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Eισαγωγή
Οι ρήξεις του αχίλλειου τένοντα αποτελούν την τρίτη συ-

χνότερη ρήξη τένοντα στο ανθρώπινο σώμα. Την τελευ-
ταία δεκαετία (1990-2000), η συχνότητα τετραπλασιάστη-
κε από 4,2 σε 15,2 ανά 100.000 κατοίκους, σύμφωνα με 
μία πρόσφατη Φινλανδική μελέτη. Τα τελευταία χρόνια 
έχει γίνει αρκετή έρευνα για να διευκρινιστεί η αιτιολο-
γία της ρήξης του αχίλλειου τένοντα, αλλά τα ακριβή αί-
τια παραμένουν ακόμη άγνωστα. Πεδίο αντιπαραθέσεων 
αποτελεί ακόμη και η μέθοδος θεραπείας. Αρκετοί μελε-
τητές υποστηρίζουν τη χειρουργική θεραπεία, ενώ άλλοι 
επιμένουν στη συντηρητική αγωγή. Η παρούσα ανασκό-
πηση παρουσιάζει σε συντομία τις σύγχρονες απόψεις για 
την αντιμετώπιση αυτής της σημαντικής κάκωσης.

Αιτιοπαθογένεια
Η ρήξη ξεκινά από την εξωτερική πλευρά του τένο-

ντα και είναι συνήθως αποτέλεσμα βίαιας ραχιαίας κάμ-
ψης μίας ποδοκνημικής που βρίσκεται αρχικά σε πελμα-
τιαία κάμψη. Ο Barfred (1971)2 έδειξε ότι αν ένας αχίλ-
λειος τένοντας πλάτους 15mm υποβληθεί σε ελκυσμό 
με την υπαστραγαλική και την πτέρνα σε 30 μοίρες υπτι-
ασμό, οι ίνες στην εξωτερική πλευρά του τένοντα επιμη-
κύνονται ήδη κατά 10% πριν αρχίσουν να υφίστανται ελ-
κυσμό αυτές από την εσωτερική πλευρά. Οι Clement και 
συνεργάτες (1984)5, σε μία μελέτη αθλητών με τενοντί-
τιδα του αχίλλειου, βρήκαν ότι το 56% από αυτούς πα-

ρουσίαζε ένα λειτουργικό υπερπρηνισμό του ποδιού με 
συνοδό υπτιασμό της πτέρνας και κίνηση του αχίλλειου 
σαν μαστίγιο κατά τη φάση της κρούσης της πτέρνας. Αυτή 
η προσαρμογή στη βάδιση και το τρέξιμο είναι αποτέλε-
σμα κακής προπονητικής τεχνικής και ανεπαρκών διατα-
τικών ασκήσεων και οδηγεί σε μικρορρήξεις και ισχαιμι-
κές αλλοιώσεις.

Η αγγείωση του τένοντα βασίζεται σε επιμήκεις αρτη-
ρίες που διατρέχουν το μυϊκό σύμπλεγμα της γαστρο-
κνημίας. Η περιοχή του τένοντα με τη φτωχότερη αγγεί-
ωση βρίσκεται 2 με 6 cm πάνω από την κατάφυση στην 
πτέρνα. Η αγγείωση του τένοντα μειώνεται με την πάρο-
δο της ηλικίας προδιαθέτoντας σε χρόνια φλεγμονή και 
πιθανή ρήξη12. Η υπερθέρμανση του τένοντα πάνω από 
45 βαθμούς σαν αποτέλεσμα των κύκλων ελκυσμού και 
χαλάρωσης κατά την έντονη άθληση, χωρίς τη δυνατό-
τητα αποβολής της θερμότητας λόγω φτωχού αγγειακού 
δικτύου σε περιστασιακούς αθλητές, μπορεί να οδηγή-
σει σε νέκρωση των κυττάρων του τένοντα και διαταρα-
χή της δομής του κολλαγόνου26.

Σε μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς, παρατηρούνται μορ-
φολογικές αλλοιώσεις όπως αυξημένη κυτταρική δραστη-
ριότητα, μειωμένη πυκνότητα ινών κολλαγόνου και δια-
ταραχή της οργάνωσης του κολλαγόνου που οδηγούν σε 
μείωση της αντοχής του21. Σε μία ιστολογική μελέτη πα-
ρασκευασμάτων αχίλλειων τενόντων, οι οποίοι χειρουρ-
γήθηκαν σε λιγότερο από 24 ώρες από τη ρήξη, διαπι-

στώθηκε σημαντική εκφύλιση και διαταραχή των ινών του 
κολλαγόνου σε όλους τους ασθενείς25.

Η ρήξη συμβαίνει, επίσης, συχνότερα σε ασθενείς με 
προϋπάρχουσα τενοντίτιδα ή ουρική αρθρίτιδα, ενώ έχει 
γίνει συσχέτιση με χρόνια λήψη στεροειδών και αντιβι-
οτικών της ομάδας των φλουοροκινολονών όπως η σι-
προφλοξακίνη (Ciproxin). Η πιθανότητα ρήξης του τένο-
ντα τριπλασιάζεται σε ασθενείς με ιστορικό μακροχρόνι-
ας λήψης φλουοροκινολόνης αλλά η συχνότητα είναι χα-
μηλή (17/100.000)22. 

Διάγνωση
Οι ασθενείς αναφέρουν συνήθως στο ιστορικό τους ένα 

ξαφνικό πόνο σαν να κτυπήθηκαν στη γαστροκνημία από 
κάποιο ξένο αντικείμενο, ενώ μερικές φορές περιγράφουν 
χαρακτηριστικά ότι άκουσαν τον ήχο της ρήξης. Η κλινι-
κή διάγνωση γίνεται με τη δοκιμασία Thomson. Ο ασθε-
νής εξετάζεται σε πρηνή θέση. Ο εξεταστής συμπιέζει τη 
γαστροκνημία του ασθενούς με το χέρι του και παρατη-
ρεί την κίνηση του άκρου ποδός. Αν παρατηρηθεί πελ-
ματιαία κάμψη, τότε ο τένοντας διατηρεί τη λειτουργική 
του συνέχεια.

Αν η δοκιμασία Thomson δεν είναι διαγνωστική, μπορεί 
να επαναληφθεί με τη χρήση μίας περιχειρίδος σφυγμο-
μανομέτρου, η οποία τοποθετείται στη γαστροκνημία και 
φουσκώνεται στα 100 mm Hg. Όταν ο εξεταστής ωθή-
σει το πόδι σε ραχιαία κάμψη, η πίεση στο σφυγμομανό-
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Εικόνα 1. Υπερηχοτομογραφική εικόνα ρήξης 
αχίλλειου τένοντα.

Εικόνα 2. Μαγνητική τομογραφία ασθενούς 
με ρήξη αχίλλειου τένοντα.

Εικόνα 3. Διεγχειρητική φωτογραφία όπου φαί-
νεται η οξεία ρήξη του αχίλλειου καθώς και ο 
ακέραιος τένοντας του μακρού πελματικού.

Εικόνα 4. Διεγχειρητική φωτογραφία με μαζι-
κή ρήξη με ινιδοποίηση των άκρων.

Εικόνα 5. Διεγχειρητική φωτογραφία μαζικής 
ρήξη με ινιδοποίηση των άκρων μετά από τε-
λικοτελική συρραφή του τένοντα με ισχυρό 
ράμμα Νο 2 και ραφές Krachow. Στην περι-
τονία του γαστροκνημίου έχει ήδη σχεδιαστεί 
ο ανάστροφος κεντρικός κρημνός που θα ενι-
σχύσει τη συρραφή.

Εικόνα 6. Διεγχειρητική φωτογραφία όπου φαί-
νεται η αντοχή της συρραφής σε φόρτιση του 
τένοντα σε ορθή θέση της ποδοκνημικής. Η δι-
εγχειρητική επιβεβαίωση της αντοχής της συρ-
ραφής έχει μεγάλη σημασία για το πρόγραμμα 
μετεγχειρητικής αποκατάστασης.

Εικόνα 7. Ενίσχυση της τελικοτελικής συρρα-
φής με ανάστροφο κεντρικό κρημνό περιτονί-
ας γαστροκνημίου με την τεχνική Silverskjold. 
Ο κρημνός καθηλώνεται με ελεύθερες ραφές 
στο περιφερικό κομμάτι του τένοντα. Το έλ-
λειμμα της δότριας περιοχής της γαστροκνη-
μίας συρράπτεται.

Εικόνα 8. Κάλυψη της περιοχής της ρήξης με 
το ινώδες πέταλο που προκύπτει από το ξετύ-
λιγμα του τένοντα του μακρύ πελματικού.



μετρο θα πρέπει να ανέβει στα 140 mm Hg, εφόσον ο τέ-
νοντας είναι ακέραιος. Σε περίπτωση ρήξης, δε διαπιστώ-
νεται καμία σημαντική αύξηση της πίεσης με την κίνηση 
του άκρου10.

Η ακτινολογική επιβεβαίωση της ρήξης γίνεται με το υπε-
ρηχοτομογράφημα (US) και τη μαγνητική τομογραφία (MRI). 
Το υπερηχοτομογράφημα δείχνει τη διακοπή των ινών του 
τένοντα, με συνοδό σχηματισμό αιματώματος στην εστία 
της ρήξης. Μπορεί, επίσης, να καθορίσει το πάχος του τέ-
νοντα και το μέγεθος της διάστασης της ρήξης (εικόνα 1). 
Η μαγνητική τομογραφία δείχνει την ετερογένεια του σή-
ματος του τένοντα καθώς και τη διακοπή των ινών (εικό-
να 2). Στην εργασία των Astrom και συνεργατών (1996)1, 
στην οποία έγινε σύγκριση των προεγχειρητικών απεικονι-
στικών ευρημάτων με US και MRI με τα χειρουργικά ευρή-
ματα σε 27 ασθενείς με ρήξη αχίλλειου τένοντα, το υπέ-
ρηχο ήταν θετικό στους 21 και το MRI στους 26 ασθενείς. 
Η ανεύρεση πάχους του τένοντα μεγαλύτερου από 10mm 
και η αποκάλυψη ενδοτενόντιων διαταραχών σχετίζονταν 
σε υψηλά ποσοστά με ρήξη.

Χειρουργικές τεχνικές
Ο στόχος της χειρουργικής θεραπείας είναι η αποκατά-

σταση του φυσιολογικού μήκους ηρεμίας του τένοντα. Ο 
ασθενής τοποθετείται σε πρηνή θέση στο χειρουργικό τρα-
πέζι. Θα πρέπει να γίνεται προετοιμασία του χειρουργικού 
πεδίου και των δύο κάτω άκρων, ώστε να επιτρέπεται η 
διεγχειρητική σύγκριση με την υγιή πλευρά. Η επιλογή της 
τομής του δέρματος έχει μεγάλη σημασία, καθώς η πιο 
συχνή επιπλοκή είναι η νέκρωση και διάσπαση των χειλέ-
ων του τραύματος. Ο αχίλλειος τένοντας δεν έχει υμενικό 
έλυτρο αλλά αντίθετα έχει παρατένοντα. Ο παρατένοντας 
είναι μια κατασκευή από συνδετικό ιστό που περιβάλλει 
τον τένοντα και έχει τη δυνατότητα να επιμηκύνεται 2 με 3 
cm με την κίνηση της ποδοκνημικής, επιτρέποντας έτσι μέ-
γιστη ολίσθηση. Η τομή του δέρματος θα πρέπει να περι-
λαμβάνει και τον παρατένοντα σε ένα κρημνό ολικού πά-
χους για αποφυγή επιπλοκών.
Οξεία ρήξη

Η χειρουργική θεραπεία επιλέγεται για την αντιμετώπιση 
οξέων ρήξεων σε αθλητές και νεαρούς δραστήριους ασθε-
νείς. Επίσης, αποτελεί τη θεραπεία επιλογής των χρόνιων 
ρήξεων. Οι διάφορες χειρουργικές τεχνικές για την επιδι-
όρθωση του αχίλλειου τένοντα ποικίλουν από απλή τελι-
κοτελική συρραφή με τεχνική Bunnell, Kessler ή Krachow 
μέχρι πιο σύνθετες επεμβάσεις με ενίσχυση με κρημνούς 
περιτονίας ή παρακείμενους τένοντες. Παρόλα αυτά, δεν 
υπάρχουν δεδομένα που να υποστηρίζουν ότι η ενίσχυση 
της συρραφής μίας οξείας ρήξεως με τένοντες ή κρημνούς 
περιτονίας προσφέρει πλεονεκτήματα έναντι της τελικοτε-
λικής συρραφής8. Η ωρίμανση του κολλαγόνου ενισχύε-
ται από κυκλικά ερεθίσματα ελκυσμού, οπότε η ουδετε-
ροποίηση των φορτίων στο σημείο συρραφής μπορεί να 
μην προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα18. 

Με κινητοποίηση του γαστροκνημίου από τον υποκνη-

μίδιο και με διάνοιξη της περιτονίας του οπίσθιου διαμε-
ρίσματος, καθώς και με πελματιαία κάμψη του άκρου πο-
δός, είναι συνήθως δυνατή η συμπλησίαση των ουλοποι-
ημένων άκρων του τένοντα και η τελικοτελική συρραφή 
του. Σε μία εμβιομηχανική μελέτη, έγινε σύγκριση της τε-
χνικής Kessler και Bunnel που χρησιμοποιούν 2 ράμματα 
και μίας τεχνικής συρραφής με 4 ασφαλιζόμενα ράμμα-
τα. Η ασφαλιζόμενη ραφή με το διπλάσιο αριθμό ραμμά-
των ήταν ισχυρότερη από τις τρεις (ρήξη στα 130 Nt) ενώ 
δεν υπήρχε διαφορά ανάμεσα στις δύο άλλες τεχνικές, οι 
οποίες υποχώρησαν στα 70 Nt (Watson et al 1995). Είναι 
σημαντικό να αναφερθεί εδώ ότι κατά τη φάση της ώθη-
σης του άκρου ποδός στον τένοντα έχουν μετρηθεί in vivo 
δυνάμεις 2.233 Nt7.

Διαδερμική συρραφή οξείας ρήξης
Οι Ma and Griffith (1977)16 περιέγραψαν μία τεχνική δι-

αδερμικής συρραφής των ρήξεων του αχίλλειου τένοντα 
μέσω 6 μικρών τομών στο έσω και έξω χείλος του τένο-
ντα από τις οποίες διέρχεται ένα ράμμα. Η τεχνική έχει μι-
κρό ποσοστό επιπλοκών με κυριότερη την παγίδευση του 
έξω δερματικού της γαστροκνημίας νεύρου, αλλά η αντο-
χή της συρραφής είναι το 50% αυτής που προσφέρουν οι 
διάφορες ανοικτές τεχνικές9. Παραλλαγή της διαδερμικής 
συρραφής αποτελεί και η περιορισμένης επεμβατικότητας 
τεχνική συρραφής Achillon, με τη βοήθεια ειδικού σκο-
πεύτρου το οποίο εισάγεται μέσα στο έλυτρο του παρα-
τένοντα, με σκέλη που ολισθαίνουν στα πλάγια του τένο-
ντα. Διαμέσου των εξωτερικών σκελών του σκοπεύτρου 
εισάγονται 3 ράμματα στο κάθε άκρο του τένοντα τα οποία 
ανασύρονται από τη μικρή τομή εισαγωγής του σκοπεύ-
τρου και συρράπτονται4.

Χειρουργική αποκατάσταση χρόνιας ρήξης
Εφόσον ο ασθενής χειρουργηθεί εντός 72 ωρών από την 

κάκωση, είναι συνήθως δυνατόν να επιτευχθεί τελικοτελι-
κή συρραφή. Παρόλα αυτά, ποσοστό μεγαλύτερο από το 
20% του συνόλου των ασθενών με ρήξη του αχίλλειου τέ-
νοντα διαφεύγουν της αρχικής διάγνωσης17. Αυτοί οι ασθε-
νείς προσέρχονται με χωλότητα και διαταραχή της καθημε-
ρινής λειτουργικότητας. Σε αυτούς τους ασθενείς, όταν μετά 
τη νεαροποίηση των άκρων του τένοντα δεν είναι δυνατή 
η τελικοτελική συρραφή χωρίς ιδιαίτερη τάση, μπορεί να 
γεφυρωθεί το διάκενο με ένα κεντρικό ανάστροφο3 ή με 
δύο (έναν έσω και έναν έξω) κρημνούς από την περιτονία 
του γαστροκνημίου μυός14. Στους ασθενείς που ανευρίσκε-
ται και μακρός πελματικός (93% του γενικού πληθυσμού), 
αυτός μπορεί να ξεδιπλωθεί και να μετατραπεί σε μία ενι-
σχύουσα το σημείο της συρραφής μεμβράνη15. Σε ακραί-
ες περιπτώσεις, στις οποίες το διάκενο μετά την αφαίρεση 
του εκφυλισμένου ουλώδους ιστού δεν επιτρέπει την άμε-
ση συρραφή, μπορούν να χρησιμοποιηθούν λωρίδες από 
τον οπίσθιο κνημιαίο και το βραχύ περονιαίο σαν κεντρι-
κά βασισμένοι μισχωτοί κρημνοί. Η κατασκευή ενισχύεται 
από το μακρό πελματικό και με ανάστροφο κρημνό από 

την περιτονία του γαστροκνημίου6. Εναλλακτικά, μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί συνθετική ταινία από Marlex (πλέγμα 
από μονοκλωνικό πολυπροπυλένιο) ή Dexon (πολυγλυ-
κολικό οξύ)20 ή αλλομόσχευμα τένοντα. Σε αυτές τις πε-
ριπτώσεις, το πρόγραμμα μετεγχειρητικής παρακολούθη-
σης θα πρέπει να είναι πιο συντηρητικό.

Συζήτηση
Οι διάφορες τεχνικές αντιμετώπισης της οξείας ρήξης του 

αχίλλειου τένοντα μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις 
κατηγορίες: ανοικτή χειρουργική επέμβαση, διαδερμική 
επέμβαση και συντηρητική θεραπεία.

Πρόσφατη μετα-ανάλυση 12 προοπτικών εργασιών σύ-
γκρινε τα αποτελέσματα της συντηρητικής και της χειρουρ-
γικής θεραπείας σε σύνολο 800 ασθενών. Οι ασθενείς που 
αντιμετωπίσθηκαν χειρουργικά υπέστησαν επαναρρήξη σε 
ποσοστό 3,5% ενώ αυτοί που αντιμετωπίσθηκαν συντη-
ρητικά σε ποσοστό 12,6%. 

Οι επιπλοκές, όμως, ήταν συχνότερες στην ομάδα των 
χειρουργημένων ασθενών. Συνολικά, το ποσοστό των επι-
πλοκών (εκτός από νέα ρήξη) στην ομάδα των χειρουργη-
μένων ασθενών έφτασε το 34,1% με συχνότερες τις μετεγ-
χειρητικές συμφύσεις, την κάκωση νεύρου (έξω δερματικό 
της γαστροκνημίας) και την εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση. 
Η μετεγχειρητική φλεγμονή ήταν 4%11.

Μία πρόσφατη αναδρομική μελέτη 140 ασθενών με ρή-
ξη αχίλλειου που αντιμετωπίσθηκαν συντηρητικά, με δεκα-
ετή μέση διάρκεια παρακολούθησης, ανακοίνωσε εξαιρετι-
κό αποτέλεσμα στο 56% των ασθενών, καλό στο 30% και 
φτωχό ή κακό στο 14%. Το ποσοστό επιπλοκών της συ-
ντηρητικής θεραπείας ήταν 8% και συμπεριλάμβανε επα-
ναρρήξεις, εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση και νευραπρα-
ξία του περονιαίου νεύρου24.

Συγκρίνοντας την ανοικτή με τη διαδερμική χειρουργική 
αποκατάσταση, σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα βρέ-
θηκαν με τις περιορισμένης επεμβατικότητος τεχνικές. Το 
ποσοστό επαναρρήξεως στην ομάδα ασθενών που χει-
ρουργήθηκαν με ανοικτή τεχνική ήταν 4,3%, ενώ στη δια-
δερμική τεχνική 2,1%. Το ποσοστό των επιπλοκών με την 
ανοικτή τεχνική ήταν 26,1%, ενώ με τη διαδερμική 8,3%. 
Η μετεγχειρητική φλεγμονή φαίνεται πως είναι αποκλειστι-
κός κίνδυνος της ανοικτής τεχνικής με ποσοστό 19,6%, κα-
θώς δεν υπήρξε ούτε ένας ασθενής με αυτή την επιπλοκή 
στη διαδερμική ομάδα11.

Σημαντικό ρόλο φαίνεται ότι παίζει στο τελικό μετεγχειρη-
τικό αποτέλεσμα και η τεχνική ακινητοποίησης. Όσο και αν 
φαίνεται παράξενο, το ποσοστό υποτροπής της ρήξης ήταν 
υψηλότερο στους ασθενείς που αντιμετωπίσθηκαν μετεγ-
χειρητικά με ακινησία σε γύψο (12,2%) παρά σε αυτούς 
που αντιμετωπίσθηκαν με κάποια μορφή πρώιμης κινητο-
ποίησης με λειτουργικό κηδεμόνα (2,4%). 

Οι επιπλοκές (εκτός από ρήξη), όπως συμφύσεις, περι-
ορισμός κινητικότητας, εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση, δι-
αταραχές αισθητικότητας και φλεγμονή, ήταν διπλάσιες 
στην ομάδα που ακινητοποιήθηκε μετεγχειρητικά σε γύψο 
(35,7%) σε σχέση με αυτή που ακολούθησε πρόγραμμα 

Εικόνα 9. Άμεση 
μετεγχειρητική ει-
κόνα της κατάστα-
σης του δέρμα-
τος.

Εικόνα 11. Στις έξι εβδομάδες 
μετεγχειρητικά ο ασθενής περ-
πατά με προοδευτική φόρτιση 
με τον κηδεμόνα σε ιπποποδία 
10 μοιρών, η οποία αφαιρείται 
στις οκτώ εβδομάδες. Ο ασθε-
νής εγκαταλείπει τον κηδεμό-
να στις 12 εβδομάδες μετεγ-
χειρητικά.

Εικόνα 10Α,Β. Ο ασθενής 
αρχίζει άμεσο πρόγραμμα 
ενεργητικής υποβοηθού-
μενης κινησιοθεραπείας της 
ποδοκνημικής για αποφυγή 
συμφύσεων. Στο υπόλοιπο 
διάστημα, το άκρο ακινητο-
ποιείται σε πελματιαία κάμ-
ψη 20 μοιρών σε ένα λει-
τουργικό κηδεμόνα ποδο-
κνημικής.

Εικόνα 12Α,Β. 
Τελικό λε ι -
τουργικό απο-
τέλεσμα μετά 
12 εβδομά-
δες.

A B

A B
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πρώιμης κινητοποίησης (19,5%)11. Σε μία προοπτική με-
λέτη, στην οποία διεγχειρητικά τοποθετήθηκαν μεταλλικοί 
δείκτες στα συρραφθέντα άκρα του τένοντα, διαπιστώθηκε 
ότι η απομάκρυνση των δεικτών ήταν σχεδόν ίδια, είτε οι 
ασθενείς ακολουθούσαν πρόγραμμα με αυστηρή ακινη-
τοποίηση σε γύψο (9mm απομάκρυνση), είτε πιο επιθετι-
κό πρόγραμμα με λειτουργικό κηδεμόνα και πρώιμη κι-
νητοποίηση (11mm απομάκρυνση). Οι ασθενείς που αντι-
μετωπίσθηκαν με το πιο επιθετικό πρόγραμμα αποκατά-
στασης είχαν γρηγορότερη επάνοδο στην εργασία και στις 
αθλητικές δραστηριότητες, με μικρότερο ποσοστό μετεγ-
χειρητικών συμφύσεων. Η ατροφία της γαστροκνημίας δεν 
είχε διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων19. Πρόσφατα, μία 
μετα-ανάλυση έξι προοπτικών μελετών με 315 ασθενείς 
που υπεβλήθησαν σε χειρουργική θεραπεία ρήξης του 
αχίλλειου τένοντα, βρήκε καλύτερα υποκειμενικά απο-
τελέσματα στην ομάδα των ασθενών με επιθετικό πρό-
γραμμα κινητοποίησης, χωρίς καμία διαφορά στο ποσο-
στό επαναρρήξης συγκριτικά με την ομάδα που υπεβλή-
θη σε ακινητοποίηση 6 εβδομάδων σε γύψο23.

Μία από τις πιο καταστροφικές δυνητικά επιπλοκές της 
θεραπείας της ρήξης του αχίλλειου τένοντα είναι η εν τω 
βάθει φλεβική θρόμβωση (DVT). Σε μία πρόσφατη προ-
οπτική μελέτη 105 ασθενών, έγινε σύγκριση μίας χαμη-
λού μοριακού βάρους ηπαρίνης με placebo στην προ-
φύλαξη από DVT μετά από χειρουργική αποκατάσταση 
και ακινητοποίηση για ρήξη αχίλλειου τένοντα. Τα ποσο-
στά DVT ήταν ισότιμα στις δύο ομάδες (34% με προφύ-

λαξη και 36% με placebo). Το συμπέρασμα των ερευνη-
τών ήταν ότι τα ποσοστά φλεβοθρόμβωσης είναι ιδιαίτε-
ρα υψηλά αλλά η θεραπεία με χαμηλού μοριακού βά-
ρους ηπαρίνη δεν προσφέρει προφύλαξη13.
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