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• Σκοπός: Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της διήθησης της γαστροκνημίας με 
ρουπιβακαίνη 7.5% (αναισθητικό) στην αντιμετώπιση της πελματιαίας 
απονευρωσίτιδας.

• Υλικό & Μέθοδος: Σε τυχαιοποιημένη προοπτική μελέτη συμμετείχαν 32 ασθενείς με 
πελματιαία απονευρωσίτιδα (22 γυναίκες και 10 άνδρες, ηλικίας 42±5.1 ετών). Οι 
ασθενείς χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες ανάλογα με το είδος θεραπείας που 
έλαβαν. 16 ασθενείς έλαβαν θεραπεία με διήθηση των  επώδυνων σημείων 
πυροδότησης πόνου της γαστροκνημίας με αναισθητικό ρουπιβακαίνη 7.5% (Ομάδα 
1). Οι άλλοι 16 ασθενείς έλαβαν θεραπεία με αντίστοιχη διήθηση της γαστροκνημίας
με  διάλυμα φυσιολογικού ορού 0.9%  (Ομάδα 2). Οι διηθήσεις ολοκληρώθηκαν σε 3 
συνεδρίες (ανά εβδομάδα.) Επιπλέον και οι δύο ομάδες έλαβαν το ίδιο πρόγραμμα 
διατάσεων της γαστροκνημίας, την εφαρμογή νυκτερινού νάρθηκα διατήρησης της 
ποδοκνημικής σε ουδέτερη θέση και τη χορήγηση τραμαδόλης 50mg, 1 φορά την 
ημέρα από του στόματος, για 15 ημέρες. Έγινε καταγραφή του πόνου σύμφωνα με 
την κλίμακα VAS pain scale, 1, 6 και 12 μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας. Η 
στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο STATA 8.0.

Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου



• Αποτελέσματα: Οι δύο ομάδες δεν διέφεραν στατιστικώς σημαντικά 
ως προς το φύλο, την ηλικία, τη διάρκεια των συμπτωμάτων και την 
ένταση του πόνου. Στην ομάδα 1 σημειώθηκε μείωση της έντασης 
του πόνου από 7.3±1.4 πρίν τη θεραπεία σε 4.5±1.5 (1ο μήνα), 
3.5±1.3 (6 μήνες) και 3.2±1.6 (12 μήνες). Στην ομάδα 2 σημειώθηκε 
μείωση της έντασης του πόνου από 7.1±1.5 πρίν τη θεραπεία σε 
5.7±1.6 (1ο μήνα), 5.4±1.2 (6 μήνες) και 5.1±1.7 (12 μήνες). Η ομάδα 
1 παρουσίασε σημαντική βελτίωση του πόνου στους 6 και 12 μήνες 
μετά την έναρξη της θεραπείας σε σχέση με την Ομάδα 2 (p<0.05).

• Συμπέρασμα: Η διήθηση της γαστροκνημίας με ρουπιβακαίνη
διευκολύνει το πρόγραμμα διατάσεων με αποτέλεσμα την 
σημαντική ανακούφιση από τον πόνο της πελματιαίας 
απονευρωσίτιδας.
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