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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 Στην αρχή του 21ου αιώνα, βρισκόµαστε µπροστά στην πρόκληση της 

αντιµετώπισης νοσηµάτων µε µεγάλο ιατροκοινωνικό κόστος. 

 Οι αθλητικές κακώσεις και γενικότερα οι κακώσεις του µυοσκελετικού 

συστήµατος, συµβαίνουν µε ολοένα και µεγαλύτερη συχνότητα, λόγω της 

αύξησης του προσδόκιµου επιβίωσης και της ανόδου του βιοτικού επιπέδου 

του πληθυσµού και αποκτούν έτσι κεντρική σηµασία. Η συνεχής µελέτη και 

γνώση του αντικειµένου, ο κατάλληλος σχεδιασµός αποτελεσµατικής 

πρόληψης ή αντιµετώπισης, πρέπει να αποτελούν στόχο τόσο των 

επιστηµόνων, όσο και της πολιτείας. 

 Η παρούσα εργασία είναι µια προσπάθεια συλλογής και παρουσίασης 

των νεότερων δεδοµένων και στοιχείων που αναφέρονται στην ελληνική και 

ξένη βιβλιογραφία για τη ρήξη του Αχίλλειου τένοντα. 

 Εύχοµαι η παρούσα ανασκόπηση, να προσφέρει νέα γνώση ή να δώσει το 

έναυσµα για περαιτέρω µελέτη και ανάλυση του επικειµένου θέµατος σε κάθε 

ενδιαφερόµενο αναγνώστη. 

 Είµαι ευγνώµων και ευχαριστώ τον καθηγητή µου κύριο ΒΑΡΣΑΜΙ∆Η 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, για την ανάθεση αυτής της εργασίας, τις συµβουλές, τις 

υποδείξεις και για την άριστη συνεργασία µας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Η ρήξη αχιλλείου τένοντα προκύπτει συνήθως σαν ένας τραυµατισµός 

επιτάχυνσης, για παράδειγµα µετά από γερό πάτηµα ή άλµα. Γενικώς, οι 

ασθενείς αναφέρουν αίσθηµα ανάλογο «κλοτσιάς» πίσω από τον αστράγαλο.  

Για τη διάγνωση ψηλαφιέται κενό στον τένοντα και πραγµατοποιείται το 

λεγόµενο τεστ Simmonds κατά το οποίο ασκείται µια πίεση στην 

προσβεβληµένη περιοχή αλλά δεν υπάρχει φυσιολογική αντανακλαστική 

αντίδραση από τον ασθενή. 

 Η θεραπευτική αντιµετώπιση διακρίνεται στη χειρουργική ή µη 

χειρουργική. Ο µη χειρουργικός χειρισµός περιλαµβάνει περιορισµό του άκρου  

µέσα σε γύψο για 8 εβδοµάδες µε το πόδι να «βλέπει» προς τα κάτω.  

Ορισµένοι χειρουργοί πιστεύουν ότι µια επέµβαση στον τένοντα άµεσα είναι 

ευεργετική. Ο χειρουργικός χειρισµός παρέχει µικρότερη πιθανότητα  

υποτροπής (επανα-ρήξης του τένοντα) στο µέλλον αλλά παρουσιάζει 

ανεπιθύµητες αιµορραγίες και µολύνσεις. 

 ∆εν είναι έκπληξη αθλητές να τραυµατίζουν τον Αχίλλειό τους. Οι 

περισσότερες περιπτώσεις ρήξη του Αχιλλείου τένοντα προκαλούνται από  

τραυµατισµό, σε ηλικίες περίπου 30 ετών, µε 20πλάσια µεγαλύτερη συχνότητα 

στους άντρες. Λήψη κάποιων αντιβιοτικών, ενέσεις στεροειδών, αυξηµένος  

φόρτος προπόνησης είναι επιβαρυντικοί παράγοντες για έναν τέτοιο  

τραυµατισµό. Η επάνοδος ενός αθλητή στην αγωνιστική δράση εξαρτάται από  

την επιτυχία των θεραπευτικών χειρισµών και τη διάθεση του για  

φυσικοθεραπεία. 
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ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ           

ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  

 

 

• ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΟΣ ΜΥΣ 

 Ο τετρακέφαλος µυς αποτελείται από τέσσερις µυς, τον ορθό µηριαίο, 

τον έξω πλατύ, έσω πλατύ και µέσο πλατύ µυ. 

 Με την ενέργειά του, ο τετρακεφάλος, εκτείνει την κνήµη, σταθεροποιεί 

τη διάρθρωση του γόνατος και αποτελεί ισχυρό καµπτήρα του µηρού. 

• ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΚΝΗΜΙΑΙΟΣ ΜΥΣ 

 Ο πρόσθιος κνηµιαίος µυς εκφύεται από το άνω ηµιµόριο της έξω 

επιφάνειας της κνήµης και καταφύεται στα οστά του ταρσού και στη βάση του 

πρώτου µατατάρσιου. 

 Με την ενέργειά του εκτείνει το πόδι και συγχρόνως το υπτιάζει και 

συµβάλλει στη συγκράτηση της ποδικής καµάρας. 



 7 

• ΜΑΚΡΟΣ ΕΚΤΕΙΝΩΝ ΤΟΥΣ ∆ΑΚΤΥΛΟΥΣ ΜΥΣ 

 Ο µακρός εκτείνων τους δακτύλους µυς εκφύεται από την περόνη, τον 

έξω κνηµιαίο κόνδυλο, το µεσόστεο υµένα και το πρόσθιο περονιαίο µεσο-

µυϊκό διάφραγµα και καταφύεται στη ραχιαία επιφάνεια της βάσης της µέσης 

φάλαγγας και στη βάση της ονυχοφόρας φάλαγγας κάθε δακτύλου. 

 Με την ενέργειά του εκτείνει τους τέσσερις τελευταίους δακτύλους και 

γενικά το πόδι. 

• ΜΑΚΡΟΣ ΠΕΡΟΝΙΑΙΟΣ ΜΥΣ 

 Ο µακρός περονιαίος µυς εκφύεται από την κνήµη και την περόνη και 

καταφύεται στη βάση του πρώτου µετατάρσιου και στο πρώτο σφηνοειδές. 

 Με την ενέργειά του κάµπτει πελµατιαίως το πόδι και συγχρόνως το 

πρηνίζει και το σηµαντικότερο όµως είναι η συγκράτηση της ποδικής καµάρας 

σε εγκάρσια φορά. 

• ΒΡΑΧΥΣ ΠΕΡΟΝΙΑΙΟΣ ΜΥΣ 

 Ο βραχύς περονιαίος µυς εκφύεται από τη περόνη και καταφύεται στο 

πέµπτο µετατάρσιο. 

 Με την ενέργειά του κάµπτει πελµατιαίως το πόδι και συγχρόνως το 

πρηνίζει.  
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ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

 

• ∆ΙΚΕΦΑΛΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΣ ΜΥΣ 

 Ο δικέφαλος µηριαίος µυς εκφύεται µε δύο εκφυτικές κεφαλές, τη µακρά 

από το ισχιακό κύρτωµα και τον ισχιοϊερό σύνδεσµο και τη βραχεία από την 

τραχεία γραµµή, την έξω υπερκονδύλια γραµµή και το έξω µεσοµύϊο 

διάφραγµα. 

 Με την ενέργειά του κάµπτει και στρέφει προς τα έξω την κνήµη και 

εκτείνει το µηρό. 

• ΗΜΙΤΕΝΟΝΤΩ∆ΗΣ ΜΥΣ 

 Ο ηµιτενοντώδης µυς εκφύεται από το ισχιακό κύρτωµα και καταφύεται 

στο έσω χείλος του κνηµιαίου κυρτώµατος και στην κνηµιαία περιτονία. 

 Με την ενέργειά του κάµπτει και στρέφει προς τα έσω την κνήµη και 

συµβάλλει στην έκταση του µηρού. 
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• ΗΜΙΥΜΕΝΩ∆ΗΣ ΜΥΣ 

 Ο ηµιυµενώδης µυς εκφύεται από το ισχιακό κύρτωµα και καταφύεται 

στην κνήµη. 

 Με την ενέργειά του κάµπτει και στρέφει προς τα έσω την κνήµη, 

εκτείνει το µηρό και έλκει το οπίσθιο τοίχωµα του θυλάκου της διάρθρωσης 

του γόνατος. 

• ∆ΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΑΣΤΡΟΚΝΗΜΙΟΣ ΜΥΣ 

 Ο δικέφαλος γαστροκνήµιος µυς εκφύεται µε δύο ισχυρές κεφαλές, την 

έξω και την έσω. Η έξω κεφαλή εκφύεται από τον έξω µηριαίο κόνδυλο και η 

έσω κεφαλή από την ιγνυακή επιφάνεια του µηριαίου οστού και τον έσω 

µηριαίο κόνδυλο και καταφύεται µετά την συνένωση µε τον υποκνηµίδιο µυ 

και τον σχηµατισµό του ισχυρότερου τένοντα του ανθρώπου, τον αχίλλειο 

τένοντα, στο κάτω ηµιµόριο της οπίσθιας επιφάνειας της πτέρνας. 

 Με την ενέργειά του κάµπτει την κνήµη και µαζί µε τους άλλους µυς, 

κάµπτει πελµατιαίως το πόδι. 

• ΜΑΚΡΟΣ ΠΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΜΥΣ 

 Ο µακρός πελµατικός µυς εκφύεται από το θύλακο της διάρθρωσης του 

γόνατος και από το έξω χείλος του µηριαίου οστού και καταφύεται στον 

αχίλλειο τένοντα. 

 Με την ενέργειά του κάµπτει πελµατιαίως το πόδι. 

• ΥΠΟΚΝΗΜΙ∆ΙΟΣ ΜΥΣ 

 Ο υποκνηµίδιος µυς εκφύεται µε δύο εκφύσεις, την κνηµιαία από την 

κνήµη και την περονιαία από τη περόνη και καταφύεται στην πτέρνα µετά το 

σχηµατισµό του αχίλλειου τένοντα. 

 Με την ενέργειάα του κάµπτει ισχυρά πελµατιαίως το πόδι. 

• ΛΑΓΟΝΟΚΝΗΜΙΑΙΑ ΤΑΙΝΙΑ 

 Η λαγονοκνηµιαία ταινία αποτελεί την έξω µοίρα της µηριαίας 

περιτονίας και είναι αρκετά παχιά και προσφύεται προς τα άνω στην περιτονία 

του µέσου γλουτιαίου µυ και προς τα κάτω καταφύεται στον έξω κόνδυλο της 

κνήµης και στο έξω χείλος της επιγονατίδας. 
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ΑΡΤΗΡΙΕΣ 

 

• ΜΗΡΙΑΙΑ ΑΡΤΗΡΙΑ 

 Η µηριαία αρτηρία αποτελεί τη συνέχεια της έξω λαγόνιας αρτηρίας, η 

οποία εµφανίζει τρία µέρη, την κοινή µηριαία αρτηρία, την επιπολής µηριαία 

αρτηρία και τη στο βάθος µηριαία αρτηρία και µεταπίπτει στην ιγνυακή 

αρτηρία. 

• ΙΓΝΥΑΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ 

 Η ιγνυακή αρτηρία αποτελεί το κύριο αρτηριακό στέλεχος από το οποίο 

χορηγείται αίµα στην περιοχή του γόνατος και στους µυς της γαστροκνηµίας. 

Αποτελεί τη συνέχεια της µηριαίας αρτηρίας στην ιγνυακή χώρα και διαιρείται 

στους τελικούς κλάδους της, την πρόσθια και την οπίσθια κνηµιαία αρτηρία. 

• ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΝΗΜΙΑΙΑ ΑΡΤΗΡΙΑ 
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 Η πρόσθια κνηµιαία αρτηρία αποτελεί τον έναν από τους τελικούς 

κλάδους της ιγνυακής αρτηρίας, πορεύεται στην κνήµη και µεταπίπτει στη 

ραχιαία του ποδιού αρτηρία. 

• ΟΠΙΣΘΙΑ ΚΝΗΜΙΑΙΑ ΑΡΤΗΡΙΑ 

 Η οπίσθια κνηµιαία αρτηρία είναι µεγαλύτερη από την πρόσθια και 

αποτελεί το κύριο αρτηριακό στέλεχος από το οποίο χορηγείται αίµα στα 

οπίσθια ανατοµικά µόρια της κνήµης. Η οπίσθια κνηµιαία αρτηρία τελειώνει 

πίσω από το έσω σφυρό και διαιρείται στους τελικούς της κλάδους, την έσω 

και την έξω πελµατιαία αρτηρία. 
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ΦΛΕΒΕΣ 

 

• ΜΗΡΙΑΙΑ ΦΛΕΒΑ 

 Η µηριαία φλέβα αποτελεί τη συνέχεια της ιγνυακής φλέβας και 

εκτείνεται από το τρήµα του µεγάλου προσαγωγού µέχρι τον αγγειακό χώρο, 

όπου µεταβαίνει στην έξω λαγόνια φλέβα. Σε αυτή εκβάλλει η µείζων σαφήνης 

φλέβα. 

• ΙΓΝΥΑΚΗ ΦΛΕΒΑ 

Η ιγνυακή φλέβα εκβάλλει στη µηριαία φλέβα, στο όριο του τρήµατος του 

µεγάλου προσαγωγού µυ και δέχεται την ελάσσονα σαφηνή φλέβα. 
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• ΜΕΙΖΩΝ ΣΑΦΗΝΗΣ ΦΛΕΒΑ 

 Η µείζων σαφηνής φλέβα είναι η µακρότερη φλέβα του ανθρώπινου 

σώµατος. Αρχίζει από την έσω µοίρα του ραχιαίου φλεβικού δικτύου του 

ποδιού και εκβάλλει στη µηριαία φλέβα. 

• ΕΛΑΣΣΩΝ ΣΑΦΗΝΗΣ ΦΛΕΒΑ 

 Η ελάσσων σαφηνής φλέβα αρχίζει πίσω από το έξω σφυρό ως συνέχεια 

της έξω επιχείλιας φλέβας, φέρεται στην οπίσθια επιφάνεια της κνήµης µέχρι 

την ιγνυακή χώρα και εκβάλλει στην ιγνυακή φλέβα. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ 

 Ο αχίλλειος τένοντας είναι ο ισχυρότερος τένοντας του ανθρώπινου 

σώµατος. Είναι ένας ταινιοειδής ανατοµικός σχηµατισµός που περιέχει σε 

µεγάλη αναλογία ίνες κολλαγόνου και προκύπτει από τη συνένωση των 

τενόντων του δικεφάλου γαστροκνηµίου και καταφύεται στο κύρτωµα της 

φτέρνας. Στο έσω χείλος του Αχίλλειου τένοντα εµβυθίζεται και ο πολύ 

µακρύς και λεπτός  τένοντας του πελµατικού µυός. 

 Την διευκόλυνση της κίνησης του τένοντα αναλαµβάνουν τα τενόντια 

έλυτρα που αυξάνουν την ολισθητική ικανότητα των τενόντων. Τα τενόντια 

έλυτρα αποτελούνται από ένα έσω και ένα έξω πέταλο όπου µεταξύ του υπάρ-

χει ορώδες υγρό που διευκολύνει την κίνηση  του τένοντα. 

 

 

 

 Ιστολογικά ο Αχίλλειος τένοντας είναι πυκνός, συνδετικός ιστός. 

Περιέχει δηλαδή µεγάλη αναλογία ινών κολλαγόνου γενετικού τύπου Ι, λίγα 

διαφοροποιηµένα κύτταρα (τενοντοκύτταρα), ελάχιστη θεµέλια ουσία, 

πρωτεϊνογλυκάνια και ελαστίνη. 
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ 

 Έργο του Αχίλλειου τένοντα είναι η µετάδοση των µηχανικών ώσεων που 

προκύπτουν από τη σύσπαση των µυών της επιπολής στοιβάδας της οπίσθιας 

κνήµης. Αποτέλεσµα της σύσπασης αυτής είναι η πραγµατοποίηση µιας εξαι-

ρετικά µεγάλου ενδιαφέροντος αρθρικής κίνησης: 

ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟ∆ΙΟΥ 

 

 Εκτός από αυτό το βασικό έργο, ο Αχίλλειος τένοντας λειτουργεί και ως 

φίλτρο σε ότι αφορά την εκούσια ή ακούσια υπερβολική µυϊκή σύσπαση, πολύ 

συχνή στους αθλητές και τούτο διότι περιέχει στο εσωτερικό του ελαστικές 

ίνες. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  

ΤΗΣ ΡΗΞΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ 

 Οι βλάβες του Αχίλλειου τένοντα µπορούν να ταξινοµηθούν ανάλογα µε 

την αιτιολογία τους σε: 

• Τραυµατικές - µικροτραυµατικές 

• Ατραυµατικές (µε δυσµεταβολικό υπόστρωµα), π.χ. σακχαρώδης 

διαβήτης, θυρεοειδοπάθεια, αρθρίτιδα) 

• Φλεγµονώδεις (νοσήµατα συνδετικού ιστού): ρευµατοειδής αρθρίτιδα 

και άλλα αυτοάνοσα νοσήµατα. 

• Φαρµακογενείς: κορτιζόνη, κυτταροστατικές και αντιβιοτικές ουσίες. 

• Ψυχογενείς: κακή προετοιµασία-προθέρµανση 
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ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 Οι µικροτραυµατικές τενοντοπάθειες έχουν καθοριστεί σαν αλλοιώσεις 

από λειτουργικό υπερφορτίο σε βαθµό που αυτό προκαλεί βλάβη µε άµεσο ή 

έµµεσο µηχανισµό. 

 Αθλητικές κινήσεις που πραγµατοποιούνται µε υπερβολική ένταση, 

µπορούν να προκαλέσουν διαφοροποιήσεις στις ίνες κολλαγόνου, στα 

τενοντοκύτταρα και σε τελευταία ανάλυση διαµέσου αυτών, στον εξωκυττάριο 

χώρο. 

 Ο Αχίλλειος τένοντας έχει µειωµένη αιµάτωση στο µεσαίο του τριτη-

µόριο και κατά την άσκηση είναι επιβαρυµένος µε µία ∆ιαλείπουσα Τάση 

όπως η «ΧΟΡ∆Η ΤΟΥ ΤΟΞΟΥ» ή µε συστροφή όπως οι ασκήσεις που 

φέρουν το πόδι σε πρηνισµό. 

 

 Επιπλέον ο µυϊκός κάµατος µετά από παρατεταµένη άσκηση και η πτώση 

του pΗ λόγω αύξησης του γαλακτικού οξέος, καταλήγει σε µειωµένη ελα-

στικότητα και µυϊκή δυσκαµψία. Με αυτόν τον τρόπο ευνοείται η λειτουργική 

πελµατιαία κάµψη του ποδιού την οποία ακολουθεί και ο τένοντας ο οποίος 

καλείται αιφνιδιαστικά σε νέα τάση από τη µυϊκή σύσπαση, στη διάρκεια της 

προώθησης. Αυτό είναι ιδιαίτερα συχνό φαινόµενο στους σπρίντερς, τους 

άλτες, τους σκιέρ και τους ποδοσφαιριστές. 

 Όλες οι παραπάνω κινήσεις προκαλούν µια σαφή µείωση της αιµατικής 

ροής, ακριβώς τη στιγµή της µέγιστης χρήσης του τένοντα. Η ισχαιµία που 
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ακολουθεί βλάπτει τα κύτταρα και εποµένως και τον εξωκυττάριο χώρο, τις 

ίνες κολλαγόνου και την ελαστίνη. 

 Παράγοντες όπως: 

• ιδιαιτερότητες του αθλητή (π.χ. δυσµορφίες), ελαττωµατικές στροφές ή 

γωνίες των κάτω άκρων, 

• δυσµετρίες, 

• ανοµοιόσταση µεταξύ αγωνιστών και ανταγωνιστών µυών σε συνδυα-

σµό µε ατελή κινητικό συντονισµό (όπως π.χ. στην κούραση των µυών), 

• εξωτερικές καταστάσεις όπως λειτουργικό υπερφορτίο, προπονητικά 

λάθη, ανώµαλες ελαστικές αντιδράσεις από αθλητικά υποβοηθήµατα 

και υποδήµατα 

• κακές κλιµατολογικές συνθήκες διευκολύνουν τους προαναφερθέντες 

µηχανισµούς και προκαλούν µεσο-µακροπρόθεσµη βλάβη στον 

Αχίλλειο τένοντα. 

ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ 

ΟΞΕΙΑ ΠΕΡΙΤΕΝΟΝΤΙΤΙ∆Α 

 Η οξεία περιτενοντίτιδα αφορά στο περιτενόντιο έλυτρο (έσω και έξω 

πέταλο). Ο πόνος είναι οξύς µε τοπικό τριγµό λόγω εναπόθεσης ινικής, µε 

δυσκολία στις κινήσεις των αρθρώσεων και συνοδό οίδηµα και τοπική  

υπεραιµία. Καθώς η νόσος εξελίσσεται, η έναρξη του πόνου µπορεί να  

παρουσιάζεται ολοένα και νωρίτερα κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων µε  

µειωµένο επίπεδο ενεργητικότητας, ακόµα και σε κατάσταση ανάπαυσης. 

Υφίεται σε λίγες ηµέρες µε ανάπαυση, κατάλληλη θεραπεία και πρόγραµµα 

αποκατάστασης. Η θεραπεία θα πρέπει να είναι έγκαιρη για να αποφευχθεί η  

µετάπτωση σε χρόνια περιτενοντίτιδα που οδηγεί σε στενώσεις και 

συµφύσεις.  Είναι δυνατόν να συνοδεύεται από προοδευτική εκφύλιση του 

ιδίου του  τένοντα (περιτενοντίτιδα µε τενόντωση) η οποία θα µπορούσε να 

ξεκινήσει και αυτόνοµα χωρίς προηγούµενη οξεία συµπτωµατολογία (αµιγής 

τενόντωση). 

 Η τενόντωση συνίσταται συνήθως από µία ασυµπτωµατική, µη 

φλεγµονώδη, εκφυλιστική νοσογόνο διεργασία (βλεννώδης εκφύλιση). 
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 Οι ασθενείς µε τενόντωση παραπονούνται ότι έχουν την αίσθηση 

πληρότητας ή ενός οζιδίου στη ραχιαία περιοχή του ποδιού. Η περιτενοντίτιδα  

µε τενόντωση παρουσιάζεται µε πόνο που σχετίζεται µε τη δραστηριότητα, µε  

διάχυτο οίδηµα στο έλυτρο του τένοντα και µε την παρουσία οζιδίων. 

 Παθολογοανατοµικά, παρατηρείται διαφοροποίηση στα πρωτεογλυκάνια 

(παραγωγή θειοχονδροϊδίνης αντί θειοκερατίνης), µε αύξηση του υδάτινου 

περιεχοµένου, διασπορά των ινών, απώλεια του ινικού πακτώµατος και 

αλλοίωση της µηχανικής αντίστασης. 

 Κλινικά το προφίλ του τένοντα είναι σαφώς διαφοροποιηµένο, ανώµαλο 

στην ψηλάφηση, µε ελάχιστο όµως πόνο και φάσεις παροξυσµών και υφέσεων. 

ΚΑΤΑΦΥΤΙΚΗ ΤΕΝΟΝΤΟΠΑΘΕΙΑ 

(ΕΝΘΕΣΙΤΙ∆Α Η ΟΡΟΓΟΝΟΝΟΘΥΛΑΚΙΤΙ∆Α) 

 Η καταφυτική τενοντοπάθεια του Αχίλλειου τένοντα παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο για την παρουσία της χονδροϊνώδους µοίρας της 

κατάφυσης (µε εκφυλιστικά και παραγωγικά χονδροοστικά φαινόµενα), όσο 

και για την παρουσία του ορογόνου θύλακος µε στοιχεία φλεγµονής. 

 Η λειτουργική ανικανότητα είναι διάφορη και µπορεί να φτάσει έως και 

την τραυµατική ρήξη της ένθεσης. 

ΡΗΞΗ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ 

 Η ρήξη του Αχίλλειου τένοντα είναι ένα σχετικά σπάνιο ενδεχόµενο. 

Αντιπροσωπεύει ωστόσο ένα οξύ επεισόδιο, επακόλουθο είτε µιας  εκφυλι-

στικής εξεργασίας (τενόντωση) που υφίσταται συχνά χωρίς συµπτωµατολογία 

ή προηγούµενων επώδυνων φλεγµονών του περιβλήµατος  (περιτενοντίτιδες) 

που επηρεάζουν τον τένοντα. Με αυτόν τον τρόπο µειώνεται η µηχανική 

αντίσταση, η οποία µπορεί να ξεπεραστεί από µια αιφνίδια τάση,  όχι 

απαραίτητα υπερβολική. 

 Η ρήξη µπορεί να επέλθει επίσης µετά από ένα άµεσο τραύµα όπου 

εκλυτικός παράγοντας είναι µία απότοµη, έκκεντρη δύναµη που εφαρµόζεται 

σε πόδι σε ραχιαία κάµψη. 

 Η κλινική συµπτωµατολογία χαρακτηρίζεται από οξύ και αιφνίδιο άλγος 

µε τη δηµιουργία ενός χάσµατος στη θέση της ρήξης ενώ στην ψηλάφηση είναι 
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δυνατόν να διακρίνουµε λύση της συνέχειας κατά την πορεία του Αχίλλειου 

τένοντα. Εντός ολίγων ωρών παρουσιάζεται µέτριο τοπικό «πρήξιµο» λόγω  

της αιµατικής εξαγγείωσης και του οιδήµατος που δυσκολεύουν την 

αντικειµενική εικόνα της αλλοίωσης. Σε αυτήν την περίπτωση η δοκιµασία 

Thompson είναι θετική. 

  (Θετικό test Thompson αριστερά) 

 

 Οι µερικές ή ατελείς ρήξεις του Αχίλλειου τένοντα παρουσιάζουν µια 

διαφορετική συµπτωµατολογία ανάλογα της έκτασης της βλάβης. Η µερική  

ρήξη µπορεί να είναι επιµήκης ή εγκάρσια ή συνδυασµός των δύο. Η έκταση  

µπορεί να διαφέρει από λίγες ίνες έως ένα σηµαντικό µέρος του τένοντα  

ανάλογα µε την προϋπάρχουσα εκφύλιση του τένοντα (τενόντωση). 

 Ο πόνος είναι αρχικά αιφνίδιος µε αίσθηµα σχισίµατος και αυξάνεται µε 

τη σύσπαση του τρικέφαλου. Η λειτουργικά ανικανότητα µπορεί να µην είναι  

τέλεια, οπότε µπορεί να µας διαφύγει η κλινική διάγνωση. Σε αυτήν την  

περίπτωση επιβάλλεται η διενέργεια υπερηχογραφικού ελέγχου ή ο έλεγχος µε  

µαγνητικό τοµογράφο. Η θέση της ρήξης είναι στις περισσότερες των  

περιπτώσεων κατά το µεσαίο τρίτη µόριο του τένοντα όπου είναι και η ζώνη 

χαµηλής αιµάτωσης. 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ 

 Η διάγνωση της ολικής ρήξης του Αχίλλειου τένοντα είναι πολλές φορές 

δύσκολη ακόµα και για τον πιο έµπειρο κλινικό ιατρό. Μεγάλο ποσοστό των 

ρήξεων διαγιγνώσκονται λανθασµένα ως εξαρθρήµατα της ποδοκνηµικης. Το  

ιστορικό του ασθενούς και η σωστή κλινική εξέταση κατευθύνουν τον κλινικό  

ιατρό στη σωστή διάγνωση. Αξίζει να αναφερθούµε στα διαγνωστικά λάθη που  

γίνονται κατά την εξέταση του ασθενούς. 
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ΚΛΙΝΙΚΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ 

ΠΛΑΝΗ 1η: Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΟΠΟΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΜΕ ΤΗ ΡΗΞΗ ΤΟΥ 

ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ  ΤΕΝΟΝΤΑ. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η αδυναµία για πελµατιαία κάµψη µπορεί να καλυφθεί από τη 

δύναµη της βαρύτητας και τη δραστηριότητα άλλων µυών όπως του οπίσθιου 

κνηµιαίου, του περονιαίου και των πελµατιαίων. 

 

ΠΛΑΝΗ 2η: Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΜΨΕΙ ΤΟΝ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΟ 

MY ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ Η ΡΗΞΗ 

ΤΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ∆εν πρέπει να ξεχνάµε την παρουσία των µυών που ενεργούν 

σαν καµπτήρες της ποδοκνηµικης 

 

ΠΛΑΝΗ 3η: Ο ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΤΕΝΟΝΤΑΣ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΓΙΑΤΙ 

∆ΕΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΚΕΝΟ ΣΤΗΝ ΨΗΛΑΦΗΣΗ  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το οίδηµα µπορεί να κρύψει το κενό σε οξείες ρήξεις 

 

ΠΛΑΝΗ 4η: ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΗ Η ΡΗΞΗ ΤΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ∆ΙΟΤΙ Ο 

ΑΣΘΕΝΗΣ ∆ΕΝ ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΡΑΧΙΑΙΑ ΚΑΜΨΗ ΣΤΟ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το κλινικό αυτό σηµείο µπορεί να κρυφτεί από τον πόνο 

 

ΠΛΑΝΗ 5η: Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ∆ΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΠΟΝΟ ΑΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΜΕ 

ΤΗ ΡΗΞΗ ΤΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μελέτες αναφέρουν ότι 1/3 των ασθενών µε ρήξη Αχίλλειου  

τένοντα δεν αναφέρουν πόνο. 

 Οι κλινικές δοκιµασίες που χρησιµοποιούνται για τη διάγνωση της 

πάθησης και περιγράφονται παρακάτω είναι ανέξοδες, µη επεµβατικές και 

αποτελεσµατικές, ειδικά αν συνδυαστούν: 
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1.  ΨΗΛΑΦΗΣΗ: Είναι σηµαντικό να τοποθετήσουµε τον ασθενή σε θέση 

που  θα µας επιτρέπει να παρατηρούµε αµφότερους τους τένοντες από 

πίσω. Η ρήξη  µπορεί να διαπιστωθεί µε την ψηλάφηση κατά µήκος του 

τένοντα. Η  ευαισθησία της ψηλάφησης µειώνεται στις χρόνιες ρήξεις. 

2. ∆οκιµασία Thompson (συµπίεση κνήµης): Στη 

συγκεκριµένη δοκιµασία, ο ασθενής τοποθετεί-

ται σε πρηνή θέση µε την ποδοκνηµική άρθρω-

ση έξω από το κρεβάτι και δέχεται µια δυνατή 

συµπίεση στη γάµπα. Αν δεν υπάρχει προέκτα-

ση της αντίδρασης στον αστράγαλο (πελµατιαία 

κάµψη) αλλά το πόδι παραµένει στην ίδια θέση 

η δοκιµασία είναι θετική για ρήξη. Ψευδής 

αρνητική αντίδραση µπορεί να συµβεί σε χρόνιες ρήξεις. 

 3. ∆οκιµασία κάµψης γόνατος (Matles): Ο ασθενής καλείται να φέρει το 

γόνατο σε κάµψη 90° σε πρηνή θέση. Ο εξεταστής παρατηρεί την κίνηση 

των ποδιών και των αστραγάλων. Πιθανολογείται ρήξη, όταν το πόδι 

πέφτει σε ουδέτερη θέση και δεν παρατηρείται µια ήπια πελµατιαία κάµ-

ψη. Η ευαισθησία της δοκιµασίας παραµένει υψηλή ακόµα και σε χρόνιες 

ρήξεις. 

 Θετικό εύρηµα σε δύο από τις τρεις παραπάνω δοκιµασίες είναι ισχυρή 

ένδειξη ρήξης του Αχίλλειου τένοντα. Αν η διάγνωση δεν επιβεβαιώνεται µε 

την κλινική εξέταση, τότε επιβάλλεται η ραδιογραφία ή η Μαγνητική τοµο-

γραφία. 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΡΗΞΗΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ 

ΡΑ∆ΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Η ραδιογραφία δεν είναι τόσο ευαίσθητη όσο η µαγνητική τοµογραφία ή 

το υπερηχογράφηµα. Εντούτοις, µπορούµε να διαπιστώσουµε οίδηµα µαλακών 

µορίων στον αστράγαλο, αυξηµένη ραχιαία κάµψη της ποδοκνηµικης, επασβε-

στώσεις, κάταγµα της πτέρνας, παραµόρφωση του Haglund, µεταπλασία του 

οστού. Σε γενικές γραµµές, η ραδιογραφία είναι πιο χρήσιµη στον αποκλεισµό 

άλλων παθήσεων όπως οστικές βλάβες, ανωµαλίες και κατάγµατα. 
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ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ 

 Η υπερηχογραφία είναι µια σχετικά ανέξοδη, γρήγορη, επαναλήψιµη και 

δυναµική εξέταση που βοηθάει στον καθορισµό της πάχυνσης του τένοντα και 

του µεγέθους του κενού που έχει δηµιουργηθεί από τη ρήξη. Για µια ακριβή 

εικόνα απαιτείται µια υπερηχογραφική συσκευή σε σειρά µε ένα γραµµωτό  

µετατροπέα που παράγει συχνότητα από 5-10 MHz. Ο φυσιολογικός Αχίλλειος  

τένοντας απεικονίζεται ως µια ταινιοειδής περιοχή ελαττωµένης ηχογένειας  

ανάµεσα σε δύο αυξηµένης ηχογένειας περιοχές. 



 23 

 

  

 Η ρήξη απεικονίζεται σαν εστιακή υποηχοϊκή περιοχή. Οι οξείες ρήξεις 

µπορούν συνήθως εύκολα να διαγνωσθούν. Αν όµως η ρήξη παραµείνει επί 

µακρό χρονικό διάστηµα, τότε η ανάπτυξη οιδήµατος και οι τυχόν επιµολύν-

σεις στην περιοχή του τένοντα κάνουν τη διάγνωση της χρόνιας ρήξης σχετικά 

δυσκολότερη. 

 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 

 Στην µαγνητική τοµογραφία η ρήξη του Αχίλλειου τένοντα φαίνεται 

καλύτερα στην απεικόνιση µε Τ2 επιβάρυνση σαν περιοχή αυξηµένης έντασης 

σήµατος µέσα σε χαµηλού σήµατος περιοχή, την οποία παρουσιάζει ένας 

φυσιολογικός τένοντας. Στην ΜΤ εύκολα διακρίνουµε, τη µερική ή την ολική  

λύση της συνέχειας του εκφυλιστικού τένοντα. Μέσα στο κενό που  

δηµιουργείται από τη ρήξη, το σήµα στη συγκεκριµένη περιοχή αναδεικνύει το  

οίδηµα και την αιµορραγία. 
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 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΡΗΞΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ 

  ∆υστυχώς δεν έχει συνταχθεί ένα ενιαίο, δοµηµένο πρωτόκολλο βασισµέ-

νο σε ενδείξεις, για την αντιµετώπιση της ρήξης του Αχίλλειου τένοντα. Υπάρ-

χει αντιπαράθεση µεταξύ των θεράποντων ιατρών για την επιλογή της κατάλ-

ληλης θεραπευτικής αντιµετώπισης. 

 Στη διεθνή βιβλιογραφία αυξάνονται την τελευταία δεκαετία οι κλινικές 

µελέτες µε αποτελέσµατα από την χειρουργική και µη χειρουργική αντιµετώ-

πιση των ρήξεων. 

 Σύγχρονες µέθοδοι µη χειρουργικής αποκα-

τάστασης φαίνεται να επιφέρουν καλά 

αποτελέσµατα µε αποδεκτούς δείκτες επιπλοκών. 

Από την άλλη οι υπερασπιστές των χειρουργικών 

θεραπευτικών προσεγγίσεων επικαλούνται ότι 

επιτυγχάνεται ισχυρότερη αποκατάσταση, µε πολύ 

λιγότερες νέες ρήξεις. Νεότερες µελέτες δείχνουν 

ότι η επαναφορά της λειτουργικότητας είναι ταχεία και ασφαλής όταν η 
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λειτουργική αποκατάσταση ενσωµατώνεται σωστά σε ένα επεµβατικό ή µη 

επεµβατικό θεραπευτικό µοντέλο. 

 Οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή της 

κατάλληλης θεραπείας είναι οι εξής: 

• Η επαγγελµατική και ενεργητική δραστηριότητα του ατόµου, 

• η ηλικία του (η χειρουργική αντιµετώπιση ενδείκνυται σε νεαρά άτοµα) 

• η γενική κατάσταση της υγείας του (παρουσία συνοδών νοσηµάτων), 

• ο βαθµός της βλάβης (µερική ή ολική ρήξη). 

 Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, ο τρόπος θεραπευτικής προσέγγισης θα πρέ-

πει να εξατοµικεύεται σύµφωνα µε την κατάσταση υγείας και τις ανάγκες του 

κάθε ασθενή. 

ΜΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 Επιλέξαµε να παρουσιάσουµε το µη επεµβατικό θεραπευτικό µοντέλο 

των Weber et al., όπως αναλύεται στη συγκριτική µελέτη της ερευνητικής του 

οµάδας. 

ΦΑΣΗ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ 

 Ο ασθενής τοποθετείται πρηνής στο εξεταστικό κρεβάτι και φέρουµε την 

ποδοκνηµική άρθρωση σε γωνία 20° πελµατιαίας κάµψης. 

  Η σύγκλιση των δύο κολοβωµάτων του τένοντα 

πρέπει να είναι πλήρης ή σχεδόν πλήρης (λιγότερο 

από 5 mm) κατά την ψηλάφηση, κάτι που µπορούµε 

να εξακριβώσουµε µε την υπερηχογραφία. Τοποθε-

τούµε έναν επίδεσµο από σχεδόν άκαµπτο γύψο σε 

γωνία 20° πελµατιαίας κάµψης. Ο γύψος  εφαρµόζεται 

στη θέση του ενώ ο ασθενής είναι σε όρθια θέση και 

πατάει σε στήριγµα 20° υποβαστάζοντας ολοκληρω-

τικά το βάρος του. Στη συνέχεια το πόδι τοποθετείται 

σε µια ειδική «µπότα» η οποία φέρει στο σηµείο της 

πτέρνας ενσωµατωµένη σόλα ύψους 1 εκατοστού. 

Μέσα στη µπότα τοποθετούνται δύο ανυψωµένα 

πελµατικά στηρίγµατα ύψους 2 εκατοστών το καθένα.  



 26 

 Το  περπάτηµα είναι επιτρεπτό µέχρι το σηµείο που είναι ανεκτό από τον 

ασθενή.  Χορηγούµε θεραπεία θροµβοπροφύλαξης για 10-14 ηµέρες. Ο γύψος  

αφαιρείται µετά από 7 ηµέρες, όταν το οίδηµα υποχωρεί σε µεγάλο βαθµό. Η 

επούλωση του τένοντα ελέγχεται προσδιορίζοντας την αποκατάσταση της  

συνοχής του τένοντα µε τη µέθοδο της ψηλάφησης, τη δοκιµασία Thompson 

και την ισοµετρική ενεργοποίηση του τρικέφαλου µυός. Η ποδοκνηµική 

άρθρωση επανατοποθετείται σε γύψο µε πελµατιαία κάµψη 20°. 

 Έπειτα γίνονται αλλαγές του γύψου σε διαστήµατα 10-14 ηµερών, 

κυρίως για λόγους υγιεινής. Οι ασθενείς φορούν τη µπότα καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ηµέρας και επιτρέπεται να τη βγάλουν το βράδυ αλλά τους 

απαγορεύεται να περπατούν χωρίς αυτήν διότι ο γύψος από µόνος του δε θα 

µπορέσει να τους εξασφαλίσει την πρέπουσα προστασία. 

 

 Σε έξι εβδοµάδες ο γύψος αφαιρείται, και το πελµατικό στήριγµα µειώ-

νεται κατά 2 εκατοστά για 2 ακόµα εβδοµάδες. Στις 8 εβδοµάδες  αποµακρύ-

νεται και το άλλο στήριγµα και ο ασθενής συνεχίζει να φοράει τη  µπότα για 4 

επιπλέον εβδοµάδες. Μετά από αυτό το διάστηµα, ο ασθενής  µπορεί να 

φοράει κανονικά παπούτσια, µε πελµατικά στηρίγµατα 5-8 χιλιοστών. 

 Αµέσως µετά την διαδικασία ακινητοποίησης, ξεκινά η φυσικοθεραπεία 

και η αποκατάσταση. Συγκεκριµένα από τη 2η-3η ηµέρα της βλάβης και αφού 

ο ασθενής αρχίζει να αισθάνεται άνετα µε την εφαρµογή της «µπότας»,  

εκτελούνται ασκήσεις που αφορούν σε περπάτηµα σε διάφορα επίπεδα, σε  

στήριξη στο ένα πόδι, σε ισοµετρικές ασκήσεις και σε εργοποδήλατο. 
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 Μετά από 6 εβδοµάδες προστίθενται ασκήσεις κινητικότητας της  ποδο-

κνηµικής. Στις 8 εβδοµάδες, δίνεται έµφαση στην ενδυνάµωση του γαστρο-

κνηµίου µυός και στις 12 εβδοµάδες ο ασθενής παύει να φοράει την  «µπότα», 

τρέχει και κάνει άλµατα σε επίπεδο έδαφος καθώς και ξεκινούν οι ασκήσεις 

ανασήκωσης της πτέρνας στο ένα πόδι. 

 Μετά από διάστηµα 16 εβδοµάδων µαζί µε τις ασκήσεις τρεξίµατος 

ξεκινούν και ασκήσεις ειδικές στον τύπο της άθλησης που εκτελούσε ο 

ασθενής πριν τον τραυµατισµό. Μετά από 6 µήνες ο ασθενής είναι σε θέση να 

ασχοληθεί µε αθλήµατα που ενέχουν τον κίνδυνο ανεξέλεγκτων κινήσεων της 

ποδοκνηµικής άρθρωσης όπως ποδόσφαιρο, βόλεϊ και µπάσκετ. 

Πίνακας: Πορεία της µη χειρουργικής αποκατάστασης της ρήξης του 

Αχίλλειου Τένοντα 

Εβδοµάδα Έγερση 
πτέρνας 

(εκατοστά) 

Γύψος Μπότα Αποκατάσταση 

0 4 + + Βάδισµα, ισοµετρική 
άσκηση. Εργοποδήλατο 

6 2  + Ασκήσεις κινητικότητας 
αστράγαλου 

8 0 - + Ασκήσεις 
γαστροκνηµίου 

12 0 - - Τρέξιµο, άλµατα 
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΡΗΞΗΣ ΤΟΥ 

ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ 

 Πρόσφατες µελέτες ενισχύουν την προτίµηση της χειρουργικής αντιµε-

τώπισης της οξείας ρήξης του Αχίλλειου τένοντα σε φυσικά δραστήρια άτοµα, 

χρησιµοποιώντας την ανοιχτή ή την διαδερµική µέθοδο. 

 

 Ενώ η χειρουργική αποκατάσταση φαίνεται να παρέχει ευεργετικά 

αποτελέσµατα στην αποκατάσταση της λειτουργικότητας, και χαµηλότερα 

ποσοστά εµφάνισης νέων ρήξεων σε σύγκριση µε τη συντηρητική θεραπεία, η 

επίπτωση µετεγχειρητικών επιπλοκών προβληµατίζει την επιστηµονική 

κοινότητα. Αναφέρεται ότι οι επιπλοκές αυτές συµβαίνουν στο 7-42% των 

περιπτώσεων και αφορούν σε δυσκολίες στην επούλωση του τραύµατος, σε  

νέκρωση του δέρµατος, µόλυνση, νέα ρήξη και απώλεια της αισθητικότητας.  

Οι επιλογές της χειρουργικής θεραπείας είναι η ανοιχτή χειρουργική  

αποκατάσταση και η διαδερµική χειρουργική επιδιόρθωση. 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 Στην ανοιχτή χειρουργική επέµβαση ο ασθενής βρίσκεται σε πρηνή θέση 

υπό γενική ή ραχιαία αναισθησία. Ακολουθεί η επιµήκης τοµή σε απόσταση 1  

εκατοστού από τον τένοντα προς τα έσω, µε τη διατήρηση της ελάσσονος  
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σαφηνούς φλέβα και του γαστροκνηµίου νεύρου. Η πορεία της διατοµής 

ακολουθεί το "paratenon" του τένοντα και έτσι δηµιουργείται ένα επικάλυµµα  

µεγάλου πάχους από τη διατοµή αυτή ανάµεσα στον τένοντα και το 

"paratenon". Έτσι αναγνωρίζεται το σηµείο της ρήξης και τα δύο κολοβώµατα  

ελαφρώς αποµονώνονται από τα ξένα σώµατα. Η επανόρθωση του τένοντα  

επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή µίας από τις δύο µεθόδους του Bunnell ή την 

τροποποιηµένη µέθοδο του Kessler µε µη απορροφήσιµα ράµµατα, νούµερο 5 

και ένα απορροφήσιµο ράµµα που τοποθετείται πάνω από τον τένοντα. Η  

προσεκτική επιδιόρθωση του "paratenon" είναι αναγκαία. Η επέµβαση  

τελειώνει µε τη σύγκλειση του υποδόριου ιστού και του δέρµατος και την  

εφαρµογή γύψου σε πελµατιαία κάµψη 20°. 

 Κατά την 5η-7η µετεγχειρητική ηµέρα ο γύψος αφαιρείται και ελέγχεται 

η τοµή του ασθενούς. Αν και εφόσον η χειρουργική τοµή είναι σε καλή  

κατάσταση, ο ασθενής φοράει την µπότα µε τα ανυψωτικά στηρίγµατα. Τα  

στηρίγµατα αυτά αφαιρούνται σε 3-4 εβδοµάδες για την επίτευξη µιας  

ουδέτερης θέσης της πτέρνας. 

 Οι ασθενείς καθοδηγούνται στη διαδικασία αποκατάστασης για την 

εκτέλεση ισοµετρικών συσπάσεων του συστήµατος των µυών γαστροκνηµίου- 

υποκνηµιδίου. Η φυσικοθεραπεία συνεχίζεται και επικεντρώνεται σε ασκήσεις  

διάτασης και ενδυνάµωσης καθώς και µε ήπιο τρέξιµο το οποίο επιτρέπεται  

µετά από 3-4 µήνες. 

 Εφόσον έχουν επιτευχθεί ικανοποιητικά επίπεδα ενδυνάµωσης, ο ασθε-

νής µπορεί ελεύθερα να επιστρέψει στις αρχικές του αθλητικές δραστηριότητες 

(περίπου 4-6 µήνες µετά το χειρουργείο). 

∆ΙΑ∆ΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 

 Η διαδερµική συρραφή, η οποία περιγράφηκε αρχικά από τους Ma και 

Griffith, γίνεται υπό τοπική αναισθησία και µε µετεγχειρητική λειτουργική 

αποκατάσταση και φαίνεται να γεφυρώνει το κενό µεταξύ των δύο 

προηγούµενων µεθόδων, συνδυάζοντας τα πλεονεκτήµατα τους. 

 Εντούτοις και αυτή η µέθοδος επικρίνεται αρκετά από τους ειδικούς γιατί 

παρέχει περίπου το 50% της αρχικής ενδυνάµωσης που παρέχει η ανοιχτή 

επέµβαση, θέτει σε κίνδυνο βλάβης το γαστροκνήµιο νεύρο (µέχρι και 60%) 

και έχει υψηλότερα ποσοστά επανεµφάνισης της ρήξης από την ανοιχτή 
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επέµβαση. Από την άλλη, δεν υπάρχουν µεγάλες, προοπτικές, συγκριτικές  

µελέτες µε µεγάλο αριθµό ασθενών που χειρουργούνται διαδερµικά. 

 Μελέτες στη βιοµηχανική δείχνουν ότι µια νέα µέθοδος διαδερµικής 

προσέγγισης παρέχει περίπου εις διπλούν την ενδυνάµωση µετά την αποκα-

τάσταση σε σύγκριση µε την κλασσική µέθοδο και την οποία περιγράφουµε 

παρακάτω (Andrej Cretnik et al. 2005). 

 Ο ασθενής τοποθετείται σε πρηνή θέση έχοντας το τραυµατισµένο πόδι 

σε πελµατιαία κάµψη 25° υπό τοπική αναισθησία χωρίς την χρήση αιµοστα-

τικού περιδέσµου (tourniquet). ∆εν χορηγείται στον ασθενή αντιβιοτική ή  

αντιθροµβωτική προφύλαξη. 

 Πριν ξεκινήσει η διαδικασία, εντοπίζεται η ρήξη και το κενό που έχει 

δηµιουργηθεί. Εν συνεχεία, κεντρικά (περίπου στα 5 εκ.) και περιφερικά (στα 

4 εκ.) γύρω από το ψηλαφητό κενό, το δέρµα, τον υποδόριο ιστό και τον  

περιτενόντιο, διηθείται 15 ml διάλυµα λιδοκαΐνης (χωρίς νοραδρεναλίνη)  

διαµέσου 8 οπών, οι οποίες χρησιµοποιούνται αργότερα για την είσοδο της 

βελόνης και µεγεθύνονται. ∆εν χορηγούνται άλλες φαρµακευτικές ουσίες ή  

νευρικοί αναστολείς κατά τη διάρκεια της επέµβασης. Προσοχή δίνεται στην 

έξω πλευρά και ειδικότερα κεντρικά όπου κείτεται το γαστροκνήµιο νεύρο  

δίπλα στον Αχίλλειο τένοντα, τον οποίο και διασχίζει. Ο ασθενής καλείται να  

δηλώσει τυχόν αλλαγές ή άλγος αισθανθεί κατά την παρακέντηση ή τη  

διήθηση. Έτσι ο τένοντας επιδιορθώνεται µε τη νέα τροποποιηµένη διάταξη µε  

τη χρήση Vicryl, νούµερο 2. 

 Η διαδικασία ξεκινά και. τερµατίζεται προς τα έσω και περιφερικά.  

Πρώτα ένα ράµµα σε µία µακριά, ηµίκυρτη βελόνη διέρχεται εγκάρσια κατά  

µήκος του τένοντα και ακολουθείται από µία διαγώνια ραφή. Είναι πιο  

εύχρηστη η χρήση δύο βελονών (µία για κάθε ράµµα), έτσι ώστε να µην 

µετακινείται η βελόνη από το ένα σηµείο στο άλλο. Αν και οι δύο βελόνες  

χρησιµοποιούνται ταυτόχρονα, θα µπορεί να αποφευχθεί µια πιθανή βλάβη στη  

συρραφή, διότι µόνο η βελόνη (µέταλλο) θα µπορούσε να προσκρούσει κατά 

µήκος του τένοντα. Σε κάθε πλευρά της εισόδου/εξόδου της βελόνης, η τοµή  

διευρύνεται µε επιµήκη κατεύθυνση, έτσι ώστε να µπορεί ο χειρουργός να  

σκεπάσει το ράµµα υποδόρια (στο paratenon). Κατόπιν το νήµα κατευθύνεται  

στον επιµήκη άξονα, υποδόρια και εκ των έξω του τένοντα και η επόµενη  

ραφή στον τένοντα γίνεται κεντρικά. Έπειτα τα δύο άκρα του νήµατος  
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οδηγούνται εξωτερικά και περιφερικά του τένοντα πίσω στη δεύτερη και τρίτη  

οπή και έλκονται συµµετρικά πίσω έως ότου τα δύο κολοβώµατα του 

σχισµένου τένοντα έχουν συνενωθεί απόλυτα και η βλάβη δεν είναι πλέον 

δυνατό να ψηλαφηθεί. Μετά από τη σύγκλιση των δύο άκρων, το έξω άκρο του  

νήµατος περνάει προς τα έσω και µετά από την τελική τάνυση των δύο άκρων, 

το ράµµα δένεται. Οι κόµποι καλύπτονται από τον υποδόριο ιστό στη δεύτερη  

εκ των έσω οπή. 

 Η όλη διαδικασία έχει αφήσει µόνο 8 µικρές εµφανείς τοµές. Η σύγκλιση  

εξακριβώνεται µε υπερηχογραφία. Μετεγχειρητικά, ακολουθείται παρόµοιο  

πρόγραµµα ακινητοποίησης όπως περιγράφηκε παραπάνω. 

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 Τα τελευταία χρόνια, έχουν διατυπωθεί αρκετά πρωτόκολλα θεραπείας 

για τη ρήξη του Αχίλλειου τένοντα, στην προσπάθεια της παγκόσµιας 

επιστηµονικής κοινότητας να βρεθεί κοινός θεραπευτικός αλγόριθµος για την 

επιτυχή αποκατάσταση. Εντούτοις, όπως προαναφέρθηκε δεν υπάρχει  οµοφω-

νία ως προς τον αλγόριθµο των θεραπευτικών προσεγγίσεων, κάτι που δηλώνει 

την πολυπλοκότητα της συγκεκριµένης πάθησης. 

 Μέχρι και το 1980, ο γύψος ήταν η καθιερωµένη θεραπευτική αγωγή, 

ανεξαρτήτως από την επιλεγόµενη χειρουργική τεχνική. Ο παραδοσιακός 

τρόπος ακινητοποίησης της ποδοκνηµικης ήταν η ακινητοποίησης σε θέση  

ιπποποδίας χωρίς την έγερση βάρους για 4-9 εβδοµάδες. Ερευνητικές µελέτες  

δείχνουν ότι η ακινητοποίηση ενός µυός σε θέση βράχυνσης είναι  

καταστρεπτική, σε αντίθεση µε την ακινητοποίηση σε θέση επιµήκυνσης που 

φαίνεται να καθυστερεί την δηµιουργία ατροφίας. 

 Οι κανόνες που χαρακτηρίζουν µια σωστή φυσιοθεραπευτική προσέγγιση 

ξεκινούν από την 1η µετεγχειρητική ηµέρα. Στον παρακάτω πίνακα αναλύο-

νται εν συντοµία οι µεθοδολογικές προσεγγίσεις που πρέπει να ακολουθήσει ο 

φυσιοθεραπευτής προκειµένου να µεταβεί οµαλά στους ειδικούς  θερα-

πευτικούς χειρισµούς ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος αποκατάστασης. 



 32 

Πίνακας: Μεθοδολογικές προσεγγίσεις 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ενηµέρωση του ασθενούς και ειδικές κατευθυ-

ντήριες οδηγίες για ότι πρόκειται να ακολουθήσει. 

Αναφορά στη σηµαντικότητα της δικής του συµµε-

τοχής στο πρόγραµµα 

ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ Τοποθέτηση του άκρου σε ελαφρά ανάρροπη θέση 

κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησης, κατά την 

έναρξη της κινησιοθεραπείας αλλά και 

µετεγχειρητικά 

ΜΑΛΑΞΗ Μαλάξεις στο υγιές κάτω άκρο αλλά και στους 

γλουτούς, την κνήµη και το µηρό του τραυ-

µατισµένου µέλους για την ενίσχυση χαλάρωσης και 

κυκλοφορίας, την µείωση µυϊκού σπασµού και 

δυσκαµψίας 

ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Η εφαρµογή του πάγου πριν από την εκτέλεση των 

ασκήσεων προκαλεί αγγειοδιαστολή µε αποτέλεσµα 

τη µεγαλύτερης διάρκειας µυϊκή σύσπαση και 

χαλάρωση του γαστροκνηµίου και του πρόσθιου 

κνηµιαίου για την εκτέλεση ενεργητικής ραχιαίας 

και πελµατιαίας κάµψης 

Υ∆ΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Μετά την επούλωση της ουλής, το δινόλουτρο 

διευκολύνει την κινητοποίηση των αρθρώσεων και 

προσφέρει αντίσταση στις ενεργητικές κινήσεις 

κάµψης και έκτασης της ποδοκνηµικής. 

 Οι Kangas et al., στην τυχαιοποιηµένη, συγκριτική, ερευνητική µελέτη 

τους, σύγκριναν τα αποτελέσµατα δύο διαφορετικών προγραµµάτων αποκατά-

στασης σε ένα µικρό αλλά οµογενές δείγµα ασθενών µετά από τη χειρουργική 

αποκατάσταση της ρήξης του Αχίλλειου τένοντα (Πίνακας). 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Οµάδα 1 (Πρώιµη κινητοποίηση)  

ΦΑΣΗ 1 

0-3 εβδοµάδες 

1. Κάµψη και έκταση των δακτύλων σε ύπτια θέση 25x3 

επαναλήψεις, 3 φορές ηµερησίως 

 

2. Πελµατιαία κάµψη της ποδοκνηµικής και ραχιαία 

κάµψη σε ουδέτερη θέση. 30x3, 3 φορές ηµερησίως 

 

3. Έκταση του γόνατος σε κεκλιµένη θέση (µένουµε για 2 

δευτερόλεπτα) 10x3, 3 φορές ηµερησίως 

 

 

4. Κάµψη του γόνατος σε πρηνή θέση. 10x3, 3/ηµ 

 

 

5. Έκταση του ισχίου σε πρηνή θέση (µένουµε για 2 δευτ.) 

10x3, 3/ηµ 

  

 

ΦΑΣΗ 2 

3-6 εβδοµάδες (όπως παραπάνω) 
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ΦΑΣΗ3 

6-9 εβδοµάδες 

1. Ασκήσεις κάµψης και έκταση της ποδοκνηµικής µε τη 

βοήθεια του φυσικοθεραπευτή, 30x3, 3/ηµ 

 

2. Περιστροφή των ποδοκνηµικών στις δύο 

κατευθύνσεις, 30x3, 3/ηµ 

 
 

3. Στήριξη στα δάχτυλα και πτέρνες 

εναλλάξ, 30x3, 3/ηµ. 

 

 

4. Ασκήσεις ραχιαίας κάµψης της ποδοκνηµικής µε τη 

βοήθεια λάστιχου, 20x3, 3/ηµ  

5. ∆ιατατικές ασκήσεις της ποδοκνηµικής προς την πελ-

µατιαία κάµψη µε τη βοήθεια λάστιχου, 30΄΄ x 5, 3/ηµ 

 

 

6. ∆ιάταση του γαστροκνήµιου µυός σε όρθια θέση µε το 

ισχίο σε έκταση προς τα πίσω και το άλλο πόδι, µε τον 

κορµό να λυγίζει µπροστά µε στήριξη σε τοίχο, 30΄΄x 5, 

3/ηµ 

  

7. ∆ιατατικές ασκήσεις των δαχτύλων και της ποδοκνη-

µικής µε εφαρµοζόµενη αντίσταση από τα χέρια του 

φυσικοθεραπευτή, 30΄΄ x 5, 3/ηµ 
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ΦΑΣΗ 4 

9 εβδοµάδες 

1. Έγερση και πτώση της φτέρνας. Πρώτα µε τα δύο πόδια 

µαζί, κατόπιν µε το ένα πόδι, 20x5, 3/ηµ 

 

 

Ασκήσεις µε λάστιχο 

2. Έκταση της ποδοκνηµικής 20x5, 3/ηµ 

3. Κάµψη της ποδοκνηµικής 20x5, 3/ηµ 

  

4. Απαγωγή της ποδοκνηµικής 20x5, 3/ηµ 

5. Προσαγωγή της ποδοκνηµικής 20x5,3/ηµ 

 
 

6. ∆ιάταση του γαστροκνήµιου µυός µε αντίσταση τον 

τοίχο 30΄΄  x 5, 3/ηµ 

 

 

7. Στήριξη στο γόνατο σε µερική κάµψη 30΄΄ x 5, 3ηµ 
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Οµάδα 2 (Πρώιµη ακινητοποίηση µε τάση) 

ΦΑΣΗ1 

0-3 εβδοµάδες 

1. Κάµψη και έκταση των δάχτυλων του ποδιού σε 

ύπτια θέση, 25x3, 3 φορές την ηµέρα 

 

 

2. Οµόκεντρες συσπάσεις των πελµατιαίων καµπτή-

ρων και εκτείνοντων µυών της ποδοκνηµικης 

(κράτηµα για 5 δευτερόλεπτα), 30x3, 3 φορές 

ηµερησίως. 

 

3. Έκταση του γόνατος σε καθιστή θέση 

(κράτηµα για 2 δευτερόλεπτα), 10x3, 3 

φορές ηµερησίως 

 
 

4. Κάµψη του γόνατος σε πρηνή θέση (κράτηµα για 2 

δευτερόλεπτα), 10x3, 3 φορές ηµερησίως 

 

 

5. Έκταση του ισχίου σε πρηνή θέση 

(κράτηµα για 2 δευτερόλεπτα), 10x3, 3 

φορές ηµερησίως 

  

ΦΑΣΗ2 

3-6 εβδοµάδες (όπως παραπάνω) 

ΦΑΣΗ3 

6-9 εβδοµάδες (όπως στην οµάδα 1 

ΦΑΣΗ 4 

9 εβδοµάδες (όπως στην οµάδα 1) 
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ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗΣ 

Πίνακας: Κλίµακα Ισοκινητικής Ενδυνάµωσης του Αστραγάλου για τη Με-

τρηση των Μέγιστων Τιµών Της Στροφορµής Της Πελµατιαίας Κάµψης και 

της Ραχιαίας Κάµψης του Αστραγάλου σε ∆οκιµασίες Τριών Ταχυτήτων (60, 

120 και 180deg/sec) 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΟΡΜΗΣ ΒΑΘΜΟΙ 

(τραυµατισµένο-µη τραυµατισµένο άκρο) 

Πελµατιαία κάµψη σε 60 deg/sec 

<=2% 17 

>2<=5% 15 

>5<=10% 13 

>10<=25% 9 

>25<=50% 5 

>50% 0 

Ραχιαία κάµψη σε 60deg/sec 

<=2% 17 

>2<=5% 15 

>5<=10% 13 

>10<=25% 9 

>25<=50% 5 

>50% 0 

Πελµατιαία κάµψη σε 120deg/sec 

<=2% 17 

>2<=5% 15 

>5<=10% 13 

>10<=25% 9 

>25<=5Ο% 5 

>50% 0 
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Ραχιαία κάµψη σε 120deg/sec 

<=2% 17 

>2<=5% 15 

>5<=10% 13 

>10<=25% 9 

>25<=50% 5 

>50% 0 

Πελµατιαία κάµψη σε 180deg/sec 

<=2% 17 

>2<=5% 15 

>5<=10% 13 

>10<=25% 9 

>25<=50% 5 

>50% 0 

Ραχιαία κάµψη σε 180deg/sec 

<=2% 17 

>2<=5% 15 

>5<=10% . 13 

>10<=25% 9 

>25<=50% 5 

>50% 0 

Μέγιστο δυνατό σύνολο 102 
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΥΪΚΗΣ ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗΣ 

  Η ισοκινητική µυϊκή ενδυνάµωση µπορεί να υπολογιστεί µε τη χρήση 

ισοκινητικού δυναµόµετρου από τον φυσικοθεραπευτή. Τοποθετούνται οι  

ιµάντες του µηχανήµατος γύρω από το πόδι και τη λεκάνη και ο ασθενής, µετά 

από µία δεκάλεπτη προθέρµανση σε εργοποδήλατο, εκτελεί πελµατιαία κάµψη 

40° µέχρι ραχιαία κάµψη 20°. Έτσι υπολογίζεται η ισοκινητική ενδυνάµωση  

της πελµατιαίας και ραχιαίας κάµψης της ποδοκνηµικης σε τρεις διαφορετικές  

ταχύτητες µε ενδιάµεση ανάπαυση για 2 λεπτά. 

 

 Μετά το πρόγραµµα αποκατάστασης των δύο οµάδων που παρουσιά-

στηκε, η µοναδική διαφορά που υπήρχε στις µετρήσεις ήταν ότι η ισοκινητική 

ενδυνάµωση του γαστροκνηµίου είχε καλύτερα αποτελέσµατα στην οµάδα των 

ασθενών της πρώιµης κινητοποίησης. Όλες οι υπόλοιπες µετρήσεις δεν είχαν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές. 

 Οι συγγραφείς της µελέτης προτείνουν πρώιµη κινητοποίηση µετεγχει-

ρητικά για τη ρήξη του Αχίλλειου τένοντα τόσο σε αθλητές και ενεργητικά 

δραστήρια άτοµα όσο και σε µη-αθλητές και λιγότερο δραστήρια άτοµα. 

ΠΡΟΛΗΨΗ 

 Προκειµένου να αποφύγουµε τη ρήξη του Αχίλλειου τένοντα θα πρέπει 

πριν από κάθε φυσική δραστηριότητα, να προηγούνται διατατικές κινήσεις του 

τένοντα και µυών που προαναφέρθηκαν (κυρίως του γαστροκνηµίου µυός). Οι 

διατατικές ασκήσεις πρέπει να γίνονται αργά και προσεκτικά χωρίς να 

αναπηδούµε, µέχρι να αισθανθούµε ένα τράβηγµα κατά µήκος του τένοντα και 

των µυών, χωρίς να νιώσουµε πόνο. 
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 Για να µειωθεί επιπλέον ο κίνδυνος ρήξης του Αχίλλειου τένοντα, 

συνιστάται: 

• Η αποφυγή δραστηριοτήτων που θέτουν σε κίνδυνο τις ίνες της πτέρνας, 

όπως το τρέξιµο σε ανάβαση και οι δραστηριότητες µε άλµατα, κυρίως 

όταν γίνονται επίµονα. 

• Η αίσθηση πόνου κατά τη διάρκεια της άσκησης µας προτρέπει σε 

ανάπαυση. 

• Αν µία συγκεκριµένη άσκηση µας προκαλεί πόνο, η καλύτερη επιλογή 

είναι να δοκιµάσουµε άλλη οµάδα ασκήσεων. 

• Είναι αποτελεσµατική η εναλλαγή αθληµάτων υψηλής έντασης, όπως το 

τρέξιµο, µε τα αθλήµατα χαµηλής έντασης, όπως το περπάτηµα, η 

κολύµβηση, και το ποδήλατο. 

 Η διάταση των γαστροκνηµίων µυών, µπορεί επίσης να βοηθήσει στην 

πρόληψη της βλάβης στον Αχίλλειο τένοντα. Για την ενδυνάµωση των γαστρο-

κνηµίων µυών προτείνεται: 

• Στάση σε όρθια θέση και ανέγερση στα δάχτυλα των ποδιών. 

• ∆ιατήρηση αυτής της θέσης για λίγο και αργή πτώση στο έδαφος. 

∆ίνοντας έµφαση στην αργή επαναφορά στο έδαφος βελτιώνεται η 

απορροφητική ικανότητα της δύναµης του γαστροκνηµίου και του 

Αχίλλειου τένοντα 

 Επαναλαµβάνουµε την ίδια άσκηση µε την προσθήκη βάρους στα χέρια. 

ΕΠΙ∆ΕΣΗ (Taping η Ανελαστικός αυτοκόλλητος επίδεσµος) 

 

  Πολλοί αθλητές φροντίζουν κυρίως πριν από τους αγώνες να επιδένουν 

την περιοχή του άκρου ποδός µε tape. Όσο αναφορά την πρόληψη του 
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τραυµατισµού η εφαρµογή του taping γίνεται µε στόχο να υποστηρίξει και να  

σταθεροποιήσει περιοχές που υπόκεινται σε µεγάλες ή επαναλαµβανόµενες 

φορτίσεις καθώς και να υποστηρίξει αρθρώσεις οι οποίες έχουν ιστορικό  

τραυµατισµού. Το αποτέλεσµα της προληπτικής εφαρµογής είναι η µείωση της 

συχνότητας των τραυµατισµών ή αν τελικά γίνουν η µείωση της σοβαρότητας 

τους. Η εφαρµογή του taping για την διαχείριση της βλάβης δεν επιτρέπεται  

κατά την οξεία φάση του τραυµατισµού αλλά εφαρµόζεται περίδεση µε 

ελαστικό επίδεσµο ή τενσοπλάστ για µείωση της πιθανότητας µεγαλύτερου  

τραυµατισµού επιπλοκών και δευτερογενών επιπλοκών καθώς και αποµά-

κρυνση των παραγώγων της φλεγµονής. 

 Στη φάση µέτριας και ελάχιστης προστασίας γίνεται συνήθως επίδεση µε 

tape επιδιώκοντας τους εξής στόχους : 

Α)  Παροχή υποστήριξης στους µαλακούς ιστούς, που είναι το δέρµα, οι µύες, 

οι τένοντες, οι σύνδεσµοι και ο αρθρικός θύλακας, τοποθετώντας τους 

τραυµατισµένους ιστούς σε θέση ελάχιστης φόρτισης. Αυτό θα βοηθήσει 

στην επούλωση και την αποκατάσταση καθώς παράλληλα θα ελαχιστο-

ποιήσει την ανάγκη για πλήρη ακινητοποίηση όσο αναφορά µικρούς 

τραυµατισµούς. 

Β)  Με την εφαρµογή του taping δίνεται η δυνατότητα στον τραυµατισµένο 

αθλητή να αναλάβει δραστηριότητα, προσαρµοσµένη πάντα, ώστε να 

επανακτηθεί η δύναµη και η ελαστικότητα στην άρθρωση ή το άκρο. 

 Σηµαντικό είναι οι λωρίδες να τοποθετούνται µε µέτρια τάση και όχι 

σφιχτά και να ακολουθούν την περιφέρεια του σώµατος. Όταν εφαρµόζουµε σε 

γαστέρα µυός πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε να επιτρέπεται η σύσπαση. Είναι 

σηµαντικό να προσέξουµε ότι η φορά των εγκάρσιων ταινιών θα πρέπει να 

είναι από µέσα προς τα έξω, ενισχύοντας έτσι την ποδική καµάρα και τον έξω 

πλάγιο σύνδεσµο της ποδοκνηµικής. 
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  Η περίδεση που περιγράφεται παρακάτω έχει ως σκοπό να ελαττώσει την 

επιβάρυνση που δέχεται ο τένοντας κατά την άθληση και σταδιακά σε συνδυα-

σµό µε ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα αποκατάστασης να τον επαναφέρει 

στην αθλητική δραστηριότητα. 

 

 

 

 

Η άρθρωση βρίσκεται σε ελαφριά πελµατιαία κάµψη. Ψεκάζουµε την περιοχή µε 

κολλητικό σπρέι, περιδένουµε µε επίδεσµο τύπου αράχνης κυκλικά και εφαρ-

µόζουµε 2 λουρίδες τύπου «αγκύρας», τη µια ψηλότερα από τον τένοντα, επάνω 

στην κνήµη, και την άλλη κοντά στα δάχτυλα. 
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Ο ελαστικός επίδεσµος σταθεροποιείται επάνω στην «άγκυρα» των δακτύλων µε 

µια ταινία tape  και τεντώνεται προς τα πάνω... 

 

 

:...όπου σταθεροποιείται στην «άγκυρα»της κνήµης µε µια ταινία tape 

 

 

Μια επιπλέον λουρίδα αυτοκόλλητου ελαστικού επιδέσµου ξεκινάει όπως και η 

πρώτη, αλλά σχίζεται στη µέση µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µην καλύπτει τη φτέρνα. 
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 Τα δυο τµήµατα σταυρώνονται µεταξύ τους, το έσω τµήµατος επιδέσµου έρχεται 

προς τα έξω και το έξω προς τα έσω. Τα δυο άκρα ασφαλίζονται µε µια λουρίδα 

στην «άγκυρα» της κνήµης. 

 

 

Τρεις επιπλέον ταινίες ασφαλίζουν την περίδεση εφαρµόζοντας επάνω από την 

φτέρνα και κλείνουν µπροστά 

  

 Τέλος µετά την εφαρµογή του taping πρέπει να γίνει έλεγχος για 

ενδεχοµένη διαταραχή της κυκλοφορίας ,να διαπιστωθεί η άνεση κατά την 

κίνηση και τέλος να σιγουρευτούµε ότι δεν προκαλείται σύσφιξη, πόνος ή 

µούδιασµα οπότε και πρέπει να επαναλάβουµε την εφαρµογή. 
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ΕΠΙ∆ΕΣΗ (Kinesiotaping η Ελαστικός αυτοκόλλητος επίδεσµος) 

 

  Η µέθοδος kinesiotaping χρησιµοποιεί µια µεµονωµένα σχεδιασµένη 

ταινία για την θεραπεία των µυϊκών διαταραχών ,της αισθητικής βελτίωσης 

ουλών και της µείωσης του λεµφοιδήµατος. Οι διορθωτικές του ιδιότητες 

περιλαµβάνουν εµβιοµηχανική και λειτουργική διόρθωση καθώς και παρε-

βάσεις στην λέµφο, το δέρµα, τους συνδέσµους, τους τένοντες και τις πετονιές. 

 Κατά την εφαρµογή του kinesiotapping µε σκοπό τον περιορισµό και την 

παρεµπόδιση της υπερβολικής συστολής του µυός, η ταινία πρέπει να 

εφαρµοστεί µε φορά από την κατάφυση προς την έκφυση. Είναι σηµαντικό να  

αναφερθεί πως βασική αρχή είναι η διάταση του δέρµατος πριν από την  

εφαρµογή, οπουδήποτε κι αν βρίσκεται ο πόνος. Αυτή η αρχή πρέπει να  

τηρείται αυστηρά. Συνεπώς, όσον αφορά την αντιµετώπιση του πόνου των  

µυών, η εφαρµογή του kinesiotapping δεν έχει το προσδοκοµενο αποτέλεσµα 

αν δεν πραγµατοποιηθεί σχολαστικά η διάταση του δέρµατος πριν την  

εφαρµογή. 

 Η τεχνική αυτή δίνει στον θεραπευτή την ευκαιρία να δώσει υποστήριξη 

διατηρώντας το πλήρες εύρος της κίνησης, επιτρέποντας στο άτοµο να 

συµµετέχει στη σωµατική δραστηριότητα µε τη λειτουργική βοήθεια που του 

παρέχεται ενώ παράλληλα το προφυλάσσει από µια απότοµη συστολή που 

µπορεί να οδηγήσει σε θλάση η ακόµα και σε ρήξη. 

 Αυτή η ιδιαίτερη διαδικασία εφαρµογής χρησιµοποιείται χαρακτηριστικά 

σε οξείες καταστάσεις, όπως η υπερδιάταση ή η µερική ρήξη συνδέσµων-

τενόντων, ο µυϊκος σπασµός, και το οίδηµα µετά από τραυµατισµό ή χειρουρ-

γική επέµβαση. 
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 

 Οι ρήξεις του Αχίλλειου τένοντα και τα είδη υπόδησης σχετίζονται µε 

τρεις τρόπους: η ορθή εφαρµογή της υπόδησης µπορεί να αποτελέσει ένα 

σηµαντικό παράγοντα πρόληψης της ρήξης, ανάρρωσης από την ρήξη και 

πρόληψη της υποτροπής µιας νέας ρήξης. ∆υστυχώς η ακατάλληλη υπόδηση 

µπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο της βλάβης, να καθυστερήσει την ανάρρωση  

και να αυξήσει τον κίνδυνο της υποτροπής. 

 

 Το σηµείο-κλειδί στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι να προσαρµόσουµε 

το κατάλληλο παπούτσι στις ανάγκες του κάθε ατόµου. Μία καλή προσαρµογή 

σηµαίνει πολλά περισσότερα από το µέγεθος και το πλάτος. Σηµαίνει, λοιπόν, 

την ύπαρξη του σωστού τόξου, τον περιορισµό των κραδασµών, τη σταθερό-

τητα, το ύψος και τη σωστή ανέγερση της πτέρνας.  

ΟΡΘΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

 Συνήθως, υπάρχει σαφής βελτίωση µε την χρησιµοποίηση παπουτσιών µε 

την κατάλληλη εφαρµογή στο πόδι. Υπάρχουν, όµως άτοµα µε ξεχωριστή 
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βιοµηχανική του µυοσκελετικού συστήµατος, στα οποία επιβάλλεται η 

κατασκευή εξατοµικευµένων υποδηµάτων ή ορθοτικών µέσων. Τα ορθοτικά 

µέσα πρέπει να καταλαµβάνουν όλο το µήκος του ποδιού και να είναι από  

ελαστικό υλικό. Το πλήρες µήκος είναι σηµαντικό διότι το 70% του χρόνου 

που το πόδι είναι στο έδαφος κατά τη διάρκεια των βηµάτων, το βάρος του  

σώµατος δίνεται στο µπροστινό µέρος του ποδιού. 

 

 

Χωρίς ορθοτικό µέσο (αριστερά), µε ορθοτικό 

(δεξιά) 

 Τα άτοµα µε ευαισθησία στον Αχίλλειο τένοντα πρέπει να συµβου-

λεύονται ειδικούς επαγγελµατίες, γιατί τα ορθοτικά µέσα απαιτούν εξειδι-

κευµένη προσαρµογή προκειµένου να είναι απόλυτα αποτελεσµατικά.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Η ιδανική κάθε φορά θεραπευτική προσέγγιση πρέπει να εξατοµικεύεται 

σε κάθε περίπτωση, λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση υγείας και τις ανάγκες 

του ασθενούς. Βασική προϋπόθεση παραµένει η διεξοδική µελέτη της ανατο-

µίας, της φυσιολογίας και της παθοφυσιολογίας του νευρικού και µυοσκε-

λετικού συστήµατος καθώς και η ενηµέρωση του ιατρικού και παραϊατρικού 

προσωπικού στα νεότερα επιστηµονικά δεδοµένα για γρήγορη και ασφαλή 

αποκατάσταση µετά από τη ρήξη του Αχίλλειου τένοντα. 

 Η σύνταξη ενός µελετηµένου και βασισµένου σε ενδείξεις πρωτοκόλλου 

αποκατάστασης της ρήξης του Αχίλλειου τένοντα, είναι µείζονος σηµασίας για 

την ασφαλή και άµεση κινητοποίηση του ασθενούς. 

 Παράλληλα µε τη µελέτη της θεραπείας της συγκεκριµένης βλάβης αλλά 

και γενικότερα των τραυµατισµών του µυοσκελετικού συστήµατος, πρέπει να 

εντείνουµε τις προσπάθειες για την ενηµέρωση του πληθυσµού στην πρόληψη 

των τραυµατικών κακώσεων κάθε αιτιολογίας. 

 Άλλωστε η πρόληψη αποτελεί την καλύτερη θεραπεία και µας εξασφα-

λίζει τη διατήρηση της υγείας και της φυσικής µας κατάστασης. 
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