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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΞΕΩΝ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΜΕ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Αθανάσιος Φόρτης, Μιχαήλ Λαλουδάκης, Σοφία Βρέττα, Αναστάσιος Δήμας, Σταύρος Μερτζέλος, 

Ορθ/κη κλινική  Παναρκαδικό νοσοκομείο Τρίπολης

Σκοπός

Στην παρούσα μελέτη, έγινε σύγκριση της ενδοσκοπικής και υπερηχογραφικής υποβοήθησης, στην διαδερμική συρραφής των ρήξεων του Αχιλλείου

τένοντα.  

Υλικό & μέθοδος

Πρόκειται για μία αναδρομική μελέτη. Από το 2003 

έως το 2017, εικοσιέξι ασθενείς (24 άντρες και δύο 

γυναίκες) ηλικίας από 28-46 ετών χειρουργήθηκαν 

για ρήξη Αχιλλείου τένοντα. Σε δεκαπέντε από αυτούς 

εφαρμόστηκε η ενδοσκοπική υποβοήθηση 

Έλεγχος της ρήξης του Αχιλλείου. Στην δεύτερη εικόνα το αρθροσκοπικό probe

Διεκβολή βελόνας διά του τένοντα Έλεγχος ράμματος (βέλος)



και στους υπόλοιπους η συρραφή έγινε με την 

βοήθεια υπερήχου. 

Και στις δύο περιπτώσεις εφόσον η σύγκλειση του 

κενού δεν ήταν αρκετά ικανοποιητική η συρραφή 

ενισχύονταν από 1ή 2 ράμματα
Διεκβολή βελόνας ράμματος διά του τένοντα (βέλη)

Τελικός έλεγχος της σύγκλεισης της ρήξης Έλεγχος της σύσφιγξης των ραμμάτων και της 
σύγκλεισης του κενού σε πραγματικό χρόνο 



Αποτελέσματα

Όλοι οι ασθενείς είχαν πολύ καλό αποτέλεσμα σύμφωνα με την 

τροποποιημένη κλίμακα Merckel. Δύο ασθενείς στην αρθροσκοπική ομάδα 

είχαν μια παροδική νευραλγία του γαστροκνημιαίου νεύρου. Δεν υπήρξαν 

φλεγμονές ή προβλήματα επούλωσης δέρματος. Όλοι εκτός από τους 

ασθενείς με την νευραλγία, ήσαν απολύτως ικανοποιημένοι και δήλωσαν, ότι 

δεν θα είχαν πρόβλημα να επαναλάβουν την επέμβαση σε περίπτωση ρήξης 

και του άλλου Αχιλλείου τους.

Μέτρηση του αριθμού των ενεργητικών άρσεων της πτέρνης. 

Ο μετρητής είχε μία ακτίνα Laser και κατέγραφε σε αύξοντα 

αριθμό κάθε διακοπή της ακτίνας.

Συμπεράσματα

Τόσο η ενδοσκοπική, όσο και η υπερηχογραφική υποβοήθηση στις ρήξεις 

Αχιλλείου φαίνονται χρήσιμες στον προσδιορισμό του αρχικού κενού και στην 

σύγκλεισή του. Βοηθούν στον έλεγχο της εξόδου των ραμμάτων από τα άκρα 

της ρήξης και αποφεύγεται η αναδίπλωση των άκρων κατά την συρραφή.

Ο υπέρηχος επιπλέον βοηθά στον έλεγχο της διεκβολής του ράμματος μέσα 

από την κύρια μάζα του τένοντα και την αποφυγή του γαστροκνημιαίου

νεύρου, κάτι που δεν μπορεί να γίνει με το αρθροσκόπιο.


