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ΣΚΟΠΟΣ

Ο υπερηχογραφικός έλεγχος αποτελεί τη μέθοδο εκλογής στην διαγνωστική
προσέγγιση του τραύματος των μαλακών μορίων. Σκοπός αυτής της εργασίας
είναι να παρουσιάσουμε την φυσιολογική ανατομία του Αχιλλείου τένοντα και
την τεχνική της υπερηχογραφικής απεικόνισης του για την ανάδειξη των
συχνότερων βλαβών που μπορεί να απασχολήσουν τον ειδικευόμενο
Ακτινολογίας στο Τμήμα Επειγόντων.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

Ο Αχίλλειος τένοντας είναι ο ισχυρότερος τένοντας στο ανθρώπινο σώμα.
Θα παρουσιάσουμε την ανατομία και τα σημεία που οφείλει να γνωρίζει ο
ειδικευόμενος Ακτινολογίας για την υπερηχογραφική απεικόνιση του
Αχιλλείου, την ανάδειξη της φύσεως των βλαβών που μπορεί να
συναντήσει και την αναγνώριση και αποφυγή των πιθανών pitfalls της
μεθόδου.



Ο Αχίλλειος τένοντας (Α.Τ), είναι ο πιο παχύς και ο πιο
ισχυρός από όλους τους τένοντες του σώματος και
αποτελεί τον κοινό καταφυτικό τένοντα του
γαστροκνημίου και του υποκνημιδίου μυός.
Περίπου 8 εκατοστά πάνω από την πτέρνα γίνεται

ένωση και σχηματίζεται ο αχίλλειος τένοντας.
Αρχίζει περίπου από το μέσο της κνήμης, φέρεται
κατόπιν πίσω από την αστραγαλοκνημική διάρθρωση
και καταφύεται τελικά στο κύρτωμα της πτέρνας.
Ανάμεσα στο άνω τμήμα του κυρτώματος και τον
τένοντα παρεμβάλλεται ορογόνος θύλακος του Α.Τ.
Έχει μήκος περίπου 15 εκατοστά, πλάτος 12-15 χιλιοστά
και πάχος 5-6 χιλιοστά.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ

Αποτελείται από πυκνό συνδετικό ιστό με ίνες κολλαγόνου που είναι τοποθετημένες όλες
µαζί, παράλληλα µε την κατεύθυνση της δύναµης. Κάθε ίνα κολλαγόνου είναι
τοποθετηµένη σε αγωγούς που περιέχουν αγγεία αίµατος και νευρώδεις ίνες. Οι τενοσίτες
είναι ειδικευµένοι ινοβλαστώµατα που βρίσκονται µαζί µε τους αγωγούς. Οι αγωγοί
περιβάλλονται από επιτενόντιο, το οποίο περιβάλλεται από το παρατενόντιο. Το κενό
ανάµεσα στο επιτενόντιο και παρατενόντιο είναι γεµάτο από λεπτή, λιπαρή ταινία από
υγρό, το οποίο επιτρέπει την ολίσθηση του τένοντα κατά τη διάρκεια της κίνησης.



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ

Σε αντίθεση µε άλλους τένοντες ο αχίλλειος τένοντας δεν έχει πραγµατική τενόντια θήκη.
Αντίθετα, περιβάλλεται εξωτερικά από το παρατενόντιο (από µαλακό ιστό), το
µεσοτενόντιο (µέσο στρώµα) και το επιτενόντιο (εσωτερικό πολύ λεπτό στρώµα που
περιβάλλει τον ίδιο τον τένοντα).

(Kager’s fat : η περιοχή μεταξύ του μακρού καμπτήρα

του μεγάλου δακτύλου, του ΑΤ και του αστραγάλου).

Στον αχίλλειο τένοντα παρέχεται σχετικά

µικρή ποσότητα αίµατος, είτε άµεσα από

την ένωση των µυών µε τον τένοντα, είτε

έµµεσα από την ένωση του τένοντα µε

την οστική επιφάνεια. Η παροχή αίµατος

είναι μεγαλύτερη στο µεσοτενόντιο στρώµα.

Το μεσαίο τριτημόριο του τένοντα είναι

σχεδόν ανάγγειο.



ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ US ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Επιμήκης τομή:
Η έκφυσή του απεικονίζεται στο σημείο όπου

παχύνεται η περιτονία του γαστροκνημίου και
λεπτύνεται το κάτω άκρο του υποκνημίδιου μυός.
Οι ίνες κολλαγόνου δίνουν εικόνα λεπτών,
παράλληλων, υπερηχογενών γραμμών.
Με υψηλής συχνότητας κεφαλές μπορεί να
απεικονισθεί το παρατενόντιο ως δύο ηχογενείς
γραμμές που περιβάλλουν τον αρκετά υπερηχογενή
τένοντα.
Το σημείο εισόδου στην πτέρνα εντοπίζεται εύκολα
λόγω της ακουστικής σκιάς του οστού.
Εκεί ο τένοντας μπορεί να απεικονίζεται ελαφρώς
υποηχογενής.
Με κεφαλές συχνότητας 5 ή 7,5 MHz μπορεί να
απεικονιστεί ο ορογόνος θύλακος του Αχιλλείου.

Εγκάρσια τομή:
Πλησίον της έκφυσης η ινώδης
περιτονία προβάλλει οπισθίως και το
κάτω άκρο του υποκνημίδιου
προσθίως, ενώ περί τη μεσότητα του
τένοντα απεικονίζεται το ελλειπτικό
σχήμα του τένοντα.
Οι εγκάρσιες τομές είναι πολύ
σημαντικές στην εκτίμηση του
αληθούς πάχους (4-6 mm) και
πλάτους του τένοντα.
Σε δυναμική απεικόνιση βλέπουμε
ομαλή ολίσθηση του φυσιολογικού
τένοντα κατά την ραχιαία κάμψη.



TEXNIKH

O ασθενής τοποθετείται σε πρηνή θέση, με τον άκρο πόδα σε ήπια ραχιαία κάμψη και
προεξέχοντα από το εξεταστικό κρεβάτι
Χρησιμοποιείται ηχοβολέας υψηλής συχνότητας 10 MHz
Λαμβάνονται επιμήκεις και εγκάρσιες τομές. Ο Αχίλλειος ελέγχεται σε όλο το μήκος του από
την μυοτενόντιο συμβολή έως την κατάφυσή του στο κύρτωμα της πτέρνας.
Ο Αχίλλειος πρέπει να είναι ομοιόμορφος σε πάχος ηχογένεια στις επιμήκεις τομές και να
έχει επίπεδο ή κοίλο πρόσθιο περίγραμμα στις εγκάρσιες τομές.
Η δέσμη του ηχοβολέα πρέπει να είναι ακριβώς παράλληλη προς τον τένοντα στις επιμήκεις
και 90°στις εγκάρσιες τομές, ειδάλλως θα έχουμε εσφαλμένα υπόηχη απεικόνισή του.

 Δυναμική απεικόνιση: Σημαντική στην εκτίμηση ρήξεως, δεδομένου ότι το κενό που
δημιουργείται ανάμεσα στα δυο άκρα του ρηγχθέντος τένοντος γεμίζει με υγρό, αίμα και
ουλώδη ιστό.

 Thompson test: Με παθητική κίνηση του άκρου ποδός ή με ήπια πίεση της
γαστροκνημίας, το κενό ανάμεσα στα δύο άκρα του τένοντα γίνεται πιο εμφανές καθώς η
κίνηση δε μπορεί να μεταδοθεί από το ένα στο άλλο άκρο.



ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ

Πλήρης ρήξη
Διακοπή της συνέχειας των υπερηχογενών ινών
και παρουσία κενού στον τένοντα που
πληρούται με αίμα ή ουλώδη ιστό. Πιθανόν να
υπάρχει πρόπτωση λίπους εντός της βλάβης.
Συνήθης εντόπιση στην “κρίσιμη ζώνη”(2-6εκ.
από την πρόσφυση στην πτέρνα).
Οπίσθια ακουστική σκιά στην περιοχή της
ρήξης.
Το παρατενόντιο παραμένει συνήθως άθικτο
(ηχογενές περίγραμμα στην περιοχή της ρήξης).
Η παρουσία άθικτου πελματιαίου τένοντα
μπορεί να είναι παραπλανητική υπέρ ψευδούς
μερικής ρήξης.

Μερική ρήξη

Διαταραχή της ομαλής ηχογένειας και συνέχειας
μερικών από τις ίνες του τένοντα.

H προσθιοπίσθια διάμετρος του τένοντα είναι
αυξημένη (10-15 mm). Μπορεί να απεικονισθεί
ως εντοπισμένη διαταραχή της επιφάνειας του
τένοντα ή κοίλανση περιγράμματός του

πληρούμενη με λίπος.



ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ

Τεντίνωση: αύξηση της διαμέτρου του τένοντα
με αυξημένο υπόηχο διάστημα ανάμεσα στις
υπερηχογενείς ίνες.

Περιτεντονίτις (παρατεντονίτις) 
Παρουσία υγρού στο παρατενόντιο.
Ετερογενής απεικόνιση του λίπους
Ανώμαλη απεικόνιση των ορίων του 
τένοντα .



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Η γνώση της ανατομίας, της κατάλληλης τεχνικής και των απεικονιστικών
χαρακτηριστικών των πιθανών βλαβών είναι σημαντικά εφόδια για τον ειδικευόμενο
Ακτινολόγο. Ο υπερηχογραφικός έλεγχος είναι μια εύκολα προσβάσιμη και χαμηλού
κόστους μέθοδος απεικόνισης του Αχίλλειου τένοντα. Συμβάλλει σημαντικά τόσο
στον προεγχειρητικό όσο και στον μετεγχειρητικό απεικονιστικό έλεγχο των
τραυματικών και άλλης φύσεως αλλοιώσεων. Ο ειδικευόμενος ακτινολογίας πρέπει
να είναι εξοικειωμένος με την τεχνική υπερηχογραφικής απεικόνισης του Αχίλλειου,
με την αναγνώριση και διαφορική διάγνωση των πιθανών βλαβών που αυτός
εμφανίζει.

Ο υπερηχογραφικός έλεγχος του Αχιλλείου είναι η μέθοδος που συμβάλλει
αποτελεσματικά και με ακρίβεια στην διαγνωστική προσέγγιση του άλγους του
Αχιλλείου τένοντα και μας δίνει τη δυνατότητα της λειτουργικής εκτίμησής του με τη
δυναμική δοκιμασία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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