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W  Nr. 48. >Zentralblatt fur Chirurgie z r. 1905 
A. S ch an z  z Drezna zwraca uwagę na typowe schorze
nie ścięgna Achilesa, występujące po większych wysiłkach 
mięśni tego ścięgna i nazywa je tendinitis achillea trauma- 
tica. Cierpienie to różni się od achillodynii Alberta tem, 
że w tem ostatniem tylko przyczep ścięgna jest bolesny, 
a tu samo ścięgno nabrzmiewa i jest siedzibą bólu. Chorzy 
uskarżają się na ból w pięcie, występujący głównie pod
czas chodzenia; cierpienie to występuje po wycieczce na 
kole, po wycieczce w góry, po dłuższem ślizganiu się i t. p. 
zazzwyczaj chorzy kuleją, ponieważ podnoszenie stopy 
sprawia im ból. Na ścięgnie można stwierdzić wrzecio
nowate zgrubienie w jego przebiegu pomiędzy przyczepem 
do kości a przejściem w sam mięsień. Leczenie powinno 
polegać na ustaleniu ścięgna za pomocą opatrunku z przy
lepca, w którym chory może chodzić bez bólu.

Artykuł Schanza przypomniał mi podobne cier
pienie ścięgna Achillesa, zawdzięczające jednak swoje po
wstanie innym czynnikom.

Spostrzegałem mianowicie dość często schorzenie 
ścięgna, występujące w zimie, podczas znacznych opadów 
śniegu lub w ogóle w porze chłodnej u mężczyzn otyłych, 
w średnim wieku będących, cierpiących gościec stawowy 
lub dnę. Chorzy podawali, że uczuwają ból przeważnie 
podczas chodzenia. Podczas chodu zauważyć można, że po
dnoszenie pięty do góry jest bolesnem, wskutek czego 
chorzy kuleją. Sami oni umiejscowiają ból w ścięgnie 
Achillesa i wskazują na obrzęk tego ścięgnu, badanie zaś 
wykazuje mniej lub więcej wybitne wrzecionowate zgru
bienie ścięgna; skóra nad niem jest mniej lub więcej zaczer
wieniona, a ciepłota jej odpowiednio podniesiona. Ścięgno 
jest bolesne przy omacywaniu, a zgrubienie jego rozciąga 
się od przyczepu prawie do miejsca, w którem ścięgno prze
chodzi w mięsień. Często znajdujemy obok zgrubienia pła
skie, twarde, bardzo bolesne guzki dochodzące do wielkości 
orzecha laskowego, przez co ścięgno wydaje się zniekształ- 
conem. Choroba nagabywa tych samych chorych wielokrot
nie, wielu z nich cierpi każdej zimy i po kilka razy podczas 
jednej zimy na nawroty choroby. Wielu chorych cierpi oprócz 
tego bóle reumatyczne w stawach, najczęściej w stawie bar
kowym albo bóle mięśniowe (postrzał). Chorzy ci pochodzą 
zazwyczaj z rodziny dotkniętej dną, jednak nie mogłem

u żadnego z nich stwierdzić przebycia ostrego napa
du dny. Mocz tych chorych badany podczas napadu bó
lów bywa skąpy, wydziela dużo osadu, składającego się 
z moczanów, chemicznie zaś badany wykazuje obecność 
znacznej ilości kwasu moczowego. Zapalenie ścięgna wy
stępuje zazwyczaj niespodzianie, nagle. Znaczne wysiłki 
ścięgna przed napadem poprzedzają czasem cierpienie je
dnak nie zawsze. Natomiast mogłem wielokrotnie stwier
dzić, że chorzy bezpośrednio przed napadem spożyli obfit
szą ilość pokarmów i pili więcej napojów wyskokowych 
W  czasie bardzo silnych napadów występują nagle rwące, 
wiercące bóle w ścięgnie, przypominające ostry napad 
dny, ustępujące zazwyczaj po upływie 24 — 48 godzin. 
Znaczniejsze bóle i niemożność chodzenia trwają zazwy
czaj 2 — 5 dni. rzadko 5 dni. jednak bolesność ścięgna 
podczas omacywania i obrzęk utrzymują się zazwyczaj 
przez kilka tygodni, poczem ustępują na dłuższy przeciąg 
czasu. Schorzenie to występuje albo w obu ścięgnach ró
wnocześnie, albo najpierw jedno ścięgno bywa niem do
tknięte. a później drugie, jakkolwiek zauważyłem także, że 
występuje tylko jednostronnie. Często towarzyszą mu bóle 
w stawach, bóle i obrzęki w torebkach maziowych i to 
najczęściej w torebce maziowej wyrostka łokciowego (bursa 
olccrani). Czasami zauważałem, że jedno ścięgno w znacznie 
wyższym stopniu było cierpieniem zajęte niż drugie. 
Choroba może ustąpić bez pozostawienia po sobie śladów, 
częściej jednak pozostaje trwałe zgrubienie i guzki w ścię- 
gnie, które podczas nowego napadu stają się znowu bolesne. 
To bolesne zgrubienie i guzki w ścięgnie tłumaczę sobie 
jako zapalenie, wywołane złogami soli moczanowych 
w ścięgnie.

Pewien chory w średnim wieku zapewniał mnie, że 
cierpi podobne napady bólów w ścięgnach Achillesa od 
22 roku życia. Napady występowały zazwyczaj w zimie, 
były z początku mniej gwałtowne i mniej bolesne. W  oko 
wpadające obrzęki ścięgna zauważył dopiero w ostatnich 
latach. Chory miał przebyć przeszło 100 podobnych napa
dów jużto słabszych, już też silniejszych połączonych 
z bólem i obrzękiem to obu, to jednego ścięgna. Także 
podczas silnego nieżytu nosowego i podczas influency 
miał podobne napady bólów w tych ścięgnach! Nie prze
był. ani trypra ani kiły. U chorego tego mogłem stwier
dzić trwałe zgrubienie obu ścięgien Achillesa.

L e c z e n ie  tego cierpienia powinno zależeć od 
stopnia zapalenia. Wobec lekkich bólów, nie powodu
jących utykania, wystarcza zazwyczaj metodycznie prze
prowadzone mięsienie, względnie z zastosowaniem śród-



ków drażniących, z uszczupleniem dyety i wstrzymywaniem 
się od napojów wyskokowych. Silniejsze zapalenie, powo
dujące utykanie, wymaga unieruchomienia ścięgna za pomo
cą przylepca amerykańskiego. W  tym celu nakłada się przy 
lekkiem wyprostowaniu stopy jedno lub 2 szerokie pasma 
przylepca wdłuż przebiegu ścięgna od połowy łydki aż 
do połowy podeszwy, na to zaś nakłada się jedną albo 
dwie warstwy przylepca w kierunku poprzecznym tak, że 
pasma przylepca nakrywają się dachówkowato. To unie
ruchomienie ścięgna przylepcem sprawia chorym natych
miastową ulgę tak, że bóle ustają i kulenie ustępuje. 
W  razie wystąpienia silnego zapalenia w ścięgnie, powo
dującego grorączkę i samoistnie występujące bóle, wskaza- 
nem jest leżenie w łóżku przez kika dni i stosowanie 
albo worka lodowego albo okładów z octanu glinowego, 
wewnętrzne podawanie aspiryny, a dopiero po złagodze
niu objawów leczenie za pomocą przylepca, później mięsie- 
nie. W  razie częstszego powtarzania się napadów należy po
dawać chorym urycedynę aż do wystąpienia lekkiej alka
liczności moczu, przyczem równocześnie bóle i obrzęk 
ustępują. Także w celu zapobiegawczym należałoby po
dawać urycedynę i uregulować dyetę chorego.

Na podstawie powyższych danych nazwałbym tę 
postać schorzenia ścięgna Achillesa jak to nadmieniłem 
w tytule: za p a len iem  ś c ię g n a  A r c h i l le s a  na t le  
sk a zy  m ocza n ow e j.


