Εμσζσκαηηθή ζεξαπεία
θξνπζηηθώλ θπκάησλ,
πηεδνειεθξηθήο παξαγσγήο, ζηελ
αληηκεηώπηζε ησλ ηππηθώλ
ελδείμεσλ από ηε DIGEST –
Μεζνπξόζεζκα απνηειέζκαηα

Ειζαγφγή
Η εμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθώλ θπκάησλ
(ESWT) ρξεζηκνπνηείηαη επηηπρώο από ηα κέζα
ηνπ 1990 ζηε ζεξαπεία ηνπ θηλεηηθνύ
ζπζηήκαηνο ζην ηκήκα νξζνπεδηθήο θαη
ρεηξνπξγηθήο
αηπρεκάησλ
ζην
γεληθό
λνζνθνκείν ηνπ Eilbek ζην Ακβνύξγν. Απηέο νη
ζεξαπείεο
δηεμήρζεζαλ
απνθιεηζηηθά
κε
ζπζθεπέο πνπ βαζίδνληαη ζην πηεδνειθεηξηθό
θαηλόκελν θαη ηα απνηειέζκαηα απνηηκήζεθαλ
επηζηεκνληθώο. Σηελ αλαθνξά πνπ αθνινπζεί
ζα ζέιακε λα παξνπζηάζνπκε κηα αλαδξνκηθή,
κε ηπραηνπνηεκέλε, κε ειεγρόκελε κειέηε
πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπκε κηα επηζθόπεζε ησλ
κεζνπξόζεζκσλ
απνηειεζκάησλ
ηεο
εμσζσκαηηθήο ζεξαπείαο θξνπζηηθώλ θπκάησλ
ζην θηλεηηθό ζύζηεκα ζηελ αληηκεηώπηζε
ηππηθώλ ελδείμεσλ.

νξζνπεδηθώλ πάησλ, θαη κε ζπζηεκαηηθήο
αληηθινγηζηηθήο
ζεξαπείαο,
δελ
είλαη
ηθαλνπνηεηηθά. Ελαιιαθηηθέο ηεο εμσζσκαηηθήο
ζεξαπείαο
θξνπζηηθώλ
θπκάησλ
ζηελ
αληηκεηώπηζε ηεο πεικαηηαίαο απνλεπξσζίηηδαο
βξίζθνληαη
ζε
επεκβαηηθέο
ζεξαπείεο,
λεπξόιπζε, εθηνκή ηεο άθαλζαο πηέξλεο θαη
fasciotomy.
Έλα
πνζνζηό,
απμεκέλσλ
επηπινθώλ, παξόια απηά, ζρεηίδεηαη κε ηηο
ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο. Επηπιένλ, ηα πνζνζηά
επηηπρίαο ησλ ρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ, από
50% έσο 95%, είλαη κόλν ζπγθξίζηκα ζην εύξνο
ηεο επηηπρίαο ηεο ζπκβαηηθήο ζεξαπείαο. Έρεη
απνδεηρζεί ε ζεηηθή ζεξαπεπηηθή επίδξαζε ηεο
εμσζσκαηηθήο ζεξαπείαο θξνπζηηθώλ θπκάησλ
ζηελ
αληηκεηώπηζε
ηεο
πεικαηηαίαο
απνλεπξσζίηηδαο.

Μεηαμύ
ησλ
ηππηθώλ
ελδείμεσλ
πνπ
παξαηίζεληαη από ηελ Γεξκαληθή θαη δηεζλή
θνηλόηεηα γηα ηελ εμσζσκαηηθή ζεξαπεία
θξνπζηηθώλ θπκάησλ (DIGEST) είλαη ε
πεικαηηαία απνλεπξσζίηηδα (άθαλζα πηέξλαο),
αζβεζηνπνηήζεηο ηελόλησλ (παγσκέλνο ώκνο)
θαη ςεπδάξζξσζε.

Η
κερκιδική
και
φλένια,
βρατιόνια
επικονδσλίηιδα εκθαλίδεηαη σο ηελνληίηηδα ζηελ
έθθπζε ησλ καθξηώλ θακπηεξώλ θαη εθηαηήξσλ
ησλ ρεξηώλ θαη ησλ δαθηύισλ. Εθδειώλεηαη κε
έληνλν πόλν θαη επαηζζεζία ζηελ έθθπζε ηνπ
ηέλνληα ηεο κπτθήο νκάδνο. Η αληηκεηώπηζε
είλαη θπξίσο ηεο κνξθήο θπζηνζεξαπεπηηθώλ
αζθήζεσλ πνπ απνζθνπνύλ ζηελ έθηαζε ησλ
κπώλ, κάιαμε Cyriax (εγθάξζηα) θαη percrussion
κάιαμε κε sleder rods. Επί θαη ππό απηνύ,
έρνπλ αλαθεξζεί ζεξαπείεο δηήζεζεο ππό
ηνπηθή αλαηζζεζία θαη ρξήζε θνξηηδόλεο. Είλαη
πιένλ δπλαηόλ, λα απνδεηρζεί κε ειεγρόκελεο
κειέηεο
ε
απνηειεζκαηηθόηεηα
ηεο
εμσζσκαηηθήο ζεξαπείαο θξνπζηηθώλ θπκάησλ
ζηελ
αληηκεηώπηζε
ηεο
πεικαηηαίαο
απνλεπξσζίηηδαο
θαη
ηεο
βξαρηόληαο
επηθνλδπιίηηδαο.

Η πελμαηιαία απονεσρφζίηιδα είλαη κηα
ελδνπαζήο έλζεζε ζηελ πεικαηηαία πεξηηνλία
ζην νζηνύλ ηεο πηέξλεο. Η παξνπζία ηεο
πεικαηηαίαο απνλεπξσζίηηδαο εθηηκάηαη ζε
πνζνζηό 21%. Η ζπγθεθξηκέλε αζζέλεηα
εθδειώλεηαη θιηληθά κε ηνπηθή επαηζζεζία ζηελ
πεξηνρή ηεο tuberculum calcanei, πεξίπνπ πξνο
ηελ κέζε πεξηνρή. Οη αζζελείο ζπλήζσο
παξαπνληνύληαη γηα άιγνο ζηελ πνδνθλεκηθή
άξζξσζε, επζέσο αλάινγν κε ην πνζό ηεο
θόξηηζεο ή ηεο πίεζεο πνπ εθαξκόδεηαη. Τν
πνζνζηό επηηπρίαο γηα ζπκβαηηθέο ζεξαπείεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θπζηνζεξαπείαο,

Ωο υεσδάρθρφζη ραξαθηεξίδεηαη ε απνηπρία
ηνπ νζηνύ πξνο ζπλέλσζε. Αλάινγα κε ηελ
πεξηνρή, κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζε πνζνζηό

από 10% έσο 50% όισλ ησλ πεξηπηώζεσλ
θαηόπηλ θαηάγκαηνο ή νζηενηνκήο. Η βέιηηζηε
κέζνδνο
γηα
ηελ
αληηκεηώπηζε
ηεο
ςεπδαξζξώζεσο είλαη ε νζηενζύλζεζε, ε νπνία
πεξηιακβάλεη ηελ εθαξκνγή ζπνγγώδνπο ηζηνύ,
ζε πεξηπηώζεηο πνπ απαηηείηαη. Με ειεγρόκελεο
κειέηεο πεξηγξάθνπλ ζεξαπεπηηθέο επηδξάζεηο
ηεο εμσζσκαηηθήο ζεξαπείαο θξνπζηηθώλ
θπκάησλ
ζηελ
αληηκεηώπηζε
ηεο
ςεπδαξζξώζεσο.

Οη αληελδείμεηο, σο νξίδνληαη από ηελ DIGEST,
αθνινπζήζεθαλ πιήξσο.
Γηα
ηελ
αληηκεηώπηζε
ηεο
πεικαηηαίαο
απνλεπξσζίηηδαο,
ηεο
αζβεζηώδνπο
ηελνληίηηδαο θαη ηεο ςεπδναξζξώζεσο έγηλε
εθαξκνγή πςειήο ελέξγεηαο ESWT κε
2
ελεξγεηαθή ππθλόηεηα >0,6mJ/mm . Καηά ηελ
αγσγή ζηελ επηθνλδπιίηηδα, εθαξκόζηεθε
κεζαία ελεξγεηαθήο ππθλόηεηα ESWT (0,2 έσο
2
0,4 mJ/mm ).

Μηα αθόκα ηππηθά ελδεηθλπόκελε πάζεζε είλαη
νη ηενονηώδεις αζβεζηοποιήζεις ηνπ ώκνπ.
Σε κηα κνλόθζαικε αζβεζηώδε απόζεζε,
Τύπνπ Ι θαη ΙΙ θαηά GÄRTNER, ελδείθλπηαη ε
εμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθώλ θπκάησλ. Οη
αζζελείο αλαθέξνπλ ππνθεηκεληθό πόλν, ζηνλ
ώκν, θαηόπηλ θαηαπόλεζεο θαζώο επίζεο θαη ζε
ζέζε αλάπαπζεο, ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο.
Επηπιένλ, νη αζζελείο παξνπζηάδνπλ ηνπηθή
επαηζζεζία ζηελ πεξηνρή tuberculum majus
humeri θαη ζπρλά παξνπζηάδνληαη ζεηηθνί ζην
ηέζη πξνζαγσγήο «κεδεληθώλ κνηξώλ» θαη
ζεηηθέο ελδείμεηο impingement. Οη δηαζέζηκεο
ελαιιαθηηθέο κέζνδνη ζεξαπείαο πεξηιακβάλνπλ
θπζηθνζεξαπεπηηθέο
αζθήζεηο,
κάιαμε,
βεινληζκό θαη ζεξαπεία δηήζεζεο θαζώο επίζεο
θαη ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε ηεο αζβεζηώδνπο
απόζεζεο.

Πληθσζμός αζθενών

Υλικά και μέθοδοι
Θεραπεσηικές ηετνικές
Η αγσγή όισλ ησλ αζζελώλ πνπ παξαηίζεληαη
παξαθάησ πξαγκαηνπνηήζεθε ηξεηο θνξέο ζηνλ
θαζέλα, ζε κεζνδηαζηήκαηα κηα εβδνκάδαο. Η
εμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθώλ θπκάησλ
εθηειέζηεθε κε ηε ζπζθεπή Piezoson 100 , ε
νπνία θαηαζθεπάδεηαη από ηελ εηαηξία Richard
Wolf, ζην Knittlingen Γεξκαλίαο, ε ζπγθεθξηκέλε
ζπζθεπή αμηνπνηεί ην πηεδνειεθηξηθό θαηλόκελν
γηα ηελ παξαγσγή ησλ θξνπζηηθώλ θπκάησλ.
Πξηλ
από
θάζε
ζεξαπεία
εθηειέζηεθε
ππεξερνγξαθηθή εμέηαζε ηεο παζνινγίαο,
ζπλνδεπόκελε
από
πξνζδηνξηζκό
ηνπ
πξνβιήκαηνο γηα ηελ επίηεπμε νξζνύο εζηίαζεο.
Η ζεξαπεία εθηιέζηεθε σο επί ησλ πιείζησλ
άλεπ ηνπηθήο αλαηζζεζίαο, ζε ζπρλόηεηα 4Hz
θαη ζπλίζηαην από 3.600 θξνύζεηο αλά
ζπλεδξία.
Δελ είραλ εθηειεζηεί ζεξαπείεο δηήζεζεο ηνπο έμη
πξνεγνύκελνπο κήλεο από ηελ εμσζσκαηηθή
ζεξαπεία
θξνπζηηθώλ
θπκάησλ.
Επίζεο
θαζνξίζηεθε σο θξηηήξην απνθιεηζκνύ, από ηε
ζεξαπεία, πξνεγνύκελε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε.

Καηά ηελ πεξίνδν παξαθνινύζεζεο, από ην
2000 έσο ην 2003, 92 αζθενείς οι οποίοι
έπαζταν από πελμαηιαία απονεσρφζίηιδα
δέρζεθαλ αγσγή ESWT ζην ηκήκα νξζνπεδηθήο
ηνπ γεληθνύ λνζνθνκείνπ Barmbek (ζήκεξα
ηκήκα
νξζνπεδηθήο
θαη
ρεηξνπξγηθήο
αηπρεκάησλ ζην γεληθό λνζνθνκείν Eilbek), έλα
ίδξπκα ππό ηελ αηγίδα ηνπ Hamburg State
Hospital Operation Agency. Από απηνύο ηνπο
αζζελείο
ππήξρε
ε
δπλαηόηεηα
λα
ζπκπεξηιεθζνύλ 81 αζζελείο, ζε απηή ηελ
αλαζθνπεηηθή,
κε
ηπραηνπνηεκέλε,
κε
ειεγρόκελε κειέηε. Επηπξνζζέησο, Η ESWT
δηεμήρζε γηα 63 πάζρνληεο από βαρηόληα
επηθνλδπιίηηδα, θεξθηδηθή γηα ηέζζεξηο αζζελείο
πάζρνληεο από βξαρηόληα επηθνλδπιίηηδα,
σιέληα. Από ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ αζζελώλ
ππήξμε
ε
δπλαηόηεηα
λα
δηεμαρζνύλ
αλαζθνπεηηθέο εμεηάζεηο ζε 56 αζθενείς ποσ
παροσζίαζαν
κερκιδική
βρατιόνια
επικονδσλίηιδα. Οη αζζελείο κε θεξθηδηθή
επηθνλδπιίηηδα δελ ήηαλ δπλαηόλ λα εμεηαζηνύλ
είηε επεηδή είραλ κεηαθνκίζεη είηε επεηδή δελ
ήηαλ πξόζπκνη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ κειέηε.
Έλα ζύλνιν 39 αζθενών παζτόνηφν από
αζβεζηώδη ηενονηίηιδα δέρζεθα αγσγή κε
ESWT θαη ζε 35 εμ απηώλ ππήξμε ε δπλαηόηεηα
λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηελ κειέηε.
Τέινο, θαηέζηε δπλαηό λα εξεπλεζνύλ ηα
κεζνπξόζεζκα απνηειέζκαηα ηεο ζεξαπείαο
15, εθ ησλ 16, αζζελώλ παζρόλησλ από
υεσδάρθρφζη. Απηόο ήηαλ έλαο εηεξνγελήο
πιεζπζκόο 15 αζζελώλ ζηνπο νπνίνπο ε
ςεπδάξζξσζε παξνπζηάζηεθε κεηεγρεηξεηηθά,
θαηόπηλ νζηενηνκήο, ή κεηαηξαπκαηηθά, ζην
ιαγνληαίν νζηό (1), ζηελ πεξόλε (3), ζηνλ
πξώην κεηαηάξζην (4), ζηελ θλήκε (2) θαη cuboid
calcaneus, ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο θαηόπηλ
αξζξόδεζεο (1). Οη αζζελείο είραλ δερζεί αγσγή
νζηενζπλζέζεσο είηε σο θύξηα ζεξαπεία είηε
ζηα πιαίζηα αλαζεώξεζεο.
Μόλνλ έλα θάηαγκα WEBER B αληηκεησπίζηεθε
απνθιεηζηηθά
κε
ζπκβαηηθή
ζεξαπεία

Εμεηάζηεθε θάζε αζζελήο έμη εβδνκάδεο κεηά ηε
ζεξαπεία θαη θαηά κέζσ, έλα ρξόλν κεηά.
Παξνπζηάδνληαη παξαθάησ ηα κεζνπξόζεζκα
απνηειέζκαηα, ηα νπνία θαζνξίζηεθαλ θαηά
κέζσ 17 κήλεο θαηόπηλ ηεο εμσζσκαηηθήο
ζεξαπείαο θξνπζηηθώλ θπκάησλ.
Σε όιεο ηηο εμεηάζεηο παξαθνινύζεζεο ν
ππάξρσλ βαζκόο επαηζζεζίαο, ν πόλνο θαηόπηλ
θαηαπόλεζεο θαη ν πόλνο ζε αλάπαπζε
θαζνξίζηεθαλ γηα ηνπο αζζελείο πάζρνληεο από
πελμαηιαία απονεσρφζίηιδα θαη βρατιόνια
επικονδσλίηιδα,
κερκιδική
και
φλένια.
Καηόπηλ ηεο ζεξαπείαο γηα ηελ αζβεζηώδη
ηενονηίηιδα, ν πόλνο θαηόπηλ θαηαπόλεζεο θαη
ζε αλάπαπζε, πξνζδηνξίζηεθαλ κε ηε βνήζεηα
ηεο «Οπηηθήο Αλαινγηθήο Κιίκαθαο» (VAS) κε
εύξνο αμηνιόγεζεο 0 έσο 10.
Ο ζθνπόο ζηε ζεξαπεία ηεο υεσδαρθρώζεφς
ήηαλ ε ζπλέλσζε ηνπ νζηνύ θαηαδεηθλπόκελε
αθηηλνινγηθά ζηε γξακκή ηνπ θαηάγκαηνο, ε
νπνία απεηθνληδόηαλ είηε ζε κε ηξνπνπνηεκέλε
αθηηλνγξαθηθή εηθόλα είηε ζε ηνκνγξαθία ε
νπνία κπνξεί λα είρε θαζνξηζηεί πξναηξεηηθά.
Η απόζηαζε αλώδπλεο βάδηζεο γηα ηνπο
αζζελείο
πάζρνληεο
από
πελμαηιαία
απονεσρφζίηιδα
ππνδηαηξέζεθε
ζηηο
θαηεγνξίεο «θαζόινπ», «ιηγόηεξν από 200 m»
θαη «πεξηζζόηεξν από 200 m». Επηπιένλ, θάζε
αζζελήο ξσηήζεθε γηα ηελ ππνθεηκεληθή
εθηίκεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο από ηε ζεξαπεία. Οη
απνθξίζεηο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε ηξεηο
νκάδεο:
«ηδηαίηεξα
ηθαλνπνηεκέλνο»,
«ηθαλνπνηεηηθά»,
«κε
ηθαλνπνηεηηθά».
Οη
αζζελείο
ξσηήζεθαλ
ζε
θάζε
εμέηαζε
παξαθνινύζεζεο
ζρεηηθά
κε
επηπιένλ
ζεξαπείεο ζηηο νπνίεο πηζαλόλ ππεβιήζεζαλ
κεηαγελέζηεξα
ηεο
ESWT
(όπσο
θπζηνζεξαπεία, εγρείξηζε). Επίζεο, δεηήζεθε
από ηνπο αζζελείο λα ζπγθξίλνπλ ηελ ηξέρνπζα
αζιεηηθή ηνπο ηθαλόηεηα κε απηή πξνεγνπκέλσο
ηεο
ζεξαπείαο.
Οη
θαηεγνξίεο
πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθα ήηαλ «θαιύηεξε», «ίδηα»,
«ρεηξόηεξε».
Καηεγξάθεζαλ ηπρόλ επηπινθέο κεηά από θάζε
ζεξαπεία θαη αζζελείο εξσηήζεζαλ εθ λένπ ζε
θάζε εμέηαζε παξαθνινύζεζεο.

Πελμαηιαία απονεσρφζίηιδα
Η επαλαιεπηηθή εμέηαζε, έλα ρξόλν θαηόπηλ ηεο
δηεμαγσγήο ηεο ESWT πςειήο ελέξγεηαο, έδεημε
κηα αμηνζεκείσηε κείσζε ζηελ επαηζζεζία θαη ην
πόλν θαηόπηλ θαηαπόλεζεο ζηνπο αζζελείο κε
πεικαηηαία απνλεπξσζίηηδα. Σρεηηθά κε ηνλ
πόλν ζε αλάπαπζε, κεηξνύκελνο ζηελ Οπηηθή
Αλαινγηθή
Κιίκαθα
(VAS),
από
2,7
πξνεγνπκέλσο
ηεο
ζεξαπείαο
ζε
1,1
αθνινύζσο απηήο. Όζνλ αθνξά ηελ επαηζζεζία
θαη ηνλ πόλν θαηόπηλ θαηαπόλεζεο, ππήξμε θαη
ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ζεκαληηθή κείσζε ζηελ
νπηηθή αλαινγηθή θιίκαθα.
Εηθ. 1: Αληίιεςε ηνπ πόλνπ θαηόπηλ
θαηαπόλεζεο, ιόγσ ηεο πεικαηηαίαο
Πεικαηηαία Απνλεπξσζίηηδα
Πόλνο ύπν ηελ άζθεζε πίεζε

VAS

Ανηικειμενικός ζκοπός

Αποηελέζμαηα
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Πξηλ

Μεηά

απνλεπξσζίηηδαο, πξηλ θαη κεηά ESWT
Εηθ. 2: Αληίιεςε ηεο επαηζζεζίαο, ιόγσ ηεο
πεικαηηαίαο απνλεπξσζίηηδαο, πξηλ θαη
Πεικαηηαία Απνλεπξσζίηηδα
Επαηζζεζία

VAS

πξνεγνπκέλσο ηεο ESWT. Καηόπηλ ηεο
ζεξαπείαο νη αζζελείο εμαθνινύζεζαλ λα
δέρνληαη κεξηθή αλαθνύθηζε ζην πάζρνληνλ
άθξν.
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κεηά ESWT
Καηά ηελ παξαθνινύζεζε, 68% ησλ αζζελώλ
ζεώξεζαλ πσο ε ζεξαπεία ήηαλ πνιύ θαιή,
31% ήηαλ επραξηζηεκέλνη κε ηα απνηειέζκαηα
θαη έλαο αζζελήο δελ ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνο από
ηα απνηειέζκαηα. Σην 78% ε ηθαλόηεηα γηα
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Εηθ. 4: Πόλνο ζε αλάπαπζε
Βρατιόνια Επικονδσλοπάθεια, κερκιδική
- Πόνος καηά ηη άζκηζη πίεζης
Καθόλοσ

Πριν

Βρατιόνια Επικονδσλοπάθεια, κερκιδική
- Πόνος καηά ηη ταλάρωζη

<200m

>200m

Μεηά

Εηθ. 3: Απόζηαζε αλώδπλεο βάδηζεο
Τν 82% ησλ αζζελώλ ρξεζηκνπνηνύζαλ
εζσηεξηθέο ζόιεο ηνπιάρηζηνλ γηα θάπνην
ρξόλν. Πέξαλ απηνύ, κόλν 15% είραλ δερζεί
ζπκβαηηθή
αγσγή
ππό
ηε
κνξθή
θπζηνζεξαπεπηηθώλ αζθήζεσλ, γηα παξάδεηγκα.
Καηά ηελ εμέηαζε παξαθνινύζεζεο θαλέλαο
αζζελήο δελ είρε ππνβιεζεί ζε ρεηξνπξγηθή
επέκβαζε
ζηε
πηέξλα.
Επηπιένλ,
δελ
παξνπζηάζηεθαλ
ζρεηηθέο
παξελέξγεηεο,
πξνθύπηνπζεο από ηε ζεξαπεία, ζε θαλέλαλ
αζζελή.
Βρατιόνια επικονδσλοπάθεια, φλένια
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ηξηώλ εηώλ έρεη
εθαξκνζηεί ESWT κόλν ζε ηέζζεξηο αζζελείο
πάζρνληεο από σιέληα, επηθνλδπινπάζεηα ηνπ
βξαρίνλα. Δελ ππήξμε ε δπλαηόηεηα λα
δηεμαρζνύλ εμεηάζεηο παξαθνινύζεζεο ζηνπο
ζπγθεθξηκέλνπο αζζελείο ζηα πιαίζηα ηεο
παξνύζαο κειέηεο.
Παξόια απηά, νύηε ζε απηήλ ηελ νκάδα
αζζελώλ δελ παξνπζηάζηεθαλ παξελέξγεηεο
ζρεηηθέο κε ηε ζεξαπεία.
Βρατιόνια επικονδσλοπάθεια, κερκιδική
Μεηαμύ ησλ αζζελώλ πνπ πάζρνπλ από
θεξθηδηθή επηθνλδπινπάζεηα ηνπ βξαρίνλα θαη

VAS

Πλήθος Αζθενών

Πελμαηιαία Απονεσρωζίηιδα - Απόζηαζη
ανώδσνης βάδιζης

επαλεμεηάζηεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο
κειέηεο, ππήξμε κηα ζεκαληηθή κείσζε ηεο
επαηζζεζίαο θαη ηεο αίζζεζεο ηνπ πόλνπ
θαηόπηλ θαηαπόλεζεο

VAS

αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ήηαλ ε ίδηα κε απηήλ,
πξνεγνπκέλσο ηεο εθδήισζεο ηεο παζήζεσο.
Επηπιένλ, ππήξμε αμηνζεκείσηε αύμεζε ηεο
απνζηάζεσο ηεο νπνίαο νη αζζελείο κπνξνύζαλ
λα βαδίζνπλ ρσξίο ηελ εθδήισζε πόλνπ. Ο
αξηζκόο ησλ αζζελώλ πνπ είρε ηελ δπλαηόηεηα
θαιύςεη απόζηαζε κεγαιύηεξε από 200m πξηλ
ηε ζεξαπεία, αλέξρεην ζηα 16. Καηόπηλ ηεο
ζεξαπείαο, 68 άηνκα έδεημαλ πσο κπνξνύζαλ
λα βαδίζνπλ πεξηζζόηεξν από 200m, ρσξίο ηελ
εθδήισζε πόλνπ.
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Εηθ. 5: Πόλνο θαηόπηλ θαηαπόλεζεο
Σε απηήλ ηελ νκάδα αζζελώλ ε αίζζεζε ηνπ
πόλνπ ππό ηελ εθαξκνγή θνξηίνπ ή πίεζεο,
κεηώζεθε θαηά 1,9 κνλάδα ζηελ νπηηθή
αλαινγηθή θιίκαθα, από 4,4 ζε 2,5.
Σηελ παξνύζα έξεπλα 72% ησλ αζζελώλ
δήισζε ηδηαίηεξε ηθαλνπνίεζε από ηε ζεξαπεία,
ελώ ην 17% εθδήισζε ηθαλνπνίεζε από ηε
ζεξαπεία έλα ρξόλν θαηόπηλ ηεο ESWT. Μόλνλ
έλαο αζζελήο δήισζε κε ηθαλνπνίεζε από ηε
ζεξαπεία κέρξη ηελ παξνύζα ζηηγκή.
Σε πξόζζεηε ζεξαπεία ππεβιήζεζε ην 25% ησλ
αζζελώλ. Επξόθεηην γηα πξνιεπηηθά κέηξα ζε
όιεο ηηο πεξηπηώζεηο θαη ζηα πιαίζηα
θπζηνζεξαπείαο. Οη αζθήζεηο νη νπνίεο
δηδάρζεθαλ
ζηνπο
αζζελείο,
ώζηε
λα
εθηεινύληαη ζην ζπίηη, δηεμήρζεζαλ από ην 65%
ησλ ζζελώλ κε κεγαιύηεξε ή κηθξόηεξε
ζπρλόηεηα. Καλέλαο αζζελείο κέρξη ηώξα δελ
έρεη ππνβιεζεί ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ζηνλ
αγθώλα. Επηπιένλ, θαλέλαο από ηνπο αζζελείο

δελ παξνπζίαζε παξελέξγεηεο ζρεηηθέο κε ηε
ζεξαπεία.
45 από ηνπο 46 αζζελείο είραλ ηε δπλαηόηεηα λα
αζρνιεζνύλ κε αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζε
επίπεδν ηζνδύλακν κε απηό πξνεγνπκέλσο ηεο
εθδήισζεο ηεο παζήζεσο.
VAS

Τενονηώδεις αζβεζηοποιήζεις
Από ηνπο 35 αζζελείο πνπ εθδήισζαλ
ηελνληώδεηο αζβεζηνπνηήζεηο ζηνλ ώκν θαη ήηαλ
δπλαηόλ
λα
ζπκπεξηιεθζνύλ
ζηελ
επαλαιεπηηθή εμέηαζε, πέληε αζζελείο δήισζαλ
όηη, αθνινύζσο ηεο ESWT, ππεβιήζεζαλ ζε
ρεηξνπξγηθή
επέκβαζε
αθαίξεζεο
ηεο
αζβεζηώδνπο απόζεζεο. Απηνί θαηερσξήζεζαλ
σο κε ηθαλνπνηεκέλνη ζηελ ππνθεηκεληθή
εθηίκεζε. Πέξαλ απηνύ, δύν αζζελείο δήισζαλ
πσο δελ ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ ζεξαπεία.
Τξεηο
επηπιένλ
αζζελείο
ήηαλ
απιώο
«ηθαλνπνηεκέλνη» από ηε ζεξαπεία ελώ ην 71%
ησλ αζζελώλ έκεηλε ηδηαίηεξα επραξηζηεκέλν
από ηε ζεξαπεία. Έλα πνζνζηό 28% ησλ
αζζελώλ, αλέθεξε πσο ζπλέρηζε ηε ζπκβαηηθή
ζεξαπεία αθνινύζσο ηεο ESWT, ε νπνία ήηαλ
απνθιεηζηηθά θπζηνζεξαπεπηηθή.
Όζνλ αθνξά ηνλ πόλν ζε αλάπαπζε θαη θαηόπηλ
θαηαπόλεζεο, ν βαζκόο ηεο αλαθνύθηζεο όπνπ
παξαηεξήζεθε ζε όιν ηνλ πιεζπζκό ησλ
αζζελώλ θαη κεηξνύκελε κε ηελ νπηηθή
αλαινγηθή θιίκαθα δελ ήηαλ αμηνζεκείσηε.

VAS

Τενονηώδεις αζβεζηώζεις - Πόνος ζε
ανάπασζη
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Εηθ. 6: Πόλνο ζε αλάπαπζε

Τενονηώδεις αζβεζηώζεις - καηά ηη
εθαρμογή πίεζης

Μετά
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Εηθ. 7: Πόλνο θαηόπηλ θαηαπόλεζεο
Η εμέηαζε παξαθνινύζεζεο έδεημε πσο ην 78%
ησλ αζζελώλ αλέθηεζε ηε δπλαηόηεηα αζιεηηθήο
δξαζηεξηόηεηαο
αληίζηνηρεο
κε
απηή
πξνεγνπκέλσο ηεο εθδήισζεο ηεο λόζνπ.
Σε δύν από ηνπο 35 αζζελείο εκθαλίζηεθε
ηνπηθόο εξπζξηζκόο ζην ζεκείν εθαξκνγήο ηεο
ζεξαπείαο, ν νπνίνο παξέκεηλε, ην κέγηζην, επηά
εκέξεο, παξόια απηά, ππνρσξνύκελνο ρσξίο
επηδξάζεηο ή πξόζζεηε ζεξαπεία. Εθηόο απηνύ
δελ ππήξμαλ ζρεηηθέο παξελέξγεηεο.
Ψεσδράρθρφζη
Σε 11 από 15 αζζελείο, νη νπνίνη εμεηάζηεθαλ
πέληε κήλεο κεηά ηε ζεξαπεία θαηά κέζσ όξν,
ήηαλ δπλαηόλ λα δηαθξηζεί νζηέηλε γεθύξσζε
εληόο ηεο γξακκήο ηνπ θαηάγκαηνο, ακθόηεξα
ζηελ a.p. θαηεύζπλζε θαη ζε πιεπξηθή
αθηηλνγξαθία
θαη/ή
ζε
ηνκνγξαθηθέο
απεηθνλίζεηο νη νπνίεο ειήθζεζαλ. Σε ηέζζεξηο
πεξηπηώζεηο δελ θαηέζηε δπλαηό λα δηαθξηζεί
θάπνηα
απμαλόκελε
ζπλέλσζε
ζηε
ςεπδαξζξσηηθή ξσγκή. Οη ηέζζεξηο απηέο
πεξηπηώζεηο ζα ζρνιηαζηνύλ ζην θιείζηκν ηεο
κειέηεο. Σε θακία από ηα πεξηζηαηηθά δελ
παξνπζηάζηεθαλ
ηνπηθέο
ή
ζπζηεκηθέο
παξελέξγεηεο. Δελ θαηάζηε δπλαηό, θαηά ηελ
πεξίνδν παξαθνινύζεζεο, λα αληρλεπζεί θάπνηα
αιιαγή ζηα επί ηόπνπ εκθπηεύκαηα ζηνπο
αζζελείο νη νπνίνη ππεβιήζεζαλ ζε ζεξαπείεο
νζηενζύλζεζεο.
Στολιαζμός
Σηελ παξνύζα κειέηε ήηαλ δπλαηόλ λα
παξνπζηαζηεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ESWT
ζηελ
αληηκεηώπηζε
ηεο
πεικαηηαίαο
απνλεπξσζίηηδαο θαη ηεο βξαρηόληαο θεξθηδηθήο
επηθνλδπινπάζεηαο. Από ηηο απαξρέο ηεο ESWT
γηα ην θηλεηηθό ζύζηεκα, ε αληηκεηώπηζε ηεο

ςεπδαξζξώζεσο κέζσ ESWT ήηαλ από ηηο
ηππηθέο ελδείμεηο αλαγλσξηζκέλεο από ηε
DIGEST.
Λόγσ ησλ απνηειεζκάησλ πνπ είλαη δηαζέζηκα
θαη ηεο πνιύ ζπάληαο εκθάληζεο παξελεξγεηώλ
ζηνλ πιεζπζκό ησλ αζζελώλ πνπ ζπκκεηείραλ
ζηε
κειέηε,
ζπληζηάηαη
ε
απόθηηζε
πηεδνειεθηξηθήο ζπζθεπήο θξνπζηηθώλ θπκάησλ
γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ηππηθώλ ελδείμεσλ
από ηελ DIGEST.
Καηά ηελ αληηκεηώπηζε ηεο πεικαηηαίαο
απνλεπξσζίηηδαο, βξέζεθε πσο ν πιεζπζκόο
ησλ αζζελώλ αηζζάλζεθε κηα ζεκαληηθή κείσζε
ζηνλ πόλν. Τα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο
ζπκπίπηνπλ κε απηά παξόλησλ δεκνζηεύζεσλ
ηεο εηδηθήο βηβιηνγξαθίαο. Οη ειεγρόκελεο
κειέηεο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ςεπδνθαξκάθσλ) από ην Ogden ην 2001 ήηαλ κεηαμύ
ησλ ζεκείσλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ έγθξηζε, από
ηνλ FDA, ηεο ESWT ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο
πεικαηηαίαο απνλεπξσζίηηδαο ζηηο Ηλσκέλεο
Πνιηηείεο.
Δελ ήηαλ εθηθηό λα απνδεηρζεί
αμηνζεκείσηε κείσζε ζηνλ πόλν θαηά ηελ
αλάπαπζε θαη ππό θαηαπόλεζε έλα ρξόλν
θαηόπηλ ESWT, ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο
βξαρηόληαο
θεξθηδηθήο
επηθνλδπινπάζεηαο.
Παξόια απηά, ην 72% έκεηλε επραξηζηεκέλν
από
ηε
ζεξαπεία,
αληαλαθιώληαο
κηα
πεξηζζόηεξν αλνηρηή ζηάζε ζηε βηβιηνγξαθία.
Επίζεο, ζηελ παξνύζα κειέηε, ππήξμε
δπλαηόηεηα λα απνδεηρζνύλ νη ζεηηθέο
επηδξάζεηο ηεο ESWT.
Αλαθνξηθά κε ηηο ηελνληώδεηο αζβεζηνπνηήζεηο,
νη εμεηάζεηο δελ είραλ ηε δπλαηόηεηα λα
επηηύρνπλ
ζεηηθά
απνηειέζκαηα
όπσο
αλαθέξνληαη ζε κειέηεο πνπ δηεμήρζεζαλ από
ηνλ Gerdersmeir ην 2002, κε έιεγρν
ςεπδνθαξκάθνπ.
Η
ύπαξμε
απνδνηηθήο
ρεηξνπξγηθήο πξνζέγγηζεο, σο ελαιιαθηηθήο, γηα
ην ζπγθεθξηκέλν ζύλδξνκν, ελ αληηζέζεη κε ηα
ππόινηπα ζύλδξνκα πνπ πεξηγξάθνληαη, ίζσο
δηθαηνινγεί ην κεγάιν αξηζκό ησλ αηόκσλ πνπ
ππεβιήζεζαλ
ζε
ρεηξνπξγηθή
επέκβαζε
αθνινύζσο ηεο ESWT.
Σηε
βηβιηνγξαθία
πνπ
θαιύπηεη
ηελ
αληηκεηώπηζε ηεο ςεδναξζξώζεσο κε ESWT,
έρνπλ αλαθεξζεί κόλν κειέηεο, ρσξίο νκάδεο
ειέγρνπ. Απηέο πεξηγξάθνπλ έλα πνζνζηό
επηηπρίαο,
κε
νζηέηλν
θξαγκό
ηεο
ςεπδναξζξώζεσο, θαηά κέζσ όξν ζε 75% ησλ
πεξηζηαηηθώλ. Ακέζσο, από ηελ εθαξκνγή ηεο
ESWT ζην θηλεηηθό ζύζηεκα, ε αληηκεηώπηζε
ηεο ςεπδναξζξώζεσο ππήξμε κεηαμύ ησλ

εγθεθξηκέλσλ ελδείμεσλ από ηε DIGEST, Η
εθαξκνγή εμσζσκαηηθήο ζεξαπείαο πξνθαιεί
κηθξνθαηάγκαηα
ζηνλ
νζηέηλν
ηζηό
θαη
αθνινύζσο θπηηαξηθό πνιιαπιαζηαζκό κε
δηαδνρηθή νζηενδηέγεξζε. Γηα απηόλ ην ιόγν, ε
ESWT ζπληζηάηαη ζε γξακκέο θαηάγκαηνο
κηθξόηεξεο ησλ 5mm, όπνπ ππήξρε ζε όια ηα
πεξηζηαηηθά ηεο επαλαιεπηηθήο εμέηαζεο θαη
είρε πξνθιεζεί ζπλέλσζε ηνπ θαηάγκαηνο.
Καηά ζπλέπεηα, ζπληζηάηαη ε εμσζσκαηηθή
ζεξαπεία θξνπζηηθώλ θπκάησλ, πηεδνειεθηξηθή
παξαγσγήο, ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο πεικαηηαίαο
απνλεπξσζίηηδαο, ηεο βξαρηόληαο θεξθηδηθήο
επηθνλδπινπάζεηαο
θαη
ησλ
ηελνληώδσλ
αζβεζηνπνηήζεσλ
όπνπ
ε
παζνινγία
εληνπίδεηαη κε ππεξπρνγξαθηθή εμέηαζε θαη
θαηόπηλ δηαθνπήο ησλ ζπκβαηηθώλ ζεξαπεηώλ
γηα πεξηζζόηεξν από ηέζζεξηο κήλεο, θαη ζηελ
αληηκεηώπηζε ηεο ςεπδναξζξώζεσο πξσηίζησο
ηεο ρεηξνπξγηθήο δηόξζσζεο.

