
Περίληψη

Η κλειστή ρήξη του καταφυτικού τένοντα του προσθίου κνημι-
αίου μυός είναι αρκετά σπάνια και ελάχιστες περιπτώσεις έχουν 
περιγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία. Παρουσιάζεται η περίπτω-
ση ασθενούς ηλικίας 65 ετών με κλειστή  ρήξη του τένοντα του 
προσθίου κνημιαίου που αντιμετωπίσθηκε χειρουργικά τις πρώτες 
ημέρες μετά την κάκωση. Περιγράφεται λεπτομερώς η χειρουρ-
γική τεχνική και το πρωτόκολλο αποκατάστασης. Η χειρουργι-
κή αποκατάσταση της ρήξης του τένοντα σε πρώτο χρόνο δίνει 
τα καλύτερα αποτελέσματα ενώ η καθυστερημένη αντιμετώπιση 
απαιτεί συνήθως χρήση τενόντιων μοσχευμάτων σε συνδυασμό με 
τενοντομεταθέσεις δίνοντας συνήθως χειρότερα αποτελέσματα 
από την πρωτογενή συρραφή.
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Εισαγωγή

Η κλειστή ρήξη του καταφυτικού τένοντα του 
προσθίου κνημιαίου είναι σπάνια κλινική οντότη-
τα, η οποία συνήθως αφορά σε άνδρες στην 5η-7η 
δεκαετία της ζωής τους (Bernstein 1995). Ελά-
χιστες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί στη διεθνή 
βιβλιογραφία, ίσως διότι τα συμπτώματα δεν αξι-
ολογούνται σωστά τόσο από τον ασθενή όσο και 
από τον ιατρό (Neuber et al, 1998).

Η ρήξη προκαλείται συνήθως μετά από απότομη 
πελματιαία κάμψη του άκρου ποδός ενώ το πόδι 
βρίσκεται σε θέση πρηνισμού (eversion) και ταυ-
τόχρονη σύσπαση του πρόσθιου κνημιαίου μυός 
(Patten et al 2000). Στις περισσότερες περιπτώσεις 
συνυπάρχει τοπική εκφυλιστική τενοντοπάθεια, 
που οφείλεται είτε σε συστηματικές νόσους ή σε 
τοπικές εγχύσεις κορτικοστεροειδών. (Mc Master 
et al 1933). Δευτεροπαθής ρήξη του τένοντα μπο-
ρεί να παρατηρηθεί σε ασθενείς με ρευματοειδή  
αρθρίτιδα, ψωρίαση (Aydingoz et al 2002) καθώς 
και σε ασθενείς με ουρική αρθροπάθεια λόγω 
εναποθέσεων κρυστάλλων ουρικού μονονατρίου 
εντός του τένοντα. Σε αρκετές περιπτώσεις παρα-
τηρείται τενοντοπάθεια σε ασθενείς με ιστορικό 
πρόσφατης λήψης κινολονών. Στις περιπτώσεις 
αυτές ο τένοντας μπορεί να υποστεί ρήξη ακό-
μη και με χαμηλής έντασης βία (Koenning et al 
1996).

Περιγραφή περιπτώσεως

Άνδρας ηλικίας 65 ετών προσήλθε στα εξωτε-
ρικά ιατρεία,  αιτιώμενος κλειστή κάκωση δεξιού 
άκρου ποδός η οποία συνέβη προ τεσσάρων ημε-
ρών. Η κάκωση συνέβη λόγω απώλειας του βημα-
τισμού κατά την καθοδο κρασπέδου πεζοδρομίου. 
Αποτέλεσμα της κάκωσης ήταν η άμεση εμφάνιση 
πόνου κατά την έσω επιφάνεια του άκρου ποδός 
και της ποδοκνημικής, με συνοδό οίδημα και δυ-
σχέρεια στη βάδιση.

Ο ασθενής προ τριμήνου είχε λάβει σιπροφλο-
ξασίνη για δύο εβδομάδες ως αγωγή για χρό-
νια προστατίτιδα. Κατά την κλινική  εξέταση ο 
ασθενής εμφάνιζε το χαρακτηριστικό βάδισμα 

της πτώσης του δεξιού άκρου ποδός. Συνυπήρχε 
έντονο οίδημα και εκχύμωση του δεξιού άκρου 
ποδός περιφερικά του έσω σφυρού. Η ραχιαία 
έκταση της ποδοκνημικής, χωρίς αντίσταση ήταν 
δυνατή σε κάποιο βαθμό λόγω της σύσπασης 
των εκτεινόντων των δακτύλων, η πτερνοβάδιση 
όμως του δεξιού ποδός ήταν αδύνατη. Η ραχιαία 
έκταση με ταυτόχρονο υπτιασμό του ποδός ήταν 
επίσης αδύνατη.

Κατά την ψηλάφηση υπήρχε κενό στην περιοχή 
όπου φυσιολογικά ανευρίσκεται ο τένοντας του 
οπισθίου κνημιαίου ενώ παράλληλα διαπιστώθη-
κε μικρή διόγκωση στη περιοχή του σταυρωτού 
συνδέσμου της ποδοκνημικής. Η κλινική διά-
γνωση ήταν ρήξη του καταφυτικού τένοντα του 
προσθίου κνημιαίου μυός. Η απλή ακτινογραφία 
του άκρου ποδός ήταν φυσιολογική , η μαγνητική 
τομογραφία όμως επιβεβαίωσε τη διάγνωση (ει-
κόνα 1).

Ο ασθενής παρά την ηλικία των 65 ετών παρα-
μένει δραστήριο και αθλητικό άτομο (καθημερινό 
βάδην 10 km) και έτσι στη συγκεκριμένη περί-
πτωση αποφασίσθηκε χειρουργική αντιμετώπιση. 
Η επέμβαση έγινε την 9η ημέρα από την κάκωση 
οπότε και το οίδημα του άκρου ποδός είχε υπο-
χωρήσει.
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Εικόνα 1. Μαγνητική τομογραφία του ασθενούς όπου 
διακρίνεται το κεντρικό κολόβωμα του τένοντα (λευκό 
βέλος) , που περιβάλλεται από ποσότητα υγρού εντός 

του τενοντίου ελύτρου.  



Χειρουργική τεχνική 

Με ραχιαία αναισθησία έγινε τομή περίπου 
8cm κατά μήκος της πορείας του τένοντα από 
το ύψος του έσω σφυρού μέχρι τη βάση του 1ου 
μεταταρσίου. Μετά από τμηματική διάνοιξη του 
τενόντιου ελύτρου του προσθίου κνημιαίου έγι-

νε παροχέτευση του αιματώματος. Το κεντρικό 
κολόβωμα του τένοντα βρέθηκε κάτω από τον 
σταυρωτό σύνδεσμο της ποδοκνημικής. Ο τένο-
ντας είχε αποσπαστεί πλήρως από την κατάφυσή 
του (βάση του 1ου μεταταρσίου-1ο σφηνοειδές) 
χωρίς όμως ύπαρξη αποσπαστικού κατάγματος 
(εικόνα 2,3).
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Εικόνα 2. Στο κάτω 
άκρο της τομής δια-
κρίνεται το κεντρικό 
κολόβωμα του τένο-
ντα (γκρίζο βέλος), 
το οποίο παρουσιάζει 
εκφύλιση. Στο άνω 
άκρο της τομής (λευκό 
βέλος), διακρίνεται η 
κατάφυση του τένοντα 
στο περιφερικό τμήμα 
του 1ου σφηνοειδούς

Εικόνα 3. Διακρίνεται 
το κεντρικό κολόβωμα 
του τένοντα. Στο 1ο 
σφηνοειδές εχει ήδη 
τοποθετηθεί η πρώτη 
οστική άγκυρα.



Με τον άκρο πόδα σε θέση ραχιαίας έκτασης 
και υπτιασμού έγινε επανακαθήλωση του τένοντα 
στο 1ο σφηνοειδές αφού πρώτα δημιουργήθηκε 
αιμάσουσα οστική κοίτη στην περιοχή καθήλω-
σης. Η καθήλωση έγινε με δύο οστικές άγκυρες 3 
mm και ράμματα Νο 2 (εικόνα 4,5) . Η συρραφή 
ολοκληρώθηκε με απλές ενισχυτικές ραφές στο 

γύρω περιόστεο (εικόνα 6). Η μετεγχειρητική πο-
ρεία του ασθενούς ήταν ομαλή.

 Το μετεγχειρητικό πρωτόκολλο αποκα-
τάστασης περιλάμβανε:

Εφαρμογή ΚΠ γύψου για τέσσερις εβδομά-1) 
δες, χωρίς φόρτιση με τον άκρο πόδα σε ραχιαία 
έκταση και υπτιασμό.
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Εικόνα 4,5 Συρραφή του τένοντα.



Μετά την 42) η εβδομάδα εφαρμόσθηκε κη-
δεμόνας ποδοκνημικής σταθερής γωνίας 90ο ο 
οποίος αφαιρούνταν μία φορά την ημέρα για κι-
νησιοθεραπεία (παθητική κινητοποίηση από την 
ουδέτερη θέση έως την πλήρη ραχιαία έκταση).

Στις έξι εβδομάδες επιτράπηκε η σταδιακή 3) 
φόρτιση με τη χρήση του κηδεμόνα και η έναρξη 
ενεργητικών κινήσεων της ποδοκνημικής χωρίς 
αντίσταση.

Ο κηδεμόνας αφαιρέθηκε στις οκτώ εβδομά-4) 
δες και ο ασθενής άρχισε να φορτίζει πλήρως το 
σκέλος.

Με τη συμπλήρωση τριών μηνών ο ασθενής 5) 
επέστρεψε πλήρως στις καθημερινές του δραστη-
ριότητες.

Κατά τον επανέλεγχο, δέκα μήνες μετά την 
επέμβαση, ο ασθενής παρουσίαζε φυσιολογικό 
βάδισμα, η ισχύς του δεξιού πρόσθιου κνημιαίου 

ήταν 5/5 και η πτερνοβάδιση γινόταν φυσιολογι-
κά. Η κινητικότητα της ποδοκνημικής ήταν φυ-
σιολογική και παρουσίαζε μόνο 5ο έλλειμμα πελ-
ματιαίας κάμψης δεξιά. Το αποτέλεσμα κρίθηκε 
άριστο.

Συζήτηση
 
Οι περισσότερες ρήξεις του καταφυτικού τέ-

νοντα του πρόσθιου κνημιαίου παρατηρούνται 
μετά από στροφικές κακώσεις της ποδοκνημικής 
με ταυτόχρονη απότομη πελματιαία κάμψη του 
άκρου ποδός. Ο έντονος αρχικά πόνος και η αί-
σθηση αδυναμίας του ποδός αμέσως μετά την κά-
κωση προκαλούν δυσχέρεια στην πλήρη φόρτιση 
του πάσχοντος σκέλους. Μέσα σε διάστημα μίας 
ώρας η κατάσταση του ασθενούς βελτιώνεται αι-
σθητά ώστε να μπορεί να βαδίσει, παρατηρείται 
όμως δυσχέρεια στη ραχιαία έκταση του ποδός 
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Εικόνα 6. Ολοκλήρωση της συρραφής. Διακρίνονται τα σημεία εισόδου των οστικών αγκυρών στο 1ο σφηνοειδές 
(γκρίζα βέλη) καθώς και οι ενισχυτικές ραφές στο γύρω περιόστεο (λευκά βέλη)
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στη φάση αιώρησης, πτώση του άκρου ποδός και 
υπερέκταση των δακτύλων σε μια προσπάθεια να 
αναπληρωθεί από τους εκτείνοντες των δακτύ-
λων η αδυναμία ραχιαίας έκτασης από τον πρό-
σθιο κνημιαίο (Kasyap et al 1987).

Κατά την κλινική εξέταση, σε περιπτώσεις πλή-
ρους ρήξεως παρατηρείται ψηλαφητό κενό κατά 
μήκος της πορείας του τένοντα, ενώ το κεντρικό 
κολόβωμα  μπορεί να ψηλαφάται στο  ύψος του 
σταυρωτού συνδέσμου της ποδοκνημικής. Οίδη-
μα και εκχύμωση παρατηρούνται στις πρόσφατες 
περιπτώσεις. Στην όχι σπάνια περίπτωση που ο 
ασθενής προσέρχεται αρκετές εβδομάδες μετά 
την κάκωση λόγω της πτώσης του ποδός κατά τη 
βάδιση και τα οξέα συμπτώματα έχουν παρέλθει, 
θα πρέπει να αποκλεισθούν διαφοροδιαγνωστικά 
η πάρεση του περονιαίου νεύρου και το χρόνιο 
σύνδρομο προσθίου διαμερίσματος της κνήμης 
(Neuber et al 1998).

Το υπερηχογράφημα και ιδιαίτερα η μαγνητική 
τομογραφία είναι πολύ χρήσιμα για την επιβεβαί-
ωση της διάγνωσης. Σε περίπτωση πλήρους ρήξε-
ως τα ευρήματα της MRI είναι έλλειμμα συνέχει-
ας του τένοντα, πάχυνση του κεντρικού τμήματος 
του τένοντα (λόγω συρρίκνωσης) και παρουσία 
αρκετής ποσότητας υγρού εντός του τενόντιου 
ελύτρου. Στις μερικές ρήξεις παρατηρείται παθο-
λογικό σήμα κατά μήκος του τένοντα που περι-
βάλλεται από αρκετή ποσότητα υγρού εντός το 
τενόντιου ελύτρου (Gallo et al 2004).

Η συντηρητική θεραπεία θα πρέπει να επιλέγε-
ται μόνο σε μερική ρήξη του τένοντα και σε ηλι-
κιωμένους ασθενείς χαμηλών απαιτήσεων και με 
συνοδές παθολογικές καταστάσεις που καθιστούν 
τη χειρουργική αντιμετώπιση υψηλού κινδύνου 
(Marcarian et al 1998). Η συντηρητική αντιμετώ-
πιση συνίσταται σε εφαρμογή ΚΠ γύψου για έξι 
εβδομάδες με την ποδοκνημική σε 90ο ραχιαία 
έκταση και υπτιασμό. Απώτερες επιπλοκές της 
συντηρητικής θεραπείας είναι η αδυναμία διόρ-
θωσης της πτώσης του άκρου ποδός (drop foot), 
επίκτητη βλαισοπλατυποδία και οστεοαρθρίτιδα 
της υπαστραγαλικής (Trout et al 2000).

Σε νεότερους ασθενείς υψηλών απαιτήσεων 
πρέπει να επιλέγεται πάντα η χειρουργική θερα-
πεία. Η χειρουργική προσπέλαση γίνεται με ελα-

φρά κυρτή τομή κατά μήκος του τένοντα από το 
ύψος του σταυρωτού συνδέσμου ως το ύψος της 
βάσης του 1ου μεταταρσίου. Το τενόντιο έλυτρο 
θα πρέπει να διανοίγεται επιμήκως, με διατήρηση 
όμως του τμήματός του που βρίσκεται κάτω από 
τον εγκάρσιο σύνδεσμο ωστε να εξασφαλιστούν 
ομαλές συνθήκες ολίσθησης του τένοντα μετά την 
συρραφή και να αποφευχθεί η δημιουργία συμφύ-
σεων. Σε περίπτωση που το περιφερικό κολόβωμα 
είναι μικρότερο από 1.5 cm, τότε δε θα πρέπει να 
γίνεται τελικοτελική συρραφή αλλά καθήλωση 
του τένοντα στο οστούν. Καλύτερα αποτελέσμα-
τα επιτυγχάνονται με την επανακαθήλωση του 
τένοντα στην ανατομική του θέση που είναι η έσω 
επιφάνεια του 1ου σφηνοειδούς και μικρό τμήμα 
της βάσης του 1ου μεταταρσίου. Σε περίπτωση 
που αυτό δεν είναι δυνατό τότε η καθήλωση γίνε-
ται κεντρικότερα, συνήθως στο σκαφοειδές. Στις 
περιπτώσεις που αντιμετωπίζονται μετά από τις 
τρεις πρώτες εβδομάδες από την κάκωση η απο-
κατάσταση χωρίς παρεμβολή τενόντιου μοσχεύ-
ματος είναι σχεδόν πάντα αδύνατη (Moberg et al 
1947, Kaush et al 1998, Patten et al 2000, Trout et 
al 2000, Otte et al 2002). Στην περίπτωση αυτή οι 
δυνατότητες που υπάρχουν είναι:

Α) Τενοντομεταφορά του προσθίου κνημιαίου 
στο μακρό εκτείνοντα το μεγάλο δάκτυλο και στη 
συνέχεια μεταφορά της κατάφυσης του εκτείνο-
ντα το μεγάλο δάκτυλο στο 1ο σφηνοειδές (δηλ. 
στην κατάφυση του προσθίου κνημιαίου).

Β) Τενοντοεπιμήκυνση του προσθίου κνημιαί-
ου. Γίνεται επιμήκης διαχωρισμός του ½ του πά-
χους του τένοντα (split graft) ξεκινώντας από το 
επίπεδο της μυοτενόντιας συμβολής. Το ελεύθερο 
½ του τένοντα συρράπτεται πλαγιοπλάγια με το 
άλλο ½ αφου μεταφερθεί 5 cm περιφερικότερα, 
και στη συνέχεια καθηλώνεται στην κατάφυσή 
του (Wong et.al 2003).

Γ) Χρήση τενοντίου μοσχεύματος από τον 
εκτείνοντα του 5ου δακτύλου.

Στις περιπτώσεις που έχουν περάσει πάνω από 
τρεις μήνες από την κάκωση τα αποτελέσματα 
της χειρουργικής θεραπείας δεν είναι προβλέψιμα 
διότι ο πρόσθιος κνημιαίος μυς έχει ήδη υποστεί 
ατροφία (Van Acker et al 2006). Στη βιβλιογραφία 
αναφέρεται μόνο μία περίπτωση καθυστερημένης 
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(πέντε μήνες μετά την κάκωση) αποκατάστασης 
με τενοντομεταφορά του μακρού εκτείνοντα το 
μεγάλο δάκτυλο. Τα μακροπρόθεσμα αποτελέ-
σματα όμως δεν ήταν τα αναμενόμενα διότι ο 
ασθενής συνέχισε να εμφανίζει πτώση του άκρου 
ποδός κατά τη βάδιση.

Abstract

Operative treatment for closed rupture of the 
anterior tibial tendon. Case report. 

N. Chaftikis, A. Vrettakos, N Vachaviolos, A. Tsatsos.

Orthopaedic Department
    B' Hospital IKA, Thessaloniki

Closed rupture of the anterior tibial tendon is un-
common. Only a few cases have been reported in 
the literature. We present a 65 year old man with 
closed rupture of the  tibialis anterior tendon after 
injury who underwent surgical treatment. We de-
scribe the operative technique for both primary and 
delayed repair. Primary surgical repair is indicated 
in younger, active individuals. It appears that early 
diagnosis and treatment provides the best clinical 
results.

key words: tibialis anterior closed rupture.
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