
▪ Γηάγλσζε  θαη ζπληεξεηηθή αληηκεηώπηζε  

ησλ ελζεζνπαζεηώλ 

 πνπ πξνθαινύληαη από θαθώζεηο 

ΠΑΤΛΟ   Υ.  ΥΡΗΣΟΓΔΩΡΓΟ 

ΟΡΘΟΠAIΓΙΚΟ  -  ΥΔΙΡΟΤΡΓΟ                  

 ΓΙΓΑΚΣΩΡ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ 

Γ΄ ΟΡΘΟΠΑΙΓΙΚΗ  ΚΛΙΝΙΚΗ  ΄΄ ΔΡΡΙΚΟ  ΝΣΤΝΑΝ ΄΄ 



΄΄ ….θάζε  βίαηε θαηαζηξνθή  ηζηώλ                                           

(ζηελ πξόζθπζε ελόο ζπλδέζκνπ                                                              

ή ελόο ηέλνληα ζην νζηό) , 

αλεμάξηεηα  από  ην  αίηην                                                       

πνπ  ηελ  πξνθάιεζε ……. ΄΄ 



Ιζρύεη ε εξώηεζε  ? 

•  ππάξρεη έιιεηςε θιεγκνλσδώλ 

θπηηάξσλ  ζηηο  ηελνληίηηδεο  ? 

• Έλαο ηππηθά πγηήο ηέλνληαο απνηειείηαη 

πξσηαξρηθά από     :    θνιιαγόλν ηύπνπ Ι,                           

θαη κηθξά πνζνζηά  :   θνιιαγόλν ηύπνπ ΙΙΙ, 

δηαζπαξκέλν κέζα ζηηο ηαθηνπνηεκέλεο θαη 

παξάιιεια  δηεπζεηεκέλεο θαη 

πξνζαλαηνιηζκέλεο θνιιαγόλνπ ηύπνπ Ι   ίλεο. 

Kraushaar  & Nirschi  



Ση ζπκβαίλεη ? 

•  ηαπηόρξνλε   : 

       -  κείσζε ζε θνιιαγόλν ηύπνπ Ι 

       - αύμεζε ζε θνιιαγόλν ηύπνπ ΙΙΙ            

  

► έρεη ζαλ απνηέιεζκα :                                                               

ηε κείσζε ησλ δπλάκεσλ   πνπ ν ηέλνληαο                               

κπνξεί λα αληηζηαζεί   θαη ίζσο ηειηθά 

 νδεγεζεί  ζε  νιηθή  ξήμε . 

 

Maffulli N, Sharma P, 

Luscombe K (2004). Achilles 

tendinopathy: Aetiology and 

management. J R Soc Med 

Oct; 97(10):472–476.   



  
► Κύκαλζε  >     2%  νη θνιιαγόλεο ίλεο ζε ηάζε  

► Κύκαλζε  > 4- 8 %  νη γέθπξεο (crosslinkes )  

► Κύκαλζε  > 8-10%  ξήμε  

  

► 12,5 / ην βάξνο  = 9000 Ν 



  

  

!  Οη   ρξόληεο θαηαζηάζεηο ππεξρξήζεο ηνπ ηέλνληα 

ζηνπο αζιεηέο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα ζεξαπεπηνύλ, 

σο  θιεγκνλώδεηο θαηαζηάζεηο,                                                                  

όηαλ ε ηζηνπαζνινγία ηνπο ,  απνθαιύπηεη  όηη είλαη:                                           

μεθάζαξα  εθθπιηζηηθέο  αιινηώζεηο. 

Άξα : εζηηάδεηαη ζηελ πξνζπάζεηα  :  

- Να ζηακαηήζεη ηνλ θύθιν ηεο  εθθύιηζεο .                                  

- Να απνθαηαζηήζεη ηελ θύξηα ζύλζεζε ηνπ θνιιαγόλνπ.                                           

-Σελ δύλακε . 

- Σε θπζηνινγηθή ηνπ ιεηηνπξγία . 

Η ζεξαπεία ?                                                                             



  

  

Θεξαπεία : 

•  Δλεξγεηηθή αλάπαπζε  

► δνκηθή βιάβε ζηνλ ηέλνληα  

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη  κεξηθή ξήμε   

ησλ ηλώλ ηνπ θνιιαγόλνπ. 

►  > από 10 θνξέο ηνπ βάξνπο. 

 

 

  

 

 

 

 

► αξγό ξπζκό κεηαβνιηζκνύ,  

αθνύ αθνκνηώλνπλ  κόλν ην 13% Ο2 ησλ κπώλ.  

►  απαηηείηαη  ρξόλνο γηα ηελ επνύισζε.  



  

  

Θεξαπεία : 

► εθαξκόδεηαη κε ηελ πιεηνκεηξηθή ελδπλάκσζε ,                           

επηηαρύλεη ηνλ  κεηαβνιηζκό  ησλ  ηελνληνθπηηάξσλ  θαη 

κπνξεί λα επηηαρύλεη ηνλ ξπζκό επηζθεπήο ηνπ.  

►  12/52 

•  Δλδπλάκσζε 

► απμάλεηαη ν ξπζκόο παξαγσγήο                                        

ηνπ θνιιαγόλνπ ηνπ.  



  

  

Θεξαπεία : 

► ζεσξεηηθά  ▼  

•  Με ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλώδε θάξκαθα (NSAIDs)  

► ε αλαιγεζία  ► λα αγλνεζνύλ  ηα ζπκπηώκαηα 

•  Κνξηηθνζηεξνεηδή  

► αλαζηέιινπλ ηε ζύλζεζε θνιιαγόλνπ θαη 

κεηώλνπλ ηελ ηθαλόηεηα θόξηηζεο ηνπ ηζηνύ. 

•   Άιιεο θαξκαθεπηηθέο νπζίεο 

 - Η απξνηηλίλε. 

- Υακειή δόζε επαξίλεο. 

- Η πνιπζεητθή γιπθνδνακηλνγιπθάλε.         



  

  

Θεξαπεία : 

•  Φπζηθά κέζα  

 
► ππέξερα, laser, ζεξκόηεηα . 

► κεηώλεη ηελ εμαγγείσζε ηνπ αίκαηνο . 

► δελ ζα  πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη  πξηλ από 

ηελ αζιεηηθή δξαζηεξηόηεηα ! 

 

•   Κξπνζεξαπεία 



  

  

Θεξαπεία : 

•  Οξζσηηθά 

► αθνξά ηελ εκβηνκεραληθή ηνπ θάησ άθξνπ 

•  Σερληθή δηόξζσζε                                                                       

► ζηελ ηερληθή ζε έλα ηελίζηα ηνπ backhand  .                              

►  ζηελ ηερληθή ηνπ άικαηνο ζην βόιετ.  



  

  

Θεξαπεία : 

● Αξρέγνλα θύηηαξα ηνπ νξγαληζκνύ 

 από ηα νπνία δεκηνπξγνύληαη    

   όινη νη ηζηνί ηνπ ζώκαηνο θαη έρνπλ  

ηε δπλαηόηεηα, κεηά από  

   επεμεξγαζία, λα δηαθνξνπνηεζνύλ 

 ζε άιινπο θπηηαξηθνύο ηύπνπο  

   ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ.  

  

Υξήζε βιαζηνθπηηάξσλ 



  

  

Θεξαπεία : 

● - Η δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ιήςε ηνπ πιηθνύ από  

      ηον σποδόριο ιζηό. 

    - Δπεμεξγαζία 

    - Σνπηθή αλαηζζεζία ? 

    - Έθρπζε 

● πιινγή ησλ βιαζηνθπηηάξσλ 

 



  

  

Θεξαπεία : 

Η κέζνδνο  PRP (P.R.P. - Platelet Rich Plasma)   

●1987 αξρηθά ζε κηα επέκβαζε αλνηρηήο θαξδηάο . 

● PRP ,Platelet- Rich Plasma) &  απμεηηθνύο παξάγνληεο                    

( Growth Factors: TGF beta 1&2, IGF – 1, EGF, VEGF, θ.ά.)  

● εκαληηθό  ξόιν  ζηελ  επνύισζε  ησλ  ηζηώλ.  



  

  

Θεξαπεία : 

Η κέζνδνο  PRP (P.R.P. - Platelet Rich Plasma)   

Η κέζνδνο ζπλίζηαηαη ζηε ιήςε κηθξήο 

πνζόηεηαο αίκαηνο (20-30 ml) από κηα 

πεξηθεξηθή θιέβα ηνπ αζζελνύο, ην νπνίν 

θαηόπηλ θπγνθεληξείηαη.  

 

Γηαρσξίδεηαη ην πιάζκα πνπ είλαη πινύζην ζε 

αηκνπεηάιηα από ηα άιια ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο 

θαη ζηε ζπλέρεηα εγρέεηαη ζηελ πάζρνπζα 

πεξηνρή. 



  

  

Θεξαπεία : 

Η κέζνδνο  PRP (P.R.P. - Platelet Rich Plasma) :   ! & ? 
♦ Σελνληίηηδεο - ηελνληνπάζεηεο, (αρηιιείνπ, επηγνλαηηδηθνύ ( jumper  knee) ,    

νπηζζίσλ κεξηαίσλ, ρελείνπ πνδόο, ηελνληίνπ πεηάινπ θ.α.) 

 

♦ Έμσ θαη έζσ επηθνλδπιίηηδεο αγθώλα (tennis  and golfers elbow ) 

 

♦ ηελσηηθέο ηελνληνειπηξίηηδεο (trigger finger-thumb, de quervain) 

 

♦ Θιάζεηο κπώλ (ηεηξαθεθάινπ, νπίζζησλ κεξηαίσλ, 

 πξνζαγσγώλ, γαζηξνθλήκηνπ θ.α.) 

 Βηβιηνγξαθία :  

1. Sampson S, Gerhardt M, Mandelbaum B: Platelet rich 

plasma injection grafts for musculoskeletal injuries: a 

review. Curr Rev Musculoskelet Med 2008, 1:165-174. 

 

2. Sánchez M, Azofra J, Anitua E, Andía I, Padilla S, 

Santisteban J, Mujika I: Plasma rich in growth factors to 

treat an articular cartilage avulsion: a case report. Med Sci 

Sports Exerc 2003, 35:1648-1652. 



  

  

Θεξαπεία : 

Η κέζνδνο  PRP (P.R.P. - Platelet Rich Plasma) :   ! & ? 

♦ Σξνραληεξίηηδα ηνπ ηζρίνπ 

 

♦ ύλδξνκν ιαγνλνθλεκηαίαο ηαηλίαο 

 

♦ Πεικαηηαία απνλεπξσζίηηδα (άθαλζα πηέξλεο θ.α.) 

Βηβιηνγξαθία :  
3. Sánchez M, Anitua E, Azofra J, Andía I, Padilla S, Mujika I:  

Comparison of surgically repaired Achilles tendon tears 

 using platelet-rich fi brin matrices. Am J Sports Med 2007, 

 35:245-251. 

 

4. Mishra A, Pavelko T: Treatment of chronic elbow  tendinosis            

with buffered platelet-rich plasma. Am J Sports Med 2006,       

34:1774-1778.  

Cite this article as: Dhillon RS, et al.: Platelet-rich plasma therapy  

-future or trend? Arthritis Research Therapy 2012, 14:219. 

- Dhillon et al. Arthritis Research Therapy 2012, 14:219  

 



  

  

● Σν ΄΄ ύλδξνκν πξόζθξνπζεο ΄΄  ηνπ ώκνπ 

 ♦ ην ηελόληην ΄΄ πέηαιν ΄΄ ησλ ζηξνθέσλ κπώλ : 

    - ππεξαθάλζηνο – ππαθάλζηνο                                                                        

    - ειάζζνλ ζηξνγγύινο - ππνπιάηηνο κπο.   

   ζπκπηέδεηαη παζνινγηθά :  κεηαμύ ηνπ ακρωμίοσ,                                         

   ηνπ κορακοακρωμιακού ζσνδέζμοσ                                                

   θαη ηεο ακρωμιοκλειδικής άρθρωζης... 



  

  

● Σν ΄΄ ύλδξνκν πξόζθξνπζεο ΄΄  ηνπ ώκνπ . 

1.Έληαζε (ηελνληίηηδα) ζηνλ ηέλνληα ηνπ πεηάινπ ησλ  

    ζηξνθέσλ θαη θπξίσο ηνπ ππεξαθαλζίνπ κπόο. 

2. Αζβεζηνπνηόο ηελνληίηηδα ηνπ ππεξαθαλζίνπ. 

3.Σελνληνπάζεηα ηνπ ηέλνληα ηνπ πεηάινπ ησλ 

ζηξνθέσλ από ρξόληα  ππεξρξήζε. 

4. Αζηάζεηα ηεο άξζξσζεο ηνπ ώκνπ ? 

5. Με θπζηνινγηθή κπτθή ζπλεξγαζία ζηνλ ώκν. 

6. Γηαθνξεηηθή κνξθνινγία αθξσκίνπ (ηύπνπ III)                                                         

   
- Ro 

- MRI 

- U/S 

- CT αξζξνγξαθία  

Cook . Clinical J. 

Sports  med. 1998 



  

  

● Βιάβεο ηνπ ηέλνληα ηεο Μαθξάο θεθαιήο ηνπ Γηθεθ. 

Θεξαπεία 

•  Δλεξγεηηθή αλάπαπζε  

•  Με ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλώδε θάξκαθα (NSAIDs)  

 •  Κνξηηθνζηεξνεηδή  

•  Φπζηθνζεξαπεία 

•   Κξπνζεξαπεία 

 

•  Υεηξνπξγηθή παξέκβαζε:  

    (αξζξνζθνπηθά ) 

   - ηνπ ζηξνθηθνύ πεηάινπ 

   - απιή ηελνληνκή 

   - ηελόδεζε ηεο Μ .θεθ.  

•  PRP (platelet rich plasma ) 



  

  

● Αζβεζηνπνηόο ηελνληίηηδα ηνπ ππεξαθαλζίνπ 

Ι.   Φάζε ελαπόζεζεο . 

ΙΙ.   Νέθνο. 

ΙΙΙ.  Φάζε απνξξόθεζεο. 

► Shock Wave  

► !  ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε αξζξνζθνπηθά 



  

  

● Έμσ Δπηθνλδπιίηηδα  ή Αγθώλαο   ησλ Σεληζηώλ.  

    (tennis elbow ) 

 - Δθθπιηζηηθή δηεξγαζία  ….ησλ εθηεηλόλησλ 

► Απνθπγή επώδπλεο δξαζηεξηόηεηαο, 

- brace 

- θ/ζ 

-Έθρπζε θνξηηδόλεο  

-Shock wave therapy 

- !!! 6 -12/12 

- ρεηξνπξγηθή ? 



  

  

● Δζσ  Δπηθνλδπιίηηδα . ( golfer elbow) 

  
 - Σελνληνπάζεηα ηεο έθθπζεο  ησλ   

θακπηήξσλ/πξεληζκνύ  

 - Γ.Γ. από ηελ σιέληα λεπξίηηδα (23%-50%) 

►παγνζεξαπεία, αλάπαπζε, δηαθνξνπνίεζε   

    ησλ δξαζηεξηνηήησλ, θπζηθνζεξαπείεο  

    ή έγρπζε απμεηηθώλ παξαγόλησλ.  

 



  

  

● Η  Τπεξδηάηαζε ησλ Πξνζαγσγώλ  

 
- Απνηειεί ηνλ πην ζπλεζηζκέλν ηξαπκαηηζκό ησλ 

 αζιεηώλ  ζηε  βνπβσληθή ρώξα ζε πνζνζηό 10-18%. 

  - Παξάγνληεο θηλδύλνπ :  

 - Μεησκέλν εύξνο θίλεζεο ησλ απαγσγώλ. 

 - Μεησκέλε δύλακε ησλ πξνζαγσγώλ . 

 - Βηνκεραληθέο αλσκαιίεο ηνπ θάησ άθξνπ  

   (ππεξβνιηθόο πξεληζκόο, αληζνζθειία).  

 - Αληζνξξνπία ηνπ κπτθνύ ζπζηήκαηνο    

   ηνπ ηζρίνπ. 

 - Μπτθή θόπσζε.   

► πεξίνδν αλάπαπζεο , πξηλ ηελ   

    θπζηνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε.  



  

  

● Σελνληίηηδα ηνπ επηγνλαηηδηθνύ (΄΄Jumper’s knee΄΄) 

 

 
► παζνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ επηγνλαηηδηθνύ 

ηέλνληα,  

είηε ζηελ πεξηνρή ηεο έθθπζεο ζηνλ άλσ πόιν,  

ή ηεο πξόζθπζεο (θαηάθπζεο) ζηνλ θάησ πόιν 

 ηεο επηγνλαηίδαο 

► παγνζεξαπεία, αλάπαπζε, δηαθνξνπνίεζε   

    ησλ δξαζηεξηνηήησλ, θπζηθνζεξαπείεο  

    ή έγρπζε απμεηηθώλ παξαγόλησλ.  



  

  

● Σελνληίηηδα ηνπ αρηιιείνπ ηέλνληα  

► θύξηνο ηέλνληαο ησλ κπώλ ηεο γάκπαο . 

► ππεξβνιηθή θαηαπόλεζε  

► πλερή ζύζπαζε ηνπ δηθέθαινπ γαζηξνθλεκίνπ              

     θαη πειµαηηθνύ µπ.  

► Απνθπγή δξαζηεξηόηεηαο 

    - θ/ζ 

    - Shock wave . 

  



  

  

● Σελνληίηηδα ηνπ αρηιιείνπ ηέλνληα  

► * Σξέμηµν ζε αλώµαιεο θαη ζθιεξέο επηθάλεηεο.  

► Οπίζζηνη θλεµηαίνη µύεο µε απμεκέλε ηάζε.  

► Αδπλακία ησλ νπίζζηνη θλεµηαίνη µπώλ   

► Αθαηάιιεια παπνύηζηα. 

► Πιαηππνδία .Τπέξ-πξεληζκόο.  

► Απνθπγή δξαζηεξηόηεηαο 

    - θ/ζ 

    - Shock wave . 

  

 * Muller  & Blyth : 30% 



  

► 31 % ησλ αζιεηηθώλ θαθώζεσλ 

► αζιεηέο  ειηθίαο  35- 50 εηώλ 

► εξαζηηέρλεο  - θπξίσο ηνπ αββαηνθύξηαθνπ 



  

  ► ΦΑΗ Ι : Γηαθνπή αζιεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο,   

παγνζεξαπεία, επίδεζε,   αλάξξνπε ζέζε,  αληηθιεγκνλώδε 

θαξκαθεπηηθή αγσγή, παζεηηθή θηλεηνπνίεζε. 

 

 ►ΦΑΗ ΙΙ: Παγνζεξαπεία, παζεηηθέο δηαηάζεηο, 

αληηθιεγκνλώδε, ξεύκαηα, ηζνκεηξηθέο αζθήζεηο 

 

 ►ΦΑΗ ΙΙΙ: Παγνζεξαπεία, ελεξγεηηθέο δηαηάζεηο, 

αληηθιεγκνλώδε, ξεύκαηα, ηζνηνληθέο θαη ηζνθηλεηηθέο αζθήζεηο 



  

  

►  ΦΑΗ ΙV: Παγνζεξαπεία, δηαηάζεηο, ηζνθηλεηηθέο 

αζθήζεηο, αζθήζεηο ηδηνδεθηηθόηεηαο, ηξέμηκν, 

ζπγθεθξηκέλεο αζθήζεηο πνδνζθαίξνπ 

 ►ΦΑΗ V: Δπηζηξνθή ζην άζιεκα, αζθήζεηο πξόιεςεο 

βαζηζκέλεο ζην πξόγξακκα 11+ ηεο FIFA 



  

  



  

  



  

  

Θεξαπεία & εξσηήκαηα : 

● Πόζν θαηξό ζα πξέπεη έλαο ηέλνληαο                                    

   λα  μεθνπξάδεηαη, όηαλ  ν αζζελήο            

   παξνπζηάδεη ηα  πξώηα  ζπκπηώκαηα ? 

  
● Πνηνο  είλαη  ν  ξόινο ησλ θπζηθώλ κέζσλ   

   ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ  πάγνπ ? 

● Σν ζεξαπεπηηθό καζάδ ζηνλ ηέλνληα 

   επηηαρύλεη ηελ επνύισζε ? 



  

  

Θεξαπεία & εξσηήκαηα : 

● Πνηεο είλαη νη ελδείμεηο γηα ρεηξνπξγηθή 

   επέκβαζε ζηνπο ηέλνληεο ? 

 ● Σα (NSAIDs) ή ηα  θνξηηθνζηεξνεηδή  επηηαρύλνπλ                                         

    ηελ επνύισζε ηνπ ηέλνληα ?  

 ● Πνηό είλαη ην θαιύηεξν πξσηόθνιιν  

    απνθαηάζηαζεο  γηα ηελ ελίζρπζε ελόο ηέλνληα    

    κε ηεληίλσζε ? 



  

  

Θεξαπεία : 

•  Υεηξνπξγηθή παξέκβαζε 

 •  Μειινληηθέο θαηεπζύλζεηο   

 ► ε  πξνζεθηηθή εμέιημε ηεο απνθαηάζηαζεο κεηά 

από ρεηξνπξγηθή επέκβαζε  !  * 

► όζνλ αθνξά ηε ζύλζεζε ηνπ θνιιαγόλνπ ?                             

► Η θπζηνινγηθή  επνπισηηθή  δηαδηθαζία  ηνπ  

ηέλνληα θαζώο θαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα  ησλ 

πνιπάξηζκσλ θπζηθώλ  κέζσλ, απαηηεί  

πεξηζζόηεξε  κειέηε θαη έξεπλα !  ? 

• 70-80 % & απνθαηάζηαζε  4-6 /12  

• (Coleman , Am. J. sports Med.2000) 
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