
ΓΤΜΟΡΦΗΔ ΝΤΥΗΩΝ ΚΑΗ ΠΑΘΖΔΗ 

 

Δίκαζηε ζε ζέζε, λα δηαγλώζνπκε, λα πξνιάβνπκε θαη ηαπηόρξνλα λα αληηκεησπίζνπκε όια 

ηα πξνβιήκαηα ησλ πειαηώλ καο. 

Ζ κόξθσζε, ε γλώζε θαη ε ζπλερείο ελεκέξσζε, καο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα απηή. 

Ζ πνδνινγία, βάζε ηεο ηερλνινγίαο ζηηο κέξεο καο, νινέλα θαη εμειίζζεηαη, καδί κε απηή θη 

εκείο. 

Πξσηνπνξηαθνί κέζνδνη, εμειηγκέλα κεραλήκαηα θαη αλαιώζηκα, παξέρνπλ ηόζν ζηνλ 

επαγγεικαηία, όζν θαη ζηνλ πειάηε ηελ θαιύηεξε παξνρή ππεξεζηώλ. 

 

ΤΝΖΘΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΔΗΝΑΗ ΟΗ ΟΝΤΥΟΜΤΚΖΣΗΑΔΗ. 

 

ύκθσλα κε ππνινγηζκνύο δεξκαηνιόγσλ ησλ πνζνζηό ησλ νλπρνκπθεηηάζεσλ θηάλεη ην 

80% ησλ πεξηπηώζεσλ. 

Γπζηπρώο, αθόκα θαη ζηηο κέξεο καο, δελ δίλεηαη ε απαξαίηεηε πξνζνρή ζηηο κπθεηηάζεηο. 

Οη κπθεηηάζεηο ησλ λπρηώλ είλαη ΜΔΣΑΓΟΣΗΚΔ. 

Μπνξνύκε λα πξνζβιεζνύκε παληνύ!!! 

Πεξηνρέο πςεινύ θηλδύλνπ κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ, νη πηζίλεο νη ζάνπλεο, ε ζάιαζζα, θ.ά. 

Δλώ ηα άηνκα πνπ είλαη ηδηαίηεξα επηξξεπή, είλαη απηά πνπ πθίζηαηαη θζνξά ζηα ρέξηα θαη 

ζηα λύρηα ηνπο, (π.ρ. όζνη ρξεζηκνπνηνύλ ρεκηθά πιηθά, νη δσγξάθνη, νη θνκκσηέο, νη λνηθνθπξέο, νη 

θσηνγξάθνη). 

Δπίζεο ν κύθεηαο επλνείηαη ζε εππαζή άηνκα ησλ νπνίσλ ηα πόδηα δελ αηκαηώλνληαη θαιά. 

πλήζσο ν δηαβήηεο, νη δηαηαξαρέο ηνπ κεηαβνιηζκνύ, ην θάπληζκα θαη ε ειηθία πξνθαινύλ 

θαηά θαλόλα θαθή θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. 

Απηέο νη δηαηαξαρέο ζπλππάξρνπλ πάληνηε κε κεησκέλε ηξνθνδόηεζε ησλ θπηηάξσλ, ε 

νπνία πξνθαιεί θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ λπρηνύ. 

Άιινο θίλδπλνο αλάπηπμεο κπθεηίαζεο, ηδηαίηεξα απμεκέλνο, παξνπζηάδεηαη ζε 

πεξηπηώζεηο, νξζνπεδηθήο βιάβεο ή ηξαπκαηηζκώλ. 

Δλώ νη κπθεηηάζεηο ζην δέξκα γίλνληαη αληηιεπηέο κε θλεζκό ή ήπηα θιόγσζε, νη κύθεηεο 

ησλ λπρηώλ απνηεινύλ ζηελ  αξρή γηα ηνλ πάζρνληα, απιά έλα αηζζεηηθό πξόβιεκα, ην νπνίν κεηά 

από ρξόληα νδεγεί ζ’ελνριήζεηο. 

Δκθαλίδεηαη ζπλήζσο ζην κπξνζηηλό άθξν ηνπ λπρηνύ κηα ρξώζε θίηξηλε. 

ην πξώηκν απηό ζηάδην ν κύθεηαο αληηκεησπίδεηαη γξεγνξόηεξα θαη επθνιόηεξα. 

Δάλ αθεζεί όκσο, ηόηε νιόθιεξν ην λύρη έρεη κία εκθάληζε, ηξαρηά, εύζξαπζηε, πνξώδεο 

θαη θπξηή. 

Παξ’όιε ηελ ζνβαξή θιηληθή ηνπ εηθόλα ππάξρεη ζεξαπεία. 

 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΠΟΓΟΛΟΓΟΤ-ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟΤ 

 

ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ 

 Δπίζθεςε ζην δεξκαηνιόγν γηα κηα ηζηνινγηθή εμέηαζε. 

 Φαξκαθεπηηθή αγσγή 

 

ΠΟΓΟΛΟΓΟ 

 Γηάγλσζε. 

 Σκεκαηηθή-νιηθή αθαίξεζε ηνπ πάζρνληνο λπρηνύ. 

 Θεξαπεπηηθή πξνζζεηηθή. 

 Δπίζθεςε θάζε 22 εκέξεο. 

 Καηνίθνλ πεξηπνίεζε (ηνπηθά κε εμεηδηθεπκέλα πξντόληα γηα κύθεηεο.). 

Ζ απνζεξαπεία ηνπ κύθεηα είλαη κηα ρξνλνβόξα δηαδηθαζία. 

Αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο αιινίσζεο ηνπ λπρηνύ, δηαξθεί από 6-18 κήλεο. 

                                                                       

 

       ΓΑΡΑΣΕΗΩΣΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΚΤΓΩΝΑΚΖ 

         ΠΟΓΟΛΟΓΟ 

            



 

 

ΠΟΗΟΗ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΜΤΚΖΣΔ 

 

 Κπξίσο άηνκα κε επαηζζεζίεο. Ζ θιεξνλνκηθόηεηα παίδεη ζεκαληηθό ξόιν όπσο θαη ν 

ηξαπκαηηζκόο. Δπίζεο ν ζαθραξώδεο δηαβήηεο. Δδώ ζπληζηνύκε απζηεξά όινπο ηνπο θαλόλεο 

πγηεηλήο (θαζαξηόηεηα), δηαηεξνύκε ην ηνλ όμηλν καλδύα ηνπ δέξκαηνο ζε θπζηνινγηθά πιαίζηα. 

Πξνζνρή ζηα ζηελά παπνύηζηα. Ο κύθεηαο θαιιηεξγείηαη πεξηζζόηεξν. 

 

 

 

ΟΝΤΥΟΜΤΚΖΣΗΑΖ 

 

Δθηόο από ηνπο κύθεηεο ηνπ δέξκαηνο ππάξρνπλ θαη νη κύθεηεο ησλ λπρηώλ. 

ήκεξα είλαη γλσζηό όηη νη νλπρνκπθεηηάζεηο πξνθαινύλ ηα δεξκαηόθπηα, ηα ηξηρόθπηα θαη 

ε θάληηληα. Σα δεξκαηόθπηα πνπ πξνζβάινπλ ην λύρη αλάινγα κε ηελ εληόπηζή ηνπο πξνθαινύλ 

πεξηθεξηθή θεληξηθή, επηθαλεηαθή (επηπνιήο) θαη νιηθή νλπρνκπθεηίαζε.  

ηελ πεξηθεξηθή ή πιάγηα νλπρνκπθεηίαζε ν κύθεηαο πιεζηάδεη ην λύρη ζηελ νλπραία 

αύιαθα θαη θηάλεη κέρξη ην θέληξν ηεο θνίηεο. Σα λύρηα παξνπζηάδνπλ πνιπάξηζκεο εγθάξζηεο 

ιεπθέο γξακκώζεηο, νη νπνίεο ηνπ πξνζδίδνπλ ζθνξνθαγσκέλε όςε.  

Απηό νθείιεηαη ζην ζρεκαηηζκό ζεξάγγσλ πνπ γεκίδνπλ αέξα θαη μέλα ζώκαηα. Δπίζεο 

ζηελ επηθάλεηα ηνπ λπρηνύ βξίζθνληαη βνζξία παξόκνηα κε απηά ηεο ςσξίαζεο. Σν ρξώκα ηνπ 

λπρηνύ πνηθίιιεη από θίηξηλν έσο θαζηαλό θαη νξηζκέλεο θνξέο παξνπζηάδεη όςε ζηαγόλαο ιαδηνύ, 

πνπ κπνξεί λα γίλεη ζθνπξόηεξν. 

Οη κύθεηεο είλαη παζνγόλνη θαη κε, γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κπθήησλ παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ε 

κνύρια πξνεξρόκελε από πγξαζία (δπκνκύθεηεο). 

Πξνζβάιινληαη νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ δπζιεηηνπξγία ζην αξηεξηαθό, ιεκθηθό, 

θπθινθνξηθό ζύζηεκα. Οη πάζρνληεο από ζαθραξώδε δηαβήηε θαη ηξαπκαηηζκνύο. Δπίζεο ζηα 

αθαηάιιεια παπνύηζηα. Τγξό, ζεξκό πεξηβάιινλ. 

Οη νλπρνκπθεηηάζεηο πξνζβάινπλ ζπλήζσο άηνκα κεγάιεο ειηθίαο, από 40 έσο 65 εηώλ. 

πάληα ζε λεόηεξε ειηθία. Οη άλδξεο ππνθέξνπλ πεξηζζόηεξν από ηηο γπλαίθεο. 

 

 

 

Ζ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΖ ΟΝΤΥΟΜΤΚΖΣΗΑΖ 

 

Ο Πνδνιόγνο ζπκβνπιεύεη, δηαγλώζθεη θαη πξνθπιιάζεη από κία κπθεηίαζε. Ο Πνδνιόγνο 

θόβεη θαη ιεηαίλεη ην απνθνιιεκέλν λύρη. Δλεκεξώλεη ηνλ πειάηε ηνπ, όηη ε ζεξαπεία είλαη 

ρξνλνβόξα. Υξεηάδεηαη ππνκνλή θαη  επηκνλή ακθόηεξσλ (πνδνιόγνπ - πειάηε). Θα θάλεη 

κηθξνβηνινγηθή εμέηαζε. Δάλ δελ ηνλ θξνληίζεη, ηνλ πειάηε ηαπηόρξνλα θαη ν Πνδνιόγνο, ε 

ζεξαπεία δελ έρεη ην αλακελόκελν απνηέιεζκα. Ο Πνδνιόγνο ρξεηάδεηαη 1-2 ώξεο, γηα πεξηπνίεζε. 

Ζ επηηπρία είλαη ζην ρέξη, ζε θαιή ζπλεξγαζία όισλ καδί, (πνδνιόγνο - πειάηεο). ηελ ηξαπκαηηθή 

νλπρόιπζε ηνπ πνδηνύ ε ζεξαπεία απνηειείηαη από ηε κέηξεζε ηνπ πεικαηνζθνπίνπ. Απηή ε 

κέηξεζε απνζθνπεί ζηελ εμάιεηςε ηεο πίεζεο πνπ αζθείηαη. Δπαλαθέξεη ζε θπζηνινγηθή 

θαηάζηαζε ηε δπζιεηηνπξγία ηνπ πέικαηνο κε βνεζεηηθνύο πάηνπο. Ζ εθίππεπζε ησλ δαθηύισλ 

δηνξζώλεηαη κε ηελ θαηαζθεπή νξζνδαθηπιηθώλ επηζεκάησλ, από ζηιηθόλε. Καη’ απηόλ ηνλ ηξόπν 

απνθεύγνληαη νη επαλεηιεκκέλνη κηθξνηξαπκαηηζκνί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΟΝΤΥΟΓΡΤΠΧΗ 

 

Ζ δπζηξνθία απηή αθνξά βαζηθά ηα λύρηα ησλ κεγάισλ δαθηύισλ ηνπ πνδηνύ θαη είλαη 

ιδιοπαθής ή επίκηηηη. Ζ επίθηεηε νλπρνγξύπσζε, νθείιεηαη θπξίσο ζε κηθξνηξαπκαηηζκνύο από 

ζηελά θαη κπηεξά παπνύηζηα θαη από ηξνθηθέο δηαηαξαρέο. 

Πνιιέο θνξέο ζπλππάξρεη ονστογρύπωζη κε ονστομσκηηίαζη. 

 

Σα λύρηα είλαη δύζμορθα, πεπατσμένα, επιμηκσμένα, κσμαηοειδή θαη θπξηά πξνο ηα 

πιάγηα, κε ρξώκα κιηρινοπράζινο, καθέ ή μελανοκαθέ. Ζ επηθάλεηά ηνπο παξνπζηάδεη επιμήκεις 

γραμμώζεις. Ζ κία  πιεπξά ηεο κήηξαο αλαπηύζζεηαη γξεγνξόηεξα από ηελ άιιε θαη έηζη 

θαζνξίδεη ηε θνξά ηεο αλσκαιίαο. 

 

Ζ ππεξβνιηθή αλάπηπμε ηνπ λπρηνύ, δελ ζηακαηά ζην ππνλύρην, αιιά πξνεμέρεη 6-8 

εκαηοζηά θαη θπξηώλεη πξννδεπηηθά κέρξηο όηνπ πάξεη ειηθνεηδή κνξθή. Σα λύρηα απηά κνηάδνπλ 

κε κέρας ή νύτι αρπακηικού ποσλιού. Ζ θνίηε ησλ λπρηώλ ππεξηξέθεηαη θαη ε ππνλύρηα αύιαθα 

γεκίδεη ιεπηδώδε θεξάηηλε κάδα. 

 

Ζ ζπγγελήο ονστογρύπωζη θιεξνλνκείηαη θαη εκθαλίδεηαη θπξίσο από λεπηαθή ειηθία. 

Ονστογρύπωζη επίζεο παξαηεξείηαη θαη ζην βιαηζό κέγα δάρηπιν ηνπ πνδηνύ. Σα 

ζεξαπεπηηθά κέζα είλαη πεληρξά θαη ηα ππεξηξνθηθά λύρηα δελ είλαη κόλν άρξεζηα, αιιά πνιιέο 

θνξέο θαη επηβιαβείο. 

 

Ο πνδνιόγνο όκσο κε εηδηθά θεξαηνιπηηθά θαη ηξνρό, πεξηπνηείηαη ην ππεξηξνθηθό λύρη. 

Σν ιεηαίλεη κε ηξνρό θαη κε εηδηθέο πέλζεο ην θόβεη. Καζαξίδεη ηελ ονσταία αύλακα πάξα 

πνιύ θαιά, αθαηξεί ηηο σπερκεραηώζεις, ελδερνκέλσο θαη σπονύτιο κάλο. 

 

ηνλ πειάηε ζπληζηά θαηάιιεια παπνύηζηα, θαζαξέο θάιηζεο θαη ζπρλή πεξηπνίεζε ζην 

πνδνινγηθό θέληξν. Με απηόλ ηνλ ηξόπν πξνιακβάλεη ηηο ηπρόλ κνιύλζεηο, ιόγσ σπερηροθίας είηε 

από παπνύηζη είηε από θηύπεκα λα επηκνιπλζεί. 

 

Ζ κόιπλζε κπνξεί λα πξνρσξήζεη πέξα από ην κελίζθν θάησ από ην επνλύρην θαη λα θηάζεη 

κέρξη ηε ξίδα. Πνιιέο θνξέο ζπλίζηαηαη ε δηαδνρηθή κεξηθή ή νιηθή αθαίξεζε ηνπ λπρηνύ δηόηη 

ππάξρεη πηζαλόηεηα ζε θάπνηα θάζε ηεο αθαίξεζεο λα αξρίζεη ε θπζηνινγηθή αλαγέλλεζε. 

 

 

 

 

 

ΟΝΤΥΟΚΡΤΠΣΧΗ 

 

Οριζμός: Ολπρνθξύπησζε νλνκάδνπκε ηε δηείζδπζε ηεο νλπραίαο πιάθαο ζηα καιαθά κόξηα. 

Γεκηνπξγείηαη κεραληθόο ηξαπκαηηζκόο πνπ πξνθαιεί επώδπλε δηόγθσζε ηνπ παξνλπρίνπ αθόκε 

θαη ζρεκαηηζκόο λεόπιαζηνπ ηζηνύ. Ζ εκθάληζε πύνπ θαη θνθθηώκαηνο είλαη πηζαλή. 

Δίλαη κεγάιν ην πνζνζηό, αλδξώλ-γπλαηθώλ αιιά θαη κηθξώλ παηδηώλ, πνπ βξίζθνληαη 

αληηκέησπνη κε απηή ηε δπζάξεζηε θαηάζηαζε. 

 

Αίηια: Οη ιόγνη πξόθιεζεο είλαη αξθεηνί, όπσο: 

 Λάθος κοπή (παρωνστίδα) 

 Δσζπλαζία νστιών (οζηρακοειδές, ελικοειδές) 

 Πατσονστία 

 Κοιλονστία 

 Ονστομσκηηίαζη-Φωρίαζη 

 Τπερπλαζία-Τπερηροθία μεγάλοσ δακηύλοσ 

 ηενά σποδήμαηα 

 



Γηα νπνηνδήπνηε από ηα αλσηέξσ αίηην, ππάξρεη αληηκεηώπηζε. 

Μέρξη πξόηηλνο, ιόγσ άγλνηαο ύπαξμεο ησλ Ποδολόγων, νη πάζρνληεο θαηέθεπγαλ ζηνπο 

ρεηξνπξγνύο γηα νιηθή ή ηκεκαηηθή αθαίξεζε ηνπ λπρηνύ. 

 

Μηα δηαδηθαζία επίπνλε θαη ηειηθά όρη απνηειεζκαηηθή, εθόζνλ ε επαλέθθπζε ηνπ λπρηνύ 

δεκηνπξγνύζε αθξηβώο ην ίδην πξόβιεκα. 

 

Ζ εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο όκσο θαη ζην ρώξν ηεο Ποδολογίας, έθεξε ην επίηεπγκά ηεο. Σνπο 

λάξζεθεο, δίλνληαο ηε ιύζε ζην πξόβιεκα, ηελ νλνκαδόκελε: ΟΡΘΟΝΤΥΙΑ 

Ορθονστία, νλνκάδεηαη ε εξγαζία ηελ νπνία θάλεη ν Πνδνιόγνο, ρξεζηκνπνηώληαο νάρθηκες 

(μεηαλλικούς ή σαλοειδείς). 
 

Ζ παξεκβνιή ηνπ λάξζεθα, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απνθπγή ηεο ιαλζαζκέλεο ξνπήο ηνπ 

λπρηνύ. Απνκαθξύλνληάο ην από ηε θιεγκνλώδε πεξηνρή, επηηπγράλεηαη ε κείσζε ηνπ πόλνπ θαη 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ίαζε απηνύ.  

Ανηιμεηώπιζη: 

 

Κάλνληαο ηε δηάγλσζε, ηη κνξθή νλπρνθξύπησζεο έρνπκε λ’ αληηκεησπίζνπκε, 

ελεκεξώλνπκε ηνλ πειάηε καο, γηα ηε δηαδηθαζία ηελ νπνία ζα αθνινπζήζνπκε. Ζ επίγλσζε θαη ε 

επηβεβαίσζε ηεο αλώδπλεο αθαίξεζεο ηνλ θαζηζηά ζπλεξγάζηκν απέλαληί καο. 

 

Φεύγνληαο από ην Πνδνινγηθό καο Κέληξν, αθνινπζεί ηηο νδεγίεο, ηηο νπνίεο ηνπ δίλνπκε 

γηα ηελ θαηνίθσλ πεξηπνίεζε. 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΛΜΑΤΟΓΡΑΦΗΜΑ 

 

 

 

ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΠΔΛΜΑΣΟΓΡΑΦΟ 

 

Έλα ζύγρξνλν ζύζηεκα ςεθηαθήο απεηθόληζεο ηεο αλαηνκηθήο κνξθνινγίαο ησλ πεικάησλ. 

Με έλα πξόγξακκα θαηαγξαθήο ησλ πηέζεσλ πνπ αζθνύληαη θαηά ηελ ζηάζε αιιά θαη θαηά ηε 

βάδηζε πάλσ ζηελ εηδηθή πιαηθόξκα. 

 

 

ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΠΔΛΜΑΣΟΓΡΑΦΖΜΑΣΟ 

 

 Αθξηβήο δηάγλσζε ηεο πάζεζεο θαη ησλ πξνβιεκάησλ ησλ πεικάησλ. 

 αθείο ελδείμεηο γηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνύλ αζηξάγαιν, γόλαην, ηζρίν, ζπνλδπιηθή 

ζηήιε. 

 Πξόιεςε, αληηκεηώπηζε παζνινγηθώλ θαηαζηάζεσλ. 

 

 

Αξθεηνί από ηνπο θαζεκεξηλνύο πόλνπο πνπ αηζζαλόκαζηε νθείινληαη ζηνλ ιαλζαζκέλν ηξόπν 

πνπ παηάκε ηα πέικαηα ησλ πνδηώλ καο. 

 

Δλνριήζεηο ζηα θάησ άθξα γόλαηα-ηζρία-ζπνλδπιηθή ζηήιε κπνξνύλ λα αλαθνπθηζηνύλ. 

ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο εθαξκόδεηαη ε κέζνδνο θαηαγξαθήο (Πεικαηνγξάθεκα), πνπ αλαιύεη 

ηε κνξθνινγία ησλ πεικάησλ θαη θαηαδεηθλύεη ηα παζνινγηθά επξήκαηα. 

 

 



 

Βάζε απηήο ηεο θαηαγξαθήο θαηαζθεπάδνληαη ηα θαηάιιεια νξζνπεδηθά πέικαηα, κε ζηόρν ηελ 

άκεζε αλαθνύθηζε από ηνπο πόλνπο θαη ελ ζπλερεία ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

Ξεθηλώληαο ηα πξώηα βήκαηα ζηελ παηδηθή ειηθία είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδνπκε ηελ 

αλαηνκηθή κνξθνινγία ησλ πεικάησλ καο ώζηε λα πξνιακβάλνπκε ή θαη λα δηνξζώλνπκε 

θαηαζηάζεηο όπσο: ΠΛΑΣΤΠΟΓΗΑ-ΚΟΗΛΟΠΟΓΗΑ-ΒΛΑΗΟΠΛΑΣΤΠΟΓΗΑ-ΤΓΓΔΝΔΗ 

ΑΘΑΗΝΔΗΔ ΚΑΣΩ ΑΚΡΩΝ-ΡΑΗΒΟΠΟΓΗΑ 

 

ην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο θαη εθεβείαο, όπνπ ε θηλεηηθόηεηα είλαη κεγαιύηεξε, νη δπλάκεηο πνπ 

δέρνληαη ηα πόδηα καο θαζώο θαη νη θαηαπνλήζεηο είλαη κεγάιεο, έηζη πνιιά πξνβιήκαηα όπσο: 

ΜΔΣΑΣΑΡΑΛΓΗΑ-ΝΔΤΡΩΜΑ MORTON-ΑΥΗΛΛΔΗΟ ΣΔΝΟΝΣΗΣΖ-ΓΗΑΣΡΔΜΜΑΣΑ-

ΑΘΛΖΣΗΚΟΗ ΣΡΑΤΜΑΣΗΜΟΗ-ΚΑΛΟΗ-ΑΝΗΟΚΔΛΗΔ κπνξνύλ λα αληηκεησπηζζνύλ εύθνια, 

αλώδπλα θαη ζσζηά. 

 

ηελ πνξεία, εμ’ αηηίαο ηεο θαθήο αλαηνκίαο αιιά θαη ηεο ζπλερνύο θαηαπόλεζεο ησλ πνδηώλ 

καο αιιά θαη ιόγσ παζνινγηθώλ θαηαζηάζεσλ αξρίδνπλ λα παξνπζηάδνληαη δηάθνξα πξνβιήκαηα 

ζηα πόδηα, όπσο: ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΚΖ ΑΘΡΗΣΗΓΑ-ΑΚΑΝΘΑ ΠΣΔΡΝΑ-ΠΔΛΜΑΣΗΑΗΑ 

ΑΠΟΝΔΤΡΩΣΗΣΗΓΑ-ΓΗΑΒΖΣΖ ΜΔ Ή ΥΩΡΗ ΔΛΚΖ-ΒΛΑΗΟ ΜΔΓΑ ΓΑΚΣΤΛΟ-

ΦΤΡΟΓΑΚΣΤΛΗΑ-ΑΓΓΔΗΟΠΑΘΔΗΔ. 

 


