημιουργεί μικρές αλλοιώσεις στα αποτελέσματα.

Στο δεύτερο πείραμα, αυτό της πρόσθιας κνημιαίας μετατόπισης, έχουμε
αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσματα σε σύγκριση με την έρευνα των Sakane et
al [8], όσον αφορά τη μετατόπιση της κνήμης και τη συνολική δύναμη τάσεως
που προκύπτει στον πρόσθιο χιαστό. Σε αυτό το πείραμα, έχουμε κάποιες μι-
κρές αποκλίσεις όσον αφορά τη συνεισφορά της κάθε δέσμης (εσω-πρόσθιας
και εξω-οπίσθιας) σε κάποιες γωνίες κάμψης.Αυτό μπορεί να οφείλεται σε απο-
κλίσεις των περιστροφών που εκτελεί η κνήμη κατά τη διάρκεια της πρόσθιας
μετατόπισης. Η πλήρης κινηματική όμως της άρθρωσης κατά τη διάρκεια του
συγκεκριμένου πειράματος, δεν ήταν διαθέσιμη στη βιβλιογραφία για σύγκριση
και επαλήθευση. Επίσης, ανάλογα με την ακριβή γεωμετρία των οστών σε κάθε
ανθρώπινο οργανισμό, καθώς επίσης τη γεωμετρία και τις ελαστικές ιδιότητες
των χόνδρων και των μηνίσκων, αυτές οι μικρο-περιστροφές μπορεί να διαφέ-
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ρουν αρκετά από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Στο δεύτερο πείραμα, έγινε ο συμβιβασμός να ορίσουμε εμείς τις συ-
ντεταγμένες της αξονικής περιστροφής της κνήμης κατά τη διάρκεια της κίνη-
σης. Ως επέκταση της παρούσας εργασίας, θα μπορούσε να γίνει πιο αναλυτική
”ρύθμιση” των πλάγιων συνδέσμων, οι οποίοι μπορεί να δώσουν την απαραίτητη
σταθερότητα στις αξονικές περιστροφές της κνήμης. Επίσης, θα μπορούσε να
ενσωματωθεί και ο ιγνυακός μυς, που φαίνεται να συμβάλει και αυτός ως ένα
βαθμό στις περιστροφικές κινήσεις της άρθρωσης.

Επίσης, στο μέλλον θα μπορούσαν να υλοποιηθούν και τα πειράματα
της ενεργητικής έκτασης του γόνατου και του οπίσθιου κνημιαίου φορτίου. Για
αυτά τα πειράματα, απαιτείται να ενσωματωθεί στο μοντέλο η επιγονατίδα μαζί
με τους συνδέσμους της. Ακόμα, κάποιοι από τους τετρακέφαλους μεις θα πρέ-
πει να προσφύονται στην επιγονατίδα και να επαναρυθμιστούν.
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5.5 Συμπεράσματα

Στην παρούσα μελέτη επιλέξαμε να αναπτύξουμε μια αναλυτική μοντε-
λοποίηση της περιοχής του γόνατου, με σκοπό να εκτιμήσουμε την εσωτερική
κατάσταση της άρθρωσης κατά τη διάρκεια κάποιων πειραμάτων. Οι προτεινό-
μενες μέθοδοι για την μοντελοποίηση των μαλακών ιστών είναι είτε η Finite
ElementMethod (FEM) είτε η κατάλληλη χρησιμοποίηση στερεών και παραμορ-
φόσιμων δομών. Εμείς επιλέξαμε να εφαρμόσουμε μεθόδους στερεού σώματος,
γιατί μειώνουν δραματικά την υπολογιστική διάρκεια των προσομοιώσεων.

Τα πειραματικά μας αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την ορθή λειτουργία
μιας τέτοιας μοντελοποίησης και αναδεικνύουν πως υπάρχει δυνατότητα εξαγω-
γής έγκυρων αποτελεσμάτων για διάφορες παραμέτρους της άρθρωσης, κατά τη
διάρκεια μιας δραστηριότητας, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό δίνει τη
δυνατότητα για πολλαπλές δοκιμές και προσομοιώσεις από κάποιον που θέλει
να μελετήσει τις εσωτερικές παραμέτρους τους γόνατου και να πάρει μια ιατρική
απόφαση.

Το αντικείμενο έρευνας της παρούσας εργασίας αποτελεί ενεργό πεδίο
έρευνας αυτή τη στιγμή και είναι σχετικά πρόσφατο, γι’αυτό έχει κάποια άλυτα
προβλήματα ακόμα.

Συνεπώς, στη μελέτη μας υπάρχουν αρκετές παραλείψεις και προσεγ-
γίσεις. Για παράδειγμα, οι μηνίσκοι αποτελούνται στην πραγματικότητα από ανο-
μοιογενές και ανισοτροπικό υλικό, το οποίο προσεγγίστηκε εδώ με ομοιογενείς
και ισοτροπικές παραμέτρους. Επίσης, στην πραγματικότητα τμήματα των μηνί-
σκων εκτελούν και μικρές μετατοπίσεις πάνω στο πλατώ της κνήμης, ανάλογα
με την πίεση που δέχονται. Οπότε σαν ανάπτυξη, του υπάρχοντος μοντέλου, θα
μπορούσε ο μηνίσκος να τμηθεί σε μερικά κομμάτια τα οποία να μπορούν να
μετατοπιστούν μερικά χιλιοστά.

Μια πιο σημαντική όμως επέκταση που μπορεί να γίνει στο συγκεκρι-
μένο μοντέλο, είναι να ενσωματωθεί επιγονατίδα με όλους τους συνδέσμους της.
Αυτό θα ενισχύσει την σταθεροποίηση της άρθρωσης και ενδεχομένως να δώσει
τη δυνατότητα στο μοντέλο να εκτελέσει και την ενεργητικό έκταση της άρθρω-
σης.

Τέλος, όσον αφορά τα γεωμετρικά σημεία ένωσης των συνδέσμων στα
οστά, αυτή τη στιγμή εντωπίζονται με όχι τόσο μεθοδική διαδικασία. Πιο συγκε-
κριμένα, το μόνο που υπάρχει στη βιβλιογραφία είναι ακτινογραφίες γόνατων και
εικόνες από μοντελοποιήσεις άλλων εργασίων. Υστέρα, κάποιος που θέλει να
μοντελοποιήσει το γόνατο, πρέπει να διαλέξει τα σημεία ‘με το μάτι’ και ύστερα
από πειράματα και επεξεργασία των αποτελεσμάτων του, να εντοπίσει τα κα-
τάλληλα σημεία. Η λύση αυτού του προβλήματος όμως αποτελεί ένα ξεχωριστό
αντικείμενο εργασίας και έρευνας.
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