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PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat, 
rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku tentang 
Cedera Tendon Achilles ini. Ruptur tendon Achilles adalah cedera olahraga 
yang sering terjadi pada olahragawan terutama pria yang berkecimpung 
dalam kegiatan olahraga yang membutuhkan gerakan melompat atau berlari. 
Cedera akut harus segera didiagnosis dan ditangani karena cedera ruptur 
tendon Achilles ini seringkali diremehkan ataupun tidak disadari sehingga 
banyak pasien yang datang dalam keadaan kronis dan terlambat. Ruptur 
tendon achilles kronik memiliki penanganan yang lebih sulit daripada 
kasus cedera akut karena diperlukan tindakan operasi rekonstruktif untuk 
mengembalikan fungsinya. Teknik-teknik operasi rekonstruksi tersebut 
semakin lama semakin berkembang sesuai perkembangan zaman dan 
ilmu pengetahuan untuk meminimalkan komplikasi dan mengoptimalkan 
fungsionalitas tendon sehingga pasien dapat kembali beraktivitas.

Atas dasar inilah buku ini ditulis. Buku ini akan memaparkan pendekatan 
secara komprehensif tentang cedera tendon Achilles yang meliputi konsep 
dasar, biomekanika, patofisiologi, pendekatan diagnosis, tatalaksana, dan 
rehabilitas termasuk teknik operasi yang merupakan pengembangan terbaru 
dari teknik operasi yang sudah ada. Teknik ini dinamakan “Teknik Surabaya”. 
Oleh karena itu, buku ini secara khusus diperuntukkan bagi para dokter 
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spesialis ortopedi dan traumatologi dengan tujuan memperkenalkan teknik 
baru yang belum didapatkan selama masa pendidikan. Teknik ini diharapkan 
dapat menjadi salah satu teknik pilihan dalam menangani ruptur kronik 
tendon Achilles bagi para spesialis ortopedi dan traumatologi.

Tiada gading yang tak retak. Andaipun retak, jadikanlah sebagai 
ukiran. Begitupun dengan tulisan dalam buku ini. Tentunya masih banyak 
kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kami sangat terbuka 
menerima kritik dan saran yang membangun. Semoga buku ini dapat 
memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu kedokteran khususnya 
bidang Ortopedi dan Traumatologi. Terima kasih.

Penulis,
Dr. Dwikora Novembri Utomo, dr. Sp.OT(K)
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BAB 1

PENDAHULUAN

Tendon Achilles adalah tendon terbesar dan terkuat pada tubuh 
manusia. Tendon ini disebut juga triceps surae karena merupakan 
gabungan tendon gastroknemius dan soleus. Tendon ini melintasi tiga 

sendi, yaitu lutut, pergelangan kaki, dan subtalar. Cedera tendon Achilles 
adalah cedera tersering pada atlet. Cedera ini bisa terjadi secara akut atau 
kronik. (1-6)

Pasien ruptur Achilles umumnya didapatkan pada lelaki dewasa 
yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, sebanyak 44-83%.(1-6) 
Ruptur Achilles lebih sering terjadi pada laki-laki, dengan perbandingan 
7:1 hingga 12:1.(9) Tendon Achilles kiri lebih sering ruptur, kemungkinan 
karena prevalensi individu dominan tangan kanan lebih tinggi, dan mereka 
melakukan gerakan melompat dengan kaki kiri.(10,11) Pada beberapa kasus, 
pasien tidak menyadari bahwa tendon Achillesnya ruptur, dan datang dengan 
keluhan ruptur kronik Achilles 4-6 minggu pasca cedera.(2,12,13)

Ruptur kronik tendon Achilles umumnya terjadi pada pasien dengan 
ruptur akut yang tidak terdiagnosis sehingga menjadi ruptur kronis atau 
neglected. Transisi dari apa yang disebut ruptur akut tendon Achilles menjadi 
ruptur kronis adalah hal yang masih diperdebatkan karena batasan waktu 
yang belum jelas.(1-3) Menurut konsensus, disebutkan bahwa ruptur Achilles 
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kronis adalah ruptur Achilles yang terdiagnosis setelah empat sampai enam 
minggu setelah ruptur akut.(1,2,4-8)

Penanganan operatif ruptur tendon Achilles menunjukkan hasil yang 
jauh lebih baik daripada non operatif.(14) Penanganan non operatif hanya 
disarankan pada pasien dengan komorbiditas operasi, seperti penyakit 
pembuluh darah perifer, tidak mengalami gangguan fungsional, dan dapat 
melakukan aktivitas sehari-hari tanpa keluhan berarti. Ada bermacam-macam 
penanganan operatif untuk ruptur kronik Achilles, namun tidak ada panduan 
mengenai jenis operasi, ataupun penelitian yang membuktikan keunggulan 
suatu teknik tertentu.(7,8)

Pada penanganan kasus kronik, Departemen Orthopaedi dan 
Traumatologi, RSUD Dr. Soetomo, Universitas Airlangga Surabaya 
mengembangkan teknik untuk rekonstruksi ruptur kronik tendon Achilles 
dengan menggunakan graft tendon semitendinosus dikombinasikan dengan 
turndown flap (teknik Surabaya). Teknik ini memiliki beberapa keunggulan: 
tidak mengganggu luas gerak sendi dan kekuatan pergerakan kaki, dapat 
digunakan pada defek yang lebar, graft mudah diambil, dan berfungsi sebagai 
biological scaffold.
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BAB 2

ANATOMI TENDON ACHILLES

Tendon Achilles dibentuk dari gabungan 2 otot, yaitu otot gastroknemius 
dan soleus (Gambar 2.1).(15) Tendon ini berinsersi pada tulang 
calcaneus(16), dan struktrur ini sering disebut sebagai Gastroc-soleus 

complex. Tendon Achilles adalah tendon terbesar dan terkuat pada tubuh 
manusia, memiliki daya regang sampai dengan 12,5 kali berat badan (9 
kilonewton [KN]) ketika berlari sprint, dan 6 sampai 8 kali berat badan ketika 
melakukan aktivitas atletik seperti melompat atau bersepeda.(17,18)

Gambar 2.1 Anatomi Tendon Achilles(15)
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Tendon Achilles dimulai dari pertengahan regio cruris posterior sebagai 
gabungan dari tendon otot gastroknemius dan soleus. Panjang gabungan 
tendon ini kira-kira 10-15 cm, dengan komponen gastrocnemius 11-26 cm 
dan komponen soleus 3-11 cm.(19) Kontribusi serabut otot gastroknemius dan 
soleus bervariasi antar individu. Kebanyakan serabut otot soleus memiliki 
kontribusi lebih banyak dibandingkan gastroknemius, dan menempel pada 
hampir seluruh bagian anterior tendon.(19) Pada gastrocsoleus junction, tendon 
Achilles memiliki bentuk melebar dan datar, saat berjalan ke arah distal, 
bentuknya secara progresif menjadi ovoid pada potongan melintang sampai 
pada kira-kira 4 cm proksimal dari insersionya di kalkaneus, kemudian 
berlanjut menjadi relatif datar kembali.(19)

Pada saat berjalan ke arah distal, tendon Achilles berotasi ke internal 
dengan derajat yang bervariasi (kira-kira 90°)(20), sehingga serabut soleus yang 
awalnya terletak di sisi posterior tendon menjadi sisi medial di plantar pedis, 
sedangkan serabut gastroknemius yang awalnya di sisi anterior menjadi sisi 
lateral. Rotasi ini memungkinkan tendon untuk memanjang dan memendek 
secara elastis, melepaskan energi yang tersimpan saat fase berjalan.(21)

Tendon Achilles berinsersi pada sepertiga medial posterior dari 
tuberositas kalkaneus, kira-kira 1 cm ke distal tepi superior tulang.(22) Area 
insersi kira-kira memiliki panjang 19,8 mm dan lebar 24 mm di proksimal 
dan 31 mm di distal.(22)

Tendon Achilles tidak memiliki lapisan pembungkus sinovial yang 
sesungguhnya, melainkan terbungkus oleh paratenon dengan lapisan viseral 
dan parietal, yang memungkinkan tendon meluncur sebesar ±1,5 cm (Gambar 
2.2). Pada sisi dorsal, medial, dan lateral, paratenon terdiri dari beberapa 
membran tipis yang kaya dengan mukopolisakarida, yang berfungsi sebagai 
pelumas yang memudahkan tendon bergerak meluncur. Sedangkan di sisi 
ventral, paratenon mengandung jaringan lemak kaya pembuluh darah.(23)
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Gambar 2.2 Penampang melintang tendon Achilles. 

Tampak lapisan ganda paratenon (gambar kanan). Mesotenon 
menghubungkan lapisan parietal di sisi luar dengan lapisan viseral di 
sisi dalam, dan juga berfungsi sebagai jalan bagi pembuluh darah yang 
memberikan nutrisi ke tendon. Sisi anterior tendon memiliki jumlah pembuluh 
darah yang paling banyak.(2-3)

Vaskularisasi tendon Achilles berasal dari 3 sumber: musculotendinous 
junction, insersi tulang, dan pembuluh-pembuluh mesotenal. Pembuluh 
darah merupakan serangkaian vincula transversal yang berfungsi sebagai 
kanal sehingga pembuluh darah bisa mencapai tendon. Injeksi dan studi 
pencitraan nuklir menunjukkan bahwa arteri mesotenal paling sedikit pada 
2-6 cm proksimal dari insersi tulang. Jumlah pembuluh darah intratendinous 
dan area sekitarnya juga menurun pada daerah 4 cm dari kalkaneus.(24)
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BAB 3

BIOMEKANIKA TENDON ACHILLES

Tendon berfungsi meneruskan gaya kontraksi yang dihasilkan gerakan 
otot skeletal. Untuk memenuhi fungsi ini, tendon tidak dapat bertindak 
sebagai penghubung yang bersifat rigid di antara otot dan tulang, 

melainkan berupa suatu bahan yang viskoelastis.(25)

3.1 Pengujian In vitro

Sifat mekanis dari tendon telah dipelajari menggunakan metode 
peregangan spesimen tendon terisolasi hingga tendon tersebut robek. Elongasi 
spesimen dan gaya yang diberikan kemudian dicatat.(18,26-30) Dalam tes 
tersebut, empat regio berbeda dapat diidentifikasi dalam kurva gaya-elongasi 
pada tendon (Grafik 3.1). Regio I, disebut sebagai regio “ujung” (toe) tendon, 
berupa gaya tidak merusak, yang mengurangi derajat hambatan serabut 
kolagen saat istirahat tanpa menyebabkan peregangan lebih lanjut. Regio 
berikutnya, yaitu regio “linear”, pembebanan menyebabkan peregangan 
serabut kolagen, dan pada titik akhir regio ini, beberapa serat kolagen mulai 
robek (failure). Bila pemanjangan tendon dilanjutkan, akan membawa tendon 
ke regio III, di mana kerusakan lanjutan serabut kolagen terjadi secara tak 
terduga. Elongasi yang lebih lanjut membawa tendon ke regio IV, di mana 
serabut kolagen robek total.(18,26,27,29,30)
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Meskipun regio I, II, III, dan IV selalu ada dalam proses penarikan 
tendon hingga robek, bentuk kurva gaya-elongasi yang diperoleh berbeda-
beda antara spesimen. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh perbedaan 
dimensi antar spesimen. Perhitungannya, gaya tendon dikurangi menjadi 
nilai tekanan (stress) (MPa) dengan normalisasi terhadap luas penampang 
tendon, dan elongasi tendon dikurangi menjadi nilai regangan (%) dengan 
normalisasi terhadap panjang awal tendon. Bentuk kurva tekanan-regangan 
mirip dengan kurva gaya-elongasi, namun juga merefleksikan sifat material 
intrinsik daripada sifat struktural tendon. Variabel yang paling umum diambil 
dari kurva tekanan-regangan adalah modulus Young (GPa), tekanan akhir 
(MPa), dan regangan akhir (%). Modulus Young merupakan kemiringan kurva 
tekanan-regangan dalam regio “linear” tendon atau kekakuan spesimen [N/
mm], yaitu, kemiringan kurva gaya-elongasi dalam daerah “linear”, dan 
perbandingan panjang terhadap penampang spesimen). Nilainya berkisar 
antara 1 dan 2 GPa.(26,31-33) Tekanan akhir tendon (tekanan pada saat tendon 
robek) kurang lebih 100 MPa. Regangan akhir tendon (regangan saat tendon 
robek) berkisar antara 4 dan 10%. (26,28,29,31,32) Nilai karakteristik tendon 
Achilles manusia secara in vitro mendekati angka-angka di atas.(34,35)

Gambar 3.1 Grafik gaya-elongasi ( force–elongation) pada sebuah uji kekuatan 
keregangan tendon (tensile to failure). I: region “ujung” (toe); II: regio “linear”; III and 
IV: regio robekan ( failure). Kekakuan (stiffness) adalah kemiringan kurva pada regio 

linear.(25)
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Jika tendon diregangkan, tendon tidak bersifat elastis secara sempurna, 
walaupun gaya yang diberikan tidak meregangkan tendon melampaui 
regio I. Karena sifat ketergantungan waktu dari serabut kolagen tendon 
dan matriksnya(36,37), keseluruhan tendon menunjukkan gaya relaksasi, 
kelambanan, dan histeresis mekanis.(18,26-29) Gaya relaksasi ( force-relaxation) 
berarti bahwa gaya yang dibutuhkan untuk menimbulkan elongasi serabut 
menurun seiring waktu dalam garis kurva yang dapat diprediksi (Grafik 3.2). 
Kelambanan (creep) adalah fenomena analog dalam kondisi gaya konstan 
menghasilkan perubahan (deformasi) yang meningkat seiring waktu menurut 
garis kurva (Grafik 3.2). Histeresis mekanis (mechanical hystheresis) dibuktikan 
sebagai lengkungan yang dibentuk oleh grafik gaya-elongasi (atau tekanan-
regangan) selama pembebanan dan tanpa pembebanan lanjutan pada spesimen 
(Grafik 2.2). Area lengkungan merupakan jumlah energi regangan elastis 
yang hilang sebagai panas dalam siklus peregangan-rekoil, dan biasanya 
dinyatakan sebagai fraksi (%) dari total kerja yang dilakukan pada tendon 
selama peregangan. Rata-rata nilai mekanik histeresis dilaporkan dari tes in 
vitro tendon adalah 10%.(31-33,38,39) Nilai ini diperoleh setelah tendon terkena 
beberapa siklus peregangan-rekoil. Dalam beberapa siklus pertama, tendon 
tidak kembali ke panjang aslinya, sehingga grafik pembebanan dan tanpa 
pembebanan membentuk lengkungan terbuka. Fenomena ini disebut sebagai 
“pengkondisian” (conditioning), dan dianggap sebagai artefak yang disebabkan 
oleh fiksasi spesimen in vitro yang tidak adekuat pada saat diuji.(27)

Gambar 3.2 Grafik gaya relaksasi ( force-relaxation) (A), kelambanan (creep) (B), dan 
histeresis mekanis (C). 

Panah pada grafik C menunjukkan arah pembebanan dan tanpa 
pembebanan. Pada beberapa siklus awal pembebanan dan tanpa pembebanan 
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dalam uji histeresis mekanis, panjang tendon saat istirahat meningkat. Hal 
ini disebut sebagai “pengkondisian” (conditioning).(25)

Pengujian terakhir menggunakan tendon Achilles/gastroknemius 
manusia secara in vivo menunjukkan bahwa pengkondisian juga terjadi(40,41), 

menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan karakterisitik fisik tendon yang 
berhubungan dengan kelambanan viskoelastik, sehingga bukan suatu temuan 
yang bermakna.

3.2 Pengujian In vivo

Pemeriksaan sifat tendon dalam kondisi in vitro memerlukan penggunaan 
spesimen donor, yang tidak selalu tersedia. Selain itu, perlu perhatian bila 
menggunakan hasil uji in vitro untuk menyimpulkan fungsi in vivo karena 
alasan berikut: (1) gaya yang diberikan oleh pembebanan maksimal tendon 
dalam kondisi in vivo mungkin tidak akan mencapai regio “linear” di mana 
pengukuran kekakuan dan modulus Young dalam kondisi in vitro; (2) serat 
kolagen yang selip dan/atau konsentrasi tekanan hampir selalu terjadi 
pada saat pengencangan spesimen yang dipotong pada alat uji, yang dapat 
mengakibatkan ruptur prematur.27 Tendon yang diawetkan sering digunakan 
dalam percobaan in vitro, yang mungkin memiliki perubahan kualitas.(42,43)

Baru-baru ini, metode non-invasif yang menghindari masalah di atas 
untuk menilai sifat mekanik tendon manusia di vivo telah dikembangkan.
(44) Metode in vivo memungkinkan pemeriksaan longitudinal untuk 
mengidentifikasi masalah-masalah fungsional penting yang berkaitan, 
misalnya, untuk identifikasi pelatihan yang efektif untuk meningkatkan sifat 
mekanik tendon, dan durasi imobilisasi yang dibutuhkan untuk memulai 
penurunan kualitas tendon. Metode in vivo ini didasarkan pada pemindaian 
ultrasound secara real time dari titik acuan sepanjang unit otot-tendon selama 
kontraksi-relaksasi isometrik. Gaya otot yang dihasilkan oleh aktivasi 
diukur dengan dinamometri, dan tarikan tendon, mengakibatkan deformasi 
longitudinal. Hal ini dapat diukur melalui perpindahan dari titik acuan pada 
hasil pemindaian. Saat relaksasi, tendon akan mengendur dan titik acuan 
bergeser kembali ke posisi semula (setelah pengkondisian tendon). Grafik 
gaya-elongasi yang diperoleh selama pembebanan dapat diubah menjadi 
grafik tekanan-regangan dengan normalisasi dimensi tendon, yang juga dapat 
diukur dengan menggunakan pencitraan non invasif. Hasil pengukuran 
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ulang dengan menggunakan metode in vivo menghasilkan koefisien variasi 
kurang dari 12%.(44)

Meskipun keuntungan dari metode ini berupa pengujian tendon dalam 
lingkungan fisiologis, beberapa masalah tidak dapat dihindari. Satu masalah 
yang tak terelakkan berkaitan dengan kehilangan panas karena interaksi 
tendon-otot dan tendon-tulang dan gesekan permukaan antara tendon dan 
jaringan di sekitarnya, yang akan terefleksikan di area lengkungan histeresis 
dalam pengujian. Masalah penting lainnya adalah pemberian tekanan yang 
tidak homogen di seluruh tendon dengan meningkatkan atau menurunkan 
intensitas kontraksi otot untuk mendapatkan grafik gaya-elongasi yang 
relevan. Keterbatasan ini terutama berlaku untuk pengujian tendon Achilles, 
karena tendon ini dibentuk oleh dua tendon terpisah (gastroknemius dan 
soleus) yang terhubung dengan kolagen.(45) Heterogenitas tekanan dalam 
tendon Achilles pada calcaneal enthesis-nya juga telah dianggap sebagai faktor 
potensial dalam terjadinya tendinopati kronis Achilles.

Meskipun dengan keterbatasan tersebut, prinsip-prinsip umum pengujian 
tendon in vivo tetap dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan 
mekanika tendon Achilles/gastroknemius manusia dalam situasi dan 
kondisi yang berbeda(46) Hasil yang diperoleh sangat bervariasi. Pada orang 
dewasa muda, misalnya, kekuatan maksimal tendon dan nilai elongasinya 
masing-masing sebesar 200-3800 N dan 2-24 mm, dengan nilai tekanan dan 
regangan antara 20-42 MPa dan 5-8%(46). Kekakuan tendon, modulus Young, 
dan histeresis mekanis yang diperoleh dalam studi di atas masing-masing 
adalah 17-760 N/mm; 0,3-1,4 GPa; dan 11-19%. Variasi besar di masing-masing 
parameter mekanik antara eksperimen kemungkinan disebabkan oleh 
perbedaan metodologi antar studi terutama pada cara penghitungan gaya 
(misalnya, melibatkan atau memisahkan fungsi otot sinergis dan antagonis), 
dan lokasi titik acuan yang ditelusuri dengan ultrasound (yaitu, pada tendon, 
peralihan myotendinous, atau otot).

Namun, ketika membandingkan tendon Achilles/gastroknemius dan 
tendon tibialis anterior manusia dewasa muda dengan metodologi yang 
sama, dua tendon ini memiliki modulus Young (1,2 GPa) dan histeresis 
mekanis (18%) yang sangat mirip.(44) Temuan ini harus ditelaah mengingat 
bahwa tendon Achilles/gastroknemius dan tibialis anterior mendapatkan 
gaya fisiologis yang berbeda. Tendon Achilles/gastrocnemius mendapatkan 
gaya yang besar pada akhir fase stance, dan tendon tibialis anterior mendapat 



CEDERA TENDON ACHILLES
Evaluasi, Diagnosis, dan Tatalaksana Komprehensif12

gaya yang lebih rendah saat mengendalikan plantar fleksi pada awal fase 
stance saat berjalan. Dalam pengujian kekuatan tendon in vivo menunjukkan 
bahwa tendon Achilles mampu menahan tekanan sampai 110 MPa dalam 
setiap langkah selama berlari. Tekanan ini melebihi rata-rata tekanan akhir 
tendon sebesar 100 MPa(26-,29,31,32), yang menandakan besarnya risiko ruptur 
tendon Achilles.(25)
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BAB 4

PATOFISIOLOGI

Mekanisme akselerasi-deselerasi dilaporkan terjadi pada 90% ruptur 
tendon Achilles yang berhubungan dengan olahraga.(47) Gangguan 
pada jalur proteksi inhibisi muskuloskeletal dapat menyebabkan 

cedera. Cedera tendon akut maupun kronis dapat disebabkan oleh faktor 
ekstrinsik atau intrinsik, baik tunggal maupun kombinasi. Pada trauma akut, 
faktor ekstrinsik lebih dominan.(48)

Arner dan Lindholms mengklasifikasikan trauma penyebab ruptur 
tendon Achilles menjadi 3 kategori, sebagai berikut. (49)

1.  Kategori pertama, ketika berat badan bertumpu pada kaki depan saat 
lutut dalam keadaan ekstensi. Gerakan ini dapat dilihat saat posisi start 
sprinter dan saat melompat pada olahraga basket. Mekanisme seperti ini 
merupakan penyebab ruptur tendon Achilles sebanyak 53%.

2.  Kategori kedua terjadi secara mendadak, yakni ketika dorsofleksi ankle, 
misalnya ketika kaki terpeleset ke dalam lubang atau ketika seseorang 
jatuh dari tangga. Mekanisme kedua menyebabkan ruptur Achilles 
sebanyak 17%.

3.  Kategori ketiga merupakan dorsofleksi paksa saat kaki dalam keadaan 
plantar fleksi, misalnya ketika jatuh dari ketinggian. Mekanisme ini 
merupakan penyebab ruptur Achilles sebanyak 10%.
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Beberapa faktor anatomi dan patogenesis berhubungan dengan ruptur 
tendon Achilles. Secara anatomi, area 4-7 cm dari insersinya di kalkaneus 
lebih rentan mengalami ruptur karena merupakan bagian yang paling 
tipis, dengan diameter melintang paling kecil dan serat yang paling banyak 
mengalami rotasi. Telaah mikrovaskular menunjukkan bahwa area ini 
merupakan area dengan suplai darah paling sedikit. Mikrotrauma berulang 
dapat menyebabkan perubahan degeneratif dan meningkatkan kekakuan 
tendon sehingga lebih rentan terjadi ruptur. Fatigue atau kelelahan juga 
merupakan kondisi yang berhubungan dengan ruptur tendon.(50)

Studi patologi pada ruptur tendon parsial dan komplit telah 
mengungkap perubahan karakteristik yang terjadi pada tendinosis. Temuan 
ini berhubungan dengan usia. Ketika usia bertambah, terjadi perubahan 
morfologis pada tendon Achilles termasuk berkurangnya jumlah organel di 
dalam tenosit, penurunan kadar mukopolisakarida dan glikoprotein, dan 
penurunan diameter maksimum serta kepadatan serat kolagennya. Banyak 
bukti pula dari studi patologi yang menyatakan bahwa terjadi penurunan 
vaskularisasi intratendon sebagai penyebab utama dari kerusakan tenosit 
fokal. Secara teori, berkurangnya vaskularisasi menurunkan pembentukan 
kolagen, sehingga kemampuan tendon untuk meregang berkurang dan lebih 
mudah mengalami ruptur.(23)

Pada tahun 1976, Puddu et al memperkenalkan sebuah sistem untuk 
mengelompokkan degenerasi hialin dengan penurunan jumlah sel normal, 
degenerasi mukoid dengan metaplasia kondroid atau degenerasi lemak dari 
tenosit, infiltrasi lipomatosa pada area tendon yang luas, peningkatan matriks 
mukopolisakarida dan fibrilasi serat kolagen. Ruptur tendon kemungkinan 
diakibatkan oleh proses ini. Menurut Puddu et al., tendinosis tidak bergejala 
dan ditemukan hanya pada ruptur tendon.(51)

Arner dan Lindholms menemukan secara histologis terdapat perubahan 
degeneratif, termasuk disintegrasi edematosa pada jaringan tendon, 
degenerasi mukoid terjadi bersamaan dengan reaksi inflamasi. Selain itu, 
hampir seperempat arteri besar di peritendon mengalami hipertrofi pada 
tunika media sehingga lumennya menyempit.(49)

Kannus dan Józsas juga mengatakan 97% ruptur spontan tendon Achilles 
terjadi perubahan degeneratif. Perubahan degeneratif yang paling sering 
ditemukan adalah degenerasi hipoksik dengan perubahan ukuran dan bentuk 
mitokondria, nukleus tenosit yang abnormal dan deposisi kalsium pada 
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mitokondria. Pada degenerasi lanjut, vakuola lipid dan nekrosis juga mungkin 
terjadi. Selain itu, juga terjadi penyempitan lumen arteri sehubungan dengan 
hipertrofi tunika intima dan tunika media.(52)

Ruptur kronis tendon Achilles menyebabkan kesulitan dalam plantar 
fleksi ankle, tendon sheath menebal dan melekat pada bagian ujungnya.(1,53) 
Ujung proksimal biasanya berbentuk kerucut dan melekat pada fasia posterior 
dari otot fleksor hallucis longus.(1,54) Punctum distal sering membulat dan 
hipertrofi.(8) Jaringan parut yang menebal sering menghubungkan daerah 
ruptur dalam usaha untuk penyembuhan.(55)

Retraksi punctum proksimal menyebabkan pemendekan kompleks 
gastroknemius-soleus proksimal yang masih intak. Hal tersebut mengurangi 
efisiensi biomekanik dan kontraktilitas otot. Hal ini mengakibatkan kelemahan 
plantar fleksi engkel dan terjadi flat-foot, serta pola jalan (gait) non propulsif 
pada kaki yang sakit.(8)

Gambar 4.1 Ruptur Achilles. 

Tampak retraksi tendon proksimal yang mengakibatkan timbulnya celah 
dari kedua ujung tendon. Tendon plantaris yang intak mengalami hipertrofi. 
Tampak jaringan parut terbentuk hingga ke lapisan pembungkus tendon.(7) 

Tendon Achilles yang mengalami ruptur tentu akan memicu respon 
perbaikan.(7) Carden dkk menyebutkan bahwa dalam 1 minggu jaringan 
granulasi akan cukup berkembang antara ujung tendon untuk mencegah 
aposisi secara tertutup.(9) Sering waktu, jaringan fibrous akan berkembang 
pada daerah ruptur.(56) Kontraksi otot-otot betis memicu peregangan secara 
bertahap pada jaringan fibrous tersebut yang tidak sekuat tendon normal.(57) 
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Tendon kadang-kadang mengalami penyembuhan secara memanjang sehingga 
memicu penurunan efisiensi mekanis pada kompleks triceps surae.(7,58)

Elftman(59) menyebutkan bahwa kemampuan serat-serat otot untuk 
memproduksi regangan akan berkurang seiring pemendekan dari serat 
otot dan akan menjadi nol ketika serat otot mencapai 60% dari panjangnya 
dalam keadaan istirahat. Hal tersebut menyebabkan kelemahan pada plantar 
fleksi engkel dan berhubungan dengan gangguan pola berjalan. Kontraksi 
berlanjut dari otot triceps surae akan lebih sering memicu retraksi dari punctum 
tendon proksimal sehingga jarak antar ruptur semakin bertambah.(54,57,60,61) 
Besarnya celah dapat bervariasi.(7) Selain itu, sulit untuk mengidentifikasi 
selubung tendon yang telah terpisah, dan punctum proksimal dapat melekat 
pada fasia sisi posterior.(54) Tendon otot plantaris, apabila masih intak, juga 
dapat mengalami penebalan. Pada ruptur kronis, nodul pada tendon Achilles 
sering didapatkan, dengan bentuk yang tidak beraturan, dan melekat pada 
fasia sekitarnya.(1,62)
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BAB 5

RUPTUR AKUT TENDON ACHILLES

5.1 Diagnosis

5.1.1 Anamnesis

Elftman menyebutkan bahwa kemampuan serat-serat otot untuk 
memproduksi regangan akan berkurang seiring mengalami 
pemendekan. Dari history taking didapatkan pasien mengalami cedera 

di daerah ankle atau distal dari regio cruris. Keluhan yang sering dialami 
adalah nyeri di daerah ankle dapat disertai adanya luka maupun tidak. Pada 
pasien dengan toleransi nyeri yang tinggi, seringkali ruptur achilles ini tidak 
terdiagnosis dengan baik sehingga dapat berlanjut ke kondisi kronis. Ruptur 
tendon achilles dapat disebabkan direct maupun indirect trauma. Direct trauma 
dapat disebabkan direct blow oleh benda tumpul ataupun tajam. Sedangkan 
pada indirect trauma, mekanisme cedera berupa gerakan mendadak dorsofleksi 
ankle terutama saat ankle dalam posisi plantar fleksi. Dari anamnesis juga 
didapatkan keluhan saat pasien berjalan terutama saat pasien melakukan 
gerakan plantar fleksi ankle, karena gerakan plantar fleksi dihasilkan oleh 
kontraksi pada tendon achiles.(48,49)
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5.1.2 Pemeriksaan Fisik

Dari inspeksi didapatkan vulnus, ekskoriasi, maupun bengkak pada 
sisi posterior dari ankle. Apabila didapatkan vulnus, tidak tampaknya tendon 
Achiles merupakan prediktor kuat terhadap ruptur yang terjadi karena stump 
tertarik ke proksimal. Dapat pula hanya terlihat stum distal yang sudah 
mengalami ruptur.(50)

Gambar 5.1 Gambaran klinis khas dari ruptur tendon Achilles. Tanda panah 
menunjukkan celah antara stump proksimal dan distal.(8)

Dari pemeriksaan feel, didapatkan adanya gap pada tendon achilles. 
Lokasi tersering terjadinya ruptur, yaitu 2-6 cm di proksimal dari insersinya 
pada posterosuperior dari tulang kalkaneus. Pemeriksaan spesifik untuk 
ruptur tendon achilles dinamakan dengan tes Thompson. Tes ini dilakukan 
dengan cara squeeze pada otot gastroknemius, diharapkan terjadi gerakan 
plantar fleksi dari sendi ankle. Bila gerakan plantar fleksi tidak terjadi, dapat 
dipastikan terjadi ruptur tendon achilles. Namun apabila gerakan plantar 
fleksi masih terjadi, dapat juga tendon achilles mengalami ruptur parsial, 
sehingga gerakan tersebut masih ada namun disertai rasa nyeri saat tes 
Thompson dilakukan. 
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Gambar 5.2 Thompson test.(69) Keterangan: pada ruptur tendon Achilles, bila 
betis diremas, maka kekuatan plantar fleksi akan melemah, atau bahkan tidak ada 

(kanan).

Ada tes lain yang sering dilakukan dalam penegakan diagnosis ruptur 
tendon Achilles, yaitu tes Matles. Namun tes ini harus dilakukan dalam 
keadaan pasien terbius. Sebelum pasien dibius, pasien diminta untuk 
melakukan gerakan fleksi sendi lutut secara aktif hingga 90°. Setelah dibius, 
pemeriksa melakukan gerakan fleksi pasif pada kedua sendi lutut hingga 90°. 
Kemudian dievaluasi posisi sendi ankle pada kedua kaki. Apabila posisi ankle 
pada satu sisi dalam keadaan dorsofleksi atau netral, sedangkan sisi yang lain 
dalam posisi plantar fleksi, maka posisi kaki yang dorsofleksi atau netral ini 
dikatakan mengalami ruptur tendon achilles.(48-50) 

Gambar 5.3 Matles test.(7) Keterangan: tendon Achilles yang ruptur posisinya 
akan tampak lebih dorsofleksi dibandingkan sisi normal.



CEDERA TENDON ACHILLES
Evaluasi, Diagnosis, dan Tatalaksana Komprehensif20

Dari pemeriksaan move didapatkan pasien tidak dapat melakukan 
gerakan plantar fleksi secara aktif merupakan bukti adanya ruptur tendon 
achilles. Tendon achilles merupakan tendon yang terdiri dari gabungan tiga 
otot, yaitu gastroknemius kaput medial dan lateral, serta soleus. Ketiga otot 
ini memiliki fungsi yang sama, yaitu gerakan plantar fleksi dari ankle. (49)

5.1.3 Pencitraan

a. X-ray
 Walaupun tidak lazim, beberapa ilmuwan masih melakukan penegakan 

diagnosis ruptur tendon achilles berdasarkan foto rontgen ankle lateral. 
Kager(50) berpendapat dari foto ankle lateral orang normal, didapatkan 
adanya gambaran segitiga yang diisi oleh jaringan lemak, dan dibatasi 
oleh tepi tendon achilles, tulang kalkaneus, dan tendon fleksor digitorum 
longus dan hallucis longus. Apabila terjadinya ruptur pada tendon achiles, 
segitiga ini tidak dapat dilihat. Toygar(51) melakukan pengukuran sudut 
dari permukaan kulit posterior dari ankle. Toygar(51) berpendapat jika 
terjadi ruptur tendon achilles, masing-masing stump dari tendon ini akan 
mengalami displaced ke anterior sehingga sudut dari permukaan kulit 
sisi posterior ankle tidak lurus lagi, namun membentuk sudut sekitar 
130-150°. 

Gambar 5.4 Kager’s triangle (anak panah). 
Keterangan: gambar kiri menunjukkan ruptur tendon Achilles.(74)
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b. Ultrasonografi
 Pemeriksaan USG mudah dilakukan dan dalam waktu cepat, diagnosis 

ruptur tendon achilles dapat ditegakkan. Namun pemeriksaan ini 
memiliki kelemahan, yaitu operator dependent. Sehingga dokter radiologi 
atau ortopedi yang kurang berpengalaman tidak dapat menegakkan 
diagnosis ruptur achilles secara pasti dengan modalitas ini.(49,50)

c. Magnetic Resonance Imaging (MRI)
 Pemeriksaan ini relatif lebih mahal dibanding USG, dan tidak semua 

rumah sakit memiliki MRI. Kelebihan pemeriksaan MRI dibanding 
USG adalah pemeriksaan ini dapat mendeteksi adanya ruptur parsial 
pada tendon achilles. Sedangkan melalui pemeriksaan USG, ruptur 
parsial dapat terbaca sebagai false negative. Dengan MRI, juga dapat 
ditentukan seberapa parah persentase tendon achilles yang mengalami 
cedera, karena pemeriksaan ini cukup baik untuk mendeteksi kerusakan 
jaringan lunak.(48)

5.2 Tatalaksana

5.2.1 Konservatif

Dilihat dari perkembangannya, tatalaksana konservatif atau non-
bedah pada kasus ruptur tendon Achilles akut awalnya dilakukan dengan 
imobilisasi casting selama 6-8 minggu. Namun demikian, saat ini terapi 
konservatif mulai memperkenalkan metode rehabilitasi fungsional dan 
mobilisasi dini. Metode ini diyakini dapat memberikan hasil akhir yang tidak 
kalah dengan tatalaksana secara bedah ditinjau dari angka rekurensi ruptur, 
bahkan kelebihannya adalah minimnya resiko infeksi dan komplikasi pasca 
bedah lain terkait luka pascaoperasi.(51)

Pada sebagian besar negara di dunia, ruptur tendon Achilles akut diterapi 
utamanya secara konservatif. Namun pemilihan tatalaksana konservatif yang 
optimal pun masih menjadi perdebatan hingga kini karena yang dimaksud 
dengan rehabilitasi fungsional sendiri cukup bervariasi, dapat berupa latihan 
gerak terkontrol secara dini (early controlled motion), menghindari tumpuan 
beban tubuh (protected weight bearing) atau dapat pula kombinasi keduanya. 
Bahkan lebih jauh lagi, alat rehabilitasi fungsional manakah yang paling 
efektif untuk diterapkan pada terapi konservatif pun masih bervariasi.(52)
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Secara prinsip, early controlled motion pada terapi konservatif ruptur 
tendon Achilles akut bertujuan untuk meningkatkan mechanical loading pada 
tendon yang sedang mengalami fase penyembuhan. Loading ini akan memicu 
mikrotrauma lokal pada tendon yang selanjutnya akan memperkuat tendon 
callus. Penelitian Schepull dan Aspenberg(52) menambahkan bahwa penderita 
ruptur tendon Achilles akut yang ditangani konservatif dan dilakukan early 
motion menunjukkan modulus elastisitas tendon yang lebih baik daripada 
yang ditangani dengan imobilisasi lama. Meskipun bervariasi, waktu yang 
cukup banyak digunakan sebagai rujukan untuk memulai early functional 
rehabilitation motion adalah setelah 1-2 minggu setelah imobilisasi casting, 
dengan terlebih dahulu dilakukan gerakan pemanasan (gentle streching) dan 
latihan melawan tahanan (resistance exercise) yang dinaikkan progresif secara 
perlahan.(52,53)

Gambar 5.5 Contoh produk functional brace komersial yang memperkenankan 
penderita melakukan gerakan plantar fleksi ankle statik dan dinamik namun 

membatasi gerakan dorsofleksi.(53)

Adapun mengenai protected weight bearing, beberapa referensi 
menyebutkan bahwa weight bearing mulai diperkenankan bersamaan dengan 
dilakukannya early ankle motion (setelah 1-2 minggu pasca imobilisasi). 
Weight bearing dini dikatakan dapat menurunkan kejadian stiffnees ankle dan 
bahkan hampir tidak ada studi yang menunjukkan bahwa early weight bearing 
berkaitan dengan angka rekurensi ruptur, penurunan luaran klinis, ataupun 
perubahan karakter tendon secara mekanik. Dengan kata lain, secara umum 
early weight bearing pada tatalasana konservatif ruptur tendon Achilles akut 
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memberikan hasil luaran klinis yang lebih baik dibandingkan delayed atau 
non-weight bearing berkaitan dengan stiffness ankle pasca imobilisasi.(53,54)

Berikut adalah protokol rehabilitasi fungsional yang dapat digunakan 
baik pada terapi konservatif maupun pascaoperasi ruptur tendon Achilles 
akut.

Tabel 5.1 Protokol Rehabilitasi Fungsional Terapi Konservatif/
Pascaoperasi Ruptur Akut Tendo Achilles.(54)

Waktu (minggu) Protokol
0-2 Posterior slab/splint

Non-weight bearing dengan 2 crutch
2-4 Controlled ankle motion

Protected weight bearing dengan 2 crutch
Plantar fleksi aktif, dorsofleksi aktif tidak melebihi 
posisi netral plantigrade, inversi/eversi di bawah posisi 
netral
Knee/hip exercise
Non-weight bearing cardiovascular exercise

4-6 Lanjutkan protokol minggu 2-4
6-8 Weight bearing as tolerated

Slow dorsofleksi streching
Gradual resistance exercise

8-12 Lanjutkan progress latihan range of motion, latihan 
kekuatan dan propisepsi

>12 Lanjutkan progres latihan range of motion, latihan 
kekuatan dan propisepsi
Tingkatkan dynamic-weight bearing exercise

Beberapa keterbatasan terapi konservatif bila dibandingkan dengan 
terapi surgical pada kasus ruptur tendon Achilles akut adalah angka rekurensi 
rupturnya lebih tinggi dibandingkan dengan pembedahan, terlebih bila 
protokol konservatif yang dijalankan adalah metode lama dengan imobilisasi 
selama 6-8 minggu. Selain itu kekuatan motoris plantar fleksi ankle pada 
penderita yang diterapi secara konservatif lebih rendah dibanding yang 
dilakukan pembedahan, dan waktu yang dibutuhkan penderita untuk dapat 
kembali bekerja juga lebih lama. Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan 
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kecenderungan pemilihan terapi pembedahan pada penderita ruptur tendon 
Achilles akut yang berusia muda, aktif, atau berprofesi sebagai atlit.(51)

Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan karena memengaruhi 
keberhasilan terapi konservatif pada kasus ruptur akut tendon Achilles.
1. Terapi konservatif atau terapi nonbedah, adalah istilah yang berbeda 

dengan tidak melakukan apa-apa. Protokol rehabilitasi fungsional harus 
dijalankan dan secara rutin dievaluasi secara ketat.

2. Sangat penting untuk menghindari gerakan dorsofleksi berlebihan pada 
minggu pertama terapi konservatif.

3. Perlu diberikan informasi yang sangat jelas kepada penderita bahwa 
proses penyembuhan tendon merupakan waktu yang sangat krusial 
sehingga penderita dihimbau untuk tidak melakukan gerakan loading 
tendon Achilles secara tiba-tiba ketika melakukan aktivitas sehari-
hari (misalnya menaiki anak tangga) karena dapat meningkat resiko 
terjadinya ruptur kembali.

4. Waktu kapan penderita dapat kembali melakukan aktivitas sebagaimana 
sebelumnya juga harus mendapatkan perhatian. Sebaiknya aktivitas 
yang beresiko rendah dapat diperkenankan setelah 6 bulan, adapun 
aktivitas yang high-impact (misalnya sepak bola, pelari cepat, dan pemain 
rugby) baru diperkenankan kembali setelah kurang lebih 9 bulan.

5. Bila terjadi ruptur tendon Achilles tipe avulsi (dengan atau tanpa disertai 
avulsi fragmen tulang insersinya), maka mutlak dibutuhkan suatu terapi 
pembedahan.(54)

5.2.2 Operatif

Tujuan dari terapi bedah pada ruptur akut tendon Achilles adalah untuk 
mempertahankan kekuatan tendon yang cukup selama proses penyembuhan 
tendon dan mempertahankan panjang tendon tanpa meningkatkan terjadinya 
risiko komplikasi. Beberapa teknik bedah digunakan untuk memperbaiki 
ruptur tendon Achilles antara lain dengan modifikasi teknik penjahitan, 
augmentasi, dan minimal invasif.(55)

5.2.2.1 Teknik jahit

Pada systematic review tulisan Sadoghi et al(55), kekuatan berbagai teknik 
jahit tendon Achilles dianalisa menggunakan uji cadaver manusia. Teknik 
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jahit terbuka yang diuji adalah Kessler, Bunnell, triple-bundle, Krackow dan 
Giftbox (modified Krackow), sedangkan untuk mini invasif yang diuji adalah 
teknik Ma-Gruffith dan Achillon.(55,56)

Kekuatan berbagai teknik jahit bervariasi antara 150-453 N. Teknik 
triple bundle merupakan teknik yang paling kuat. Kessler, Krackow, dan Giftbox 
menunjukkan hasil yang serupa, kurang lebih 170 N, sedangkan teknik Bunnel 
menghasilkan kekuatan yang sedikit lebih superior, yaitu 217 N. Teknik 
minimal invasive menunjukkan hasil yang lemah pada teknik Ma-Griffith (150 
N), dan lebih kuat pada penggunaan Achillon (342 N). Model kadaver hewan 
memberikan hasil yang serupa di mana teknik Kessler paling lemah menahan 
gaya tarikan, Krackow paling kuat, dan teknik Bunnel di antara keduanya. Pada 
penelitian kadaver oleh Lee penambahan augmentasi jahitan epitendinous 
dengan teknik criss cross menunjukkan bahwa teknik tersebut lebih tahan 
terhadap gaya tarik daripada yang tidak diaugmentasi.(57)

Shepard menunjukkan pada percobaan kadaver bahwa repair dengan 
augmentasi dengan jahitan epitenon memiliki resistensi yang lebih besar 
terhadap pembentukan gap dan meningkatkan daya tahan terhadap stres 

Gambar 5.6 Macam-macam teknik penjahitan.(47)
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hingga 119%. Studi biomekanik pada tendon babi menunjukkan ketahanan 
terhadap stres tanpa adanya peningkatan ketebalan tendon yang berlebihan. 
Penelitian Kim pada tendon anjing menunjukkan bahwa cross stitch pada 
epitenon meningkatkan tensile strength sampai 245%. Mortensen dkk, 
melakukan percobaan acak yang membandingkan teknik two strand dan teknik 
six strand. Ujung tendon pasien diberi penanda logam yang dimasukkan pada 
saat operasi sehingga dapat dievaluasi jarak pergeseran antar ujung tendon. 
Pada penelitian tersebut tidak ada perbedaan antara kedua teknik tersebut 
dalam hal pergeseran tendon atau komplikasi yang terjadi.(55-57)

5.2.2.2 Augmentasi

Pajala dkk(58) mengelompokkan secara acak enam puluh pasien dengan 
perbaikan end-to-end yang menggunakan teknik Krackow atau perbaikan 
augmented dengan menggunakan fasia gastroknemius (down-turned) serta 
imobilisasi dan rehabilitasi yang sama pada kedua kelompok. Tidak ada 
perbedaan signifikan yang ditemukan antara kedua kelompok tersebut 
berdasarkan gejala dan evaluasi fungsional. Studi ini menyimpulkan bahwa 
perbaikan augmented tidak memiliki keuntungan lebih dibandingkan dengan 
perbaikan end-to-end pada rupture tendon Achilles yang akut. Studi acak 
lainnya terhadap tiga puluh pasien yang membandingkan antara jahitan end-
to-end (teknik Krackow) dengan perbaikan augmented pada tendon plantaris 
dilakukan oleh Aktas et al.(58) Studi ini tidak dapat menemukan perbedaan 
signifikan yang mendukung antara tindakan pembedahan tambahan 
(augmented) dan perbaikan end-to-end yang direkomendasikan pada kasus 
rupture akut tendon Achilles.(58)

5.2.2.3 Teknik Minimal invasive

Teknik minimal invasive atau percutaneous yang pertama untuk bedah 
tendon Achilles dijelaskan pada tahun 1977 oleh Ma dan Griffith. Tidak ada 
reruptures yang terjadi dalam penelitian mereka terhadap 18 pasien. Beberapa 
modifikasi dari teknik ini telah dilakukan dan penelitian terkontrol secara 
acak dilakukan oleh Lim et al.(59) Dalam penelitian ini, 66 pasien diberikan 
tindakan secara acak baik untuk perbaikan perkutan atau perbaikan bedah 
terbuka. Karena tingkat infeksi yang jauh lebih rendah pada kelompok 
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perkutan dan hasil kosmetik yang lebih baik, mereka menyimpulkan bahwa 
teknik ini lebih unggul.(59)

Khan dkk membandingkan perawatan bedah terbuka dengan perawatan 
bedah perkutan dalam tinjauan sistematis dan mencakup dua penelitian (94 
pasien). Mereka menemukan bahwa tingkat rerupture 4,3% dalam perawatan 
bedah terbuka dan 2,1% pada kelompok yang ditangani secara perkutan.(59)

Dalam meta-analisis dari kolaborasi Cochrane oleh Khan et al., dari 
empat penelitian kecil (n = 174) yang membandingkan operasi terbuka dan 
perkutan, tidak ada penurunan signifikan yang dapat ditunjukkan pada 
tingkat rerupture dalam operasi perkutan dibandingkan dengan perbaikan 
bedah terbuka. Ada tingkat infeksi yang jauh lebih tinggi pada kelompok 
bedah terbuka dibandingkan dengan kelompok perkutan.(59) 

Hanya satu pasien dari keempat penelitian yang dilaporkan mengalami 
cedera saraf sural pada kelompok perkutan yang ditangani. Tingkat cedera 
saraf sural yang rendah ini dalam perawatan perkutan kontras dengan studi 
case-control oleh Majewski et al. yang melaporkan adanya insiden sebanyak 
18% terkait dengan komplikasi saraf sural. Dalam sebuah studi oleh Cretnik 
dkk, kejadian kerusakan saraf sural adalah 4,8%. Berdasarkan hal tersebut, 
Cochrane menemukan bahwa kelompok yang ditangani secara perkutan 
menunjukkan kecenderungan tingkat komplikasi yang lebih rendah.(59)

Metz et al(60) menerbitkan rangkaian kasus retrospektif dari 340 pasien 
yang diterapi dengan perbaikan mini invasif dari ruptur akut tendon Achilles 
dan 211 pasien dilakukan evaluasi ulang dan mengembalikan kuesioner yang 
lengkap. Rata-rata follow-up adalah 6 tahun dan, pada saat itu, rata-rata dari 
ATRS 84, insiden dari rerupture 8% dan ditemukan cedera saraf sural sebanyak 
19%. Satu pasien mengalami infeksi luka yang parah dan 6% mengalami 
komplikasi ringan dari penyembuhan luka. Meskipun demikian, mereka 
menyimpulkan bahwa hasil jangka panjangnya sangat baik.(60)
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BAB 6

RUPTUR KRONIK TENDON ACHILLES

6.1 Diagnosis

6.1.1 Anamnesis

Ruptur tendon Achilles kronik umumnya merupakan ruptur Achilles 
yang tidak terdiagnosis sebelumnya, ataupun tidak disadari oleh 
pasien. Keluhan utama pasien berupa nyeri tajam mendadak di betis, 

seperti ditendang dari belakang saat berolahraga.(63) Kadangkala keluhan 
dapat berupa nyeri berulang di tumit dengan riwayat trauma minor. Selain itu, 
pasien juga mengeluhkan sulit melakukan aktivitas sehari-hari seperti berjalan 
menanjak atau menaiki tangga.(10) Pasien juga tidak mampu berjinjit.(3,8,64)

Diagnosis ruptur Achilles akut dapat segera ditegakkan apabila riwayat 
dan pemeriksaan fisik jelas. Namun kadangkala seperlima di antaranya tidak 
terdiagnosis.(65) Penelitian oleh Nestorson et al, menunjukkan 9 dari 35 pasien 
lanjut usia (36%) tidak terdiagnosis ruptur Achilles pada saat trauma yang 
mengakibatkan keterlambatan penanganan lebih dari 1 minggu.(64)

Saat cedera pasien menjadi kronis, nyeri dan bengkak telah berkurang, 
dan celah antara ujung-ujung tendon telah terisi jaringan fibrotic.(5,21,64) Gerakan 
plantar fleksi aktif masih dapat dilakukan, walaupun lemah, melalui gerakan 
otot-otot tibialis posterior, Flexor Hallucis longus, flexor digitorum longus, dan 
peroneus. Fungsi yang tersisa ini menyulitkan penegakan diagnosis secara 
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klinis.(66) Pasien dapat pula mengeluh sulit berjalan ataupun pincang.(67) Bila 
didapatkan kecurigaan ruptur Achilles kronis, sejumlah pemeriksaan khusus 
dapat menunjang penegakan diagnosis.

6.1.2 Pemeriksaan Fisik

Pada inspeksi, dapat terlihat celah pada daerah yang ruptur. Otot 
betis tampak atrofi. Otot-otot fleksor jari kaki dapat mengompensasi fungsi 
kompleks gastroknemius-soleus yang hilang, sehingga kaki pasien akan 
tampak claw toes dan arkus medial kaki akan tampak lebih tinggi. 

Thompson test (calf squeeze test) pertama kali diperkenalkan oleh Simmonds 
pada 1957.(68) Pasien diposisikan tengkurap pada meja pemeriksaan dengan 
kedua kaki menggantung dari tepi meja. Apabila tendon Achilles intak, 
remasan pada betis akan membuat kaki menjadi plantar fleksi, karena tendon 
yang menghubungkan kompleks gastroknemius-soleus dengan kalkaneus 
masih intak. Apabila tendon Achilles ruptur, kemampuan kaki untuk plantar 
fleksi akan berkurang apabila dibandingkan dengan sisi yang sehat.

Matles test juga dilakukan dalam kondisi pasien tengkurap.(70) Lutut 
difleksikan 90⁰. Engkel pada sisi yang ruptur akan berada dalam posisi yang 
lebih dorsofleksi bila dibandingkan dengan sisi yang sehat. Hal ini disebabkan 
hilangnya tensi regangan yang normalnya dihasilkan oleh tendon yang 
menghubungkan kompleks gastroknemius-soleus dengan kalkaneus dan 
mengakibatkan gravitasi menarik kaki dalam posisi yang lebih dorsofleksi 
dibandingkan sisi sehat.

Pasien juga diposisikan tengkurap pada O’Brien needle test.(71) Pada 
pemeriksaan ini jarum hipodermik dimasukkan di midline 10 cm proksimal 
dari insersi Achilles pada kalkaneus, sehingga ujung jarum akan berada 
dalam tendon. Pemeriksa mendorsofleksikan dan memplantarfleksikan 
engkel. Jika pemeriksa secara manual mendorsofleksikan kaki pasien dan 
jarum bergerak ke arah proksimal, maka area tendon dinyatakan intak, bila 
tidak, maka kemungkinan tendon Achilles ruptur.

Copeland menjabarkan tes yang dilakukan dengan sphygmomanometer.
(72) Manset sphygmomanometer dilingkarkan di tengah betis dengan pasien 
diposisikan pronasi. Manset dikembangkan hingga 100 mmHg dengan kaki 
plantar fleksi. Pemeriksa kemudian mendorsofleksikan kaki, bila tekanan 
meningkat hingga kurang lebih 140 mmHg, musculotendinous diperkirakan 
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intak. Bila tekanan tetap sama saat dilakukan dorsofleksi, maka kemungkinan 
ada ruptur tendon Achilles. Bila dua dari tes di atas positif, dapat dipastikan 
ada ruptur dari tendon Achilles.(5)

6.1.3 Pencitraan

Rontgen lateral engkel dapat membantu dalam penegakan diagnosis 
ruptur tendon Achilles. Contohnya, segitiga Kager, ruang kecil berisi lemak 
di antara sisi anterior tendon Achilles, sisi posterior tibia, dan sisi superior 
kalkaneus dapat berubah bentuknya apabila ada ruptur dari tendon Achilles. 
Selain itu, perubahan kontur distal tendon karena hilangnya tonus juga dapat 
terlihat.(73) Rontgen juga dapat membantu dalam menyingkirkan diagnosis 
banding lainnya, seperti avulsi kalkaneus atau cedera osseus lainnya.(66) 
Kalsifikasi pada stump distal tendon Achilles kadang-kadang tampak pada 
pasien dengan ruptur kronik tendon Achilles.(67)

Ultrasonografi (USG) resolusi tinggi dan real time dapat menjadi pilihan 
pemeriksaan penunjang yang murah, cepat, dan dinamis.(75) Namun, USG 
memiliki kekurangan untuk interprestasinya sangat bergantung pada operator 
yang terlatih dan berpengalaman. Serabut-serabut kolagen longitudinal 
tendon Achilles memantulkan energi ultrasonik, dan tampak paling jelas 
bila menggunakan probe USG frekuensi tinggi.(76) Tendon normal akan tampak 
berupa pita hipoekogenik di antara pita-pita hiperekogenik. Pita-pita ini 
terpisah saat tendon dalam kondisi relaks, dan akan merapat bila tendon 
dalam kondisi tegang. Bila tendon Achilles ruptur, akan tampak gambaran 
diskontinuitas pada ultrasonografi, dengan peningkatan atau penurunan 
ekogenisitas, bergantung kronisitas ruptur tersebut (Gambar 6.1).(77)
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Gambar 6.1 Gambaran USG ruptur Achilles kronik. Keterangan: kontur normal 
tendon hilang, dengan hiperekogenitas, dan stump distal tampak membulat 

(panah).(8)

MRI (Magnetic Resonance Imaging) merupakan modalitas yang dapat 
menunjukkan secara detail mengenai kondisi ujung-ujung dari tendon 
Achilles yang ruptur.(78) Tendon Achilles yang normal akan nampak berupa 
area hipointensitas pada semua irisan, dengan tepi tajam tanpa adanya 
defek fokal. Barisan pita gelap dari tendon dapat dibedakan dengan jaringan 
lemak pre-Achilles yang tampak berupa gambaran hiperintensitas.(78) Ruptur 
kronik Achilles akan nampak berupa area hipointensitas pada T1, dan pada 
T2 berupa gambaran diskontinuitas dan perubahan intensitas. Gambaran ini 
akan nampak paling jelas dengan irisan sagital (Gambar 6.2).
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Gambar 6.2 Gambaran ruptur Achilles pada MRI. Keterangan: kedua panah 
menunjukkan ujung-ujung tendon, area di antaranya adalah celah di antara kedua 

ujung tendon.(7)

6.2 Tatalaksana

6.2.1 Konservatif

Christensen melaporkan kasus serial 51 pasien dengan 57 ruptur Achilles, 
hampir dua pertiganya merupakan ruptur kronik. Ruptur kronik Achilles 
yang diterapi konservatif sebanyak 18 pasien, dikarenakan pasien menolak 
tindakan operasi maupun kontraindikasi untuk dilakukan operasi (7 pasien), 
atau karena ruptur baru terjadi beberapa bulan sebelumnya dan triceps surae 
menunjukkan perbaikan kekuatan otot secara klinis (11 pasien), sehingga 
tidak dilakukan terapi lanjutan baik berupa konservatif maupun operatif. 
Hasil yang cukup memuaskan tampak pada 10 dari 18 pasien ini, yang 
ditandai dengan pola jalan yang normal, pasien dapat kembali ke aktivitas 
pekerjaan sebelumnya, dan ketidaknyamanan yang minimal. Walaupun 
begitu, perbaikan klinis ini diperoleh dengan lamban, kadang-kadang hingga 
bertahun-tahun.(7,14) Hasil ini kurang baik apabila dibandingkan dengan 
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pasien-pasien yang ditangani secara operatif. Pada 29 pasien yang dilakukan 
tindakan operatif, kesemuanya menunjukkan hasil yang memuaskan.(14)

Terapi konservatif dapat diindikasikan pada pasien-pasien dengan 
komorbiditas, semisal penyakit pembuluh darah perifer. Terapi konservatif 
juga dapat dipertimbangkan untuk pasien yang tidak mengeluhkan defisit 
fungsional yang signifikan dan mampu melakukan aktivitas sehari-hari.
(57) Pada pasien yang dilakukan penanganan konservatif, ankle-foot orthosis 
mungkin dapat bermanfaat.(57)

6.2.2 Operatif

Operasi adalah pilihan utama untuk terapi ruptur kronik tendo 
Achilles(6), namun hingga saat ini tidak ada acuan mengenai manakah 
teknik operasi yang paling baik.(79) Ada beberapa peneliti yang memberikan 
rekomendasi teknik operasi.(3,8,57,80)

Tujuan penanganan operatif adalah mengembalikan panjang normal dan 
tegangan komples tendon Achilles.(81,82) Kangas dan kolega melaporkan bahwa 
pasien dengan elongasi yang lebih panjang mengakibatkan hasil klinis yang 
lebih jelek.(83) Beberapa pasien mungkin membutuhkan tissue expander untuk 
menurunkan tegangan jaringan saat penutupan luka pasca rekonstruksi.(3)

6.2.2.1 Turndown Flap

Christensen pada 1953 melakukan rekonstruksi ruptur akut dan kronik 
tendon Achilles dengan turndown flap. Flap berukuran 2 cm x 10 cm diambil 
dari stump proksimal (distal based), dan dilipatkan untuk menutup defek. 
Sebanyak 29 dari 39 pasien mendapatkan hasil yang memuaskan.(14)

Silfverskiold melakukan prosedur yang sama, tapi dengan merotasikan 
flap 180° sehingga sisi halus tendon akan tetap di superfisial(84). Arner et al 
menggunakan 2 flap, yaitu flap di sisi medial dan flap di sisi lateral, keduanya 
dirotasikan dengan arah yang berlainan.(73) Gerdes et al pada penelitian cadaver 
menunjukkan bahwa dengan menggunakan augmentasi flap, kekuatannya 
41% lebih tinggi daripada end to end repair saja (217,5 ± 44,7 N dibandingkan 
dengan 153,9 ± 30,2 N) 46. Rush menggunakan aponeurosis kompleks otot 
gastroknemius-soleus yang dibentuk menyerupai tabung untuk rekonstruksi 
ruptur kronik tendon Achilles, dengan 5 pasien menunjukkan hasil yang 
baik.(61) Bosworth dalam penelitian terhadap 7 pasien menggunakan irisan 
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sisi superfisial stump tendon proksimal yang dianyamkan melalui tendon 
yang ruptur dan dijahitkan (Gambar 6.3). Semua pasien tidak menunjukkan 
komplikasi saat dievaluasi rata-rata 10 tahun pascaoperasi.(56)

Gambar 6.3 Turndown flap (modifikasi Bosworth).(85)

6.2.2.2 Tendon Advancement (V-Y Tendon Alignment)

Prosedur ini pertama kali diperkenalkan oleh Abraham dan Pankovich 
pada 1975 untuk terapi ruptur kronik tendon Achilles.(60) Tujuan prosedur 
ini adalah untuk mendapatkan anastomosis ujung-ujung tendon dengan 
membuat insisi V terbalik (inverted V) pada bagian proksimal tendon, dan 
direkonstruksi membentuk Y (Gambar 6.4). Pada studi tersebut, dari kontrol 
ulang yang dilakukan 9-15 bulan pascaoperasi, 3 dari 4 pasien kekuatan otot 
triceps surae dapat kembali pulih, dan mampu berjinjit dengan satu kaki seperti 
sisi yang normal. Pada penelitian serupa yang dilakukan oleh Leitner et al, 
Kissel et al (dengan augmentasi tendon plantaris), serta Parker dan Repinecz 
(dengan reseksi modifikasi Strayer gastroknemius untuk menutup defek), 
didapatkan hasil yang baik.(86-88) Namun, hasil penelitian-penelitian tersebut 
masih perlu dievaluasi ulang karena jumlah sampel yang sedikit dan studi 
yang kurang tertata baik.(8)
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V-Y dan turndown flap telah dikombinasikan, dan memberikan hasil 
yang bagus.(89) Mulier et al membandingkan 10 pasien yang diterapi dengan 
gastrocnemius turndown flap saja (grup 1) dengan 9 pasien yang diterapi dengan 
gastrocnemius turndown flap dikombinasikan dengan transfer Flexor Hallucis 
longus (grup 2). Evaluasi isokinetik dinamometri, kekuatan otot, dan luas 
gerakan sendi pada grup 2 lebih baik daripada grup 1.(90)

Gambar 6.4 Rekonstruksi tendon Achilles dengan V-Y tendon alignment.(85)

6.2.2.3 Transfer Peroneus Brevis

Penggunaan tendon peroneus brevis dalam rekonstruksi ruptur kronik 
tendon Achilles pertama kali dipopulerkan oleh Perez Teuffer.(91) Tendon 
diambil dari insersinya di basis metakarpal V dan dilewatkan melalui lubang 
transosseus yang dibor pada kalkaneus. Tendon diarahkan kembali ke ototnya 
dan dijahitkan melewati tendon Achilles (Gambar 6.5). Awalnya prosedur ini 
digunakan pada 30 pasien ruptur akut, dengan 28 di antaranya dapat kembali 
ke aktivitas olahraga semula. Teknik ini kemudian dikembangkan juga pada 
ruptur kronik tendon Achilles. Turco dan Spinella memodifikasinya dengan 
melewatkan tendon tidak melalui kalkaneus, melainkan stump distal tendon 
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Achilles.(92) Miskulin et al melakukan modifikasi teknik ini pada 5 pasien 
dengan melewatkan tendon peroneus tidak melalui kalkaneus, melainkan 
melalui stump distal tendon Achilles serta diaugmentasi dengan tendon 
plantaris. Pada evaluasi pascaoperasi didapatkan peningkatan kekuatan 
plantar fleksi dan tanpa komplikasi.(93) Pada prosedur yang dilakukan 
McClelland dan Maffulli, insisi dari sisi medial, dan stump peroneus brevis 
ditarik melalui retinaculum peroneus, sehingga mempertahankan vaskularisasi 
dari septum intermuskularis. Tendon peroneus brevis kemudian dianyamkan 
melalui insisi koronal kecil pada stump distal dan proksimal tendon Achilles. 
Bila tendon plantaris masih intak, tendon ini digunakan untuk augmentasi.(94) 
Beberapa peneliti berpendapat bahwa teknik ini dapat mengurangi kekuatan 
eversi engkel dan mengganggu keseimbangan antara inversi dan eversi kaki.
(57,67,95) Namun, hal ini masih diragukan karena kekuatan eversi peroneus 
brevis hanya separuh dari peroneus longus.(8)

Gambar 6.5 Graft peroneus brevis (modifikasi Maffulli).(85)
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6.2.2.4 Transfer Flexor Digitorum Longus

Mann et al menggunakan tendon flexor digitorum longus pada 7 pasien.(67) 
Insisi hockey stick digunakan untuk identifikasi tendon Achilles, sedangkan 
insisi lainnya untuk identifikasi tendon flexor digitorum longus. Tendon flexor 
digitorum longus kemudian ditranseksi sebelum terbagi menjadi percabangan 
ke digiti masing-masing. Ujung stump distal dijahitkan ke tendon Flexor 
Hallucis longus di dekatnya. Ujung bebas tendon f lexor digitorum longus 
kemudian dilewatkan melalui insisi koronal kecil di ujung distal Achilles 
tendon, kemudian dilewatkan di ujung proksimal tendon Achilles dengan 
insisi serupa (Gambar 6.6). Turndown flap dari fascia proksimal digunakan 
untuk augmentasi. Pada evaluasi 39 bulan pascaoperasi, 6 dari 7 pasien 
tersebut menunjukkan hasil yang baik tanpa terjadi ruptur ulang dan tanpa 
disabilitas fungsional dari hilangnya flexor digitorum longus.

Gambar 6.6 Transfer tendon flexor digitorum longus (8)
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Tendon ditranseksi sebelum percabangan. Ujung stump distalnya 
dianastomosiskan ke tendon Flexor Hallucis longus. Tendon proksimalnya 
dilewatkan melalui lubang transversal yang dibor pada kalkaneus. Transfer 
tendon flexor digitorum longus memungkinkan dipertahankan fungsinya 
sebagai plantar fleksor kaki. Namun, total kekuatannya untuk plantar fleksi 
kaki sangat rendah bila dibandingkan dengan kompleks gastroknemius-
soleus, sehingga bila hanya menggunakan prosedur ini saja tidak dapat 
menggantikan kekuatan motoris kompleks gastroknemius-soleus.(67)

6.2.2.5 Transfer Flexor Hallucis longus

Tendon flexor hallucis longus memiliki ukuran yang panjang yang mampu 
menjembatani defek besar tendon Achilles. Ketika ditransfer, keseimbangan 
otot engkel juga tidak berubah, karena keduanya merupakan otot plantar 
fleksor. Namun, pada atlet olahraga atletik yang dilakukan prosedur ini, 
mengeluh kesulitan saat berlari, dikarenakan hilangnya kekuatan dorongan 
dari jempol kaki. Wapner et al menggunakan teknik ini pada 7 pasien. Saat 
tendon flexor hallucis longus sudah diambil, ahli bedah melewatkannya melalui 
lubang yang dibor pada kalkaneus dan dianyamkan melalui ujung-ujung 
tendon Achilles yang ruptur (Gambar 6.7).(95) Ujung distal tendon flexor 
hallucis longus ditenodesiskan pada tendon flexor digitorum longus jari kedua. 
Pada evaluasi pascaoperasi, 3 pasien memberikan hasil yang sangat baik, 
3 pasien baik, dan 1 pasien sedang. Kesemua pasien mengalami hilangnya 
luas gerak sendi engkel dan jempol kaki, namun tidak dikeluhkan secara 
fungsional. Kekuatan isokinetik menunjukkan penurunan sebesar 29,5% 
dibandingkan sisi sehat. Gangguan fungsional sekunder karena pengambilan 
tendon flexor hallucis longus tidak didapatkan. Keuntungan menggunakan 
teknik ini adalah lebih kuat daripada transfer peroneus brevis ataupun flexor 
digitorum longus, ukuran tendon yang panjang dan kuat, dan sumbu kontraksi 
flexor hallucis longus menyerupai tendon Achilles, dan kontraksi flexor hallucis 
longus seirama dengan kompleks gastroknemius-soleus. Letaknya yang dekat 
secara anatomis memudahkan operasi, tanpa perlu membuka kompartemen 
lainnya, dan ototnya membantu menyuplai vaskularisasi ke stump distal 
tendon Achilles.
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Gambar 6.7 Transfer tendon flexor hallucis longus.(7)

6.2.2.6 Graft Tendon Gracilis

Beberapa ahli melaporkan penggunaan graft tendon gracilis untuk 
rekonstruksi ruptur kronik tendon Achilles, dikarenakan defek tendon >6 
cm. Insisi dilakukan pada pes anserinus, dan tendon diambil dengan tendon 
stripper. Bila tendon plantaris masih intak, dapat digunakan untuk augmentasi. 
Evaluasi dari 21 pasien selama rata-rata 28 bulan pascaoperasi, 2 menunjukkan 
hasil sangat baik, 15 baik, dan 4 sedang.(82)

Gambar 6.8 Graft gracilis untuk rekonstruksi tendon Achilles.(8)
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6.2.2.7 Graft Fascia Lata

Penggunaan fascia lata untuk rekonstruksi dan augmentasi ruptur 
tendon Achilles memberikan hasil yang bagus untuk fungsional dan kosmetik 
pada 12 bulan pascaoperasi.(54,62) Bugg dan Boyd melakukan rekonstruksi 
pada 21 pasien, 10 di antaranya kronik. Mereka menjembatani celah tendon 
Achilles dengan 3 strip fascia lata, kemudian selembar fascia lata dibungkuskan 
membentuk tabung, dengan permukaan serosa menghadap ke luar, jahitan 
menghadap ke anterior, dan dijahitkan pada stump proksimal dan distal. 
Jahitan tarik dengan kawat juga digunakan.(96)

6.2.2.8 Graft Tendon Semitendinosus

Maffulli et al melakukan rekonstruki dengan graft tendon semitendinosus 
pada 2008 menggunakan teknik minimal invasif (Gambar 6.9).(97) Dengan 
teknik ini, memungkinkan untuk dilakukan rekonstruksi pada ruptur tendon 
Achilles dengan defek lebih dari 6 cm. Selain itu, preservasi integritas kulit pada 
luka paska opersi lebih baik. Sarzaeem et al melakukan rekonstruksi ruptur 
kronik tendon Achilles dengan menggunakan graft tendon semitendinosus 
pada 11 pasien. Hasil pascaoperasinya yang dievaluasi menggunakan AOFAS 
dan ATRS menunjukkan hasil klinis dan fungsional yang baik.(98)

Gambar 6.9 Rekonstuksi ruptur tendon Achilles dengan graft tendon 
semitendinosus.(97)
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6.2.2.9 Allograft

Nellas et al melaporkan penggunaan 2 strip allograft tendon Achilles 
beku-kering pada 1 pasien untuk rekonstruksi defek sebesar 4,5cm paska 
debridement infeksi luka karena operasi awal. Evaluasi paska 30 bulan 
menunjukkan hasil fungsional yang baik namun dengan kekuatan otot yang 
lebih lemah bila dibandingkan sisi sehat.(100)

6.2.2.10 Graft Sintetik

Penggunaan graft sintetik menghindari komplikasi dari tempat donor, 
namun secara teoritis meningkatkan risiko infeksi. Howard et al menggunakan 
graft sintetik serat karbon untuk rekonstruksi 5 pasien dengan ruptur kronik 
tendon Achilles. Evaluasi 4-19 bulan pascaoperasi menunjukkan rata-rata 
kekuatan plantar fleksi ankle sebesar 88% dibandingkan sisi sehat (40,8 kg 
berbanding 45,46 kg).(101) Parson et al menggunakan serat karbon yang dapat 
diserap pada 48 pasien dengan 52 ruptur tendon Achilles, 27 di antaranya 
kronik.(102) Setahun pascaoperasi, 45 (87%) dari 52 rekonstruksi tersebut 
memperoleh hasil yang baik atau sangat baik. Namun didapatkan komplikasi 
berupa 2 ruptur ulang, 2 infeksi dalam, dan 3 infeksi superfisial. Sebuah 
penelitian penggunaan serat karbon pada domba menunjukkan bahwa 
fragmen serat karbon berkaitan dengan rendahnya produksi kolagen.(102) 
Dengan implantasi serat poliester, neotendon akan lebih tebal, kolagen lebih 
banyak, dan lebih erat. Ozaki et al menggunakan 3 lapis jaring polypropylene 
untuk ruptur tendon Achilles kronik dengan defek 5-12 cm pada 6 pasien, 
dengan hasil yang memuaskan (kekuatan plantar fleksi 94% dan tanpa 
komplikasi).(103) Graft vascular Dacron juga dapat digunakan, dan memberikan 
hasil yang baik atau sangat baik pada ruptur akut.(104) Jennings dan Sefton 
menggunakan pita poliester dengan jahitan tipe Bunnel untuk terapi 16 
pasien ruptur kronik tendon Achilles.(13) Pascaoperasi, 1 pasien membutuhkan 
pengangkatan pita, 1 pasien dengan cedera saraf sural, dan 3 pasien dengan 
infeksi luka superfisial. Tidak didapatkan ruptur ulang pada evaluasi 3 tahun 
kemudian.(13)

6.2.2.11 Interposisi Jaringan Parut

Yasuda et al menemukan bahwa jaringan parut di antara kedua ujung 
tendon Achilles yang ruptur cukup kuat untuk menahan gaya regangan yang 
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besar.(58) Penelitian ini hanya meliputi 6 pasien dengan penebalan tendon 
pada MRI, yang diperkirakan terdapat pembentukan jaringan parut aktif 
dan penyembuhan dengan serat kolagen padat disertai proliferasi fibroblas 
dan pembuluh darah. Peneliti mereseksi sepertiga tengah interposisi jaringan 
parut dan menjahitnya dengan jahitan Krackow. Pemeriksaan histologis 
menunjukkan jaringan yang direseksi memiliki serat kolagen pada pembuluh 
darah dan tidak didapatkan perubahan degeneratif. Pascaoperasi, tidak ada 
pasien yang mengeluhkan kesulitan berjalan ataupun menaiki tangga, dan 
kesemuanya mampu berjinjit dengan satu kaki. Rerata AOFAS ankle-hindfoot 
score preoperative adalah 88,2 berbanding 98,3 (postoperative rata-rata 31 bulan), 
dengan perbedaan yang signifikan (p=0,05).(58)

6.2.2.12 Z-Shortening Procedure

Pada beberapa pasien, ruptur tendon Achilles dapat sembuh dengan 
sendirinya dan tidak didapatkan adanya celah pada inspeksi maupun 
palpasi. Namun, pasien memiliki pemanjangan kompleks gastroknemius-
soleus tendon Achilles, tes Matles positif, tes Thompson meragukan, dan 
berkurangnya kekuatan dorongan plantar fleksi. Intraoperatif tendon tampak 
intak. Namun bila paratenon dibuka, didapatkan jaringan parut sepanjang 
tendon. Pada pasien-pasien ini, Maffulli et al melakukan Z-shortening procedure, 
dengan harapan pemendekan tendon akan menghasilkan equinus yang lebih 
besar daripada sisi kontralateral (Gambar 6.10).(8)

Gambar 6.10 Z-shortening procedure.(8)
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6.2.2.13 Teknik Minimal Infasif dan Endoskopi

Pada pasien-pasien dengan ruptur kronik Achilles, kulit di atas defek 
akan mengalami retraksi. Pada saat operasi, kulit tersebut akan diinsisi 
dan diregangkan untuk membuat ruang bagi tendon yang direkonstruksi. 
Akibatnya, paska rekonstruksi, kulit di atas defek yang direkonstruksi 
tersebut akan sangat teregang, sehingga mengganggu vaskularisasinya. 
Teknik rekonstruksi dengan insisi yang panjang, jahitan lukanya akan 
rentan putus. Beberapa peneliti menggunakan flap kulit untuk memfasilitasi 
penutupan luka paska rekonstruksi tendon Achilles.(105)

Maffulli dan Ajis menggunakan teknik minimal insisi pada pasien 
dengan ruptur kronik tendon Achilles dengan celah yang teraba, sehingga 
tidak membuka jaringan pada celah tendon tersebut.(8) Insisi pertama berupa 
insisi longitudinal sepanjang 5 cm dilakukan tepat di medial tendon Achilles, 
pada 2 cm proksimal dari ujung stump proksimal. Insisi kedua sepanjang 
3 longitudinal, lateral, dan berjarak 2 cm dari ujung stump distal. Insisi 
dilakukan sedekat mungkin dengan sisi anterior dari tepi lateral tendon 
Achilles untuk menghindari cedera saraf sural (Gambar 6.11). Kedua ujung 
tendon dibebaskan dari perlengketan dan direseksi hingga didapatkan 
jaringan yang sehat. Defek diisi dengan transfer tendon peroneus brevis, lalu 
dijahit dengan Vicryl.(8)

Gambar 6.11 Insisi minimal invasif untuk rekonstruksi tendon Achilles.(8)
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Lui menggunakan endoskopi untuk membantu transfer tendon Flexor 
Hallucis longus untuk meminimalkan diseksi jaringan lunak pada rekonstruksi 
ruptur kronik tendon Achilles pada 3 pasien.(106) Insisi dibuat sangat kecil 
(masing-masing <1,5 cm). Pascaoperasi kurang lebih 15 bulan, tidak ada pasien 
yang berjalan pincang. Pada penelitian ini tidak dijelaskan apakah kontinuitas 
tendon Achilles dapat dikembalikan dan apakah perbaikan fungsional hanya 
mengandalkan tendon Flexor Hallucis longus. Meskipun demikian, teknik ini 
merupakan teknik minimal invasif yang meminimalkan kerusakan jaringan 
lunak.

6.2.2.14 Teknik Surabaya

Utomo memperkenalkan sebuah teknik baru dalam rekonstruksi ruptur 
tendon Achilles kronik yang dinamakan “Teknik Surabaya”.(99) Terdapat dua 
macam Teknik Surabaya sesuai dengan lokasi ruptur tendon Achilles. Pertama 
adalah teknik yang digunakan pada lokasi ruptur pada bagian tengah tendon 
(tendon area). Ini merupakan bagian yang tersering mengalami ruptur. Kedua 
adalah teknik yang diaplikasikan pada ruptur di bagian perbatasan tendon 
dengan otot atau tendomusculo junction. 

6.2.2.14.1 Teknik Surabaya untuk Ruptur dengan Defek pada Area Tendon

Teknik ini merupakan kombinasi dari turndown f lap dan graft 
semitendinosus. Insisi dilakukan di sisi medial tendon Achilles, kemudian 
dievaluasi besar defek tendon. Ujung stump tendon proksimal dijahit terlebih 
dahulu. Kemudian turndown flap dilakukan dengan mengambil sisi superfisial 
tendon proksimal sebesar ukuran defek, menyerupai tongue-shaped. Ujung flap 
tersebut dijahitkan pada stump distal. Graft semitendinosus, yang telah diambil 
dengan tendon stripper, kemudian dianyamkan melalui tendon proksimal, dan 
difiksasi pada kalkaneus dengan bioscrew, sehingga membentuk angka 8. Post 
operatif, diberikan injeksi PRP. 

Keunggulan teknik ini adalah mampu menjembatani defek yang 
lebar antara kedua ujung tendon, tidak mengorbankan fungsi otot lain di 
kaki ataupun merubah poros kaki, dan berfungsi sebagai biological scaffold. 
Kelemahannya ialah teknik ini kurang baik secara kosmetis, karena tendon 
Achilles akan nampak lebih tebal. Selain itu, kondisi kulit yang tegang 
pascaoperasi juga berisiko luka jahitan terbuka.
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Gambar 6.12 Teknik Surabaya. Keterangan: insisi dilakukan di sisi medial 
tendon (gambar atas). Pada evaluasi defek tendon didapatkan sebesar 6 cm 

(gambar bawah).(99)

Gambar 6.13 Teknik Surabaya. Ujung stump proksimal yang telah dijahit, 
kemudian dibelah menyerupai tongue-shaped.(99)
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Gambar 6.14 Teknik Surabaya. Turndown flap tersebut kemudian dijahitkan pada 
stump distal.(99)

Gambar 6.15 Teknik Surabaya. Graft tendon semitendinosus (panah merah) 
dianyamkan melalui stump proksimal, dan difiksasi dengan bioscrew pada 

kalkaneus (panah biru) membentuk angka 8.(99)
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Gambar 6.16 Teknik Surabaya. Pemberian injeksi PRP postoperative.(99)

6.2.2.14.2 Teknik Surabaya untuk Ruptur dengan Defek pada Tendomusculo 
Junction

Berbeda dengan ruptur tendon Achilles pada daerah tengah tendon, 
ruptur pada daerah perbatasan otot dan tendon lebih sukar untuk ditangani 
dengan penyambungan atau penjahitan biasa karena daerah peralihan ini 
memiliki dua jenis jaringan yang berbeda, yaitu jaringan otot dan tendon 
sehingga hasil penyembuhan yang terjadi tidak cukup adekuat dalam 
menerima beban atau gaya. Oleh karena itu, perlu teknik khusus untuk 
memperkuat ruptur pada daerah peralihan ini. Pada teknik Surabaya ini, 
dibutuhkan autograft dari tendon lain. Salah satu yang sering dipakai adalah 
tendon semitendinosus. Alasan menggunakan tendon semitendinosus karena 
tendon ini berukuran cukup besar, cukup panjang, dan ujung origonya 
berbentuk melebar seperti kipas (fanning). Bagian yang melebar ini penting 
karena akan dijahitkan pada otot gastroknemius. Seperti diketahui, penjahitan 
biasa pada otot gastroknemius akan menghasilkan jaringan parut yang tidak 
cukup kuat untuk menahan gaya pada tendon achilles. Oleh karena itu, 
penguatan atau augmentasi dengan penjahitan pada bagian fanning yang 
melingkupi stump proksimal akan memperkuat sambungan graft pada otot 
gastroknemius karena akan seperti membentuk suatu fascia yang menyatu 
pada stump proksimal.
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Gambar 6.17 Insisi pada posteromedial

Insisi yang dilakukan adalah pada posteromedial (Gambar 6.17). 
Setelah didapatkan daerah cedera, daerah cedera dilakukan pembersihan 
dari jaringan parut. Graft yang sudah dipersiapkan kemudian dilakukan 
penyambungan pada daerah cedera untuk penguatan (augmentasi). Caranya 
adalah ujung origo (proksimal) dari tendon semitendinosus dibuat melebar 
seperti kipas (fanning) dan kemudian bagian yang melebar ini ditangkupkan 
dan dijahitkan pada stump proksimal daerah cedera tendomusculo junction. 
Dilakukan penjahitan yang adekuat dengan benang non-absorbable ukuran 
besar (0 atau 1). 
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Gambar 6.18 Ilustrasi graft tendon semitendinosus. Keterangan: satu ujung 
tendon graft (tanda panah) dibuat melebar ( fanning) untuk dijahitkan pada stump 

proksimal daerah cedera.(99)

Gambar 6.19 Ilustrasi teknik penjahitan graft pada daerah cedera. Keterangan: 
(A) Ruptur pada daerah tendomuscular junction. (B)Tendon graft dari semitendinosus 
(berwarna merah) dijahitkan terlebih dahulu pada daerah ruptur (stump) proksimal. 
(C)Bagian yang melebar pada graft ( fanning) dijahitkan ke otot gastroknemius dan 

bagian distal graft dijahitkan pada tendon achilles.
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Gambar 6.20 Tahapan proses rekonstruksi tendon Achilles. Keterangan: Gambar 
atas: daerah cedera dibersihkan ( freshening). Gambar tengah: dilakukan fanning 
pada tendon semitendinosus pada ujung origo lalu dilakukan penjahitan pada 
stump proksimal daerah cedera. Ujung distal graft dijahitkan pada stump distal 

daerah cedera. Gambar bawah: tendon achilles setelah penjahitan.
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Setelah ujung proksimal daerah cedera dijahit, selanjutnya ujung insersi 
(distal) tendon semitendinosus dijahitkan ke stump distal daerah cedera. Bila 
cukup panjang, penjahitan sisi distal ini bisa dilakukan dengan membentuk 
angka 8 (loop) untuk memperkuat sambungan atau dilakukan fiksasi dengan 
anchoring screw.

Keuntungan cara ini adalah daerah yang cedera akan diperkuat 
(augmentasi) oleh tendon semitendionosus dengan jahitan yang kuat karena 
teknik untuk menjahit ujung proksimal adalah dengan melebarkan graft 
(fanning) lalu menangkupkan pada daerah cedera.
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BAB 7

REHABILITASI

Protokol perawatan pasca operasi rekonstruksi Achilles bervariasi mulai 
dari imobilisasi total tanpa pembebanan berat sama sekali (non weight 
bearing) hingga mobilisasi segera dengan pembebanan berat dini (early 

weight bearing).(117-120) Namun hingga saat ini tidak ada konsensus yang jelas 
mengenai rehabilitasi postoperative pada ruptur tendon Achilles.

Imobilisasi total tanpa pembebanan berisiko mengakibatkan kaku sendi, 
atrofi otot, adhesi tendokutan, dan DVT.(121) Mobilisasi awal pasca cedera 
tendon Achilles menunjukkan manfaat dalam penelitian pada hewan coba dan 
manusia. Pada penelitian dengan hewan coba didapatkan bahwa mobilisasi 
dan pembebanan berat dini meningkatkan kekuatan tendon dan otot betis 
serta meningkatkan vaskularisasi tendon.(122-124) Pada penelitian prospektif 
dan kontrol acak pada manusia menunjukkan bahwa, apabila dibandingkan 
dengan imobilisasi gips, pembebanan dan pergerakan sendi dini pasca operasi 
tidak menimbulkan risiko tambahan dan mempercepat kembalinya pasien 
ke kehidupan kerja dan olahraga sehari-hari.(121,125-128) Pada penelitian yang 
dilakukan oleh Suchak et al, dari 98 pasien yang diikuti 6 bulan pasca operasi, 
pada kelompok pembebanan berat dini menunjukkan hambatan aktivitas 
sehari-hari yang lebih rendah, disertai dengan skor yang lebih baik pada 
fungsi fisik, sosial, emosional, dan vitalitas pada skor RAND-36.(129) Walaupun 
dilakukan augmentasi, program rehabilitasi yang mengutamakan mobilisasi 
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dini harus memperhitungkan kekuatan dan integritas dari tendon Achilles 
yang telah dilakukan rekonstruksi.

7.1 Fase I

7.1.1 Fase Ia (Hari 1-2)

Tujuan: Mencegah infeksi, mengatasi nyeri dan edema, meningkatkan 
luas gerak sendi aktif, mencegah komplikasi, mempercepat pola jalan mandiri 
menggunakan alat bantu yang tepat.

7.1.2 Fase Ib (Hari 3-7)

Tujuan: Mencegah infeksi, mengatasi nyeri dan edema, meningkatkan 
luas gerak sendi aktif, mencegah komplikasi, mempercepat pola jalan mandiri 
menggunakan alat bantu yang tepat.

Saat menggunakan program mobilisasi dini untuk rehabilitasi pasca 
operasi, fisioterapis harus mengingat fase penyembuhan jaringan dan 
tahapan di mana jaringan dapat menahan tekanan regangan. Pada fase Ia 
dan Ib program mobilisasi dini, fokus utamanya adalah evaluasi kondisi 
luka, menurunkan pembengkakan, dan menginisiasi latihan luas gerak 
sendi, tetapi tidak boleh terlalu agresif. Pasien sebaiknya melakukan latihan 
luas gerak sendi pasif dalam batasan nyeri dan bengkak secara intermiten 
sepanjang hari. Fisioterapis dapat menyarankan RICE (Rest, Ice, Compression, 
Elevation) untuk mengurangi pembengkakan.

7.2 Fase IIa (Minggu 2–4)

Tujuan: Meningkatkan ROM aktif dan pasif, kekuatan, dan toleransi 
terhadap weight-bearing (pada hari ke-14) hingga partial weight-bearing.

Pada program mobilisasi dini fase IIa, penekanannya pada mendapatkan 
dorsofleksi aktif melewati netral, diikuti dengan program pembebanan berat 
penuh ( full weight-bearing) menggunakan splint protektif atau sepatu boot 
dengan engsel yang tetap, dan memulai program latihan kekuatan yang 
perlahan dari semua kelompok otot dengan tetap meminimalisasi tekanan 
regangan pada tendon yang telah direkonstruksi.
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7.3 Fase IIb (Minggu 5–8)

Tujuan: Menunjukkan pola jalan normal pada permukaan rata, 
menganjurkan luas gerak sendi penuh (simetris), meningkatkan kekuatan 
dan proprioseptif.

Pada fase IIb, pasien sebaiknya sudah harus berusaha untuk mendapatkan 
luas gerak sendi penuh yang simetris, memiliki siklus pola jalan yang normal 
pada permukaan datar dan dengan lingkungan terkontrol tanpa sepatu boot 
protektif, ada kemajuan dalam program kekuatan, dan mengawali latihan 
proprioseptif.

7.4 Fase III

7.4.1 Fase IIIa (Minggu 9–16)

Tujuan: Menunjukkan pola jalan normal pada semua aktivitas, 
pembebanan penuh, meningkatkan kekuatan dan ketahanan, mengawali 
program berjalan atau jogging, terapi pliometrik isokinetik dan kolam renang 
dengan tepat (menuju akhir fase).

7.4.2 Fase IIIb (Minggu 17–20)

Tujuan: Kembali pada kemampuan olahraga atau aktivitas seperti saat 
sebelum operasi.

Pada fase IIIa, penekanannya adalah meningkatkan kecepatan dari 
aktivitas, meningkatkan kekuatan pasien untuk melakukan jinjit-satu-kaki 
berulang, dan meningkatkan ketahanan dari kompleks gastroknemius-soleus 
agar dapat menoleransi perkembangan fungsional. Pada fase IIIb, progresi 
fungsional penuh diinisiasi untuk mengembalikan pasien pada kemampuan 
fungsional yang diinginkan.(130)
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BAB 8

REKAYASA JARINGAN DAN 
BIOMOLEKULAR

Rekayasa jaringan diharapkan dapat bermanfaat pada terapi ruptur 
tendon di masa depan. Walaupun begitu, ilmu ini adalah bidang 
yang masih baru, dan banyak kesulitan yang harus diatasi sebelum 

pendekatan ini dapat menjadi pilihan dalam manajemen perbaikan tendon. 
Sebagai contoh, vaskularisasi dan inervasi dari jaringan terekayasa yang 
ditanamkan harus efektif. Vaskularisasi dibutuhkan untuk viabilitas 
konstruksi, dan inervasi diperlukan untuk proprioseptik dan mempertahankan 
refleks yang dimediasi aparat golgi tendon sehingga tendon terlindung dari 
beban yang berlebihan.(8)

Pengunaan potensial dari sel mesenkimal adalah rekayasa jaringan de 
novo ex vivo. Teknik ini melibatkan pembentukan keseluruhan jaringan di 
laboratorum, kemudian ditanamkan ke pasien. Tendon yang dihasilkan dari 
rekayasa jaringan berpotensi untuk menjembatani dan menutup defek yang 
diakibatkan hilangnya jaringan lunak yang luas.(8)

Pada penelitian eksperimental hewan coba oleh He et al, peneliti 
menggunakan tendon Achilles kelinci dengan defek 1 cm yang direkonstruksi 
dengan jahitan polydioxanone kemudian dibungkus dengan matriks 
ekstraseluler amnion manusia yang ditanami fibroblas kulit janin.(107) 
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Hasilnya, grup eksperimental menunjukkan tingkat penyembuhan dan 
kekuatan regangan yang lebih baik daripada kontrol.(107) Pada penelitian lain, 
rangka asam polyglycolic dan tenosit ditanamkan pada defek tendon fleksor 
ayam betina. Pasca operasi 12 minggu kemudian, tenosit dan serat kolagen 
terbentuk, dan 2 minggu setelahnya tendon rekayasa jaringan tersebut 
memiliki kekuatan 83% normal.(108)

Sejak 1950, PRP (Platelet Rich Plasma) telah digunakan pada prosedur 
dermatologis dan oromaxillofacial. Akhir-akhir ini, penggunaannya pada 
bidang ortopedi semakin meningkat, semisal untuk pembentukan tulang, 
cedera jaringan lunak, dan sebagai tambahan prosedur rekonstruksi. PRP 
didefinisikan sebagai “sampel darah autologous dengan konsentrasi platelet 
di atas rata-rata”. PRP dihasilkan dari 2 fase proses sentrifugasi yang 
disebut plasmaferesis, di mana komponen cair dan padat dari darah yang 
diantikoagulasikan terpisah.(109)

Selain platelet, PRP mengandung tipe sel lain yang berpotensi memiliki 
efek dalam proses penyembuhan. WBC seperti monosit dan neutrofil 
polimorfonuklear dapat memicu efek inflamasi lokal. Walaupun beberapa 
peneliti menganggap bahwa efek inflamasi ini penting dalam proses perbaikan 
jaringan, neutrofil juga diduga menghambat penyembuhan.(110) Protein seperti 
PDGF (platelet-derived growth factor), vascular endothelial growth factor, endothelial 
cell growth factor, dan basic fibroblast growth factor dapat ditemukan dalam 
konsentrasi tinggi di PRP. Sehingga, banyak peneliti yang beranggapan bahwa 
PRP mungkin bermanfaat pada kondisi yang memerlukan penyembuhan 
jaringan.(111,112)

Walaupun tidak didapatkan perbedaan hasil yang signifikan, namun 
bukti klinis awal menunjukkan PRP dapat bermanfaat pada proses 
ligamentisasi dan maturasi penyembuhan graft. Pada uji klinis(113,114), 
pemberian PRP untuk ruptur tendon Achilles pasca rekonstruksi hingga saat 
ini masih diperdebatkan, sehingga penelitian lebih lanjut masih diperlukan 
sebelum didapatkan kesimpulan akhir dan rekomendasi.(109)
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Saat ini kesadaran masyarakat untuk hidup lebih sehat makin meningkat. Hal 
ini mendorong masyarakat untuk makin giat berolahraga. Sayangnya, geliat ini 
juga diiringi dengan makin seringnya cedera olahraga. Salah satu cedera yang 
bisa terjadi adalah cedera pada tendon Achilles. Tendon Achilles adalah tendon 
terbesar pada tubuh manusia sehingga memainkan peran yang sangat penting 
untuk aktivitas sehari-hari. Namun sayangnya, cedera tendon Achilles seringkali 
tidak terdeteksi pada awal cedera sehingga pasien sering datang ke dokter dalam 
keadaan terlambat atau kronis. Oleh karena itu, para dokter terutama dokter 
spesialis orthopedi dan traumatologi dituntut untuk mampu menangani cedera 
tendon Achilles ini baik saat fase akut atau kronis.

Buku ini disusun sebagai jawaban atas kebutuhan para dokter spesialis orthopedi 
dan traumatologi untuk memberikan pengetahuan dan wawasan terkini mengenai 
cara dan teknik penanganan cedera akut dan kronis tendon Achilles. Selain cara 
yang bisa ditemukan pada literatur dunia, buku ini secara eksklusif membahas 
tentang teknik baru yang disebut Teknik Surabaya sebagai solusi yang mudah dan 
terjangkau atas rumitnya penanganan cedera kronis tendon Achilles.

CEDERA TENDON ACHILLES
Evaluasi, Diagnosis, dan Tatalaksana Komprehensif

Airlangga University Press
Kampus C Universitas Airlangga
Mulyorejo, Surabaya 60115
Telp. (031) 5992246, 5992247
Fax. (031) 5992248
E-mail:  adm@aup.unair.ac.id


