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Αξιολόγηζη – Θεπαπεία
Ο επηγνλαηηδνκεξηαίνο πόλνο είλαη έλα από ηα πην ζπρλά
εκθαληδόκελα επώδπλα ζύλδξνκα πνπ θαινύληαη λα
αληηκεησπίζνπλ νη θπζηθνζεξαπεπηέο. Πξόζθαηα ζηαηηζηηθά
ζηνηρεία δείρλνπλ όηη ην 21% πεξίπνπ ηνπ ζπλόινπ ησλ
θαθώζεσλ ζην γόλαην αλαθέξεηαη ζε άηππα επώδπλα
ζπκπηώκαηα ζηελ επηγνλαηηδνκεξηαία άξζξσζε.
Η επηγνλαηίδα ζπγθξαηείηαη ζηελ ζέζε ηεο από έλα ζύλνιν
δπλακηθώλ θαη ζηαηηθώλ παξαγόλησλ έηζη όπσο απηέο
δηακνξθώλνληαη από ηηο γύξσ κπτθέο ζπλδεζκηθέο θαη νζηηθέο
θαηαζθεπέο. Δίλαη επλόεην όηη νπνηαδήπνηε δηαηαξαρή αλάκεζα
ζηνπο κύεο, ηνλ ζύιαθα θαη ηνπο θαζεθηηθνύο ζπλδέζκνπο,
θαζώο επίζεο θαη αλάκεζα ζηελ επηθάλεηα επαθήο ηεο
επηγνλαηίδαο θαη ηεο κεξηαίαο αύιαθαο κόλε ή ζε ζπλδπαζκό
κε γεληθόηεξεο ζθειεηηθέο απνθιίζεηο ηνπ θαησ αθξνπ, ζα
επεξεάζεη ηνλ επηγνλαηηδνκεξηαίν ξπζκό θαη ζα νδεγήζνπλ ζε
πόλν.
Τπάξρνπλ δηάθνξεο αηηίεο πνπ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε
δηαηαξαρή απηνύ ηνπ ξπζκνύ.
Η ηζνξξνπία ησλ καιαθώλ κνξίσλ είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκε
ζηηο πξώηεο 20 ν ηεο θάκςεο ηνπ γόλαηνο, όπνπ ε ζέζε ηεο
επηγνλαηίδαο ζε ζρέζε κε ην κεξό, θαζνξίδεηαη από ηελ
ζπλεξγαζία ησλ έζσ θαη ησλ έμσ πιάγησλ δνκώλ. Μεηά ηηο 20 ν
θάκςεο ηνπ γόλαηνο ε αξρηηεθηνληθή ησλ νζηώλ γίλεηαη
πεξηζζόηεξν ππεύζπλε γηα ηελ ζηαζεξόηεηα ηεο άξζξσζεο.
Οπνηαδήπνηε αληζνξξνπία ζηηο δνκέο ησλ καιαθώλ ηζηώλ ζηηο
πξώηεο 20ν θάκςεο ηνπ γόλαηνο ζεκαίλεη όηη ε επηγνλαηίδα δελ
εηζέξρεηαη ζηελ ηξνρηιία κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν θαη
κπνξεί λα πξνθαιέζεη πηέζεηο ζηνπο δηάθνξνπο ηζηνύο γύξσ
από ηελ άξζξσζε.
Οη παζεηηθέο δνκέο είλαη πεξηζζόηεξν ηεηακέλεο θαη
δπλαηόηεξεο ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά από όηη ζηελ εζσηεξηθή,
κε ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ έμσ θαζεθηηθώλ ζπλδέζκσλ λα
πξνέξρεηαη από ηελ ιαγνλνθλεκηαία ηαηλία. Αλ ε
ιαγνλνθλεκηαία ηαηλία είλαη ζθηρηή κπνξεί λα ζπκβεί

ππεξβνιηθή ηξνρηά πξνο ηα έμσ ή εμσηεξηθή ζηξνθή ηεο
επηγνλαηίδαο.
Δλεξγεηηθή κεζν-πιάγηα ζηαζεξνπνίεζε παξέρεη ν
ηεηξαθέθαινο κπο, ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ν εμσ πιαηύο θαη
ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ν έζσ πιαηύο. Οη ίλεο ηνπ έμσ πιαηύ
ηξαβνύλ άκεζα πιαγίσο ηελ επηγνλαηίδα ιόγσ ηεο ζύλδεζεο
ηνπο κε ην έμσ κεζνκπην δηάθξαγκα. Ο έζσ πιαηύο είλαη ν
κόλνο ελεξγόο έζσ ζηαζεξνπνηεηήο κπο ηεο
επηγνλαηηδνκεξηαίαο άξζξσζεο. Άξα ν ζπγρξνληζκόο θαη ην
πνζόλ ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ είλαη θξίζηκα ζηνλ
επηγνλαηηδνκεξηαίν ξπζκό. Μηθξέο αιιαγέο απηήο ηεο
δξαζηεξηόηεηαο ζα έρνπλ ζεκαηηθέο επηπηώζεηο ζηελ ζέζε ηεο
επηγνλαηίδαο ζε ζρέζε κε ην κεξηαίν νζηό.
Μηα κείσζε ηεο ηάζεο ηνπ έζσ πιαηύ θαηά 50% έρεη σο
απνηέιεζκα ηελ κεηαηόπηζε θαηά 5 mm ηεο επηγνλαηίδαο πξνο
ηα έμσ. Μηθξό νίδεκα ζην γόλαην κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε
κείσζε ηεο ηάζεο ηνπ έζσ πιαηύ κπ αθνύ απηόο αλαζηέιιεηαη
αθόκα θαη όηαλ 20 ml πγξνύ βξίζθνληαη ζηελ άξζξσζε ηνπ
γόλαηνο, ελώ ν έμσ πιαηύο θαη ν νξζόο κεξηαίνο αλαζηέιινληαη
όηαλ βξίζθεηαη ζηελ άξζξσζε πγξό πάλσ από 60 ml. Η
επηιεθηηθή αηξνθία ηνπ ινμνύ έζσ πιαηύ επί νηδήκαηνο ηνπ
γόλαηνο κπνξεί λα εμεγήζεη ηελ απμεκέλε ζπρλόηεηα ησλ
επηγνλαηηδνκεξηαίσλ ζπκπησκάησλ κεηά από ηξαπκαηηζκό ή
παζνινγία ηνπ γόλαηνο. Ηιεθηξνκπνγξαθηθέο κειέηεο
θπζηνινγηθώλ αηόκσλ απέδεημαλ όηη ε ζρέζε έζσ πιαηύ κε έμσ
πιαηύ πξέπεη λα είλαη 1:1 . Δάλ ε ηάζε ηνπ έζσ πιαηύ
αδπλαηίζεη ή ε ηάζε ηνπ έμσ πιαηύ είλαη πην ηζρπξή από ηνλ
έζσ ηόηε αιιάδεη ε θαηαλνκή ηεο πίεζεο ζηηο αξζξηθέο
επηθάλεηεο ηεο επηγνλαηίδαο θαη ζπγθεληξώλεηαη ζηελ
εμσηεξηθή αξζξηθή επηθάλεηα κε ζπλέπεηα λα επεξεάδεη
δπζκελώο ηελ ζξέςε ηνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ θαη λα
εκθαλίδνληαη εθθπιηζηηθέο αιιαγέο. Δπνκέλσο έλαο από ηνπο
ζηόρνπο ηεο ζεξαπείαο είλαη λα δηεπθνιπλζεί ε ηζνξξνπία
αλάκεζα ζηηο έζσ θαη έμσ δνκέο ώζηε ην θνξηίν κέζα ζηελ
άξζξσζε λα θαηαλεκεζεί όζν ην δπλαηόλ πην νκαιά δεδνκέλνπ
όηη ε ζπκπηεζηηθή δύλακε ζηελ επηγνλαηίδνκεξηαία άξζξσζε
απμάλεη όζν απμάλεη ε θάκςε ηνπ γόλαηνο.

Άιινη παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ δπζκελώο ηνλ
επηγνλαηηδνκεξηαίν ξπζκό θαη λα πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα
είλαη :
- Βιαηζνγσλία πνπ κεηαθηλεί ηελ επηγνλαηίδα πξνο ηα έμσ
θαη απμάλεη ηελ γσλία Q. (ε γσλία Q ζρεκαηίδεηαη από
ηελ ηνκή ηεο γξακκήο έιμεο ηνπ 4θαινπ θαη ηεο επζείαο
πνπ ελώλεη ην θέληξν ηεο επηγνλαηίδαο κε ην θλεκηαίν
θύξησκα. Φπζηνινγηθά όξηα γσλίαο Q= 15ν κε 20ν .)
- θηρηέο δνκέο εμσηεξηθά ηνπ γόλαηνο
- Διαηησκαηηθή κεραληθή ηνπ άθξνπ πόδα. Πρ.
Πιαηππνδία, θπινπνδία θιπ.
- Γηαηαξαρή ηνπ εθηαηηθνύ κεραληζκνύ ηνπ επηγνλαηηδηθνύ
ηέλνληα πξνθαιεί ραιάξσζε ηεο επηγνλαηηδνκεξηαίαο
άξζξσζεο
- Αβαζήο κεξηαία αύιαθα
- Δπζπαζκόο ηεο θπξηόηεηαο ηνπ έμσ πεξηαίνπ θνλδύινπ.
- Μεγάιε έμσ ζηξνθή ηεο θλήκεο.
- Γπζκνξθία επηγνλαηίδαο
ε όιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ε επηγνλαηίδα
νδεγείηαη ζε ιάζνο ζέζε κε απνηέιεζκα ηα θνξηία πνπ
δέρεηαη ε άξζξσζε λα ζπκπηέδνπλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν
ζεκείν ηνπ ρόλδξνπ πεξηζζόηεξν από όζν επηηξέπνπλ ηα
όξηα ηεο αληνρήο ηνπ. Οπνηαδήπνηε όκσο θαη αλ είλαη ε
αηηία ,ν επηγνλαηηδνκεξηαίνο πόλνο εκθαλίδεηαη ζρεδόλ ζε
θάζε θίλεζε ηεο άξζξσζεο ηεο επηγνλαηίδαο όηαλ απηή
ππεξδξαζηεξηνπνηείηαη. Όζν παξαηείλεηαη ν ρξόλνο
παξακνλήο ηεο αηηίαο πνπ πξνθαιεί ηνλ
επηγνλαηηδνκεξηαίν πόλν πηζαλόηαηα ζα νδεγήζεη ζε
ρνλδξνπάζεηα ηεο επηγνλαηίδαο ή αθόκα θαη ζε
νζηεναξζξίηηδα απηεο.

Κλινική Εξέταση

Η θιηληθή εμέηαζε δηαπηζηώλεη ηελ λεπξνκπνζθειεηηθή
δηάγλσζε θαη θαζνξίδεη ηνπο αηηηνινγηθνύο παξάγνληεο ησλ
ζπκπησκάησλ ηνπ αζζελνύο έηζη ώζηε λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί
ε θαηάιιειε ζεξαπεία. ην ηζηνξηθό, ν θπζηθνζεξαπεπηήο
πξέπεη λα αληρλεύζεη ηελ πεξηνρή ηνπ πόλνπ, ηνλ ηύπν, ην
ηζηνξηθό έλαξμεο ηνπ πόλνπ, ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη αλ
ππάξρεη ζρεηηθό νίδεκα ,θξηγκόο ή ππνρώξεζε ηνπ γόλαηνο.
Απηό καο δίλεη κηα έλδεημε ηεο δνκήο πνπ έρεη ηελ βιάβε θαη
κηα πηζαλή δηάγλσζε.
Ο αζζελήο κε επηγνλαηηδνκεξηαίν πόλν, ζπλήζσο
παξαπνλείηαη γηα βαζύ δηάρπην πόλν ζηελ πξόζζηα επηθάλεηα
ηνπ γόλαηνο, ν νπνίνο επηδεηλώλεηαη κε ην αλέβαζκα ζθάιαο
θαη ην παξαηεηακέλν θάζηζκα κε ην γόλαην ζε θάκςε
«ζύλδξνκν ζεάηξνπ». Ο θξηγκόο, ην ήπην νίδεκα, ην θιείδσκα
είλαη θνηλά ζπκπηώκαηα πνπ όκσο, πξέπεη λα
δηαθνξνδηαγλσζηνύλ από ελδναξζξηθή θλεκνκεξηαία
παζνινγία. Δπίζεο πξέπεη λα γλσξίδνπκε όηη ε νζθπτθή κνίξα
θαη ην ηζρίν κπνξνύλ κεξηθέο θνξέο λα αλαθέξνπλ ζπκπηώκαηα
ζην γόλαην.
Δπίζεο ζα εμεηάζνπκε ηελ επζπγξάκκηζε ησλ άθξσλ ζηελ
όξζηα ζηάζε γηα ηπρόλ βηνκεραληθέο αζπκκεηξίεο. Όπσο ε έζσ
ζηξνθή ηνπ κεξνύ, ε πξόζζηα θαη νπίζζηα θιίζε ηεο ιεθάλεο,
ππεξεθηαηηθά γόλαηνο, ξαηβνγσλία ή βιαηζνγσλία θαη ν
αλώκαινο πξεληζκόο ηνπ άθξνπ πόδα επεξεάδνπλ ην πξόηππν
βάδηζεο ηνπ αζζελνύο. Γηα λα επηβεβαηώζνπκε ηελ δηάγλσζε
πξνζπαζνύκε κε θιηκάθσζε ησλ δπλάκεσλ λα αλαπαξάγνπκε
ηα ζπκπηώκαηα ρσξίο απηά λα γίλνληαη ζηξεζνγόλα. Πρ.
Αλέβαζκα ζθάιαο ή βαζύ θάζηζκα.
ηε ζπλέρεηα από ύπηηα ζέζε ζα εμεηάζνπκε γηα ηπρόλ
ελδναξζξηθή παζνινγία ηεο άξζξσζεο. Μπνξνύκε λα
εμεηάζνπκε ηηο παζεηηθέο θηλήζεηο ηεο άξζξσζεο. Δμεηάδνπκε
ηνπο νπίζζηνπο κεξηαίνπο , ηνλ ιαγνλνςνίηε ,ηνλ νξζό κεξηαίν,
ηνλ ηείλνληα ηελ πιαηεία πεξηηνλία, ηνπο γαζηξνθλήκηνπο θαη
ππνθλεκίδηνπο κύεο σο πξνο ηελ ειαζηηθόηεηα ηνπο. Δπίζεο
κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε ηελ ζέζε ηεο επηγνλαηίδαο ζε
ζρέζε κε ηνλ κεξό, εμεηάδνληαο ηελ νιίζζεζε, ηελ πιάγηα
θιίζε , ηελ πξνζζηνπίζζηα θιίζε θαη ηελ ζηξνθή.

Θεραπεία
Οη ζηόρνη ηεο ζεξαπείαο ησλ επηγνλαηηδνκεξηαίσλ
πξνβιεκάησλ είλαη λα βειηηώζνπλ ηε ζέζε ηεο επηγνλαηίδαο θαη
λα βειηηώζνπλ επίζεο ηελ κεραληθή ηνπ θάησ άθξνπ. Η θαιή
ζέζε ηεο επηγνλαηίδαο επηηπγράλεηαη κε ηελ δηάηαζε ησλ
ζθηρηώλ εμσηεξηθώλ δνκώλ θαη αιιάδνληαο ην πξόηππν
ελεξγνπνίεζεο ηνπ έζσ ινμνύ κεξηαίνπ.
Οη ζθηρηέο πιάγηεο δνκέο κπνξνύλ λα δηαηαζνύλ παζεηηθά
θαη από ηνλ ζεξαπεπηή πνπ θηλεηνπνηεί ηνπο εμσηεξηθνύο
θαζεθηηθνύο θαη ηελ ιαγνλνθλεκηαία ηαηλία θαη από ηνλ αζζελή
ν νπνίνο δηαηείλεη κόλνο ηνπ κε επαλαιακβαλόκελεο θηλήζεηο. Η
πιένλ απνηειεζκαηηθή δηάηαζε ζηνπο βξαρπκέλνπο
θαζεθηηθνύο ζπλδέζκνπο επηηπγράλεηαη κε παξαηεηακέλε
εθαξκνγή αλειαζηηθώλ tape. Οη δηαηάζεηο πξέπεη λα
εθαξκόδνληαη θαη ζε άιιεο αλειαζηηθέο κπτθέο νκάδεο. Όπσο
δηάηαζε νξζνύ κεξηαίνπ, νπίζζησλ κεξηαίσλ, γαζηξνθλεκίνπ
θαη ππνθλεκηδίνπ ηείλνληα ηελ πιαηεία πεξηηνλία.
ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο απνθαηάζηαζεο πξέπεη λα δνζεί
έκθαζε ζηνλ ζπγρξνληζκό ηεο ζύζπαζεο ηνπ έζσ πιαηύ κπ ζε
ζρέζε κε ηνλ έμσ πιαηύ κπ. Ο έζσ πιαηύο πξέπεη λα ζπζπαζηεί
ιίγν λσξίηεξα από ηνλ έμσ πιαηύ. ηελ εθπαίδεπζε απηή
κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ πνιύ ηα κεραλήκαηα biofeedback. Έρεη
βξεζεί όηη ελεξγνπνηώληαο ηνλ κεγάιν πξνζαγσγό κπ ζα
πξνθαιέζεη αύμεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ έζσ πιαηύ
κεξηαίνπ. Καιή άζθεζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ έζσ πιαηύ κπ είλαη
:ν αζζελήο θαζηζηόο, θάκςε γόλαηνο 30ν. Ο αζζελήο θάλεη
έθηαζε γόλαηνο θαη έζσ ζηξνθή θλήκεο. Η αληίζηαζε
εθαξκόδεηαη ζηνλ άθξν πόδα θαη ζηελ θλήκε από ηνλ
ζεξαπεπηή. ύζπαζε 10’’, ραιάξσζε 10’’ , ζε 10 επαλαιήςεηο.
Οη δξαζηεξηόηεηεο κε θόξηηζε πξέπεη λα αξρίζνπλ λσξίο
θαηά ηελ απνθαηάζηαζε γηα λα βειηηώζνπλ ηελ ελεξγνπνίεζε
ηνπ έζσ πιαηύ κπόο ζηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Μηα
ρξήζηκε άζθεζε είλαη κηθξνύ εύξνπο θηλήζεηο θάκςεο θαη
έθηαζεο ηνπ γόλαηνο κε ηα πόδηα αλνηρηά, δειαδή κηθξά βαζηά

θαζίζκαηα από όξζηα ζηάζε. ηε ζπλέρεηα εθαξκόδνληαη
θηλήζεηο κπξνο θαη πίζσ ηνπ θνξκνύ όπσο ζηελ μηθαζθία κε
θάκςε γόλαηνο 70 ν. Δάλ ηα κηθξά βαζηά θαζίζκαηα είλαη
αζπκπησκαηηθά πξνρσξνύκε ζην αλεβνθαηέβαζκα
ζθαινπαηηνύ. Ο αξηζκόο ησλ επαλαιήςεσλ πνπ εθηειεί ν
αζζελήο πξέπεη λα απμάλεηαη θαζώο ην επίπεδν ηθαλόηεηαο
βειηηώλεηαη, επεηδή ν έμσ πιαηύο είλαη ζηαζεξνπνηόο κπο θαη ε
εμάζθεζε ηεο αληνρήο ηνπ είλαη ν ηειηθόο ζηόρνο. Η αύμεζε
ησλ δπλάκεσλ πξέπεη λα είλαη πξννδεπηηθή ρσξίο λα
πξνθαινύληαη ηα ζπκπηώκαηα. Σειηθά νη αζθήζεηο
ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη ηδηνδεθηηθόηεηαο είλαη απαξαίηεηεο γηα
ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε.
Συμπερασματικά ε αλάγθε ηνπ ρεηξνπξγείνπ γηα ηνλ
επηγνλαηηδνκεξηαίν πόλν έρεη ζρεδόλ παξακεξηζηεί ράξηλ ηεο
αηηηνινγίαο ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ. Η δηόξζσζε ηεο ζέζεο ηεο
επηγνλαηίδαο κε tape , ε δηάηαζε ησλ ζθηρηώλ δνκώλ, ε
εμάζθεζε γηα ελδπλάκσζε ηνπ έζσ πιαηύ κεξηαίνπ θαη ε
δηόξζσζε ηεο ειαηησκαηηθήο κεραλήο ηνπ θάησ άθξνπ δίλεη ηε
ιύζε ζηα ζπκπηώκαηα. Ωζηόζν ν αζζελήο πξέπεη λα γλσξίδεη
όηη ηα ζπκπηώκαηα ειέγρνληαη, δελ ζεξαπεύνληαη θαη όηη ν
επηγνλαηηδνκεξηαίνο πόλνο κπνξεί λα ππνηξνπηάζεη, ηδίσο όηαλ
έρεη απμεζεί ην επίπεδν ηεο δξαζηεξηόηεηαο θ έρεη ππάξμεη θελό
ζην πξόγξακκα ζεξαπείαο.

