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Είδη 
Συμμετρί

ας 



O ΕΠΣ και ο ΠΧ του γόνατος των επιµύων 
χρησιµοποιούνται συχνά στην βιοϊατρική έρευνα για 
την µελέτη της διαδικασίας επούλωσης µετά από 

τραυµατισµό. 

H διατοµή του ΠΧΣ οδηγεί σε αρθρίτιδα του γόνατος.  



  Συχνά ο ετερόπλευρος σύνδεσµος χρησιµοποιείται  

  ως µάρτυρας για λόγους σύγκρισης.  

  Μελετήθηκε η παρουσία συµµετρίας  

   στις εµβιοµηχανικές ιδιότητες του ΕΠΣ και του ΠΧΣ.  

Σκοπός της 
Μελέτης 



Υλικό - 
Μέθοδος 

  Παρασκεύασµα Μηριαίου-ΕΠΣ- Κνήµης και 
 Μηριαίου-ΠΧΣ-Κνήµης  

  Αµφοτερόπλευρη λήψη 

  Οπίσθια άκρα 60 επίµυων Wistar  

  Δοκιµασία εφελκυσµού υπό τις ίδιες συνθήκες 
 φόρτισης 









  Εντός 2 ωρών από τη 

θυσία  

  Δοκιμασία 

εφελκυσμού 

  Προφορτίο 10 N  

  Ρυθμός φόρτισης  2.5 

mm/min 

Εμβιομηχαν
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Εμβιομηχανι
κές 

Παράμετροι  Καταγραφή Καµπύλης Φορτίου – Μετατόπισης 

Παράµετροι: 

  Φορτίο θραύσης 

  Ακαµψία 

  Απορρόφηση ενέργειας 

  Τρόπος αποτυχίας του συνδέσµου 



  Δοκιµασία τ κατά ζεύγη 

  Pearson correlation analysis προκειµένου να 

 καθοριστεί η συσχέτιση µεταξύ των δύο άκρων 

 κάθε ζώου 

  Επίπεδο σηµαντικότητας 0.05  

Στατιστική 
Αξιολόγηση 



Δείγµα 30 ζώων διαθέτει στατιστική ισχύ 74% 
προκειµένου να ανιχνεύσει διαφορά -1.1 µεταξύ της 

µηδενικής υπόθεσης και της εναλλακτικής υπόθεσης 
στο επίπεδο του 0.05 (α) µε τη δοκιµασία Wilcoxon 

Στατιστική 
Ισχύς 



ΕΠΣ: ΔΕ vs 
AP 



ΠΧΣ: ΔΕ vs 
AP 



  Όλες οι µετρούµενες παράµετροι δεν διέφεραν 
 σηµαντικά µεταξύ των δύο γονάτων του ιδίου 

 ζώου, αν και παρατηρήθηκε σηµαντική 
 µεταβλητότητα µεταξύ των διαφόρων ζώων.  

  Ο συνηθέστερος µηχανισµός αποτυχίας των 
 συνδέσµων ήταν η ρήξη στη µεσότητά τους. 

Συμπερά
σματα 



  Σε 9 περιπτώσεις η διαφορά µεταξύ των 2 
 πλευρών ήταν > 20% σε σχέση µε την άλλη πλευρά. 

  Παρατηρήθηκε σηµαντική µεταβλητότητα στις 
 διάφορες παραµέτρους µεταξύ των διαφόρων ζώων.  

Συμπερά
σματα 



  Στο  γόνατο των επίµυων παρουσιάζεται συµµετρία 
 στις εµβιοµηχανικές ιδιότητες του ΕΠΣ και του ΠΧΣ. 

  Όταν µελετάται η επούλωση των συνδέσµων είναι   
 αναγκαία η αύξηση του µεγέθους δείγµατος 
 προκειµένου να µειωθεί η επίδραση της βιολογικής 

 µεταβλητότητας.  

Συμπερά
σματα 



  Η χρήση του ετερόπλευρου συνδέσµου                          
 ως µάρτυρα είναι θεµιτή.  

  Προϋπόθεση είναι η πραγµατοποίηση των  

    δοκιµασιών υπό τις ίδιες συνθήκες φόρτισης. 

Συμπερά
σματα 


