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 ΠΕΛΜΑΣΙΑΙΑ ΑΠΟΝΕΤΡΩΙΣΙΔΑ / ΑΠΟΝΕΤΡΩΙΟΠΑΘΕΙΑ 

Σι είναι 

Η πελματιαία απονεφρωςθ είναι μια δεςμίδα ινϊν που ςυνδζει τθν κάτω επιφάνεια τθσ πτζρνασ με τα μετατάρςια. 

Βοθκά ςτθν διατιρθςθ του ςχιματοσ του ποδιοφ και τθσ ποδικισ καμάρασ. Όταν πάςχει (ωσ ςυνζπεια μεγάλθσ 

τάςθσ ςυνικωσ) προκαλεί πόνο και αυτι είναι θ κατάςταςθ που ονομάηουμε ‘πελματιαία απονευρωςιοπάκεια’.  Ο 

πόνοσ χαρακτθριςτικά εμφανίηεται το πρωί, ςτο πρϊτο βιμα αφοφ ςθκωκεί από το κρεβάτι ο αςκενισ και γενικά  

μετά από μια περίοδο ανάπαυςθσ. 

Συχνά ςτισ ακτινογραφίεσ υπάρχει μια οςτικι ‘άκανκα’ ςτθν πτζρνα και,  λανκαςμζνα, αποδίδεται ς’ αυτι ο πόνοσ. 

Δεν είναι θ άκανκα που προκαλεί τον πόνο, αλλά θ πελματιαία απονεφρωςθ που προςφφεται ςτθν ίδια περιοχι. 

Ποιοφσ αφορά 

Εμφανίηεται ςε όλεσ τισ θλικίεσ. Μπορεί να αφορά άτομα των οποίων θ εργαςία απαιτεί πολφωρθ ορκοςταςία, 

μεςιλικεσ με χαμθλό επίπεδο δραςτθριοτιτων, αλλά και ακλθτζσ. 

Πωσ προκαλείται 

Είναι ςυνικωσ λειτουργικό και όχι ανατομικό πρόβλθμα. Σχετίηεται με μεγάλθ τάςθ ςτουσ μυσ τθσ γάμπασ και του 

πζλματοσ. Συχνά οι ίδιοι αςκενείσ ζχουν και πόνο ςτον Αχίλλειο τζνοντα ι κράμπεσ (μεγάλθ τάςθ ςτουσ μυσ τθσ 

γάμπασ). Κατά τθ βάδιςθ υπάρχει θ τάςθ να ανυψϊνεται θ πτζρνα από το ζδαφοσ νωρίσ και αυτό μεταδίδει τθν 

πίεςθ ςτο πζλμα και τα μετατάρςια. Η ‘υπερφόρτιςθ’ τθσ πελματιαίασ απονεφρωςθσ, προκαλεί 

‘μικροτραυματιςμοφσ’, τοπικό οίδθμα εςωτερικά και πόνο. Όταν το πόδι αναπαφεται (δεν φορτίηει) όπωσ για 

παράδειγμα όταν κοιμόμαςτε, παίρνει μια κζςθ πελματιαίασ κάμψθσ. Στθ κζςθ αυτι θ πελματιαία απονεφρωςθ 

ςυρρικνϊνεται. Μόλισ το πόδι πατιςει ςτο ζδαφοσ και φορτίςει, προκαλείται απότομθ διάταςθ ςτθν πάςχουςα 

πελματιαία απονεφρωςθ (ςαν να τεντϊνει μια χορδι) και προκαλείται πόνοσ. 

Διάγνωςθ 

Βαςίηεται ςτθν κλινικι εξζταςθ. Η μαγνθτικι τομογραφία δίνει πλθροφορίεσ για τθν ζκταςθ του προβλιματοσ και 

για το αν ςυνυπάρχουν άλλα προβλιματα ςτο πόδι. Οι απλζσ ακτινογραφίεσ βοθκοφν κι αυτζσ ςτον αποκλειςμό 

άλλθσ πακολογίασ (πχ κάταγμα εκ κοπϊςεωσ ςτθν πτζρνα, αρκρίτιδα υπαςτραγαλικισ) που ϋμιμείται’ τον πόνο 

ςτθν ίδια περιοχι. 

Φυςικι εξζλιξθ 

Αντίκετα με τθν αρκρίτιδα, θ πάκθςθ τθσ πελματιαίασ απονεφρωςθσ δεν εξελίςςεται. Μπορεί να ταλαιπωριςει τον 

αςκενι για αρκετό καιρό (ωσ και 1,5 με 2 χρόνια), αλλά ςυνικωσ βελτιϊνεται. 
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Θεραπεία 

Μακροπόκεςμα, ο πόνοσ υποχωρεί. Στα αρχικά ςτάδια όμωσ καμιά κεραπευτικι ςτρατθγικι δεν ζχει απόλυτθ 

επιτυχία. Τα ποςοςτά επιτυχίασ είναι περίπου 75%. Γι αυτό, αρχικά ενδείκνυται μθ χειρουργικι κεραπεία όςο 

ζντονο κι αν είναι το πρόβλθμα.  

Η βάςθ τθσ κεραπευτικισ ςτρατθγικισ είναι θ φυςιοκεραπεία που ζχει ςτόχο τθν ‘ζκκεντρθ διάταςθ’ των μυϊν 

τθσ γάμπασ και τθσ ίδιασ τθσ πελματιαίασ απονεφρωςθσ. Απαιτείται κακθμερινι εκτζλεςθ των αςκιςεων 

(προτιμότερο το πρωί, μόλισ ςθκωκεί από το κρεββάτι), για 3 μινεσ. 

 

Οι νυχτερινοί νάρκθκεσ που κρατοφν το πζλμα ςε ορκι γωνία βοθκοφν (αποτρζπουν τθ ςυρρίκνωςθ κατά τθ 

νφχτα, όταν το πόδι δεν φορτίηει). 

Ενζςεισ κορτιηόνθσ τοπικά βοθκοφν προςωρινά τον πόνο, ϊςτε ο αςκενισ να μπορεί να κάνει τισ αςκιςεισ. 

Μαλακά υποκζματα (πάτοι ςιλικόνθσ) ςτο παποφτςι κάτω από τθν πτζρνα ανακουφίηουν τον πόνο. 

Μια νζα μορφι κεραπείασ (πάντα ςε ςυνδυαςμό με τθ φυςιοκεραπεία – διατάςεισ) είναι θ χριςθ ακουςτικών 

κυμάτων (extracorporeal shock wave therapy) με μια τεχνικι όμοια με τθ λικοτριψία ςτο νεφρό. Μια ςυςκευι 

παράγει κφματα πάνω από τθν περιοχι του μζγιςτου πόνου. Αυτό απαιτεί 3 ςυνεδρίεσ των 15’. Τα κφματα αυτά 

προκαλοφν αλλαγζσ ςτουσ ιςτοφσ και βοθκοφν ςτθν εποφλωςθ του προβλιματοσ. 

Χειρουργικι κεραπεία ενδείκνυται αν δεν επζλκει βελτίωςθ των ςυμπτωμάτων μετά από 6 μινεσ μθ χειρουργικισ 

κεραπείασ / φυςιοκεραπείασ. Σπάνια επεμβαίνουμε ςτθν ίδια τθν πελματιαία απονεφρωςθ, αφοφ διατομι τθσ 

μπορεί να προκαλζςει πτϊςθ τθσ ποδικισ καμάρασ, πλατυποδία, πόνο από τισ αρκρϊςεισ και ςταδιακά αρκρίτιδα.  

Αν οι μυσ τθσ γάμπασ ζχουν μεγάλθ τάςθ (διαπιςτϊνεται από τθν κλινικι εξζταςθ) θ κατάλλθλθ επζμβαςθ είναι θ 

επιμικυνςι του γαςτροκνθμίου, που γίνεται με τομι 4-5 εκατοςτϊν ψθλά ςτθ γάμπα, πίςω από το γόνατο. Είναι 

μια απλι επζμβαςθ, με πολφ χαμθλό ποςοςτϊν επιπλοκϊν, που δεν απαιτεί μεγάλο χρόνο αποκατάςταςθσ, οφτε 

ακινθτοποίθςθ με νάρκθκα ι γφψο.  


