Δμσζσκαηηθή ζεξαπεία
θξνπζηηθψλ θπκάησλ (ESWT) ζε
αζζελείο κε ρξφληα πεικαηηαία
απνλεπξσζίηηδα
Περίληψη
Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε
ζχγθξηζε ησλ επηδξάζεσλ ηεο εμσζσκαηηθήο
ζεξαπείαο θξνπζηηθψλ θπκάησλ (ESTW), ζε
αζζελείο κε ρξφληα, επψδπλε πεικαηηαία
απνλεπξσζίηηδα, κε απηέο, ζπκβαηηθψλ,
ζπληεξεηηθψλ ζεξαπεηψλ νη νπνίεο ζπλίζηαληαη
απφ ρνξήγεζε κε-ζηεξνεηδψλ θαξκάθσλ, heel
cup,
νξζσηηθέο
θαη/ή
ηξνπνπνηήζεηο
ππνδεκάησλ. Σαξάληα επηά αζζελείο (49
πέικαηα)
κε
πξνεγνχκελεο
αλεπηηπρείο
ζπκβαηηθέο ζεξαπείεο δηάξθεηαο, ηνπιάρηζηνλ,
έμη κελψλ, ρσξίζηεθαλ ηπραίσο ζε δχν νκάδεο.
Η ζεξαπεία ηεο νκάδαο 1 (25 πηέξλεο) μεθίλεζε
άκεζα
κε
ηξεηο
ζπλεδξίεο
ESWT
(3.000θξνπζηηθά θχκαηα/ζπλεδξία ελέξγεηαο
2
0,2mJ/mm ) κε εβδνκαδηαία κεζνδηαζηήκαηα.
Σηνπο αζζελείο ηεο νκάδαο 2 ε ζεξαπεία
ζπλερίζηεθε γηα 12 εβδνκάδεο. Καηφπηλ απηήο
ηεο πεξηφδνπ αληηκεησπίζηεθαλ βάζε ηνπ
πξσηνθφιινπ
ηεο
νκάδαο
1.
Γελ
παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνλ πφλν
θαη ην ρξφλν βάδηζεο θαηφπηλ επηπιένλ κεESWT ζεξαπείαο (ηξεηο κήλεο). Έμη κήλεο κεηά
ηελ ESWT ν πφλνο κεηψζεθε απφ 64% έσο
88% ζηελ νπηηθή αλαινγηθή θιίκαθα (VAS) θαη
ν ρξφλνο αλαπαπηηθήο βάδηζεο απμήζεθε
ζεκαληηθά θαη ζηηο δχν νκάδεο.
Ειζαγωγή
Η πεικαηηαία απνλεπξσζίηηδα είλαη κία
ζπλήζεο αηηία πφλνπ ζηελ πηέξλα. Η παξνπζία
άθαλζαο πηέξλαο ζηελ ππνθείκελε επηθάλεηα
ηεο πηέξλαο παξαηεξείηαη ζην 50% ησλ
πεξηπηψζεσλ αιιά δελ ζεσξείηαη σο
pathognomic ηεο δηαηαξαρήο. Η αθξηβήο αηηία
είλαη άγλσζηε θαη πνιιαπιέο κνξθέο
ζεξαπείαο είλαη ζπρλά αλεπηηπρείο (10 έσο
30% απνηπρία). Σε πεξηπηψζεηο αλζηζηάκελσλ
ζε κε επεκβαηηθέο ζεξαπείεο, ε ρεηξνπξγηθή
επέκβαζε
ζπλίζηαηαη
σο
ε
απφιπηε
ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε.
Η εμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθψλ θπκάησλ
(ESWT) παξνπζηάζηεθε πξηλ απφ 10 ρξφληα
σο κε επεκβαηηθή ζεξαπεία γηα ηνλ πφλν ζηνπο
καιαθνχο ηζηνχο ζε νξζνπεδηθέο δηαηαξαρέο
φπσο αζβεζηψδεο ηελνληίηηδα ηνπ ψκνπ,
xξφληα επηθνλδπιίηηδα ηνπ αγθψλα θαη επψδπλε
πηέξλα. Σε ειεγρφκελεο κειέηεο ζρεηηθά κε ηηο

επηδξάζεηο ηεο εμσζσκαηηθήο ζεξαπείαο
θξνπζηηθψλ θπκάησλ ζηε ζεξαπεία ηεο
δηαξθνχο επψδπλεο πηέξλαο έρνπλ αλαθεξζεί
πνζνζηά επηηπρίαο κεηαμχ 48 θαη 77%.
Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε
ζχγθξηζε ησλ επηδξάζεσλ ηεο ESTW ζε
ρξφληα
πεικαηηαία
απνλεπξσζίηηδα
ζπζρεηηδφκελε κε άθαλζα πηέξλαο κε επηπιένλ
κε επεκβαηηθή αληηκεηψπηζε.
Αζθενείς και μέθοδοι
Μεηαμχ ηνπ Ιαλνπαξίνπ ηνπ 1999 θαη ηνπ
Απγνχζηνπ ηνπ 1999, 48 αζζελείο κε 50
πέικαηα
πάζρνληα
απφ
θαηαθχνπζα
πεικαηηαία απνλεπξσζίηηδα ππεβιήζεζαλ ζε
ζεξαπεία θξνπζηηθψλ θπκάησλ ρακειήο
ελέξγεηαο ζηα πιαίζηα κηαο ελδερφκελεο
κειέηεο.
Τα θξηηήξηα ζπκκεηνρήο ήηαλ, αλεπηηπρήο
ζεξαπεία, ηνπιάρηζηνλ, έμη κελψλ ζπληζηάκελε
απφ
ρνξήγεζε
κε-ζηεξνεηδψλ
αληηθιεγκνλσδψλ θαξκάθσλ, heel cup,
νξζνηηθά ππνδήκαηα θαη/ή ηξνπνπνηήζεηο
ππνδεκάησλ, ηνπηθέο εγρχζεηο ζηεξνεηδψλ θαη
ειεθηξνζεξαπεία
(ηνληνθφξεζε
κε
δηθινθελάθε). Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ν
εληνπηζκφο, κε ππεξερνγξαθία, ηεο θαηάθπζεο
ηεο πεικαηηαίαο απνλεπξσζίηηδαο, επηιέρζεθαλ
κφλνλ αζζελείο κε άθαλζα πηέξλαο. Καηά ηελ
θιηληθή εμέηαζε, έπξεπε λα πξνθιήζή ηππηθφο
πφλνο θαηά ην κέζν ηεο απφθπζεο ηνπ
θπξηψκαηνο ηεο πηέξλαο (εγγχα πεικαηηαία
απνλεπξσζίηηδα).
Η ππννκάδα ησλ αζζελψλ κε πεικαηηαία
απνλεπξσζίηηδα, ζηελ νπνία δελ ππήξρε
πφλνπο ζηελ θαηάθπζε αιιά ππήξρε disabling
πφλνο ζηελ πεικαηηαία επηθάλεηα, δελ
επηιέρζεθε.. Απηφ επέηξεςε ηε δεκηνπξγία κηαο
ηδηαίηεξα νκνηνγελνχο νκάδαο αζζελψλ.
Δπίζεο
απνθιείζηεθαλ
αζζελείο
κε
λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο , ηνπηθέο κνιχλζεηο,
ηνπηθνχο φγθνπο, δηαηαξαρέο πήμεο θαη
εγθπκνζχλε.
Καηά ηελ πξνζέιεπζε ζην ηκήκα ησλ
εμσηεξηθψλ αζζελψλ νη αζζελείο ρσξίζηεθαλ
ηπραηνπνηεκέλα ζε δχν νκάδεο. Όινη νη
αζζελείο θνξνχζαλ heel cups ζε φιε ηε
δηάξθεηα ηεο κειέηεο ηα νπνία ηνπο
ζπληαγνγξαθήζεθαλ. Η νκάδα ζεξαπείαο 1
μεθίλεζε ακέζσο κε ηξεηο αγσγέο ESWT (3000
θξνχζεηο/ ζεξαπεία κε 0.2mJ/mm2) ζε
εβδνκαδηαία
κεζνδηαζηήκαηα
θαη
ρσξίο

επηπιένλ ζεξαπεία. Σηελ νκάδα ζεξαπείαο 2
ζπλερίζηεθε ε ζπκβαηηθή ζεξαπεία κε
ηνληνθφξεζε θαη δηθινθελάθε θαη NSAID ζε
ζηνκαηηθψο.
Καηφπηλ
12
εβδνκάδσλ
αληηκεησπίζηεθαλ βάζε ηνπ πξσηνθφιινπ ηεο
νκάδαο
1.
Η
εμσζσκαηηθή
ζεξαπεία
θξνπζηηθψλ θπκάησλ εθηειέζηεθε κε ηε
ζπζθεπή PiezoSon 300 (Richard Wolf,
Knittlingen, Germany), έλα πηεδνειεθηξηθφ
ζχζηεκα κε ππεξερνγξαθηθφ εληνπηζκφ.
Τν θξνπζηηθφ θχκα είλαη έλαο ερεηηθφο παικφο
κε ζπγθεθξηκέλα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά.
Χαξαθηεξίδεηαη απφ κηα εμαηξεηηθά κεγάιε
αχμεζε ηε πηέζεσο (50-80Mpa) θαη απφηνκε
κείσζε κε επαθφινπζν έλα αξλεηηθφ θχκα
πίεζεο (10Mpa). Ο θχθινο ιεηηνπξγίαο είλαη
κηθξφο (10 ms). Τν ζπρλνηηθφ θάζκα εθηείλεηαη
ζε κία πεξηνρή απφ 16Hz έσο 20MHz. Τν
θξνπζηηθφ θχκα νξίδεηαη απφ ηα εμήο θπζηθά
ζηνηρεία: γεσκεηξία εζηηαθήο πεξηνρήο (κήθνο
θαη δηάκεηξνο [mm]), κέγηζηε πίεζε ζηελ
πεξηνρή εζηίαζεο [bar] θαη ελεξγεηαθή
2
ππθλφηεηα ζηελ πεξηνρή εζηίαζεο [mJ/mm ]. Η
ελεξγεηαθή ππθλφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε
ζχγθξηζε ζεξαπεπηηθψλ πξσηνθφιισλ ESWT
πνπ εθηεινχληαη απφ κεραλήκαηα δηαθνξεηηθήο
αξρήο
παξαγσγήο
(ειεθηξνυδξαπιηθά,
ειεθηξν-καγλεηηθά,
θαη
πηεδνειεθηξηθά
ζπζηήκαηα).
Έλαο αζζελήο δελ εκθαλίζηεθε θαηά ηελ
πεξίνδν παξαθνινχζεζεο. Η νκάδα 1
ζπλίζηαην απφ 24 αζζελείο, πέληε άλδξεο θαη
δεθαελλέα γπλαίθεο, κε 25 επψδπλεο πηέξλεο.
Η κέζε ειηθία ήηαλ 51 έηε (26 έσο 73) θαη ε
δηάξθεηα ησλ ζπκπησκάησλ 8,6 κήλεο (6 έσο
πάλσ απφ 12). Τν κήθνο ηεο άθαλζαο πηέξλαο,
βάζε πιάγηαο αθηηλνγξαθίαο, κεηξήζεθε
3,2mm (0,5 έσο 11). Ο δείθηεο κάδαο ζψκαηνο
2
ήηαλ 29,6 kg/m (21,5 έσο 41,4) θαη ην
Δπξσπατθφ κέγεζνο ππνδήκαηνο 36 έσο 48). Η
νκάδα 2 ζπλίζηαην απφ 23 αζζελείο, 10 άλδξεο
θαη 13 γπλαίθεο κε 24 επψδπλεο πηέξλεο. Η
κέζε ειηθία ήηαλ 48 ρξφληα (24 έσο 79). Η κέζε
δηάξθεηα ησλ ζπκπησκάησλ ππνινγίζηεθε 10,2
κήλεο (6 έσο πάλσ απφ 12), ην κήθνο ηεο
άθαλζαο πηέξλαο, βάζε πιάγηαο αθηηλνγξαθίαο,
κεηξήζεθε 3,0mm (1 έσο 8). Ο κέζνο δείθηεο
2
κάδαο ζψκαηνο ήηαλ 28,7 kg/m (20,2 έσο 45)
θαη ην επξσπατθφ κέγεζνο ππνδήκαηνο 41 (36
έσο 45).
Πξηλ ηελ ESWT θαη θαηά ηηο ζπλαληήζεηο
παξαθνινχζεζεο (6, 12 θαη 24 εβδνκάδεο κεηά
ηελ νινθιήξσζε ηεο ESWT), δηεμήρζε κία
θιηληθή αμηνιφγεζε. Η έληαζε ηνπ πφλνπ ,
κεηξήζεθε κε νπηηθή αλαινγηθή θιίκαθα (VAS)
βαζκνλνκεκέλε απφ απνπζία πφλνπ ( 0 ) έσο
κέγηζην πφλν (100), ππφ δηαθνξεηηθέο
ζπλζήθεο
(ραιάξσζε,
θαζεκεξηλέο
δξαζηεξηφηεηεο, ζηάζε ζην έλα πφδη, άζθεζε

πίεζεο κε ηνλ αληίρεηξα κε ηζρπξή ιαβή) θαη
εθηηκήζεθε, απφ ηνπο αζζελείο, ν κέζνο ρξφλνο
άλεηεο βάδηζεο. Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε έγηλε κε
κε-παξακεηξηθή
δνθηκή
Wilcoxon
γηα
ζπλδπαζκέλα δείγκαηα.
Αποηελέζμαηα
Δθηίκεζε ηνπ πφλνπ απφ ηνπο αζζελείο ζηελ
VAS, 24 εβδνκάδεο κεηά ηε ζεξαπεία
βειηηψζεθε ζεκαληηθά ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο
ζηελ νκάδα 1 κε p<0,01 (Πίλαθαο 1). Καηά ηε
ραιάξσζε ν πφλνο κεηψζεθε θαηά 64%.
Αλάινγα ππήξρε επίζεο κείσζε ηνπ πφλνπ
θαηά ηελ θαζεκεξηλή δξαζηεξηφηεηα, ζε
πνζνζηφ 71%, θαηά ηε ζηάζε ζε έλα πφδη
ππήξμε κείσζε 64$ θαη θαηά ηελ άζθεζε
έληνλεο πίεζεο κε ηνλ αληίρεηξα 65%. Σηελ
νκάδα 2 δελ ππήξμε ζρεδφλ θακία κεηαβνιή
ζηελ νπηηθή θιίκαθα πξηλ θαη κεηά ηελ πεξίνδν,
αλακνλήο, ησλ 12 εβδνκάδσλ. 24 εβδνκάδεο
κεηά ηελ ESWT ε εθηίκεζε ηνπ πφλνπ κεηψζεθε
ζεκαληηθά κε p<0,01 ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο.
Καηά ηε ραιάξσζε ν πφλνο κεηψζεθε 88%.
Αλάινγα παξαηεξήζεθε κεηψζεθε θαηά ηελ
θαζεκεξηλή δξαζηεξηφηεηα θαηά 83%, θαηά ηε
ζηάζε ζην έλα πφδη θαηά 84%θαη θαηά ηελ
άζθεζε έληνλεο πίεζεο κε ηνλ αληίρεηξα, θαηά
83%. Γελ παξαηεξήζεθε θάπνηα ζεκαληηθή
δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ. Ο ρξφλνο
άλεηεο βάδηζεο απμήζεθε ζεκαληηθά (p<0,01)
ζε φιεο ηηο δνθηκέο, απηψλ πξηλ ηελ ESTW θαη
24 εβδνκάδεο κεηά, θαη ζηηο δχν νκάδεο. Γελ
παξαηεξήζεθα ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ
ησλ δχν νκάδσλ.
Σπγθξίλνληαο ηνπο αζζελείο πνπ είραλ θάπνηα
ελφριεζε (VAS<30 κνλάδσλ) 24 εβδνκάδεο
κεηά ηελ ESWT κε ηνπο ππφινηπνπο αζζελείο
αλαθνξηθά σο πξνο ην κέγεζνο ηνπ
ππνδήκαηνο (Οκάδα 1 : 40,3 2,3 έλαληη
39,5 2,2 . Οκάδα 2: 40,8 2,1 έλαληη 40,4 1,7),
ην κήθνο ηεο άθαλζαο (Οκάδα 1: 3,0 1,2mm
έλαληη 3,5 3,1mm. Οκάδα 2: 2,9 1,6mm έλαληη
3,3 1,6mm) θαη ηνλ δείθηε κάδαο ζψκαηνο
2
(Οκάδα 1: 29,3 5,7 έλαληη 30,2 5,4kg/m .
2
Οκάδα 2: 28,6 4,4 έλαληη 29,0 7,9kg/mm ) δε
βξέζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο.
Αληηζηνίρσο, ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ αζζελψλ
πνπ δελ είραλ θάπνηα ελφριεζε (VAS<10) 24
εβδνκάδεο κεηά ηελ ESWT κε ηνπο ππνιεηπφκελνπο αζζελείο αλαθνξηθά κε ην κέγεζνο ηνπ
ππνδήκαηνο (Οκάδα 1: 40,2 2,4 έλαληη
39,8 2,1. Οκάδα 2: 40,9 2,4 έλαληη 40,4 1,4),
ην κήθνο άθαλζαο (Οκάδα 1: 3,0 1,7mm έλαληη
3,0 1,5mm) θαη ηνλ δείθηε κάδαο ζψκαηνο
2
(Οκάδα 1: 29,6 5,9 έλαληη 29,7 5,2kg/m ;
2
Οκάδα 2: 29,0 4,8 έλαληη 28,1 5,8kg/m )
επίζεο δελ παξνπζίαζαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο.

Πίνακας 1: Πφλνο ζηελ αλαινγηθή νπηηθή θιίκαθα (VAS) πξηλ θαη κεηά ηελ εμσζσκαηηθή ζεξαπεία
θξνπζηηθψλ θπκάησλ (ESWT), ζηελ Οκάδα 1 ( 25 πηέξλεο κε πεικαηηαία απνλεπξσζίηηδα) θαη ζηελ
Οκάδα 2 (24 πηέξλεο κε πεικαηηαία απνλεπξσζίηηδα). Σεκαληηθή κείσζε απφ t=0 έσο t=24 εβδνκάδεο
(p<0,01) θαη ζηηο δχν νκάδεο ρσξίο ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ νκάδσλ.
t=12
εβδνκάδεο

Ομάδα 1
n=25
VAS ± SD

Ομάδα 2
n=24
VAS ± SD

t=0

t=6
εβδνκάδεο

t=12
εβδνκάδεο

t=24
εβδνκάδεο

Χαιάξσζε

34,0

27,1

13,8

26,0

11,8

19,8

12,0

25,9

Καζεκεξηλφηεηα

78,2

17,5

28,2

31,4

29,0

31,6

22,6

33,6

Σηάζε ζην έλα πφδη

78,8

20,2

25,6

31,9

36,4

37,4

28,2

37,2

Έληνλε πίεζε κε ηνλ
αληίρεηξα

79,4

22,7

31,4

31,6

37,8

38,1

28,0

37,6

Χαιάξσζε

43,1

26,7

43,1

26,9

18,8

29,8

10,2

24,4

5,0

20,4

Καζεκεξηλφηεηα

70,2

22,4

70,4

22,2

37,1

32,8

26,0

30,1

11,9

23,5

Σηάζε ζην έλα πφδη

74,6

25,1

74,8

24,9

38,5

36,8

29,2

36,9

11,9

24,6

Έληνλε πίεζε κε ηνλ
αληίρεηξα

84,2

16,6

84,2

15,9

49,6

35,5

33,5

38,0

14,2

24,3

Πίνακας 2: Χξφλνο άλεηεο βάδηζεο, ζε ψξεο (h), πξηλ θαη κεηά ηελ εμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθψλ
θπκάησλ (ESWT) ζηελ Οκάδα 1 (25 πηέξλεο κε πεικαηηαία απνλεπξσζίηηδα) θαη ζηελ Οκάδα 2 (24
πηέξλεο κε πεικαηηαία απνλεπξσζίηηδα). Σεκαληηθή αχμεζε απφ t = 0 έσο t = 24 εβδνκάδεο (p<0,01)
θαη ζηηο δχν νκάδεο, ρσξίο ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ.
t = 12

Ομάδα 1
n=25
Ομάδα 2
n=24

Χξφλνο άλεηεο
βάδηζεο SD [h]
Χξφλνο άλεηεο
βάδηζεο SD [h]

0,3

0,5

t=0

t=6

t = 12

t = 24

0,4

1,0

5,7

7,2

5,3

6,9

7,8

7,5

0,3

0.5

5,9

7,5

7,8

7,8

10,9

6,9

Πίνακας 3: Αζζελείο κε ιηγφηεξν απφ 30 βαζκνχο ζηελ νπηηθή αλαινγηθή θιίκαθα (VAS, κέγηζην 100)
πξηλ θαη κεηά ηελ εμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθψλ θπκάησλ (ESWT) ζηελ Οκάδα 1 (25 πηέξλεο κε
πεικαηηαία απνλεπξσζίηηδα) θαη ζηελ Οκάδα 2 (24 πηέξλεο κε πεικαηηαία απνλεπξσζίηηδα). Σεκαληηθή
αχμεζε απφ t=0 έσο t=24 εβδνκάδεο (p< 0,01) θαη ζηηο δχν νκάδεο ρσξίο αμηνζεκείσηε δηαθνξά
κεηαμχ απηψλ.
t=12

t=0

t=6

t=12

t=24

n(%)

n (%)

n(%)

n(%)

n(%)

11 (44)

21 (84)

20 (80)

20 (80)

Καζεκεξηλφηεηα

0 (0)

15 (60)

15 (60)

18 (72)

Σηάζε ζην έλα πφδη

1 (4)

15 (60)

14 (56)

16 (64)

Έληνλε πίεζε κε ηνλ
αληίρεηξα

0 (0)

15 (60)

13 (52)

14 (56)

Χαιάξσζε

Ομάδα 1
n=25
VAS<30

Ομάδα 2
n=24
VAS<30

Χαιάξσζε

8 (33)

8 (33)

18 (75)

21 (88)

23 (96)

Καζεκεξηλφηεηα

1 (4)

1 (4)

9 (38)

16 (67)

20 (83)

Σηάζε ζην έλα πφδη

1 (4)

1 (4)

10 (41)

16 (67)

20 (83)

Έληνλε πίεζε κε ηνλ
αληίρεηξα

0 (0)

0 (0)

7 (29)

14 (58)

19 (79)

Πίνακας 4: Αζζελείο κε ιηγφηεξνπο απφ 10 βαζκνχο ζηελ νπηηθή αλαινγηθή θιίκαθα (VAS, κέγηζην
100) πξηλ θαη κεηά ηελ εμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθψλ θπκάησλ (ESWT) ζηελ Οκάδα 1 (25 πηέξλεο
κε πεικαηηαία απνλεπξσζίηηδα) θαη ζηελ Οκάδα 2 (24 πηέξλεο κε πεικαηηαία απνλεπξσζίηηδα).
Σεκαληηθή αχμεζε απφ t=0 έσο t=24 εβδνκάδεο (p< 0,01) θαη ζηηο δχν νκάδεο ρσξίο αμηνζεκείσηε
δηαθνξά κεηαμχ απηψλ.
t=12
n(%)

Ομάδα 1
n=25
VAS<30

Ομάδα 2
n=24
VAS<30

t=0
n (%)

t=6
n(%)

t=12
n(%)

t=24
n(%)

Χαιάξσζε

7 (28)

16 (64)

16 (64)

20 (80)

Καζεκεξηλφηεηα

0 (0)

10 (40)

10 (40)

14 (56)

Σηάζε ζην έλα πφδη

0 (0)

10 (40)

8 (32)

13 (52)

Έληνλε πίεζε κε ηνλ
αληίρεηξα

0 (0)

6 (24)

8 (32)

13 (52)

Χαιάξσζε

2 (8)

2 (8)

13 (54)

19 (79)

21 (87)

Καζεκεξηλφηεηα

1 (4)

1 (4)

8 (33)

11 (46)

15 (63)

Σηάζε ζην έλα πφδη

1 (4)

1 (4)

8 (33)

11 (46)

17 (71)

Έληνλε πίεζε κε ηνλ
αληίρεηξα

0 (0)

0 (0)

4 (17)

10 (42)

14 (58)

Σχολιαζμός
Η πεικαηηαία απνλεπξσζίηηδα είλαη θνηλή
παζνινγηθή θαηάζηαζε ησλ πεικάησλ. Η
πξσηαξρηθή
αηηία
είλαη
αζαθήο
αιιά
παξάγνληεο πξνδηάζεζεο φπσο παρπζαξθία,
πιαηππνδία, απμεκέλνο πξεληζκφο ηνπ πνδφο,
επαλαιακβαλφκελε θαηαπφλεζε, θνηινπνδία ή
ζπζηνιή ηνπ Αρίιιεηνπ ηέλνληα κπνξεί λα
αζθήζνπλ πίεζε ζηελ έθθπζε ηεο πεικαηηαίαο
απνλεπξσζίηηδαο ζηελ δηάκεζε απφθπζε ηνπ
θπξηψκαηνο ηεο πηέξλαο.
Έξεπλεο νη νπνίεο αθνξνχλ ζηα απνηειέζκαηα
ησλ κε επεκβαηηθψλ πξσηνθφιισλ ζεξαπείαο
ηεο πεικαηηαίαο απνλεπξσζίηηδαο, αλαθέξνπλ
κηα ζπλνιηθή αλαθνχθηζε απφ ηνλ πφλν ζε
πνζνζηφ 44% έσο 82% ησλ αζζελψλ. Απηά ηα
πξσηφθνιια
πεξηιακβάλνπλ
κία
ή
πεξηζζφηεξεο,
απφ
ηηο
επφκελεο,
κε
επεκβαηηθέο ζεξαπείεο: αζθήζεηο έθηαζεο γηα
ηνλ Αρίιιεην ηέλνληα θαη ηελ πεικαηηαία
πεξηηνλία, λάξζεθα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λπθηφο,
ζεξκνζεξαπεία, κε ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλψδε
θάξκαθα, νξζνηηθά, heel cups, ηξνπνπνηήζεηο
ππνδεκάησλ, θαινχπηα θαη ελέζεηο ζηεξνεηδψλ.
Ο Martin et al. ζπλέζηεζε, ζηα άηνκα ζηα νπνία
ν πφλνο δελ βειηηψζεθεο κεηά απφ 6 κήλεο
απζηεξψλ,
ζπκβαηηθψλ
πξσηνθφιισλ
ζεξαπείαο, επεκβαηηθή αληηκεηψπηζε. Τα
απνηειέζκαηα
ησλ
εγρεηξήζεσλ
ζηνπο
αζζελείο,
ζηνπο
νπνίνπο
δελ
ππήξμε
αληαπφθξηζε απφ ηελ κελ επεκβαηηθή
αληηκεηψπηζε, ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία

ππάξρνπλ δηαθνξέο απφ 48% κέρξη 90%
θαηφπηλ πνηθίισλ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ.
Ο Rompe et al. αλαθέξεη, θαηφπηλ ESWT,
πνζνζηά επηηπρίαο 48% ζε έμη κήλεο θαη
πνζνζηά 77,4% ζε 24 κήλεο. Πεξαηηέξσ
κειέηεο αλαθέξνπλ πνζνζηά επηηπρίαο 70%
κεηά απφ 5 κήλεο (Hammet et al.) θαη 58% κεηά
απφ 12 κήλεο (Krischek et al.) Τα
απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, κε
βειηίσζε ηνπ πφλνπ, ζηελ νπηηθή αλαινγηθή
θιίκαθα (VAS) έμη κήλεο κεηά ηε ζεξαπεία, ζε
πνζνζηά κεηαμχ 64% θαη 88% (αλάινγα κε ηελ
δνθηκή)
είλαη
ζε
ζπκθσλία
κε
ηελ
πξναλαθεξζείζα αλαθνξά ηεο βηβιηνγξαθίαο.
Η παξνχζα κειέηε έδεημε, επίζεο, πσο ε
ζπλέρηζε ηεο κε επεκβαηηθήο αγσγήο (ηξεηο
κήλεο) ζε αζζελείο, ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ, δελ
επεξέαζε ηα επίπεδα ηνπ πφλνπ θαη ην ρξφλν
άλεηεο βάδηζεο. Μηα αηηία γηα πηζαλή
πξνθαηάιεςε ζηελ παξνχζα κειέηε, είλαη ην
γεγνλφο φηη νη αζζελείο ηεο νκάδνο 2 γλψξηδαλ
πσο ζα ππνβιεζνχλ ζε ζεξαπεία θξνπζηηθψλ
θπκάησλ ζε πεξίπησζε πνπ δε ζα ππήξρε
βειηίσζε. Βξίζθνληαλ ζε κηα θαηάζηαζε
«πξφζεζε γηα ζεξαπεία» ε νπνία ίζσο είρε
επίδξαζε ζαλ αδξαλέο θάξκαθν. Δίλαη
απαξαίηεηε ε δηεμαγσγή πεξαηηέξσ κειεηψλ
γηα λα απαληεζεί απηφ ην εξψηεκα.
Γελ αληρλεχζεθε θακία επίδξαζε δηαθνξεηηθψλ
κνξθνινγηθψλ παξαγφλησλ, φπσο ην κήθνο
ηεο άθαλζαο, ν δείθηεο κάδαο ζψκαηνο ή ην

κέγεζνο ηνπ ππνδήκαηνο, ζηα απνηειέζκαηα
ηεο ζεξαπείαο ESWT. Η άθαλζα πηέξλαο δελ
ζεσξείηαη σο παζνγσκηθφο παξάγνληαο αιιά
ζεσξεηηθά κπνξεί λα επεξεάζεη ηε δηάδνζε θαη
ηελ απνξξφθεζε ησλ θξνπζηηθψλ θπκάησλ,
ηνπηθά. Παξφια απηά δελ παξαηεξήζεθε, ην
κήθνο ηεο άθαλζαο λα είλαη απνθαληηθφ ηνπ
απνηειέζκαηνο,
Σε πξνεγνχκελεο κειέηεο, ζρεηηθά κε ηελ
ESWT ζε επψδπλε πηέξλα, αθνινπζήζεθαλ
δηαθνξεηηθά πξσηφθνιια. Ο Rompe et al.
εθήξκνζε 3 x 1.000 θξνπζηηθά θχκαηα
2
ελέξγεηαο 0,08mJ/mm θαη 3 x 1.000 θξνπζηηθά
2
θχκαηα ελέξγεηαο 0,06 mJ/mm , αληίζηνηρα. Ο
Krischek et al. εθήξκνζε 3 x 500 θξνπζηηθά
2
θχκαηα, ελέξγεηαο 0,08mJ/mm θαη ν Hammer
et al. 3 x 3.000 θξνπζηηθά θχκαηα, ελέξγεηαο
2
0,12 mJ/mm . Σηελ παξνχζα έξεπλα έγηλε
εθαξκνγή 3 x 3.000 θξνπζηηθψλ θπκάησλ,
2
ελέξγεηαο 0,2mJ/mm . ε νπνία ήηαλ ζρεδφλ
δχν θνξέο πεξηζζφηεξε απφ ηε ζπλνιηθή
ελέξγεηα πνπ απνδφζεθε απφ ηνπο Rompe θαη
Krischek. Ο Krischek et al. θαζψο θαη ν Rompe
et al. Απέδσζαλ ζρεδφλ ηε κηζή ελέξγεηα απφ
φηη ζηελ παξνχζα θαη πέηπραλ ζρεδφλ ηα ίδηα
απνηειέζκαηα. Παξακέλεη αζαθέο εάλ ν
κεγαιχηεξνο αξηζκφο θξνπζηηθψλ θπκάησλ ή ε
πςειφηεξε ελεξγεηαθή ππθλφηεηα έρεη ζεηηθή
επίδξαζε ζην θιηληθφ απνηέιεζκα. Αλαθνξηθά
σο πξνο ηα απνηειέζκαηα ησλ Krischec et al.
θαη Rompe et al. νη νπνίνη επέηπραλ παξφκνηα
απνηειέζκαηα κε απηά ηεο παξνχζεο,
ρξεζηκνπνηψληαο ρακειφηεξή ελέξγεηα θαηά ην
ήκηζπ, είλαη αξθεηά ακθίβνια.
Ο απφιπηνο κεραληζκφο ηεο ζεξαπείαο
θξνπζηηθψλ θπκάησλ παξακέλεη αζαθήο.
Γίλεηαη δεθηφ, γεληθψο, πσο ε ηνπηθή
θιεγκνλψδεο αληίδξαζε ζηελ θαηάθπζε ηεο
πεικαηηαίαο απνλεπξσζίηηδαο κπνξεί λα
δηεγείξεη ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα
απνθαιψληαο αχμεζε ζηνπο δηαβηβαζηέο
πφλνπ. Η ππεξδηέγεξζε ηνπ επψδπλνπ ζεκείνπ
θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ θξνπζηηθψλ θπκάησλ
κπνξεί λα πξνθαιεί ηελ ελεξγνπνίεζε
descending αλαζηαιηηθψλ ηλψλ ζε επίπεδν
εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο. Απηφ κπνξεί λα νδεγεί
ζε έλαλ έιεγρν ηεο κεηάδνζεο κέζσ ηεο dorsal
horn θαζψο θαη ζηα αλψηεξα επίπεδα ηνπ
projection ζσκαηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη έηζη ζηελ
θαηαζηνιή ηνπ πφλνπ. Η γεληθή ηδέα ηεο
εθαξκνγήο ησλ θξνπζηηθψλ θπκάησλ ζε
νξζνπεδηθά πεξηζηαηηθά έγθεηηαη ζην φηη
δηεγείξνπλ ή επαλελεξγνπνηνχλ επνπισηηθνχο
κεραληζκνχο
ζηνπο
ηέλνληεο,
ηνπο
πεξηθεξεηαθνχο ηζηνχο θαη ηα νζηά, πηζαλφλ
κέζσ κηθξν – δηαξξήμεσλ ζε κε ή ειαρίζησο
αγγεηαθνχο ηζηνχο ψζηε λα πξναρζεί ε
επαλαγγείσζε, ε ελεξγνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ

παξαγφλησλ αλάπηπμεο θαη ε αλάθηεζε ησλ
θαηάιιεισλ βιαζηνθπηηάξσλ άγνληα ζε
πεξηζζφηεξν θπζηνινγηθή απνθαηάζηαζε.
Δλ θαηαθιείδη, ε κειέηε έδεημε πσο κε ηελ
εμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθψλ θπκάησλ
θαηεξζψζε
κείσζε ηνπ πφλνπ θαη
αμηνζεκείσηε αχμεζε ηνπ ρξφλνπ άλεηεο
βάδηζεο
ζε
αζζελείο
κε
αλεπηηπρή
πξνεγνχκελε κε επεκβαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο
πεικαηηαίαο απνλεπξσζίηηδαο. Έσο θαη 80%
ησλ αζζελψλ πιήξε ή ζρεδφλ πιήξε
απαιιαγή απφ ησλ πφλν θαηά ηελ πεξίνδν
παξαθνινχζεζεο ησλ έμη κελψλ.

