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Περίληψη

Για την κατανόηση της παθολογικής βάδισης είναι απαραίτη-
τη η κατανόηση της φυσιολογικής βάδισης. Η αντιμετώπιση των 
διαταραχών της βάδισης στη σπαστική εγκεφαλική παράλυση 
προσφέρει μια δυναμική εικόνα «εκ των έσω» της παθοφυσιολο-
γίας και των συνεπειών της. Η τρισδιάστατη ενόργανη ανάλυση 
βάδισης επιτρέπει μια ακριβέστερη εκτίμηση των αποκλίσεων της 
βάδισης σε σχέση με την εκτίμησή της δια γυμνού οφθαλμού.

Η μέθοδος περιλαμβάνει κλινική εξέταση, βιντεοσκόπηση, μέ-
τρηση γωνιών των αρθρώσεων (κινηματική), ροπών και δυνάμεων 
(κινητική), μυϊκή δραστηριότητα (δυναμική ηλεκτρομυογραφία), 
παραμέτρους χρόνου-απόστασης, κατανάλωση οξυγόνου και κα-
τανομής πίεσης του πέλματος (δυναμική πελματογραφία).

Η δυσλειτουργία των διαρθρικών μυών έχει μέγιστη σημασία 
για την ανάπτυξη των διαταραχών της βάδισης στην εγκεφαλική 
παράλυση. Ειδικά πρότυπα βάδισης έχουν περιγραφεί σε ασθενείς 
με σπαστική ημιπληγία και διπληγία.

Οι κλινικές εφαρμογές της ανάλυσης βάδισης στην εγκεφα-
λική παράλυση περιλαμβάνουν προγραμματισμό και έλεγχο της 
θεραπείας με συντηρητικές αλλά και χειρουργικές μεθόδους. Οι 
εγχύσεις αλλαντικής τοξίνης, οι διορθωτικοί γύψοι, οι κνημοπο-
δικοί κηδεμόνες και η φυσικοθεραπεία έχουν εκτιμηθεί και τροπο-
ποιηθεί με τη χρήση της ανάλυσης βάδισης. Επίσης οι αναλύσεις 
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βάδισης μας έχουν επιτρέψει να προγραμματίζουμε 
και να αξιολογούμε το χειρουργικό αποτέλεσμα με 
πιο αντικειμενικό τρόπο ώστε να μπορούμε να βελ-
τιώσουμε περαιτέρω τη βάδιση.

Τα εργαστήρια ανάλυσης βάδισης της ΕΛΕ-
ΠΑΠ Θεσσαλονίκης και Αθήνας παρέχουν υπηρε-
σίες υψηλού επιπέδου για μετρήσεις τόσο για κλι-
νικούς όσο και ερευνητικούς σκοπούς.

Φυσιολογική βάδιση

Η κατανόηση των διαταραχών της παθολογι-
κής βάδισης προϋποθέτει τη γνώση της αντίστοι-
χης φυσιολογικής. Η βάδιση υπό φυσιολογικές 
συνθήκες είναι η διποδική, διφασική προώθηση 
του κέντρου βάρους του ανθρώπινου σώματος με 
την κατά το δυνατόν ελάχιστη κατανάλωση ενέρ-
γειας.

Για ουσιαστικούς αλλά και για διδακτικούς λό-
γους, ο κύκλος της βάδισης ενός ατόμου με μέση 
ταχύτητα βάδισης μπορεί να χωριστεί αδρά στη 
φάση στήριξης (60% κύκλου) και στη φάση αιώ-
ρησης (40% κύκλου). Ένας κύκλος βάδισης αρχί-
ζει με την πρόσκρουση της πτέρνας στο έδαφος 
και τελειώνει με την πρόσκρουση της πτέρνας 
του ίδιου ποδιού στο έδαφος (εικόνα 1).

Η βάδιση είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. 
Από εμβιομηχανικής απόψεως απαιτεί ένα σύ-
στημα ελέγχου, ενέργεια, και μοχλοβραχίονες, οι 
οποίοι θα παραγάγουν κίνηση και δυνάμεις για να 
τους κινήσουν (Leonard 1995). 

Σημαντικό ρόλο στην ομαλή φυσιολογική βά-
διση παίζουν οι διαρθρικοί μύες των κάτω άκρων. 
Αυτοί αλλάζουν ταχύτατα την κατάσταση σύσπα-
σής τους (έκκεντρη - συγκεντρική) και λειτουρ-
γούν ως ταινίες μεταφοράς ενέργειας μεταξύ των 
αρθρώσεων κάνοντας τη βάδιση οικονομικότε-
ρη (Yack και συν 1988). Η λειτουργία τους αυτή 
απαιτεί υψηλό επίπεδο συντονισμού από το κε-
ντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ). 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της φυσιολογικής 
βάδισης (Gage 1991), είναι:

-σωστή θέση του ποδιού κατά την πρόσκρου-
ση της πτέρνας στο έδαφος

-σταθερότητα στη φάση στήριξης

-ικανοποιητικό μήκος βήματος
-ικανοποιητική απόσταση του ποδιού από το 

έδαφος στη φάση αιώρησης
-ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας 

Εγκεφαλική παράλυση

Η εγκεφαλική παράλυση (ΕΠ) προκαλεί χρό-
νια δυσλειτουργία του μυοσκελετικού συστήμα-
τος. Ο όρος ΕΠ χρησιμοποιείται για να περιγρά-
ψει μια ομάδα συνδρόμων με κοινό χαρακτηρι-
στικό την κινητική διαταραχή λόγω μιας μη προ-
ϊούσας εγκεφαλικής βλάβης. Τα αίτια είναι προ-
γεννητικά, περι-γεννητικά ή μετα-γεννητικά. 
Διακρίνεται αδρά σε σπαστική μορφή αποτελεί 
την συχνότερη (67-85%), την αταξική (3,5-9%) 
και την αθετωσική ή αταξική (1,5-4%) ( Παντε-
λιάδης 2002).

Τοπογραφικά η ΕΠ διακρίνεται σε ημιπληγία 
(προσβολή σύστοιχου άνω και κάτω άκρου), δι-
πληγία (προσβολή κυρίως των κάτω άκρων) και 
τετραπληγία (προσβολή άνω και κάτω άκρων). 
Οι ασθενείς με ημιπληγία και διπληγία είναι πε-
ριπατητικοί ενώ οι ασθενείς με τετραπληγία στην 
συντριπτική τους πλειοψηφία δεν μπορούν να 
βαδίσουν.

Παθοφυσιολογία διαταραχών βάδισης στην ΕΠ

Σε ασθενείς με ΕΠ η βλάβη στο ΚΝΣ μπορεί 
να προκαλέσει:

α. αυξημένο μυϊκό τόνο (υπερτονία),
β. ανισορροπία ανάμεσα στους αγωνιστές και 

ανταγωνιστές μύες,
γ. ελλιπείς αντιδράσεις ισορροπίας,
δ. απώλεια εκλεκτικού κινητικού ελέγχου και 

ε. εξάρτηση από αρχέγονα αντανακλαστικά για 
την κίνηση-βάδιση. 

Υπάρχουν δύο μορφές υπερτονίας: η σπαστι-
κότητα και η δυσκαμψία. Ως σπαστικότητα ορί-
ζεται η αυξημένη αντίσταση στην ταχεία διάτα-
ση ενός μυός και κυρίως στην αρχική φάση της 
κίνησης. Αντίθετα στην δυσκαμψία η υπερτονία 
παραμένει σε όλο το εύρος της κίνησης.
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Οι διαταραχές της βάδισης λόγω βλάβης του 
ΚΝΣ μπορούν να χωριστούν σε τρείς βασικές κα-
τηγορίες (Gage JR, 2004)

- Πρωτοπαθείς: έχουν άμεση σχέση με την 
βλάβη του ΚΝΣ και κατά κανόνα δεν είναι θερα-
πεύσιμες

- Δευτεροπαθείς: παρουσιάζονται ως συνέπεια 
των πρωτοπαθών και είναι κατά κανόνα θεραπεύ-
σιμες

- Τριτοπαθείς: είναι αντιρροπιστικοί μηχανι-
σμοί και συνήθως εξαφανίζονται, όταν εξαλει-
φθούν οι πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς διατα-
ραχές.

Η ανωτέρω ταξινόμηση είναι ιδιαίτερα χρήσι-
μη για την επιλογή της θεραπείας, ώστε να αντι-
μετωπίζονται κατά κανόνα μόνο οι δευτεροπα-
θείς διαταραχές. 

Στην ΕΠ υπάρχει χρονική καθυστέρηση στην 
κινητική εξέλιξη ανάλογα με την βαρύτητα. Έτσι, 
η βάδιση στην ημιπληγία παρουσιάζεται πολύ νω-
ρίτερα σε σχέση με τη διπληγία. Η βάδιση στην 
ΕΠ παρεμποδίζεται κυρίως από την αδυναμία, τη 

σπαστικότητα, την παθολογική μυϊκή δραστηρι-
ότητα, τις συγκάμψεις και τη δυσλειτουργία των 
μοχλοβραχιόνων (Gage, 2004).

Οι διαρθρικοί μύες παρουσιάζουν περισσό-
τερες λειτουργικές διαταραχές σε σχέση με τους 
μονοαρθρικούς. Οι ασθενείς με ΕΠ έχουν μεγα-
λύτερη δυσκολία να ελέγξουν τους περιφερικούς 
διαρθρικούς μύες (γαστροκνήμιο). Η παθολογι-
κή δραστηριότητά τους εκδηλώνεται σαν συν-
σπαστικότητα (ταυτόχρονη σύσπαση) αγωνι-
στών και ανταγωνιστών μυών με αποτέλεσμα τη 
μείωση του εύρους κίνησης και την δυσχέρεια της 
βάδισης (εικόνα 2).

Κλινική εξέταση

H και κλινική εξέταση βοηθά αποτελεσματι-
κά στον εντοπι σμό των κύριων προβλημάτων και 
στην έγκαιρη έναρξη της θεραπείας. Κατά την 
κλι νική εξέταση μπορεί να γίνει διαχωρισμός τον 
μυϊκών ρικνώσεων σε στατικές (static) και σε δυ
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Εικόνα 1. Ο φυσιολογικός κύκλος βάδισης με τις υποδιαιρέσεις του



ναμικές (dynamic), ανάλογα με το εύρος της κί-
νησης και την δυ νατότητα παθητικής διόρθωσης. 

Η κλινική εξέταση είναι όμως μια υποκειμε-
νική και στατική εκτίμηση. Επίσης προβλήματα 
σχετικά με την ακρίβεια, την αποτελεσματικότη-
τά και την επαναληψιμότητά της έχουν εξετασθεί 
διεξοδικά (McDowell και συν 2000, McMulkin 
και συν 2000, Thompson και συν 2001) και έχουν 
επισημανθεί. Παραμένει παρόλα αυτά πολύτιμο 
εργαλείο στην αξιολόγηση του ασθενή.

Ενόργανη ανάλυση βάδισης

Η τρισδιάστατη ενόργανη ανάλυση βάδισης 
γίνεται σε ειδικά εξοπλισμένα εργαστήρια. Τα πε-
ρισσότερα συστήματα χρησιμοποιούν σύστημα 
καμερών υψηλής ταχύτητας και σφαιριδίων που 
προσκολλώνται επί του δέρματος σε συγκεκριμέ-
να ανατομικά σημεία και αντανακλούν το υπέρυ-
θρο φώς που εκπέμπεται από τις κάμερες (εικόνα 
3). Το ανακλώμενο σήμα επεξεργάζε ται από υπο-
λογιστές, οι οποίοι με τη σειρά τους μετά από μια 
πολύπλοκη διαδικα σία και χρησιμοποιώντας μα-
θηματικά μοντέλα, επιτρέπουν την μέτρηση των 
γω νιών των διαφόρων ανατομικών τμημάτων στο 
πρόσθιο, οβελιαίο και εγκάρσιο επίπεδο (Εικόνα 
4).

Περιλαμβάνει την κλινική εξέταση, τη βιντεο
σκόπηση του ασθενή (σε οβελιαίο και πρόσθιο 
επίπεδο), την τρισδιάστατη μέτρηση γωνιών του 
κορμού, λεκάνης, ισχίου, γόνατος και ποδοκνημι-
κής (κινηματική) και την ταυτόχρονη καταγραφή 
της μυϊκής δραστηριότητας με επιφανειακά ηλε-
κτρόδια (δυναμική ηλεκτρομυογραφία). 

Mπορούν επίσης να μετρηθούν οι παράμετροι 
χρόνουαπόστασης (ταχύτητα, μήκος αναβη-
ματισμού κλπ.). Σε ασθενείς που βαδίζουν χωρίς 
βοηθήματα, γίνεται μέτρηση της δύναμης αντί-
δρασης του εδάφους με ειδικά δυναμοδάπεδα. 
Έτσι είναι δυνατή η ανάλυση των δυνάμεων και 
των ροπών που επενεργούν στο ισχίο, το γόνα-
το και την ποδοκνημική (κινητική). H μέτρηση 
της κατανάλωσης ενέρ γειας (οξυγόνου) κατά 
τη βάδιση γίνεται με ειδική συσκευή, η οποία 
προσαρμόζε ται πάνω από το στόμα και τη μύτη. 
Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να γίνει μέτρη ση 
της πίεσης κάτω από το πέλμα του ασθενή (δυνα
μική πελματογραφία).

Η διαδικασία περιλαμβάνει τη μέτρηση (διάρ-
κεια 1,5 ώρα), επεξεργασία δεδομένων (διάρκεια 
2 ώρες) και ερμηνεία-γνωμάτευση (διάρκεια 2 
ώρες).

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι είναι 
αντικειμενική, ακριβής, εύχρηστη και δυναμική. 
Τα μειονεκτήματά της είναι το κόστος (στην Ελ-
λάδα όσο περίπου μια μαγνητική τομογραφία) και 
ότι απαιτεί εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό.
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Εικόνα 2. Παθολογική δράση των διαρθρικών μυών με 
συν - σπαστικότητα και κάμψη του γόνατος
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Εικόνα 3. Σχηματική απεικόνιση εργαστηρίου ανάλυσης βάδισης

Εικόνα 4. Παράδειγμα κινηματικής γόνατος (οβελιαίο επίπεδο) ασθενούς με ασύμμετρη διπληγία α) πριν και β) 
μετά την χειρουργική αποκατάσταση, με εμφανή τη βελτίωση και την ομαλοποίηση των διαγραμμάτων
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Σπαστικά πρότυπα βάδισης

Οι σπαστικές διαταραχές βάδισης μπορούν να 
αναλυθούν σε χαρακτηριστικά σπαστικά πρότυ-
πα για λόγους απλοποίησης, επικοινωνίας, διδα-
κτικούς και άμεσης συσχέτισης με τη θεραπεία.

Η ανάλυση της βάδισης έδωσε τη δυνατότητα 
να μελετηθούν τέτοια πρότυπα ώστε να μπορέσει 
ο θεράπων ιατρός να εμβαθύνει στην παθολογία 
και την αντιμετώπιση της κάθε διαταραχής.

Στην ημιπληγία υπάρχουν (Winters και Gage, 
1987), οι εξής τέσσερις τύποι : τύπος 1 (ιπποπο-
δία και αδυναμία ραχιαίων εκτεινόντων), τύπος 
2 (ιπποποδία και σύγκαμψη της γαστροκνημίας), 
τύπος 3 (όπως ο τύπος 2 και επιπλέον σπαστικό-
τητα οπίσθιων μηριαίων και ορθού μηριαίου), τύ-
πος 4 (όπως ο τύπος 3 και επιπλέον σπαστικότητα 
καμπτήρων ισχίου). Μια πιο πρόσφατη ταξινόμη-
ση (Riad και συν 2007) προσθέτει και τον τύπο 
0 (μηδέν) για περιπτώσεις που έχουν πολύ ήπια 
προσβολή.

Στη διπληγία υπάρχει μεγαλύτερο εύρος πα-
ραμέτρων, οι οποίες επηρεάζουν την ταξινόμηση 
όπως η ηλικία, η σοβαρότητα, το σωματικό βάρος, 
η φάση του κύκλου βάδισης, η χρήση βοηθητικών 
συσκευών και οι τυχόν προηγηθείσες χειρουργι-
κές επεμβάσεις.

Οι Sutherland και συν (1993), διέκριναν τέσσε-
ρις κατηγορίες σπαστικής διπληγίας ανάλογα με 
τη διαταραχή στην άρθρωση του γόνατος. Αυτές 
ήταν το έρπον ή καταρρέον βάδισμα (crouch), το 
σφικτό βάδισμα (stiff), το βάδισμα με ανάκυρτο 
γόνατο (recurvatum) και το αναπηδούν βάδισμα 
(jump). Οι Miller και συν (2004) ταξινόμησαν τη 
σπαστική διπληγία σε ήπιας, μέσης και σοβαρής 
βαρύτητας λαμβάνοντας επίσης υπόψη την ηλι-
κία των ασθενών. 

Χαρακτηριστικά σπαστικά πρότυπα βάδισης 
παρατηρούνται και στην κινηματική της λεκά-
νης (double bump), του γόνατος και της ποδο-
κνημικής (plantar flexion-knee extension couple) 
και στην κινητική της ποδοκνημικής (power 
absorption-generation pattern).

Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η ανάλυση της βάδι-
σης για την εντόπιση των τριτοπαθών βλαβών ή 
αντιρροπιστικών μηχανισμών, ώστε να μην αντι-

μετωπισθούν χειρουργικά. Η κατανόησή τους 
βοηθά στην καλύτερη αντιμετώπιση και την απο-
φυγή ιατρογενών βλαβών. Η εντόπιση σπαστικών 
προτύπων βάδισης δεν έχει σαν σκοπό την αντι-
μετώπιση μόνο αυτών. Αντιθέτως η θεραπευτική 
αντιμετώπιση των διαταραχών της βάδισης στην 
ΕΠ πρέπει να περιλαμβάνει συνολικά τον ασθενή 
σε όλα τα επίπεδα και τις αρθρώσεις.

Σημ ασία της ανάλυσης βάδισης στην συντηρη
τική αντιμετώπιση της ΕΠ

Οι συντηρητικές μέθοδοι για την αντιμετώπι-
ση της ΕΠ περιλαμβάνουν κυρίως τη φυσικοθε-
ραπεία, τη χρήση ειδικών ναρθήκων-κηδεμόνων, 
την τοποθέτηση κνημοποδικών διορθωτικών γύ-
ψων και την ενδομυϊκή έγχυση αλλαντικής τοξί-
νης 

Η χρήση της ανάλυσης βάδισης έχει βοηθήσει 
σημαντικά στην αξιολόγηση των ανωτέρω μεθό-
δων καθώς και στην τροποποίησή τους. 

Ενώ μέχρι πρόσφατα υπήρχε η πεποίθηση ότι 
η μυϊκή ενδυνάμωση με ασκήσεις υπό αντίσταση 
οδηγούσε σε αύξηση της σπαστικότητας και επι-
δείνωση της λειτουργικότητας, νεώτερες μελέτες 
δείχνουν την ευεργετική δράση συγκεκριμένων 
προγραμμάτων. Οι Steele KM και συν (2012) συ-
μπεραίνουν, ότι τα προγράμματα ενδυνάμωσης 
μπορούν να εξατομικευθούν, ώστε να επιτευ-
χθούν καλύτερα λειτουργικά αποτελέσματα σε 
ασθενείς με έρπον βάδισμα. 

Η αποτελεσματικότητα των κνημοποδι-
κών ναρθήκων, τόσο στη σπαστική ημιπληγία 
(Romkes και συν 2002) όσο και στη διπληγία 
(Buckon και συν 2004), έχουν αξιολογηθεί αντι-
κειμενικά με τη βοήθεια της ανάλυσης βάδισης.

Η τοποθέτηση κνημοποδικών διορθωτικών 
περιπατητικών γύψων σε ασθενείς με δυναμική 
ιπποποδία βελτιώνει τόσο το παθητικό όσο και 
το ενεργητικό εύρος κίνησης της ποδοκνημικής 
(McNee AE et al, 2007). Επίσης, η ευεργετική 
δράση του συνδυασμού της έγχυσης αλλαντικής 
τοξίνης (Βotox) και των γύψων (Kelly και συν 
2008, Desloovere και συν 2001) έδειξε ότι βοηθά 
στην αντιμετώπιση της ιπποποδίας και έχει επί-



17Ορθοπαιδική, 25, 3, 2012

δραση και στις αρθρώσεις του γόνατος και του 
ισχίου. Συγκριτικές μελέτες μεταξύ γύψων και 
συνδυασμού γύψων-Botox έχουν επίσης δημοσι-
ευθεί (Kay 2004).

Οι ενδομυϊκές εγχύσεις αλλαντικής τοξίνης 
(Botulinum Toxin A) στην αντιμετώπιση των 
σπαστικών διαταραχών της βάδισης είναι μια 
ασφαλής και αξιόπιστη μέθοδος. Η αποτελεσμα-
τικότητα της μεθόδου έχει αξιολογηθεί ως πρός 
τη διάρκειά της (Eames και συν 1999), τα επίπεδα 
και τους μύες-στόχους ανάλογα τη βαρύτητά της 
(Molenaers G et al, 2001). Οι Molenaers και συν 
(2006) έδειξαν ότι το Botox μπορεί να καθυστε-
ρήσει τον χρόνο διενέργειας χειρουργικής απο-
κατάστασης. Οι επανειλημμένες εγχύσεις Botox 
για την αντιμετώπιση της σπαστικής δυναμικής 
ιπποποδίας έχουν καλά αποτελέσματα, τα οποία 
έχουν τεκμηριωθεί με την ανάλυση βαδίσεως 
(Metaxiotis και συν 2002).

Σημα σία της ανάλυσης βάδισης στη χειρουργι
κή αντιμετώπιση της ΕΠ

Η χειρουργική θεραπεία περιλαμβάνει επεμ-
βάσεις οστών (διορθωτικές οστεοτομίες, αρθρο-
δέσεις), μαλακών μορίων (επιμηκύνσεις μυών, 
τενοντομεταθέσεις, διατομές τενόντων). 

Η σωστός προεγχειρητικός σχεδιασμός των 
ασθενών περιλαμβάνει την τρισδιάστατη ανά-
λυση βάδισης και συμβάλλει στην ορθότερη θε-
ραπευτική προσέγγιση ως προς το μέτρο και την 

έκταση της χειρουργικής επέμβασης. Έτσι σήμε-
ρα οι χειρουργικές επεμβάσεις πραγματοποιού-
νται όλες σε ένα χειρουργικό χρόνο με προφανή 
οφέλη για την αποκατάσταση του ασθενή. Επί-
σης, καθίσταται δυνατή η αντικειμενικότερη και 
ακριβέστερη εκτίμηση του αποτελέσματος της 
χειρουργικής παρέμβασης για κλινικούς και ερευ-
νητικούς σκοπούς.

Η συσχέτιση μεταξύ προεγχειρητικής κλινικής 
εξέτασης και ανάλυσης βάδισης είναι μόνο 49% 
(Lofterοd και συν 2007). Η ανάλυση βάδισης βο-
ηθά στην τροποποίηση-μείωση των χειρουργικών 
επεμβάσεων μέχρι και 52% σε σχέση με την εκτί-
μηση μόνο δια της κλινικής εξετάσεως (DeLuca 
και συν 1997). Δίνει επίσης τη δυνατότητα της 
λεπτομερέστερης καταγραφής και απεικόνισης 
των προβλημάτων και την ορθολογικότερη αντι-
μετώπισή τους. 

Η κινηματική προσφέρει σημαντικότατες πλη-
ροφορίες στα τρία επίπεδα και κυρίως στο εγκάρ-
σιο (έσω-έξω στροφή). Σε ασθενείς με σπαστική 
διπληγία υπάρχει συνήθως ταυτόχρονη σύσπαση 
του ορθού μηριαίου και των οπίσθιων μηριαίων. 
Αν επιμηκυνθούν οι οπίσθιοι μηριαίοι χωρίς να 
αντιμετωπισθούν οι εκτείνοντες του γόνατος, 
τότε θα έχουμε καλύτερη έκταση του γόνατος 
στη φάση στήριξης αλλά περιορισμό στην κάμ-
ψη κατά την αιώρηση. Η δυναμική ηλεκτρομυο-
γραφία έχει καταγράψει την παθολογική δράση 
του ορθού μηριαίου μυός κατά την αιώρηση (stiff 
knee gait) (εικόνα 5), η οποία αντιμετωπίζεται 
επιτυχώς με την μετάθεση του περιφερικού τένο-

Εικόνα 5. Ηλεκτρομυογραφική καταγραφή της παθολογικής δράσης του ορθού μηριαίου κατά τη φάση της αιώρησης
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ντα του ορθού μηριαίου όπισθεν του άξονος περι-
στροφής του γόνατος. Η ανωτέρω αναφερθείσα 
τεχνική έχει αξιολογηθεί ενδελεχώς με την ανά-
λυση βάδισης (Dreher και συν 2012). 

Οι Metaxiotis και συν (2004) περιέγραψαν μια 
νέα μέθοδο μετατροπής διαρθρικών μυών των 
κάτω άκρων σε μονοαρθρικούς με πολύ καλά 
αποτελέσματα. (εικόνα 6).

Η οστεοτομία στροφής αποτελεί μία διαδεδο-
μένη μέθοδο αντιμετώπισης της αυξημένης έσω 
στροφής. Οι Pirpiris και συν (2003), συνέκριναν 
την οστεοτομία στο κεντρικό με το περιφερικό 
μηριαίο και δεν βρήκαν σημαντικές διαφορές στα 
αποτελέσματα της κινηματικής. 

Η μέτρηση των ροπών και των δυνάμεων (κι-
νητική) που ασκούνται στις αρθρώσεις είναι ιδιαί-
τερα χρήσιμες σε περιπτώσεις ασθενών, οι οποίοι 
είχαν χειρουργηθεί στο παρελθόν και χρειάζεται 
να επαναχειρουργηθούν. Με αυτόν τον τρόπο, 
μπορεί να εκτιμηθεί αντικειμενικά και δυναμικά η 
μυϊκή ισχύς και να αποφευχθεί περαιτέρω αποδυ-
νάμωση κυρίως σε βασικούς μύες που είναι υπεύ-
θυνοι για την προώθηση του σώματος κατά την 
βάδιση. 

Η ανάλυση βάδισης στην Ελλάδα

Η τρισδιάστατη ενόργανη ανάλυση βάδισης 
χρησιμοποιείται την τελευταία 25ετία διεθνώς 
στην αντιμετώπιση των ασθενών με ΕΠ. Στην 
Ελλάδα, η κλινική ανάλυση βάδισης γίνεται στα 
αντίστοιχα υπερσύγχρονα εργαστήρια της Ελλη-
νικής Εταιρείας Προστασίας Αναπήρων Παίδων 
(ΕΛΕΠΑΠ) Θεσσαλονίκης και Αθηνών εφάμιλλα 
με αυτά της Ευρώπης. Το κόστος της ανάλυσης 
βάδισης στη Μ. Βρετανία είναι ισοδύναμο με 6 
μαγνητικές τομογραφίες (White και συν 2006) 
ενώ στην Ελλάδα περίπου με μία. Το αληθές όμως 
κόστος που θα προκύψει κάνοντας μια σωστή χει-
ρουργική επέμβαση για την βελτίωση της βάδι-
σης θα καθοριστεί από τη συνολική εκτίμηση του 
αποτελέσματος σε πολλαπλά επίπεδα (τεχνικό, 
λειτουργικό, ικανοποίηση ασθενή) (Kay και συν 
2000). Η χρήση της ανάλυσης βάδισης στην Ελ-
λάδα δεν είναι ευρέως διαδεδομένη. Πιστεύουμε 

ότι η καλύτερη εξοικείωση με τα διαγράμματα της 
κινηματικής θα βοηθήσει τον θεράποντα ορθο-
παιδικό χειρουργό στην βελτιστοποίηση των θε-
ραπευτικών αποτελεσμάτων.

Συμπεράσματα

Η αντιμετώπιση των διαταραχών της βάδι-
σης δεν πρέπει να γίνεται εμπειρικά ή βασισμένη 
μόνο σε κλινικά δηλαδή υποκειμενικά κριτήρια. Η 
τρισδιάστατη ενόργανη ανάλυση βάδισης αποτε-
λεί θεμελιώδες στοιχείο «ιατρικής με αποδείξεις» 
(evidence based medicine) και είναι μια αντικειμε-
νική, ακριβής και δυναμική μέθοδος για την αντι-
μετώπιση των διαταραχών της σπαστικής εγκε-
φαλικής παράλυσης σε περιπατητικούς ασθενείς. 
Η ανάλυση βάδισης αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο 
εργαλείο για τον θεράποντα ιατρό (ορθοπαιδικό, 
παιδίατρο, φυσίατρο). Μπορεί επίσης να βοηθή-
σει στην έρευνα σχετικά με την παθοφυσιολογία 
και τις μεθόδους αντιμετώπισης της ΕΠ. 

 Εικόνα 6. Ασθενής με σπαστική διπληγία, 
α) πριν και β) ένα χρό νο μετά από χειρουργικές 
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Abstract

Clinical significance of gait analysis in cerebral 
palsy patients

Metaxiotis D., Kiriakidis Th., Milonas Ch. 
Kiriakidis A.

2nd Orthopaedic Department Papageorgiou 
General Hospital Thessaloniki, Greece

In order to understand abnormal gait, it is nec-
essary to understand first normal gait. The treat-
ment of gait disorders in spastic cerebral palsy offers 
a dynamic insight in the pathophysiology and its 
consequences. The three-dimensional instrumented 
gait analysis allows for a more accurate assessement 
of gait deviations than visual gait assessement. 

The method includes clinical examination, vid-
eotaping, measurement of joint angles (kinematics), 
joint moments and powers (kinetics), muscle activ-
ity (dynamic electromyography), time-distance pa-
rameters, oxygen consumption and pressure distri-
bution on foot sole (dynamic pedobarography).

The disturbed function of the biarticular mus-
cles in cerebral palsy is of major importance in the 
development of gait abnormalities. Specific gait pat-
terns have been described for patients with spastic 
hemiplegia and diplegia.

`The clinical applications of gait analysis in ce-
rebral palsy include treatment planning and control 
with both conservative and operative means. Bot-
ulinum toxin A injections, casting, ankle-foot or-
thoses and physiotherapy have been evaluated and 
modified with the use of gait analysis. Gait anal-
yses have allowed us to plan surgery and evaluate 
the surgical outcome more objectively and identify 
ways to improve gait further.

The gait analysis laboratories of ELEPAP in 
Thessaloniki and Athens provide high level mea-
surements both for clinical and research purposes. 

key words:   gait analysis, cerebral palsy, extra 
pyradidal syndrome.
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