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Κεφάλαιο 20
Κρουστικά Κύματα (Shock Waves)

Η εφαρμογή των κρουστικών κυμάτων είναι μία δοκιμασμένη μέθοδος της εξωσωματικής
λιθοτριψίας. Παρατηρήθηκε ότι πολλοί ασθενείς που υποβάλλονταν σε εξωσωματική λιθο-
τριψία είχαν απαλλαγή και από διάφορους άλλους πόνους που δεν είχαν σχέση με τους
λίθους των νεφρών. Αυτό ήταν το έναυσμα και η αφορμή που δημιούργησε στους επιστή-
μονες τη σκέψη ότι τα κρουστικά κύματα θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν και σε άλλους
τύπους ιστών του σώματος. Η θεραπεία κρουστικών κυμάτων (Shock Wave Therapy /
S.W.T.), αναφέρεται επίσης και ως εξωσωματική θεραπεία κρουστικών κυμάτων (Extracor-
poreal Shock Wave Therapy/ E.S.W.T.).

Τα Κρουστικά Κύματα (E.S.W.T.) στον τομέα της φυσικοθεραπείας και της αποκατάστα-
σης είναι μια εξωσωματική, μη επεμβατική και αναίμακτη θεραπεία των χρόνιων και επώ-
δυνων καταστάσεων των μυοσκελετικών παθήσεων ιδιαίτερα εκείνων που δεν ανταποκρί-
νονται στις κλασικές θεραπευτικές μεθόδους. 

Το κρουστικό κύμα είναι ένα έντονο, πολύ βραχύ και κοντό ενεργειακό κύμα του οποίου
η ταχύτητα είναι μεγαλύτερη από αυτή του ήχου.

Υπάρχουν τρεις τεχνολογίες κρουστικών κυμάτων:
α) Η ηλεκτροϋδραυλική 
β) Η ηλεκτρομαγνητική 
γ) Η πιεζοηλεκτρική 

Η κάθε μία από τις παραπάνω τεχνολογίες παράγουν παλμούς των οποίων οι ταχύτητες
είναι μεγαλύτερες από την ταχύτητα του ήχου με αποτέλεσμα να σπάει το φράγμα του δη-
μιουργώντας με τον τρόπο αυτό τα κρουστικά κύματα.

Τα κρουστικά κύματα παράγονται από συσκευές η ενέργεια των οποίων εφαρμόζεται
στο σώμα του ασθενή με κατάλληλες κεφαλές.

Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των κρουστικών
κυμάτων (ενδείξεις, αντενδείξεις και μέτρα ασφαλείας).
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ΟΡΙΣΜΟΣ

Η θεραπεία κρουστικών κυμάτων (Shock Wave Therapy), αναφέρεται επίσης
και ως εξωσωματική θεραπεία κρουστικών κυμάτων (Extracorporeal Shock
Wave Therapy/ESWT). Είναι εξαιρετικά βραχέα ηχητικά κύματα με υψηλή κο-
ρυφή ενέργειας που προκύπτουν από ισχυρές ηλεκτρικές εκκενώσεις, όπως
αυτές που συμβαίνουν στην ατμόσφαιρα μετά από ένα εκρηκτικό συμβάν
(κεραυνός, ηχητική έκρηξη, πτήση υπερηχητικού αεροπλάνου).

Χαρακτηρίζονται από υπερηχητική ταχύτητα, με υψηλή τιμή πίεσης και
απότομη αύξηση της πυκνότητας.

Η δημιουργία τους βασίζεται στις αρχές της ηλεκτροϋδραυλικής, της πιε-
ζοηλεκτρικής και της ηλεκτρομαγνητικής τεχνολογίας.

Τα κύματα αυτά μεταφέρουν υψηλή ενέργεια σε επώδυνα σημεία και
τραυματισμένους ιστούς (οστίτη, μυϊκό, συνδεσμικό ιστό), σε κακώσεις και
παθήσεις με αποτέλεσμα την αναγέννηση τη θεραπεία και τις διαδικασίες
αποκατάστασής τους. 

ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ (E.S.W.T.)

1. Ηλεκτροϋδραυλική τεχνολογία 

Για την παραγωγή κρουστικών κυμάτων χρησιμοποιείται μία πηγή σπινθήρα
(μπουζί), που παράγει ένα ωστικό - κρουστικό κύμα που στοχεύει σ’ έναν ελ-
λειψοειδή ανακλαστήρα.

2. Ηλεκτρομαγνητική τεχνολογία 

Χρησιμοποιεί ένα τυπικό κυλινδρικό πηνίο, μιας ηλεκτρομαγνητικής γεννή-
τριας και ένα παραβολικό ανακλαστήρα για τη στόχευση του κύματος.

3. Πιεζοηλεκτρική τεχνολογία 

Το κρουστικό κύμα δημιουργείται από ένα ηλεκτρικό παλμό χιλιάδων μικρών
κρυστάλλων στην κεφαλή της εφαρμογής.

Τα κρουστικά κύματα (Εικόνα 20.1) χαρακτηρίζονται από:
α) αλματώδη αλλαγή στην πίεση
β) μεγάλο πλάτος 
γ) μη περιοδικότητα

Για κάθε μια από αυτές τις τρεις τεχνολογίες το κρουστικό κύμα (E.S.W.T.)
και η δύναμη που παράγεται στις συσκευές, μεταβιβάζεται διαπερνώντας το
δέρμα και τους επί πολλής ιστούς και κατευθύνεται με ακρίβεια στο επιθυμη-
τό βάθος των ιστών.
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Τα εστιακά κρουστικά κύματα έχουν υψηλή ισχύ διείσδυσης των ιστών
(10 cm) και δύναμη κρούσης (0,08 - 0,28 mJ/mm2).

Τα κρουστικά κύματα αποτελούν ακουστικές μεταβολές της τάξεως του
1μsec, χρόνο ανόρθωσης της τάξεως του 1 nsec και εύρος πίεσης 10-100 MPa.

Παράγουν μηχανικές δυνάμεις και έχουν βιολογικές επιπτώσεις συμπερι-
λαμβανομένης της καταστροφής της ίνωσης και τη διέγερση της αγγείωσης
στους υπό θεραπεία ιστούς.

Τα παραπάνω χαρακτηρίζονται και ως Εστιακά Κρουστικά Κύματα (E.S.W.T.) 

Τα ακτινικά κρουστικά κύματα (R.S.W.T.)

Μία τέταρτη τεχνολογία παραγωγής κρουστικών κυμάτων είναι τα ακτινικά
κρουστικά κύματα (R.S.W.T.) τα οποία είναι κύματα πεπιεσμένου αέρα που
δημιουργούνται από αεροσυμπιεστές. 

Η ακτινωτή, έντονη, πιεστική θεραπεία διαφέρει των άλλων σε δυο κύριες
παραμέτρους: 
α) Για να χαρακτηριστεί ένα κρουστικό κύμα (shock wave), ως πραγματικό,

η ενέργειά του πρέπει να είναι ταχύτερη της ταχύτητας του ήχου, δηλα-
δή 1500 m/sec.
Αυτή είναι και η ταχύτητα στην οποία το κρουστικό κύμα (shock wave)
δημιουργείται, από το σπάσιμο του ήχου.
Συγκρίνοντας τα ακτινικά κρουστικά κύματα (R.S.W.T.) τα οποία μεταδί-
δονται περίπου με την ταχύτητα των 10 m/sec, παρατηρούμε ότι είναι ένα
μικρό κλάσμα της ταχύτητας του πραγματικού κρουστικού κύματος (sh-
ock wave).

Εικόνα 20.1. Χαρακτηριστική καμπύλη κρουστικού κύματος (E.S.W.T.).
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Αυτή η ταχύτητα δεν σπάει το φράγμα του ήχου και ως εκ τούτου δεν πα-
ράγεται πραγματικό κρουστικό κύμα (shock wave).
Τα κύματα πίεσης περιλαμβάνουν το συνολικό εύρος του ακουστικού φαι-
νόμενου που χαρακτηρίζεται από την κυματοειδή διάδοση εντός υλικού
μέσου (π.χ. νερό, ιστός).

β) Στα ακτινικά κρουστικά κύματα (R.S.W.T.) η ακτινωτή πίεση των κυμάτων
είναι αργή, λιγότερο έντονη, επιμήκης και πιο ημιτονοειδής στην εμφάνιση.
Μεταδίδουν την ενέργεια ακτινικά, με μικρότερη διείσδυση (3 cm), μικρότε-
ρη επίπτωση (0,02 - 0,06 mJ/mm2) και περιορισμένη βιολογική επίδραση.
Ενώ τα πραγματικά εστιασμένα κρουστικά κύματα (ESWT) είναι πολύ
βραχέα και έντονα.

Τα ακτινικά κρουστικά κύματα (R.S.W.T.) είναι αποτελεσματικά για την θε-
ραπευτική αγωγή μυοσκελετικών διαταραχών που είναι πιο επιφανειακές, με
κλινικά αποτελέσματα που είναι παρόμοια με εκείνα των εστιακών κρουστι-
κών κυμάτων (ESWT). Η επίδραση των ακτινικών κρουστικών κυμάτων είναι
λιγότερο έντονη, αλλά έχουν αποδειχθεί ότι προκαλούν αποσάθρωση των
ινώσεων, αποτιτανώσεις και αυξάνουν την κυκλοφορία του αίματος στην πά-
σχουσα περιοχή.

Για αρκετούς επιστήμονες και ερευνητές τα ακτινικά κρουστικά κύματα
(R.S.W.T.) δεν θεωρούνται τεχνολογία κρουστικών κυμάτων (ESWT) αλλά
περιγράφονται ως πιεστικά κύματα. Εν τούτοις μερικοί επιστήμονες αναφέ-
ρουν την τεχνολογία αυτή ως κρουστικά κύματα.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Αναλγησία

Η εφαρμογή κρουστικών κυμάτων (E.S.W.T.) ενεργοποιεί τους αλγοϋποδο-
χείς, που στη συνέχεια απελευθερώνουν μια μεγάλη ποσότητα νευρικών
παλμών με αποτέλεσμα να μειώνουν τον πόνο, για μεγαλύτερες χρονικές πε-
ριόδους, διαμέσου της διέγερσης των αισθητηριακών νευρικών ινών του, μέ-
σω του "μηχανισμού ελέγχου της πύλης". Όπου τα αισθητηριακά νεύρα μπο-
ρούν να ερεθιστούν και να "κλείσουν την πύλη" των παλμών του πόνου, που
αποστέλλονται στον εγκέφαλο.

Ο πόνος μειώνεται με το φαινόμενο "αναισθησία υπερδιέγερσης". Τα αι-
σθητηριακά νεύρα που στέλνουν σήματα πόνου στον εγκέφαλο, είναι τόσο
πολύ ερεθισμένα, που η δράση τους ελαχιστοποιείται με την εφαρμογή
κρουστικών κυμάτων, με συνέπεια τη μείωση και την εξάλειψη του πόνου. Η
επίδραση αυτή είναι συνήθως παροδική. 



Τα κρουστικά κύματα καταστρέφουν τις κυτταρικές μεμβράνες. Κατά συ-
νέπεια οι αλγοϋποδοχείς δεν είναι σε θέση να παράγουν δυναμικό γένεσης
και συνεπώς δεν μπορούν να εκπέμψουν σήματα πόνου.

Ενισχυμένη διασπορά της ουσίας Ρ. Η δραστικότητα της ουσίας Ρ (ένας
μεσολαβητής πόνου και παράγοντας ανάπτυξης) οδηγεί στην διέγερση αλ-
γαισθητικών προσαγωγών ινών. Επίσης, υποστηρίζει την ανάπτυξη του οιδή-
ματος και υποστηρίζει την έκκριση ισταμίνης. Η μείωση της συγκέντρωσης
της μειώνει τον πόνο στην πληγείσα περιοχή και μειώνει τον κίνδυνο της
ανάπτυξης του οιδήματος. Υφίσταται οστεογεννητική δράση με ενεργοποί-
ηση διαδικασίας που προκαλεί την επαναρρόφηση ασβεστώσεων.

Τα κρουστικά κύματα (E.S.W.T.) έχουν μεγαλύτερη επίδραση σε περιοχές
όπου υπάρχουν αλλαγές πυκνότητας του ιστού, όπως είναι οι τένοντες που
καταφύονται στα οστά και εκεί όπου τα οστά εφάπτονται με συνδέσμους.
Για τον λόγο αυτό είναι αποτελεσματική η αναλγησία με την εφαρμογή
κρουστικών κυμάτων (ESWT) σε επώδυνα συνδεσμικά στοιχεία όπως είναι οι
περιοχές του άκρου πόδα, του γόνατος, του ισχίου, του αγκώνα και του
ώμου.

Αύξηση της παραγωγής κολλαγόνου

Η παραγωγή μιας επαρκούς ποσότητας του κολλαγόνου είναι αναγκαία προ-
ϋπόθεση για τη διαδικασία αποκατάστασης για τις κατεστραμμένες μυοσκε-
λετικές και συνδεσμικές δομές. Η τεχνολογία των κρουστικών κυμάτων
(E.S.W.T.) διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου σε βαθύτερους ιστούς.

Βελτιωμένος μεταβολισμός

Η τεχνολογία των κρουστικών κυμάτων (ΕSWT) επιταχύνει την απομάκρυνση
των αλγαισθητικών μεταβολιτών, αυξάνει την οξυγόνωση και τροφοδοτεί τον
κατεστραμμένο ιστό με μία πηγή ενέργειας. Υποστηρίζει την αφαίρεση της
ισταμίνης, LA και άλλων ερεθιστικών παραγόντων οι οποίοι είναι ως επί το
πλείστον όξινοι.

Μείωση της μυικής τάσης

Η υπεραιμία είναι ένα από τα βασικά αποτελέσματα της θεραπείας κρουστι-
κών κυμάτων (E.S.W.T.) στο σώμα. Παρέχει την καλύτερη ενέργεια στους
υπερτονικούς μυς και τις συνδεσμικές δομές τους. Επιπλέον, προκαλεί την
ελάττωση των παθολογικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ ακτίνης και μυοσίνης.
Αυτό οδηγεί στη μείωση της μυϊκής τάσης το οποίο συχνά είναι επώδυνο για
τον ασθενή.

573Κρουστικά Κύματα (Shock Waves) •



Τα περίπλοκα χώρο-και χρόνο-εξαρτώμενα ερεθίσματα αποθηκεύονται
στις συνάψεις ως προσαρμογές. Με τον τρόπο αυτό, διακόπτεται η σχέση
ανάμεσα στον πόνο, το μυϊκό τόνο και τον τόνο των αγγείων, ως αποτέλεσμα
της εφαρμογής των κρουστικών κυμάτων και ευοδώνεται η αναπαραγωγή
φυσιολογικών κινητικών προτύπων. 

Με βάση την υπόθεση για τη σχετικιστική μνήμη του πόνου (Wess), τα σή-
ματα του προσαγωγού άλγους μεταδίδονται μέσω του κεντρικού νευρικού
συστήματος από πολλαπλές συνοπτικές συμβολές, που ενδεχομένως επι-
τρέπουν στις απαγωγές ίνες να ελέγχουν το μυϊκό τόνο. Ο αντανακλαστικός
μηχανισμός λειτουργεί ακριβώς ως ένα ρυθμιστικό κύκλωμα.

Αποκατάσταση κινητικότητας

Η τεχνολογία των κρουστικών κυμάτων (ΕSWT) διαλύει τους ασβεστοποι-
ημένους ινοβλάστες και οστεοβλάστες. 

ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ
 ΚΥΜΑΤΩΝ (E.S.W.T.) 

Καθώς το κρουστικό κύμα (E.S.W.T.) ασκεί μηχανική πίεση και δυναμική τά-
ση πάνω στον πλήττοντα ιστό, παράγεται μια αύξηση της διαπερατότητας
της κυτταρικής μεμβράνης των κυττάρων, με συνέπεια την αύξηση της μι-
κροσκοπικής κυκλοφορίας του αίματος των ιστών και τον μεταβολισμό εντός
των παθολογικών ιστών. Αμφότερα προωθούν την επούλωση και την συνα-
κόλουθη διάλυση του συγκεντρωμένου παθολογικού ασβεστοποιού ιστού.

Επίσης, το πιεστικό μέτωπο των κρουστικών κυμάτων (E.S.W.T.) δημιουρ-
γεί “σπηλαιώδεις κυψέλες" (φούσκες). Οι σπηλαιώδεις κυψέλες (φούσκες)
είναι απλές μικρές κενές κοιλότητες, που δημιουργούνται πίσω από ένα
ενεργειακό μέτωπο οι οποίες τείνουν να διογκώνονται στο μέγιστο μέγεθος,
έπειτα καταρρέουν, σπάνε, σχεδόν όπως μια φούσκα. Καθώς αυτές οι φού-
σκες εκρήγνυνται, μια αποτελεσματική δύναμη δημιουργείται στο ανθρώπινο
σώμα, αυτή η δύναμη είναι αρκετή για να καταστρέψει παθολογικές, επικα-
θήμενες επασβεστώσεις των μαλακών ιστών.

Καθώς οι φούσκες σπάνε, παράγουν μικρότερα, δευτερεύοντα ενεργει-
ακά κύματα που είναι γνωστά ως microjets. Αυτά τα microjets επίσης δημι-
ουργούν αρκετή δύναμη που επίσης καταστρέφει παθολογικές επασβεστώ-
σεις, επικαθήμενες στους μαλακούς ιστούς, διαμέσου άμεσων μηχανικών
μέσων.

Κατά την εφαρμογή της θεραπείας των κρουστικών κυμάτων (ΕSWT) πα-
ράγονται εκατοντάδες και χιλιάδες σπηλαιώδεις κυψέλες οι οποίες σε συν-
δυασμό με αρκετές χιλιάδες πλήξεις κρουστικών κυμάτων που χορηγούνται
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σε ένα τραυματισμένο ιστό (διαμέσου μιας σειράς θεραπειών με E.S.W.T.)
συγκεντρώνονται δυνάμεις, που μπορούν να καταστρέψουν επασβεστώσεις
που βρίσκονται σε αρθρώσεις, μαλακούς ιστούς και οστεόφυτα.

Πριν από την καταστροφή παθολογικών επασβεστώσεων, τα κρουστικά
κύματα (ΕSWT) διεγείρουν κύτταρα του σώματος όπως είναι οι οστεοβλά-
στες. Αυτά τα οστικά κύτταρα είναι υπεύθυνα για την ανάπλαση των οστών
και την παραγωγή οστού. Έτσι η διέγερση τους προκαλεί την ενίσχυση της
διαδικασίας επούλωσης των οστών.

Τα κρουστικά κύματα (E.S.W.T), δημιουργούν “ελεγχόμενα” μικροτραύ-
ματα και τραυματισμούς στην υπό θεραπεία περιοχή, με αποτέλεσμα την
επαναγγείωση των ιστών και των αιμοφόρων αγγείων που οδηγεί σε μια φυ-
σική διαδικασία επούλωσης των μικροτραυματισμών. Μελέτες έχουν δείξει
ότι το 80%, εμφανίζει ελάττωση έως και απάλειψη του πόνου. Κατά τη διάρ-
κεια της θεραπείας με κρουστικά κύματα, άγονται ισχυρά αλγογόνα ερεθί-
σματα, που διεγείρουν χημικές διαδικασίες στις συνάψεις.

ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΔΡΑΣΗ

Επιτυγχάνεται με την αύξηση της ροής της τοπικής κυκλοφορίας, μετακίνη-
ση προϊόντων φλεγμονής, δημιουργία νέων αγγείων.

Υφίσταται οστεογεννητική δράση με ενεργοποίηση διαδικασίας που προ-
καλεί την επαναρρόφηση ασβεστώσεων. Η ουσία της δράσης συνιστάται
στην μετατροπή μίας χρόνιας φλεγμονώδους διαδικασίας, όπως η τενοντίτι-
δα ή απονευρωσίτιδα, σε οξεία φλεγμονώδη κατάσταση την οποία ο οργανι-
σμός είναι ικανός να θεραπεύσει. 

Τα κρουστικά κύματα (E.S.W.T), ενεργοποιούν την διαδικασία αυτο-επού-
λωσης του οργανισμού αυξάνοντας την αιμάτωση και τον μεταβολισμό της
πάσχουσας περιοχής, διεγείροντας την αναγεννητική ικανότητα των κυττά-
ρων του ιστού, αυξάνοντας την αντοχή του σε μηχανικό φορτίο, διαλύοντας
επασβεστώσεις του τένοντα, και ελαττώνοντας τον πόνο.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ
 ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ

Ενέργεια και ενεργειακή πυκνότητα ροής

Οι συσκευές κρουστικών κυμάτων (E.S.W.T), είναι εξοπλισμένες με όργανα
εστίασης τα οποία επικεντρώνουν την ενέργεια σε έναν οριοθετημένο στόχο.
Αυτό συμβαίνει για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του κρουστικού
κύματος και να υπάρχουν βελτιωμένα αποτελέσματά, αποκλειστικά και μόνο,
στο στόχο χωρίς να προκληθεί βλάβη στους περιβάλλοντες υγιείς ιστούς. 
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Επίσης, η ενέργεια και η πυκνότητα ροής ενέργειας αποτελούν καθορι-
στικές τεχνικές παράμετροι που καθορίζουν την επιτυχία της εξωσωματικής
θεραπείας κρουστικών κυμάτων (E.S.W.T). Η μηχανική ή ακουστική ενέργεια
Ε ενός κρουστικού κύματος καθορίζεται από το εύρος πίεσης και τη διάρ-
κειά του, από τις ακουστικές ιδιότητες του μέσου (πυκνότητα και ηχητική τα-
χύτητα) και κατά τη χωρική διάδοση του κρουστικού κύματος. 

Για να υπάρχει αποτελεσματική επίδραση στον ιστό, η ενέργεια του κρου-
στικού κύματος πρέπει να επικεντρωθεί, ακριβώς, σε μια οριοθετημένη πε-
ριοχή-στόχο, προκειμένου να παράγει ένα θεραπευτικό αποτέλεσμα. Αν η
ενέργεια του κρουστικού κύματος διανέμεται σε μεγάλη έκταση επιφανείας
δεν υπάρχει σχεδόν καμία επίδραση.

Η αποτελεσματική θεραπεία έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση την εστία-
ση και την έκταση της υποβαλλόμενης σε θεραπεία περιοχής. Αυτές οι πα-
ράμετροι είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση του συνολικού αποτελέσμα-
τος που εξασκείται από τα κρουστικά κύματα επί του ιστού. 

Τα κρουστικά κύματα (E.S.W.T) είναι αποτελεσματικά, εάν η πίεση φθάσει
τα 5 MPa (50 bars) ή περισσότερο. Η ανωτέρω ζώνη καλείται «5 ΜΡα εστία-
ση». Η ενέργεια στην περιοχή αυτή αναφέρεται ως Ε + (5MPa) και μετράται
σε millijoule (mJ). Το σύμβολο υποδεικνύει ότι μόνο το θετικό πλάτος πίεσης
του κρουστικού κύματος (E.S.W.T) λαμβάνεται υπόψη, ενώ η αρνητική συνι-
στώσα (σε εφελκυσμένα κύματα) έχει παραμεληθεί. Η ένδειξη π.χ. -6 dB
εστίασης δεικνύει ότι η μέγιστη τιμή στο άκρο του πλάτους της πίεσης της
υποβαλλόμενης προς θεραπεία περιοχής είναι -6 dB. Αυτή η τιμή ενέργειας
αναφέρεται ως E + (-6dB) και δεν αξιολογείται. Η διάμετρος της περιοχής 5
ΜΡα, και η ενέργεια που περιέχει, καθορίζεται από τις ρυθμίσεις ενέργειας
στο σύστημα κρουστικών κυμάτων. Αν επιλέξουμε υψηλότερα επίπεδα ενέρ-
γειας, η διάμετρος και το εύρος δράσης των κρουστικών κυμάτων της ανωτέ-
ρω περιοχής θα είναι μεγαλύτερο από ό, τι στις χαμηλές ρυθμίσεις ενέργειας. 

Οι τιμές του εύρους πίεσης ρυθμίζονται μέσω καταλλήλων οργάνων από
την χαμηλότερη ενέργεια προς την υψηλότερη. Η συγκέντρωση της ενέργει-
ας υποδεικνύεται από την πυκνότητα ροής ενέργειας ED+. Η πυκνότητα
ροής της ενέργειας μετράται σε mJ/mm2 και καθορίζει την ποιότητα με την
οποία η ενέργεια μπορεί να εστιαστεί σε μία μονάδα της περιοχής. Η πυκνό-
τητα ροής της ενέργειας είναι η σημαντικότερη παράμετρος της θεραπείας
κρουστικών κυμάτων (E.S.W.T). 

Μερικές ενδείξεις απαιτούν υψηλές πυκνότητες ροής ενέργειας για να
εξασφαλίσουν την επιτυχή θεραπεία χωρίς να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο
διότι θα προκαλέσουν βλάβη στους ιστούς. Αντίθετα, οι χαμηλές πυκνότητες
ροής ενέργειας επιτρέπουν στον ασθενή να συνηθίσει σταδιακά και απαλά
στη θεραπεία, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσει αναισθητικά ή αναλγη-
τικά.
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Δοσολογία και ικανότητα αναπαραγωγής ενέργειας κρουστικών κυμάτων
(E.S.W.T).

Οι βασικές προϋποθέσεις για να προσαρμόζεται η θεραπεία στο ατομικό κα-
τώτερο όριο της ανοχής του ασθενούς σε διαφορετικούς τομείς εφαρμογής
πρέπει η ενέργεια του κρουστικού κύματος (E.S.W.T) να καθορίζεται με
ακρίβεια. Επίσης, τα μεμονωμένα κρουστικά κύματα τα οποία ενεργοποιούν-
ται με μια δεδομένη ρύθμιση πρέπει να φθάνουν στους ιστούς με τις ίδιες τι-
μές πίεσης. Ακραίες διακυμάνσεις στις παραμέτρους των κρουστικών κυμά-
των μπορούν να προκαλέσουν πόνο και να επηρεάσει αρνητικά τη θεραπεία.
Λόγω της χρήσης διαφορετικών γεννητριών κρουστικών κυμάτων, δεν αντα-
ποκρίνονται όλα συστήματα στις απαιτήσεις αυτές με τον ίδιο βαθμό.

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ (E.S.W.T). 

• Ικανότητα μετάδοσης υψηλής μηχανικής ενέργειας
• Μικρό εύρος παλμού
• Ικανότητα μετάδοσης εσωτερικά του ιστού
• Εστιασμένη εκπομπή.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΝΟΥ 

• Διαστάσεις σημείου εστίασης: 10 x 2,5 x 2,5mm
• Επίπεδα έντασης: 1 έως 20, επιπλέον εννιά επίπεδα χαμηλής ενέργειας

0,1 έως 0,9
• Συχνότητα παλμών κρουστικών κυμάτων: 0 έως 8Hz
• Πυκνότητα ενέργειας: 0,032 έως 0,822 mJ/mm2

• Πίεση κρουστικών κυμάτων: 11-82 MPa

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ
 ΚΥΜΑΤΩΝ (E.S.W.T.)

Τα κρουστικά κύματα (E.S.W.T.) γενικά εφαρμόζονται όταν συντρέχουν τα
εξής κριτήρια και προϋποθέσεις:
• Όταν ο ασθενής έχει διαγνωσθεί κατάλληλα
• Όταν απλούστερες και λιγότερο ακριβές θεραπείες έχουν αποτύχει ή δεν

είναι κατάλληλες για κάποιους λόγους.
• Όταν η χειρουργική ή περισσότερο επεμβατικές θεραπείες είναι εναλλα-

κτικές των κρουστικών κυμάτων (E.S.W.T.)
• Όταν ο ασθενής αντιλαμβάνεται πλήρως την διαδικασία της εφαρμογής
• Όταν δεν υπάρχουν αντενδείξεις για την διαδικασία.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
 ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ (E.S.W.T.)

Οι περισσότερες, νεώτερες μελέτες εισηγούνται ένα εύρος του ποσοστού
επιτυχίας μεταξύ 65% και 95%, με κοινό ποσοστό 80% να είναι κυρίαρχο (In-
ternational Shock Wave Seminar, Rio de Janeiro, 2006), (International Shock
Wave Seminar, Wien, 2005). Είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί ότι οι περισ-
σότερες από αυτές τις μελέτες, έχουν τα ποσοστά της επιτυχίας καθορισμέ-
να από τον ίδιο τον ασθενή, με κριτήρια τον πόνο και την λειτουργικότητα.

Παρόλα αυτά υπάρχει και ένα πολύ μικρό ποσοστό μελετών που δείχνουν
πως η εφαρμογή κρουστικών κυμάτων (E.S.W.T.) δεν αποδεικνύεται αποτε-
λεσματική μέθοδος. 

Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ (E.S.W.T.)

Διαπιστώνεται πως πολλοί ασθενείς απολαμβάνουν ένα αρχικό βαθμό βελ-
τίωσης της κατάστασής τους, αμέσως μετά την πρώτη εφαρμογή της θερα-
πείας. Αυτό το αποτέλεσμα είναι συνήθως προσωρινό, και συνδέεται με το
"φαινόμενο αναισθησίας", που παράγεται από τον υπέρ-ερεθισμό των ιστών,
από την επίδραση των κρουστικών κυμάτων (E.S.W.T.).

Απαιτούνται αρκετές μέρες για να αρχίσει η επούλωση τραυματισμών και
πολλοί ασθενείς βλέπουν βελτίωση πριν από το τέλος της δεύτερης εβδομά-
δας. Βασιζόμενη στη διάγνωση, η διαδικασία της επούλωσης μπορεί να πά-
ρει αρκετές εβδομάδες ή ακόμη και μήνες για να ολοκληρωθεί. Όμως η
ελάττωση του πόνου συχνά προηγείται της ολοκλήρωσης της διαδικασίας
της επούλωσης.

ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ 

Τα ηλεκτροϋδραυλικά, ηλεκτρομαγνητικά και πιεζοηλεκτρικά κρουστικά κύ-
ματα (E.S.W.T.) μπορούν όλα να στοχεύσουν και να μεταφερθούν, διαπερ-
νώντας το δέρμα, σε διαφορετικού βάθους ιστούς, επιτρέποντας τη διανομή
των θεραπευτικών κυμάτων στους τραυματισμένους ιστούς.

Τα ακτινωτά πιεστικά κύματα διανέμοντα μονάχα στο δέρμα και πρέπει να
επηρεάσουν τους ιστούς από εκεί. Κατά συνέπεια δεν είναι δυνατόν να
εφαρμοστούν σε διαφορετικού βάθους ιστούς. Οι εν τω βάθη τραυματισμέ-
νοι ιστοί είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν με ακτινωτά πιεστικά κύμα-
τα.

Το να μπορεί ο φυσικοθεραπευτής να στοχεύσει τα κρουστικά κύματα
(E.S.W.T.) κατ' ευθείαν στους επιθυμητούς τραυματισμένους ιστούς και μό-
νο σ' αυτούς απαιτεί δεξιότητα και εμπειρία. 
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Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ – ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

Ένας ακόμη παράγοντας είναι με πόση ακρίβεια μπορούν τα κρουστικά κύ-
ματα (E.S.W.T.) να εστιαστούν πάνω στους τραυματισμένους ιστούς και μα-
κριά από υγιείς περιοχές. Όσο μεγαλύτερη είναι η ακρίβεια στην εστιασμένη
περιοχή με τόσο ποιο αποτελεσματικό τρόπο θα μεταφερθούν τα κρουστικά
κύματα (E.S.W.T.) στους συγκεκριμένους ιστούς. Έτσι λιγότερη ενέργεια θα
ξοδευτεί σε περιοχές που δεν απαιτείται θεραπεία.

Αυτό δεν σημαίνει μονάχα μια αρτιότερη συγκέντρωση της θεραπευτικής
ενέργειας στους συγκεκριμένους τραυματισμένους ιστούς, σημαίνει επίσης
λιγότερο τραυματισμό των περιβαλλόντων υγιών ιστών.

Η πιεζοηλεκτρική τεχνολογία είναι η περισσότερο ακριβής τεχνολογία
των κρουστικών κυμάτων (E.S.W.T.). Η θεραπεία είναι περισσότερο ακριβής,
κατευθυνόμενη στους τραυματισμένους ιστούς και η λιγότερο τραυματική
σε υγιείς ιστούς που περιβάλλουν την περιοχή εφαρμογής, εν τούτοις, επει-
δή η πιεζοηλεκτρική τεχνολογία είναι πολύ ακριβής, χρειάζεται να εφαρμόζε-
ται προσεκτικά και σωστά στους παθολογικούς ιστούς.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Η θεραπεία με κρουστικά κύματα έχει θεραπευτική αλλά και αναλγητική
δράση.

Αρχή θεραπείας με ενέργεια εφαρμογής περίπου 2 bars.
Αν ο ασθενής αναφέρει μείωση του πόνου μπορεί ο θεραπευτής να αυξή-

σει σταδιακά το ενεργειακό επίπεδο, στρέφοντας το διακόπτη ελέγχου πίε-
σης εφαρμογής που διατίθεται ακριβώς για αυτό το σκοπό.

Επιλογή της ενέργειας εφαρμογής σύμφωνα με την ευαισθησία του
ασθενούς στον πόνο.

Ενεργειακά επίπεδα έως 3 bars είναι επαρκή για την επίτευξη του επιθυ-
μητού αποτελέσματος.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ

Η αρχική συχνότητα της θεραπευτικής αγωγής ρυθμίζεται στα 6 Hz. Καθώς
κάθε ασθενής έχει διαφορετική ευαισθησία στον πόνο πρέπει να πραγματο-
ποιούνται μεταβολές μεταξύ των μεμονωμένων ρυθμίσεων συχνότητας κατά
τη διάρκεια της θεραπείας για να ελεγχθεί ποια ρύθμιση (5 Hz ή 10 Hz) είναι
καλύτερα ανεκτή από τον ασθενή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ
Η ΣΥΖΕΥΞΗ

Η αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής αγωγής εξαρτάται από την καλή
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σύζευξη. Χρησιμοποιείται πάντοτε επαρκή ποσότητα γέλης (gel) για να εξα-
σφαλιστεί η βέλτιστη μεταφορά των κραδασμών διαμέσου του μεταγωγέα.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι ολόκληρη η επιφάνεια του μεταγωγέα
κραδασμών πρέπει να είναι σε επαφή με το δέρμα του ασθενούς.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Ο αριθμός συνεδριών εξαρτάται από τον είδος της βλάβης και εξατομικεύε-
ται. Η συχνότητα εφαρμογής της θεραπείας συνήθως είναι κάθε 5-6 ημέρες
και ο αριθμός των συνεδριών είναι 4-6. Για επώδυνες καταστάσεις μπορεί η
συχνότητα να αυξηθεί και να γίνονται κάθε δεύτερη ημέρα. Ο ασθενής, θα
αισθανθεί, κάποια ενόχληση κατά τη διάρκεια της θεραπείας, αλλά αυτή θα
υποχωρήσει γρήγορα. Θα πρέπει να αποφεύγεται η έντονη δραστηριότητα
για δύο ημέρες μετά τη θεραπεία.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Τα κρουστικά κύματα (E.S.W.T.) μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα μεγά-
λο εύρος μυοσκελετικών καταστάσεων, ειδικά αυτών που εμπλέκονται εκεί
όπου μεγάλοι συνδετικοί ιστοί εφάπτονται στα οστά (Εικόνα 20.2).

Προβλήματα που περιέχονται σε καταφυτικά σημεία τενόντων και συνδέ-
σμων σε μεγάλες αρθρώσεις όπως του ώμου (rotator cuff), του αγκώνα (επικον-
δυλίτις), ισχίου και γόνατος (τενοντίτιδα επιγονατιδικού - jumpers knee) είναι
συχνά πεδία εφαρμογής των κρουστικών κυμάτων (E.S.W.T.) (Εικόνα 20.3).

Καθώς η τεχνική των κρουστικών κυμάτων (E.S.W.T.) επιδρά στην ανα-
γέννηση τραυματισμένου οστού, χρησιμοποιείται για να θεραπεύσει:
• Κατάγματα κόπωσης (stress fractures)
• Άσηπτη νέκρωση οστού
• Καθυστέρηση συγκόλλησης οστού (Delayed unions)
• Ψευδάρθρωση οστών (Non unions)

Μια περιοχή του σώματος όπου εφαρμόζονται συχνότερα τα κρουστικά
κύματα (E.S.W.T.) είναι ο άκρος πόδας, όπως: 
• Η πελματιαία απονεύρωση 
• Άκανθα πτέρνας
• Η Αχιλλειοδυνία ή τενοντίτιδα του Αχίλλειου τένοντα
• Η επασβέστωση τένοντα

Επίσης:
• Σύνδρομο τριβής λαγονοκνημιαίας ταινίας/ τενοντίτιδας των προσφύσεων

του τροχαντήρα
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Εικόνα 20.2. Συνήθη σημεία εφαρμογής της θεραπείας κρουστικών κυμάτων (E.S.W.T.).



• Κερκιδική/ωλένια επικονδυλίτιδα του βραχίονα
• Τενοντοπάθεια της επιγονατίδας
• Σύνδρομο του κνημιαίου άκρου
• Σε όλες τις τενοντοπάθειες

Στις μυϊκές κακώσεις
• Σε ανάπτυξη ουλώδους συνδετικού ιστού μετά από τον τραυματισμό
• Στα σημεία του βελονισμού
• Μυϊκά σημεία επαγωγής πόνου
• Εκφύλιση συνδετικού ιστού και πόνος
• Μυϊκοί πόνοι και τραυματισμοί (θλάσεις)
• Τραυματισμοί αρθρώσεων
• Νευρίνωμα Morton.

Ενδείκνυται σε σύνδρομα πόνου όπως:
• Αυχενικό Σύνδρομο 
• Σύνδρομο οσφυϊο -Ισχιαλγίας 
• Σύνδρομο ώμου-βραχίονα
• Σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής
• Ψευδοσπλαχνικός πόνος 
• Κροταφογναθικές δυσλειτουργίες
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• Ο πόνος της δυσπλασίας του ισχίου 
• Πρώιμη οστεοαρθρίτιδα του ισχίου 

Η εφαρμογή των κρουστικών κυμάτων (E.S.W.T.) μελετάται για χρήση σε
μια μεγάλη ποικιλία και άλλων καταστάσεων, ανόμοιων, όπως τα δερματικά
έλκη και άλλα χρόνια δερματικά νοσήματα, μολύνσεις, στηθάγχη, αρθρίτιδα,
αντανακλαστική δυστροφία συμπαθητικής αιτίας (RSD) και σε ορισμένες
νευρολογικές καταστάσεις.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

• Βεβαιωμένες μεταβολικές διαταραχές οστών
• Βεβαιωμένα νευρικά ή και κυκλοφορικά προβλήματα 
• Διαταραχές πήξης του αίματος (αιμοφιλία)
• Ύπαρξη όγκων, ασθενείς με καρκίνωμα
• Πολύ-νευροπάθεια στην περίπτωση του σακχαρώδους διαβήτη
• Οξεία φλεγμονή/πύον στην περιοχή-στόχο
• Παιδιά στο στάδιο της ανάπτυξης/ επιφύσεις των οστών
• Θεραπεία με κορτιζόνη μέχρι και 6 εβδομάδες πριν την πρώτη αγωγή με

ESWT
• Χρήση αντιπηκτικών 
• Θρόμβωση 
• Εγκυμοσύνη
• Σε περιπτώσεις που καθορίζονται ως αντένδειξη από τον ιατρό.

Προσοχή: Τα κρουστικά κύματα δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε περιο-
χές-στόχους που βρίσκονται πάνω από ιστό που περιέχει αέρα (πνεύμονες),
ούτε σε περιοχές που εντοπίζονται κοντά σε μεγάλα νεύρα, αγγεία, τη σπον-
δυλική στήλη ή το κεφάλι.

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

• Πόνος
• Οίδημα,
• Αιμάτωμα
• Ερυθρότητα στο δέρμα
• Μυαλγία και υπερτονία
• Ελαφρού τύπου δυσκαμψία στην άρθρωση
• Πόνος κατά τη διάρκεια αλλά και αμέσως μετά την θεραπεία
• Βλάβες του δέρματος, εάν έχει προηγηθεί θεραπεία με κορτιζόνη
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• Ζαλάδα, τρόμος ηρεμίας, χωλότητα και ίσως ευρυαγγεία. 
• Οι παρενέργειες αυτές εξαφανίζονται εντός 24 ωρών

Για να προχωρήσουμε στην επόμενη συνεδρία με τον ασθενή, οι παρε-
νέργειες πρέπει να έχουν επαλειφθεί εντελώς. 

Αμέσως μετά την εφαρμογή των κρουστικών κυμάτων μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί ελαφρά μόνο κινησιοθεραπεία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ (E.S.W.T.)

• Κλινικές μελέτες αναφέρουν ποσοστό επιτυχίας πάνω από 75%.
• Η θεραπεία κρουστικών κυμάτων φέρει μια νέα τεχνολογία με αποδεδειγ-

μένα ιατρικά αποτελέσματα.
• Η θεραπεία κρουστικών κυμάτων έχει άριστη σχέση κόστους / αποτελε-

σματικότητας.
• Δεν απαιτείται αναισθησία και διαδραματίζεται χωρίς τη χορήγηση φαρ-

μάκων.
• Μη-επεμβατική λύση για το χρόνιο πόνο στον ώμο, την πλάτη, τη πτέρνα,

το γόνατο ή τον αγκώνα.
• Θεραπεία με σαφή στόχο και αποτέλεσμα την γρήγορη απόδοση. Λόγω

της υψηλής εστίασης αυτή είναι μια πολύ ακριβής διαδικασία που επιτρέ-
πει την εφαρμογή της θεραπείας ακριβώς εκεί που υπάρχει το πρόβλημα.
Η διαδικασία αυτή αποτελεί ένα πολύτιμο, ισχυρότατο, απλούστατο στη
χρήση θεραπευτικό μέσο. 

• Επιστημονικά-αποδεδειγμένα και εντυπωσιακά αποτελέσματα: Το πιο ση-
μαντικό στοιχείο για τη θεραπεία με κρουστικά κύματα είναι η υψηλή απο-
τελεσματικότητά της στη θεραπεία των ενδεικνυόμενων παθήσεων. 

• Ευρύ φάσμα των θεραπειών. Το εύρος των περιστατικών που έχουν ανάγ-
κη τις θεραπευτικές ενέργειες με στόχο την όσο το δυνατότερο καλή και
γρήγορη αποκατάσταση είναι μεγάλη και καλύπτει πολυποίκιλους τομείς
της φυσικοθεραπείας.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ (E.S.W.T.)

Μερικές φορές οι ασθενείς βιώνουν κάποια ή κάποιες από τις παρενέργειες
που έχουν αναφερθεί. 
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