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Περίληψη

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχει 
διαφορά στην τιμή των ενδοδιαμερισματικών πιέσεων των διαμε-
ρισμάτων της κνήμης ανάμεσα σε 4 βασικές θέσεις της ποδοκνη-
μικής άρθρωσης: τη θέση «χαλάρωσης» της άρθρωσης, την πα-
θητική πελματιαία κάμψη, την παθητική ραχιαία κάμψη και την 
ουδέτερη θέση.

Μέθοδος: Το υλικό της μελέτης μας αποτέλεσαν ασθενείς οι 
οποίοι έπασχαν από συμπτώματα Συνδρόμου Χρόνιου Διαμερίσμα-
τος της κνήμης. Οι ενδοδιαμερισματικές πιέσεις καταγράφηκαν 
δυναμικά με τη χρήση καθετήρων συνδεδεμένων με κατάλληλο 
μετατροπέα πίεσης. Μετά την εισβίβαση των καθετήρων στα προς 
εξέταση διαμερίσματα της κνήμης αμφοτερόπλευρα, οι ενδοδιαμε-
ρισματικές πιέσεις καταγράφονταν δυναμικά με την ποδοκνημική 
σε θέση χαλάρωσης, παθητική πλήρη πελματιαία κάμψη, παθητι-
κή πλήρη ραχιαία κάμψη και τέλος στην ουδέτερη θέση.

16 ασθενείς πήραν μέρος στην μελέτη μας και καταγράψαμε τις 
πιέσεις σε 26 πρόσθια και 18 εν τω βάθει οπίσθια διαμερίσματα 
της κνήμης.

Αποτελέσματα: Η στατιστική ανάλυση απέδειξε ότι υπάρχει 
στατιστικά σημαντική αύξηση (p<0,05) των ενδοδιαμερισματικών 
πιέσεων στην ραχιαία κάμψη της ποδοκνημικής, τόσο στο πρό-
σθιο, όσο και στο εν τω βάθει οπίσθιο διαμέρισμα της κνήμης. Δεν 
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αποδείχθηκε καμία άλλη στατιστικά σημαντική δι-
αφορά σε οποιαδήποτε άλλη θέση της άρθρωσης. 
Οι μικρότερες τιμές των πιέσεων καταγράφηκαν 
στην θέση χαλάρωσης της άρθρωσης.

Συμπέρασμα: Τα αποτελέσματα της μελέτης μας 
πιθανόν να έχουν κλινική εφαρμογή στη συντηρη-
τική αγωγή του Χρόνιου Συνδρόμου Διαμερίσμα-
τος της κνήμης. Επιπλέον, καθώς επιβεβαιώνουν 
προγενέστερες μελέτες οι οποίες πραγματοποιήθη-
καν σε υγιείς εθελοντές, θέτουν την πρόταση της 
ακινητοποίησης με γύψο σε ελαφρά πελματιαία 
κάμψη της ποδοκνημικής άρθρωσης για το χρονικό 
διάστημα των πρώτων λίγων ημερών σε ασθενείς 
οι οποίοι έχουν υποστεί κακώσεις των κάτω άκρων 
και ανήκουν στην ομάδα κινδύνου για εμφάνιση 
Οξέος Συνδρόμου Διαμερίσματος της Κνήμης. 

Εισαγωγή

Ως σύνδρομο διαμερίσματος έχει ορισθεί « η κα-
τάσταση κατά την οποία η αυξημένη πίεση εντός 
ενός περιορισμένου ανατομικού χώρου θέτει σε 
κίνδυνο την κυκλοφορία και τη λειτουργία των 
ιστών που βρίσκονται εντός του χώρου αυτού» 
(Matsen FA III, Krugmire RB, 1978).

Το οξύ σύνδρομο διαμερίσματος εμφανίζεται 
συχνότερα μετά από κακώσεις της κνήμης ή του 
αντιβραχίου, μπορεί όμως να εντοπιστεί στο βρα-
χίονα, μηρό, άκρο πόδι, χέρι αλλά και κοιλιακή 
χώρα (Elliott K, Johnstone A, 2003). Περίπου το 
63% των ΟΣΔ αφορούν τα διαμερίσματα της κνή-
μης με κύρια αιτία τα κατάγματα της διάφυσης 
της κνήμης (40%) αλλά και κακώσεις μαλακών 
μορίων χωρίς την παρουσία κατάγματος (23%). Η 
συχνότητα εμφάνισης Συνδρόμου Διαμερίσματος 
μετά από κάταγμα διάφυσης κνήμης έχει αναφερ-
θεί από 1% μέχρι και 10%. Το πιο συχνά χρησιμο-
ποιηθέν κριτήριο για τη διάγνωση της κατάστα-
σης αυτής είναι η λεγόμενη «Δέλτα» (Δ) πίεση (η 
διαστολική δηλαδή πίεση μείον την ενδοδιαμερι-
σματική πίεση) η οποία πρέπει είναι μικρότερη ή 
ίση των 30mmHg (McQueen M, Court-Brown C, 
1996, Elliott K, Johnstone A, 2003, ).

Το χρόνιο σύνδρομο διαμερίσματος προκαλεί-
ται από παθολογικά αυξημένες ενδοδιαμερισμα-

τικές πιέσεις κατά τη διάρκεια της άσκησης ή 
και λίγο μετά από αυτήν (Clanton T, Solcher B, 
1994). Το πρώτο περιστατικό στη διεθνή βιβλι-
ογραφία περιγράφηκε το 1958 και αφορούσε σε 
έναν ποδοσφαιριστή με αμφοτερόπλευρο άλγος 
των κάτω άκρων κατά τη διάρκεια της άσκησης 
(Mavor G, 1956). Το ΧΣΔ αποτελεί σαφώς μία 
«αθλητική» κάκωση, οφειλόμενη σχεδόν αποκλει-
στικά στην υπερβολική άσκηση (Barnes M, 1997). 
Τα πλέον παραδεκτά διαγνωστικά κριτήρια περι-
λαμβάνουν, ταυτόχρονα με την ύπαρξη της αντί-
στοιχης συμπτωματολογίας, τιμή της ΕΠ ηρεμίας 
προ της άσκησης >15mmHg και/ή τιμή της ΕΠ 1 
λεπτό μετά το πέρας της άσκησης >30mmHg ή 5 
λεπτά μετά την άσκηση >20 mmHg (Pedowitz R, 
Hargens A et al, 1990).

Οι βιβλιογραφικές αναφορές σχετικά με την 
επίδραση της θέσης της ποδοκνημικής άρθρωσης 
στις ενδοδιαμερισματικές πιέσεις της κνήμης εί-
ναι σποραδικές. Υπάρχουν ελάχιστες δημοσιευμέ-
νες μελέτες και όλες αφορούν σε υγιείς εθελοντές 
(Gershuni D, Yaru N et al, 1984, Jerosch J, 1989, 
Weiner G, Styf J et al, 1994).

Από ότι γνωρίζουμε η μελέτη μας είναι η μονα-
δική που περιλαμβάνει ασθενείς με συμπτωματο-
λογία ΧΣΔ. Εάν η υπόθεση ότι σε ορισμένες θέσεις 
της ποδοκνημικής υπάρχει στατιστικά σημαντική 
διαφορά των ΕΠ των διαμερισμάτων της κνήμης 
επαληθευθεί, μπορούν να προταθούν περαιτέρω 
θεραπευτικές παρεμβάσεις για τη θεραπεία του 
ΧΣΔ. Επιπλέον, σε συνδυασμό με προηγούμενες 
μελέτες σε υγιείς εθελοντές, θα μπορούν να γίνουν 
ορισμένες προτάσεις σε σχέση με τη θέση ακινη-
τοποίησης της ποδοκνημικής άρθρωσης εντός του 
μηροκνημοποδικού γύψινου επιδέσμου σε ασθε-
νείς που έχουν υποστεί κακώσεις της κνήμης.

Μέθοδος

Υλικό

Δεκαέξι ασθενείς, δέκα άνδρες και έξι γυναίκες 
πήραν μέρος στη μελέτη μας, κατά την οποία κα-
ταγράψαμε τις ΕΠ σε 28 πρόσθια και 14 εν τω βά-
θει οπίσθια διαμερίσματα κνήμης. Η μέση ηλικία 
ήταν 29,5 ± 9,1 έτη. Όλοι οι ασθενείς συμμετεί-
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χαν ενεργά σε διάφορα αθλήματα και όλοι τους 
εμφάνιζαν για αρκετό χρονικό διάστημα άλγος 
της κνήμης συμβατό με τη διάγνωση του ΧΣΔ. 
Όλοι οι συμμετέχοντες διάβασαν και υπέγραψαν 
δήλωση συγκατάθεσης. Η δήλωση συγκατάθε-
σης καθώς και όλο το πρωτόκολλο της εργασίας 
μας έλαβε την έγκριση της Επιτροπής Ηθικής Και 
Δεοντολογίας του Barts and the London Queen 
Mary University.

Υπολογισμός του εύρους κίνησης
    της ποδοκνημικής

Το πρώτο τμήμα της μελέτης μας περιελάμβα-
νε τον υπολογισμό του εύρους της κίνησης της 
ποδοκνημικής άρθρωσης του ασθενούς: με τον 
ασθενή ύπτιο στο εξεταστικό κρεβάτι και το γό-
νατο σε έκταση, χαράσσονταν μία ευθεία γραμμή 
στην έξω επιφάνεια της κνήμης η οποία ένωνε την 
κεφαλή της περόνης με το άκρο του έξω σφυρού. 
Το γωνιόμετρό μας, με το κέντρο του στο άκρο 
του έξω σφυρού, είχε το ένα του σκέλος σταθερό 
και παράλληλο με την παραπάνω ευθεία, ενώ το 
άλλο σκέλος κινούνταν και υπολόγιζε, κατ’ αρχάς 
την γωνία στην οποία η ποδοκνημική βρίσκονταν 
στην θέση χαλάρωσης και στη συνέχεια τη γωνία 
της πλήρους πελματιαίας και ραχιαίας κάμψης 
της άρθρωσης. 

Μέτρηση των Ενδοδιαμερισματικών Πιέσεων

Μετά την πραγματοποίηση των παραπάνω με-
τρήσεων, ακολουθούσε η τυπική εισαγωγή των 
καθετήρων μέτρησης των ΕΠ στα συμπτωματι-
κά διαμερίσματα της κνήμης, αμφοτερόπλευρα: 
Υπό άσηπτες συνθήκες και τοπική αναισθησία 
του δέρματος, ένας 17G καθετήρας εισάγονταν 
στο υπό μελέτη διαμέρισμα, μέσω του οποίου δια-
περνούσε ο καθετήρας μέτρησης της ΕΠ ο οποίος 
στο κεντρικό του άκρο συνδέονταν με έναν μετα-
τροπέα πίεσης Medex.

Το σημείο εισόδου για το εν τω βάθει οπίσθιο 
διαμέρισμα ήταν 12 εκατοστά κεντρικά του έσω 
σφυρού και 1,5 εκατοστά όπισθεν της οπίσθιας 
– έσω επιφάνειας της κνήμης. Για το πρόσθιο δια-
μέρισμα, το σημείο εισόδου ήταν 10 εκατοστά πε-
ριφερικά του κνημιαίου κυρτώματος και 1,5 εκα-

τοστά έξω της πρόσθιας επιφάνειας της κνήμης.
 Μετά την εισαγωγή των καθετήρων μέτρησης 

της ΕΠ, οι μετατροπείς πίεσης συνδεόταν με ηλε-
κτρονικό υπολογιστή ο οποίος είχε το απαραί-
τητο λογισμικό για τη δυναμική καταγραφή των 
ΕΠ, και η πρώτη ομάδα των μετρήσεων ήταν έτοι-
μη να ληφθεί.

Από τον ασθενή, ο οποίος βρισκόταν σε ύπτια 
θέση με τα γόνατα σε έκταση και την ποδοκνημι-
κή στη θέση χαλάρωσης ζητούνταν να παραμείνει 
όσο το δυνατόν χαλαρός μπορούσε και στη θέση 
αυτή αναμέναμε το ίχνος της ΕΠ που καταγρα-
φόταν στον υπολογιστή να φθάσει σε πλατό. Στο 
σημείο αυτό ακριβώς ρυθμίζαμε το «ίχνος» της πί-
εσης στην τιμή 0, έτσι ώστε όλες οι επόμενες με-
τρήσεις στις υπόλοιπες θέσεις της ποδοκνημικής 
να αντιπροσωπεύουν ουσιαστικά τη διαφορά της 
πίεσης (θετική ή αρνητική) από τη θέση χαλάρω-
σης της άρθρωσης. Στη συνέχεια, υπενθυμίζοντας 
στον ασθενή να παραμένει χαλαρός, ο ερευνητής 
τοποθετούσε αμφότερες τις αρθρώσεις σε πλήρη 
παθητική πελματιαία κάμψη, ανέμενε τις ενδείξεις 
της ΕΠ να φθάσουν σε πλατό και καταγράφονταν 
10 δεύτερα από αυτές ακριβώς τις ενδείξεις. Η 
ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθούσε με τις αρ-
θρώσεις σε πλήρη παθητική ραχιαία κάμψη. Στο 
τελευταίο στάδιο, οι άκροι πόδες του ασθενούς 
τοποθετούνταν σε 2 ειδικά διαμορφωμένα πλαί-
σια τα οποία διατηρούσαν τις αρθρώσεις σε ορθή 
γωνία 90˚ και καταγράφονταν οι ΕΠ στην συγκε-
κριμένη – ουδέτερη θέση της άρθρωσης (Εικόνα 
1). 

Το πρώτο τμήμα της μελέτης διαρκούσε περί-
που 1 λεπτό. Στη συνέχεια ο ασθενής ακολουθού-
σε το τυπικό πρωτόκολλο δυναμικής μέτρησης 
των ΕΠ για να τεθεί η διάγνωση ΧΣΔ, δηλαδή 7 
κύκλοι επιτόπιου τροχάδην από 1 λεπτό ο κύκλος 
με ενδιάμεση ανάπαυση 30 δευτέρων μεταξύ κάθε 
κύκλου, και με δυναμική καταγραφή των ΕΠ σε 
όλη τη διάρκεια.

Μετά το πέρας του παραπάνω πρωτοκόλλου, 
το πρώτο τμήμα της μελέτης επαναλαμβάνονταν 
με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, καταγράφοντας τις πι-
έσεις στις ίδιες ακριβώς θέσεις της ποδοκνημικής 
άρθρωσης, αφού βέβαια ο ασθενής είχε ήδη ασκη-
θεί. Η διάρκεια του τμήματος αυτού ήταν επίσης 
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περίπου 1 λεπτό, μετά το πέρας του οποίου οι κα-
θετήρες αφαιρούνταν, άσηπτες γάζες τοποθετού-
νταν στα σημεία εισόδου και ο ασθενής αναχω-
ρούσε με μόνη οδηγία την αποφυγή καταπόνησης 
των κάτω άκρων του το επόμενο διήμερο. 

Στατιστική ανάλυση

Τα συλλεχθέντα δεδομένα, το οποία ήταν σε 
μορφή δυναμικών ιχνών ΕΠ εισάγονταν σε ηλε-
κτρονικό υπολογιστή με τη βοήθεια σκάνερ 
ScanMagic 600 CP (Hewllet Pacard, 1999), μεγε-
θύνονταν 3Χ και από τα μεγεθυσμένα ίχνη οι ΕΠ 
(στην πραγματικότητα οι διαφορές των ΕΠ από 

την θέση χαλάρωσης της ποδο-
κνημικής), ήταν σχετικά εύκολο 
να υπολογιστούν (Εικ.1).

Για τη στατιστικά ανάλυση των 
δεδομένων μας χρησιμοποιήθηκε 
το στατιστικό πακέτο MINITAB 
13.0 (MINITAB Inc 2000). Για να 
διαπιστώσουμε εάν τα δεδομένα 
μας ακολουθούσαν την κανονι-
κή κατανομή χρησιμοποιήθηκε 
το Colmogorov-Smirnov test. Η 
στατιστική ανάλυση των απο-
τελεσμάτων έγινε με τη χρήση 
του 1-sample Student’s t test, για 
τα δεδομένα που ακολουθούσαν 
την κανονική κατανομή, και του 
1-sample sign test για τα μη-πα-
ραμετρικά δεδομένα. Το επίπε-
δο σημαντικότητας ορίστηκε ως 
p<0,05.

Αποτελέσματα

Η μέση ηλικία των συμμετεχό-
ντων στην μελέτη ήταν 29,5 έτη 
(16–48, st=9,1). Συμμετείχαν 10 
άνδρες και 6 γυναίκες. Οι λεπτο-
μέρειές τους αναγράφονται στον 
Πίνακα Ι. συνολικά κατεγράφη-
σαν οι ΕΠ σε 28 πρόσθια και 14 
εν τω βάθει οπίσθια διαμερίσμα-
τα. Δεν υπήρξε καμία επιπλοκή 

ως αποτέλεσμα της εισόδου των καθετήρων στα 
διαμερίσματα, παρά μόνο μία μικρή δυσφορία 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Στον Πίνακα ΙΙ αναγράφεται το εύρος της κίνη-
σης της ποδοκνημικής άρθρωσης των ασθενών. Η 
μέση πελματιαία κάμψη ήταν 2,4 μοίρες (±4,6), η 
μέση πελματιαία κάμψη ήταν 49,8 μοίρες (±9,6), 
και στην θέση χαλάρωσης η ποδοκνημική άρθρω-
ση βρισκόταν σε 35,4 (± 9,1) μοίρες πελματιαία 
κάμψης.

Οι παραπάνω τιμές είναι σύμφωνες με πρόσφα-
τες μελέτες σύμφωνα με τις οποίες με το γόνατο 
σε έκταση η ραχιαία κάμψη της ποδοκνημικής εί-
ναι πέριξ των 0 μοιρών (Saxena A, Kim W).
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Εικόνα 1: Τα ίχνη των ΕΠ του ασθενούς Νο 5 (Πρόσθιο Διαμέρισμα). 
R: Θέση Χαλάρωσης της ποδοκνημικής άρθρωσης.

 Ρ: πελματιαία κάμψη. D: ραχιαία κάμψη. Ν: ουδέτερη θέση.
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Η σύνοψη των ΕΠ των ασθενών στις διαφορε-
τικές θέσεις της ποδοκνημικής άρθρωσης (όπως 
αναφέραμε η ΕΠ στη θέση χαλάρωσης ρυθμιζό-
ταν στο 0 και ουσιαστικά πρόκειται για τις δια-
φορές της ΕΠ από τη θέση αυτή) περιγράφεται 
στους Πίνακες ΙΙΙ και ΙV. 

Η στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήσαμε 
απέδειξε ότι με την ποδοκνημική σε ραχιαία κάμ-
ψη υπάρχει στατιστικά σημαντική αύξηση των ΕΠ 
τόσο στο πρόσθιο, όσο και στο εν τω βάθει οπί-
σθιο διαμέρισμα της κνήμης: 

+9,1mmHg (±10,6): p=0,001, διάστημα εμπι-
στοσύνης (2,9 – 10,5) προ της άσκησης και 
+9mmHg (±10,3): p=0,001, διάστημα εμπιστοσύ-
νης (3 – 10) μετά το πρωτόκολλο της άσκησης για 
το πρόσθιο διαμέρισμα. 

+6,4mmHg (±4,4): p=0,001, διάστημα εμπιστο-

σύνης (3,8 – 9) προ της άσκησης και +7,2mmHg 
(±4,3): p=0,001, διάστημα εμπιστοσύνης (4,7 
– 9,7) μετά το πρωτόκολλο της άσκησης για το εν 
τω βάθει οπίσθιο διαμέρισμα.

Στην ουδέτερη θέση (90˚) της ποδοκνημικής, 
διαπιστώθηκε επίσης αύξηση των ΕΠ (για παρά-
δειγμα στο πρόσθιο διαμέρισμα υπήρχε μέση αύ-
ξηση των ΕΠ κατά 2,4mmHg στην πρώτη φάση), 
αύξηση όμως η οποία δεν ήταν στατιστικά σημα-
ντική σύμφωνα με το Student t test (p>0,05 για 
όλες τις μεταβλητές). Παρόλα αυτά διαπιστώσαμε 
ότι σε 4 ασθενείς ιδιαίτερα σημαντικές αυξήσεις 
των ΕΠ ( Ασθενείς 4,5,10,16, Εικόνα ΙΙ).

Τέλος, στην πελματιαία κάμψη της ποδοκνημι-
κής, οι διαφορές των ΕΠ από τη θέση χαλάρωσης 
ήταν μικρές και μη σημαντικές στατιστικά (p> 
0,05) για όλες τις μεταβλητές. 

 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

NO ΗΛΙΚΙΑ ΦΥΛΟ  ΑΘΛΗΜΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ

 1  27  Α ΡΑΓΚΜΠΙ ΠΡΟΣΘΙΟ-ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΟΠΙΣΘΙΟ
 2  32  Α ΚΡΙΚΕΤ ΠΡΟΣΘΙΟ
 3  36  Α ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΟΠΙΣΘΙΟ

 4  42  Γ ΧΟΚΕΪ ΠΡΟΣΘΙΟ-ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΟΠΙΣΘΙΟ

 5  38  Α ΚΑΝΕΝΑ ΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΣΘΙΟ
 6  27  Γ ΚΑΝΕΝΑ ΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΣΘΙΟ
 7  28  Α ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΠΡΟΣΘΙΟ

 8  26  Γ ΒΑΔΙΣΗ ΠΡΟΣΘΙΟ-ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΟΠΙΣΘΙΟ

 9  24  Α ΤΕΝΙΣ, ΣΚΟΥΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟ

 10  24  Α ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣΘΙΟ-ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΟΠΙΣΘΙΟ

 11  27  Γ
ΔΡΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ 

ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΘΙΟ

 12  19  Γ ΧΟΚΕΪ ΠΡΟΣΘΙΟ

 13  16  Α ΡΑΓΚΜΠΙ ΠΡΟΣΘΙΟ
 14  18  Γ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ ΠΡΟΣΘΙΟ-ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΟΠΙΣΘΙΟ
 15  48  Α ΓΚΟΛΦ ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΟΠΙΣΘΙΟ
 16  40  Α ΒΑΔΙΣΗ ΠΡΟΣΘΙΟ

Πίνακας Ι: Τα χαρακτηριστικά των ασθενών που συμμετείχαν στην μελέτη
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Συζήτηση

Ο Volkman, το 1872, σε μία παρουσίαση μιας 
περίπτωσης ρίκνωσης μυϊκών ομάδων του κάτω 
άκρου ανέφερε, πρώτος από όλους την πρόκληση 
ίσχαιμης νέκρωσης ιστών μετά από τραύμα (Von 
Volkman R, 1872). 

Ο Matsen το 1989 δημιούργησε ένα μοντέλο 
προκειμένου να ερμηνεύσει την εμφάνιση του ΟΣΔ 
(Matsen, FA, 1989): Το μοντέλο αυτό στηρίχθη-
κε στην παραδοχή ότι όταν η τοπική ροή αίματος 
αδυνατεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες των ιστών 
αρχίζει η ισχαιμία. Με την αύξηση της πίεσης των 

ιστών η ενδοαυλική φλεβική πίεση εντός του δια-
μερίσματος αυξάνει. Η αύξηση της φλεβικής πίεσης 
μειώνει τη διαφορά της αρτηροφλεβώδους πίεσης 
με αποτέλεσμα την ελάττωση της ροής αίματος 
στους ιστούς του διαμερίσματος. Το αποτέλεσμα 
της μειωμένης φλεβικής παροχέτευσης προκαλεί 
επιπλέον αύξηση της ιστικής πίεσης και οίδημα 
των ιστών. Η λεμφική παροχέτευση αυξάνει για 
να προστατεύσει τους ιστούς από την αυξανόμενη 
ιστική πίεση, αλλά από τη στιγμή που φτάσει ένα 
ορισμένο επίπεδο, παραπέρα αύξηση της ενδοδια-
μερισματικής πίεσης προκαλεί παραμόρφωση και 
τελικά κατάρρευση των λεμφαγγείων. Μόνο στα 

ΠΙΝΑΚΑΣ II
ΕΥΡΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ

ΔΕΞΙ ΑΚΡΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ 
ΑΚΡΟ

NO ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑ ΡΑΧΙΑΙΑ ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑ ΡΑΧΙΑΙΑ

 1 22 36 10 24 35 8
 2 25 40 8 24 40 6
 3 38 43 4 37 42 0
 4 50 56 7 50 60 3

 5 32 41 0 20 35 -2

 6 50 58 8 49 60 6
 7 35 45 -3 32 50 -5
 8 30 40 0 33 42 2

 9 42 47 4 30 40 7

 10 40 65 -4 35 60 0
 11 22 67 8 30 65 10
 12 48 55 -2 50 55 -5

 13 35 50 -3 35 50 -2

 14 30 62 5 30 60 7
 15 40 50 1 45 50 -1

 16 40 55 -2 30 40 4

M.Ο. 36,1 50,6 2,5 34,6 49 2,3

Πίνακας II: Το εύρος κίνησης της ποδοκνημικής άρθρωσης των συμμετεχόντων, σε μοίρες. 
Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με το γόνατο σε έκταση.
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ΠΙΝΑΚΑΣ III
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΘΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ  ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ

ΑΣΘΕΝΗΣ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΡΑΧΙΑΙΑ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΡΑΧΙΑΙΑ

1-ΑΡΙΣΤΕΡΟ 3 4 8 -2 0 10
1-ΔΕΞΙ 6 -2 9 -2 1 4
2-ΑΡΙΣΤΕΡΟ -2 9 22 1 8 6

2-ΔΕΞΙ 1 5 15 -2 -1 8

4-ΑΡΙΣΤΕΡΟ -3 1 2 -4 -2 3
4-ΔΕΞΙ -1 24 30 1 15 26
5-ΑΡΙΣΤΕΡΟ -1 8 10 1 -1 10

5-ΔΕΞΙ 0 11 7 2 0 4

6-ΑΡΙΣΤΕΡΟ -2 -2 -4 0 -4 -1
6-ΔΕΞΙ -1 0 0 -2 -1 -1
7-ΑΡΙΣΤΕΡΟ 2 -4 4 3 -5 3

7-ΔΕΞΙ 0 -8 2 -1 -6 0

8-ΑΡΙΣΤΕΡΟ -1 -3 4 0 -2 3
8-ΔΕΞΙ 1 -6 2 2 -4 1
9-ΑΡΙΣΤΕΡΟ 2 4 8 1 4 7

9-ΔΕΞΙ -1 0 15 -2 0 12

10-ΑΡΙΣΤΕΡΟ -2 6 16 -3 5 13
10-ΔΕΞΙ 0 5 12 -1 4 13
11-ΑΡΙΣΤΕΡΟ 8 0 6 8 1 8

11-ΔΕΞΙ 3 3 -2 1 -1 -8

12-ΑΡΙΣΤΕΡΟ 0 1 6 1 4 24
12-ΔΕΞΙ 1 0 7 2 1 16
13-ΑΡΙΣΤΕΡΟ -3 -4 1 -2 5 5

13-ΔΕΞΙ -3 1 11 0 2 0

14-ΑΡΙΣΤΕΡΟ 0 1 2 0 0 3
14-ΔΕΞΙ 0 1 2 1 0 1
16-ΑΡΙΣΤΕΡΟ 5 8 13 3 -1 10
16-ΔΕΞΙ 1 4 48 0 8 45

Πίνακας III: Οι τιμές της διαφοράς των ΕΠ σε mmHg από τη θέση χαλάρωσης για το πρόσθιο διαμέρισμα. Πρώτη 
Φάση: Οι τιμές πριν το πρωτόκολλο της άσκησης. Δεύτερη Φάση: Οι τιμές μετά το πρωτόκολλο της άσκησης.
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τελευταία στάδια του συνδρόμου διαμερίσματος 
η αρτηριακή ροή αίματος παραβλάπτεται σημα-
ντικά, και έτσι η συνεχιζόμενη ροή αίματος εντός 
του διαμερίσματος στα αρχικά στάδια του φαινο-
μένου επιδεινώνει το οίδημα (Elliott K., Johnstone 
A , 2003). 

Ο Gershuni το 1984 ήταν ο πρώτος που μελέτη-
σε την επίδραση της θέσης της ποδοκνημικής στις 
ΕΠ της κνήμης (Gershuni D, Yaru N et al, 1984) σε 
έξι υγιείς εθελοντές. Εισήγαγε καθετήρες μέτρησης 
πιέσεων και στα τέσσερα διαμερίσματα της κνή-
μη και υπολόγισε τις ΕΠ σε διάφορες θέσεις του 
γόνατος και της ποδοκνημικής. Με το γόνατο σε 
έκταση, στατιστικά σημαντικές αυξήσεις των πιέ-
σεων διαπιστώθηκε στο πρόσθιο διαμέρισμα κατά 
την παθητική ραχιαία κάμψη της ποδοκνημικής. 
Στο εν τω βάθει οπίσθιο διαμέρισμα, στατιστικά 
σημαντική αύξηση των ΕΠ διαπιστώθηκε επίσης 
κατά την παθητική ραχιαία κάμψη, ενώ αντίθετα, 

σημαντική μείωση των ΕΠ διαπιστώθηκε κατά την 
παθητική πελματιαία κάμψη. Τέλος, στο επιπολής 
οπίσθιο και έξω διαμέρισμα, σημαντική αύξηση 
των ΕΠ διαπιστώθηκε μόνο κατά την παθητική 
πελματιαία κάμψη της ποδοκνημικής.

Ο Jerosch το 1989 υπολόγισε τις ΕΠ στο πρό-
σθιο κνημιαίο διαμέρισμα σε 27 εθελοντές και δια-
πίστωσε ότι κατά τη ραχιαία κάμψη της ποδοκνη-
μικής υπήρχε αύξηση των ΕΠ του πρόσθιου διαμε-
ρίσματος (Jerosch J, 1989) .

Δέκα χρόνια μετά τον Gershuni, ο Weiner πραγ-
ματοποίησε μία παρόμοια μελέτη, τοποθετώντας 
επιπλέον γύψινο επίδεσμο στο άκρο των εθελοντών 
του κατά το δεύτερο μέρος της μελέτης (Weiner G, 
Styf J et al, 1994). Καταγράφοντας τις ΕΠ σε 7 υγιείς 
εθελοντές, διαπίστωσε ότι οι ΕΠ στο πρόσθιο διαμέ-
ρισμα είχαν τη μικρότερη τιμή με την ποδοκνημική 
στη θέση χαλάρωσης ενώ στο εν τω βάθει οπίσθιο 
διαμέρισμα στην πελματιαία κάμψη.

ΠΙΝΑΚΑΣ IV

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ 
ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΟΠΙΣΘΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ  ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ

ΑΣΘΕΝΗΣ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΡΑΧΙΑΙΑ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΡΑΧΙΑΙΑ
1-ΑΡΙΣΤΕΡΟ 1 8 13 -6 6 14
1-ΔΕΞΙ -1 2 5 8 10 12
3-ΑΡΙΣΤΕΡΟ 0 6 15 2 7 13

3-ΔΕΞΙ -1 7 6 -3 5 5

4-ΑΡΙΣΤΕΡΟ 4 -6 0 4 -5 -1
4-ΔΕΞΙ 6 -4 9 5 -3 10
8-ΑΡΙΣΤΕΡΟ 0 -3 3 0 -4 5

8-ΔΕΞΙ 1 -6 9 2 -4 8

10-ΑΡΙΣΤΕΡΟ 5 14 0 0 10 2
10-ΔΕΞΙ 2 3 7 -3 6 8

14-ΑΡΙΣΤΕΡΟ 1 0 8 2 1 7

14-ΔΕΞΙ -1 0 2 -2 -1 3
15-ΑΡΙΣΤΕΡΟ 0 -8 9 1 -6 10
15-ΔΕΞΙ -2 -4 4 -3 -5 5

Πίνακας IV: Οι τιμές της διαφοράς των ΕΠ σε mmHg από τη θέση χαλάρωσης για το εν τω βάθει οπίσθιο διαμέ-
ρισμα. Πρώτη Φάση: Οι τιμές πριν το πρωτόκολλο της άσκησης. Δεύτερη Φάση: Οι τιμές μετά το πρωτόκολλο της 

άσκησης.
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Από ότι γνωρίζουμε η μελέτη μας είναι η πρώτη 
στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία η οποία εξετάζει 
την επίδραση της θέσης της ποδοκνημικής στις 
ΕΠ των διαμερισμάτων της κνήμης σε ασθενείς οι 
οποία πάσχουν από συμπτωματολογία συμβατή με 
Χρόνιο Σύνδρομο Διαμερίσματος και όχι απλά σε 
υγιείς εθελοντές. 

Τα αποτελέσματά μας αποδεικνύουν ότι τόσο 
στο πρόσθιο, όσο και στο εν τω βάθει οπίσθιο δια-
μέρισμα της κνήμης υπάρχει στατιστικά σημαντική 
αύξηση των ΕΠ κατά τη ραχιαία κάμψη της ποδο-
κνημικής, ενώ δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 
αύξηση σε καμία άλλη θέση της άρθρωσης. Οι μι-
κρότερες τιμές των πιέσεων καταγράφηκαν στη 
θέση χαλάρωσης.

Τα ευρήματα αυτά μπορούν να οδηγήσουν στην 
διατύπωση ορισμένων σκέψεων σχετικά με την 
αντιμετώπιση του Χρόνιου Συνδρόμου Διαμερί-
σματος. Η βιβλιογραφία κυριαρχείται από αναφο-
ρές στη χειρουργική αντιμετώπιση της κατάστασης 
αυτής, με ελάχιστες αναφορές στη συντηρητική 
(Blackman P., Bradshow C, et al, 1994). Yπάρχουν 
φυσικά ορισμένοι συγγραφείς οι οποίοι αναφέ-
ρουν σχετικά καλά αποτελέσματα με χρήση συν-
δυασμών συντηρητικής θεραπείας (Hutchinson 
M, Ireland M 1994,).

Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι αυξήσεις των ΕΠ σε 
ορισμένους ασθενείς μπορεί να σχετίζονται με 
τον τύπο της άσκησης δηλαδή εμφανίζονται μόνο 

όταν ο αθλητής πραγματοποιεί τη συγκεκριμένη 
άσκηση (Padhiar N., King JB 1996), και μια από 
τις αιτίες θα μπορούσε να είναι και η θέση της πο-
δοκνημικής του κατά τη διάρκεια της άσκησης. 
Βέβαια υπάρχουν και αναφορές του ότι η χρήση 
προσθετικών ορθοτικών αυξάνει τις ΕΠ της κνή-
μης (Padhiar N., King JB, 1998).

Το γεγονός ότι ορισμένες θέσεις της ποδοκνη-
μικής προκαλούν σημαντικές αυξήσεις ή μειώ-
σεις των ΕΠ της κνήμης, μπορεί να οδηγήσει στο 
σχεδιασμό μιας μελέτης για την κλινική εκτίμηση 
ορισμένων δράσεων που τροποποιούν τη θέση της 
ποδοκνημικής κατά τη διάρκεια της άθλησης (για 
παράδειγμα χρήση πελμάτων ανύψωσης της πτέρ-
νας, ή αποφυγή προπόνησης σε επικλινές δάπεδο. 

Τα ευρήματα της μελέτης μας, επιπλέον, μπορεί 
να οδηγήσουν στη διατύπωση προτάσεων σχετικά 
με την πρόληψη του Οξέος Συνδρόμου Διαμερί-
σματος μετά από κακώσεις της κνήμης. Τα κατάγ-
ματα της κνήμης αναφέρονται ως το πιο συχνό αί-
τιο ΟΣΔ. Περίπου το 40% όλων των περιπτώσεων 
ΟΣΔ εμφανίζονται μετά από κάταγμα της κνήμης, 
με τη συχνότητα εμφάνισης να κυμαίνεται από 1 
– 10% (Elliott K., Johnstone A, 2003). Το κάταγ-
μα μπορεί να εντοπίζεται στους κνημιαίους κον-
δύλους, τη διάφυση ή και την άπω μετάφυση και 
μπορεί να είναι ανοικτό ή κλειστό. Οι ασθενείς σε 
υψηλό κίνδυνο για την εμφάνιση ΟΣΔ είναι νεαρά 
άτομα με κάταγμα της διάφυσης, ασθενείς με κά-

Εικόνα II: Η δυναμική καταγραφή των ΕΠ στο Πρόσθιο Διαμέρισμα του ασθενή Νο 4: Κατά την παθητική ραχιαία 
κάμψη (μαύρο βέλος) η ΕΠ είναι 30mmHg υψηλότερη από την ΕΠ στη θέση χαλάρωσης (μικρό βέλος). Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρατήρηση ότι ακόμα και στην ουδέτερη θέση της ποδοκνημικής (λευκό βέλος) οι ΕΠ 

είναι 25mmHg υψηλότερες από τη θέση χαλάρωσης.
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ταγμα των κνημιαίων κονδύλων από βία υψηλής 
ενέργειας, νεαρά άτομα με εκτεταμένες κακώσεις 
των μαλακών μορίων της κνήμης, αιμορραγική δι-
άθεση, υπόταση, εγκαύματα καθώς και ομόπλευ-
ρα κατάγματα τόσο της κνήμης όσο και του μη-
ρού (Turen C, Burgess A et al, 1985, McQueen M, 
Gaston P et al, 2000).

Η τυπική τοποθέτηση του ΜΚΠ/ΓΕ μετά από 
απαρεκτόπιστο ή με ελάχιστη παρεκτόπιση κά-
ταγμα τη κνήμης, αλλά και μετά από κακώσεις 
των μαλακών μορίων της κνήμης χωρίς κάταγμα, 
είναι από το άνω τμήμα του μηρού μέχρι τις κε-
φαλές των μεταταρσίων με την ποδοκνημική σε 
ορθή γωνία (ουδέτερη θέση) και το γόνατο σε ελα-
φριά κάμψη (Apley’s System of Orthopaedics and 
Fractures, 2001). 

Ο Saxena το 2003 σε μία ενδιαφέρουσα μελέτη 
κατέγραψε τη ραχιαία κάμψη της ποδοκνημικής 
σε 40 αθλητές χωρίς ιστορικό οποιασδήποτε κά-
κωσης της ποδοκνημικής με το γόνατο σε έκτα-
ση και σε κάμψη. Για το δεξί άκρο, η μέση ραχιαία 
κάμψη ήταν 0,35° (± 2,09) με το γόνατο σε έκταση 
και 4,88° (± 3,23) με το γόνατο σε κάμψη, ενώ για 
το αριστερό άκρο η μέση ραχιαία κάμψη ήταν -0,6° 
(± 2,2) με το γόνατο σε έκταση και 4,68° (± 3,33) 
με το γόνατο σε κάμψη (Saxena A, Kim W, 2003). 
Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι με το γόνατο σε 
έκταση, η ραχιαία κάμψη και η ουδέτερη θέση (0 
μοίρες) της ποδοκνημικής αποτελούν σχεδόν την 
ίδια θέση για ένα σημαντικά μεγάλο τμήμα του 
πληθυσμού. Αυτό σημαίνει ότι εφαρμόζοντας το 
ΓΕ στην «ουδέτερη» θέση με το γόνατο σε έκταση 
ή σε ελαφριά κάμψη, ουσιαστικά για τον πληθυ-
σμό αυτό βρισκόμαστε στα όρια της ραχιαίας κάμ-
ψης της άρθρωσής του.

Φαίνεται ότι η ακινητοποίηση της ποδοκνημικής 
με ΜΚΠ/ΓΕ σε κάποιο βαθμό πελματιαίας κάμ-
ψης προκαλεί την μικρότερη δυνατή αύξηση των 
ενδοδιαμερισματικών πιέσεων των διαμερισμάτων 
της κνήμης. Από την άλλη πλευρά βέβαια, η ακι-
νητοποίηση της ποδοκνημικής σε πελματιαία κάμ-
ψη μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση παραμόρ-
φωσης σε ιπποποδία, γεγονός καταστροφικό για 
την μακροχρόνια αποκατάσταση του ασθενή μας 
(Bray T, 1985).

Η λύση στα παραπάνω μπορεί να βρίσκεται κά-
που στο ενδιάμεσο: καθώς το οξύ σύνδρομο δια-
μερίσματος εμφανίζεται από τις πρώτες ώρες μέχρι 
τι πρώτες λίγες ημέρες μετά την κάκωση (Tornetta 
P 3rd, Templeman D, 1997), πιστεύουμε ότι μία 
λογική πρόταση είναι η ακινητοποίηση του κάτω 
άκρου για το άμεσο μετά τον τραυματισμό χρονι-
κό διάστημα (τις πρώτες 72 ώρες για παράδειγμα) 
σε ΜΚΠ/ΓΕ με την ποδοκνημική σε κάποιο βαθμό 
πελματιαίας κάμψης. Στη συνέχεια, αφού περάσει 
η παραπάνω κρίσιμη περίοδος, μπορούμε να τρο-
ποποιήσουμε τον ΓΕ με την άρθρωση στην ουδέτε-
ρη θέση. Με τον τρόπο αυτό, μειώνουμε τις πιθα-
νότητες ανάπτυξης οξέος συνδρόμου διαμερίσμα-
τος, και βέβαια αποφεύγουμε την παραμόρφωση 
σε ιπποποδία.

Συμπέρασμα

Κατά την πραγματοποίηση μιας κλινικής μελέ-
της, ο προβληματισμός σε σχέση με τη στατιστική 
και την κλινική σημασία πρέπει να απασχολήσουν 
ιδιαίτερα τους ερευνητές. Η κλινική σημασία ενός 
ευρήματος είναι το κατά πόσο το εύρημα αυτό εί-
ναι κλινικά σημαντικό ώστε να επιβάλει την αλλα-
γή μιας κλινικής πρακτικής. 

Τα ευρήματά μας σε σχέση με την επίδραση της 
θέσης της ποδοκνημικής στις ενδοδιαμερισματι-
κές πιέσεις των διαμερισμάτων της κνήμης απέδει-
ξαν στατιστικά σημαντικές αυξήσεις των πιέσεων 
κατά τη ραχιαία κάμψη της ποδοκνημικής, αλλά 
επιπλέον, κατά τη γνώμη μας, μπορεί να δείχνουν 
κλινικά σημαντικές αυξήσεις των πιέσεων και κατά 
την ουδέτερη θέση της άρθρωσης.
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Abstract

The influence of ankle position on the intra-
compartmental pressures of the leg
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Objective: The purpose of this study was to find out 
if there is any difference on the intracompartmental 
pressures of the leg compartments between four po-
sitions of the ankle joint: relaxed-resting position, 
passive plantar flexion, neutral position and passive 
dorsi flexion.

Methods: The subjects were patients suffering 
from symptoms of chronic exertional compartment 
syndrome. Intracompartmental pressures were 
monitored with the use of slit catheters connected 
to pressure transducers. After the insertion of the 
slit catheters in the involved compartments of both 
legs, intracompartmental pressures were monitored 
dynamically in the relaxed-resting position of the 
ankle joint, in full passive plantar flexion, full pas-
sive dorsi flexion and finally in the neutral position 
of the ankle joint. Sixteen patients took part in our 
study and we measured the pressures in 28 anterior 
and 14 deep posterior compartments.

Results: Statistical analysis showed that there is 
statistical significant increase (p<0,05) of the intra-
compartmental pressures in the dorsi flexed position 
in both the anterior and the deep posterior com-
partments. No other statistical significant increases 
have been found in any other positions of the ankle. 
The lowest values of the pressures were noted in the 
relaxed-resting position.

Conclusion: The results of this study might have 

clinical implications in the conservative treatment 
of Chronic exertional compartment syndrome. 
Also, being in agreement with previous studies con-
ducted in healthy volunteers, these results might 
propose cast immobilization in some degrees of 
plantar flexion for the first few days in patients hav-
ing sustained leg injuries and being at risk of acute 
compartment syndrome.
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