
Κακώσεις Συνδέσμων- Τενόντων



Διάστρεμμα

 Είναι η πιο συχνή αιτία αποχής από την άθληση

 Αναφέρεται σε μερική ή ολική ρήξη ενός 
συνδέσμου ή ενός τένοντα

 Είναι αποτέλεσμα τραυματισμού



Ένας σύνδεσμος υφίσταται ρήξη                

  όταν φορτίζεται υπέρμετρα,                 

ξεπερνώντας το όριο αντοχής του.



 Υπάρχουν 3 βαθμοί διαστρεμμάτων, 
ανάλογα με τη σοβαρότητά τους (Ι,ΙΙ,ΙΙΙ)

 Σε διαστρέμματα 3ου βαθμού 
παρατηρείται πλήρης ρήξης του συνδέσμου 
ή του τένοντα

Διάστρεμμα



Οι πιο ευάλωτες αρθρώσεις είναι 

 ο ώμος 

 οι αρθρώσεις των δακτύλων 

 το γόνατο

 η ποδοκνημική

Διάστρεμμα



Διάγνωση

 Ιστορικό

 Κλινική εικόνα

 Μηχανισμός τραυματισμού

 Κλινική εξέταση

 Απεικονιστικός έλεγχος



Αντιμετώπιση

Η αρχική αντιμετώπιση των              
διαστρεμμάτων είναι ίδια συνίσταται σε:

 Παγοθεραπεία

 Ανύψωση

 Επίδεση

 Ακινητοποίηση 



Ποτέ μη βάζετε πάγο απ΄ευθείας στο δέρμα

Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος κρυοπαγήματος

Αντιμετώπιση



Αντιμετώπιση

Είναι αναγκαία η αποκατάσταση και η 
βαθμιαία επάνοδος στις δραστηριότητες

Ο χρόνος αποχής κυμαίνεται 

από 3 εβδομάδες–2 μήνες







Πρόσθιο & Οπίσθιο



Πρόσθιο Εξάρθρημα του Ώμου



Οπίσθιο εξάρθρημα













Πρόσθιο & Οπίσθιο





Κακώσεις του Γόνατος συμβαίνουν

 Σε ταχεία αλλαγή κατεύθυνσης

 Απότομη επιβράδυνση

 Προσγείωση από άλμα

 Άμεση κάκωση



Συμπτωματολογία

 Πόνος

 Οίδημα

 Αδυναμία βάδισης

 Αστάθεια



























Συνδυασμένη Ρήξη ΠΧΣ και Έσω Πλαγίου











 Κάθε σύνδεσμος ή τένοντας στο 
ανθρώπινο σώμα είναι δυνατό να 
τραυματιστεί

 Είναι αναγκαία η σωστή διάγνωση 
και η κατάλληλη αντιμετώπιση



Η πλημμελής αντιμετώπιση είναι 

δυνατό να οδηγήσει σε μόνιμα 

ενοχλήματα όπως πόνο, οίδημα, 

αστάθεια και ανεπαρκή λειτουργία
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