
Στόχος της αποκατάστασης των κακώ-
σεων στον πρόσθιο πόδα είναι ο ασθε-
νής να περπατά με όλο του το πέλμα, 

χωρίς να υπάρχουν επώδυνοι τύλοι κάτω 
από τις βάσεις των μεταταρσίων, με σωστή 
λειτουργία όλων των αρθρώσεων, χωρίς συρ-
ρικνώσεις στους τένοντες ή δυσκαμψία των 
αρθρώσεων και φυσικά με τη δυνατότητα 
να προσαρμόζει τη βάδισή του ακόμα και σε 
ανώμαλο έδαφος, όπου απαιτείται η γρήγο-
ρη εναλλαγή του πρηνισμού και υπτιασμού 
του άκρου ποδός.
Για	να	επιτευχθούν	οι	στόχοι	της	αποκατά
στασης,	αξιολογείται	η	αιματική	και	λεμφική	
κυκλοφορία	της	περιοχής,	η	ακεραιότητα	των	
τενόντων	και	των	ελύτρων	τους,	η	κινητικότη
τα	των	ταρσομεταταρσίων	και	μεταταρσοφα
λαγγικών	αρθρώσεων	καθώς	και	η	λειτουργία	
των	αυτόχθονων	και	ετερόχθονων	μυών	του	
άκρου	ποδός.
Ιδιαίτερη	έμφαση,	στα	πλαίσια	της	αποκατά
στασης	των	κακώσεων	του	πρόσθιου	ποδός,	
συντηρητικά	ή	μετεγχειρητικά,	δίδεται	στην	
ακεραιότητα	του	ινολιπώδους	ιστού	των	μετα
ταρσίων.	Την	πελματιαία	επιφάνεια	του	άκρου	
ποδός	διαπερνούν	εγκάρσια	διαφράγματα,	
ανάμεσα	στα	οποία	βρίσκονται	τα	προσκέφα
λα	και	τα	λιπώδη	σώματα.	Εμπρός	από	τα	
διαφράγματα	βρίσκεται	το	εγκάρσιο	πέταλο	
και	η	επιπολής	κατάφυση	της	πελματιαίας	
απονεύρωσης.	Μέσα	από	αυτό	το	δίκτυο	δια
φραγμάτων	που	στηρίζει	τους	περιβάλλοντες	
ιστούς	περνούν	οι	τένοντες,	τα	αγγεία	και	τα	
νεύρα	που	προέρχονται	από	τα	εν	τω	βάθει	
στρώματα	του	ποδός	και	των	δακτύλων.	Το	
οίδημα	και	ο	σχηματισμός	του	ουλώδους	ιστού	
που	παρατηρείται	στην	περιοχή	μετά	από	κα
κώσεις	ή	χειρουργικές	επεμβάσεις	επηρεάζουν	
άμεσα	την	ευαίσθητη	αυτή	κατασκευή,	την	
αγωγιμότητα	των	νεύρων	και	την	κυκλοφο
ρία	του	αίματος.	Σκοπός	της	αποκατάστασης	
είναι	η	σωστή	λειτουργία	των	προσκέφαλων	

των	μεταταρσίων.

Κακώσεις πρόσθιου ποδός

1. Οξεία φάση
Στην	οξεία	φάση	όλες	οι	κακώσεις	του	πρό
σθιου	ποδός	αντιμετωπίζονται	ικανοποιητικά	
με	την	εφαρμογή	της	τετράδας	ΚΑΠΑ	(Κρυο
θεραπεία,	Ανάπαυση,	Περίδεση	και	Ανύψω
ση)	του	μέλους1.	Αμέσως	μετά	την	κάκωση,	
η	περιοχή	έχει	ανάγκη	ανάπαυσης	ώστε	να	
ευοδωθεί	η	διαδικασία	της	επούλωσης	των	
ιστών.	Οι	βακτηρίες,	οι	νάρθηκες,	η	περίδεση	
ή	ακόμα	και	η	εφαρμογή	γύψινου	επιδέσμου	
ωφελούν	στη	διατήρηση	της	κατάλληλης	
ανατομικής	θέσης	και	στην	ευθυγράμμιση	
των	αρθρώσεων	της	περιοχής.	Η	κρυοθερα
πεία	εφαρμόζεται	με	την	έννοια	των	ψυχρών	
επιθεμάτων	ή	της	παγομάλαξης.	Η	περίοδος	
εφαρμογής	του	ψυχρού	επιθέματος	δε	θα	
πρέπει	να	υπερβαίνει	τα	1520	λεπτά,	λόγω	
του	κινδύνου	της	βλάβης	των	τριχοειδών	αγ
γείων	της	περιοχής1.	Παράλληλα,	ωφέλιμη	
είναι	και	η	συνδυασμένη	εφαρμογή	διατάσεων	
των	μυών	της	περιοχής,	για	τις	οποίες	εκπαι
δεύεται	ο	παθών.	Η	περίδεση	εφαρμόζεται	
αμέσως	μετά	την	κάκωση,	υπό	την	έννοια	είτε	
των	ελαστικών	επιδέσμων	ή	αυτοκόλλητων	
ελαστικών	ταινιών	(υλικά	taping).	Οι	ελαστικές	
κάλτσες	αντικαθιστούν	τους	νάρθηκες	ή	τους	
γύψινους	επιδέσμους	και	βοηθούν	σημαντικά	
στην	αντιμετώπιση	του	οιδήματος	την	περίοδο	
που	αρχίζει	η	φόρτιση	του	μέλους	μετά	την	
ακινητοποίηση.

Η	ανύψωση	του	μέλους	που	έχει	υποστεί	την	
κάκωση	βοηθά	σημαντικά	στην	πρόληψη	του	
οιδήματος,	ειδικά	τις	πρώτες	2448	ώρες.	Οι	ε
λαστικοί	επίδεσμοι,	οι	αυτοκόλλητες	ελαστικές	
ταινίες	και	οι	νάρθηκες	είναι	πολύ	καλά	ανεκτοί	
όταν	το	μέλος	βρίσκεται	σε	ανύψωση,	λόγω	
της	ελάττωσης	του	οιδήματος.	Η	ανύψωση	
του	μέλους	επιτυγχάνει	επίσης	τον	καλύτερο	
έλεγχο	του	οιδήματος	και,	σε	απώτερα	στάδια,	
της	αποκατάστασης.	Η	πρώιμη	και	προοδευ
τική	κινητοποίηση	του	άκρου	ενθαρρύνεται	
αμέσως	μετά	την	περίοδο	της	ακινητοποίη
σης.	Οι	ασκήσεις	βελτίωσης	και	διατήρησης	
της	τροχιάς	κίνησης	των	αρθρώσεων	(ROM)	
καθώς	και	ασκήσεις	διάτασης	εφαρμόζονται	
αμέσως	μετά	την	κρυοθεραπεία2.
Η	λειτουργική	περίδεση,	οι	ελαστικοί	επίδε
σμοι	και	κάποιοι	τύποι	ναρθήκων	επιτρέπουν	
την	πρώιμη	κινητοποίηση	του	άκρου	πόδος.	Η	
προσεκτική	παθητική	και	ενεργητική	κινητοποί
ηση	επίσης	συμβάλλουν	στην	απορρόφηση	
του	οιδήματος,	ενώ	παράλληλα	βοηθούν	
σημαντικά	στην	αύξηση	της	ελαστικότητας	
του	ουλώδους	ιστού	και	στην	αποφυγή	σχη
ματισμού	συμφύσεων	ανάμεσα	στους	περιβάλ
λοντες	ιστούς.	Ταυτόχρονα	ενεργοποιείται	και	
η	κυκλοφορία	της	περιοχής	περιορίζοντας	το	
οίδημα.	Η	ανάκτηση	της	τροχιάς	κίνησης	όλων	
των	αρθρώσεων	του	άκρου	ποδός	αποτελεί	
προτεραιότητα	μόλις	ελαττωθεί	ο	πόνος	και	η	
κίνηση	των	αρθρώσεων	είναι	ανεκτή.	Η	παθη
τική	κινητοποίηση	συνήθως	είναι	ανεκτή	την	
πρώτη	μέρα	μετά	την	κάκωση	ή	τη	χειρουργική	
επέμβαση	και	πρέπει	να	εκτελείται	αργά	και	
με	προσοχή,	ώστε	να	αποτρέπεται	ο	πόνος	
και	ο	ερεθισμός	της	περιοχής	που	φλεγμαί
νει.	Προτιμότερη	είναι	η	κινητοποίηση	των	
αρθρώσεων	για	μικρό	χρονικό	διάστημα	και	
πολλές	φορές	την	ημέρα.	Κατά	τη	φάση	αυτή	
σημαντική	είναι	η	κινητοποίηση	που	προσφέ
ρεται	με	την	τεχνική	της	συνεχούς	παθητικής	
κινητοποίησης	(CPM)3.

2. Μέση φάση
Στο	στάδιο	αυτό	εφαρμόζονται	φυσικά	μέσα	
σε	συνδυασμό	με	κινησιοθεραπεία,	με	στόχο	
την	ανακούφιση	από	τον	πόνο,	τον	έλεγχο	του	
οιδήματος	και	της	φλεγμονής,	την	ανάκτηση	
της	τροχιάς	κίνησης	των	αρθρώσεων,	της	μυϊ
κής	δύναμης	και	των	λειτουργικών	δεξιοτήτων.	
Έτσι	κατά	την	περίοδο	αυτή	η	θεραπευτική	
αντιμετώπιση	περιλαμβάνει	εναλλαγή	θερμού
ψυχρού2,	Ηλεκτρικός	Διαδερμικός	Ηλεκτρικός	
Ερεθισμός	(TENS)4,	θεραπευτικοί	υπέρηχοι,	
Laser	χαμηλής	ισχύος,	μάλαξη5,	λεμφική	πα
ροχέτευση6,	Ηλεκτρικός	Μυϊκός	Ερεθισμός,	
Συνεχής	Παθητική	Κίνηση	(CPM)	και	η	μυϊκή	
ενδυνάμωση.	Στις	ασκήσεις	ενδυνάμωσης	
των	αυτόχθονων	μυών	του	ποδός	περιλαμ
βάνονται	δραστηριότητες	όπως	συλλήψεις	
μικρών	αντικειμένων	με	τα	δάκτυλα	και	ελιγμοί	
(όπως	η	τοποθέτηση	μιας	πετσέτας	πάνω	σε	
λείο	πάτωμα	και	η	προσπάθεια	να	κάνει	πιέτες	
στην	πετσέτα	με	τα	δάκτυλα).	Για	την	ενδυνά
μωση	των	δακτύλων	χρησιμοποιούνται	επίσης	
ειδικές	πλαστελίνες.

3. Φάση αποκατάστασης
Στο	στάδιο	αυτό	η	προσπάθεια	εστιάζεται	
στην	επανεκπαίδευση	της	βάδισης.	Η	βάδιση	
χωρίς	τη	χρήση	βοηθητικών	μέσων	αλλά	και	
χωρίς	εμφάνιση	δυσλειτουργίας	είναι	σημαντι
κή,	γιατί	η	βάδιση	από	τη	φύση	της	ασκεί	πίεση	

τους	ιστούς	που	έχουν	υποστεί	την	κάκωση,	
επιτείνοντας	τη	διαδικασία	της	φλεγμονής.	Η	
σωστή	φόρτιση	του	μέλους	αξιολογείται	συ
νεχώς	και	διορθώνεται.	Σε	καμία	περίπτωση	
δεν	επιτρέπεται	το	χαλαρό	τρέξιμο	(jogging)	
εάν	προηγούμενα	η	βάδιση	δε	γίνεται	με	το	
σωστό	τρόπο	και	εμφανίζεται	πόνος.	Από	τη	
στιγμή	που	θα	επιτραπεί	το	τρέξιμο,	συνιστάται	
η	απαραίτητη	προθέρμανση	και	οι	ασκήσεις	
διάτασης	των	αυτόχθονων	και	ετερόχθονων	
μυών	του	ποδός.	Στη	συνέχεια	προοδευτικά	
αυξάνεται	η	ταχύτητα,	αλλά	πραγματοποιού
νται	και	απότομες	στάσεις	και	επιταχύνσεις	κα
θώς	και	απότομες	αλλαγές	της	κατεύθυνσης,	
ώστε	να	προσεγγίσουν	τα	μέγιστα	επίπεδα	
της	απόδοσής	τους.

Ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας.	Οι	ιδιοδεκτικοί	
υποδοχείς	είναι	ιδιαίτερα	ευαίσθητοι	στη	λύση	
της	συνέχειας	των	περιαρθρικών	ιστών,	των	
συνδέσμων	και	των	τενόντων.	Η	διαταραγμέ
νη	ιδιοδεκτικότητα	οδηγεί	σε	επανάληψη	της	
κάκωσης	και	την	εγκατάσταση	αστάθειας	στην	
άρθρωση	(σχεδιάγραμμα).	Στόχος	της	ιδιοδε
κτικής	επανεκπαίδευσης	είναι	η	ανάκτηση	των	
αντανακλαστικών	του	μέλους6.

Ασκήσεις ενδυνάμωσης.	Στις	ασκήσεις	εν
δυνάμωσης	περιλαμβάνονται	 ισομετρικές	
συσπάσεις	διαφορετικών	μυϊκών	ομάδων.	Το	
πρόγραμμα	επίσης	περιλαμβάνει	ισοτονικές	
ασκήσεις	των	αυτόχθονων	και	ετερόχθονων	
μυών	που	εκτελούνται	με	τη	βοήθεια	ελαστικής	
αντίστασης	(ελαστικές	ταινίες	και	σωλήνες).	
Η	εφαρμογή	τους	στους	αυτόχθονες	μυς	του	
ποδός	απαιτεί	ιδιαίτερη	υπομονή	και	εφευρε
τικότητα	από	το	φυσικοθεραπευτή,	επειδή	
οι	κινήσεις	που	προκαλούν	στον	πόδα	και	
κυρίως	στα	δάκτυλα	είναι	συνήθως	μικρής	
έντασης	και	τροχιάς,	ενώ	στο	μεγαλύτερο	
ποσοστό	του	πληθυσμού	οι	κινήσεις	αυτές	
είναι	σε	σημαντικό	βαθμό	αδρανοποιημένες.	
Η	ισοκινητική	αξιολόγηση	πραγματοποιείται	
όταν	έχει	ανακτηθεί	πλήρης	τροχιά	κίνησης	σε	
όλες	τις	αρθρώσεις,	υπάρχει	πλήρης	φόρτιση	
του	μέλους	και	δεν	υπάρχουν	πλέον	σημεία	
φλεγμονής	και	οιδήματος.

Ασκήσεις διάτασης. Οι	ασκήσεις	διάτασης	
των	μυοτενόντιων	συνόλων	της	πελματιαίας	
επιφάνειας	του	ποδιού	εκτελούνται	με	την	
παθητική	έκταση	του	μεγάλου	και	των	υπό
λοιπων	δακτύλων	στις	μεταταρσοφαλαγγικές	
αρθρώσεις	και	την	ποδοκνημική4.	Οι	διατάσεις	
είναι	δυνατό	να	εκτελούνται	από	το	φυσικοθε
ραπευτή	ή	από	τον	ίδιο	τον	ασθενή	κατόπιν	
διδασκαλίας	των	ασκήσεων.	Στη	δεύτερη	
περίπτωση	αποτελεσματική	είναι	η	χρήση	

κεκλιμένων	επιπέδων.

Σύνδρομα Υπέρχρησης 
Πρόσθιου Ποδός

1. Μεταταρσαλγία και Hallux Valgus
Το	τρέξιμο	καθώς	και	τα	άλματα	υποβάλλουν	
τον	πρόσθιο	πόδα	σε	αυξημένες	λειτουργικές	
απαιτήσεις	συγκριτικά	με	τη	βάδιση.	Στο	τρέ
ξιμο	η	τροχιά	κίνησης	του	πρόσθιου	ποδός	
αυξάνεται	έως	και	50%	συγκριτικά	με	αυτήν	
που	εμφανίζεται	στη	βάδιση.	Στα	άτομα	που	
συμμετέχουν	σε	αθλητικές	δραστηριότητες	και	
εμφανίζουν	μεταταρσαλγία	και	hallux	valgus,	
διαταράσσεται	η	εμβιομηχανική	του	πρόσθιου	
ποδός.
Καθώς	το	πρώτο	μετατάρσιο	χωρίζεται	από	

το	δεύτερο	και	οδηγείται	σε	ραιβό	μετατάρ
σιο,	το	βάρος	μεταφέρεται	στο	δεύτερο	και	
τρίτο	μετατάρσιο.	Η	μεταβίβαση	αυτή	του	βά
ρους	οδηγεί	σε	μεταταρσαλγία	του	δεύτερου	
και	τρίτου	μεταταρσίου	και	συχνά	προκαλεί	
υπεξάρθρημα	των	μεταταρσοφαλαγγικών	
αρθρώσεων	και	γαμψοδακτυλία.	Στη	μελέτη	
της	μεταφοράς	του	κέντρου	των	πιέσεων	που	
ασκούνται	στο	πέλμα	κατά	τη	διάρκεια	της	
βάδισης,	στους	πάσχοντες	από	hallux	valgus	
και	μεταταρσαλγία,	παρατηρείται	ότι	από	τη	
περιοχή	της	πτέρνας	οι	πιέσεις	μεταφέρονται	
στην	περιοχή	της	κεφαλής	των	μεταταρσίων,	
με	μικρή	ή	καθόλου	συμμετοχή	του	μεγάλου	
δακτύλου	κατά	τη	φάση	της	φόρτισης.	Η	συμ
μετοχή	σε	αθλήματα,	όταν	η	λειτουργία	του	
πρόσθιου	ποδός	είναι	διαταραγμένη,	δυνατόν	
να	οδηγήσει	σε	χρόνιο	σύνδρομο	υπέρχρη
σης.	Συνήθη	συμπτώματα	στο	hallux	valgus	
είναι	η	εμφάνιση	πόνου	και	υμενίτιδας	στην	
έσω	εξόστωση	της	κεφαλής	του	πρώτου	
μεταταρσίου.	
Στη	μεταταρσαλγία	παρατηρούνται	υπεξάρ
θρημα	της	μεταταρσοφαλαγγικής	άρθρωσης,	
οίδημα	των	γύρω	ιστών,	ευαισθησία	στους	
τένοντες	των	πελματιαίων	καμπτήρων	και	
επώδυνοι	τύλοι	κάτω	από	τις	κεφαλές	των	
μεταταρσίων.	Αυτά	είναι	τα	κρίσιμα	σημεία	
που	είναι	απαραίτητο	κανείς	να	γνωρίζει	όταν	
πρόκειται	να	σχεδιάσει	πρόγραμμα	αποκατάστα
σης	του	hallux	valgus	και	της	μεταταρσαλγίας,	
ιδιαίτερα	μάλιστα	σε	αθλητές.	Ειδικά	σχεδιασμέ
να	ορθωτικά	μέσα	ή	ειδική	για	την	περίπτωση	
περίδεση	με	ελαστικές	αυτοκόλλητες	ταινίες	
(taping)	βοηθά	σημαντικά	στη	στήριξη	της	πε
ριοχής	και	συνιστάται	ανεπιφύλακτα.
Το	πρόγραμμα	αποκατάστασης	είναι	ως	προς	
τις	βασικές	αρχές	ανάλογο	αυτού	που	αναφέρ
θηκε	προηγουμένως	και	ακολουθείται	μέχρι	ο	
ασθενής	να	είναι	ελεύθερος	συμπτωμάτων.	Σε	
περίπτωση	αστοχίας	της	συντηρητικής	αγωγής	
συνιστάται	η	χειρουργική	αποκατάσταση.
Οι	διορθωτικές	οστεοτομίες	του	πρώτου	με
ταταρσίου	αποτελούν	τη	λύση	επιλογής	για	
την	ευθυγράμμιση	του	hallux	valgus.

2. Πελματιαία απονευρωσίτιδα
Η	πελματιαία	απονευρωσίτιδα	αποτελεί	την	
πλέον	συχνή	επώδυνη	κατάσταση	που	αντιμε
τωπίζουν	οι	δρομείς	και	οι	αθλητές	αλμάτων	
(10%	των	αθλητών	δρόμου,	καλαθοσφαίρι
σης,	αλμάτων,	τένις	και	γυμναστών)7.	Αν	και	η	
πρόγνωση	της	συντηρητικής	θεραπείας	είναι	
αρκετά	καλή	περισσότερο	από	το	90%	των	
αθλητών	ανταποκρίνονται	θετικά	η	παρατετα
μένη	διάρκεια	των	συμπτωμάτων	επηρεάζει	
τη	συμμετοχή	στα	αθλήματα.
Η	πελματιαία	απονευρωσίτιδα	οφείλεται	σε	
υπέρχρηση,	στην	εμφάνισή	της	όμως	συμ
βάλλουν	και	άλλοι	παράγοντες,	όπως	τα	α
κατάλληλα	υποδήματα,	η	πλατυποδία	ή	και	
η	αυξημένη	ποδική	καμάρα.	Η	θεραπευτική	
της	αντιμετώπιση	έχει	βασικό	στόχο	την	απο
κατάσταση	της	φυσιολογικής	εμβιομηχανικής	
της	περιοχής.
Στο	πρόγραμμα	αποκατάστασης	περιλαμβά
νονται	ασκήσεις	ενδυνάμωσης	των	μεγάλων	
μυϊκών	ομάδων	του	κάτω	άκρου,	με	σκοπό	τη	
βελτίωση	της	βάδισης	και	του	τρεξίματος.	Με	
την	ελάττωση	των	συμπτωμάτων	αρχίζουν	
οι	ασκήσεις	που	δεν	φορτίζουν	πλήρως	τα	
πόδια,	όπως	το	ποδήλατο	και	η	κολύμβηση.	
Σημαντικές	είναι	και	οι	δυναμικές	ασκήσεις	
που	εκτελούνται	με	γυμνά	πόδια	και	οι	οποίες	
περιλαμβάνουν	βάδιση	στα	δάκτυλα	και	τις	
πτέρνες	και	βάδιση	προς	τα	πίσω.	Μέσω	των	

Φυσικοθεραπεία των κακώσεων 
του πρόσθιου πoδός
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ασκήσεων	αυτών	πραγματοποιείται,	λειτουρ
γική	διάταση	της	ποδικής	καμάρας,	η	αποκα
τάσταση	της	φυσιολογικής	δραστηριότητας	
των	μυών	και	η	απομάκρυνση	της	πίεσης	
από	την	προσβεβλημένη	περιοχή.	Ιδιαίτερη	
έμφαση	δίδεται	στις	ασκήσεις	αποκατάστα
σης	της	λειτουργίας	του	συμπλέγματος	του	
Αχιλλείου	που	συνδέεται	με	τη	πελματιαία	
περιτονία.	Σημαντική	είναι	επίσης	η	ενίσχυση	
της	πελματιαίας	απονεύρωσης	και	του	επιμή
κους	άξονα	της	ποδικής	καμάρας	με	ελαστικές	
αυτοκόλλητες	ταινίες.
Η	ανεπάρκεια	του	προγράμματος	αποκατάστα
σης	ενέχει	τον	κίνδυνο	ρήξης	της	πελματιαίας	
περιτονίας	κατά	την	επανένταξη	στο	άθλημα.	
Από	σχετικές	εργασίες8	πάντως	προκύπτει	ότι	
η	αποκατάσταση	των	αθλητών	με	πελματιαία	
απονευρωσίτιδα	που	έχουν	υποστεί	ρήξη	
της	πελματιαίας	απονεύρωσης	δεν	απαιτεί	
μεγαλύτερο	χρονικό	διάστημα	από	εκείνες	τις	
περιπτώσεις	που	δεν	έχουν	υποστεί	ρήξη.	
Παράλληλα	η	εφαρμογή	πλήρους	ανάπαυ
σης	δεν	έχει	δείξει	ότι	επιταχύνει	σημαντικά	την	
ανακούφιση	από	τα	συμπτώματα	και	την	επού
λωση	των	ιστών	και	αυτός	είναι	ο	λόγος	που	
οι	κλινικοί	προτείνουν	τη	σχετική	ανάπαυση.	
Ειδικά	στους	αθλητές	προτείνεται	η	συνέχιση	
της	προπόνησης	μετά	από	ένα	σύντομο	χρονι
κό	διάστημα	σχετικής	ανάπαυσης,	ακόμα	και	αν	
υπάρχουν	σε	κάποιο	βαθμό	τα	συμπτώματα.	
Η	επανένταξη	στις	αθλητικές	δραστηριότητες	
προτείνεται	όταν	έχει	επιτευχθεί	βελτίωση	
των	συμπτωμάτων	κατά	60%,	σε	σχέση	με	
την	προ	της	κάκωσης	περίοδο.	Απαιτούνται	
όμως	ειδικές	προσαρμογές	στην	προπόνηση	
και	στις	τεχνικές,	ανάλογα	με	το	άθλημα,	ώστε	
να	μην	μεταφερθούν	οι	φορτίσεις	σε	άλλες	
περιοχές	των	κάτω	άκρων9.

Αποκατάσταση μετά από 
εκτομή ψευδοεξόστωσης 
και περιφερικές οστεοτομίες 
των μεταταρσίων

Το	πρόγραμμα	αποκατάστασης	διακρίνεται	σε	
τρεις	φάσεις:	την	πρώτη,	τη	δεύτερη	και	την	
τρίτη	με	τέταρτη	μετεγχειρητική	εβδομάδα.

1. Πρώτη μετεγχειρητική εβδομάδα 
Στόχος	της	αποκατάστασης	την	περίοδο	
αυτή	είναι	η	πρόληψη	της	δυσκαμψίας	των	
αρθρώσεων,	η	αποφυγή	σχηματισμού	συμ
φύσεων	ανάμεσα	στα	ανατομικά	στρώματα	
που	εμπλέκονται	στις	χειρουργικές	τομές,	η	
αντιμετώπιση	της	αιματικής	και	λεμφικής	στά
σης	και	τέλος	η	άμεση	και	βαθμιαία	φόρτιση	
του	μέλους.
Σημαντική	είναι	η	ανάπαυση	και	ανύψωση	
του	μέλους.	Το	πόδι	διατηρείται	πάνω	από	το	
επίπεδο	του	θώρακα,	με	το	γόνατο	σε	ελαφρά	
κάμψη.	Η	σταθερότητα	της	χειρουργικής	διόρ
θωσης	επιτρέπει	την	άμεση	κινητοποίηση	και	

προοδευτική	φόρτιση,	συνήθως	με	τη	χρήση	
ειδικών	υποδημάτων.
Ο	ασθενής	εκτελεί	τις	ασκήσεις	τις	οποίες	
έχει	διδαχθεί	πριν	από	την	χειρουργική	επέμ
βαση.	Οι	ασκήσεις	αυτές	είναι	απαραίτητο	να	
εκτελούνται	από	την	πρώτη	μετεγχειρητική	
ημέρα,	ακόμα	και	αν	διατηρούνται	οι	χειρουρ
γικές	επιδέσεις.	Το	χειρουργημένο	άκρο	διατη
ρείται	σε	σταθερή	θέση	επάνω	στο	κρεβάτι	ή	
σε	μια	καρέκλα	και	ο	ασθενής	εκτελεί	με	τη	
βοήθεια	των	χεριών	του	τις	ασκήσεις.	Για	τη	
βελτίωση	της	τροχιάς	κίνησης	των	μεταταρ
σοφαλαγγικών	αρθρώσεων,	ο	ασθενής	με	
το	ένα	χέρι	συγκρατεί	σταθερά	τον	πρόσθιο	
πόδα	και	με	το	άλλο	εκτελεί	ήπιες	ασκήσεις	
κάμψης	και	έκτασης	της	δεύτερης	φάλαγγας	
των	δακτύλων.	Στόχος	των	ασκήσεων	που	
εκτελούνται	από	τον	ίδιο	τον	ασθενή	είναι	να	
επιτρέψει	στις	άκρες	των	δακτύλων	να	έρθουν	
σε	επαφή	με	το	έδαφος	μετά	τη	χειρουργική	
αποκατάσταση	της	γαμψοδακτυλίας.	
Στη	συνέχεια	τα	δάκτυλα	κάμπτονται	με	προ
σοχή	στις	μεταταρσοφαλαγγικές	αρθρώσεις.	Ο	
ασθενής	και	με	τα	δύο	του	χέρια	συγκρατεί	τον	
πρόσθιο	πόδα	και	με	τους	αντίχειρες	κάμπτει	
τα	δάκτυλα	διατηρώντας	την	πρώτη	φάλαγγα	
ψηλά.	Εάν	ο	ασθενής	δεν	είναι	σε	θέση	να	εκτε
λέσει	τις	ασκήσεις	μόνος	του,	μπορεί	να	δεχθεί	
βοήθεια	από	το	φυσικοθεραπευτή	του.	Βασικός	
κανόνας	για	τις	ασκήσεις	αυτές	είναι	ότι	εκτελού
νται	αργά,	σταθερά	και	προοδευτικά	αυξάνεται	
η	τροχιά	ώστε	να	επιτευχθεί	η	πλήρης	κίνηση	
των	αρθρώσεων.	Σταδιακά	είναι	απαραίτητο	
να	επιτευχθεί	πλήρης	τροχιά	της	κίνησης	και	
να	ανακτηθεί	η	δύναμη	των	μυών.	Οι	ασκήσεις	
αυτές	επίσης	θα	πρέπει	να	επαναλαμβάνονται	
αρκετές	φορές	την	ημέρα	(68	φορές),	να	διαρ
κούν	περίπου	20	λεπτά	και	να	συνεχίζονται	έως	
και	τρεις	μήνες	μετεγχειρητικά.	
Παράλληλα,	στο	πρόγραμμα	της	περιόδου	
αυτής	εκτελούνται	ασκήσεις	σε	όλη	την	τροχιά	
κίνησης	χωρίς	φόρτιση,	με	έμφαση	στην	πλήρη	

κάμψη	των	δακτύλων,	καθώς	και	ασκήσεις	με	
φόρτιση.	Σκοπός	είναι	να	αποτραπεί	η	ανταλγική	
έκταση	(ραχιαία	κάμψη)	των	δακτύλων	κατά	τη	
διάρκεια	της	φόρτισης	του	μέλους.	Οι	άκρες	
των	δακτύλων	θα	πρέπει	να	εφάπτονται	με	το	
έδαφος	σε	όλη	τη	διάρκεια	των	ασκήσεων	με	
φόρτιση.	Και	οι	ασκήσεις	αυτές	θα	πρέπει	να	
εκτελούνται	αρκετές	φορές	την	ημέρα	για	να	
ανακτηθεί	η	πλήρης	τροχιά	κίνησης.
Χρησιμοποιούνται	επίσης	ειδικά	υποδήματα	
που	επιτρέπουν	την	άμεση	μερική	φόρτιση	
του	μέλους.	Οι	περίοδοι	της	μερικής	φόρτισης	
διαρκούν	1015	λεπτά	και	επαναλαμβάνονται	
56	φορές	την	ημέρα.	Στη	συνέχεια	το	μέλος	
διατηρείται	σε	ανύψωση.	
Η	επανεκπαίδευση	της	βάδισης	έχει	ιδιαίτερη	
σημασία.	Σημαντικό	είναι	ότι	κατά	την	περίοδο	
προ	της	επέμβασης	και	ίσως	για	μεγάλο	χρονι
κό	διάστημα,	ο	ασθενής	ήταν	συνηθισμένος	
να	ρίχνει	το	βάρος	του	στο	οπίσθιο	τμήμα	
του	ποδιού	για	να	αποφύγει	την	επώδυνη	
πίεση	στον	πρόσθιο	πόδα.	Το	ανταλγικό	αυτό	
πρότυπο	βάδισης	πρέπει	να	διορθωθεί	και	ο	
ασθενής	θα	πρέπει	να	μάθει	να	μεταφέρει	το	
βάρος	και	στον	πρόσθιο	πόδα.

2. Δεύτερη μετεγχειρητική 
εβδομάδα 
Μετά	την	αφαίρεση	των	ραμμάτων,	οι	α
σκήσεις	βελτίωσης	της	τροχιάς	κίνησης	των	
αρθρώσεων	προοδευτικά	επιτείνονται.	Στο	
πρόγραμμα	εντάσσονται	μεγαλύτερα	χρονι
κά	διαστήματα,	με	ενεργητικές	και	παθητικές	
ασκήσεις,	καθώς	και	η	χρήση	του	TENS	για	
κινητοποίηση	με	λιγότερο	πόνο.	Η	εφαρμογή	
Laser	χαμηλής	ισχύος	βοηθά	σημαντικά	επίσης	
στην	ελαχιστοποίηση	της	φλεγμονής	και	στην	
επούλωση	των	εσχάρων.	Για	την	ελάττωση	του	
οιδήματος	εφαρμόζεται	μάλαξη	του	λεμφικού	
συστήματος,	ενώ	για	την	αποτροπή	σχηματι
σμού	συμφύσεων	ανάμεσα	στις	θυλακικές	
κατασκευές,	τους	τένοντες	και	τον	υποδόριο	

ιστό	η	χρήση	των	θεραπευτικών	υπερήχων	
αποδεικνύεται	αποτελεσματική.
Σημαντική	στην	περίοδο	αυτή	αναδεικνύεται	
η	δια	των	χειρών	μάλαξη,	που	επιτυγχάνει	α
ποσυμφόρηση	της	περιοχής.	Οι	χειρουργικές	
τομές	και	η	απομάκρυνση	των	ιστών	κατά	τη	
χειρουργική	προσπέλαση	οδηγούν	σε	διατα
ραχές	της	λεμφικής,	φλεβικής	και	αρτηριακής	
μικροκυκλοφορίας	της	περιοχής.	Η	φόρτιση	
της	περιοχής	χωρίς	προηγούμενη	κινητοποί
ηση	των	αρθρώσεων	και	ιστών	της	περιοχής	
επιδεινώνει	την	κατάσταση	της	περιφερικής	
κυκλοφορίας	και	προδιαθέτει	σε	διατήρηση	
του	οιδήματος,	καθώς	κατά	τις	περιόδους	μη	
φόρτισης	το	φλεβικό	δίκτυο	του	πέλματος	δεν	
πιέζεται	από	το	βάρος	του	σώματος	και	η	δρά
ση	της	αντλίας	των	μεγάλων	μυϊκών	ομάδων	
δεν	αποδεικνύεται	αποτελεσματική.
Μετά	την	ανάκτηση	της	πλήρους	παθητικής	
και	ενεργητικής	κίνησης	των	αρθρώσεων	της	
περιοχής,	στο	πρόγραμμα	εντάσσονται	και	
ασκήσεις	αντίστασης	για	την	αποκατάσταση	
της	δύναμης	των	αυτόχθονων	μυών	του	πο
διού.	Η	υδροθεραπεία,	με	την	έννοια	της	πισί
νας,	ενθαρρύνεται	όπου	είναι	δυνατόν,	αφού	
μπορεί	να	επανεκπαιδευθεί	η	μερική	φόρτιση	
του	μέλους.

3. Τρίτη και τέταρτη 
μετεγχειρητική εβδομάδα
Κατά	την	περίοδο	αυτή	επιτρέπεται	η	βάδιση.	
Αρχικά	με	βοηθητικά	μέσα,	εάν	παραμένουν	
κάποια	προβλήματα,	και	στη	συνέχεια	ελεύθε
ρα.	Συνιστάται	η	επιστροφή	στις	καθημερινές	
δραστηριότητες	και	η	χρήση	μαλακών	υποδη
μάτων.	Η	αντλία	των	μυών	της	κνήμης	και	το	
φλεβικό	δίκτυο	του	πέλματος	ενεργοποιούνται	
κατά	τη	διάρκεια	της	φόρτισης	και	αντιμετω
πίζουν	αποτελεσματικά	τη	φλεβική	στάση.	
Στην	περίπτωση	παραμονής	κάποιου	βαθμού	
οιδήματος	χρησιμοποιούνται	ειδικές	ελαστικές	
κάλτσες.	Κανονικά	παπούτσια	χρησιμοποιού
νται	στο	τέλος	της	περιόδου	αυτής.
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