Δμσζσκαηηθή ζεξαπεία
θξνπζηηθψλ ππεξήρσλ
ηεο ινώδοσς ή πλαστικής
σκλήρσνσης τοσ πέοσς
Δθαξκνγή ζεξαπείαο κε PiezoSon 100/FB7

Θεπαπεία:
Dr. med. M.Gerber
Prof. Dr. med H. Derouet
Prof. Dr. med M. Stöckle
Πξνεηζαγσγηθέο Σεκεηψζεηο
Κπιηήπια Σςμπεπίλητηρ
Αλεπηηπρήο πξνεγνχκελε ζεξαπεία γηα
ηνπιάρηζην 3 κήλεο. Πξνεγνχκελε ζεξαπεία
κε Potaba , Βηηακίλε Δ ή Tamoxifen.
Πξνυπνζέζεηο: πιάθεο ζε ζπλδπαζκφ κε
επψδπλε ζηχζε θαη / ή εθηξνπή πένπο.
Κπιηήπια Αποκλειζμού
Έιιεηςε πξνεγνχκελεο ζεξαπείαο
Θξνκβνπάζεηα

6 πξνθαζνξηζκέλεο ζπλεδξίεο (κία αλά
εβδνκάδα)
Τν κεγαιχηεξν δηάζηεκα κε ηερλεηή ζηχζε:
εθηφο ησλ αζζελψλ πνπ έρνπλ επθφισο
ςειαθεηψλ πιαθψλ ή αζζελψλ κε ηάζε γηα
παξαηεηακέλε ζηχζε.
Γεληθψο άλεπ αλαηζζεζίαο.
3.000 θξνχζεηο / ζπλεδξία.
Καζνξηζκφο ηεο εληάζεσο ησλ θξνχζεσλ
ζχκθσλα κε ηελ αλνρή ηνπ αζζελνχο.
Επόμενερ Εξεηάζειρ:
Μεηά απφ 3 θαη 6 κήλεο.
Δθηίκεζε ηεο δηάγλσζεο φπσο θαη γα ηελ
πξνθαηαξηηθή εμέηαζε.
Δθηίκεζε ηεο επηηπρίαο ηεο ζεξαπείαο απφ
ηνλ αζζελή.
Καζνξηζκφο πξφζζεησλ ζπλεδξηψλ, εάλ
απαηηείηαη.

Πποκαηαπηική Εξέηαζη
Ιζηνξηθφ:
Γηάξθεηα
ζπκπησκάησλ,
πξνεγνχκελε
ζεξαπεία,
ππνθεηκεληθή
εθηίκεζε ηνπ πφλνπ βαζηζκέλε ζε αλάινγεο
θιίκαθεο απνηίκεζεο πφλνπ, ππνθεηκεληθή
εθηίκεζε εθηξνπήο θαη απηνθσηνγξάθηζε,
εάλ απαηηείηαη.
Κιηληθή
εμέηαζε
ζε
ηερλεηή
ζηχζε
(postaglandin
E1
intracavernously):
πξνζδηνξηζκφο ηεο εληάζεσο ζηχζεο,
εληνπηζκφο ηεο πιαθφο, αληηθεηκελνπνίεζε
ηνπ βαζκνχ εθηξνπήο.
Σεξαγγψδεο ππεξερνγξάθεζε: κέηξεζε ηεο
πιαθφο, επηβεβαίσζε ηεο αζβεζηνπνηήζεσο,
αγγεηαθή ππεξερνγξάθεζε dublex
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Απσικά Εςπήμαηα:
Αξηζκφο αζζελψλ:
26*
Ηιηθία:
54 εηψλ (εχξνο: 41 – 8)
Γηάξθεηα ζπκπησκάησλ: 22 κήλεο (εχξνο: 2 - 120)
Πφλνο:
16 ( 62%)
Δθηξνπή:
24 ( 92%)
Δεδομένα θεπαπείαρ:
Μέζνο αξηζκφο ζπλεδξηψλ / αζζελή :
6.5 (εχξνο: 6 - 28)
Μέζε έληαζε θξνχζεσλ αλά αζζελή:
13.5 (εχξνο: 10.3 – 15.8)
Μέζε ππθλφηεηα ελέξγεηαο: 0.278mJ/mm
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Μείυζη πόνος:
26
αζζελείο
πεξηειήθζεζαλ
ζηνλ
ππνινγηζκφ ησλ επφκελσλ ζηνηρείσλ γηα
ηνπο 3 πξψηνπο κήλεο :

πιήζνο / έληαζε

Πόνορ

Η δηαθνξά ζηελ έληαζε ηνπ πφλνπ, πξηλ θαη 3
κήλεο κεηά ηελ εθαξκνγή ESWT, ζηαηηζηηθά
παξνπζηάδεη ζεκαληηθή δηαθνξά (p< 0.002). Γελ
παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε κείσζε
εο
εο
ηνπ πφλνπ κεηαμχ ηεο 1 θαη ηεο 2 εμέηαζεο
(p<0.375).
Μείυζη ηηρ απόκλιζη:

πιήζνο / κνίξεο

Απόκλιζη πέοςρ

Εικ. 1: Αξηζκφο αζζελψλ κε πφλν θαη κέζε
επψδπλε
έληαζε.
Τα
δεδνκέλα
αληηζηνηρνχλ πξηλ ηελ εθαξκνγή ESWT
κεηά απφ κήλεο.
Με ζηαηηζηηθή πξνζέγγηζε Wilcoxon, ε δηαθνξά
ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή (P < 0.0001).
13
αζζελείο
πεξηειήθζεζαλ
ζηνλ
ππνινγηζκφ ησλ επφκελσλ ζηνηρείσλ γηα
δηάζηεκα άλσ ησλ 6 κελψλ :

Εικ. 3: Πιήζνο αζζελψλ κε απφθιηζε πένπο θαη
ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο κνίξεο απφθιηζεο. Τα
ζηνηρεία αληηζηνηρνχλ ζε εμέηαζε 3 κήλεο κεηά ηελ
εθαξκνγή ESWT.
Η δηαθνξά ζηε κέζε απφθιηζε ηνπ πένπο είλαη
ν
ν
νξηαθή (απφ 42 ζε 39.8 ). Τν πιήζνο ησλ
αζζελψλ κε απφθιηζε πένπο, πξηλ θαη κεηά ηελ
εθαξκνγή ESWT, είλαη ίδηνο.

πιήζνο / έληαζε

Πόνορ

Εικ. 2: Αξηζκφο αζζελψλ κε πφλν θαη κέζε
επψδπλε
έληαζε.
Τα
δεδνκέλα
αληηζηνηρνχλ πξηλ ηελ εθαξκνγή ESWT
κεηά απφ 3 ή 6 κήλεο.
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Ιδιομοπθίερ:
Αζζελείο πνπ δηέθνςαλ ηε ζεξαπεία: 3
(1 x αχμεζε απφθιηζεο, 2 x πςειφ θφζηνο
ζεξαπείαο)
Αζζελείο πνπ δέρηεθαλ παξαπάλσ απφ 6
εθαξκνγέο: 9 (34%)
Ιθαλνπνίεζε αζζελψλ: 61%
Δπηπινθέο: ζε 4 πεξηπηψζεηο ήπηα πετθή
πεηερεηψδεο αηκνξξαγία, κε παχζε ηεο
αηκνξξαγίαο ρσξίο επέκβαζε.

