Υπεξερνγξαθηθή αμηνιόγεζε ηηο
πεικαηηαίαο απνλεπξσζίηηδαο θαηά ηελ
παξαθνινύζεζε 6 κήλεο θαηόπηλ ηεο
εμσζσκαηηθήο ζεξαπείαο θξνπζηηθώλ
θπκάησλ

Σύνουη

αζζελείο νη νπνίνη εμαθνινπζνύζαλ λα έρνπλ
εληνλόηεξν πόλν (VAS>30).

Ειζαγφγή

Σσμπεράζμαηα
Καηόπηλ
ηεο
εμσζσκαηηθήο
ζεξαπείαο
θξνπζηηθώλ θπκάησλ (ESWT), ην πάρνο ηεο
πεικαηηαίαο απνλεπξσζίηηδαο κεηώζεθε, ν
πόλνο θαη ν ρξόλνο βάδηζεο βειηηώζεθαλ (όια
ζε αμηνζεκείσην βαζκό).

Ο ζθνπόο ηεο παξνύζαο κειέηεο ήηαλ ε
δηεξεύλεζε
ηεο
επηδξάζεσο,
ηεο
εμσζσκαηηθήο
ζεξαπείαο
θξνπζηηθώλ
θπκάησλ, ζηελ ππεξερνγξαθηθή απεηθόληζε
ηεο
ρξνλίσο
επώδπλεο,
πεικαηηαίαο
απνλεπξσζίηηδαο.
Υλικά και μέθοδοι
Είθνζη δύν αζζελείο κε κνλνκεξή πεικαηηαία
απνλεπξσζίηηδα, ζπκκεηείραλ ζηε κειέηε
θαηόπηλ έμη κελώλ αλεπηηπρνύο ζπκβαηηθήο
ζεξαπείαο.
Η
εηεξόπιεπξε
πεικαηηαία
απνλεπξσζίηηδα ρξεζηκν-πνηήζεθε σο ζεκείν
ειέγρνπ. Η ζεξαπεία ( 3x3.000 θξνύζεηο αλά
2
ζπλεδξία, ελέξγεηαο 0,2mJ/mm ) εθηειέζηεθε
ζε εβδνκαδηαία κεζνδηαζηήκαηα. Τν πάρνο
ηεο πεικαηηαίαο απνλεπξσζίηηδαο κεηξήζεθε
ππεξερνγξαθηθά πεξίπνπ 2 cm πεξηθεξεηαθά
ηεο
medial
calcaneal
tuberosity.
Καηαγξάθεθα, ε εθηίκεζε ηνπ πόλνπ ζηελ
νπηηθή αλαινγηθή θιίκαθα (VAS) θαη ν ρξόλνο
άλεηεο βάδηζεο. Δελ εθαξκόζηεθε ηνπηθή
αλαηζζεζία.
Η
παξαθνινύζεζε
πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 6, 12 θαη 24 εβδνκάδεο.
Αποηελέζμαηα
Πξνεγνπκέλσο ηεο εμσζσκαηηθήο ζεξαπείαο
θξνπζηηθώλ
θπκάησλ,
ε
πιεπξά
ηεο
πεικαηηαίαο
απνλεπξσζίηηδαο,
ζηελ
ππεξερνγξαθηθή απεηθόληζε παξνπζηάζηεθε
αμηνζεκείσηα παρύηεξε, ηεο πιεπξάο ειέγρνπ
(p<0,05), ελώ 6 κήλεο θαηόπηλ ηεο αγσγήο ην
πάρνο ηεο πεξηηνλίαο δελ παξνπζίαδε
αμηνζεκείσηε δηαθνξά. Η κείσζε ηνπ πάρνπο
ηεο πεικαηηαίαο απνλεπξσζίηηδαο ήηαλ
αμηνζεκείσηε (p<0,05). Ο πόλνο θαηά ηηο
θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο κεηώζεθε θαηά
79%, ζύκθσλα κε ηεο νπηηθή αλαινγηθή
θιίκαθα (VAS), θαη ν ρξόλνο άλεηεο βάδηζεο
απμήζεθε, ακθόηεξα αμηνζεκείσηα (p<0,01).
Σε αζζελείο κε ειάρηζην πόλν (VAS<30) ην
πάρνο ηεο πεικαηηαίαο απνλεπξσζίηηδαο ήηαλ
αμηνζεκείσηα κηθξόηεξν ελ ζπγθξίζεη κε ηνπο

Ειζαγφγή
Η πεικαηηαία απνλεπξσζίηηδα απνηειεί έλα
θνηλό θιηληθό πξόβιεκα. Οη αζζελείο
παξνπζηάδνληαη κε πόλν ζην πεικαηηαίν ηκήκα
ηνπ πνδόο, ζπρλά πιεζίνλ ηεο ηαηξηθή
πεξηνρήο ηεο calcaneal tuberosity. Η αθξηβήο
αηηηνινγία είλαη άγλσζηε. Έρνπλ αλαθεξζεί
ζπζρεηηζκνί κε παρπζαξθία, κέζε ειηθία,
πιαηππνδία, θνηινπνδία ή ζηελό αρίιιεην
ηέλνληα. Η παξνπζία άθαλζαο πηέξλαο δε
ζεσξείηαη παζνγλσκηθόο παξάγνληαο ηεο
δηαηαξαρήο, παξόιν πνπ εληνπίδεηαη ζε
αξθεηέο πεξηπηώζεηο. Εθηόο ηεο θιηληθήο
εμέηαζεο, ε ππεξερνγξαθηθή αμηνιόγεζε θαη ε
καγλεηηθή ηνκνγξαθία (MRI) κπνξνύλ λα
παξέρνπλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ
επηβεβαίσζε ηεο δηάγλσζεο ηεο πεικαηηαίαο
απνλεπξσζίηηδαο. Μειέηεο ζε MRI έδεημαλ
αμηνζεκείσηα απμεκέλν πάρνο ηεο πεικαηηαίαο
πεξηηνλίαο ζε αζζελείο κε πεικαηηαία
απνλεπξσζίηηδα (θαηά κέζσ 6.7 θαη 7.4 mm)
ελ ζπγθξίζεη κε κηα πγηή νκάδα ειέγρνπ (θαηά
κέζσ
3.2
θαη
3.3mm).
Μειέηεο
ππεξερνγξαθηθώλ
απεηθνλίζεσλ
παξνπζίαζαλ
παξόκνηεο
αμηνζεκείσηεο
δηαθνξέο, κε ην κέζν πάρνο ηεο πεικαηηαίαο
απνλεπξσζίηηδαο λα θπκαίλεηαη κεηαμύ 5,2 θαη
5.7 mm, θαη ην κέζν πάρνο αζπκπησκαηηθήο
πεικαηηαίαο πεξηηνλίαο κεηαμύ 2,6 θαη 3,8 mm.
Η πξνηηκόηεξε ζεξαπεία είλαη ζπκβαηηθή. Έρεη
απνηειεζκαηηθόηεηα ζην 90% ησλ αζζελώλ.
Φξεζηκνπνηνύληαη
κε
ζηεξνεηδή
αληηθιεγκνλώδε θαξκαθεπηηθά ζθεπάζ-καηα,
ηνπηθέο ελέζεηο ζηεξνεηδώλ, ζηθύεο πηέξλαο,
νξζσηηθά θαη/ή ηξνπνηήζεηο ππνδεκάησλ,
ειεθηξνζεξαπεία θαη θπζηνζεξαπεία κε

αζθήζεηο έθηαζεο. Σην ππόινηπν 10%
ζπληζηάηαη ρεηξνπξγηθή επέκβαζε.
Η αληηκεηώπηζε κε εμσζσκαηηθή ζεξαπεία
θξνπζηηθώλ θπκάησλ (ESWT), σο πεξαηηέξσ
κε ρεηξνπξγηθή κέζνδνο, ζηελ νξζνπεδηθή θαη
ηελ ηξαπκαηνινγία μεθίλεζε πεξηζζόηεξν από
10 ρξόληα πξηλ. Έθηνηε, ε εμσζσκαηηθή
ζεξαπεία
θξνπζηηθώλ
θπκάησλ
ρξεζηκνπνηείηαη
γηα
ηελ
αληηκεηώπηζε
δηαθόξσλ παξεκβαιιόκελσλ ηεληνλνπαζεηώλ,
θαζπζηεξεκέλσλ ζπλδέζεσλ, κε ζπλδέζεσλ ή
θαηαγκάησλ.
Ο ζθνπόο, ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, είλαη
εμέηαζε ησλ επηδξάζεσλ ηεο εμσζσκαηηθήο
ζεξαπείαο
θξνπζηηθώλ
θπκάησλ
ζηελ
ππεξερνγξαθηθή απεηθόληζε ηεο ρξνλίσο
επώδπλεο, πεικαηηαίαο απνλεπξσζίηηδαο.
Αζθενείς και μέθοδοι
Μεηαμύ ηνπ Ιαλνπαξίνπ ηνπ 1999 θαη νπ
Απγνύζηνπ ηνπ ηδίνπ, 22 αζζελείο κε κνλνκεξή
πεικαηηαία απνλεπξσζίηηδα ζπκκεηείραλ ζε
κηα θιηληθή κειέηε, θαηόπηλ αλεπηηπρνύο
ζπκβαηηθήο ζεξαπείαο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ
έμη κελώλ. Η εηεξόπιεπξε πεικαηηαία
πεξηηνλία ρξεζηκνπνηήζεθε σο ζεκείν ειέγρνπ.
Η πξνεγνύκελε ζεξαπεπηηθή αγσγή ζπλίζηαην
από ιήςε κε ζηεξνεηδώλ αληηθιεγκνλσδώλ
θαξκάθσλ
(NSAIDs),
ηνπηθέο
εγρύζεηο
ζηεξνεηδώλ, ζηθύεο πηέξλαο ή νξζσηηθά θαη
ειεθηξνζεξαπείαο
(ηνληνθόξεζε
κε
δηθινθελάθε). Σε όινπο ηνπο αζζελείο
εληνπίζηηθε
άθαλζα
πηέξλαο
ζην
ζπκπησκαηηθό άθξν. Τα θξηηήξηα απνθιεηζκνύ
ήηαλ λεπξνινγηθέο
δηαηαξαρέο, ηνπηθέο
ινηκώμεηο, ηνπηθνί όγθνη, δηαηαξαρέο πήμεο θαη
εγθπκνζύλε.
Καηόπηλ ηεο ζπκκεηνρήο, ε ζεξαπεία ηεο
κνλνκεξνύο πεικαηηαίαο απνλεπξσζίηηδαο
ζπλίζηαην από ηξεηο ζπλεδξίεο κε ESWT
( 3.000 θξνύζεηο / ζπλεδξία, ελέξγεηαο
2)
0,2mJ/mm ) ζε εβδνκαδηαία κεζνδηαζηήκαηα.
Δελ εθαξκόζηεθε ηνπηθή αλαηζζεζία. Η
ζεξαπεία εθηειέζηεθε κε ηε ζπζθεπή PiezoSon
300 (Richard Wolf, Knittlingen, Germany), έλα
πηεδνειεθηξηθό ζύζηεκα κε ελζσκαησκέλν
δηαγλσζηηθό ππέξερν.
ε
Καηά ηε 12 εβδνκάδα ηεο παξαθνινύζεζεο 2
αζζελείο απνρώξεζαλ θαη άιινη 4 αζζελείο ζε
σλ
όιε ηε πεξίνδν ησλ 24 εβδνκάδσλ. Καηά ηελ
εγγξαθή ησλ αζζελώλ, ε νκάδα απνηεινύληαλ
από 5 άλδξεο θαη 17 γπλαίθεο, κέζεο ειηθίαο
51,6 ρξόλσλ (εύξνο 24-79). Η δηάξθεηα ησλ
ζπκπησκάησλ ήηαλ 8,8 κήλεο (εύξνο 6-12
κήλεο), ην κήθνο ηεο άθαλζαο (ζην
ζπκπησκαηηθό
άθξν),
ζε
πιεπξηθή
αθηηλνγξαθία, κεηξήζεθε 3,4mm (εύξνο 111mm). Καηά κέζσ όξν ν δείθηεο κάδαο
2
ζώκαηνο ήηαλ 30,2 kg/m
(εύξνο 22-

2

36,5kg/m ), θαη ην επξσπατθό κέγεζνο
ππνδήκαηνο 40,4 (εύξνο 36-45).
Μηα θιηληθή έξεπλα ε νπνία πεξηειάκβαλε
ππεξερνγξαθία δηεμήρζε πξηλ ηελ ESWT θαη
ζηηο ζπλαληήζεηο παξαθνινύζεζεο (6,12,24
εβδνκάδεο κεηά ηελ νινθιήξσζε). Τν πάρνο
ηεο πεικαηηαίαο πεξηηνλίαο κεηξήζεθε πεξίπνπ
2cm πεξηθεξεηαθά ηνπ κέζνπ ηεο calcaneal
tuberosity. Υπνινγίζηεθε ε εθηίκεζε ηνπ
πόλνπ βάζεη ηεο νπηηθήο αλαινγηθήο θιίκαθαο
(VAS), θπκαηλόκελε από απνπζία πόλνπ (0)
έσο κέγηζην πόλν (100), ζρεηηθά κε δηάθνξεο
θαηαζηάζεηο
(μεθνύξαζε,
θαζεκεξηλέο
δξαζηεξηόηεηεο θαη ζηάζε ζην έλα πόδη), θαη
θαηαγξάθεθε ν ρξόλνο άλεηεο βάδηζεο. Η
ζηαηηζηηθή αλάιπζε έγηλε κε ηε κε
παξακεηξηθή κέζνδν Wilcoxon γηα ζπδεπγκέλα
δείγκαηα θαη κε παξακεηξηθό U-test (MannWhitney) γηα κε ζπδεπγκέλα δείγκαηα.
Αποηελέζμαηα
Πξνεγνπκέλσο ηεο ESWT, ην κέζν πάρνο ηεο
πεικαηηαίαο πεξηηνλίαο ήηαλ ζεκαληηθά
(p<0,05
,
U-test)
κεγαιύηεξν
ζην
ζπκπησκαηηθό άθξν (5.2 1.5mm) από όηη
αζπκπησκαηηθό άθξν (αλαθνξάο)(4,3 1,1mm).
Με ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, δελ βξέζεθα
ζεκαληηθέο
δηαθνξέο
κεηαμύ
ηνπ
ζπκπησκαηηθνύ άθξνπ θαη ηνπ άθξνπ
αλαθνξάο θαηά ηελ παξαθνινύζεζε 6, 12 θαη
24 εβδνκάδεο. Έμη κήλεο θαηόπηλ ηεο
εμσζσκαηηθήο
ζεξαπείαο,
ππήξμε
αμηνζεκείσηε κείσζε ηνπ πάρνπο ηεο
πεικαηηαίαο απνλεπξσζίηηδαο (5,2 1, ζε
4,4 1,0mm)(p<0,05
Wilcoxon).
Με
ηα
δηαζέζηκα
ζηνηρεία,
δελ
παξαηεξήζεθε
ζεκαληηθή αιιαγή ζην πάρνο ζην άθξν
ειέγρνπ (Πίλαθαο 1)

Πεικαηηαία
απνλεπξσζίηηδα
SD(mm)
Αλώδπλν αθξν,
αλαθνξά SD
(mm)

t=0
n=22

t=6 εβδ
n=22

t=12εβδ
n=22

t=24εβδ
n=16

5.2 1.5

4,5 1,4

4,7 1,4

4,4 1,0

4,3 1,1

4,2 1,2

4,5 1,5

4,0 0,7

Πίλαθαο 1: Πάσορ ηηρ πελμαηιαίαρ πεπιηονίαρ
(ςπεπησογπαθική μέηπηζη) ζηο
ζςμπηωμαηικό και ηο αζςμπηωμαηικό
άκπο, ππιν και μεηά ηην εξωζωμαηική
θεπαπεία κποςζηικών κςμάηων

Έμη κήλεο θαηόπηλ ηεο εμσζσκαηηθήο
ζεξαπείαο θξνπζηηθώλ θπκάησλ, ε εθηίκεζε
ηνπ πόλνπ, από ηνπο αζζελείο, ζηελ νπηηθή
αλαινγηθή
θιίκαθα
(VAS)
βειηηώζεθε
αμηνζεκείσηα (p<0,01. Wilicoxon test) ζε όιεο
ηηο πεξηπηώζεηο. Καηά ηελ αλάπαπζε ν πόλνο
ζπξξηθλώζεθε θαηά 82%. Καηά ηε δηάξθεηα
ησλ θαζεκεξηλώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη θαηά ηε
ζηάζε ζην έλα πόδη, ν πόλνο κεηώζεθε θαηά

79%. Ο ρξόλνο άλεηεο βάδηζεο απμήζεθε
ζεκαληηθά (Wilcoxon test) 6 κήλεο θαηόπηλ ηεο
ESWT (Πίλαθαο 2).
t=0

t=6

t=12

t=24

n=22

n=22

n=20

n=16

VAS SD Αλάπαπζε 42.5 27.3 34.6 34.7 7.5 20.0

7.5 18.8

Καζ/λέο
Δξαζηεξηό- 78.2 18.0 30.0 35.8 25.5 31.1 16.3 30.9
ηεηεο
Σηάζε ζην
79.6 17.0 34.8 36.0 28.5 36.2 16.6 30.9
έλα άθξν
Φξόλνο
βάδηζεο
SD (h)

Πίλαθαο 2:

0.1 0.3

6.7 7.9

7.5 7.9

9.8 7.5

Πόνορ ζηην οπηική αναλογική
κλίμακα (VAS) και σπόνορ
άνεηηρ βάδιζηρ (h) ππιν και
μεηά ηην εθαπμογή ESWT

Οη αζζελείο κε ειάρηζην πόλν (VAS<30, n=13)
θαηά ηελ θαζεκεξηλή δσή, 6 κήλεο κεηά ηελ
εθαξκνγή ESWT παξνπζίαζαλ αμηνζεκείσηα
(p<0.01,
U-test)
ιεπηόηεξε
πεικαηηαία
πεξηηνλία ζην ζπκπησκαηηθό άθξν ελ
ζπγθξίζεη κε ηνπο αζζελείο ζηνπο νπνίνπο
παξέκεηλε ν πόλνο (n=3)(4.1 0.6 έσο
5.8 1.1mm).
Με ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, δελ παξαηεξήζεθε
επίδξαζε, ζην πάρνο ηεο πεικαηηαίαο
πεξηηνλίαο, από κήθνο ηεο άθαλζαο πηέξλαο,
ηνλ δείθηε κάδαο ζώκαηνο ή ην κέγεζνο ηνπ
ππνδήκαηνο, θαη ζην ζπκπησκαηηθό θαη ζην
κε-ζπκπησκαηηθό άθξν.
Στολιαζμός
Πνιινί ζπγγξαθείο έρνπλ ζρνιηάζεη ηελ
απεηθόληζε ηεο πεικαηηαίαο απνλεπξσζίηηδαο
θαηά ηελ εμέηαζε κε ππέξερν ή MRI. Σε όιεο
απηέο ηηο κειέηεο, ην πάρνο ηεο πεικαηηαίαο
πεξηηνλίαο ήηαλ ζεκαληηθά κεγαιύηεξν ζην
πάζρνλ άθξν ελ ζπγθξίζεη κε ην κεζπκπησκαηηθό άθξν. Λακβάλνληαο ππόςε ηηο
ηππηθέο απνθιίζεηο, ηα απνηειέζκαηα ηεο
παξνύζεο εξγαζίαο ζπκπίπηνπλ κε ηα
απνηειέζκαηα ηεο βηβιηνγξαθίαο.
Εμ όζσλ είλαη γλσζηά, ε ππεξερνγξαθηθή
απεηθόληζε ηεο
πεικαηηαίαο
πεξηηνλίαο
θαηόπηλ
ηεο
εμσζσκαηηθήο
ζεξαπείαο
θξνπζηηθώλ θπκάησλ δελ έρεη πεξηγξαθεί
πξνο ην παξόλ. Ο Kane et al. αλέθεξε ηα ίδηα
επξήκαηα
ζε
πάζρνπζεο
πεικαηηαίεο
πεξηηνλίεο αθνινπζώληαο αγσγή κε εγρύζεηο
θνξηηθνεηδώλ. Τν πάρνο ηεο πεικαηηαίαο
πεξηηνλίαο θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηελ
απόθξηζε ζηε ζεξαπεία.
Απηό ζα κπνξνύζε λα ππνγξακηζηεί από ηα
απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηελ

εθηίκηζε ηνπ πόλνπ κεηά ηελ ζεξαπεία. Ο
πόλνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαζεκεξηλώλ
δξαζηεξηνηήησλ κεηώζεθε θαηά 78% ζηελ
νπηηθή αλαινγηθή θιίκαθα, θαη ν ρξόλνο
άλεηεο
βάδηζεο
απμήζεθε,
ακθόηεξα
αμηνζεκείσηα. Επηπιένλ, νη αζζελείο κε
ειάρηζην πόλν (VAS<30) 6 κήλεο κεηα ηελ
ζεξαπεία παξνπζίαζαλ πνιύ ιεπηόηεξε
πεικαηηαία πεξηηνλία ζην πάζρνλ άθξν από
όηη νη αζζελείο ζηνπο νπνίνη παξέκεηλε ν
πόλνο. Σηε βηβιηνγξαθία, ηα πνζνζηά
επηηπρίαο ζρεηηθά κε ηελ απνηίκεζε ηνπ πόλνπ
κεηά από ESWT ζε αζζελείο κε πεικαηηαία
απνλεπξσζίηηδα, πνηθίιεη από 70% κεηά από
5 κήλεο ζηε κειέηε ηνπ Hammer et al. έσο
48% ζύκθσλα κε ηνλ Rompe et al. θαη 83%
θαηά ηνλ Hammer et al. κεηά από 6 κήλεο.
Έρνπλ αλαθεξζεί πνζνζηά επηηπρίαο 58%
θαηόπηλ 12 κελώλ θαη 77.4% θαηόπηλ 24
κελώλ. Τα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο
εξγαζίαο αληαπνθξίλνληαη ζε απηά ησλ
πξώηκσλ εξγαζηώλ.
Παξόια απηά, εθηόο από άιια ζεηηθά
απνηειέζκαηα ηεο ESWT γηα ηελ πεικαηηαία
απνλεπξσζίηηδα,
ζηελ
πξόζθαηε
βηβιηνγξαθία
ππάξρνπλ
κειέηεο
πνπ
ζεκεηώλνπλ πεξηνξηζκέλε ή αθόκα θαη
απνπζία ESWT. Ο Buchbinder et al. εληόπηζε
κε αμηνζεκείσηε επίδξαζε έλαληη αδξαλώλ
θαξκάθσλ (placebo) κεηά από 6 θαη 12 κήλεο.
Ο Melegati et al. αλέθεξε αξλεηηθή επίδξαζε
από πξνεγνύκελε αγσγή κε εγρύζεηο
ζηεξνεηδώλ
ζηα
απνηειέζκαηα
ηεο
εμσζσκαηηθήο
ζεξαπείαο
θξνπζηηθώλ
θπκάησλ. O Helbig et al. δήισζε όηη ηα
απνηειέζκαηα ηεο εμσζσκαηηθήο ζεξαπείαο
θξνπζηηθώλ θπκάησλ ζε άηνκα κε πεικαηηαία
απνλεπξσζίηηδα
ήηαλ
θαιύηεξά
ζηα
πεξηζηαηηθά ζηα νπνία ηα ζπκπηώκαηα ήηαλ
πεξηζζόηεξν ρξόληα. Γηα ηε ζύγθξηζε όισλ
απηώλ ησλ απνηειεζκάησλ, απαηηείηαη κία
κέηα-αλάιπζε
ιόγσ
ησλ
δηαθνξεηηθώλ
πξσηνθόιισλ κειέηεο.
Με ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, δελ εληνπίζηεθε
θάπνηα επίδξαζε από ηνπο δηάθνξνπο
κνξθνινγηθνύο παξάγνληεο, όπσο ην κήθνο
ηεο άθαλζαο, ν δείθηεο κάδαο ζώκαηνο ή ην
κέγεζνο ηνπ ππνδήκαηνο, ζην πάρνο ηεο
πεικαηηαίαο πεξηηνλίαο ή ζηα απνηειέζκαηα
κεηά ηελ εμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθώλ
θπκάησλ.
Ο απόιπηνο κεραληζκόο ηεο εμσζσκαηηθήο
ζεξαπείαο θξνπζηηθώλ θπκάησλ παξακέλεη
αζαθήο. Η γεληθή ηδέα, ησλ θξνπζηηθώλ
θπκάησλ ζε νξζνπεδηθέο δηαηαξαρέο, είλαη όηη
δηεγείξνπλ ή ελεξγνπνηνύλ εθ λένπ ηνπο
κεραληζκνύο ζε ηέλνληεο, πεξηθεξεηαθνύο
ηζηνύο θαη νζηά, πηζαλώο κέζσ κηθξνδηαξξήμεσλ ησλ κε ή ειάρηζηα αγγεησδώλ
ηζηώλ ώζηε λα επηηαρπλζεί ε απαλαγγείσζε,

ελεξγνπνίεζε ησλ παξαγόλησλ ηνπηθήο
αλάπηπμεο θαη ε «ζηξαηνιόγεζε»
ησλ
θαηάιιεισλ βιαζηνθπηηάξσλ, άγνληα ζε
πεξηζζόηεξν νκαιή απνθαηάζηαζε ησλ ηζηώλ.
Ελ θαηαθιείδη, βξέζεθε πσο ε ρξνλίσο
επώδπλε,
πεικαηηαία
πεξηηνλία,
είλαη
παρύηεξε, θαηά ηελ ππεξερνγξαθία, ζε ζρέζε
κε ηε κε ζπκπησκαηηθή. Αθνινύζσο ηεο
εμσζσκαηηθήο
ζεξαπείαο
θξνπζηηθώλ
θπκάησλ παξαηεξήζεθε αμηνζεκείσηε κείσζε
ηνπ πάρνπο ηεο πάζρνπζαο πεικαηηαίαο
πεξηηνλίαο
θαζώο
επίζεο
βειηηώζεθαλ
αμηνζεκείσηα ν πόλνο θαη ν ρξόλνο άλεηεο
βάδηζεο. Έμη κήλεο θαηόπη ηεο ESWT, νη
αζζελείο κε ειάρηζην πόλν (VAS<30) είραλ
ζεκαληηθά ιεπηόηεξε πεικαηηαία πεξηηνληά
από ηνπο αζζελείο πνπ εμαθνινπζνύζαλ λα
αηζζάλνληαη πεξηζζόηεξν πόλν. Τν πάρνο ηεο
πεικαηηαίαο πεξηηνλίαο θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη
κε ηελ απόθξηζε ζηελ ζεξαπεία.

