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Ειζαγωγή: Η αζιεηηθή εβαιγία απνηειεί κία πησρά θαηαλνεηή αζιεηηθή θάθσζε, πνπ

ραξαθηεξίδεηαη από παξνπζία άιγνπο ζηελ θαηώηεξε θνηιηαθή ρώξα, κε ζπλνδό

επαηζζεζία ζηελ εβηθή ζύκθπζε. Απνδίδεηαη, κεηαμύ άιισλ, ζηε δηαηαξαρή ηνπ θνηλνύ

θαηαθπηηθνύ ηέλνληα θαη ηεο απνλεύξσζεο ηνπ νξζνύ θνηιηαθνύ κπόο θαη ηνπ καθξνύ

πξνζαγσγνύ. Αλ θαη ππνινγίδεηαη όηη 5-18% ησλ αζιεηώλ παξνπζηάδνπλ θάπνηα ζηηγκή

αληίζηνηρε ζπκπησκαηνινγία, νη βηβιηνγξαθηθέο πεγέο πνπ αθνξνύλ ζηελ

αηηηνπαζνγέλεηα, ζηελ θιηληθή εηθόλα, ζηε δηάγλσζε θαη αληηκεηώπηζε, είλαη ζπρλά

αληηθξνπόκελεο.



Υλικό: Άξξελ 17 εηώλ, αζιεηήο ζηίβνπ, πξνζήιζε

αηηηώκελνο από ηξηκήλνπ άιγνο δεμηάο βνπβσληθήο

ρώξαο κε αληαλάθιαζε ζηελ θαηώηεξε δεμηά

θνηιηαθή ρώξα. . Πξνζθόκηζε πξόζθαηε εμέηαζε

δπλακηθνύ ππεξήρνπ, αξλεηηθή γηα βνπβσλνθήιε.

Από ην ηζηνξηθό θαη ηελ θιηληθή εμέηαζε εηέζε ε

δηάγλσζε ηεο αζιεηηθήο εβαιγίαο, πνπ

επηβεβαηώζεθε από ηνλ απεηθνληζηηθό έιεγρν.

Ο αζζελήο αξλήζεθε επεκβαηηθή αληηκεηώπηζε ηνπ

άιγνπο θαη αληηκεησπίζηεθε ζπληεξεηηθά κε

πξόγξακκα αζθήζεσλ, 3-5 εκέξεο ηελ εβδνκάδα:

Σηο πξώηεο 4 εβδνκάδεο εθάξκνζε αζθήζεηο

θιεηζηήο αιπζίδαο γηα βειηίσζε ηεο επιπγηζίαο ηνπ

ιαγνλνςντηε, ηεηξαθέθαινπ, νπίζζησλ κεξηαίσλ,

έζσ, έμσ ζηξνθέσλ θαη πξνζαγσγώλ ηνπ κεξνύ

θαη αζθήζεηο ζηαζεξνπνίεζεο θνξκνύ.

Αθνινύζεζαλ γηα 8 εβδνκάδεο αζθήζεηο

ελδπλάκσζεο θαη θηλεηνπνίεζε ησλ αξζξώζεσλ ζε

πνιιαπιά πεδία θίλεζεο.

Πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε θαηαγξάθεθαλ ε 
επαηζζεζία ηνπ αζζελή ζε θιηληθέο δνθηκαζίεο 
όπσο ην squeeze test ηεο εβηθήο ζύκθπζεο θαη ε 
ππό αληίζηαζε πξνζαγσγή ησλ ηζρίσλ ζηηο 0, 45 
θαη 90 κνίξεο θάκςε, ελώ ε παξνπζία άιγνπο  
θαηαγξάθεθε κε βάζε ηελ θιίκαθα Numeric Pain 
Rating Scale (NPRS). 

Κλινική εκηίμηζη και καηαγπαθή άλγοςρ αζθενούρ.

Αποηελέζμαηα: Με ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο

απνθαηάζηαζεο θαηαγξάθεθε ζεκαληηθή βειηίσζε
ηόζν ζην άιγνο ηνπ αζζελνύο βάζε ηεο NPRS, όζν
θαη ζηελ επαηζζεζία θαηά ηηο θιηληθέο δνθηκαζίεο
επαλειέγρνπ.

Απσική 

Εκηίμηζη

Πέπαρ

ππογπάμμαηορ 

12 εβδομάδων

Μπτθή Ιζρύο 5/5 5/5

Squeeze Test (+) (-)

NPRS 5/10 2/10



Ακηινολογικόρ έλεγσορ ηος αζθενή καηά ηην ππώηη εκηίμηζη 

με εμθανείρ αλλοιώζειρ οζηεΐηιδαρ ηηρ ηβικού οζηού (ΔΕ).

Σςμπεπάζμαηα: Η ζπληεξεηηθή αληηκεηώπηζε κε έλα

εμαηνκηθεπκέλν θιηκαθνύκελν πξόγξακκα αζθήζεσλ

θαίλεηαη λα απνηειεί κία απνηειεζκαηηθή κέζνδν

απνθαηάζηαζεο ηεο αζιεηηθήο εβαιγίαο θαη ζα πξέπεη

λα εθαξκόδεηαη πξνηνύ παξαπεκθζεί ν αζζελήο γηα

ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε.
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MRI λεκάνηρ με παθολογικό μαγνηηικό ζήμα δεξιού ηβικού 

οζηού, πος ενιζσύεηαι με ηη σοπήγηζη ζκιαγπαθικού.


