
Περίληψη

ΣΚΟΠΟΣ: Η ανάδειξη του ευεργετικού ρόλου των ορθωτικών 
πελμάτων στην αντιμετώπιση του πόνου της πρόσθιας επιφάνειας 
του γόνατος σε ασθενείς με πρηνισμό του ποδιού. 

ΜΕΘΟΔΟΣ: Από όγκο 700 περίπου πελματογραφημάτων εντο-
πίσθηκε δείγμα 23 ασθενών, 15 γυναίκες και 8 άντρες, με πρηνισμό 
του ποδός που εμφάνιζαν πόνο στην πρόσθια επιφάνεια του γόνα-
τος  χωρίς εμφανείς βλάβες ή εκφυλιστικές αλλοιώσεις στις απλές 
ακτινογραφίες και χωρίς ιστορικό τραυματισμού. Έγινε στατικό 
και δυναμικό πελματογράφημα που αποτέλεσε τη βάση δημιουρ-
γίας εξατομικευμένων ορθωτικών πελμάτων. Μετρήθηκε η γωνία 
βλαισότητας της υπαστραγαλικής και του γόνατος στο μετωπιαίο 
επίπεδο με τη βοήθεια συστήματος ανάλυσης βάδισης. Ο πόνος 
αξιολογήθηκε με την κλίμακα VAS (Visual analogue Scale) και οι 
καθημερινές λειτουργίες με βάση την κλίμακα «Functional Index 
Questionnaire». Η αξιολόγηση έγινε πριν την τοποθέτηση των πελ-
μάτων και  στη συνέχεια σε έξι εβδομάδες και σε έξι μήνες. Τα απο-
τελέσματα επεξεργάστηκαν με το στατιστικό πρόγραμμα spss 11.0. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Βρέθηκε στατιστικά σημαντική ελάττωση 
του πόνου και της δυσκολίας εκτέλεσης των καθημερινών δρα-
στηριοτήτων (p<.05). Επίσης βρέθηκε σημαντική μείωση του πρη-
νισμού του ποδιού με την εφαρμογή των ορθωτικών (p<.05) όχι 
όμως και στη βλαισότητα του γόνατος (p>.05). Δεν υπήρξε σημα-
ντική διαφορά  του αποτελέσματος μεταξύ της αξιολόγησης στις 
έξι εβδομάδες και στους έξι μήνες.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η χρήση ημίσκληρων ορ-
θωτικών πελμάτων εξατομικευμένης παραγγελίας 
μπορούν να μας εξασφαλίσουν ένα καλό αποτέλε-
σμα για την αντιμετώπιση του πόνου της πρόσθι-
ας επιφάνειας του γόνατος στις περιπτώσεις των 
ασθενών με πρηνισμό του ποδιού.

Εισαγωγή

Το σύνδρομο υπερφόρτισης της επιγονατιδομη-
ριαίας άρθρωσης ή σύνδρομο επιγονατιδικού πό-
νου ή πρόσθια γοναλγία, αποτελεί ένα από τα πιο 
συχνά προβλήματα (κακώσεις υπέρχρησης) του 
μυοσκελετικού συστήματος, που καλούνται να 
αντιμετωπίσουν οι Ορθοπαιδικοί στην  καθημερι-
νή τους πράξη. Αφορά κυρίως σε νέα άτομα που 
ασχολούνται με αθλητικές δραστηριότητες και εί-
ναι πιο συχνό στα κορίτσια (Grelsamer, Dejour et 
al. 2008, Waryasz and McDermott 2008). Σε μία 
πρόσφατη αναδρομική μελέτη για κακώσεις σε 
δρομείς αποδείχθηκε ότι το σύνδρομο επιγονατι-
δικού πόνου είχε τη μεγαλύτερη συχνότητα ένα-
ντι όλων των άλλων κακώσεων και στους άντρες 
(13,4% των κακώσεων) και στις γυναίκες (19,2% 
των κακώσεων) (Collins, Crossley et al. 2008, 
Vicenzino, Collins et al. 2008).

Εκτός όμως από τη μεγάλη συχνότητα το σύν-
δρομο αυτό έχει και χρονιότητα. Περίπου στο 95% 
των περιπτώσεων οι ασθενείς βιώνουν συμπτώ-
ματα για τέσσερα χρόνια ενώ ένας στους τέσσερις 
μπορεί να έχει πόνο ακόμη και 20 χρόνια μετά την 
αρχική εμφάνιση του συνδρόμου.

Ουσιαστικά πρόκειται για μηχανική επαναλαμ-
βανόμενη υπερφόρτιση της επιγονατιδομηριαί-
ας άρθρωσης η οποία μπορεί να οφείλεται είτε 
στην αναντιστοιχία των αρθρικών επιφανειών 
της επιγονατίδας και των μηριαίων κονδύλων 
είτε σε κακό άξονα του εκτατικού μηχανισμού ή 
αδυναμία του έσω πλατέος μυός με αποτέλεσμα 
την απόκλιση της επιγονατίδας και την έκκεντρη 
φόρτιση (Πίν.1) (Cosca and Navazio 2007, Wilson 
2007). Αυτό συντελεί στη φθορά του χόνδρου της 
επιγονατιδομηριαίας άρθρωσης με αποτέλεσμα 
τον πόνο (Earl and Vetter 2007, Ivkovic, Franic et 
al. 2007). 

Πίνακας 1. 
Αίτια κακής ευθυγράμμισης επιγονατίδας

Α. ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΟΣΤΑ
    Αβαθής μηριαία τροχιλία 
    Υψηλή επιγονατίδα (patella alta)
ΜΑΛΑΚΟΙ ΙΣΤΟΙ
    Έσω & έξω καθεκτικοί σύνδεσμοι
    Λαγονοκνημιαία ταινία
    Αρθρικός θύλακος & σύνδεσμοι
ΙΣΧΥΣ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΟΥ
    Έσω & έξω πλατύς

Β. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ

    Γωνία Q 
    Έσω στροφή μηριαίου και έξω κνήμης > 
αύξηση RF EMA
    Μήκος κάτω άκρου
    Ραιβό ή βλαισό γόνατο
    Βλαισοποδία (πρηνισμός ποδιού)

Από το ιστορικό μπορεί πολλές φορές να απο-
καλυφθεί προηγηθείσα κάκωση, εξάρθρημα ή 
συχνά υπεξαρθρήματα επιγονατίδας. Το κύριο 
σύμπτωμα που είναι ο πόνος στην πρόσθια επι-
φάνεια του γόνατος παρουσιάζεται μετά από 
έντονη δραστηριότητα και επιδεινώνεται κατά 
την ανάβαση και κατάβαση κλίμακας, την έγερση 
μετά από κάθισμα σε καρέκλα και ακόμη περισσό-
τερο με το βαθύ κάθισμα μετά από άλμα (squat) 
(D’Hondt N, Struijs et al. 2002). Έχει βρεθεί ότι 
η δύναμη αντίδρασης στην επιγονατιδομηριαία 
άρθρωση (δηλαδή η συνισταμένη των δυνάμεων 
που αποτελούν το μέτρο αξιολόγησης της πίεσης 
της επιγονατίδας επί των μηριαίων κονδύλων), 
αυξάνει με την κάμψη του γόνατος και γίνεται με-
γαλύτερη από τρεις φορές το Βάρος του Σώματος 
(ΒΣ) κατά το ανεβοκατέβασμα σκάλας και μεγα-
λύτερη από επτά φορές του ΒΣ κατά το κατακό-
ρυφο άλμα (MacIntyre, Hill et al. 2006, Salsich 
and Perman 2007, Willson and Davis 2008).

Το μόνο άμεσο κλινικό εύρημα στο οποίο συμ-
φωνούν όλοι οι Ορθοπαιδικοί μπορεί να είναι η 
ευαισθησία και ο πόνος στην ψηλάφηση της επι-
γονατίδας στο σημείο της βλάβης (Grelsamer, 
Dejour et al. 2008, Waryasz and McDermott 2008) 
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Είναι δυνατόν όμως να υπάρχουν και άλλα έμμεσα 
ευρήματα όπως είναι ο πρηνισμός του άκρου πο-
διού, η συνδεσμική χαλαρότητα των αρθρώσεων, 
βλαισά γόνατα, πρόσθια κλίση του ισχίου κλπ.     

Βεβαίως για να καταλήξει κανείς στη διάγνωση 
του συνδρόμου επιγονατιδομηριαίας υπερφόρ-
τισης πρέπει απαραίτητα προηγουμένως να έχει 
αποκλείσει άλλες παθήσεις που προκαλούν πόνο 
στην πρόσθια επιφάνεια του γόνατος (Πίν.2) 
(Pagenstert and Bachmann 2008).

Πίνακας 2. Αίτια πρόσθια γοναλγίας

Σύνδρομο επιγονατιδομηριαίας υπερφόρτισης
Κακός μηχανικός άξονας 	
Καταπόνηση	

Αστάθεια επιγονατίδας
Υπεξάρθρημα επιγονατίδας	
Κλίση επιγονατίδας	

Ενδαρθρική παθολογία
Σύνδρομο υμενικής πτυχής	
Παθήσεις του μηνίσκου	
Σχαλιδωτική οστεοχονδρίτιδα 	

Παθήσεις γύρω από την επιγονατίδα
Θυλακίτιδα 	
Τενοντίτιδα	
Αποφυσίτιδα 	

Παθήσεις επιγονατίδας
Διφυής επιγονατίδα	
Όγκοι	

Αναφερόμενος πόνος
  	   Παθήσεις ισχίου (πχ. 
επιφυσιολίσθηση)

Παρόλο όμως τη μεγάλη συχνότητα και χρονιό-
τητα του συνδρόμου δεν υπάρχουν αντίστοιχα πολ-
λές μελέτες που να διερευνούν την αποτελεσματι-
κότητα της συντηρητικής θεραπείας και οι λίγες 
που υπάρχουν έχουν πολλούς περιορισμούς όσον 
αφορά στο σχεδιασμό τους, τα κριτήρια επιλογής 
και αποκλεισμού των ασθενών, το χρόνο επανεξέ-
τασης αλλά και τη σύγκριση με άλλες μεθόδους.

Σκοπός της εργασίας είναι η ανάδειξη του ρό-
λου των ορθωτικών πελμάτων στην αντιμετώπι-
ση του συνδρόμου υπερφόρτισης της επιγονατι-
δομηριαίας άρθρωσης του γόνατος σε ασθενείς 
με πρηνισμό του ποδιού. 

H υπόθεση που κάναμε είναι ότι η εφαρμογή ει-
δικών εξατομικευμένων πελμάτων στους ασθενείς 

αυτούς θα μειώσει την βλαισοποδία με αποτέλε-
σμα την αλλαγή της φόρτισης στο γόνατο, την 
ευθυγράμμιση της επιγονατίδας και τη μείωση του 
πόνου (Εικόνα 1, Thijs, De Clercq et al. 2008).

Υλικό-μέθοδος

Εγκρίσεις: Για την πραγματοποίηση της μελέ-
της αυτής δόθηκε έγκριση από την επιστημονική 
επιτροπή του Νοσοκομείου. 

Εξοπλισμός: 1) Σύστημα κινηματικής ανάλυ-
σης βάδισης τύπου “CONTEMPLAS TEMPLO 
STANDARD” με δύο κάμερες (εικόνα 2)

2) Πελματογράφος “COMEX A.E.” (50 Hz)
Κριτήρια συμμετοχής: Ασθενείς και των δύο 

φύλων με άλγος στην πρόσθια επιφάνεια του γό-
νατος που οφείλεται αποκλειστικά σε κακή ευθυ-
γράμμιση της επιγονατίδος λόγω πρηνισμού του 
άκρου ποδός (βλαισότητα υπαστραγαλικής) που 
τεκμηριώνεται με κινητικά και κινηματικά δεδο-
μένα (Φωτογραφία 1-2).Κριτήρια αποκλεισμού: 
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Εικόνα 1. 
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Εικόνα 2: Πελματογράφος “Comex A.E.”, 50 Hz

Φωτογραφία 1

Φωτογραφία 2



Ασθενείς με άλγος στην πρόσθια επιφάνεια του 
γόνατος που οφείλονται σε οποιαδήποτε άλλη 
αιτία (βλέπε Πίν.2) εκτός από βλαισοποδία ή σε 
παραμορφώσεις που έχουν εξελιχθεί σε δύσκα-
μπτες.

Εθελοντές: Από όγκο 700 πελματογραφημά-
των, εντοπίσθηκαν κατά τη χρονική περίοδο 2007 
– 2008, 23 ασθενείς με άλγος στην πρόσθια επι-
φάνεια του γόνατος που πληρούσαν τα κριτήρια 
συμμετοχής. Επρόκειτο για 15 γυναίκες και οκτώ 
άντρες (μέση ηλικία 26,7 έτη). Ενημερώθηκαν λε-
πτομερώς για τη διεξαγωγή της εργασίας και συ-
ναίνεσαν γραπτώς.

Αρχικά λήφθηκε λεπτομερές ιστορικό για απο-
κλεισμό τραυματισμού ή άλλης συνοδού πάθη-
σης. Ακολούθησε κλινική εξέταση που περιλάμ-
βανε και τον έλεγχο των γειτονικών του γόνατος 
αρθρώσεων. Έγιναν απλές ακτινογραφίες προσθι-
οπίσθιες, πλάγιες και κατ’ εφαπτομένη επιγονατί-
δας. Διενεργήθηκε στατικό και δυναμικό πελμα-
τογράφημα (φωτογραφία 3). Με βάση το δυναμι-
κό πελματογράφημα παραγγέλθηκαν ημίσκληρα 
ορθωτικά πέλματα εξατομικευμένα για τον κάθε 
ασθενή με ενίσχυση της ποδικής καμάρας και με 
κλίση 5ο από έσω προς τα έξω (φωτογραφία 4). Οι 
ασθενείς παροτρύνθηκαν να φορέσουν σταδιακά 

τα πέλματα με αυξανόμενο χρόνο εφαρμογής μέ-
χρι την προσαρμογή τους για περίπου μια εβδο-
μάδα.

Μετρήθηκε η γωνία βλαισότητας της πτέρνας 
και του γόνατος σε μετωπιαίο επίπεδο κατά την 
όρθια στάση αλλά και τη μέση φάση στήριξης 
με τα ορθωτικά στα υποδήματα (φωτογραφία 
5). Την ομάδα ελέγχου αποτέλεσαν οι ίδιοι οι 
ασθενείς χωρίς όμως να φορούν τα πέλματα. Επί-
σης αξιολογήθηκε ο πόνος με βάση την κλίμακα 
VAS (visual analogue scale) (Harrison, Magee et 
al. 1996, Laprade and Culham 2002). Η αξιολό-
γηση των καθημερινών λειτουργιών έγινε με το 
Functional Index Questionnaire. Η αξιολόγη-
ση έγινε στις έξι εβδομάδες και στους έξι μήνες 
μετά.

Τα δεδομένα επεξεργάστηκαν με το στατιστικό 
πρόγραμμα spss 11.0. Χρησιμοποιήθηκε ανάλυση 
διακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων 
(ANOVA Repeated Measures)

Αποτελέσματα

Ο πόνος με βάση την κλίμακα VAS μειώθηκε 
όπως ήταν αναμενόμενο με στατιστικά σημαντι-
κό τρόπο (p<.05) στις έξι εβδομάδες και παρέμει-
νε σχεδόν σταθερός χωρίς σημαντική διαφορά 
στους έξι μήνες, (p>.05), (σχεδιάγραμμα 1).

Η κλίμακα «Functional Index Questionnaire» 
αποτελείται από οχτώ ερωτήσεις που σχετίζονται 
με καθημερινές δραστηριότητες που είναι συνή-
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Φωτογραφία 3: δυναμικό πελματογράφημα
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θως προβληματικές σε περιπτώσεις ασθενών με 
υπερφόρτιση της επιγονατιδομηριαίας άρθρωσης 
και έχουν τρεις διαβαθμίσεις  (0= ανίκανος να το 
κάνει, 1= το κάνει με πρόβλημα, 2= το κάνει χω-
ρίς πρόβλημα). Το άθροισμα μπορεί να κυμαίνεται 
από 0 που σημαίνει πλήρης ανικανότητα, έως 16 
που σημαίνει πλήρως φυσιολογική λειτουργικότη-
τα (Wolfe and Lane 2002, Collins, Crossley et al. 
2008, Vicenzino, Collins et al. 2008). Από τα απο-
τελέσματα φάνηκε πως υπήρξε σημαντική βελτίω-
ση στις έξι εβδομάδες (p<.05) και διατήρηση του 
καλού αποτελέσματος χωρίς σημαντική μεταβολή 
στους έξι μήνες (p>.05) (σχεδιάγραμμα 2).

Όσον αφορά στη γωνία της υπαστραγαλικής 
άρθρωσης σε μετωπιαίο επίπεδο από οπίσθια 
όψη (η γωνία που σχηματίζεται από τη μεσότη-
τα της κνήμης, το σημείο πρόσφυσης του αχίλ-
λειου τένοντα στη πτέρνα και το σημείο όπου η 
πτέρνα έρχεται σε επαφή με το έδαφος) υπήρξε 
μείωση της βλαισότητας (p>.05) αλλά και μείωση 
της βλαισότητας στο γόνατο όχι όμως με στατι-
στικά σημαντικό τρόπο (p>.05), κατά την όρθια 
στάση (σχεδιάγραμμα 3). Στατιστικά σημαντική 
μείωση της βλαισότητας υπήρξε με τα πέλματα 
κατά τη μέση φάση στήριξης του κύκλου βάδισης 
μόνο στην ποδοκνημική αλλά όχι και στο γόνατο 
(p>.05), (σχεδιάγραμμα 4).

Συζήτηση

Από έναν όγκο 700 πελματογραφημάτων παρα-
τηρήσαμε ότι αρκετοί ασθενείς με πρηνισμό του 
ποδιού εμφάνιζαν και πόνο στην πρόσθια επιφά-

νεια του γόνατος, κάτι που συμφωνούσε με τις 
αιτίες του πόνου. Για την αρτιότερη μελέτη αυτής 
της ομάδας επιλέχθηκαν ασθενείς με πρηνισμό 
του ποδιού και άλγος στην πρόσθια επιφάνεια 
του γόνατος στους οποίους εφαρμόσθηκαν εξα-
τομικευμένα ορθωτικά πέλματα. 

Να σημειωθεί, στην πλειονότητα τους  δημο-
σιευμένα άρθρα, δεν ξεχωρίζουν τις διαφορετι-
κές αιτίες πρόκλησης του πόνου στην πρόσθια 
επιφάνεια του γόνατος και επίσης τα ορθωτικά 
πέλματα που χρησιμοποίησαν σα θεραπεία είναι 
συνήθως επίπεδα με στόχο τη μείωση απλώς των 
δυνάμεων αντίδρασης του εδάφους. Ακόμη και 

Φωτογραφία 4: Εξατομικευμένα ορθωτικά πέλματα

Εικόνα 3.
www.d-med.com/aol/images/bmcknee.gif
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Φωτογραφία 5
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Σχεδιάγραμμα 1

Σχεδιάγραμμα 2
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Σχεδιάγραμμα 3

Σχεδιάγραμμα 4
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σε αυτές τις περιπτώσεις διαπιστώθηκε βελτίωση 
των συμπτωμάτων. Η μεγάλη όμως βελτίωση που 
επιτυγχάνεται και που πιστεύουμε ότι αποτελεί το 
σημαντικότερο πλεονέκτημα της χρήσης ορθωτι-
κών έγκειται στη μεταβολή των κινηματικών πα-
ραμέτρων της στάσης και της βάδισης (Sheehan, 
Derasari et al. 2008). Δηλαδή την αλλαγή του 
άξονα φόρτισης, τη μείωση της βλαισότητας του 
ποδιού και του γόνατος αλλά κυρίως τη μείωση 
της έσω στροφής της κνήμης και του μηριαίου 
με αποτέλεσμα την αποφυγή της τριβής των αρ-
θρικών επιφανειών της επιγονατίδας με αυτή του 
έξω μηριαίου κονδύλου. (Εικόνα 3) 

Όπως αρχικά είχαμε υποθέσει ο πόνος μειώθηκε 
άμεσα από τις πρώτες εβδομάδες και υπήρξε βελ-
τίωση στην πραγματοποίηση των καθημερινών 
δραστηριοτήτων. Τα αποτελέσματα αυτά συμφω-
νούν με τη διεθνή βιβλιογραφία και έτσι επιβεβαι-
ώνεται ο σημαντικός ρόλος των ορθωτικών πελ-
μάτων στη θεραπεία του συνδρόμου σε άτομα με 
πρηνισμό του ποδιού (Saxena and Haddad 2003). 

Συμπεράσματα

Το σύνδρομο υπερφόρτισης της επιγονατιδομη-
ριαίας άρθρωσης αποτελεί ένα πολύ συχνό σύν-
δρομο υπέρχρησης ιδιαίτερα στις νέες ηλικίες που 
ταλαιπωρεί τους πάσχοντες για χρόνια. Δυστυχώς 
όμως δεν υπάρχουν διπλές τυφλές μελέτες που να 
εξετάζουν σε βάθος την αποτελεσματικότητα των 
μεθόδων θεραπείας είτε είναι συντηρητικές είτε 
χειρουργικές.

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η επιμο-
νή στη συντηρητική θεραπεία με τη φυσικοθε-
ραπεία, τη χρήση ειδικού λειτουργικού νάρθηκα 
που εμποδίζει την απεξάρθρωση της επιγονατί-
δας, το “taping” της επιγονατίδας, την εφαρμογή 
ορθωτικών πελμάτων ραιβότητας ή συνδυασμό 
των ανωτέρω, αποδίδει συνήθως πολύ καλά απο-
τελέσματα και δεν χρειάζεται να προχωρούμε σε 
επεμβατικές μεθόδους (Alaca, Yilmaz et al. 2002, 
Cowan, Bennell et al. 2002, Cowan, Bennell et al. 
2002). Τα καλύτερα αποτελέσματα αναφέρονται 
μετά από συστηματική φυσικοθεραπεία ενίσχυ-
σης του τετρακεφάλου μυός και κυρίως του έσω 
πλατέος (Lin, Lin et al. 2008).

Με βάση τα αποτελέσματα της δικής μας μελέ-
της, πιστεύουμε πως η χρήση εξατομικευμένων 
ημίσκληρων ορθωτικών πελμάτων «επί παραγ-
γελία», σε προσεκτικά επιλεγμένους ασθενείς με 
πρηνισμό του ποδιού (foot pronation), μπορεί να 
έχει άριστα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση του 
πόνου της πρόσθιας επιφάνειας του γόνατος.  

Abstract

Τhe role of foot orthoses in the treatment of pa-
tellofemoral syndrome

K. Antoniou, X. Gekas, D. Eythimiadis, F. Tsivi-
kis, A. Karathanasis, D. Intzes

Orthopaedic Department B' Hospital IKA-
ETAM, Thessaloniki

OBJECTIVE: To underline the clinical efficacy of 
foot orthoses in the management of patellofemoral 
pain syndrome in patients with foot pronation.

METHODS: From a depot of 700 cases with 
plantar pressure analysis a sample of 23 patients 
was choosen, 15 sample of 23 patients, 15 women 
and 8 men (mean age 26,7) who suffer with ante-
rior knee pain without obvious lesions or cartilage 
degeneration in radiographs and without history of 
acute trauma. Static and dynamic plantar pressure 
analysis was the base of custom made foot orthot-
ics. The valgus angle of subtalar joint and knee were 
measured in frontal plane using a 2D gait analysis 
system. The pain was evaluated according to VAS 
(Visual analogue Scale) scale and the improvement 
in daily functions according the Functional Index 
Questionnaire. The patients were evaluated before 
the use of the orthotics, 6 weeks and 6 months later. 
For the statistical analysis we used the spss11.0 sta-
tistical program.

RESULTS: Statistical significant decrease (p<.05) 
was showed in pain and in Functional Index Ques-
tionnaire score. Statistical significant decrease was 
also found in valgus angle of the subtalar joint 
(p<.05) but not in knee (p>.05). There was no sig-
nificant difference from 6 weeks to 6 months.
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CONGLUSION: The use of custom made semi-
hard foot orthotics could be very effective in the 
treatment of Patellofemoral pain syndrome in pa-
tients with foot pronation. 

key words:   foot orthoses, anterior knee pain, 
plantar pressure analysis
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