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ΥΓΕίΑ^διατροφή 

Πότε υποφέρουµε 
ano στενωτική τενοντοελυτρίτιδα 

του αντίχειρα 
Μαρία Σαχά 
Φυσιοθεραπεύτρια 
Γεν. ∆ιευθύντρια PhysioPolis 
www.physiopolis.gr 
Tr)X.&fax; 2106800175 - 2106810898 

Στο σύνδροµο αυτό οι τένοντες του 
µακρού απαγωγού και του βραχέος 
εκτείνοντος του αντίχειρα πιέζονται 

καθώς περνάνε από το πρώτο ραχιαίο διαµέρισµα 
στη βάση του, µε αποτέλεσµα να 

φλεγµαίνουν και να διογκώνονται. 
Συναντάται συχνότερα σε γυναίκες ηλικίας 

µεταξύ 30 και 50 ετών και ιδιαίτερα σε 
µητέρες βρεφών που ασχολούνται µε την 
περιποίηση τους σε µουσικούς σε χειρώνακτες 

σε επαγγέλµατα που χρησιµοποιούν 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και γενικότερα 
σε σύνδροµα υπέρχρησης. 
∆ιαγνωστική δοκιµασία Finkelstein: 
Τοποθετώ τον αντίχειρα µέσα στην παλάµη 

και κλείνω τα υπόλοιπα δάχτυλά µου 
σχηµατίζοντας γροθιά. Έπειτα κάνω ωλένια 
απόκλιση. Αν παραχθεί πόνος το τεστ είναι 
θετικό. 

Συµπτώµατα 
•Πόνος στη βάση του αντίχειρα και του 
καρπού, στη δραστηριότητα, στην ηρεµία, 
ακόµα και στον ύπνο. 
•Οίδηµα στην περιοχή απ'όπου διέρχονται 
οι τένοντες. 

•Περιορισµός κινητικότητας και µείωση 
εύρους τροχιάς κυρίως στις κινήσεις που 
περιέχουντην απαγωγή και την έκταση του 
αντίχειρα, αλλά και τη σύλληψη. 
•Μούδιασµα αν ερεθιστεί το νεύρο που 
βρίσκεται κοντά στους τένοντες. 
•Αναπήδηση µερικές φορές στη χρήση 
του αντίχειρα. 
•Μείωση της δύναµης και της ικανότητας 
σύλληψης. 
•Μείωση λειτουργικής ικανότητας. 
•Ευαισθησία. 

Αιτιολογία 
•Οστεοαρθρίτιδα (ιδιοπαθής) εκφυλιστικού 
τύπου. 
•Συστηµατική νόσος, όπως ρευµατοειδής 
αρθρίτιδα. 
•Κάποιο κάταγµα (σκαφοειδούς). 
•Στην εγκυµοσύνη και µετά τον τοκετό. 
•Υπέρχρηση. 

Φυσιοθεραπευτική 
αντιµετώπιση 
•Φυσικό µέσα: Θεραπευτικός υπέρηχος 
laser, ιοντοφόρεση, δινόλουτρο, παραφινόλουτρο, 

παγοθεραπεία. 
•∆ιάταση των δοµών χωρίς πόνο. 
•Ασκήσεις ενδυνάµωσης µε προοδευτική 
αντίσταση µόλις ελαττωθεί ο πόνος. 
•Ασκήσεις λειτουργικότητας και νευροµυ- 
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ϊκής συνέργειας στα τελικά στάδια αποκατάστασης, 
µε στόχο την καλύτερη δυνατή 

επανένταξη του ασθενούς στις φυσιολογικές 
καθηµερινές του δραστηριότητες. 
•Συστήµατα αξιολόγησης και λειτουργικής 

αποκατάστασης BIOMETRICS και 
HANDTUTOR. 

Άλλοι τρόποι αντιµετώπισης 
•Αντιφλεγµονώδη φάρµακα και αποχή 
από τις δραστηριότητες που επιδεινώνουν 

τον πόνο. 
•Τοπική έγχυση κορτικοστεροειδούς, µε 
τοπικό αναισθητικό. 
•Χρήση λειτουργικών ναρθήκων ή ναρθήκων 

νυκτός. 

Αν µετά τη συντηρητική θεραπεία 6 µηνών 
δεν υπάρχει αποτέλεσµα και η λειτουργική 
ικανότητα έχει µειωθεί σηµαντικά, αλλά και 
σε περιπτώσεις που υποτροπιάζουν συχνά, 
απαιτείται χειρουργική αντιµετώπιση, µε 
αποσυµπίεση του ελύτρου. ¦ 
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