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αρµονία ΥΓΕΙΑ 

ΤΕΝΟΝΤΙΤΙ∆Α; 

Πρόβαβέ την! 
Αν είστε από tous φανατικούε χρήστεε του 
PC. διαβάστε για την πάθηση που απειλεί 
tous τένοντέε oas όταν αυτοί καταπονούνται 
ή αναγκάζονται να δουλεύουν έντονα και 
παρατεταµένα, απθ τη pita βελωνη 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΗΤΑΝ Η «ΝΟΣΟΣ» ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΣΕ 
κυρίωε tous τενίστεε. tous οδοντοτεχνίτεε και τα 
άτοµα µε χειρωνακτική εργασία. Σήµερα αφορά 
ιδιαίτερα tous χρήστεε των υπολογιστών! Ο λόγοε 
για την τενοντίτιδα (φλεγµονή που δηµιουργείται 
στο περίβληµα του τένοντα), n οποία συνδέεται µε 
τη λάθοε τοποθέτηση των χεριών στο πληκτρολόγιο 

του υπολογιστή αλλά και µετην αποστολή SMS 
απότο κινητό. ∆είτε λοιπόν ntos θα την προλάβετε 
αλλά και πώε θα την αντιµετωπίσετε. 

» ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΝΟΝΤΙΤΙ∆Α 
Η τενοντίτιδα κατατάσσεται axis λεγόµενε5 παθήσειε 

από υπερχρήση. δηλαδή σε amis που οφείλονται 
στην εκτέλεση πολλών επαναλαµβανόµενων 
κινήσεων, κυρίωε των ποδιών και των χεριών. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα σι κι νήσειε σου 
εκτελούνται κατά τη χρήση του mouse του υπολογιστή. 

σι οποίεε µπορεί να επαναλαµβάνονται εκσιοντάδεε 
φορέε κατά τη διάρκεια Tns ηµέραε. 

Και βέβαια οι τένοντε5 είναι τα «κορδόνια» που 
µεταφέρουν την κίνηση από tous µυ5 στα οστά. 
Οταν όµωε αναγκαστούν να δουλέψουν έντονα 
και παρατεταµένα ερεθίζονται. Αποτέλεσµα: ∆ηµιουργείται 

φλεγµονή στην περιοχή. 

» ΠΩΣ ΕΚ∆ΗΛΩΝΕΤΑΙ 
«Τα συµπτώµατα Tns τενοντίτιδαε είναι κυρίως ο 
n0vos κατά µήκο5 του ερεθισµένου τένοντα, ο οnofos 

µπορεί να αντανακλάται και προβταπάνωσε 
όλο to άκρο», εξηγούν οι ειδικοί από την Ελληνική 
Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπεδική5 και Τραυµατολογίαε. 

Ο novos συνήθωε προκαλείται κατά την 
κίνηση που εκτελείοσυγκεκριµένοετένοντσε. Σε 
σοβαρότερες ωστόσο περιπτώσει ο novos εµφανίζεται 

και tis νυχτερινέε ώρες ή συνοδεύεται 
από πρήξιµο και δυσκολία στην κίνηση. 

» ΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΟΙ ΤΕΝΟΝΤΙΤΙ∆ΕΣ 
Σύµφωνα µετουεειδικούδ: 
• Υποψήφιοι για τενοντίτιδα του καρπού είναι όσοι 

εργάζονται στον υπολογιστή, παίζουν επαγγελµατικά 
µουσικά όργανα, ασχολούνται µε την 

ενόργανη γυµναστική ή την άρση βαρών. 
• Από τενοντίτιδα του αγκώνα ταλαιπωρούνται 
περισσότερο οι αθλητές του τένΐ5 αλλά και τα άτοµα 

που κάνουν έντονη χειρωνακτική εργασία (πje. 
µαραγκοί, κηπουροί, κοµµωτεε κ.ά.). 
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• Αντίθετα, όσοι ασχολούνται µε το µπάσκετ 

εµφανίζουν συχνότερα τενοντίτιδε3 

στα ισχία, ενώ οι ποδοσφαιριστέε. οι δροµει-5, 

καθώε και όσοι σηκώνουν πολλά βάρη, 

λόγω επαγγέλµατοε, υποφέρουν πολύ 

συχνά από τενοντίτιδεε στα γόνατα. 

• Οι ηλικιωµένοι παρουσιάζουν συνήθωε 

τενοντίτιδεΞ otous ώµου5, επειδή 

µε την πάροδο του χρόνου οι τένοντεε 

εκφυλίζονται και συγκεντρώνουν άλατα 

ασβεστίου, µε αποτέλεσµα να χάνουν 

την ελαστικότητα και την ευκινησία tous. 

» ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ Ο ΠΟΝΟΣ; 

• Με την πρώτη ενόχληση ξεκουράζετε 

την άρθρωση και βάζετε πάγο ή ψυκτική 

κρέµα στην περιοχή για 10 λεπτά 3-4 

φορέ5 την ηµέρα, ώστε να περιορίσετε 

τον πόνο και το πρήξιµο. Βάζετε επίσπ5 

ελαστικό επίδεσµο, για να περιορίσετε 

την κίνηση Tns άρθρωσηε στο ελάχιστο. 

• Η αντιµετώπιση στην οξεία φάση 

απαιτεί περιορισµό Tns χρήσηε του 

άκρου ή, ανάλογα µε τη βαρύτητα, την 

πλήρη ακινητοποίηση του σε ειδικό νάρθηκα. 

Συνιστάται επίσηΞ παγοθεραπεία 

και λήψη αντιφλεγµονώδη^ φαρµάκων. 

Σε γενικέε γραµµέΞ. πάντωε, ανάλογα 

µε την περίπτωση, ο γιατρόε µπορεί 

να συστήσει εκτόΞ από αντιφλεγµονώδη 

φάρµακα: • 

Φυσικοθεραπεία, που περιλαµβάνει 

ειδικέ5 ασκήσειε (φόρτισηε και χαλάρωσηε 

των µυών). 

• θεραπευτικό λέιζερ (που µειώνει τη 

φλεγµονή). 

• Τοπικέε εγχύσεΐΞ κορτιζόνηΞ για να 

υποχωρήσει γρήγορα n φλεγµονή, σε 

περίπτωση που n άρθρωση κινδυνεύει 

να πάθει αγκύλωση. 

• Μεσοθερσπεία (τοπικέ5 ενέσεΐΞ µε 

αντιφλεγµονώδη φάρµακα). 

¦ Αρθροσκόπηση, ώστε να διαγνωστεί 

n ακριβήε αιτία του προβλήµατοε και να 

µπορεί κατά συνέπεια να κριθεί αν είναι 

αναγκαία n επέµβαση (σε περίπτωση που 

το πρόβληµα δεν αποκαθίσταται µε κανένα 

άλλο θεραπευτικό µέσο). 

Να θυµάστε: • 
Η µυϊκή υπερλειτουργία 

είναι π κύρια αιτία Tns 

τενοντίτιδοε. 

Όταν ο pus «δουλεύει» 

παραπάνω από us δυνατότητέΒ 

του, ο tevovttjs κουράζεται και 

δηµιουργείται φλεγµονή. • 

Αν ταλαιπωρείτε 

συστηµατικά tous Kapnous, 

tous αγκώνεε ή tous uipous 

oas (k0vovtos, π.x., ένα 

συγκεκριµένο σπορ, δουλειέε 

στο σπίτι, γράφοντα πολλέ$ 

ώρεε στον υπολογιστή 

κ.λπ.), είναι πολύ πιθανό να 

καταπονείτε και tous τένοντε5, 

δηλαδή tous ινώδες iotoijs 

που συνδέουν tous pus µε τα 

οστά. Ποιο είναι το αποτέλεσµα; 

∆ηµιουργείται φλεγµονή στην 

περιοχή (τενοντίτιδα), πρήξιµο, 

πονάτε και 

δυσκολεύεστε να κινήσετε 

τΐ5αρθρώσεΐ5σα5. • 

Ektos από την 

καταπόνηση, σηµαντικό 

ρόλο στη δηµιουργία Tns 

τενοντίτιδαε παίζουν: 

To υπερβολικό στρε$ 

(οι µύε5 βρίσκονται 

διαρκώΞ σε σύσπαση και 

δεν προλαβαίνουν να 

ξεκουραστούν). Επιπλέον, 

n κατασκευή του µυϊκού 

συστήµαπΜη οποία 

µπορεί να βελτιωθεί µε 

άσκηση). • 

Για τη διάγνωση Tns 

τενοντίτιδαε συνήθων 

είναι ορκετή n κλινική 

εξέταση ano έναν 

ορθοπεδικό. 

ΚΙ ΕΓΩ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ 
ΠΟΛΛΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ; 
Oncjs επισηµαίνει ο κ. Νικηφόροε Koupns, xEipoupyos ορθοπεδικ05: 

«Η λύση θα δοθεί από την τροποποίηση των συνηθειών 
oas. θα πρέπει δηλαδή να προσέξετε τη στάση oas και Kupicos 

το ύψ05 Tns καρέκλα$ που κάθεστε όταν δουλεύετε στον υπολογιστή. 
Προσπαθήστε, αν νοµίζετε ότι το πρόβληµα είναι n χρήση του 

mouse, να αρχίσετε να το χρησιµοποιείτε µε το άλλο χέρι ή να δουλεύετε 
περισσότερο µε το πληκτρολόγιο. Εξετάστε την αλλαγή του 

mouse µε ένα διαφορετικό τύπο και προσπαθήστε τουλάχιστον κάθε 
µία ώρα να κάνετε διάλειµµα 5-10 λεπτών, κατά το οποίο θα τεντώνετε 

και θα κάνετε ελαφρύ µασάζστο χέρι oas. Τέλθ5, ένα$ ειδικά 
διαµορφωµένο5 νάρθηκα$ aKivmonoinons που θα φοράτε 

κατά xis νυχτερινέε ώρε5 µπορεί να oas βοηθήσει, σε περίπτωση 
που n τενοντίτιδα oas έχει ήδη χτυπήσει την πόρτα». 
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