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θλάσεις 

Συχνές και επώδυνες 

ΜΟΝΟΤΟΝΑ ΕΠΑΝΑ- 
λαµβανόµενες και βίαιες κινήσεις, 
οι επίπονες κοπιώδεις στάσεις 
του σώµατος λόγω ακατάλληλου 
εξοπλισµού και χώρου εργασίας, 
n χειρωνακτική διακίνηση βαρέων 
φορτίων, οι χειρωνακτικές εργασίες 

που απαιτούν δύναµη, οι 
δονήσεις είναι µερικοί από τους 
αιτιολογικούς παράγοντες των 
µυοσκελετικών παθήσεων. 
Μία πολύ συχνή κατάσταση που 
καλούνται να αντιµετωπίσουν 
εργαζόµενοι και ασκούµενοι είναι 
οι θλάσεις. Η θλάση είναι ένας 
επώδυνος τραυµατισµός, που 
µπορεί να προκληθεί από ατύχηµα, 

ακατάλληλη χρήση του µυός 
ή υπερχρήση ενός µυ. Ως αποτέλεσµα, 

ο µυς µπορεί να πρηστεί, 
να µελανιάσει να πονάει και να 
υπάρχει δυσκολία κίνησης του. 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες 
επιβαρυντικοί για την εµφάνιση 
µιας µυϊκής θλάσης. 
• Ο µυς µπορεί να είναι ανεπαρκώς 
προετοιµασµένος, λόγω κακής 
εκγύµνασης ή πληµµελούς προθέρµανσης. 

• Ο µυς µπορεί να είναι αδύναµος, 
λόγω προηγουµένου τραυµατισµού 

και πληµµελούς αποκατάστασής 
του. 

• Ο µυς µπορεί να έχει υπερφορτωθεί 
και να έχει φθάσει σε 

µεγάλο σηµείο κόπωσης. 
• Σφικτοί µύες ή µύες εκτεθειµένοι σε 
ψύχος τραυµατίζονται ευκολότερα. 

∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΘΛΑΣΕΩΝ 
Αναλόγως µε τον αριθµό των 
τραυµατισµένων µυϊκών ινών, οι 
θλάσεις διακρίνονται σε πρώτου, 
δευτέρου και τρίτου βαθµού. 

ι0"βαθµού: Παρατηρείται απλή 
διάταση των µυϊκών ινών (το λεγόµενο 

"τράβηγµα"), που συνοδεύεται 
από πόνο κατά την εκτέλεση 

της άσκησης. Επίσης περιορίζεται 
n λειτουργικότητα του πάσχοντος 
µέλους. 

2"*βαθµού: Παρατηρείται µερική 
ρήξη των µυϊκών ινών µε έντονο 
µυϊκό σπασµό, αιµάτωµα και 
οίδηµα. 
f J βαθµού: Παρατηρείται πλήρης 
ρήξη του µυός, µε εκτεταµένο 
αιµάτωµα, καθώς και κατάργηση 
της κινητικότητας του µυ. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Τα κύρια µέτρα για την αντιµετώπιση 

των µυϊκών θλάσεων είναι: 
• ∆ιακοπή της άθλησης/δραστηριότητας 

• Ανάπαυση 
• Περίδεση και τοποθέτηση πάγου 
στο σηµείο του τραυµατισµού 
• Φαρµακευτική αγωγή. Η χρήση 
µη στεροειδών αντιφλεγµονωδών 
φαρµάκων (ΜΣΑΦ) βοηθά στη 
βελτίωση των συµπτωµάτων και 
µειώνει τον χρόνο αποθεραπείας. 

Τα ΜΣΑΦ τοπικής εφαρµογής 
προσφέρουν άµεση ανακούφ* 
ano τον πόνο. Σκευάσµατι 
διατίθενται σε 

κτώµατος, είναι ιδιαίτερα φιλικά 
προς τον χρήστη, ενώ χάρη στη 
µορφή τους, αλλά και στο µασάζ 
που προϋποθέτει n εφαρµογή 
τους, απαλύνουν τον πόνο στο σηµείο 

του τραυµατισµού. Αυτό που 
δεν θα πρέπει ωστόσο να ξεχνάµε, 
είναι ότι n χρήση τους δεν πρέπει 
να είναι «πυροσβεστική», δηλαδή 
για µία µόνο φορά, αλλά να συνεχίζεται 

για περίπου µία εβδοµάδα, 
για καλύτερα αποτελέσµατα. 
• Φυσικοθεραπεία 
• Η χρήση θερµαντικών αλοιφών 
στις θλάσεις (και στις φλεγµονές) 
αντενδείκνυται πλήρως. Όχι µόνο 
δεν ανακουφίζουν από τον πόνο, 
αλλά επιδεινώνουν το αιµάτωµα/ 
φλεγµονή. < 

συµβουλή του µήνα 

θλάσεις 

64 

Συχνές και επώδυνες 

ΜΟΝΟΤΟΝΑ ΕΠΑΝΑ- 
λαµβανόµενες και βίαιες κινήσεις, 
οι επίπονες κοπιώδεις στάσεις 
του σώµατος λόγω ακατάλληλου 
εξοπλισµού και χώρου εργασίας, 
n χειρωνακτική διακίνηση βαρέων 
φορτίων, οι χειρωνακτικές εργασίες 

που απαιτούν δύναµη, οι 
δονήσεις είναι µερικοί από τους 
αιτιολογικούς παράγοντες των 
µυοσκελετικών παθήσεων. 
Μία πολύ συχνή κατάσταση που 
καλούνται να αντιµετωπίσουν 
εργαζόµενοι και ασκούµενοι είναι 
οι θλάσεις. Η θλάση είναι ένας 
επώδυνος τραυµατισµός, που 
µπορεί να προκληθεί από ατύχηµα, 

ακατάλληλη χρήση του µυός 
ή υπερχρήση ενός µυ. Ως αποτέλεσµα, 

ο µυς µπορεί να πρηστεί, 
να µελανιάσει να πονάει και να 
υπάρχει δυσκολία κίνησης του. 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες 
επιβαρυντικοί για την εµφάνιση 
µιας µυϊκής θλάσης. 
• Ο µυς µπορεί να είναι ανεπαρκώς 
προετοιµασµένος, λόγω κακής 
εκγύµνασης ή πληµµελούς προθέρµανσης. 

• Ο µυς µπορεί να είναι αδύναµος, 
λόγω προηγουµένου τραυµατισµού 

και πληµµελούς αποκατάστασής 
του. 

• Ο µυς µπορεί να έχει υπερφορτωθεί 
και να έχει φθάσει σε 

µεγάλο σηµείο κόπωσης. 
• Σφικτοί µύες ή µύες εκτεθειµένοι σε 
ψύχος τραυµατίζονται ευκολότερα. 

∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΘΛΑΣΕΩΝ 
Αναλόγως µε τον αριθµό των 
τραυµατισµένων µυϊκών ινών, οι 
θλάσεις διακρίνονται σε πρώτου, 
δευτέρου και τρίτου βαθµού. 

ι0"βαθµού: Παρατηρείται απλή 
διάταση των µυϊκών ινών (το λεγόµενο 

"τράβηγµα"), που συνοδεύεται 
από πόνο κατά την εκτέλεση 

της άσκησης. Επίσης περιορίζεται 
n λειτουργικότητα του πάσχοντος 
µέλους. 

2"*βαθµού: Παρατηρείται µερική 
ρήξη των µυϊκών ινών µε έντονο 
µυϊκό σπασµό, αιµάτωµα και 
οίδηµα. 
f J βαθµού: Παρατηρείται πλήρης 
ρήξη του µυός, µε εκτεταµένο 
αιµάτωµα, καθώς και κατάργηση 
της κινητικότητας του µυ. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Τα κύρια µέτρα για την αντιµετώπιση 

των µυϊκών θλάσεων είναι: 
• ∆ιακοπή της άθλησης/δραστηριότητας 

• Ανάπαυση 
• Περίδεση και τοποθέτηση πάγου 
στο σηµείο του τραυµατισµού 
• Φαρµακευτική αγωγή. Η χρήση 
µη στεροειδών αντιφλεγµονωδών 
φαρµάκων (ΜΣΑΦ) βοηθά στη 
βελτίωση των συµπτωµάτων και 
µειώνει τον χρόνο αποθεραπείας. 

Τα ΜΣΑΦ τοπικής εφαρµογής 
προσφέρουν άµεση ανακούφ* 
ano τον πόνο. Σκευάσµατι 
διατίθενται σε 

κτώµατος, είναι ιδιαίτερα φιλικά 
προς τον χρήστη, ενώ χάρη στη 
µορφή τους, αλλά και στο µασάζ 
που προϋποθέτει n εφαρµογή 
τους, απαλύνουν τον πόνο στο σηµείο 

του τραυµατισµού. Αυτό που 
δεν θα πρέπει ωστόσο να ξεχνάµε, 
είναι ότι n χρήση τους δεν πρέπει 
να είναι «πυροσβεστική», δηλαδή 
για µία µόνο φορά, αλλά να συνεχίζεται 

για περίπου µία εβδοµάδα, 
για καλύτερα αποτελέσµατα. 
• Φυσικοθεραπεία 
• Η χρήση θερµαντικών αλοιφών 
στις θλάσεις (και στις φλεγµονές) 
αντενδείκνυται πλήρως. Όχι µόνο 
δεν ανακουφίζουν από τον πόνο, 
αλλά επιδεινώνουν το αιµάτωµα/ 
φλεγµονή. < 

www.clipnews.gr


