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ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Το γόνατο  αποτελεί τη μεγαλύτερη άρθρωση του
σώματος και μπορεί να χωριστεί σε δυο μέρη. 
Την κνημομηριαία άρθρωση, η οποία
περιλαμβάνει τους πλάγιους συνδέσμους, τους
χιαστούς συνδέσμους, καθώς και το μηνίσκο (έσω
και έξω) και την επιγονατιδομηριαία άρθρωση,
την άρθρωση δηλαδή μεταξύ του μηρού και της
επιγονατίδας.
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Οι παθήσεις του γόνατος
μπορούν να χωριστούν σε δυο
κατηγορίες. Τις παθήσεις που
οφείλονται σε τραυματικά αίτια
π.χ. έναν τραυματισμό
πρόσθιου χιαστού συνδέσμου
σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου,

και στις εκφυλιστικές παθήσεις,

στις παθήσεις αυτές δηλαδή
που οφείλονται σε εκφυλισμό /

υπέρχρηση κάποιων δομών στο
γόνατο π.χ. οστεοαρθρίτιδα.
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ΠΑΘΗΣΕΙΣ
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Συνήθεις κακώσεις - 
Τραυματισμοί γόνατος

- Κατάγματα 

- Εξαρθρήματα
- Κακώσεις χόνδρου
- Κάκωση πρόσθιου ή οπίσθιου
χιαστού συνδέσμου
- Κάκωση πλαγίων συνδέσμων
- Ρήξη μηνίσκου
- Ρήξη τενόντων

Εκφυλιστικές παθήσεις - 
Υπέρχρηση

- Οστεοαρθρίτιδα
- Εκφυλιστική ρήξη μηνίσκου
- Τενοντοπάθειες (επιγονατίδας ή
τετρακεφάλου)

- Οστεοχονδρίτιδα του κνημιαίου
κυρτώματος (Osgood-Schlatter)

- Σύνδρομο Επιγονατιδομηριαίου
Πόνου
- Σύνδρομο λαγονοκνημιαίας
ταινίας (γόνατο του δρομέα)

Συστηματική νόσος 
- Red flags

- Ρευματοειδής αρθρίτιδα
- Καρκίνος

- Οστεονέκρωση
- Οστεοπόρωση κ.ά.
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Αν εξαιρέσουμε τις παθήσεις τραυματικής
αιτιολογίας, οι πιο συχνές παθήσεις που
συναντάμε στην καθημερινή μας κλινική
πράξη οφείλονται σε υπέρχρηση. Παρακάτω
θα αναλύσουμε τις κυριότερες από αυτές. 

ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ
ΑΙΤΙΕΣ
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ΣΥΝΔΡΟΜΟ
ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟΥ
ΠΟΝΟΥ

Με τον όρο Σύνδρομο
Επιγονατιδομηριαίου Πόνου
(ΣΕΠ) περιγράφεται ο πόνος
στο πρόσθιο τμήμα του
γόνατος. Το σύνδρομο
συναντάται συχνά σε
σωματικά δραστήριους
ανθρώπους και ειδικά σε
γυναίκες νεαρής ηλικίας, και
σε ποσοστό 25-40%
αποτελεί την αιτία
εμφάνισης συμπτωμάτων
στο γόνατο.



Το ΣΕΠ χαρακτηρίζεται από πόνο γύρω ή πίσω από
την επιγονατίδα ο οποίος μπορεί να γίνει διάχυτος
όσο τα συμπτώματα επιμένουν. Ο πόνος
επιδεινώνεται με δραστηριότητες οι οποίες αυξάνουν
τις συμπιεστικές δυνάμεις που ασκούνται στην
επιγονατιδομηριαία άρθρωση, όπως καθίσματα,
ανέβασμα/κατέβασμα σκάλας καθώς και σε
δραστηριότητες όπως το τρέξιμο. Επίσης, αρκετά
συχνό είναι και το φαινόμενου του κριγμού -
«τρίξιμο» με συνοδεία πόνου κατά το λύγισμα του
γόνατος.
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ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
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ΓΙΑΤΙ ΠΟΝΑΩ;
Παρά τις πολυετείς μελέτες η έρευνα αδυνατεί να δώσει
σαφείς απαντήσεις για τα πραγματικά αίτια ανάπτυξης των
συμπτωμάτων του συγκεκριμένου συνδρόμου. 
 
Τρεις θεωρίες που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία και
φαίνεται να είναι κοινά αποδεκτές είναι: 
1) η παρέκκλιση της επιγονατίδας, 
2) ο φτωχός κινητικός έλεγχος των μυών του ισχίου και 
3) η χονδροπάθεια της επιγονατίδας

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Οι θεραπευτικές ασκήσεις ενδυνάμωσης που στοχεύουν τους μύες του
γόνατος και του ισχίου μειώνουν τον πόνο και βελτιώνουν την
λειτουργικότητα τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

Ο συνδυασμός θεραπευτικών ασκήσεων με taping της επιγονατίδας,

ορθοπεδικά πέλματα ή ειδικούς χειρισμούς κινητοποίησης (manual

therapy) έχει επίσης καλά αποτελέσματα στον πόνο και την
λειτουργικότητα.

Η ηλεκτροθεραπεία φαίνεται να μην έχει επίδραση στον πόνο ή τη
λειτουργικότητα και επομένως δε συνιστάται.

Η αντιμετώπιση του συνδρόμου είναι κατά βάση συντηρητική, με τη
φυσικοθεραπεία να αποτελεί βασικό κομμάτι της αποκατάστασης. Η
διεθνής έρευνα υποστηρίζει τα παρακάτω: 
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ΤΕΝΟΝΤΟΠΑΘΕΙΑ
ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ

Υπολογίζεται πως το 20% των αθλητικών
τραυματισμών στο γόνατο οφείλεται σε
παθολογία του επιγονατιδικού τένοντα. Οι
τενοντοπάθειες είναι ένας αρκετά συχνός
τραυματισμός και εάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά
και εγκαίρως μπορεί να αποδειχθεί μοιραίος
ακόμα και για την καριέρα του αθλητή.
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ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
Στην πλειονότητα των περιπτώσεων ο πόνος είναι καλά
εντοπισμένος στην περιοχή του συμπτωματικού τένοντα
και συνήθως σχετίζεται με κάποια δραστηριότητα π.χ.
τρέξιμο, άλμα, κάποια κίνηση με βάρη στο γυμναστήριο
κ.ά.. Κατά τα αρχικά στάδια της τενοντοπάθειας ο πόνος
είναι παρών στα πρώτα λεπτά της δραστηριότητας και
καθώς ζεσταινόμαστε αυτός υποχωρεί. Ο πόνος
εμφανίζεται ξανά μετά τη δραστηριότητα και καθώς το
σώμα μας κρυώνει. Ο πόνος είναι αρκετά οξύς στα αρχικά
στάδια της παθολογίας, ενώ γίνεται πιο αμβλύς όσο τα
συμπτώματα επιμένουν.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η εκπαίδευση του ασθενή, καθώς και η τροποποίηση ή
παύση των δραστηριότητων (εάν αυτό θεωρηθεί
αναγκαίο) που προκαλούν πόνο αποτελούν την πρώτη
γραμμή άμυνας απένταντι στην τενοντοπάθεια.

 

Η στοχευμένη θεραπευτική άσκηση αποτελεί την πιο
τεκμηριωμένη θεραπεία για την τενοντοπάθεια. Ο
φυσικοθεραπευτής σας θα πρέπει να είναι σε θέση να
χτίσει ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης, το οποίο θα
χαρακτηρίζεται από σταδιακή αύξηση των φορτίων με
στόχο την επανένταξη στο άθλημά σας. 
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ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

Η πρόοδος της ιατρικής στην εποχή μας έχει συντελέσει στην
αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και αυτό με τη σειρά του
έχει αυξήσει την επίπτωση χρόνιων ασθενειών, όπως η
οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ). Η ΟΑ είναι μια χρόνια εκφυλιστική
διαταραχή των αρθρώσεων που σχετίζεται μεν, αλλά δεν
προκαλείται απαραίτητα από τη γήρανση. H ΟΑ του γόνατος,
πιο συγκεκριμένα, προκαλεί τη μεγαλύτερη δυσχέρεια μεταξύ
των χρόνιων ασθενειών, ενώ μπορεί να αναγνωριστεί
ακτινογραφικά σε 1 στους 3 ενήλικες άνω των 60 ετών.
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είναι άνω των 45 ετών
ο πόνος στο γόνατο συνδέεται με
δραστηριότητα
είτε δεν έχει πρωινή δυσκαμψία ή εάν έχει
πρωινή δυσκαμψία αυτή δε διαρκεί
παραπάνω από 30 λεπτά

Η οστεοαρθρίτιδα μπορεί να διαγνωσθεί
κλινικά εάν το άτομο:
 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

εκπαίδευση του ασθενή
έλεγχος βάρους
θεραπευτική άσκηση

Η συντηρητική αντιμετώπιση της
οστεοαρθρίτιδας του γόνατος
βασίζεται σε τρεις βασικούς
πυλώνες:
 



Εάν τα συμπτώματα επιμένουν ή εάν βιώνεις
επαναλαμβανόμενους τραυματισμούς, μη
διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. 
 
Το Recovery δημιουργήθηκε για να βοηθάει
ανθρώπους σαν κι εσένα να απολαμβάνουν
τη ζωή και το άθλημα το οποίο αγαπούν.
 
Με εκτίμηση,
 
Recovery team
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MOVE MORE.
        MOVE BETTER.
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΟΥΛΙΔΗΣ

Φυσικοθεραπευτής OMT-MSc, MACP, CSP, AACP
Εξειδικευθείς στις Μυοσκελετικές παθήσεις
Φυσικοθεραπευτής Birmingham City FC και 

The Royal Orthopaedic Hospital

www.recoveryphysio.gr


