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Περίληψη
Το σύνδρομο κοπώσεως της κνήμης είναι ένας κοινώς τραυμα-

τισμός μεταξύ των αθλητών, σκοπός αυτού του άρθρου είναι να 
μελετήσει την βιβλιογραφία όσο αναφορά κυρίως την πρόληψη, 
την θεραπεία και την αποκατάσταση των αθλητών και να παρου-
σιάσει τις τελευταίες εξελίξεις στους προτεινόμενους μηχανισμούς 
και μεθόδους πρόληψης. Ενθαρρυντικά δεδομένα έχουμε από την 
χρήση στα παπούτσια των αθλητικών πελμάτων για την απορ-
ρόφηση των κραδασμών και τον έλεγχο του πρηνισμού, ωστόσο 
αρκετοί συγγραφείς καταλήγουν ότι τόσο η πρόληψη όσο η αντι-
μετώπιση του συνδρόμου παρουσιάζει δυσκολίες και χρειάζεται 
επιπλέον μελέτη.
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The medial tibial stress syndrome is a common problem 

among athletes, the purpose of this article is to review the liter-
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OΡΙΣΜΟΣ
Ο όρος shin splints ή σύνδρομο κοπώσεως της 

κνήμης αναφέρεται σε πόνο και δυσφορία στο οπί-
σθιο και έσω τμήμα της κνήμης που προκαλείται 
από επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα σε σκλη-
ρές επιφάνειες ή υπερβολική χρήση των εκτεινό-
ντων μυών του άκρου ποδός (Stretanski 2008). 
Συνώνυμα του όρου περιλαμβάνουν τον όρο σύν-
δρομο κοπώσεως της έσω επιφάνειας της κνήμης 
ή περιοσταλγία της έσω επιφάνειας της κνήμης 
(Stretanski 2008). Shin splints συμβαίνουν πιο 
συχνά σε αθλητές με απότομη αύξηση της έντα-
σης ή της διάρκειας της άσκησης. Αθλητές υψηλού 
κινδύνου θεωρούνται εκείνοι που συμμετέχουν σε 
αθλήματα υψηλής καταπόνησης όπως είναι το πο-
δόσφαιρο και η καλαθοσφαίριση, οι αθλητές με-
γάλων αποστάσεων, τα αθλήματα υπαίθρου όπως 
επίσης και οι αθλητές της ενόργανης και του μπα-
λέτου (Stretanski 2002), ωστόσο το σύνδρομο 
έχει παρατηρηθεί και μελετηθεί και σε άτομα του 
στρατιωτικού τομέα (Johnson 2006). 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Η αιτιολογία του συνδρόμου δεν έχει οριστεί 

σαφώς και πιστεύεται πως είναι πολυπαραγοντι-
κή. Παράγοντες κινδύνου μπορούν να χωριστούν 
σε εξωγενείς και ενδογενείς (Wilder 2008). Σημα-
ντικός ενδογενής παράγοντας είναι η περιοστίτιδα 
πού αναπτύσσεται στην περιοχή εξαιτίας της έλξης 
του περιοστέου της κνήμης από τον υποκνημίδιο 
και τον οπίσθιο κνημιαίο. Άλλοι ενδογενείς πα-
ράγοντες περιλαμβάνουν ανατομικές διαταραχές 
όπως αυξημένη έσω στροφή της κνήμης, η υπερ-
βολική μηριαία πρόσθια απόκλιση, η αυξημένη 
γωνία Q και ο υπερπρηνισμός της υπαστραγαλι-
κής άρθρωσης, που διαταράσσει τη φόρτιση της 
καμάρας του πέλματος. Επιπλέον σημαντικό ρόλο 
έχει η μυϊκή αδυναμία του οπισθίου κνημιαίου, του 
προσθίου κνημιαίου, του υποκνημιδίου και του γα-
στροκνημίου, η οποία οδηγεί σε επιρρέπεια των 
μυών σε κόπωση που με τη σειρά της μεταβάλει 
το μηχανισμό του τρεξίματος και επιφέρει κόπω-
ση στη κνήμη. Επίσης η έλλειψη ελαστικότητας του 
τρικέφαλου κνημιαίου έχει συσχετιστεί άμεσα με 
το σύνδρομο Η ασυμμετρία στην μυϊκή ισορροπία 
κυρίως των οπισθίων μηριαίων και του τετρακέφα-
λου μπορεί να επιφέρει μεταβολές στη φόρτιση και 
την καταπόνηση που δέχεται η κνήμη. Εκτός του 

κάτω άκρου αδυναμία των μυών του κορμού, της 
λεκάνης και των ισχίων είναι σημαντικός παράγων 
κινδύνου. Ακόμη διαταραχές στη λειτουργία της 
σπονδυλικής στήλης, της ιερολαγόνιας άρθρωσης 
και η ανισοσκελία μπορεί να συσχετιστούν με το 
σύνδρομο. (Stretanski 2008, Wilder 2004). 

Εξωγενείς παράγοντες περιλαμβάνουν τον ακα-
τάλληλο εξοπλισμό κυρίως τα φθαρμένα υποδήμα-
τα ή με χωρίς απορροφητικές σόλες που δεν προ-
σφέρουν επαρκή απορρόφηση των κραδασμών, 
δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρο σε ανώμα-
λο, σκληρό ή σε κεκλιμένο έδαφος. Τα λανθασμέ-
να προγράμματα εξάσκησης φαίνεται πως είναι μια 
από της κυριότερες συνιστώσες του συνδρόμου, 
αφού οι αθλητές συχνά υπερβάλουν κατά την δι-
άρκεια της προπόνησης επιδιώκοντας σε σύντομο 
χρονικό διάστημα να επιτύχουν πολλούς στόχους 
αυξάνοντας απότομα τη διάρκεια και τη συχνότητα 
της άσκησης .Η εβδομαδιαία προπόνηση που πε-
ριλαμβάνει περισσότερα από τριάντα δύο χιλιόμε-
τρα κατά προσέγγιση λειτουργεί ως προδιαθεσικός 
παράγοντας για την ανάπτυξη συνδρόμων υπέρ-
χρησης των κάτω άκρων Επιπλέον η συμμετοχή σε 
αθλήματα με συχνές εκκινήσεις και αιφνίδιες στά-
σεις ή απότομες αλλαγές στην κατεύθυνση, καθώς 
και το ιστορικό προηγούμενων τραυματισμών των 
κάτω άκρων δρουν σαν επιβαρυντικός παράγοντας 
( Wilder 2004)

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Η παθοφυσιολογία του συνδρόμου δεν είναι σα-

φώς καθορισμένη, ωστόσο ερευνητές απέδωσαν 
τον πόνο του συνδρόμου στον ερεθισμό του περι-
οστέου από την διάσπαση των ινών του Sharpey 
που συνδέουν την περιτονία του υποκνημίδιου με 
την κνήμη μέσου του περιοστέου και από το οίδη-
μα του υποκνημίδιου (Kortebein 2000). Ενώ υπάρ-
χει και η άποψη ότι το σύνδρομο είναι αποτέλεσμα 
επαναλαμβανόμενης πίεσης που προκαλείται από 
δυνάμεις πρόσκρουσης που προκαλούν κόπωση 
στον υποκνημίδιο. Ως αποτέλεσμα η επαναλαμβα-
νόμενη κνημιαία κάμψη ή κύρτωση και οι ταλαντώ-
σεις που δημιουργούνται με την σειρά τους επι-
βαρύνουν την δυνατότητα αναδιαμόρφωσης της 
κνήμης (Couture 2002, Beck 1998). 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
Ο ασθενής παραπονιέται κυρίως για ασαφή και 
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διάχυτο άλγος του κάτω άκρου κατά μήκος του 
άπω μισού της κνήμης που συνδέεται με την έναρ-
ξη της άσκησης. Στην αρχή της άσκησης ο πόνος 
είναι εντονότερος και σταδιακά υποχωρεί όσο η 
άσκηση συνεχίζεται και εντός ολίγων λεπτών από 
την διακοπή της. Όσο ο τραυματισμός εξελίσσεται, 
άλγος εμφανίζεται με λιγότερη δραστηριότητα και 
μπορεί να εμφανίζεται ακόμη και στη ξεκούραση.
(Stretanski 2008). Για αυτό το λόγο είναι πολύ ση-
μαντικό να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με την 
εβδομαδιαία δραστηριότητα των ασθενών και να 
καθορίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τις απο-
στάσεις που διανύει, το ρυθμό, το έδαφος , τα υπο-
δήματα και τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα προπό-
νησής του.

Οι αθλήτριες φαίνεται πως έχουν 1,5 με 3,5 φο-
ρές μεγαλύτερο κίνδυνο να εξελιχθεί το σύνδρομο 
σε κάταγμα κοπώσεως σε σύγκριση με τους άν-
δρες αθλητές. Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός 
ότι οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη επίπτωση στην 
εμφάνιση μειωμένης οστικής πυκνότητας και οστε-
οπόρωσης. Επομένως θα πρέπει να υπάρχει ένας 
υψηλός βαθμός υποψίας σε αθλήτριες με πολλα-
πλά κατάγματα κοπώσεως και μη φυσιολογική έμ-
μηνο ρύση για διατροφικές διαταραχές και κυρίως 
υπασβεστιαιμία. 

ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Η φυσική εξέταση του κάτω άκρου αποκαλύ-

πτει στην έσω επιφάνεια της κνήμης, όπου είναι η 
έκφυση του οπισθίου κνημιαίου και του υποκνη-
μίδιου, ευαισθησία κατά την ψηλάφηση ιδιαίτερα 
στο άπω και μέσω τμήμα της, ενώ η πρόσθια επι-
φάνεια της κνήμης είναι συνήθως μη ευαίσθητη. 
Αντίσταση κατά την πελματιαία κάμψη ή την κάμψη 
των δακτύλων και η έκταση των δακτύλων μπορεί 
να επιδεινώσουν τα συμπτώματα. Τα νευροαγγει-
ακά συμπτώματα είναι συνήθως απόντα. Επειδή 
το σύνδρομο συνδυάζεται αρκετά συχνά με ανα-
τομικές ανωμαλίες του κάτω άκρου θα πρέπει να 
αξιολογήσουμε τη ραιβότητα και τη βλαισότητα, 
του γόνατος, την στροφή της κνήμης, την πρόσθια 
απόκλιση του μηριαίου, ανωμαλίες της καμάρας 
του πέλματος, την παρουσία ανισοσκελίας, τη κι-
νητικότητα του αστραγάλου και της υπαστραγαλι-
κής άρθρωσης. Η φυσική εξέταση συνεχίζεται με 
την αξιολόγηση της μυϊκής ισχύος και της ελαστι-
κότητας των μυών της κνήμης και του μηρού, την 

σταθερότητα του κορμού και της πυέλου μέσω της 
ικανότητας των ασθενών να διατηρούν ισορρο-
πημένη την πύελο κατά τη μονοποδική στήριξη ή 
όταν βρίσκονται σε θέση γέφυρας με ευθειασμένο 
τον κορμό και το γόνατο σε εβδομήντα μοίρες κλί-
ση. Εν συνεχεία θα αξιολογηθεί η λειτουργία της 
σπονδυλικής στήλης, όπου θα αναζητηθούν σημεία 
ασυμμετρίας, ευαισθησίας και μειωμένης κινητικό-
τητας σε ολόκληρο το μήκος της, ενώ θα αναζητη-
θεί και πιθανή ανισοσκελία συγκρίνοντας το ύψος 
των έσω σφυρών .Εν τέλει θα εξετάσουμε τα υπο-
δήματα των αθλητών μας και θα παρατηρήσουμε 
το τρόπο με τον οποίο οι ασθενείς περπατάνε και 
τρέχουν. (Stretanski 2002).

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Το λεπτομερές ιστορικό, που συνοδεύεται με 

λεπτομερή κλινική εξέταση, είναι επαρκή για να 
διαγνώσουν το σύνδρομο. Οι περαιτέρω απεικο-
νίσεις που ενδεχομένως πραγματοποιηθούν δεν 
είναι απαραίτητες για την διάγνωση του συνδρό-
μου και γίνονται με γνώμονα τον αποκλεισμό κά-
ποιου κατάγματος κοπώσεως ή κάποιας άλλης πα-
θολογίας. Ωστόσο εάν ο ασθενής δεν βελτιώνεται 
με την συντηρητική θεραπεία μπορεί να γίνει μια 
ακτινογραφία κνήμης η οποία θα είναι συνήθως 
αρνητική τις πρώτες δυο με τρεις εβδομάδες από 
την έναρξη του τραυματισμού( Stretanski 2002). 
Ακτινογραφίες ασθενών με χρόνιο σύνδρομο μπο-
ρεί να δείξουν περιοστική εξόστωση και πάχυν-
ση του περιοστέου. Από την άλλη πλευρά, στους 
ασθενείς που θα αναπτύξουν κάταγμα κοπώσεως 
μπορεί να παρατηρείται μια ακτινοδιαυγής γραμ-
μή κατάγματος στην ακτινογραφία. Η ύπαρξη ενός 
κατάγματος κοπώσεως μπορεί να ισχυροποιηθεί 
με την εκτέλεση μαγνητικής τομογραφίας ή ενός 
σπινθηρογραφήματος τριπλής φάσης όπου θα δεί-
ξει διάχυτη επιμήκη πρόσληψη σκιαγραφικού στην 
οπίσθια επιφάνεια της κνήμης στη καθυστερημένη 
φάση(Barry, Mc Guire 1998). Η μαγνητική τομο-
γραφία φαίνεται να πλεονεκτεί έναντι του σπινθη-
ρογραφήματος γιατί μπορεί να διακρίνει και άλλους 
τραυματισμούς των μαλακών μορίων και επιπλέον 
μπορεί να δείξει την διαβάθμιση του τραυματισμού 
από το αρχικό περιοστικό οίδημα (βαθμού 1), στη 
επεκτεινόμενο περιοστικό οίδημα και οίδημα του 
μυελού των οστών(βαθμός 2 ως 3) και τέλος το 
κάταγμα κοπώσεως του φλοιού( βαθμός 4).(24)
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ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Πρόσθιο σύνδρομο 
κοπώσεως της κνήμης

ασαφή διάχυτο άλγος 
κατά την πρόσθια και έξω 
επιφάνεια της κνήμης, το 
οποίο είναι χειρότερο στην 
έναρξη της άσκησης και 
βελτιώνεται στη συνέχεια

Έσω σύνδρομο κοπώσεως 
της κνήμης

ασαφή διάχυτο άλγος 
κατά την οπίσθια και έσω 
επιφάνεια της κνήμης, το 
οποίο είναι χειρότερο στην 
έναρξη της άσκησης και 
βελτιώνεται στη συνέχεια

Κάταγμα κοπώσεως της 
κνήμης ή της περόνης

άλγος κατά την 
δραστηριότητα, με περιοχική 
ευαισθησία πάνω από 
την εστία του κατάγματος 
και πιθανή ακτινοδιαυγής 
γραμμή κατάγματος στην 
ακτινογραφία της κνήμης

Σύνδρομο χρόνιου 
διαμερίσματος της κνήμης

τα συμπτώματα αρχίζουν 
κατά προσέγγιση δέκα 
λεπτά από την έναρξη της 
δραστηριότητας, με πιθανή 
μείωση της αισθητικότητας 
και της κινητικότητας του 
άκρου ποδός και υποχωρούν 
τριάντα λεπτά μετά το πέρας 
της άσκησης

Τενοντίτιδα του Αχιλλείου 
τένοντα 
   
του προσθίου κνημιαίου 
   

άλγος στην οπίσθια 
επιφάνεια της πτέρνας

άλγος στην πρόσθια 
επιφάνεια του αστραγάλου 
και αδυναμία στην ραχιαία 
κάμψη του άκρου ποδός

Επίσης είναι πολύ σημαντικό για τον ιατρό να 
διαφοροδιαγνώσει το σύνδρομο κοπώσεως της 
έσω επιφάνειας της κνήμης από το άκρως επείγον 
σύνδρομο οξέως διαμερίσματος, όπου θα έχου-
με στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ιστορικό 
τραύματος που συνοδεύεται με πόνο δυσανάλογα 
έντονο με την κλινική κατάσταση του ασθενούς 
και που αναπαράγεται με την παθητική έκταση του 
άκρου ποδός( Stretanski 2002). Η κνημιαία περι-
οστίτιδα έχει περιγραφεί ακόμη και ως η αρχική 
εκδήλωση της οζώδους πολυαρθρίτιδας, αλλά η 
αγγειίτιδα προβάλει συνήθως ως αρθρίτιδα κυ-
ρίως των μεγάλων αρθρώσεων των κάτω άκρων 
με συνοδές μυαλγίες που μπορεί να συνοδεύονται 
από συστηματικές, δερματικές, νεφρικές, καρδιαγ-
γειακές, γαστρεντερικές και νευρικές εκδηλώσεις 
(16). Το πρωτογενές αδαμαντίνωμα, ένας χαμηλού 
βαθμού πρωτογενής όγκος των οστών έχει επίσης 

περιγραφεί ότι αναπτύσσεται στη διάφυση και την 
μετάφυση των μακρών οστών με επικρατέστερο 
οστό της κνήμης, το οποίο προβάλει με άλγος το 
οποίο μπορεί να διαρκεί από μήνες μέχρι χρόνια 
και κατά την κλινική εξέταση της κνήμης μπορεί να 
ψηλαφάται μια μάζα, ενώ από την ακτινογραφία 
μπορεί να παρατηρείται τοξοειδής παραμόρφω-
ση της κνήμης(17). Άλλες λιγότερο συχνές αιτίες 
περιλαμβάνουν τη μυϊκή καταπόνηση, την οσφυ-
ϊκή ριζοπάθεια, όπου ο ασθενής παρουσιάζει κυ-
ρίως οσφυαλγία και ριζιτικού τύπου άλγους που 
μπορεί να επεκτείνεται από τον γλουτό μέχρι και 
τα κάτω άκρα και επιδεινώνεται στη καθιστή θέση 
ενώ βελτιώνεται με την ανέγερση σε όρθια θέση. 
Η παγίδευση του περονιαίου νεύρου προβάλει  με 
ασαφές άλγος και παραισθησίες στην ραχιαία επι-
φάνεια του άκρου ποδός. Επιπλέον διαφοροδια-
γνωστικό πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει το 
σάρκωμα που προβάλει κυρίως ως μια ανώδυνη 
διογκωμένη μάζα και το οστεοσάρκωμα που εμ-
φανίζεται κυρίως στη δεύτερη δεκαετία της ζωής, 
πιο συχνά στο εγγύς τμήμα της κνήμης ή το άπω 
τμήμα του μηριαίου με ταχέως επιδεινούμενο πόνο 
και διόγκωση στη περιοχή. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Στην οξεία φάση του τραυματισμού η αρχική 

αντιμετώπιση ανεξαρτήτου ηλικίας ή επιπέδου 
αθλητικής δραστηριότητας θα πρέπει να είναι η 
μη χειρουργική αντιμετώπιση. Το πρώτο βήμα της 
θεραπείας είναι η ανάπαυση. Ακόμη και σε ήπιες 
περιπτώσεις ο αθλητής θα πρέπει να διακόψει 
επαναλαμβανόμενες ασκήσεις που καταπονούν 
το κατώτερο μέρος του σώματος για δύο με έξι 
εβδομάδες. Σε αυτό το στάδιο μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί και φυσικοθεραπεία με υπερήχους, υδρο-
μασάζ, ηλεκτρική διέγερση και μη σταθμισμένη βά-
διση αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία ότι κάποια από 
τις τεχνικές αυτές υπερέχει των άλλων.(Beck 1998, 
Kortebein 2000, Wilder 2008). Τα μη στεροειδή 
αντιφλεγμονώδη φάρμακα και τα επιθέματα πάγου 
στην προσβεβλημένη περιοχή για δεκαπέντε με εί-
κοσι λεπτά μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση 
του πόνου. 

Στην υποξεία φάση του συνδρόμου θα πρέπει να 
γίνεται τροποποίηση του προγράμματος προπόνη-
σης και να διορθωθούν πιθανές ανατομικές ανω-
μαλίες. Οι τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιηθούν 
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για αυτό το σκοπό είναι η μείωση της απόστασης 
της έντασης και της διάρκειας της άσκησης κατά 
πενήντα τις εκατό. Επιπλέον οι ασθενείς θα πρέπει 
να ενσωματώσουν στη προπόνηση τους ασκήσεις 
και αθλήματα με χαμηλή επιβάρυνση για το σώμα 
τους όπως είναι το στατικό ποδήλατο, το ποδήλα-
το δρόμου, η κολύμβηση και το τρέξιμο μέσα σε 
πισίνα. Με το πέρας των εβδομάδων οι αθλητές 
μπορούν σταδιακά και με αργό ρυθμό να αυξάνουν 
την ένταση και την διάρκεια της άσκησης καθώς 
επίσης και να ενσωματώσουν ασκήσεις με άλματα 
και τρέξιμο σε κεκλιμένο επίπεδο με την προϋπό-
θεση ότι παραμένουν ελεύθεροι άλγους. Αντιθέτως 
θα πρέπει να περιορίσουν ασκήσεις που αναπαρα-
γάγουν το αίσθημα άλγους. Οι ασθενείς θα πρέπει 
επίσης να έχουν ένα συστηματικό πρόγραμμα δια-
τάσεων κυρίως των μυών της γαστροκνημιαίας πε-
ριοχής και μυϊκής ενδυνάμωσης των κάτω άκρων, 
με επίκεντρο κυρίως στους μύες που είναι υπεύ-
θυνοι για την έξω στροφή του άκρου ποδός (πε-
ρονιαίοι μύες) και για την έσω στροφή (πρόσθιος 
και οπίσθιος κνημιαίος). Επίσης ιδιαίτερα ευεργε-
τικό για την βελτίωση της μηχανικής του τρεξίμα-
τος είναι η ενδυνάμωση των μυών του κορμού και 
των γλουτιαίων. Το τρέξιμο θα ήταν προτιμότερο 
να γίνεται σε συνθετικό τάπητα ή σε χορτάρι και 
να αποφεύγονται διαδρομές σε κεκλιμένα επίπεδα 
και σκληρές επιφάνειες. Τα αθλητικά υποδήματα 
θα πρέπει να εφαρμόζουν κατάλληλα και να αντι-
καθίστανται κάθε 400 με 800 χιλιόμετρα αφού οι 
απορροφητικές σόλες χάνουν την απορροφητική 
τους ικανότητα μετά από αυτά τα χιλιόμετρα Η 
χρήση πελμάτων για την απορρόφηση των κραδα-
σμών έχει τα πιο ενθαρρυντικά αποτελέσματα για 
την μείωση της καταπόνησης και την διόρθωση της 
κακής ευθυγράμμισης των κάτω άκρων(Johnson 
2006). Οι ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας προσφέρουν 
μια εξαιρετική νευρομυϊκή εκπαίδευση στον οργα-
νισμό και μπορούν να βελτιώσουν την ισορροπία 
και τη σταθερότητα των αρθρώσεων, βοηθώντας 
έτσι στη προσαρμογή του σώματος σε ανώμαλες 
επιφάνειες τρεξίματος και αποτρέποντας ένα νέο 
τραυματισμό. 

Σε αθλήτριες με το σύνδρομο ή με υψηλό κίν-
δυνο εμφάνισής του συστήνεται η σωστή ρύθμιση 
του ασβεστίου με συμπληρώματα διατροφής και η 
λήψη βιταμίνης D.

Εάν το περπάτημα είναι επώδυνο τότε συστήνε-

ται η χρήση βακτηρίας για προσωρινή αποφόρτιση 
του πάσχοντος άκρου και ξεκούραση, ενώ η το-
ποθέτηση νάρθηκα συστήνεται μόνο επί ύπαρξης 
κατάγματος κοπώσεως. .

Επομένως οι τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγί-
ες με ένα θεραπευτικό πρόγραμμα από ξεκούραση, 
ενδυνάμωση, κρυοθεραπεία και τροποποίηση του 
προγράμματος περπατήματος και τρεξίματος οδη-
γεί σε σημαντική ύφεση των συμπτωμάτων στην 
πλειοψηφία των ασθενών. 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η χειρουργική θεραπεία έχει ένδειξη επί απο-

τυχίας της συντηρητικής θεραπείας. Αν και η χει-
ρουργική επέμβαση είναι σπάνια αναφέρεται ότι 
περιλαμβάνει τομή της περιτονίας του εν τω βάθει 
οπισθίου διαμερίσματος και απελευθέρωση των 
επώδυνων τμημάτων του περιοστέου της κνήμης 
όπου συνδέεται ο έσω υποκνημίδιος (Barry και Mc 
Guire 1996).

Ωστόσο, ακόμη και αν η χειρουργική επέμβαση 
είναι αποτελεσματική στην ανακούφιση του πόνου, 
μπορεί να αφήσει τον ασθενή με μόνιμα ελλείμ-
ματα στη μυϊκή ισχύ και η πλήρη επιστροφή στον 
αθλητισμό δεν επιτυγχάνεται πάντα, ενώ και τα 
αποτελέσματα ως προς την πλήρη υποχώρηση των 
συμπτωμάτων ποικίλουν (Yates 2003).

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Μόλις τα συμπτώματα έχουν μειωθεί το πρό-

γραμμα αποκατάστασης επικεντρώνεται στη βελ-
τίωση της μυϊκής δύναμης, την ευελιξία και την 
αντοχή και την αποτροπή επανάληψης της ζημίας 
(Windsor, Chambers 1998).Οι πρωτογενείς μύες 
που πιστεύεται ότι εμπλέκονται στο σύνδρομο εί-
ναι ο μακρός καμπτήρας των δακτύλων και του 
πέλματος. Άλλοι επιστήμονες έχουν ενοχοποιήσει 
τον οπίσθιο κνημιαίο αλλά η περιοχή κατάφυση 
του είναι περισσότερο οπίσθια από την περιοχή του 
τυπικού συνδρόμου (Beck 1994).

Οι ασκήσεις διάτασης του προσθίου διαμε-
ρίσματος της κνήμης, οι διατάσεις του αχίλλειου 
τένοντα και στο σύνολο τους οι ασκήσεις για την 
ευλυγισία του κατωτέρου τμήματος του σώματος 
είναι πολύ σημαντικές. Οι αθλητές θα πρέπει να 
έχουν πλήρως εύρος κίνηση, συμμετρικά με το υγι-
ές άκρο και να αποκαταστήσουν όσο τον δυνατόν 
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καλύτερα την μυϊκή ισχύ στο πάσχον άκρο στο ίδιο 
επίπεδο προ του τραυματισμού πριν την επιστροφή 
στην προηγούμενη δραστηριότητα και στον αντα-
γωνισμό. Βελτίωση της ευελιξίας, της δύναμης και 
της αντοχής των εμπλεκόμενων μυών και η απο-
φυγή παραγόντων που συμβάλλουν στο σύνδρομο 
είναι τα βασικά στοιχεία του προγράμματος απο-
κατάστασης.

ΠΡΟΛΗΨΗ
Αν και καμία μέθοδος πρόληψης δεν έχει αποδει-

χθεί σε σταθερή βάση αποτελεσματική για το σύν-
δρομο, αρκετές μέθοδοι έχουν αποδειχτεί χρήσιμες 
όπως τα πέλματα για την απορρόφηση των κραδα-
σμών και τον έλεγχο του πρηνισμού του άκρου πο-
δός και πιστοποιημένα προγράμματα τρεξίματος. 
Οι ασκήσεις διάτασης των κάτω άκρων έχει απο-
δειχτεί ότι δεν προστατεύουν από την εμφάνιση 
του συνδρόμου. Τα πέλματα για την απορρόφηση 

των κραδασμών είναι μια από τις λίγες μεθόδους 
πρόληψης που έχουν δείξει ενθαρρυντικά αποτε-
λέσματα. Μια συστηματική ανασκόπηση έδειξε ότι 
σε τέσσερις μελέτες που αξιολογήθηκε η χρήση 
των πελμάτων που απορροφούν τους κραδασμούς 
έναντι ομάδων ελέγχου που δεν χρησιμοποιούσαν 
πέλματα έδειξαν μείωση του αριθμού του συνδρό-
μου στην ομάδα των πελμάτων.

Επειδή ένας αδύναμος ή κουρασμένος μυς δεν 
μπορεί να απορροφήσει την καταπόνηση και να 
σκεδάσει τις δυνάμεις αντίδρασης του εδάφους, 
αυτές μεταδίδονται στο οστό αυξάνοντας τον κιν-
δύνου τραυματισμού. 

Ωστόσο δεν υπάρχουν συγγραφείς μέχρι σήμερα 
που να έχουν καθορίσει το ποσοστό απορρόφησης 
κραδασμών από τα πέλματα των παπουτσιών που 
είναι απαραίτητο για την διάχυση των δυνάμεων 
και την πρόληψη του συνδρόμου.
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