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Οι µυϊκές κακώσεις [θλάσεις], παρά το 
γεγονός ότι καλύπτουν το 10% έως το 
30% όλων των αθλητικών κακώσεων, 
συχνά δεν διαγιγνώσκονται ή 
υποτιµώνται, επειδή ο αθλητής , παρά τα 
ενοχλήµατα, συνεχίζει τη δραστηριότητα 

του. 
Πρόκειται για κλειστές κακώσεις, που 
προκαλούνται από άµεση βία [πλήξη] 
ή έµµεση Βία (διάταση). Οι άµεσες 
κακώσεις οφείλονται σε κτύπηµα του 
αντιπάλου, που προκαλεί συµπίεση 
του µυός στο υποκείµενο οστό και 
ποικίλης έντασης αιµάτωµα. Οι έµµεσες 
κακώσεις οφείλονται σε Βίαιη διάταση 
n σε έντονη µυϊκή σύσπαση του µυός 
και παρατηρούνται συνήθως σε µυς, 
οι οποίοι κινούν περισσότερες από 
µία αρθρώσεις [διαρθρικούς], όπως ο 
γαστροκνήµιος. 

Ταξινόµηση 
Οι µυϊκές κακώσεις ταξινοµούνται σε 
1 ου , 2ου και 3ου Βαθµού: 
Η κάκωση Ιου Βαθµού χαρακτηρίζεται 

από ρήξη ελάχιστων µυϊκών ινών. 
Η κάκωση 2ου Βαθµού αντιστοιχεί σε 
µερική ρήξη του µυός. 
Η κάκωση 3ου Βαθµού χαρακτηρίζεται 

από πλήρη ρήξη του µυός. 

Κλινική εικόνα 
Τα συµπτώµατα συνίσταται σε 
εντοπισµένο πόνο, που αναπαράγεται µε 
τη σύσπαση του µυός και τοπικό οίδηµα. 
Από την κλινική εξέταση διαπιστώνεται 
ευαισθησία στην πίεση, ενώ πόνος 
εκλύεται κατά την παθητική διάταση ή 
τη σύσπαση του µυός. Στις κακώσεις 
2ου και 3ου Βαθµού είναι δυνατό να 
ψηλαφηθεί κενό, αντίστοιχα προςτη 
θέση της ρήξης, ενώ σε κάκωση 3ου 
βαθµού είναι αδύνατη n σύσπαση 
του µυός, εποµένως και π κίνηση της 
άρθρωσης. 

Αντιµετώπιση- Φυσικοθεραπεία 
Η θεραπεία στις κακώσεις 1 ου και 2ου 
βαθµού είναι συντηρητική και συνίσταται 
περιορισµός ή διακοπή της αθλητικής 
δραστηριότητας για 1 έως 4 εβδοµάδες, 
ελαστική περίδεση, ψυχρά επιθέµατα, 
χορήγηση αντιφλεγµονωδών φαρµάκων 
και φυσικοθεραπεία. To αποτέλεσµα της 
συντηρητικής αγωγής είναι συνήθως 
ικανοποιητικό, λόγω της έντονης 
αναγεννητικής ικανότητας του µυϊκού 
ιστού, που οφείλεται στην πλούσια 
αιµάτωσή του 
Είναι πολύ σηµαντικό αµέσως µετά 
τον τραυµατισµό να χορηγηθεί 
αντιφλεγµονώδη ς ουσία, α ν είναι 
δυνατόν στα πρώτα 10 λεπτό από την 
στιγµή της µυϊκής κάκωσης. Επίσης 
πολύ σηµαντικό είναι n τοποθέτηση 
πάγου στην περιοχή, όσο γίνεται 
πιο γρήγορα, για µείωση εµφάνισης 
οιδήµατος και µείωση του πόνου. Ο 
φυσικοθεραπευτής µετά το πρώτο 
24ωρο θα πρέπει να αρχίσει την έντονη 
κινητοποίηση της µυοπεριτονίας 
(µέθοδος myofascial release) και µε 
τα υπόλοιπα φυσικά µέσα προσπαθεί 
να µειώσει το οίδηµα και τον πόνο 
χρησιµοποιώντας ρεύµατα TENS και 
κρυοθεραπεία. Μετά τα πρώτα 2ώωρα, 
στόχος του φυσικοθεραπευτή είναι να 
αυξήσει την κυκλοφορία του αίµατος στο 
σηµείο της Βλάβης [υπέρηχος, LAZER] 
για να επιτύχει µέγιστο Βαθµό παροχής 
θρεπτικών στοιχείων για την επούλωση 
της Βλάβης. Επίσης σηµαντική Βοήθεια 
µπορεί να προσφέρει ο Βελονισµός, 
κυρίως στην λύση των trigger points του 
τραυµατισµένου µυός. Όµως Ba πρέπει 
να τονιστεί πως το σηµαντικότερο ρόλο 
παίζει n κινητοποίηση της µυοπεριτονίος 
[myofascial release).Εάν n Βλάβη 
βρίσκεται κοντά σε άρθρωση πρέπει να 
γίνει άµεση κινητοποίηση αυτής(µέθοδος 
manual therapy]. 

Εφόσον αποκατασταθεί n ΒλάΒη και 
τα µυϊκά τεστ δεν προκαλούν πόνο, 
Ba πρέπει ο αθλητής να ξεκινήσει 
πρόγραµµα ενδυνάµωσης και στη 
συνέχεια πρόγραµµα σταδιακής 
επανένταξης υπό την επίβλεψη του 
φυσικοθεραπευτή κ του γυµναστή, πάντα 
αναλόγως µε το άθληµα του. 
Στις κακώσεις 3ου Βαθµού προτιµάται n 
χειρουργική θεραπεία, που συνίσταται 
σε συρραφή του µυός. 

Επιπλοκές 
Κύρια επιπλοκή είναι n έκτοπη 
οστεοποίηση, που συνίσταται σε 
απασΒέστωση και οστεοποίηση 
εκτεταµένων ενδοµυϊκών αιµατωµάτων 
Η οποία περιορίζει σηµαντικά τη µυϊκή 

σύσπαση και την κινητικότητα των 
αρθρώσεων. 
Η πιο συχνή όµως επιπλοκή, είναι n 
υποτροπή. Αυτή συµβαίνει εφόσον ο 
µυς δεν είναι έτοιµος για πλήρη µυϊκή 
λειτουργία και τραυµατίζεται στο ίδιο 
σηµείο. Εάν συµβεί 2-3 φορές, τότε 
είναι πολύ πιθανό να µειώσει την 
λειτουργικότητα του µυός µόνιµα 
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