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Zusammenfassung
Myofasziale
Triggerpunkte
(MTrP) der Skelettmuskulatur
sind eine häufig unterschätzte
Ursache
von
akuten
und
chronischen Schmerzen des
Bewegungsapparates.
Die
Muskulatur ist neuerdings ein
Behandlungsgebiet
für
den
Einsatz von radialen Druckwellen
und der fokussierten Stoßwelle
(ESWT) zusätzlich zu den bisher
etablierten Diagnosen (Fasziitis
plantaris, Tendinosis calcarea,
etc.).
Im
Gegensatz
zu
oberflächlich wirksamen radialen
Druckwellen ist mittels der
fokussierten
Stoßwelle
eine
direkte MtrPBehandlung möglich.
Die wichtigen MTrP-spezifischen
Diagnosekriterien"Wiedererkennu
ng
des
Schmerzes"
und
"Übertragungsschmerz" werden
durch die punktgenaue am
biologischen Feedback orientierte
fokussierte ESWT-Ankoppelung
ausgelöst, und eine exakte MTrPTherapie
erzielt.
Inder
vorliegenden Arbeit wird eine
prospektive
Pilotstudie
vorgestellt, in der der Effekt der
fokussierten
ESWT
sowohl
hinsichtlich der Bestätigung der
diagnostischen Kriterien als auch
des
Therapieerfolges
(Schmerzreduktion)
untersucht
wurde. Die Schmerzreduktion
wurde mittels der VAS vor und 3
Monate nach der Behandlung
gemessen. In 95% der Fälle
konnten
die
o.g.
Diagnosekriterien
durch
punktgenaue Applikation der
fokussierten ESWT festgestellt
werden. Die Untersuchung ergab,
dass der Einsatz der fokussierten
ESWT die Diagnostik von
myofaszialen
Triggerpunkten
deutlich verbessert und einen
sehr guten Behandlungserfolg
erzielt.

Περίληυη

Ειζαγφγή

Τα
κπνπεξηηνληθά
ζεκεία
δηέγεξζεο
(MTrP)
ζηνπο
ζθειεηηθνχο κχεο είλαη ζπρλά
έλαο ππνηηκεκέλνο ιφγνο γηα
νμείο θαη ρξφληνπο πφλνπο ζην
κπν-ζθειεηηθφ ζχζηεκα. Τν κπτθφ
ζχζηεκα είλαη έλα ζρεηηθά λέν
πεδίν γηα ηε ρξήζε αθηηληθψλ
θπκάησλ πίεζεο θαη εζηηαζκέλσλ
εμσζσκαηηθψλ
θξνπζηηθψλ
θπκάησλ(ESWT) ζε ζπλδπαζκφ
κε ηελ θαζηεξσκέλε δηάγλσζε
ηεο πεικαηηαίαο πεξηηνλίηηδαο,
ηεο ηελνληηαίαο αζβεζηνπνίεζεο
θηι. Με ηα αθηηληθά θχκαηα πίεζεο
κπνξνχλ λα πξνζεγγηζζνχλ κφλν
επηθαλεηαθνί ηζηνί ελψ κε ηελ
εθαξκνγή εζηηαζκέλσλ ESWT
είλαη
δπλαηή
ε
άκεζε
αληηκεηψπηζε ησλ MTrP,ζηνπο
βαζχηεξνπο ηζηνχο.
Τα ζεκαληηθά θαη ζπγθεθξηκέλα
δηαγλσζηηθά
θξηηήξηα
«αλαγλψξηζεο»
θαη
«αλαθνξάο
πφλνπ» ησλ MTrP, εμάγνληαη κε
ηελ
αθξηβή
εθαξκνγή
εζηηαζκέλσλ ESWT ε νπνία είλαη
πξνζαλαηνιηζκέλε
ζηελ
βηνινγηθή αλάδξαζε θαη κε απηφ
ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη αθξηβήο
ζεξαπεία ησλ MTrP. Σηελ
παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη
κηα πξννπηηθή, πηινηηθή δνθηκή, ε
νπνία δείρλεη ηελ επίδξαζε ηεο
εζηηαζκέλεο ESWT θαη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα
ηεο
ζεξαπείαο (κείσζε ηνπ πφλνπ)
θαζψο θαη ηεο επηβεβαίσζεο ησλ
δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ.
Η
κείσζε ηνπ πφλνπ κεηξήζεθε
πξηλ ηελ ζεξαπεία κε VAS θαη
ηξεηο κήλεο κεηά ηελ εθθίλεζε ηεο
ζεξαπείαο.
Σην
95%
ησλ
πεξηπηψζεσλ παξαηεξήζε-θαλ
ηα
παξαπάλσ
αλαθεξφκελα
δηαγλσζηηθά
θξηηήξηα.
Η
παξνχζα εξγαζία επηβεβαίσζε
φηη ε εζηηαζκέλε ESWT βειηηψλεη
ηε δηάγλσζε ησλ MTrP.

Τα εζηηαζκέλα θξνπζηηθά θχκαηα
έρνπλ
θαζηεξσζεί
ζηελ
νξζνπεδηθή σο κηα ηππηθή
δηαδηθαζία ζηε ζεξαπεία πνιιψλ
θαηαζηάζεσλ
φπσο
επηθνλδπιίηηδα,
αζβεζηψδεηο
ηελνληίηηδεο,
αρηιινδπλία,
πεικαηηαία πεξηηνλίηηδα θηι. Τα
ηειεπηαία ρξφληα , έρεη γίλεη
εκθαλέο φηη νη επηδξάζεηο ηεο
ESWT ζπκκεηέρνπλ ζε κηθξφηεξν
βαζκφ ζε επίπεδν θπζηθήο
κεραληθήο θαη πεξηζζφηεξν ζε
κνξηαθφ-βηνινγηθφ θαη θπηηαξηθφ
επίπεδν. Βαζηθέο κειέηεο έρνπλ
απνδείμεη πνηθίιεο επηδξάζεηο
ζηνπο ηζηνχο ζηνπο νπνίνπο
εθαξκφζηεθε
ESWT.
Απηέο
πεξηιακβάλνπλ
λεναγγείσζε,
ζπγθεθξηκέλε
δηέγεξζε
ηεο
αλάπηπμεο
ησλ
νζηψλ,
απαλαξξφθεζε
αζβεζησδψλ
επηθαζίζεσλ, εμάιεηςε ηνπ πφλνπ
εληφο άιισλ ιφγσ ηεο κφληκεο
θαηαζηνιήο ηεο παξαγσγήο ηεο
νπζίαο P.
Σηα πξψηα ρξφληα ηεο ρξήζεο
ESWT ζε νξζνπεδηθέο παζήζεηο,
ε ζεξαπεία εθαξκνδφηαλ θπξίσο
ζηελ πεξηνρή ησλ νζηψλ θαη ησλ
ζπλδέζκσλ ησλ ηελφλησλ κε ηα
νζηά θαζψο θαη ζηε ζεξαπεία
αζβεζησδψλ
δνκψλ.
Πην
πξφζθαηεο
εθδφζεηο
ππνδεηθλχνπλ κηα ηάζε πξνο ηνλ
πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζεκείνπ ηνπ
πφλνπ βαζηδφκελνη ζε βηνινγηθή
αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνλ αζζελή
θαη σο πξνο ηνλ εληνπηζκφ ηνπ
ζεκείνπ
θαη
ηηο
κέγηζηεο
επαηζζεζίαο. Μηα επέθηαζε ησλ
ελδείμεσλ, γηα ηα εζηηαζκέλα
θξνπζηηθά
θχκαηα,
είλαη
ε
ζεξαπεία ηνπ κπτθνχ ζπζηήκαηνο
θαη απηφ έρεη γίλεη θχξην πεδίν
ελδηαθέξνληνο θπξίσο ζρεηηθά κε
ηε ζεξαπεία ησλ κπνζθειεηηθψλ
ζεκείσλ δηέγεξζεο ή MTrP.

Αρτές παραγφγής
κροσζηικών κσμάηφν
Τα εζηηαζκέλα θξνπζηηθά θχκαηα
ησλ
ζπζθεπψλ
ESWT
παξάγνληαη ζχκθσλα κε ηξεηο
δηαθνξεηηθέο
αξρέο.
Η
παιαηφηεξε κέζνδνο είλαη ε αξρή
ηνπ
ράζκαηνο
ειεθηξνυδξαπιηθνχ ζπηλζήξα κε ηνλ νπνίν
επηηεχρζεθε ν πξψηνο εμσζσκαηηθφο ζξπκκαηηζκφο πέηξαο.
Αξγφηεξα,
αλαπηχρζεθαλ
ειεθηξνκαγλεηηθέο θαη πηεδνειεθηξηθέο κέζνδνη παξαγσγήο
θξνπζηηθψλ
θπκάησλ.
Τα
εζηηαζκέλα θξνπζηηθά θχκαηα ηεο
ESTW είλαη έλα εηδηθφ αθνπζηηθφ
θχκα
πίεζεο
ην
νπνίν
ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα πςειφ
ζεηηθφ πιάηνο κε απφηνκε άλνδν
θαη κηθξή δηάξθεηα παικνχ. Η
ρξήζε θξνπζηηθψλ θπκάησλ πνπ
έρνπλ παξαρζεί εμσζσκαηηθά,
επηηξέπεη ηε κε επεκβαηηθή
κεηαθνξά,
ζεξαπεπηηθήο
επίδξαζεο, ελέξγεηαο κέζα ζην
ζψκα κέζσ
κηαο
κεγάιεο
επηθάλεηαο ηεο επηδεξκίδαο. Δλ
ζπλερεία εζηηάδεηαη κε αθξίβεηα
ζε κία ζπγθεθξηκέλα νξηζκέλε
εζηία
ζεξαπείαο
(δψλε
ζεξαπείαο)
ζε
βαζχηεξνπο

ηζηνχο, απνπζία δεκηνγφλσλ
επηδξάζεσλ ζηελ επηθάλεηα ηεο
επηδεξκίδαο ή επηθαλεηαθνχο
ηζηνχο. Γελ έρνπλ παξαηεξεζεί,
πξνο ην παξφλ αλεπηζχκεηεο
παξελέξγεηεο θαηά ηε ρξήζε
ρακειήο
ελέξγεηαο
ESWT.
Αληίζεηα κε ηα εζηηαζκέλα
θξνπζηηθά θχκαηα, ηα βαιιηζηηθά
θχκαηα πίεζεο (γλσζηά επίζεο
θαη σο αθηηληθά θξνπζηηθά
θχκαηα)
πξνθαινχλ
ηηο
επηδξάζεηο ηνπο ιφγσ ηνπ
παικνχ
πξφζθξνπζεο
ελφο
βιήκαηνο, πξνσζνχκελνπ απφ
ζπκπηεζκέλν
αέξα,
ζηελ
επηδεξκίδα. Έλα κέζν ζχδεπμεο,
ζπλήζσο δειέ ππεξήρσλ, βνεζά

Πίνακαρ 1: Διαγνωζηικά κπιηήπια ηος μςοπεπιηονικού ζςνδπόμος πόνος καηά
TRAVELL/SIMONS

1. Τεηακέλε πεξηνρή
2. Δπαίζζεην νδίδην ζηελ ηεηακέλε πεξηνρή κε αχμεζε ηνπ πφλνπ
θαηά ηελ πίεζε
3. Αλαγλψξηζε ηνπ πφλνπ
4. Υπνδεηθλπφκελνο πφλνο
5. Τνπηθή ζχζπαζε
ζηε δηάδνζε ηνπ θχκαηνο πίεζεο
απνθιηλφκελν (κε εζηηαζκέλα)
κέζα ζηνλ ηζηφ. Η κέγηζηε ηηκή
ηεο πίεζεο θαη ηεο ελέξγεηαο
επηηπγράλνληαη
ζην
ζεκείν
εθαξκνγήο ζηελ επηδεξκίδα. Η
ππθλφηεηα ηεο ελέξγεηαο θαη ε
πίεζε
κεηψλνληαη
ηαρχηεηα
ζχκθσλα κε ηνλ θχβν ηνπ
βάζνπο δηείζδπζεο, έηζη, αθφκα
θαη ζε βάζνο 5-10 ρηιηνζηά εληφο
ηνπ ηζηνχ είλαη πξαθηηθά κε
αληρλεχζηκν.

Θεραπεία Μσοπεριηονικών
Σημείφν Διέγερζης (MTrP)
καηά TRAVELL/SIMONS

Εικόνα 1: Αναφερόμενη περιοχή
πόνου – ρομβοειδείς μύες (από
“Triggerpunkt-Therapie”,Verlag
Hans Huber)

επίπεδν ησλ θηλεηήξησλ κπψλ θαη
ηνπ
ζαξθνπιαζκαηηθνχ
δηθηπψκαηνο , ην νπνίν κε ηε
ζεηξά ηνπ, πξνθαιεί κηα ηνπηθή
ζχζπαζε
κε
ηζραηκία
πξνθαινχκελε ππνμία.
Σε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππνμία, ε
πξνθχπηνπζα ελεξγεηαθή θξίζε
νδεγεί ζε επαηζζεηνπνίεζε ησλ
πεξηθεξεηαθψλ nociceptors. Μηα
θαηάιιειε
ζεξαπεπηηθή
δηαδηθαζία γηα ηε ζεξαπεία ησλ
MTrP πξέπεη λα ζπάεη απηφλ ηνλ
θαχιν θχθιν ζηακαηψληαο ηε
ζχζπαζε θαη εμνπδεηεξψλνληαο
ηελ ελεξγεηαθή θξίζε. Σχκθσλα
κε ηηο αξρέο ησλ κπνπεξηηνληθψλ
ζεκείσλ
δηέγεξζεο
πνπ

Τα κπνπεξηηνληθά
ζεκεία
δηέγεξζεο
κπνξνχλ
λα
«κηκεζνχλ»
φινπο
ηηο
λεπξνινγηθέο θαη νξζνπεδηθέο
θαηαζηάζεηο θαζψο επίζεο θαη
ζπκπηψκαηα δπζιεηηνπξγίαο ησλ
ζπλδέζκσλ. Τν κπνπεξηηνληθφ
ζχλδξνκν πφλνπ κπνξεί λα
δηαγλσζζεί κε αθξίβεηα βάζε ησλ
δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα 1. Ο
πεπεηξακέλνο εμεηαζηήο κπνξεί
λα αλαγλσξίζεη ηα MTrP, θιηληθά,
κε βεβαηφηεηα. Τα MTrP είλαη
κπτθέο
δπζιεηηνπξγίεο
ζην

παξνπζηάζηεθαλ
απφ
ηνπο
Travell/Simons πεξηζζφηεξν απφ
50 ρξφληα λσξίηεξα θαη ηνλ
νξηζκφ
ηνπ
κπνπεξηηνληθνχ
ζπλδξφκνπ,
αθξηβείο
θαη
ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο είλαη
απαξαίηεηεο θαη ζηε δηάγλσζε
θαη ζηε ζεξαπεία. Σπγθεθξηκέλα,
ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα, ν
ππνδεηθλπφκελνο πφλνο θαη ε
αλαγλψξηζε ηνπ πφλνπ είλαη
νδεγίεο ηφζν γηα ηελ θαηάηαμε
ησλ MTrP φζν θαη γηα ηελ αθξηβή
ζεξαπεία ηνπο. Η αθξηβήο
ζεξαπεία έρεη απνδεηρζεί σο ε
πην απνηειεζκαηηθή κέζνδνο
ζηνπο ρξφληνπο κπνπεξηηνληθνχο
πφλνπο. Δθαξκφζηε απιψο, ηηο
ζεξαπεπηηθέο
κεζφδνπο
πνπ
ρξεζηκνπνηνχλην σο ζήκεξα, ζηε
ζεξαπεία ηνπ ζπλδξφκνπ ησλ
κπνπεξηηνληθψλ πφλσλ, νη νπνίεο
βαζίδνληαη ζηελ απειεπζέξσζε
ησλ MTrP κε ηε ρξήζε ηερληθψλ,
αληαλαθιαζηηθψλ ή κεραληζκψλ
απειεπζέξσζεο.

Κλινικές εθαρμογές ηης
εζηιαζμένης ESWT ζηα
MTrP
Παξαθνινπζψληαο εθηελψο ην
ηαηξηθφ ηζηνξηθφ θαη θαηφπηλ
πξνθαηαξθηηθήο
εμέηαζεο

ςειάθεζεο
ησλ
ζεκείσλ
δηέγεξζήο, ηα κπνπεξηηνληθά
ζεκεία δηέγεξζεο (MTrP) εληφο
ησλ κπτθψλ ηζηψλ κπνξνχλ λα
εληνπηζηνχλ κε αθξίβεηα κε ηελ
επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ χςνπο
ηεο
κεκβξάλεο
ζχδεπμεο.
Δπαθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηνπ
βάζνπο είλαη δπλαηφο κφλνλ
θαηφπηλ ελ ησ βάζεη ςειάθεζεο
θαη ε νπνία ζα πξέπεη λα
δηδαρζεί, πξσηίζησο, ζε εηδηθά
ζεκηλάξηα.
Αθνινπζψληαο ηελ αξρή ηεο
βηνινγηθήο αλαηξνθνδφηεζεο, ν
εμαηξεηηθά αθξηβήο παικφο ησλ
εζηηαζκέλσλ
ESWT
ρξεζηκνπνηείηαη
γηα
ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ MTrP αθξηβψο
βάζε
ησλ
δηαγλσζηηθψλ
θξηηεξίσλ ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ
πφλνπ θαη ηνπ αλαθεξφκελνπ
πφλνπ. Απηφ επηβεβαηψλεη ηελ
θιηληθή
δηάγλσζε
θαη
ηελ
επεθηείλεη κε κηα αλαπαξάμηκε
δηαδηθαζία κε ηε ρξήζε ηερληθνχ
εμνπιηζκνχ.
Κιηληθέο δνθηκέο επηβεβαηψλνπλ
ηε ζεσξεηηθή έλλνηα ζχκθσλα κε
ηελ νπνία ηα MTrP απνηεινχλ
εμαηξεηηθά κηθξέο, επαίζζεηεο
δνκέο ζην κπτθφ ζχζηεκα νη
νπνίεο πξέπεη λα ζηνρεπζνχλ
επαθξηβψο, κε ηελ αθξηβή
εθαξκνγή
ελέξγεηαο.
Σε
πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη, ηα
ζεκεία
δηέγεξζεο
επαλαπξνζδηνξίδνληαη βάζε ηεο
αλαδξάζεσο απφ ηνλ αζζελή. Σε
ηέηνηεο εθαξκνγέο ESWT, ε
ελεξγεηαθή ππθλφηεηα παξακέλεη
πάληα ζε ρακειά επίπεδα ηζρχνο
2
(ED: 0,0 – 0,28 mJ/mm ). Σε
ρακειά επίπεδα ελέξγεηαο, ηα
πηεδνειεθηξηθά
ζπζηήκαηα
επηηξέπνπλ
πςειή
αθξίβεηα
επαλάιεςεο θαη θαιή δπλαηφηεηα
ξχζκηζεο ηεο δφζεσο. Απηφ είλαη
έλα κεγάιν πιενλέθηεκα γηα ηελ
αθξηβή ζεξαπεία ησλ MTrP
επεηδή ε ζεξαπεία είλαη δπλαηή
κφλν ζε ρακειά έσο πνιχ
ρακειά επίπεδα ελέξγεηαο ιφγσ
ηεο απμεκέλεο επαηζζεζία ζηνπο
κχεο.

Εζηιαζμένη ESWT ζε
ορθοπεδικές καηαζηάζεις –
Αποηελέζμαηα μιας
ενδετόμενης πιλοηικής
μελέηης
Αζθενείς
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ,
κεηαμχ ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 2004
θαη ηνπ Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2005, 30
αζζελείο
κε
δηάθνξεο
νξζνπεδηθέο θαηαζηάζεηο θαη
ζηνηρεία κπνπεξηηνληθνχ πφλνπ
(ζεκεία
δηέγεξζεο),
αληηκεησπίζηεθαλ κε εζηηαζκέλα
ESWT
ζηνρεχνληαο
ζε
δηαγλσζκέλα
MTrP.
Βάζε
δηαθνξηθψλ
δηαγλσζηηθψλ,
εμαηξέζεθαλ ζνβαξέο αζζέλεηεο
(θαθνήζεηεο,
ινηκψδεηο
θιεγκνλέο, ζχλδξνκν πηεζκέλσλ
λεχξσλ θ.ι.). Ο ιφγνο ησλ θχισλ
(α:ζ) ήηαλ 21:9 , θαη ε κέζε ειηθία
53.1 εηψλ (εχξνο: 17-78). Ο
βαζκφο
ηεο
ρξνληφηεηαο
θαζνξίζηεθε ζχκθσλα κε ηηο
θαηεγνξίεο
πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη
θαηά
Gerbershagen (πίλαθαο 2). Η
δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο θαηφπηλ
ιηγφηεξσλ ησλ 2 ζπλεδξηψλ (γηα
παξάδεηγκα,
ζεξαπεπηηθή
επηηπρία
απφ
ηελ
πξψηε
ζπλεδξία ή απνπζία αζζελνχο
γηα επφκελε ζπλεδξία), νξίζηεθε
σο θξηηήξην απνθιεηζκνχ. Οη
πεξηζζφηεξεο
δηαγλψζεηο
πξαγκαηνπνηήζεθαλ
απφ
θπζηάηξνπο,
νη
νπνίνη
αληηκεηψπηδαλ ηα πεξηζηαηηθά
πξηλ
ηελ
έξεπλα,
απηέο
παξαηίζεληαη ζηνλ ηνλ πίλαθα 3,
ελδερνκέλσο,
πνιιαπιέο
δηαγλψζεηο.

Μέθοδος
Η
ζεξαπεία
εζηηαζκέλσλ
θπκάησλ εθηειέζηεθε κε ηε
ζπζθεπή PiezoSon 100 plus,
πηεδνειεθηξηθήο
παξαγσγήο
θπκάησλ ηεο εηαηξίαο Wolf,
Knittlingen, Γεξκαλία. Τν βάζνο
εζηίαζεο νξίζηεθε κε ηελ ρξήζε
ηεο
θαηάιιειεο
κεκβξάλεο
ζπδεχμεσο θαηφπηλ ςειάθεζεο
ηνπ ζεκείνπ δηέγεξζεο απφ έλαλ
πεπεηξακέλν
θπζίαηξν
(ζεξαπεπηήο ζεκείσλ δηέγεξζεο
IMTT ). Αθφηνπ εθαξκφζηεθε
δειέ ππεξήρσλ, ε αγσγή ησλ

MTrP εθηειέζηεθε κε εζηηαζκέλα
ESWT
βάζεη
βηνινγηθήο
αλάδξαζε
πξνζαλαηνιηδφκελε
ζηαζεξά ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ
πφλνπ θαη ηνλ αλαθεξφκελν
πφλν. Η πιεξνθνξία απφ ηνλ
αζζελή
ρξεζηκνπνηείηαη
ακθφηεξα
ζηνλ
επαλαπξνζδηνξηζκφ (γηα ηελ
αθξηβή ζηφρεπζε ηνπ MTrP) θαη
γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο κέγηζηεο
αλεθηήο
εληάζεσο
ηεο
ελεξγεηαθήο
ππθλφηεηαο.
Η
ελεξγεηαθή
ππθλφηεηα
πνπ
εθαξκφζηεθε βξηζθφηαλ ε ρακειή
πεξηνρή ελέξγεηαο κεηαμχ, 5
επηπέδσλ
ρακειφηεξα
απφ
2
0.04mJ/mm θαη κέγηζην 0.26
2
mJ/mm (κέγηζηε ηηκή κηα θνξά
ζε κηα ζπλεδξία κε έλαλ αζζελή).
Η δπλαηφηεηα ρξήζεο πηεδνειεθηξηθήο
ζπζθεπήο
κε
εμαηξεηηθή αθξίβεηα ζε ρακειά
επίπεδα ελέξγεηαο απνδείρζεθε
σο πιενλέθηεκα εηδηθά ζηελ αξρή
Πίνακαρ 2: Σηάδια ηηρ σπονιόηηηαρ
καηά Gebershagen
Σηάδην Ι

n=1

Σηάδην ΙΙ

n=2

Σηάδην ΙΙΙ

n=3

Πίνακαρ 3: Διαγνώζειρ
Απρεληθφ ζχλδξνκν
Οζθπτθφ ζχλδξνκν
Υπνθηλεηηθφηεηα ηνπ ηεξνχ θαη
ηεξνιαγνηαίνπ ζπλδέζκνπ
Σχλδξνκν πξφζθξνπζεο

1
3
1
1
7
8

Άθαλζα πηέξλαο

4

Κνμάξζξσζε

3

Γνλάξζξσζε
Δπηθνλδπιίηηδα βξαρηφληα
θεξθηδηθή
Μεζνπιεχξηα λεπξαιγία

2

Σχλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλα

1

2
1

ηεο αγσγήο φπνπ ηα MTrPs είλαη
ηδηαίηεξα επαίζζεηα θαηά ηελ
εθαξκνγή εζηηαζκέλσλ ESWT .
Η ζεξαπεία εθηειέζηεθε κε ξπζκφ
παικψλ 800-1000/MTrP θαη κε
ζπρλφηεηα παικψλ 6Hz. Καηά
κέζν φξν απαηηήζεθαλ 7,3
ζεξαπεπηηθέο αγσγέο, κία ή δχν
θνξέο ηελ εβδνκάδα. Βεινληζκφο
απηηνχ
θαη
θεθαιήο
εθαξκφζηεθαλ
σο
έθδνρε
ζεξαπεία.
Ωο
εμαξηεκέλε

Εικόνα 2 (επάνω απιζηεπά): Εζηιαζμένη ESWT ζε ζημεία διέγεπζηρ ζηον δικέθαλο μύα
Εικόνα 3 (επάνω δεξιά): Εζηιαζμένη ESWT ζε ζημεία διέγεπζηρ ηος πομβοειδή μύα

κεηαβιεηή, ν πφλνο κεηξήζεθε
ζχκθσλα
κε
ηελ
νπηηθή
αλαινγηθή θιίκαθα (VAS), πξηλ ηε
ζεξαπεία θαη 3 κήλεο κεηά ηελ
έλαξμε ηεο ζεξαπείαο (εηθφλα 1).
Δπηπξνζζέησο , ηα δηαγλσζηηθά
θξηηήξηα ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ
πφλνπ θαη ηνπ αλαθεξφκελνπ
πφλνπ, ππνδεηθλπφκελα απφ ηνπ
αζζελείο θαηά ηε δηέγεξζε απφ
ηελ εθαξκνγή ηεο εζηηαζκέλεο
ESWT,
θαηεγξάθεζαλ
θαη
αμηνινγήζεθαλ ζηαηηζηηθά. Γηα
ηελ δνθηκή ησλ ζηαηηζηηθψλ
δηαθνξψλ
κεηαμχ
ησλ
κεηξήζεσλ πξηλ ηε ζεξαπεία θαη
3
κήλεο
θαηφπηλ
απηήο,
εθηειέζηεθε ην ηεζη t. Τν
ζεκαζηνινγηθφ
επίπεδν
θαζνξίζηεθε σο p<.05.

Αποηελέζμαηα
Καη νη 30 αζζελείο εμεηάζηεθαλ
αθνινχζσο απφ ηε ζεξαπεία. Τν
επίπεδν πφλνπ ζε ραιάξσζε
κεηψζεθε απφ κία κέζε αξρηθή
ηηκή, ηεο νπηηθή αλαινγηθήο

θιίκαθαο, 3.6 πξηλ ηε ζεξαπεία,
ζε 1.7 κεηά απφ 3 κήλεο.
Καηά
ηε
δξαζηεξηφηεηα
θαηαγξάθεθε , θαηά κέζσ ζηελ
νπηηθή αλαινγηθή θιίκαθα 7.4
πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο
θαη 3.4, ηξεηο κήλεο κεηά. Η
δηαθνξά
κεηαμχ
ησλ
απνηειεζκάησλ
,
πξηλ
ηε
ζεξαπεία θαη 3 κήλεο κεηά ήηαλ
ηδηαίηεξα ζεκαληηθά θαη θαηά ηε
ραιάξσζε θαη θαηά ηε δηάξθεηα
δξαζηεξηφηεηαο (p<.001). Τα
δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ησλ MTrP,
ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ πφλνπ θαη
ηνπ
αλαθεξφκελνπ
πφλνπ
κπνξνχζαλ λα αλαγλσξηζηνχλ
ζην 95% ησλ αζζελψλ. Σε έλα
αζζελή δελ ππήξρε αλαγλψξηζε
ηνπ πφλνπ θαη ζε θάπνηνλ άιινλ
δελ κπνξνχζε λα αλαγλσξηζηεί
ην ζεκείν ηνπ πφλνπ.

Στολιαζμός
Οη πξνγελέζηεξεο
κέζνδνη δηάγλσζεο
είλαη δηαζέζηκεο ζηελ
θιηληθή εθαξκνγή

ηερλνινγίεο
νη νπνίεο
θαζεκεξηλή
δελ ήηαλ

επαξθψο θαηάιιειεο γηα ηνλ
εληνπηζκφ
ησλ
MTrPs.
Η
ελδερφκελε κειέηε έδεημε πσο ε
εζηηαζκέλε
ESWT σο κηα
ηερλνινγηθή
δηαγλσζηηθή
δηαδηθαζία,
δχλαηαη
ζηελ
αλαγλψξηζε ησλ δηαγλσζηηθψλ
θξηηεξίσλ, ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ
πφλνπ θαη ηνπ αλαθεξφκελνπ
πφλνπ
ζρεηηθά
κε
ηα
κπνζθειεηηθά ζεκεία δηέγεξζεο,
ζην 95% ησλ αζζελψλ κε MTrP.
Η
εζηηαζκέλε
ESWT
επηβεβαηψλεη
ηελ
θιηληθή
δηάγλσζε θαη ηε δηεπξχλεη κε κηα
αλαπαξαγφκελε δηαδηθαζία κέζσ
ηεο ρξήζεο ηερληθνχ εμνπιηζκνχ.
Οη αθξηβείο κεραληζκνί νη νπνίνη
ζπκκεηέρνπλ ζηελ ESWT είλαη
``αληηθείκελν βαζηθήο κειέηεο ηα
ηειεπηαία ρξφληα.
Δθηφο απφ ηηο επηδξάζεηο ησλ
κεραληθψλ
παικψλ,
νη
ζεξαπεπηηθέο
επηδξάζεηο
νη
νπνίεο πξνθχπηνπλ κεηά ηελ
εθαξκνγή ESWT είλαη ηα θχξηα
νθέιε πνπ πεξηγξάθνληαη θαηά
ην ζρνιηαζκφ ησλ εζηηαζκέλσλ

δηεξεχλεζε ησλ επηδξάζεσλ
ηεο ESWT ζηνπο κπτθνχο
ηζηνχο θαη ηδηαίηεξα ζηα
MTrP.
Δίλαη αλαγθαίεο πεξαηηέξσ
ειεγρφκελεο θιηληθέο κειέηεο
νη νπνίεο ζα εκπεξηέρνπλ ηε
ζεξαπεία
ησλ
κπνπεξηνληθψλ
ζεκείσλ
δηέγεξζεο ζηε ζεξαπεπηηθή
έλλνηα
νξζνπεδηθψλ
θαηαζηάζεσλ.
Εικόνα 4: πόνορ ππιν ηη θεπαπεία και 3 μήνερ μεηά ηη θεπαπεία

Εικόνα 5: Αναγνώπιζη ηος πόνος

Εικόνα 6: Υποδεικνςόμενορ πόνορ

θξνπζηηθψλ
θπκάησλ,
Γελ
ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα
γηα ζπγθεθξηκέλεο επηδξάζεηο
ζηνπο κπτθνχο ηζηνχο, κπνξεί,
παξφια απηά, λα ππνηεζεί φηη νη
επηδξάζεηο είλαη παξφκνηεο κε
εθείλεο ησλ κπψλ πνπ έρνπλ
εμεηαζηεί έσο ηψξα. Δδψ, πξέπεη
λα αλαθεξζνχλ νη επηδξάζεηο ηεο
κείσζεο ηνπ πφλνπ θαη ηεο
λέναγγείσζεο, θπξίσο, θαζψο
είλαη επζέσο αλάινγεο κε ηνπο
παζνγελεηηθνχο κεραληζκνχο ησλ
MTrPs. Με απηήλ ηελ αλαθνξά
κπνξεί λα ππνηεζεί πσο απηφο ν
θαχινο θχθινο ηεο ηνπηθήο
ζχζπαζεο, ηζραηκίαο θαη πφλνπ
«ζπάεη» κε ηελ αθξηβή εθαξκνγή

εζηηαζκέλεο ESWT. Η κείσζε
ησλ
κε-εκπεισκέλσλ
λεπξηθψλ
ηλψλ
φπσο
αλαθαιχθζεθε απφ ηνλ Maier
et al. δελ είλαη δπλαηφλ λα
αλακέλεηαη κε ρακειά έσο
πνιχ
ρακειά
επίπεδα
ελέξγεηαο. Έρεη αλαθεξζεί κία
ζεηηθή επίδξαζε ηεο ESWT
απφ
ηελ
άπνςε
ηεο
αλαδηνξγάλσζεο ηεο κλήκεο
ηνπ πφλνπ. Δθηφο απφ ηηο
επηθαλεηαθέο επηδξάζεηο, δελ
ππάξρνπλ άιιεο πεξηγξαθέο
ησλ
επηδξάζεσλ
ησλ
αθηηληθψλ θπκάησλ πίεζεο.
Μηα κε ζπγθεθξηκέλε δηέγεξζε
παξφκνηα κε απηή κηαο θαιήο
κάιαμεο είλαη αληηιεπηή θαηά
ηελ επέθηαζε ζηα άλσ
ζηξψκαηα ηεο επηδεξκίδαο θαη
ηελ
επίηεπμε
κηαο
αληαλαθιαζηηθήο επίδξαζεο.
Ο
Danid
G.
Simons
δεκηνχξγεζε
ηνλ
φξν
«ρεηξνπξγνί ησλ κπψλ» κε ηελ
έλλνηα ηεο ζπζηεκαηηθήο θαη
αθξηβνχο
ζεξαπεπηηθήο
δηαδηθαζίαο γηα ηελ δηάγλσζε
θαη ηε ζεξαπεία ησλ ζπλδξφκσλ
κπνπεξηηνληθνχ πφλνπ. Με ηελ
εζηηαζκέλε
ESWT,
έρνπκε
δηαζέζηκε
κηα
ηερλνινγηθή
δηαδηθαζία κε ηελ νπνία κπνξεί
λα γίλεη δηάγλσζε θαη ζεξαπεία,
ησλ MTrP, ζπγθεθξηκέλα θαη κε
αθξίβεηα.

Σσμπεράζμαηα
Η εζηηαζκέλε ESWT είλαη
ελδειερψο θαηάιιειε γηα ηε
δηάγλσζε θαη ηε ζεξαπεία
κπνπεξηηνληθψλ πφλσλ ζε
νξζνπεδηθέο θαηαζηάζεηο.
Δίλαη απαξαίηεην λα γίλνπλ
βαζηθέο κειέηεο γηα ηε

