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ΓΕΝΙΚΑ

Τα προβλήματα που σχετίζονται με παθολογία κάποιου
τένοντα αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι της αθλητικής
φυσικοθεραπείας. Υπολογίζεται πως περίπου 11% των
δρομέων θα υποφέρουν από πόνο στον Αχίλλειο τένοντα,
ενώ το 20% των αθλητικών τραυματισμών στο γόνατο
οφείλεται σε παθολογία του επιγονατιδικού τένοντα.
Άλλοι τένοντες επιρρεπείς σε τραυματισμούς είναι το
πέταλο των στροφέων στον ώμο, οι καμπτήρες και οι
εκτείνοντες τένοντες του καρπού, ο εγγύς τένοντας των
οπίσθιων μηριαίων καθώς και οι προσαγωγοί μύες του
ισχίου στην βουβωνική περιοχή. Οι τενοντοπάθειες είναι
ένας αρκετά συχνός τραυματισμός και, εάν δεν
αντιμετωπιστεί σωστά και εγκαίρως μπορεί να αποδειχθεί
μοιραίος ακόμα και για την καριέρα του αθλητή.
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ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
Στην πλειονότητα των περιπτώσεων ο πόνος είναι καλά
εντοπισμένος στην περιοχή του συμπτωματικού τένοντα
και συνήθως σχετίζεται με κάποια δραστηριότητα π.χ
τρέξιμο, άλμα, κάποια κίνηση με βάρη στο γυμναστήριο
κ.ά. Κατά τα αρχικά στάδια της τενοντοπάθειας ο πόνος
είναι παρών στα πρώτα λεπτά της δραστηριότητας και
καθώς ζεσταινόμαστε αυτός υποχωρεί. Ο πόνος
εμφανίζεται ξανά μετά τη δραστηριότητα και καθώς το
σώμα μας κρυώνει. Ο πόνος είναι αρκετά οξύς στα αρχικά
στάδια της παθολογίας, ενώ γίνεται πιο αμβλύς όσο τα
συμπτώματα επιμένουν.
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ΑΙΤΙΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η εμφάνιση των
συμπτωμάτων οφείλεται σε υπέρχρηση των τενόντων.
Ιδιαίτερα στους τένοντες των κάτω άκρων η
επαναλαμβανόμενη αποθήκευση και απελευθέρωση
ενέργειας (λειτουργία του τένοντα), χωρίς την απαραίτητη
περίοδο ξεκούρασης ανάμεσα στις προπονήσεις, φαίνεται
πως επηρεάζει τη σύνθεση του τένοντα.
Ένας ακόμα παράγοντας ο οποίος φαίνεται να συμβάλλει
σημαντικά στην εμφάνιση συμπτωμάτων είναι η απότομη
αλλαγή των φορτίων. Για παράδειγμα ένας αθλητής ο
οποίος είναι συνηθισμένος στο τρέξιμο σε επίπεδο δρόμο
και ξαφνικά αρχίζει να προπονείται σε λόφους ή ένας
ποδοσφαιριστής ο οποίος επιστρέφει στις προπονήσεις
μετά από καλοκαιρινές διακοπές. Η απότομη αυτή αλλαγή
στο είδος και στην ένταση των φορτίων φαίνεται πως
είναι από τις σημαντικότερες αιτίες της τενοντοπάθειας.
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Τέλος, η συμπίεση του τένοντα, π.χ. σε μια οστική δομή,
είναι ακόμα ένας παράγοντας που ο φυσικοθεραπευτής θα
πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του. Για παράδειγμα ο τένοντας
των γλουτιαίων μυών συμπιέζεται ενάντια στο μείζων
τροχαντήρα κατά την προσαγωγή του ισχίου. Υπό
φυσιολογικές συνθήκες η συμπίεση αυτή είναι απόλυτα
ανεκτή από τον τένοντα και δεν είναι αρκετή να
προκαλέσει την τενοντοπάθεια. Σε περιπτώσεις όμως
υπέρχρησης ή απότομης αλλαγής των φορτίων οι θέσεις
αυτές συμπίεσης είναι κάτι που ο φυσικοθεραπευτής θα
πρέπει να αναλογιστεί και ίσως να χρειαστεί να
τροποποιήσει κατά τη θεραπεία.
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10 ΑΛΗΘΕΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΝΟΝΤΕΣ
1. Η πλήρης ξεκούραση αντενδείκνυται
για την αντιμετώπιση της τενοντοπάθειας
Ενώ η μερική διακοπή ή η τροποποίηση
των δραστηριοτήτων ειναι επιθυμητή και
πολλές φορές απαραίτητη, η πλήρης
ξεκούραση φαίνεται πως δεν προσφέρει
τίποτα μακροπρόθεσμα. Στην πλειονότητα
των περιπτώσεων η πλήρης ξεκούραση
δημιουργεί μια πλασματική εικόνα
βελτίωσης παραπλανώντας τον ασθενή, ο
οποίος πιστεύει πως πλέον μπορεί να
επιστρέψει στις δραστηριότητες που έκανε
πριν την έναρξη των συμπτωμάτων. Πολύ
γρήγορα όμως τα συμπτώματα
επιστρέφουν και πολλές φορές είναι
χειρότερα σε σχέση με πριν.
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2. Η θεραπευτική άσκηση είναι η θεραπεία
επιλογής για την τενοντοπάθεια
Η επιστημονική έρευνα είναι αρκετά ξεκάθαρη στην
περίπτωση της τενοντοπάθειας. Η μόνη θεραπεία με
αποδεδειγμένα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα είναι η
άσκηση. Ένα πρόγραμμα σταδιακής φόρτισης του
παθολογικού τένοντα είναι ο μόνος τρόπος, ώστε ο
ασθενής να δει πραγματική βελτίωση στα συμπτώματά
του, η οποία όχι μόνο θα διαρκέσει αλλά και θα
συμβάλλει στην πρόληψη από μελλοντικούς
τραυματισμούς.

3. Η τροποποίηση των φορτίων είναι εξαιρετικά
σημαντική
Όπως είπαμε παραπάνω η πλήρης ξεκούραση
αντενδείκνυται, η τροποποίηση των φορτίων ωστόσο
είναι εξαιρετικά σημαντική. Και εδώ είναι που ο
φυσικοθεραπευτής θα παίξει σημαντικό ρόλο. Είναι αυτός
που πρέπει να γνωρίζει ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος
για να διαφοροποιήσει την επίπονη δραστηριότητα χωρίς
να επιβαρύνει τον τένοντα, αλλά και ταυτόχρονα, να
διατηρήσει το μυοσκελετικό και καρδιοαναπνευστικό
σύστημα του ασθενή σε καλό επίπεδο.
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4. Η θεραπευτική άσκηση πρέπει να είναι
εξατομικευμένη
Κάθε ασθενής είναι διαφορετικός. Οι ανάγκες, οι στόχοι ,
η προσωπικότητα, το παρελθόν, το επίπεδο φυσικής
κατάστασης και πολλοί άλλοι παράγοντες είναι
διαφορετικοί σε κάθε ασθενή. Γι'αυτό το λόγο η θεραπεία
μας πρέπει να είναι εξατομικευμένη. Χωρίς το λεπτομερές
ιστορικό του ασθενή, η θεραπεία μας δεν μπορεί ποτέ να
είναι εξατομικευμένη. Εκεί λοιπόν βρίσκεται η ουσία της
αξιολόγησης και της θεραπείας μας.

5. Η τενοντοπάθεια θέλει χρόνο για να βελτιωθεί
Όποιος έχει υποφέρει από κάποιο είδος τενοντοπάθειας
γνωρίζει καλά πως ο πόνος στον τένοντα θέλει το χρόνο
του. Ο φυσικοθεραπευτής έχει διάφορα "εργαλεία'', τα
οποία μπορούν να βελτι
΄ωσουν το αίσθημα του πόνου
βραχυπρόθεσμα, ωστόσο η πραγματική βελτίωση παίρνει
χρόνο. Κατά συνέπεια, ο ασθενής πρέπει να είναι
υπομονετικός και να εμπιστευτεί τη διαδικασία.
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6. Η τενοντοπάθεια σπάνια βελτιώνεται
μακροπρόθεσμα με παθητικές θεραπείες
Όπως αναφέραμε παραπάνω ο φυσικοθεραπευτής σας
μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορες τεχνικές ή ''εργαλεία''
ώστε να βελτιώσει το αίσθημα του πόνου. Η πραγματική
αιτία της τενοντοπάθειας ωστόσο, δε θα αντιμετωπιστεί
ποτέ χωρίς τις κατάλληλες θεραπευτικές ασκήσεις, οι
οποίες θα αυξήσουν την ανοχή του τένοντα στα φορτία.
Αν η φυσικοθεραπεία που κάνετε αποτελείται μόνο από
παθητικά μέσα, τότε θα πρέπει να αρχίσετε να ψάχνετε
για άλλο φυσικοθεραπευτή.

7. Η τενοντοπάθεια δεν είναι μια κλασική
φλεγμονώδης αντίδραση, αν και υπάρχουν στοιχεία
φλεγμονής
Ιστολογικές μελέτες παθολογικού τένοντα έδειξαν πως η
φλεγμονή (-ίτιδα σημαίνει φλεγμονή) δεν είναι η αιτία
εμφάνισης των συμπτωμάτων. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο
τις τελευταίες δεκαετίες στη διεθνή βιβλιογραφία
χρησιμοποιείται ο όρος-ομπρέλα ''τενοντοπάθεια'', ο
οποίος υποδηλώνει παθολογία στον τένοντα χωρίς να
περιγράφει ακριβώς τον μηχανισμό πίσω από τα
συμπτώματα.
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8. Η αιτία εμφάνισης των συμπτωμάτων είναι
πολυπαραγοντική
Κάθε παθολογία μη τραυματικής αιτιολογίας είναι πάντα
πολυπαραγοντική. Η ανάπτυξη συμπτωμάτων (και
συγκεκριμένα πόνου) σπάνια μπορεί να αποδοθεί σε ένα
συγκεκριμένο γεγονός ή δραστηριότητα. Αυτό ισχύει
ιδιαίτερα όταν τα συμπτώματα επιμένουν πάνω από τρεις
μήνες. Σε αυτή την περίπτωση, άλλοι παράγοντες όπως οι
πεποιθήσεις του ασθενή, οι φόβοι του, ο κοινωνικός του
περίγυρος κ.ά. πρέπει να ληφθούν υπόψιν. Σε ασθενείς με
τενοντοπάθεια η έναρξη των συμπτωμάτων έχει λίγο πιο
ξεκάθαρη αιτιολογία. Συνήθως οι ασθενείς περιγράφουν
μια ξαφνική αλλαγή των δραστηριοτήτων τους (π.χ.
ξεκίνησαν ένα καινούριο άθλημα) ή μια ξαφνική αύξηση
των φορτίων (π.χ. ένας δρομέας που είναι συνηθισμένος
στα 5 χιλιόμετρα ξαφνικά αρχίζει να προπονείται για
μαραθώνιο). Η διεξοδική λήψη ιστορικού ωστόσο, είναι
εξαιρετικά σημαντική, κα
΄θως ο φυσικοθεραπευτής θα
πρέπει να γνωρίζει τυχόν υποκείμενες παθήσεις
(σακχαρώδης διαβήτης, προβλήματα του θυρεοειδούς
κ.ά.), συνήθειες του ασθενή (κάπνισμα, αλκοόλ κ.ά.),
χρήση στεροειδών κ.ά γιατί όλα αυτά μπορούν να
επηρεάσουν την υγεία του τένοντα.
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9. Η ιστική βλάβη που μπορεί να παρατηρηθεί στις
απεικονιστικές εξετάσεις δεν ισούται με πόνο
Το γεγονός ότι μια μαγνητική ή ένας διαγνωστικός υπέρηχος
μπορεί να δείξει μια βλάβη στον τένοντα, χωρίς αυτή να ισούται
υποχρεωτικά και με πόνο, είναι μια μεγάλη αλήθεια που
δυστυχώς δεν επικοινωνείται αρκετά στους ασθενείς μας. Καθώς
μεγαλώνουμε οι τένοντές μας φθείρονται και η σύστασή τους
αλλάζει. Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με την ύπαρξη πόνου.
Είναι μια φυσιολογική αλλαγή στο σώμα μας, όπως οι ρυτίδες στο
πρόσωπό μας ή τα γκρίζα μαλλιά στην κεφαλή μας. Το πιο
κλασικό παράδειγμα είναι ίσως ο τένοντας του υπερακάνθιου μυ
στον ώμο μας. Ένα τεράστιο ποσοστό ανθρώπων άνω της ηλικία
των 50 θα παρουσιάσει ρήξη στον τένοντα αυτό. Μιλάμε για ένα
τεράστιο ποσοστό ανθρώπων, το οποίο δεν έχει ΚΑΝΕΝΑ
σύμπτωμα. Συνεπώς, μια ρήξη ή μια παθολογία σε κάποιον
τένοντα από μόνη της δε μας λέει τίποτα για την ύπαρξη ή μη των
συμπτωμάτων. Η κλινική εικόνα είναι ΠΑΝΤΑ πιο σημαντική.

10. Στις περισσότερες περιπτώσεις η ιστική βλάβη
μένει αμετάβλητη ακόμα και μετά τη βελτίωση των
συμπτωμάτων
Ένα ακόμα στοιχείο το οποίο προστίθεται στην παραπάνω
παράγραφο είναι πως η ρήξη ή η βλάβη σε κάποιον τένοντα θα
παραμείνει αμετάβλητη ακόμα και όταν τα συμπτώματα
περάσουν. Ο τένοντας μπορεί να μοιάζει ακριβώς ο ίδιος κάτω
από το μικροσκόπιο, ωστόσο ο ασθενής δεν έχει πλέον πόνο.
Αυτό που κρατάμε είναι ότι το τι έδειξε μια μαγνητική δεν
αποτελεί θανατική ποινή. Η κλινική εικόνα, η λειτουργικότητα
του μέλους και η σωστή αποκατάσταση είναι πολύ πιο σημαντικοί
παράγοντες τους οποίους πρέπει να πάρουμε υπόψιν μας.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Οι τενοντοπάθειες είναι δυστυχώς ένα πολύ συχνό πρόβλημα
που αντιμετωπίζουν όχι μόνο οι αθλητές αλλά και άνθρωποι που
κάνουν μια καθιστική ζωή. Τα αίτια του προβλήματος είναι
πολυπαραγοντικά και γι' αυτόν τον λόγο ο φυσικοθεραπευτής θα
πρέπει να αφιερώσει αρκετό χρόνο, ώστε να κατανοήσει το
πρόβλημα και να φτάσει στη λύση του ''παζλ''.
Η θεραπευτική άσκηση είναι η μόνη που δίνει μακροπρόθεσμα
αποτελέσματα και θα πρέπει να είναι εξατομικευμένη στον κάθε
ασθενή.
Το συγκεκριμένο ebook δεν έχει στόχο να αντικαταστήσει τον
γιατρό ή τον φυσικοθεραπευτή σας.
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Εάν τα συμπτώματα επιμένουν ή εάν βιώνεις
επαναλαμβανόμενους τραυματισμούς, μη
διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας.
Το Recovery δημιουργήθηκε για να βοηθάει
ανθρώπους σαν κι εσένα να απολαμβάνουν
τη ζωή και το α
΄θλημα το οποίο αγαπούν.
Με εκτίμηση,
Recovery team
MOVE MORE.
MOVE BETTER.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΛΙΔΗΣ

Φυσικοθεραπευτής OMT-MSc, MACP, CSP, AACP
Εξειδικευθείς στις Μυοσκελετικές παθήσεις
Φυσικοθεραπευτής Birmingham City FC και
The Royal Orthopaedic Hospital

www.recoveryphysio.gr
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