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Θεραπευτική Άσκηση: 
Βασικές Έννοιες

  VICKY N. HUMPHREY, PT, MS     LYNN ALLEN COLBY, PT, MS

1
Γενικές Έννοιες

I

Σχεδόν κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα από την ηλικία του, θε-
ωρεί πολύτιμη την ικανότητα να λειτουργεί όσο το δυνατόν 
πιο ανεξάρτητα κατά τις καθημερινές του δραστηριότητες. Οι 
ασθενείς συνήθως αναζητούν ή παραπέμπονται σε υπηρεσί-
ες φυσικοθεραπείας λόγω διαταραχών του κινητικού συστή-
ματος, οι οποίες προκαλούνται από τραυματισμό, νόσο ή άλ-
λες καταστάσεις που περιορίζουν την ικανότητά τους να συμ-
μετέχουν σε οποιεσδήποτε δραστηριότητες θεωρούν απα-
ραίτητες ή σημαντικές. Οι υπηρεσίες φυσικοθεραπείας ανα-
ζητούνται επίσης από άτομα που δεν έχουν κάποια διαταραχή 
ή λειτουργικό έλλειμμα, αλλά επιθυμούν να βελτιώσουν το γε-
νικό επίπεδο της φυσικής τους κατάστασης και την ποιότητα 
ζωής τους ή να περιορίσουν τον κίνδυνο τραυματισμού ή νό-
σου. Ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπευτικής άσκη-
σης αποτελεί σχεδόν πάντοτε θεμελιώδες στοιχείο των παρε-
χόμενων υπηρεσιών. Αυτό είναι λογικό, καθώς ο τελικός στό-
χος ενός προγράμματος θεραπευτικής άσκησης είναι η επί-
τευξη του βέλτιστου επιπέδου κίνησης χωρίς συμπτώματα τό-
σο κατά τις απλές, όσο και τις πιο σύνθετες σωματικές δρα-
στηριότητες.

Για την ανάπτυξη και την εφαρμογή αποτελεσματικών πα-
ρεμβάσεων άσκησης, ο φυσικοθεραπευτής θα πρέπει να κα-
τανοεί τον τρόπο με τον οποίο οι διάφοροι τύποι άσκησης επη-
ρεάζουν τους ιστούς και τα συστήματα του σώματος, καθώς 
και το πώς επιδρούν σε βασικές παραμέτρους της σωματικής 
λειτουργίας που αφορούν το κινητικό σύστημα. Ακόμη, ο φυ-
σικοθεραπευτής θα πρέπει να ενσωματώνει και να εφαρμόζει 
τις γνώσεις του πάνω στην ανατομία, στη φυσιολογία, στην 
κινησιολογία, στην παθολογία και στις συμπεριφορικές επι-
στήμες καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιμετώπισης του ασθε-

νούς, από την αρχική κλινική εξέταση μέχρι το σχεδιασμό 
της ολοκλήρωσης της θεραπείας. Για να μπορέσει να ανα-
πτύξει προγράμματα θεραπευτικής άσκησης που να έχουν 
θετικά και ουσιαστικά λειτουργικά αποτελέσματα για τους 
ασθενείς, ο φυσικοθεραπευτής θα πρέπει να κατανοεί τις 
σχέσεις ανάμεσα στη σωματική λειτουργία, στην υγεία και 
στην αναπηρία και να τις εφαρμόζει στην αντιμετώπιση του 
ασθενούς, ώστε να διευκολύνει την παροχή αποτελεσμα-
τικών υπηρεσιών φροντίδας υγείας. Τέλος, ο φυσικοθερα-
πευτής ως εκπαιδευτής του ασθενούς θα πρέπει να γνωρί-
ζει και να εφαρμόζει τις αρχές της κινητικής εκμάθησης και 
απόκτησης των κινητικών ικανοτήτων κατά την καθοδήγη-
ση των ασκήσεων και τη λειτουργική εκγύμναση. 

Επομένως, ο σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι να 
γίνει μία ανασκόπηση του αντικειμένου των παρεμβάσε-
ων θεραπευτικής άσκησης που χρησιμοποιούνται στη φυ-
σικοθεραπευτική πράξη. Στο κεφάλαιο αυτό συζητούνται 
επίσης μερικά μοντέλα υγείας, λειτουργίας και αναπηρίας, 
καθώς και η αντιμετώπιση του ασθενούς σε σχέση με τη θε-
ραπευτική άσκηση. Τέλος, διερευνώνται στρατηγικές για 
τη διδασκαλία και πρόοδο των ασκήσεων και των λειτουρ-
γικών κινητικών ικανοτήτων με βάση τις αρχές της κινητι-
κής εκμάθησης. 

Θεραπευτική Άσκηση: Επίδραση  
στη Σωματική Λειτουργία

Μεταξύ των διαφόρων παρεμβάσεων που χρησιμοποιούν 
οι φυσικοθεραπευτές για τη φροντίδα των ασθενών, η θε-
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Μυοσκελετικό Σύστημα
 ■ Πόνος
 ■ Μυϊκή αδυναμία/μειωμένη παραγωγή ροπής
 ■ Μειωμένη μυϊκή αντοχή
 ■ Περιορισμένο εύρος κίνησης λόγω:

 ◆ Περιορισμού του αρθρικού θυλάκου
 ◆ Περιορισμού του περιαρθρικού συνδετικού ιστού
 ◆ Μειωμένου μήκους των μυών
 ◆ Υπερκινητικότητας των αρθρώσεων

 ■ Εσφαλμένη στάση του σώματος
 ■ Ανισορροπίες στο μήκος και στη δύναμη των μυών

νευρομυϊκό Σύστημα
 ■ Πόνος
 ■ Διαταραχή της ισορροπίας, της σταθερότητας της στάσης ή του 
ελέγχου

 ■ Απουσία συντονισμού, εσφαλμένος συγχρονισμός
 ■ Καθυστερημένη κινητική ανάπτυξη
 ■ Παθολογικός τόνος (υποτονία, υπερτονία και δυστονία)
 ■ Αναποτελεσματικές/μη αποδοτικές στρατηγικές λειτουργικών 
κινήσεων

Καρδιαγγειακό/αναπνευστικό Σύστημα
 ■ Μειωμένη αερόβια ικανότητα (καρδιοαναπνευστική αντοχή)
 ■ Διαταραχή της κυκλοφορίας (λεμφικής, φλεβικής και αρτηρια-
κής)

 ■ Πόνος με την παρατεταμένη σωματική δραστηριότητα (διαλεί-
πουσα χωλότητα)

Καλυπτήριο Σύστημα
 ■ Υποκινητικότητα του δέρματος (π.χ. ουλοποίηση και συμφύσεις)

ΠΛΑΙΣΙΟ 1.3   Συνήθεις Διαταραχές της 
Λειτουργίας του Σώματος που αντιμετωπίζονται 
με Θεραπευτική Άσκηση

ΕιΚΟνα 1.3   Κατά την κλινική εξέταση αναγνωρίζονται 
(α) σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής του ώμου και συ-
νοδός τενοντίτιδα του στροφικού πετάλου (πάθηση), που οδη-
γεί σε (Β) μειωμένο εύρος ανύψωσης του ώμου (διαταραχή 
της λειτουργίας του σώματος).Ανεξάρτητα από τον τύπο των διαταραχών, ο φυσικοθε-

ραπευτής θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι αυτές εκδηλώνο-
νται διαφορετικά από τον έναν ασθενή στον άλλο. Ένα σημα-
ντικό στοιχείο για την αποτελεσματική θεραπεία είναι η ανα-
γνώριση των λειτουργικά συναφών διαταραχών, δηλαδή των 
διαταραχών που συμβάλλουν άμεσα στους υπάρχοντες ή 
στους μελλοντικούς περιορισμούς της δραστηριότητας και 
της συμμετοχής κατά την καθημερινή ζωή του ασθενούς. Θα 
πρέπει επίσης να αναγνωρίζονται οι διαταραχές που προδια-
θέτουν έναν ασθενή στην εκδήλωση δευτεροπαθών παθήσε-
ων ή διαταραχών.

Εξίσου σημαντική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
της πάθησης ενός ασθενούς είναι η ανάγκη να αναλυθούν ή 
οπωσδήποτε να μην αγνοηθούν τα υποκείμενα αίτια των ανα-
γνωρισμένων διαταραχών της λειτουργίας ή της δομής του 
σώματος, ιδιαίτερα όσα σχετίζονται με τη διαταραχή της κί-
νησης.158,159,160 Για παράδειγμα, ο περιορισμός του εύρους κί-
νησης οφείλεται σε ρίκνωση των μαλακών μορίων; Αν ναι, για 
ποιο λόγο αυτή έχει συμβεί; Οι πληροφορίες αυτές βοηθούν 
το φυσικοθεραπευτή να επιλέξει τις κατάλληλες και αποτε-
λεσματικές θεραπευτικές παρεμβάσεις, οι οποίες στοχεύουν 
στα υποκείμενα αίτια των διαταραχών, στις ίδιες τις διαταρα-
χές και στους σχετικούς περιορισμούς της δραστηριότητας 
και της συμμετοχής.

Αν και οι περισσότερες φυσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις, 
μεταξύ των οποίων και η θεραπευτική άσκηση, είναι σχεδι-

ασμένες ώστε να διορθώνουν ή να περιορίζουν τις διαταρα-
χές της λειτουργίας του σώματος, όπως είναι η μείωση του 
εύρους κίνησης ή της δύναμης, η πτωχή ισορροπία ή η περι-
ορισμένη καρδιοαναπνευστική αντοχή, το επίκεντρο της θε-
ραπείας θα πρέπει εντέλει να είναι η βελτίωση της απόδοσης 
στις δραστηριότητες και της συμμετοχής στα γεγονότα της 
καθημερινής ζωής. Από την πλευρά του ασθενούς, η επιτυχής 
έκβαση της θεραπείας καθορίζεται από την αποκατάσταση 
του επιπέδου δραστηριότητας και συμμετοχής.144 Η παρέμ-
βαση στο επίπεδο της διαταραχής (π.χ. με τις ασκήσεις εν-
δυνάμωσης ή τις διατάσεις) και η επακόλουθη μείωση των δι-
αταραχών (με την αύξηση της δύναμης και του εύρους κίνη-
σης) δε μεταφράζονται απαραίτητα σε βελτίωση του επιπέ-
δου δραστηριότητας και συμμετοχής του ασθενούς στην ερ-
γασία και στους κοινωνικούς ρόλους. Στο μοντέλο της αποτε-
λεσματικής αντιμετώπισης του ασθενούς που παρουσιάζεται 
σε επόμενη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου διερευνώνται 
οι στρατηγικές για την ενσωμάτωση της ειδικής εκγύμνασης 
μέσα στην παρέμβαση της θεραπευτικής άσκησης.

Δραστηριότητες και Συμμετοχή
Το δεύτερο στοιχείο του Μέρους 1 του ICF είναι οι Δραστη-

Α

Β
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 ■ Καθοδήγηση των ασθενών (εφαρμόζεται γενικά σε 
όλους τους ασθενείς)

 ■ Τεχνικές Καθαρισμού του Αεραγωγού
 ■ Βοηθητική Τεχνολογία: Χορήγηση, Εφαρμογή και αν 
κριθεί απαραίτητο Κατασκευή ή Τροποποίηση

 ■ Φυσικά Μέσα Αποκατάστασης
 ■ Λειτουργική Εκγύμναση στην Αυτοφροντίδα και στην 
Οικιακή, Εκπαιδευτική, Εργασιακή, Κοινωνική και Πο-
λιτική Ζωή

 ■ Τεχνικές Επανόρθωσης και Προστασίας του Καλυπτή-
ριου Συστήματος

 ■ Τεχνικές Χειροθεραπείας
 ■ Εκγύμναση Κινητικής Λειτουργίας
 ■ Θεραπευτική Άσκηση

ΠΛΑΙΣΙΟ 1.15   Κατηγορίες Παρεμβάσεων που 
Χρησιμοποιούνται από τους Φυσικοθεραπευτές

πρέπει να οδηγούν στη μείωση ή εξάλειψη των διαταραχών 
της λειτουργίας ή της δομής του σώματος και των περιορι-
σμών της δραστηριότητας και της συμμετοχής και όταν είναι 
δυνατό να μειώνουν τον κίνδυνο μελλοντικής δυσλειτουργί-
ας. Επιπρόσθετα, η αποτελεσματικότητα κάθε παρέμβασης 
θα πρέπει να υποστηρίζεται από αξιόπιστα επιστημονικά δε-
δομένα, κατά προτίμηση από προοπτικές, τυχαιοποιημένες 
και ελεγχόμενες μελέτες.

Αν και το προσδοκώμενο αποτέλεσμα των προγραμμάτων 
θεραπευτικής άσκησης ήταν ανέκαθεν η βελτίωση των λει-
τουργικών δυνατοτήτων ενός ασθενούς ή η πρόληψη της λει-
τουργικής έκπτωσης, μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες τα προ-
γράμματα αυτά επικεντρώνονταν στη βελτίωση των διατα-
ραχών. Η επιτυχία μετρούταν κυρίως με βάση τη μείωση των 
αναγνωρισμένων διαταραχών ή τη βελτίωση διαφόρων παρα-
μέτρων της σωματικής απόδοσης, μεταξύ των οποίων η δύνα-
μη, η κινητικότητα ή η ισορροπία, όπως απεικονίζεται στην Ει-
κόνα 1.6.

Στο παρελθόν, υπήρχε η πεποίθηση ότι αν βελτιώνονταν 
οι διαταραχές, αναπόφευκτα θα ακολουθούσε βελτίωση και 
των λειτουργικών ικανοτήτων. Σήμερα αναγνωρίζεται ότι αυ-
τή η υπόθεση δεν ισχύει. Για τη βελτίωση της απόδοσης στις 
δραστηριότητες, της συμμετοχής στους αναμενόμενους ρό-
λους, καθώς και της ποιότητας ζωής του ασθενούς σε σχέση 
με την υγεία, δεν αρκεί να εφαρμόζονται παρεμβάσεις θερα-
πευτικής άσκησης που να διορθώνουν τις λειτουργικές διατα-
ραχές. Όποτε είναι δυνατό, οι ασκήσεις θα πρέπει να είναι ει-
δικές, δηλαδή να πραγματοποιούνται με τη χρήση κινητικών 
μοτίβων που να αντιστοιχούν σε μεγάλο βαθμό στις προσδο-
κώμενες ή επιθυμητές από τον ασθενή λειτουργικές δραστη-
ριότητες. Στην Εικόνα 1.7 επιδεικνύονται ασκήσεις ενδυνάμω-
σης με τη χρήση ενός ειδικού μοτίβου άρσης βάρους.

Η σημασία του σχεδιασμού και της εφαρμογής ασκήσεων 
που να αναπαράγουν τα επιθυμητά λειτουργικά αποτελέσμα-
τα αποδεικνύεται από την ακόλουθη μελέτη:

 εΡεΥΝΗΤικα ΔεΔοΜεΝα
Η ειδική λειτουργική εκγύμναση διερευνήθηκε σε μία μελέτη 
της επίδρασης που έχει ένα πρόγραμμα ασκήσεων υπό αντί-

σταση στην ικανότητα περιπατητικών ηλικιωμένων γυναικών 
να μετακινούνται σε σκάλες.39 Αντί οι συμμετέχουσες να πραγ-
ματοποιούν ασκήσεις έκτασης του ισχίου και του γόνατος υπό 
αντίσταση σε θέσεις χωρίς φόρτιση του σωματικού βάρους, 
ασκήθηκαν στην άνοδο και στην κάθοδο μίας σκάλας ενώ κου-
βαλούσαν στην πλάτη ένα σάκο με βάρη. Η συγκεκριμένη δρα-
στηριότητα όχι μόνο αύξησε τη μυϊκή απόδοση (δύναμη και 
αντοχή), αλλά και βελτίωσε ευθέως την αποτελεσματική μετα-
κίνηση σε σκάλες κατά τις καθημερινές δραστηριότητες.

ΕιΚΟνα 1.6   Η άσκηση με χειρωνακτική αντίσταση ως 
παρέμβαση αποτελεί μία μορφή θεραπευτικής άσκησης που 
χρησιμοποιείται κατά το αρχικό στάδιο της αποκατάστασης αν 
υπάρχει διαταραχή της μυϊκής δύναμης ή αντοχής

ΕιΚΟνα 1.7   Οι ειδικές ασκήσεις ενδυνάμωσης 
πραγματοποιούνται με την άρση και επαναφορά ενός κι-
βωτίου με βάρος, ως προετοιμασία για τις λειτουργικές 
δραστηριότητες στο σπίτι ή στην εργασία.
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Ένας άλλος τρόπος αποτελεσματικής χρήσης των παρεμ-
βάσεων θεραπευτικής άσκησης για τη βελτίωση της λειτουρ-
γικής ικανότητας είναι η ενσωμάτωση ασφαλών αλλά προ-
οδευτικά πιο απαιτητικών λειτουργικών δραστηριοτήτων, οι 
οποίες χρησιμοποιούν σταδιακές βελτιώσεις της δύναμης, 
της αντοχής και της κινητικότητας στην καθημερινή ρουτί-
να του ασθενούς, όσο το δυνατόν πιο πρώιμα κατά τη διάρ-
κεια του θεραπευτικού προγράμματος. Με αυτή την προσέγ-
γιση στην άσκηση που είναι προσανατολισμένη στη λειτουρ-
γία, οι δραστηριότητες του θεραπευτικού προγράμματος εί-
ναι εξειδικευμένες και υποστηρίζουν ευθέως τα αναμενόμενα 
λειτουργικά αποτελέσματα. Η επιλογή και η χρήση ασκήσεων 
που στοχεύουν σε περισσότερους από έναν στόχους ή αποτε-
λέσματα είναι επίσης ένας κατάλληλος και αποδοτικός τρό-
πος ώστε να μεγιστοποιηθεί η βελτίωση της λειτουργίας του 
ασθενούς σε όσο το δυνατόν πιο σύντομο χρονικό διάστημα.

Η αποτελεσματική χρήση οποιασδήποτε παρέμβασης θα 
πρέπει να περιλαμβάνει τον καθορισμό της κατάλληλης έντα-
σης, συχνότητας και διάρκειάς της, καθώς και την περιοδι-
κή επαναξιολόγηση της ανταπόκρισης του ασθενούς. Κατά 
την εφαρμογή των παρεμβάσεων θεραπευτικής άσκησης, η 
ανταπόκριση του ασθενούς παρακολουθείται διαρκώς, ώστε 
να αποφασιστεί το πότε και σε ποιο βαθμό θα αυξηθεί η δυ-
σκολία του προγράμματος ή το πότε πρέπει να διακοπούν συ-
γκεκριμένες ασκήσεις. Κάθε κεφάλαιο του βιβλίου παρέχει 
λεπτομερείς πληροφορίες για τους παράγοντες που επηρε-
άζουν την επιλογή, την εφαρμογή και την πρόοδο των παρεμ-
βάσεων θεραπευτικής άσκησης.

Καθοδήγηση του ασθενούς
Αν και η καθοδήγηση του ασθενούς αποτελεί μία από τις εν-
νιά κατηγορίες παρεμβάσεων, αποτελεί τη μόνη που αναφέ-
ρεται ρητά ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε κάθε ασθενή 
καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας (βλ. Πλαίσιο 1.15). Επει-
δή η συγκεκριμένη παρέμβαση ισχύει για όλους τους ασθε-
νείς, περιγράφεται με περισσότερες λεπτομέρειες σ’ αυτή 
την ενότητα. Στην αναθεωρημένη τρίτη έκδοση του Οδηγού, 
δίνεται έμφαση στην εκπαίδευση του ασθενούς με τον ακό-
λουθο τρόπο: Η καθοδήγηση του ασθενούς είναι ένας τύπος 
παρέμβασης που χρησιμοποιούν οι φυσικοθεραπευτές σε κά-
θε άτομο που αντιμετωπίζουν. Η εκπαίδευση θα πρέπει να πε-
ριλαμβάνει όχι μόνο τον ασθενή, αλλά και τα μέλη της οικογέ-
νειας, τα άτομα που τον φροντίζουν και άλλους επαγγελματί-
ες υγείας που συμμετέχουν στη φροντίδα του.5 Αναμφίβολα, 
οι φυσικοθεραπευτές αντιλαμβάνονται ως ρόλο τους την εκ-
παίδευση των ασθενών, τη διευκόλυνση της αλλαγής και την 
παροχή κινήτρου.31,55,82,106,127 Η εκπαίδευση του ασθενούς κα-
λύπτει και τους τρεις τομείς της μάθησης: το γνωσιακό, το συ-
ναισθηματικό και τον ψυχοκινητικό. Ιδανικά ξεκινά από την αρ-
χική επαφή με τον ασθενή και από την πλευρά του φυσικοθε-
ραπευτή περιλαμβάνει την επεξήγηση των πληροφοριών, τις 
σχετικές ερωτήσεις και την ακρόαση του ασθενούς ή ενός μέ-
λους της οικογένειάς του.

Η καθοδήγηση του ασθενή αποτελεί τον τρόπο με τον 
οποίο ο φυσικοθεραπευτής βοηθά έναν ασθενή να μάθει πώς 
να περιορίζει τις διαταραχές του και να συμμετέχει πλήρως 
στο πλάνο της φροντίδας για την επίτευξη των στόχων του.31 

Αρχικά μπορεί να εστιάζει στην παροχή βασικών πληροφορι-
ών, όπως η σχέση ανάμεσα στην κύρια πάθηση και στις δια-
ταραχές και περιορισμούς της δραστηριότητας, ή στην επε-
ξήγηση του σκοπού συγκεκριμένων παρεμβάσεων στο πλάνο 
της φροντίδας. Η καθοδήγηση, π.χ. η κατευθυνόμενη από το 
φυσικοθεραπευτή συμβουλευτική της άσκησης,181 μπορεί να 
εφαρμοστεί ως εναλλακτική στην άμεση επίβλεψη ενός προ-
γράμματος άσκησης και τυπικά επικεντρώνεται σε συγκεκρι-
μένες παραμέτρους του θεραπευτικού προγράμματος, όπως 
το να διδαχθεί ο ασθενής, ένα μέλος της οικογένειας ή κάποιο 
άτομο που τον φροντίζει τις ασκήσεις που θα πρέπει να πραγ-
ματοποιούνται στο σπίτι. Η εκπαίδευση μπορεί επίσης να 
προετοιμάσει το άτομο για τη μετάβαση σε ένα διαφορετικό 
ρόλο ή περιβάλλον, καθώς και να το βοηθήσει να κατανοήσει 
τους παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση ενός προβλήμα-
τος και την ανάγκη για προγράμματα υγείας, ευεξίας και φυ-
σικής κατάστασης. Οι φυσικοθεραπευτές θα πρέπει επίσης 
να ελέγχουν το υλικό υγείας και ευεξίας και να διευκρινίζουν 
τις οδηγίες για την ασφαλή χρήση του εξοπλισμού στο σπίτι. 

Ένας φυσικοθεραπευτής θα πρέπει να χρησιμοποιεί πολ-
λές μεθόδους για τη μετάδοση πληροφοριών προς τον ασθε-
νή ή κάποιο μέλος της οικογένειας, όπως την καθοδήγηση 
με τη φυσική παρουσία του, τη βιντεοσκοπημένη καθοδήγη-
ση ή το γραπτό υλικό. Όλες οι παραπάνω μέθοδοι έχουν θέ-
ση στην εκπαίδευση του ασθενούς, όπως φανερώνουν οι πα-
ρακάτω μελέτες.

 εΡεΥΝΗΤικα ΔεΔοΜεΝα
Έχει αποδειχθεί ότι οι ασθενείς που διδάχτηκαν ασκήσεις από 
ένα φυσικοθεραπευτή τις πραγματοποίησαν με μεγαλύτερη 
ακρίβεια στο σπίτι απ’ ό,τι οι ασθενείς των οποίων η μοναδική 
πηγή πληροφόρησης σχετικά με τις ασκήσεις τους ήταν ένα 
φυλλάδιο.51 Σε μία άλλη μελέτη αξιολογήθηκε η αποτελεσματι-
κότητα τριών τύπων καθοδήγησης ενός προγράμματος ασκή-
σεων. Οι συμμετέχοντες που έλαβαν καθοδήγηση από το φυσι-
κοθεραπευτή αυτοπροσώπως ή δύο παραλλαγές βιντεοσκο-
πημένης καθοδήγησης πραγματοποίησαν το πρόγραμμα των 
ασκήσεων με μεγαλύτερη ακρίβεια απ’ ό,τι εκείνοι που έλαβαν 
μόνο γραπτές οδηγίες.145

Από την άλλη, το γραπτό υλικό, ιδιαίτερα όταν περιλαμβάνει 
εικόνες, μπορεί να μεταφερθεί στο σπίτι από τον ασθενή και 
να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση των προφορικών ή βιντε-
οσκοπημένων οδηγιών του φυσικοθεραπευτή.

Για να είναι αποτελεσματικός εκπαιδευτής των ασθενών, ο 
φυσικοθεραπευτής θα πρέπει να κατανοεί τη διαδικασία της 
μάθησης, που συνήθως αφορά την εκμάθηση ή την τροπο-
ποίηση κινητικών ικανοτήτων. Ως εκπαιδευτής, θα πρέπει επί-
σης να είναι σε θέση να αναγνωρίζει το ύφος της μάθησης 
που προτιμά κάθε ασθενής, να εφαρμόζει αποτελεσματικές 
στρατηγικές διδασκαλίας και να δίνει κίνητρο στον ασθενή 
ώστε να θέλει να μάθει νέες ικανότητες, να είναι προσηλωμέ-
νος στο πρόγραμμα των ασκήσεων ή να αλλάξει τις συμπερι-
φορές του που σχετίζονται με την υγεία.

αποτελέσματα
Η συλλογή και ανάλυση των δεδομένων που αφορούν αποτε-
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Κινησιοθεραπεία
  CAROLYN KISNER, PT, MS 

3 Εφαρμοσμένη Επιστήμη της Ά
σκησης και των Τεχνικών

IΙ

Η κινησιοθεραπεία είναι μία βασική τεχνική που χρησιμοποι-
είται για την εξέταση και την εισαγωγή της κίνησης σε ένα πρό-
γραμμα θεραπευτικής παρέμβασης. Η αναγκαία κίνηση για 
την επίτευξη των λειτουργικών δραστηριοτήτων μπορεί να θε-
ωρηθεί στην απλούστερη μορφή της ως μύες ή εξωγενείς δυ-
νάμεις που κινούν οστά σε διάφορα μοτίβα ή σε διαφορετικό 
εύρος κίνησης. Όταν ένα άτομο κινείται, ο λεπτός έλεγχος της 
μυϊκής δραστηριότητας που προκαλεί ή ελέγχει την κίνηση 
προέρχεται από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Τα οστά κινού-
νται το ένα σε σχέση με το άλλο αντίστοιχα προς τις αρθρώ-
σεις που τα συνδέουν. Η δομή των αρθρώσεων και η ακεραιό-
τητα και η ευκαμψία των μαλακών μορίων που διέρχονται από 
αυτές επηρεάζουν το βαθμό της κίνησης μεταξύ δύο οποιων-
δήποτε οστών. Η συνολική εφικτή κίνηση ονομάζεται εύρος κί-
νησης. Όταν ένα τμήμα του σώματος κινείται, επηρεάζονται 
όλες οι δομές της περιοχής: οι μύες, οι αρθρικές επιφάνειες, 
το αρθρικό υγρό, ο αρθρικός θύλακος, οι σύνδεσμοι, οι περιτο-
νίες, τα αγγεία και τα νεύρα. Η κινησιοθεραπεία περιγράφεται 
ευκολότερα σε σχέση με το εύρος κίνησης των αρθρώσεων 
και των μυών. Για να περιγράψουμε το εύρος κίνησης των αρ-
θρώσεων χρησιμοποιούνται όροι όπως κάμψη, έκταση, απα-
γωγή, προσαγωγή και στροφή. Το εύρος της διαθέσιμης αρ-
θρικής κίνησης συνήθως μετράται με ένα γωνιόμετρο και κα-
ταγράφεται σε μοίρες.21 Το εύρος κίνησης των μυών σχετίζε-
ται με τη λειτουργική διαδρομή τους.

Η λειτουργική διαδρομή είναι η απόσταση κατά την οποία 
μπορεί να βραχυνθεί ένας μυς μετά από μέγιστη επιμήκυν-

ση.13 Σε μερικές περιπτώσεις η λειτουργική διαδρομή ή εύ-
ρος κίνησης ενός μυός επηρεάζεται άμεσα από την άρ-
θρωση την οποία διατρέχει. Για παράδειγμα, το εύρος κίνη-
σης του προσθίου βραχιονίου μυός περιορίζεται από το δι-
αθέσιμο εύρος κίνησης του αγκώνα. Αυτό ισχύει για τους 
μονοαρθρικούς μύες (δηλ. για τους μύες των οποίων η έκ-
φυση και η κατάφυση βρίσκονται εκατέρωθεν μίας άρθρω-
σης). Για τους διαρθρικούς ή πολυαρθρικούς μύες (εκεί-
νους που διατρέχουν δύο ή περισσότερες αρθρώσεις), το 
εύρος κίνησης ξεπερνά τα όρια των αρθρώσεων από τις 
οποίες περνούν. Παράδειγμα διαρθρικών μυών που ενερ-
γούν στο ισχίο και στο γόνατο είναι οι οπίσθιοι μηριαίοι. 
Όταν συσπώνται και κινούν το γόνατο σε κάμψη, μετακινώ-
ντας ταυτόχρονα το ισχίο σε έκταση, βραχύνονται μέχρις 
ενός σημείου που είναι γνωστό ως ενεργητική ανεπάρκεια, 
στο οποίο είναι πολύ βραχείς για να παράγουν επαρκή τά-
ση. Αυτό αντιστοιχεί στο ένα άκρο του εύρους κίνησης 
των μυών. Όταν οι μύες επιμηκύνονται πλήρως και περιο-
ρίζουν την κίνηση της μίας από τις αρθρώσεις που διατρέ-
χουν, φτάνουν στο σημείο που ονομάζεται παθητική ανε-
πάρκεια. Στους οπίσθιους μηριαίους αυτό συμβαίνει όταν 
το γόνατο βρίσκεται σε έκταση και περιορίζεται η πλήρης 
κάμψη του ισχίου (ή αντίστροφα, όταν το ισχίο βρίσκεται 
σε πλήρη κάμψη και περιορίζεται η έκταση του γόνατος). 
Οι διαρθρικοί ή πολυαρθρικοί μύες φυσιολογικά λειτουρ-
γούν στο μέσο τμήμα της λειτουργικής τους διαδρομής, 
όπου παρατηρείται η ιδανική σχέση μήκους-τάσης.13
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του ασθενούς. Έτσι, κατά την άρση του μέλους ενάντια στη 
βαρύτητα, η τελευταία παρέχει μία δύναμη αντίστασης ενά-
ντια στην κύρια κίνηση. Επομένως, ο αγωνιστής μυς χρειάζε-
ται βοήθεια. Όταν το άκρο κινείται προς τα κάτω, η βαρύτη-
τα προκαλεί την κίνηση και οι ανταγωνιστές είναι εκείνοι που 
χρειάζονται βοήθεια για τον έκκεντρο έλεγχο της κίνησης.

Βραχίονας και αντιβράχιο
Καθοδηγήστε τον ασθενή να φέρει το φυσιολογικό άκρο του 
στην αντίθετη πλευρά και να συγκρατήσει το πάσχον άκρο 
γύρω από τον καρπό, υποστηρίζοντας τον καρπό και το χέρι.

 ■ κάμψη και έκταση του ώμου. Ο ασθενής σηκώνει το πά-
σχον άκρο πάνω από το κεφάλι και το επαναφέρει στο πλάι 
(Εικ. 3.25).

 ■ οριζόντια απαγωγή και προσαγωγή του ώμου. Ξεκινώ-
ντας με το άνω άκρο σε απαγωγή 90°, ο ασθενής έλκει το 
άκρο του κατά μήκος του θώρακα και το επαναφέρει στο 
πλάι.

 ■ Στροφή του ώμου. Ξεκινώντας με το άνω άκρο στο πλάι, 
σε ελαφρά απαγωγή και με τον αγκώνα να αναπαύεται πά-
νω σε ένα μικρό μαξιλάρι ώστε να είναι ανυψωμένος ή με το 
άνω άκρο σε απαγωγή 90° και τον αγκώνα σε κάμψη 90°, ο 
ασθενής κινεί το αντιβράχιο «σαν ακτίνα τροχού» με το φυ-
σιολογικό άκρο (Εικ. 3.26). Έχει σημασία να γίνεται στρο-
φή του βραχιονίου οστού και όχι απλά κάμψη και έκταση 
του αγκώνα.

 ■ κάμψη και έκταση του αγκώνα. Ο ασθενής κάμπτει τον 
αγκώνα μέχρις ότου το χέρι να βρίσκεται κοντά στον ώμο 
και στη συνέχεια το κινεί προς τα κάτω, δηλαδή προς την 
πλάγια επιφάνεια του μηρού.

 ■ Πρηνισμός και υπτιασμός του αντιβραχίου. Ξεκινώντας 
με το αντιβράχιο να αναπαύεται κατά μήκος του σώματος, 
ο ασθενής στρέφει την κερκίδα γύρω από την ωλένη. Τονί-
στε στον ασθενή να μη στρέφει το χέρι στην άρθρωση του 
καρπού.

Καρπός και Χέρι
Ο ασθενής τοποθετεί τα δάκτυλα και τον αντίχειρα του μη πά-
σχοντος χεριού στη ράχη και στην παλάμη του πάσχοντος 
αντίστοιχα.

 ■ κάμψη/έκταση και κερκιδική/ωλένια απόκλιση του καρ-
πού. Ο ασθενής κινεί τον καρπό προς όλες τις κατευθύν-
σεις, αποφεύγοντας την εφαρμογή πίεσης στα δάκτυλα 
(Εικ. 3.27).

 ■ κάμψη και έκταση των δακτύλων. Ο ασθενής χρησιμο-
ποιεί τον αντίχειρα του μη πάσχοντος χεριού για την έκτα-
ση των πασχόντων δακτύλων και περιβάλλει με τα δάκτυλα 
του μη πάσχοντος χεριού τα πάσχοντα δάκτυλα για να τα 
κάμψει (Εικ. 3.28).

ΕιΚΟνα 3.25   Ασθενής που εφαρμόζει αυτοϋποβοη-
θούμενη κινησιοθεραπεία κάμψης και έκτασης του ώμου. Με 
την ίδια τοποθέτηση των χεριών μπορεί να πραγματοποιηθεί 
και η οριζόντια απαγωγή και προσαγωγή.

ΕιΚΟνα 3.26   Τοποθέτηση των άνω άκρων ασθενούς 
που εφαρμόζει αυτοϋποβοηθούμενη κινησιοθεραπεία έσω 
και έξω στροφής του ώμου.

ΕιΚΟνα 3.27   Ασθενής που εφαρμόζει αυτοϋποβοη-
θούμενη κάμψη και έκταση του καρπού, χωρίς πίεση στα δά-
κτυλα.
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 ■ κάμψη και επαναφορά του ώμου. Η ράβδος συλλαμβάνε-
ται με τα χέρια σε απόσταση ίση με εκείνη των ώμων. Ανα-
σηκώνεται προς τα εμπρός και πάνω κατά το διαθέσιμο εύ-
ρος κίνησης, με τους αγκώνες σε έκταση αν είναι δυνατό 
(Εικ. 3.33Α). Η ωμοπλατοβραχιόνια κίνηση θα πρέπει να εί-
ναι ομαλή. Μην επιτρέπετε την υποκατάσταση των κινήσε-
ων, π.χ. με ανάσπαση της ωμοπλάτης ή με κίνηση του κορ-
μού.

 ■ οριζόντια απαγωγή και προσαγωγή του ώμου. Η ράβδος 

ανυψώνεται στις 90° κάμψης των ώμων. Διατηρώντας τους 
αγκώνες σε έκταση, ο ασθενής ωθεί και έλκει τη ράβδο κα-
τά μήκος του θώρακα και κατά το διαθέσιμο εύρος κίνησης 
(Εικ. 3.33Β). Μην επιτρέπετε τη στροφή του κορμού.

 ■ Έσω και έξω στροφή του ώμου. Τα άνω άκρα του ασθε-
νούς βρίσκονται στο πλάι και οι αγκώνες φέρονται σε κάμ-
ψη 90°. Η στροφή των βραχιόνων επιτυγχάνεται μετακινώ-
ντας τη ράβδο από τη μία πλευρά στην άλλη κατά μήκος 
του κορμού, ενώ οι αγκώνες διατηρούνται στα πλάγια (Εικ. 
3.33Γ). Η στροφή θα πρέπει να λαμβάνει χώρα στο βραχι-
όνιο οστό. Μην επιτρέπετε την κάμψη και την έκταση του 
αγκώνα. Για την πρόληψη της υποκατάστασης των κινήσε-
ων, καθώς και για την εφαρμογή μίας ελαφράς δύναμης δι-
άστασης στη γληνοβραχιόνια άρθρωση, μπορεί να τοπο-

ΕιΚΟνα 3.31   Αυτοϋποβοηθούμενη απαγωγή και έξω 
στροφή του ισχίου.

ΕιΚΟνα 3.32   Θέση της ασθενούς και τοποθέτηση των 
χεριών για τις αυτοϋποβοηθούμενες κινήσεις της ποδοκνημι-
κής και των δακτύλων του ποδιού. Απεικονίζεται η κατάσπαση 
και ανάσπαση του έξω χείλους του ποδιού.

ΕιΚΟνα 3.33   Ασθενής που χρησιμοποιεί ράβδο για 
την αυτοϋποβοηθούμενη (α) κάμψη, (Β) οριζόντια απαγωγή/
προσαγωγή και (Γ) στροφή του ώμου.

Α

Β

Γ
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ΕιΚΟνα 4.7   Μυϊκή άτρακτος με της ενδατράκτιες και εξωα-
τράκτιες ίνες, τους υποδοχείς διάτασης, τις προσαγωγές και απα-
γωγές νευρικές ίνες και τις συνάψεις στο νωτιαίο μυελό.

μάζονται ανάλογα με τη διάταξη των πυρήνων τους στον ιση-
μερινό. Οι κύριες προσαγωγές ίνες (τύπου Ιa), που προέρχο-
νται από τις ίνες πυρηνικού σάκου, ανιχνεύουν και προκαλούν 
την ανταπόκριση του μυός τόσο στη γρήγορη όσο και στην 
παρατεταμένη διάταση. Ωστόσο, οι δευτερεύουσες προσα-
γωγές ίνες (τύπου ΙΙ) της πυρηνικής αλύσου είναι ευαίσθητες 
μόνο στην παρατεταμένη διάταση. Οι κύριες και δευτερεύου-
σες προσαγωγές ίνες συνάπτονται με αή γ-κινητικούς νευρώ-
νες, οι οποίοι προκαλούν διέγερση των εξωατράκτιων ή ενδα-
τράκτιων μυϊκών ινών αντίστοιχα. Υπάρχουν ουσιαστικά δύο 
τρόποι διέγερσης των αισθητικών αυτών ινών μέσω της διά-
τασης. Ο πρώτος είναι μέσω της συνολικής επιμήκυνσης του 
μυός και ο δεύτερος με τη συστολή των ενδατράκτιων μυϊκών 
ινών μέσω των γ-κινητικών νευρώνων.

Τενόντιο Όργανο Golgi
Το τενόντιο όργανο Golgi είναι ένα αισθητήριο όργανο που 
εντοπίζεται κοντά στη μυοτενόντια συμβολή των εξωατρά-
κτιων μυϊκών ινών. Η λειτουργία του είναι να παρακολουθεί 
τις μεταβολές στην τάση της μυοτενόντιας μονάδας. Απο-
τελείται από νευρικές απολήξεις που περιβάλλονται από κά-
ψα και διαπλέκονται με τις ίνες κολλαγόνου του τένοντα, με-
ταβιβάζοντας αισθητικές πληροφορίες μέσω Ιb ινών. Τα αι-
σθητήρια αυτά όργανα είναι ευαίσθητα ακόμη και στις ελά-
χιστες μεταβολές της τάσης της μυοτενόντιας μονάδας που 
προκαλούνται από την παθητική διάταση ή τις ενεργητικές 
μυϊκές συστολές κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής κίνη-
σης.

Όταν αναπτύσσεται τάση στο μυ, τα ερεθίσματα από την 
ενεργοποίηση του τενόντιου οργάνου Golgi που μεταφέρο-
νται στο νωτιαίο μυελό αναστέλλουν τη δραστηριότητα των 
α-κινητικών νευρώνων και μειώνουν την τάση στη μυοτενό-
ντια μονάδα.22,60,73,119 Όσον αφορά το νευρομυϊκό σύστημα, η 
αναστολή είναι μία κατάσταση μειωμένης νευρικής δραστη-
ριότητας και τροποποιημένου συναπτικού δυναμικού, που 
περιορίζει τη δυνατότητα συστολής του μυός.71,73,94

Αρχικά πιστευόταν ότι το τενόντιο όργανο Golgi αντιδρά 
μόνο σε υψηλά επίπεδα μυϊκής τάσης σαν ένας μηχανισμός 
που προστατεύει το μυ. Ωστόσο, στη συνέχεια βρέθηκε ότι 

έχει χαμηλό ουδό ενεργοποίησης, παρακολουθώντας και 
προσαρμόζοντας διαρκώς τη δύναμη των ενεργητικών μυϊ-
κών συστολών κατά τις κινήσεις ή την τάση που αναπτύσσε-
ται στο μυ κατά την παθητική διάταση.57,119

νευροφυσιολογική αντίδραση 
του Μυός στη Διάταση
Μυοτατικό αντανακλαστικό. Όταν στη μυοτενόντια μονάδα 
ασκείται μία ταχεία ή παρατεταμένη δύναμη διάτασης, οι κύ-
ριες και δευτερεύουσες προσαγωγές ίνες των ενδατράκτιων 
μυϊκών ινών ανιχνεύουν αυτές τις μεταβολές του μήκους. Στη 
συνέχεια, οι ίνες συνάπτονται με α-κινητικούς νευρώνες στο 
νωτιαίο μυελό, οι οποίες ενεργοποιούν τις εξωατράκτιες μυϊ-
κές ίνες. Αυτή η κινητική αντίδραση είναι γνωστή ως μυοτα-
τικό αντανακλαστικό και ορίζεται ως αύξηση ή διευκόλυνση 
της ενεργητικής τάσης στο διατεινόμενο μυ. Η αυξημένη αυ-
τή τάση αντιστέκεται στην επιμήκυνση και θεωρείται ότι επη-
ρεάζει αρνητικά την αποτελεσματικότητα των διατάσεων.8,43 
Όταν ενεργοποιείται το μυοτατικό αντανακλαστικό σε ένα μυ 
που επιμηκύνεται, είναι δυνατό να παρατηρηθεί ταυτόχρο-
να μειωμένη δραστηριότητα (αναστολή) στους μύες που βρί-
σκονται στην αντίθετη πλευρά της άρθρωσης.94,148 Το φαινό-
μενο αυτό ονομάζεται αμοιβαία αναστολή, αλλά μέχρι σήμε-
ρα έχει καταγραφεί μόνο σε μελέτες με ζωικά μοντέλα.22,131,152 
Για τον περιορισμό της ενεργοποίησης του μυοτατικού αντα-
νακλαστικού και κατ’ επέκταση της αύξησης της μυϊκής τά-
σης, μία βραδέως εφαρμοζόμενη και παρατεταμένη διάτα-
ση χαμηλής έντασης θεωρείται προτιμότερη από μία ταχέως 
εφαρμοζόμενη διάταση βραχείας διάρκειας.

Αυτογενής αναστολή. Αντίθετα, το τενόντιο όργανο Golgi 
έχει ανασταλτική επίδραση στο επίπεδο της μυϊκής τάσης 
της μυοτενόντιας μονάδας στην οποία βρίσκεται, ιδιαίτερα αν 
η δύναμη διάτασης είναι παρατεταμένη. Το φαινόμενο αυτό 
ονομάζεται αυτογενής αναστολή.60,94,119 Η αναστολή των συ-
σταλτών στοιχείων του μυός από το τενόντιο όργανο Golgi θε-
ωρείται ότι συμβάλλει στην αντανακλαστική μυϊκή χαλάρω-
ση κατά τη διάρκεια ενός χειρισμού διάτασης, επιτρέποντας 
στο μυ να επιμηκυνθεί ενάντια σε μικρότερη μυϊκή τάση. Επο-
μένως, αν στο μυ εφαρμοστεί μία βραδεία δύναμη διάτασης 

Προσαγωγός 
ίνα τύπου Ια

Προσαγωγός 
ίνα τύπου ΙΙ

γ-κινητικοί 
νευρώνες
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δες του διαγώνιου σχήματος συστέλλονται ισομετρικά. Αντίθε-
τα, η ισομετρική συστολή κατά την προδιάταση παρατηρείται σε 
όλους τους μύες του διαγώνιου μοτίβου χρησιμοποιώντας την 
τεχνική συγκράτησης-χαλάρωσης.118,148

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η παραδοσιακή ερμηνεία της 
αποτελεσματικότητας της ΙΝΔ είναι ότι η νευρομυϊκή χαλά-
ρωση οφείλεται στην αυτογενή αναστολή μετά την ισομετρι-
κή συστολή του μυός-στόχου πριν από τη διάταση.95,117,118 Ορι-
σμένοι ερευνητές99 έχουν αμφισβητήσει αυτή την υπόθεση, 
αποδίδοντας την αύξηση της ευκαμψίας στις γλοιοελαστικές 
ιδιότητες της μυοτενόντιας μονάδας. Σύμφωνα με τις μελέτες 
αυτές, στο μυ που περιορίζει το εύρος κίνησης παρατηρείται 
αισθητική εκπόλωση μετά τη συστολή προδιάτασης (αυξη-
μένη ΗΜΓ δραστηριότητα), γεγονός που υποδηλώνει ότι πριν 
από τη διάταση ο μυς δεν εμφάνιζε αντανακλαστική χαλάρω-
ση. Ωστόσο, τα αποτελέσματα μίας άλλης μελέτης28 δεν απέ-
δειξαν αύξηση της ΗΜΓ δραστηριότητας μετά τη συστολή 
χρησιμοποιώντας τις τεχνικές συγκράτησης-χαλάρωσης και 
συστολής-χαλάρωσης.

Υπό το πρίσμα των αντικρουόμενων δεδομένων σχετικά με 
το βαθμό της νευρομυϊκής χαλάρωσης που επιτυγχάνεται με-
τά από τη συστολή προδιάτασης, οι φυσικοθεραπευτές θα 
πρέπει να καθορίζουν την αποτελεσματικότητα των τεχνικών 
συγκράτησης-χαλάρωσης και συστολής-χαλάρωσης με βά-
ση την ανταπόκριση του ασθενούς.

ΠΡοφΥλαΞΗ: Οι πολλές επαναλήψεις των μέγιστων ισομετρι-
κών συστολών προδιάτασης έχει αποδειχθεί ότι οδηγούν σε 
οξεία αύξηση της αρτηριακής πίεσης, ιδιαίτερα μετά την τρίτη 
επανάληψη.29

 κλιΝικΗ ΣΥΜΒοΥλΗ
Δεν είναι ανάγκη ο ασθενής να πραγματοποιήσει μέγιστη ισο-
μετρική συστολή προδιάτασης του μυός-στόχου. Για να περιο-
ριστούν οι ανεπιθύμητες ενέργειες του χειρισμού Valsalva (αύ-

ξηση της αρτηριακής πίεσης λόγω έντονης προσπάθειας), ζη-
τήστε από τον ασθενή να αναπνέει τακτικά πραγματοποιώντας 
υπομέγιστες (χαμηλής έντασης) ισομετρικές συστολές που να 
συγκρατούνται για περίπου 5 δευτερόλεπτα σε κάθε επανάλη-
ψη της τεχνικής συγκράτησης-χαλάρωσης και συστολής-χα-
λάρωσης. Από πρακτικής πλευράς, μία υπομέγιστη συστολή 
είναι επίσης ευκολότερο να ελεγχθεί από το φυσικοθεραπευτή 
αν ο ασθενής είναι δυνατός.

Συστολή του αγωνιστή
Μία άλλη τεχνική διάτασης ΙΝΔ είναι η συστολή του αγωνι-
στή, ένας όρος που μπορεί να είναι παραπλανητικός.28,71,115 Ο 
«αγωνιστής» στην προκειμένη περίπτωση είναι ο μυς που βρί-
σκεται στην αντίθετη πλευρά από το μυ-στόχο, ενώ ο «αντα-
γωνιστής» είναι ο μυς που περιορίζει το εύρος κίνησης. Αυτό 
μπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητό αν φανταστεί κανείς το 
βραχύ μυ (ανταγωνιστή) να εμποδίζει τον κύριο μυ της κίνη-
σης (αγωνιστή) να επιτύχει ενεργητικά την πλήρη κίνηση. Η 
δυναμική κινησιοθεραπεια8 και η ενεργητική διάταση158 είναι 
άλλοι όροι που έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν τη 
συστολή του αγωνιστή.

Με την τεχνική συστολής του αγωνιστή, ο ασθενής πραγμα-
τοποιεί συγκεντρική συστολή (βράχυνση) του μυός στην αντί-
θετη πλευρά από το μυ που περιορίζει το εύρος κίνησης και 
στη συνέχεια συγκρατεί τη θέση του τελικού εύρους για αρ-
κετά δευτερόλεπτα.22,28,71,115 Η κίνηση του άκρου ελέγχεται από 
τον ίδιο τον ασθενή και είναι ελεύθερη, βραδεία και μη βαλ-
λιστική. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η συστολή βράχυν-
σης πραγματοποιείται χωρίς πρόσθετη αντίσταση. Για παρά-
δειγμα, αν η στοχοθετημένη μυϊκή ομάδα είναι οι καμπτήρες 
του ισχίου, ο ασθενής πραγματοποιεί άρσεις τελικού εύρους 
του σκέλους σε πρηνή θέση, συστέλλοντας συγκεντρικά τους 
εκτείνοντες του ισχίου και συγκρατώντας το σκέλος στο τελικό 
εύρος για αρκετά δευτερόλεπτα. Μετά από μία σύντομη περίο-
δο ανάπαυσης, ο ασθενής επαναλαμβάνει τη διαδικασία.
Με την τεχνική συστολής του αγωνιστή έχει αναφερθεί αύξη-

ΕιΚΟνα 4.14   Τεχνική συγκρά-
τησης-χαλάρωσης για τη διάταση των 
μείζονων θωρακικών μυών αμφοτε-
ρόπλευρα. (α) Ο φυσικοθεραπευτής 
φέρνει και τους δύο ώμους σε οριζό-
ντια απαγωγή, μέχρι μία άνετη θέση. Ο 
ασθενής πραγματοποιεί ισομετρική συ-
στολή των μείζονων θωρακικών μυών 
ενάντια στην αντίσταση που ασκεί ο 
φυσικοθεραπευτής για περίπου 5 έως 
10 δευτερόλεπτα.  
(Β) Ο ασθενής πραγματοποιεί εκού-
σια χαλάρωση και ο φυσικοθεραπευτής 
επιμηκύνει παθητικά τους μείζονες θω-
ρακικούς μύες φέρνοντας τους ώμους 
σε οριζόντια απαγωγή κατά το νεοαπο-
κτηθέν εύρος κίνησης. Μετά από ανά-
παυση 10 δευτερολέπτων με τους μύες 
να διατηρούνται σε μία άνετη θέση επι-
μήκυνσης, ολόκληρη η ακολουθία επα-
ναλαμβάνεται αρκετές φορές.

Α Β
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πλάι του ασθενούς.
 ■ Κάμψτε τον αγκώνα μέχρι τις 90°, ώστε το αντιβράχιο να 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός.

 ■ Συγκρατήστε την παλαμιαία επιφάνεια της μεσότητας του 
αντιβραχίου με το ένα σας χέρι.

 ■ Η σταθεροποίηση της ωμοπλάτης παρέχεται από το κρε-
βάτι στο οποίο βρίσκεται ο ασθενής.

 ■ Φέρτε τον ώμο του ασθενούς σε έξω στροφή, μετακινώ-
ντας το αντιβράχιό του πλησιέστερα προς το κρεβάτι. Με 
τον τρόπο αυτό οι έσω στροφείς επιμηκύνονται πλήρως.

ΠΡοφΥλαΞΗ: Επειδή όταν επιμηκύνονται οι έσω και οι έξω 
στροφείς του ώμου οι εφαρμοζόμενες δυνάμεις διάτασης με-
ταβιβάζονται διαμέσου της παρεμβαλλόμενης άρθρωσης του 
αγκώνα, βεβαιωθείτε ότι η τελευταία είναι σταθερή και ανώδυ-
νη. Επιπλέον, η ένταση της δύναμης διάτασης θα πρέπει να δια-
τηρείται πολύ χαμηλή, ιδιαίτερα σε ασθενείς με οστεοπόρωση.

Έσω Στροφή του Ώμου
Για την αύξηση της έσω στροφής του ώμου, διατείνετε τους 
έξω στροφείς (Εικ. 4.20).

Τοποθέτηση των Χεριών και Διαδικασία 
 ■ Φέρτε τον ώμο σε μία άνετη θέση απαγωγής που να επιτρέ-
πει την πραγματοποίηση έσω στροφής χωρίς η κίνηση να 
εμποδίζεται από το θώρακα (αρχικά στις 45° και τελικά μέ-
χρι τις 90°).

 ■ Κάμψτε τον αγκώνα μέχρι τις 90°, ώστε το αντιβράχιο να 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός.

 ■ Συγκρατήστε τη ραχιαία επιφάνεια της μεσότητας του 
αντιβραχίου με το ένα χέρι, σταθεροποιήστε την πρόσθια 
επιφάνεια του ώμου και υποστηρίξτε τον αγκώνα με το άλ-
λο αντιβράχιο και χέρι σας.

 ■ Φέρτε το άνω άκρο του ασθενούς σε έσω στροφή για την 
επιμήκυνση των έξω στροφέων του ώμου.

Οριζόντια απαγωγή του Ώμου
Για την αύξηση της οριζόντιας απαγωγής του ώμου, διατείνε-
τε τους θωρακικούς μύες (Εικ. 4.21).

Θέση του ασθενούς
Για την επίτευξη της πλήρους οριζόντιας απαγωγής στην 
ύπτια θέση, ο ώμος του ασθενούς θα πρέπει να βρίσκεται στο 
χείλος του κρεβατιού. Ξεκινήστε με τον ώμο σε απαγωγή 60° 
έως 90°. Ο αγκώνας του ασθενούς μπορεί επίσης να βρίσκε-
ται σε κάμψη.

Τοποθέτηση των Χεριών και Διαδικασία
 ■ Συγκρατήστε την πρόσθια επιφάνεια του κάτω άκρου του 
βραχιονίου οστού.

 ■ Σταθεροποιήστε την πρόσθια επιφάνεια του ώμου.
 ■ Μετακινήστε το άνω άκρο του ασθενούς κάτω από το χεί-
λος του κρεβατιού σε πλήρη οριζόντια απαγωγή, για τη διά-
ταση των οριζόντιων προσαγωγών.

ΣΗΜειΩΣΗ: Οι οριζόντιοι προσαγωγοί συνήθως είναι ανελαστι-
κοί αμφοτερόπλευρα. Οι τεχνικές διάτασης μπορούν να εφαρ-

ΕιΚΟνα 4.19  Θέση του ώμου (σε ελαφρά απαγωγή και 
κάμψη) και τοποθέτηση του χεριού στο μέσο έως άνω άκρο 
του αντιβραχίου για την αύξηση της έξω στροφής του ώμου. 
Κάτω από το περιφερικό βραχιόνιο τοποθετείται μία διπλω-
μένη πετσέτα για τη διατήρηση του ώμου σε ελαφρά κάμψη. 
Το κρεβάτι σταθεροποιεί την ωμοπλάτη.

ΕιΚΟνα 4.20   Τοποθέτηση των χεριών και σταθεροποί-
ηση του ώμου για την αύξηση της έσω στροφής του.

ΕιΚΟνα 4.21   Τοποθέτηση των χεριών και σταθεροποί-
ηση της πρόσθιας επιφάνειας του ώμου και του στήθους για 
την αύξηση της οριζόντιας απαγωγής του ώμου πέραν της ου-
δέτερης θέσης (για τη διάταση του μείζονος θωρακικού).
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ΕιΚΟνα 5.24   Στερνοκλειδική άρθρωση: πρόσθια και 
κάτω ολίσθηση. (Α) Έλξτε την κλείδα προς τα πάνω για την 
πρόσθια ολίσθηση. (Β) Πιέστε με τα δάκτυλά σας προς την 
ουραία κατεύθυνση για την κάτω ολίσθηση.

ΕιΚΟνα 5.25   Ωμοπλατοθωρακική άρθρωση: ανά-
σπαση, κατάσπαση, πρόταξη, οπισθόταξη, στροφή προς τα 
πάνω/κάτω και πτερυγισμός.

ΕιΚΟνα 5.26   Οστά και αρθρώσεις του συμπλέγματος 
του αγκώνα.

Κινητοποίηση των Ωμοπλατοθωρακικών 
Μαλακών Μορίων (Εικ. 5.25) 
Η ωμοπλατοθωρακική άρθρωση δεν αποτελεί αληθή άρθρω-
ση. Ωστόσο, τα μαλακά μόρια και οι μύες που την υποστηρί-
ζουν κινητοποιούνται ώστε να επιτυγχάνονται οι κινήσεις της 
ανάσπασης, κατάσπασης, πρόταξης, οπισθόταξης, στροφής 
προς τα πάνω και προς τα κάτω και πτερυγισμού της ωμοπλά-
της, που είναι απαραίτητες για τη φυσιολογική κινητικότητα 
της ωμικής ζώνης.

Θέση του ασθενούς. Αν υπάρχει σημαντικού βαθμού πε-
ριορισμός της κινητικότητας, ξεκινήστε από την πρηνή θέ-
ση και προοδεύστε στην πλάγια κατακεκλιμένη, με τον ασθε-
νή στραμμένο προς το μέρος σας. Στηρίξτε το βάρος του άνω 
άκρου του ασθενούς τοποθετώντας το πάνω από το δικό σας 
και αφήνοντάς το να αιωρείται ώστε οι μύες της ωμοπλάτης 
να είναι χαλαροί.

Τοποθέτηση των χεριών. Τοποθετήστε το πάνω χέρι σας 

κατά μήκος του ακρωμίου ώστε να ελέγχετε την κατεύθυνση 
της κίνησης. Με τα δάκτυλα του κάτω χεριού σας, συγκρατή-
στε το έσω χείλος και την κάτω γωνία της ωμοπλάτης.

Δύναμη κινητοποίησης. Κινήστε την ωμοπλάτη προς την 
επιθυμητή κατεύθυνση ανασηκώνοντάς την από την κάτω γω-
νία της ή ωθώντας το ακρώμιο.

Σύμπλεγμα αγκώνα και αντιβραχίου

Το σύμπλεγμα του αγκώνα και του αντιβραχίου αποτελείται 
από τέσσερις αρθρώσεις: την ωλενοβραχιόνια, την κερκιδο-
βραχιόνια, την εγγύς κερκιδωλενική και την άπω κερκιδωλε-
νική (Εικ. 5.26). Για την πλήρη κάμψη και έκταση του αγκώ-
να, είναι απαραίτητες οι επικουρικές κινήσεις της ραιβότητας 
και της βλαισότητας (με κερκιδική και ωλένια ολίσθηση). Στην 
ενότητα αυτή περιγράφονται οι τεχνικές για κάθε άρθρωση 
καθώς και οι επικουρικές κινήσεις. Στο Κεφάλαιο 18 γίνεται 
μία ανασκόπηση της μηχανικής της άρθρωσης.

Ωλενοβραχιόνια Άρθρωση
Οι κυρτή τροχιλία αρθρώνεται με το κοίλο ωλέκρανο.

Θέση ανάπαυσης. Ο αγκώνας βρίσκεται σε κάμψη 70° και 
το αντιβράχιο σε υπτιασμό 10°.

Θεραπευτικό επίπεδο. Το θεραπευτικό επίπεδο βρίσκεται 
στο ωλέκρανο και σχηματίζει γωνία περίπου 45° προς τον επι-
μήκη άξονα της ωλένης (Εικ. 5.27).

Σταθεροποίηση. Σταθεροποιήστε το βραχιόνιο πάνω στο 
κρεβάτι με μία ζώνη ή ζητήστε από ένα βοηθό να το συγκρα-
τεί. Ο ασθενής μπορεί να γυρίσει στο πλάι και να σταθεροποι-
ήσει το βραχιόνιο με το αντίθετο χέρι του αν μπορεί να διατη-
ρηθεί η χαλάρωση των μυών γύρω από τον αγκώνα που κινη-
τοποιείται.

Διάσταση και Πρόοδος της 
Ωλενοβραχιόνιας Άρθρωσης (Εικ. 5.28 α) 

Ενδείξεις
Έλεγχος, αρχική θεραπεία (παρατεταμένη τεχνική βαθμού 
ΙΙ), έλεγχος του πόνου (ταλάντωση βαθμού Ι ή ΙΙ), για την αύξη-
ση της κάμψης ή της έκτασης (βαθμού ΙΙΙ ή IV).

Κερκίδα

Βραχιόνιο

Κερκιδοβραχιόνια

Ωλένη

Άπω 
κερκιδωλενική

Ωλενοβραχιόνια

Εγγύς 
κερκιδωλενική
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ρος προς την κνήμη, ολισθαίνοντάς την προς τα πίσω.
 ■ Κατά την πρόοδο με έσω στροφή της κνήμης στο τελικό εύ-
ρος της κάμψης, η δύναμη εφαρμόζεται με οπίσθια κατεύ-
θυνση επί της έσω επιφάνειας της κνήμης.

Πρόσθια Ολίσθηση της Μηροκνημιαίας 
Άρθρωσης (Εικ. 5.52)

Ένδειξη
Για την αύξηση της έκτασης.

Θέση του ασθενούς
 ■ Πρηνής, ξεκινώντας με το γόνατο σε θέση ανάπαυσης. 
Προοδεύστε στο τέλος του διαθέσιμου εύρους. Τοποθε-
τήστε μία μικρή τυλιγμένη πετσέτα κάτω από το κάτω άκρο 
του μηριαίου, ώστε να εμποδίσετε τη συμπίεση της επιγο-
νατίδας.

 ■ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η θέση της συρταροειδούς 
δοκιμασίας. Η δύναμη κινητοποίησης προέρχεται από τα 
δάκτυλά σας στην οπίσθια επιφάνεια της κνήμης, καθώς 
γέρνετε προς τα πίσω (βλ. Εικ. 5.50).

Τοποθέτηση των Χεριών
Συγκρατήστε το κάτω άκρο της κνήμης με το χέρι που βρίσκε-
ται πιο κοντά σε αυτή και τοποθετήστε την παλάμη του κεντρι-
κού σας χεριού στην οπίσθια επιφάνεια του άνω άκρου της 
κνήμης.

Δύναμη Κινητοποίησης
Εφαρμόστε δύναμη με το χέρι που βρίσκεται στο άνω άκρο 
της κνήμης, με κατεύθυνση προς τα εμπρός. Η δύναμη μπορεί 
να κατευθυνθεί προς τον έξω ή έσω κνημιαίο κόνδυλο για την 
απομόνωση μίας πλευράς της άρθρωσης.

Εναλλακτική Θέση και Τεχνική
 ■ Αν ο ασθενής δεν είναι δυνατό να τοποθετηθεί σε πρηνή θέ-
ση, τοποθετήστε τον σε ύπτια θέση σταθεροποιώντας την 
κνήμη με ένα μαξιλάρι.

 ■ Η δύναμη κινητοποίησης εφαρμόζεται στο μηριαίο με κα-
τεύθυνση προς τα πίσω.

Επιγονατιδομηριαία Άρθρωση
Η επιγονατίδα θα πρέπει να διαθέτει κινητικότητα ώστε να 
ολισθαίνει περιφερικά επί του μηριαίου για τη φυσιολογική 
κάμψη του γόνατος και κεντρικά για τη φυσιολογική έκταση.

Περιφερική Ολίσθηση της 
Επιγονατιδομηριαίας Άρθρωσης (Εικ. 5.53)

Θέση του ασθενούς
Ύπτια, με το γόνατο σε έκταση. Προοδεύστε στην τοποθέ-
τηση του γόνατος στο τέλος του διαθέσιμου εύρους κάμψης.

Τοποθέτηση των Χεριών
Σταθείτε δίπλα από το μηρό του ασθενούς, με μέτωπο προς 
τα πόδια του. Τοποθετήστε το πρώτο μεσοδακτύλιο διάστη-
μα του χεριού που βρίσκεται πιο κοντά στο μηρό γύρω από το 
άνω χείλος της επιγονατίδας. Χρησιμοποιήστε το άλλο χέρι 
για ενίσχυση.

Δύναμη Κινητοποίησης
Ολισθήστε την επιγονατίδα με ουραία κατεύθυνση, παράλλη-
λα με το μηριαίο.

ΠΡοφΥλαΞΗ: Μη συμπιέζετε την επιγονατίδα πάνω στους μη-
ριαίους κονδύλους όταν πραγματοποιείτε τη συγκεκριμένη τε-
χνική.

ΕιΚΟνα 5.51   Μηροκνημιαία άρθρωση: οπίσθια ολί-
σθηση, καθιστή θέση.

ΕιΚΟνα 5.52   Μηροκνημιαία άρθρωση: πρόσθια ολί-
σθηση.
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ριορισμό αυτό, η δυναμική άσκηση ενάντια σε σταθερή εξω-
τερική αντίσταση εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στοιχείο 
των προγραμμάτων αποκατάστασης και φυσικής κατάστα-
σης, για την αποτελεσματική φόρτιση των μυών και τη βελτί-
ωση της μυϊκής απόδοσης.

Άσκηση υπό Μεταβαλλόμενη αντίσταση
Η άσκηση υπό μεταβαλλόμενη αντίσταση, μία μορφή δυνα-
μικής άσκησης, αντιμετωπίζει τον κύριο περιορισμό της δυ-
ναμικής άσκησης ενάντια σε σταθερό εξωτερικό φορτίο. Ει-
δικά σχεδιασμένος εξοπλισμός αντίστασης εφαρμόζει με-
ταβαλλόμενα επίπεδα αντίστασης στους μύες που συστέλ-
λονται, για την πιο αποτελεσματική φόρτισή τους σε πολλα-
πλά σημεία του εύρους κίνησης. Η αντίσταση μεταβάλλε-
ται με τη βοήθεια μίας συσκευής βαρών και συρματόσχοινων 
που κινούνται πάνω από ένα ασύμμετρο έκκεντρο μέσω ενός 
μοχλοβραχίονα (Εικ. 6.8) ή ενός υδραυλικού ή πνευματικού 
μηχανισμού.237 Το πόσο αποτελεσματικά ο συγκεκριμένος 
εξοπλισμός μεταβάλλει την αντίσταση ώστε να αντιστοιχεί 
στις καμπύλες της ροπής των μυών αμφισβητείται.

Οι δυναμικές ασκήσεις με προϊόντα ελαστικής αντίστα-
σης (ιμάντες και σωλήνες) μπορούν επίσης να θεωρηθούν 
ως άσκηση μεταβαλλόμενης αντίστασης λόγω των εγγε-
νών ιδιοτήτων του ελαστικού υλικού και της αντίδρασής του 
στη διάταση.139,145,232 Πέρα από την προοδευτική αύξηση 
της αντίστασης που χαρακτηρίζει τους ελαστικούς ιμάντες 
και σωλήνες, η αλλαγή του προσανατολισμού εφαρμογής 
της δύναμης στο σώμα συμβάλλει επίσης στο προφίλ μετα-
βαλλόμενης αντίστασης των συγκεκριμένων προϊόντων. (Ο 
αναγνώστης παραπέμπεται στην τελευταία ενότητα του κε-
φαλαίου όπου υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες για την 
άσκηση με συσκευές ελαστικής αντίστασης.) 

ΣΗΜειΩΣΗ: Όταν πραγματοποιείται δυναμική άσκηση ενάντια 
σε χειρωνακτική αντίσταση, ένας ικανός φυσικοθεραπευτής 
μπορεί να μεταβάλει το φορτίο που εφαρμόζεται στο μυ ο οποί-
ος συστέλλεται ανάλογα με την προσπάθεια και την ανταπόκρι-
ση του ασθενούς, ώστε να φορτίζεται κατάλληλα καθ’ όλο το εύ-
ρος κίνησης.

Ειδικά Ζητήματα για τη Δυναμική Άσκηση 
Ενάντια σε Σταθερή Εξωτερική αντίσταση και 
για την Άσκηση υπό Μεταβαλλόμενη αντίσταση
Διαδρομή της κίνησης του μέλους. Κατά τη διάρκεια των δύο 
συγκεκριμένων τύπων άσκησης, η διαδρομή της κίνησης του 
μέλους ελέγχεται αποκλειστικά από τον ασθενή (με εξαίρε-
ση την άσκηση με εξοπλισμό αντίστασης που διαθέτει μηχα-
νισμό περιορισμού του εύρους κίνησης). Όταν χρησιμοποιού-
νται ελεύθερα βάρη, συστήματα βαρών με τροχαλίες και ελα-
στικές συσκευές, είναι δυνατό να επιστρατευθούν περισσό-
τεροι μύες για τον έλεγχο του τόξου και της κατεύθυνσης της 
κίνησης του μέλους.

Ταχύτητα άσκησης. Αν και οι περισσότερες καθημερινές, 
εργασιακές και αθλητικές δραστηριότητες λαμβάνουν χώ-
ρα σε μέτριες έως μεγάλες ταχύτητες κίνησης του μέλους, 
οι δυναμικές ασκήσεις πραγματοποιούνται συνήθως με σχε-
τικά μικρή ταχύτητα για την αποφυγή της ορμής και των μη 
ελεγχόμενων κινήσεων, που θα μπορούσαν να διακινδυνεύ-
σουν την ασφάλεια του ασθενούς. (Για παράδειγμα, η δυνα-
μική άσκηση με ένα ελεύθερο βάρος τυπικά πραγματοποιεί-
ται με ταχύτητα περίπου 60° ανά δευτερόλεπτο.53) Συνεπώς, 
οι βελτιώσεις στη μυϊκή δύναμη που παρατηρούνται μόνο σε 
μικρές ταχύτητες ίσως να μην προετοιμάζουν τον ασθενή για 
τις δραστηριότητες που απαιτούν γρήγορες εκρήξεις δύνα-
μης ή αλλαγές κατεύθυνσης.

 κλιΝικΗ ΣΥΜΒοΥλΗ
Ο υδραυλικός και πνευματικός εξοπλισμός μεταβαλλόμενης 

ΕιΚΟνα 6.7  (α) Συγκεντρική και (Β) έκκεντρη ενδυνά-
μωση των καμπτήρων του αγκώνα με την άρση και το κατέβα-
σμα ενός βάρους.

ΕιΚΟνα 6.8   Η πρέσα ώμου Cybex/Eagle Fitness 
Systems παρέχει μεταβαλλόμενη αντίσταση κατά το εύρος κί-
νησης. (Ευγενική παραχώρηση από τη Cybex, Division of Lumex, 
Ronkonkoma, NY.)

Α Β
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με μερική φόρτιση του άκρου. Αυτό είναι εύκολο να γίνει στο 
άνω άκρο. Ωστόσο, στο κάτω άκρο, επειδή κατά τις ασκήσεις 
κλειστής κινητικής αλυσίδας ο ασθενής βρίσκεται στην όρθια 
στάση, θα πρέπει να μειώνεται η αξονική φόρτιση στο ένα ή 
και στα δύο κάτω άκρα.

Δύο μέθοδοι για τη μείωση της φόρτισης των κάτω άκρων 
κατά τις ασκήσεις κλειστής κινητικής αλυσίδας είναι η υδρο-
άσκηση, που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 9, και η χρήση πα-
ράλληλων μπαρών για την αποφόρτιση του σκέλους στην όρ-
θια θέση. Η άνωση του νερού βοηθά στην αποφόρτιση των 
κάτω άκρων, ωστόσο η αντίσταση που προβάλλει το νερό εί-
ναι δυνατό να περιορίσει την ταχύτητα των κινήσεων, ενώ και 
οι πισίνες δεν είναι πάντοτε εύκολα προσβάσιμες. Ένας περι-
ορισμός από τη χρήση των παράλληλων μπαρών είναι η δυ-
σκολία ελέγχου του βαθμού της φόρτισης του σωματικού βά-

ρους κατά τις ασκήσεις. Μία εναλλακτική στρατηγική, εφό-
σον είναι διαθέσιμη, είναι η χρήση ενός διαδρόμου με σύστη-
μα στήριξης του σωματικού βάρους για την αποφόρτιση των 
κάτω άκρων.151 Τα συστήματα αυτά επιτρέπουν στον ασθενή 
να πραγματοποιήσει πληθώρα ασκήσεων κλειστής κινητικής 
αλυσίδας και να ξεκινήσει την κινητοποίηση σε λειτουργικές 
ταχύτητες από τα αρχικά στάδια της αποκατάστασης.

Πρόοδος των Ασκήσεων Κλειστής Κινητικής 
Αλυσίδας
Οι παράμετροι και οι προτάσεις για την πρόοδο των δραστη-
ριοτήτων κλειστής κινητικής αλυσίδας που σημειώνονται 
στον Πίνακα 6.8 δεν είναι απόλυτες, αλλά μπορούν να τροπο-
ποιηθούν. Καθώς το πρόγραμμα της αποκατάστασης προο-
δεύει, είναι δυνατό να προστεθούν πιο προχωρημένες μορ-
φές εκγύμνασης κλειστής κινητικής αλυσίδας, όπως η πλειο-
μετρική εκγύμναση και οι ασκήσεις ευκινησίας (αναφέρονται 
στο Κεφάλαιο 23).58,79 Η επιλογή και η πρόοδος των δραστηρι-
οτήτων βρίσκονται πάντοτε στη διακριτική ευχέρεια του φυ-
σικοθεραπευτή, ο οποίος λαμβάνει υπόψη την ανταπόκριση 
του ασθενούς στις τρέχουσες ασκήσεις και τις λειτουργικές 
του ανάγκες.

Γενικές Αρχές της Εκγύμνασης  
υπό Αντίσταση

Οι αρχές της εκγύμνασης υπό αντίσταση που παρουσιάζο-
νται στην ενότητα αυτή ισχύουν για τις ασκήσεις τόσο υπό 
χειρωνακτική όσο και υπό μηχανική αντίσταση σε άτομα όλων 
των ηλικιών, αλλά δεν είναι απόλυτοι κανόνες. Υπάρχουν πολ-
λές περιπτώσεις όπου οι αρχές αυτές θα πρέπει να τροποποι-
ηθούν σύμφωνα με την κρίση του φυσικοθεραπευτή. Πρόσθε-
τες κατευθυντήριες οδηγίες, ειδικές για την εφαρμογή της 
άσκησης υπό χειρωνακτική αντίσταση, για την ΙΝΔ και για την 
άσκηση υπό μηχανική αντίσταση, αναφέρονται σε επόμενες 
ενότητες του κεφαλαίου.

Κλινική Εξέταση και Αξιολόγηση
Όπως και σε όλες τις μορφές της θεραπευτικής άσκησης, η 
διεξοδική εξέταση και αξιολόγηση αποτελούν τον ακρογωνι-
αίο λίθο ενός εξατομικευμένου προγράμματος εκγύμνασης 
υπό αντίσταση. Επομένως, πριν από την έναρξη οποιασδήπο-
τε μορφής άσκησης υπό αντίσταση:

 ■ Πραγματοποιήστε μία λεπτομερή εξέταση του ασθενούς, 
που να περιλαμβάνει το ιατρικό ιστορικό, την ανασκόπη-
ση των συστημάτων και επιλεγμένες δοκιμασίες και μετρή-
σεις.

 ■ Καθορίστε τις ποιοτικές και ποσοτικές βασικές γραμμές 
για τη δύναμη, τη μυϊκή αντοχή, το εύρος κίνησης και το 
γενικό επίπεδο της λειτουργικής απόδοσης με τις οποίες 
θα συγκριθεί η πρόοδος.

 ■ Εφαρμόστε ένα τυποποιημένο μέτρο αποτελεσμάτων 
που να είναι έγκυρο και αξιόπιστο για την πάθηση του 
ασθενούς.

 ■ Αξιολογήστε τα ευρήματα ώστε να καθορίσετε αν η χρήση 
της άσκησης υπό αντίσταση είναι κατάλληλη ή όχι τη δεδο-
μένη χρονική στιγμή. Κάποια ερωτήματα που μπορούν να 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.8   Παράμετροι και Πρόοδος των 
Ασκήσεων Κλειστής Κινητικής Αλυσίδας

Παράμετροι Πρόοδος

% Σωματικού 
βάρους

Μερική → πλήρης φόρτιση του σωματικού 
βάρους (ΚΑ: υδροάσκηση, παράλληλες 
μπάρες, σύστημα πρόσδεσης άνωθεν της 
κεφαλής· ΑΑ: κάμψεις-εκτάσεις αγκώνων σε 
τοίχο → τροποποιημένες κάμψεις-εκτάσεις 
αγκώνων από πρηνή στήριξη → κάμψεις-
εκτάσεις αγκώνων από πρηνή στήριξη).
Πλήρης φόρτιση του σωματικού βάρους + 
πρόσθετο βάρος (γιλέκο ή ζώνη με βάρη, 
αλτήρες ή βάρη άκρων, ελαστική αντίσταση).

Βάση στήριξης Ευρεία → στενή.
Διποδική στήριξη → μονοποδική στήριξη.
Καθηλωμένη στην επιφάνεια στήριξης → 
ολισθαίνουσα στην επιφάνεια στήριξης.

Επιφάνεια 
στήριξης

Σταθερή → ασταθής/κινούμενη (ΚΑ: πάτωμα 
→ δίσκος/σανίδα ισορροπίας, σανίδα 
ολίσθησης, διάδρομος· ΑΑ: πάτωμα, τραπέζι 
ή τοίχος → δίσκος ισορροπίας ή σανίδα 
ολίσθησης, μπάλα).
Άκαμπτη → μαλακή (πάτωμα, τραπέζι → 
μοκέτα, στρώμα αφρού).
Ύψος: επίπεδο του εδάφους → αυξανόμενο 
ύψος (χαμηλό σκαλοπάτι → ψηλό 
σκαλοπάτι).

Ισορροπία Με εξωτερική στήριξη → χωρίς εξωτερική 
στήριξη.
Μάτια ανοικτά → μάτια κλειστά.

Διαδρομή 
κίνησης του 
μέλους

Μικρό → μεγάλο εύρος.
Βραχύ τόξο → πλήρες τόξο (αν ενδείκνυται).

Επίπεδο ή 
κατεύθυνση της 
κίνησης

Ενός επιπέδου → πολλαπλών επιπέδων.
Πρόσθιο → οπίσθιο → διαγώνιο (βάδιση 
προς τα εμπρός → βάδιση προς τα πίσω· 
πρόσθιος βηματισμός ανόδου → οπίσθιος 
βηματισμός ανόδου).
Οβελιαίο → μετωπιαίο ή εγκάρσιο 
(προσθιοπίσθια ολίσθηση → πλάγια 
ολίσθηση· πρόσθιος ή οπίσθιος βηματισμός 
ανόδου → πλάγιος βηματισμός ανόδου).

Ταχύτητα της 
κίνησης ή των 
μεταβολών της 
κατεύθυνσης

Μικρή → μεγάλη.
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ΕΙΚΟΝΑ 6.22   Κάμψη της εγγύς φαλαγγοφαλαγγικής 
(ΕΦΦ) άρθρωσης του δείκτη υπό αντίσταση, με σταθεροποί-
ηση της μετακαρπιοφαλαγγικής (ΜΚΦ) και της άπω φαλαγ-
γοφαλαγγικής (ΑΦΦ) άρθρωσης.

ΕΙΚΟΝΑ 6.23   Αντίθεση του αντίχειρα υπό αντίσταση.

 ■ Σταθεροποιήστε τις αρθρώσεις κεντρικά και περιφερικά 
της κινούμενης άρθρωσης.

Κάτω Άκρο

Κάμψη του Ισχίου με Κάμψη του Γόνατος
Τοποθέτηση των Χεριών και Διαδικασία

 ■ Εφαρμόστε αντίσταση στην πρόσθια επιφάνεια του κά-
τω άκρου του μηρού (Εικ. 6.24). Η ταυτόχρονη αντίσταση 
στην κάμψη του γόνατος μπορεί να εφαρμοστεί στο περι-
φερικό και οπίσθιο τμήμα της κνήμης, μόλις άνωθεν της πο-
δοκνημικής.

 ■ Η σταθεροποίηση της πυέλου και της οσφυϊκής μοίρας πα-
ρέχεται από την επαρκή δύναμη των κοιλιακών μυών.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ: Αν η πύελος στρέφεται προς τα εμπρός και η 
λόρδωση της οσφυϊκής μοίρας αυξάνεται κατά την κάμψη του 
ισχίου υπό αντίσταση, ο ασθενής είναι δυνατό να κάμψει το 
αντίθετο ισχίο και γόνατο και να καθηλώσει το πόδι στο κρε-
βάτι ώστε να σταθεροποιήσει την πύελο και να προστατεύσει 
την οσφύ.

Έκταση του Ισχίου 
Τοποθέτηση των Χεριών και Διαδικασία

 ■ Εφαρμόστε αντίσταση στην οπίσθια επιφάνεια του περιφε-
ρικού μηρού με το ένα χέρι και στην κατώτερη και περιφερι-
κή μοίρα της πτέρνας με το άλλο χέρι (Εικ. 6.25).

 ■ Η σταθεροποίηση της πυέλου και της οσφυϊκής μοίρας πα-
ρέχεται από το κρεβάτι.

Υπερέκταση του Ισχίου
Θέση του ασθενούς: πρηνής.

Τοποθέτηση των Χεριών και Διαδικασία
 ■ Με τον ασθενή σε πρηνή θέση, εφαρμόστε αντίσταση στην 
οπίσθια επιφάνεια του περιφερικού μηρού (Εικ. 6.26).

 ■ Σταθεροποιήστε την οπίσθια επιφάνεια της πυέλου ώστε 
να εμποδίσετε την κίνηση της οσφυϊκής μοίρας.

Απαγωγή και Προσαγωγή του Ισχίου
Τοποθέτηση των Χεριών και Διαδικασία

 ■ Εφαρμόστε αντίσταση στην έξω και έσω επιφάνεια του 

ΕΙΚΟΝΑ 6.24   Κάμψη του ισχίου υπό αντίσταση, με 
το γόνατο σε κάμψη.

ΕΙΚΟΝΑ 6.25   Έκταση του ισχίου και του γόνατος 
υπό αντίσταση, με το χέρι τοποθετημένο στον ιγνυακό βό-
θρο για την πρόληψη της υπερέκτασης του γόνατος.
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ΕΙΚΟΝΑ 6.44 (Α & Β)  
Η συγκράτηση μίας βαριάς 
μπάλας κατά την πραγματο-
ποίηση συνδυασμένων μο-
τίβων κίνησης παρέχει αντί-
σταση στους μύες των άνω 
άκρων και του κορμού και 
προστίθεται στην αντίσταση 
του σωματικού βάρους στις 
μυϊκές ομάδες των κάτω 
άκρων κατά τις δραστηριότη-
τες με φόρτιση.

Χαρακτηριστικά Των Ελεύθερων Βαρών και 
των Απλών Συστημάτων με Βάρη και Τροχαλίες
Τα ελεύθερα βάρη και τα συστήματα με βάρη και τροχαλί-
ες εφαρμόζουν σταθερό φορτίο. Στα συστήματα αυτά η εξω-
τερική αντίσταση φορτίζει σε μέγιστο βαθμό το μυ που συ-
στέλλεται μόνο σε ένα τμήμα του εύρους κίνησης, το οποίο 
εξαρτάται από τη θέση του ασθενούς. Το βάρος που επιλέ-
γεται δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από εκείνο που μπορεί 
να ελέγξει ο μυς στο συγκεκριμένο σημείο του εύρους κίνη-
σης. Επιπλέον, δεν υπάρχει προσαρμογή για ένα επώδυνο τό-
ξο κίνησης αν ο ασθενής χρειάζεται να μειώσει την εσωτερική 

προσπάθεια σε κάποιο τμήμα του εύρους.
Όταν χρησιμοποιούνται ελεύθερα βάρη, είναι δυνατό να 

τροποποιηθεί το σημείο του εύρους κίνησης στο οποίο παρα-
τηρείται το μέγιστο φορτίο της άσκησης, αλλάζοντας τη θέ-
ση του ασθενούς σε σχέση με τη βαρύτητα ή την κατεύθυνση 
της αντίστασης. Για παράδειγμα, μπορεί να εφαρμοστεί αντί-
σταση στην κάμψη του ώμου με τον ασθενή να κρατά στο χέ-
ρι του ένα βάρος και να βρίσκεται σε όρθια ή σε ύπτια θέση.

 ■ Θέση του ασθενούς: όρθια (Εικ. 6.46) – Παρατηρείται μέ-
γιστη αντίσταση και παράγεται μέγιστη εξωτερική ροπή 
όταν ο ώμος βρίσκεται σε κάμψη 90°. Δεν παράγεται ροπή 
από το βάρος όταν ο ώμος βρίσκεται σε κάμψη 0°. Η εξω-
τερική ροπή μειώνεται βαθμιαία καθώς ο ασθενής σηκώνει 
το βάρος από τις 90° έως τις 180° κάμψης. Επιπλέον, όταν 
το βάρος βρίσκεται στο πλάι (στη θέση 0° του ώμου), ασκεί 
δύναμη έλξης στο άκρο. Όταν βρίσκεται πάνω από το κε-
φάλι προκαλεί δύναμη συμπίεσης στις αρθρώσεις του άνω 
άκρου.

 ■ Θέση του ασθενούς: ύπτια (Εικ. 6.47) – Παρατηρείται μέ-
γιστη αντίσταση και παράγεται μέγιστη εξωτερική ροπή 
όταν ο ώμος βρίσκεται στις 0° κάμψης. Δεν παράγεται ρο-
πή από το βάρος στις 90° κάμψης του ώμου. Στη θέση αυτή 
το φορτίο ασκεί συμπιεστική δύναμη στο άκρο. Οι καμπτή-
ρες του ώμου δεν ενεργοποιούνται μεταξύ των 90° και των 
180° κάμψης του ώμου. Αντίθετα, οι εκτείνοντες του ώμου 
συστέλλονται έκκεντρα για να ελέγξουν την κάθοδο του 
άνω άκρου και του βάρους. 

Ο φυσικοθεραπευτής θα πρέπει να καθορίσει το σημείο εκεί-
νο του εύρους κίνησης στο οποίο απαιτείται η μέγιστη δύνα-
μη και κατόπιν να επιλέξει τη βέλτιστη θέση για την εκτέλεση 
της άσκησης, ώστε να υπάρξει το μέγιστο δυνατό όφελος για 
τον ασθενή.

Τα απλά συστήματα με βάρη και τροχαλίες παρέχουν μέγι-
στη αντίσταση όταν η γωνία της τροχαλίας είναι 90° ως προς 
το κινούμενο οστό. Καθώς η γωνία της τροχαλίας γίνεται όλο 

ΕΙΚΟΝΑ 6.45 
Η μονάδα Multi-
Exercise Pulley Unit 
μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί για την εν-
δυνάμωση διαφό-
ρων μυϊκών ομά-
δων. (Ευγενική πα-
ραχώρηση από N–K 
Products Company, 
Inc., Soquel, CA.)

Α Β
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θέτει όχι μόνο την εφαρμογή των αρχών της εμβιομηχανικής, 
αλλά και την κατανόηση των φυσικών ιδιοτήτων του υλικού 
ελαστικής αντίστασης.130,131,140,145,214,216,232,257

Τύποι Ελαστικής Αντίστασης
Τα προϊόντα ελαστικής αντίστασης, που είναι ειδικά σχεδια-
σμένα για χρήση κατά την άσκηση, χωρίζονται σε δύο μεγά-
λες κατηγορίες: τους ελαστικούς ιμάντες και τους ελαστι-
κούς σωλήνες. Παράγονται από αρκετούς κατασκευαστές 
με διαφορετικές εμπορικές ονομασίες, γνωστότερη από τις 
οποίες είναι οι Ελαστικοί Ιμάντες Αντίστασης Thera-Band® 
(Hygenic Crop., Akron, OH). Και οι δύο τύποι προϊόντων είναι 
διαθέσιμοι σε διαφορετικά πάχη ή διαμέτρους, που παρέχουν 
προοδευτικά επίπεδα αντίστασης. Ο χρωματικός κώδικας 
ορίζει το πάχος του προϊόντος και το βαθμό της αντίστασης.

Ιδιότητες της Ελαστικής Αντίστασης: 
Επιπτώσεις στην Άσκηση
Διάφορες μελέτες που περιγράφουν τα φυσικά χαρακτηρι-
στικά της ελαστικής αντίστασης παρέχουν ποσοτικές πληρο-
φορίες σχετικά με τις ιδιότητες των υλικών αυτών. Οι πληρο-
φορίες αυτές επιτρέπουν στο φυσικοθεραπευτή να χρησιμο-
ποιήσει πιο αποτελεσματικά την ελαστική αντίσταση για τα 
προγράμματα θεραπευτικής άσκησης.

Επίδραση της επιμήκυνσης του ελαστικού υλικού. Η ελα-
στική αντίσταση παρέχει μία μορφή μεταβαλλόμενης αντί-
στασης επειδή η δύναμη που παράγεται μεταβάλλεται με 
την επιμήκυνση του υλικού. Συγκεκριμένα, ο βαθμός αντίστα-
σης (δύναμης) που παράγει ένας ελαστικός ιμάντας ή σωλή-
νας καθώς διατείνεται αυξάνεται ανάλογα με τη σχετική με-
ταβολή του μήκους του (ποσοστό επιμήκυνσης/παραμόρ-
φωσης) από την αρχή έως το τέλος της επιμήκυνσης. Υπάρ-
χει μία σχετικά προβλέψιμη και γραμμική σχέση ανάμεσα στο 
ποσοστό της επιμήκυνσης και στην εφελκυστική δύναμη του 
υλικού.131,140,145,216,232

Για τον καθορισμό του ποσοστού επιμήκυνσης, το μήκος 
σε διάταση θα πρέπει να συγκριθεί με το μήκος ηρεμίας του 
ελαστικού υλικού. Το μήκος ηρεμίας ενός ιμάντα ή σωλήνα εί-
ναι εκείνο που έχει όταν δεν εφαρμόζεται σε αυτόν καμία δι-
άταση. Το πραγματικό μήκος του υλικού πριν τη διάτασή του 
δεν έχει καμία επίδραση στη δύναμη που ασκείται. Αντίθετα, 
το ποσοστό της επιμήκυνσης είναι εκείνο που επηρεάζει τις 
εφελκυστικές δυνάμεις.216

Ο τύπος για τον υπολογισμό του ποσοστού επιμήκυνσης/
παραμόρφωσης είναι:139,232

Ποσοστό επιμήκυνσης = (μήκος σε διάταση – μήκος ηρε-
μίας) / μήκος ηρεμίας x 100

Χρησιμοποιώντας τον παραπάνω τύπο, αν ένας κόκκινος 
ελαστικός σωλήνας μήκους 60 cm διαταθεί στα 120 cm, το 
ποσοστό της επιμήκυνσης είναι 100%. Επομένως, η διάταση 
ενός σωλήνα μήκους 30 cm στα 60 cm (επιμήκυνση 100%) πα-
ράγει την ίδια δύναμη με τη διάταση ενός σωλήνα ίδιου χρώ-
ματος και μήκους 60 cm στα 120 cm.214,215

Επιπλέον, ο ρυθμός με τον οποίο διατείνεται το ελαστικό 
υλικό δε φαίνεται να έχει σημαντική επίδραση στο βαθμό της 
αντίστασης που ασκείται.216 Έτσι, όταν ένας ασθενής πραγ-

ματοποιεί μία ορισμένη άσκηση, εφόσον το ποσοστό της επι-
μήκυνσης του σωλήνα ή του ιμάντα παραμένει το ίδιο από τη 
μία επανάληψη στην επόμενη, η αντίσταση που εφαρμόζεται 
θα είναι η ίδια ανεξάρτητα από την ταχύτητα εκτέλεσης της 
άσκησης.

Καθορισμός και ποσοτικοποίηση της αντίστασης. Διά-
φορες μελέτες έχουν ποσοτικοποιήσει την αντίσταση που 
ασκούν οι ελαστικοί ιμάντες ή σωλήνες, ώστε να διευκολύ-
νουν την επιλογή του κατάλληλου βαθμού (χρώματος) του 
ελαστικού υλικού για το πρόγραμμα άσκησης ενός ασθε-
νούς.131,140,145,216,232,257 Οι μελέτες αυτές μέτρησαν και συνέκρι-
ναν τις εφελκυστικές δυνάμεις που παράγονται από ελαστι-
κούς ιμάντες ή σωλήνες διαφόρων βαθμών ανάλογα με το πο-
σοστό επιμήκυνσης του υλικού. Οι δυνάμεις που αναμένονται 
σε συγκεκριμένα ποσοστά επιμήκυνσης κάθε βαθμού είναι 
δυνατό να υπολογιστούν με εξισώσεις γραμμικής παλινδρό-
μησης. Λεπτομέρειες για τις ιδιότητες του υλικού μίας μάρ-
κας προϊόντων ελαστικής αντίστασης (Thera-Band®) είναι δι-
αθέσιμες στην ιστοσελίδα www.thera-bandacademy.com/.

Κατά την άσκηση, το ποσοστό της παραμόρφωσης και η 
προκύπτουσα αντίσταση (δύναμη) του υλικού δεν είναι ο μό-
νος παράγοντας που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Σημα-
ντικός παράγοντας είναι και ο βαθμός της ροπής (δύναμη x 
απόσταση) που ασκεί το ελαστικό υλικό στον οστέινο μοχλό. 
Το γεγονός ότι η τάση που παράγεται από έναν ελαστικό ιμά-
ντα ή σωλήνα αυξάνεται με τη διάτασή του δε σημαίνει απα-
ραίτητα ότι η ασκούμενη ροπή αυξάνεται από την έναρξη μέ-
χρι την ολοκλήρωση μίας άσκησης. Πέρα από την αντίσταση 
(δύναμη) που ασκεί το ελαστικό υλικό καθώς διατείνεται, το 
μήκος του εξωτερικού μοχλοβραχίονα μεταβάλλεται καθώς 
η γωνία του ανύσματος της ελαστικής αντίστασης σε σχέση 
με το κινούμενο άκρο τροποποιεί τη ροπή που παράγει το ελα-
στικό υλικό.140 Μελέτες έχουν δείξει ότι οι ασκήσεις με ελα-
στικό υλικό χαρακτηρίζονται από κωδωνοειδείς καμπύλες ρο-
πής, με τη μέγιστη ροπή να παρατηρείται κοντά στη μεσό-
τητα του εύρους κίνησης.140,215 Όπως και σε όλες τις μορφές 
της δυναμικής άσκησης υπό αντίσταση, η σχέση μήκους-τά-
σης του μυός που συστέλλεται επηρεάζει επίσης την ικανό-
τητά του να ανταποκρίνεται στο μεταβαλλόμενο εξωτερικό 
φορτίο.

Χαρακτηριστικά κόπωσης. Τα προϊόντα ελαστικής αντί-
στασης έχουν την τάση να εμφανίζουν κόπωση με το πέρα-
σμα του χρόνου, η οποία προκαλεί την απώλεια μέρους της 
ικανότητας παραγωγής δύναμης του υλικού.139 Ο βαθμός αυ-
τής της κόπωσης του υλικού εξαρτάται από τις φορές που ο 
ελαστικός ιμάντας ή σωλήνας έχει διαταθεί (αριθμός κύκλων 
διάτασης) και από το ποσοστό της παραμόρφωσης σε κάθε 
διάταση.232

Μελέτες έχουν δείξει ότι η μείωση της εφελκυστικής δύ-
ναμης είναι στατιστικά σημαντική αλλά μικρή, με μεγάλο μέ-
ρος αυτής να παρατηρείται μέσα στους πρώτους 20216 ή 
50139 κύκλους διάτασης. Παρόλα αυτά, στην πρώτη μελέ-
τη οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μετά από αυτή την αρχι-
κή μικρή μείωση στην εφελκυστική δύναμη, δεν ακολούθη-
σε σημαντική έκπτωση της ικανότητας παραγωγής δύναμης 
του σωλήνα μετά από > 5.000 κύκλους διάτασης. Αυτό μετα-
φράζεται στην εκτέλεση 10 επαναλήψεων από 4 διαφορετι-
κές ασκήσεις, τρεις φορές την ημέρα, κάθε μέρα για 6 εβδο-
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Υπάρχουν διάφορες πηγές από τις οποίες μπορεί κανείς να 
αποκτήσει πληροφορίες για την εκγύμναση αντοχής στους 
αθλητές, στα υγιή νέα άτομα και στα άτομα με χρόνιες παθή-
σεις, όπως είναι η στεφανιαία νόσος, ο διαβήτης και άλλες.2-4 
Χρησιμοποιώντας την πιο πρόσφατη έρευνα, το Αμερικανικό 
Κολέγιο Αθλητιατρικής (American College of Sports Medicine, 
ACSM) δημοσίευσε βασικές κατευθυντήριες οδηγίες για πολ-
λές από τις συχνότερες χρόνιες παθήσεις.2-4 Το κεφάλαιο αυ-
τό χρησιμοποιεί πληροφορίες από τις αναγνωρισμένες αυτές 
πηγές ώστε να αποδείξει ότι ο φυσικοθεραπευτής είναι δυνα-
τό να προσθέσει αερόβια δραστηριότητα στο πρόγραμμα τό-
σο των υγιών ατόμων όσο και των ασθενών που πάσχουν από 
διάφορες παθήσεις. Επιπλέον, παρουσιάζονται ορισμένες 
βασικές πληροφορίες για τις καρδιαγγειακές και αναπνευστι-
κές παραμέτρους στα παιδιά και στους ηλικιωμένους, καθώς 
και στους ενήλικες νεαρής και μέσης ηλικίας, ώστε ο φυσικο-
θεραπευτής να είναι προετοιμασμένος να αντιμετωπίζει άτο-
μα όλων των ηλικιών.

Βασικοί Όροι και Έννοιες
Σωματική Δραστηριότητα
Η σωματική δραστηριότητα όπως ορίζεται από το ACSM2 και 
το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (Centers for 
Disease Control and Prevention, CDC)6 είναι «κάθε σωματική 
κίνηση που παράγεται από τη συστολή των σκελετικών μυών 
και προκαλεί σημαντική αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας 
σε σχέση με την κατάσταση ηρεμίας».

Άσκηση
Η άσκηση είναι κάθε προγραμματισμένη και δομημένη σωμα-
τική δραστηριότητα, σχεδιασμένη ώστε να βελτιώνει ή να δι-
ατηρεί την καλή φυσική κατάσταση.

Καλή Φυσική Κατάσταση
Η φυσική κατάσταση είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποι-
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ΕΙΚΟΝΑ 7.1   Δοκιμασία κόπωσης σε διάδρομο με παρα-
κολούθηση του ηλεκτροκαρδιογραφήματος. (Από Porcari, J, 
Bryant, C, and Comana, F: Exercise Physiology. Philadelphia: F.A. 
Davis, 2015, σελ. 762, κατόπιν αδείας.)

 ■ Τη διατήρηση κάθε φόρτου άσκησης για 1 λεπτό ή περισ-
σότερο.

 ■ Την ολοκλήρωση της δοκιμασίας με την εγκατάσταση των 
συμπτωμάτων ή με την εμφάνιση μίας ορισμένης ανωμαλί-
ας στο ΗΚΓ.

 ■ Τη μέτρηση της VO2max του ατόμου, όταν υπάρχει η δυνα-
τότητα.

Σκοπός της Δοκιμασίας Κόπωσης
Εκτός του ότι αποτελεί τη βάση για τον καθορισμό των επιπέ-
δων άσκησης ή του σχήματος των ασκήσεων, η δοκιμασία κό-
πωσης:

 ■ Βοηθά να καθοριστεί η διάγνωση μίας εμφανούς ή λανθά-
νουσας καρδιακής νόσου.

 ■ Αξιολογεί την καρδιαγγειακή λειτουργική ικανότητα, ώστε 
να επιτραπεί στα άτομα η έντονη εργασία ή άσκηση.

 ■ Καθορίζει την ικανότητα για σωματικό έργο σε χιλιόγραμ-
μα-μέτρα ανά λεπτό (kg-m/min) ή τη λειτουργική ικανότη-
τα σε ΜΕΤ.

 ■ Αξιολογεί τις αντιδράσεις στην εκγύμναση ή στα προγράμ-
ματα πρόληψης.

 ■ Βοηθά στην επιλογή και αξιολόγηση των κατάλληλων τύ-
πων θεραπείας της καρδιακής νόσου.

 ■ Αυξάνει το κίνητρο του ατόμου να ξεκινήσει και να συνεχί-
σει ένα πρόγραμμα άσκησης.

 ■ Χρησιμοποιείται κλινικά για την αξιολόγηση των ασθενών 
με συμπτώματα ή ιστορικό πόνου στο στήθος, ώστε να κα-
θοριστεί η πιθανότητα να έχουν στεφανιαία νόσο. Μπορεί 
επίσης να αξιολογήσει τη λειτουργική ικανότητα των ασθε-
νών με χρόνια νόσο.

Προετοιμασία για τη Δοκιμασία Κόπωσης
Όλα τα άτομα που υποβάλλονται σε δοκιμασία κόπωσης θα 
πρέπει:

 ■ Να έχουν υποβληθεί σε κλινική εξέταση.
 ■ Να παρακολουθούνται με ΗΚΓ και να παρατηρούνται στε-

νά σε ηρεμία, κατά την άσκηση και την αποκατάσταση.
 ■ Να υπογράφουν ένα έντυπο συγκατάθεσης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Οι προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται συ-
νοψίζονται στο Πλαίσιο 7.5. Ισχύουν τόσο για τη δοκιμασία κό-
πωσης, όσο και για το πρόγραμμα άσκησης.2,4

Ολοκλήρωση της Δοκιμασίας Κόπωσης
Τα σημεία που υποδεικνύουν την ανάγκη για ολοκλήρωση της 
δοκιμασίας είναι2:

 ■ Η εγκατάσταση ή η εξέλιξη της στηθάγχης.
 ■ Η σημαντική μείωση (≥10 mm Hg) της συστολικής πίεσης 
ως απάντηση στην αύξηση του φόρτου άσκησης.

 ■ Η ζάλη, η σύγχυση, η ωχρότητα, η κυάνωση, η ναυτία, η πε-
ριφερική κυκλοφορική ανεπάρκεια, η δύσπνοια, ο συριγ-
μός ή οι κράμπες στα κάτω άκρα.

 ■ Η υπερβολική αύξηση της αρτηριακής πίεσης.
 ■ Η απουσία αύξησης της καρδιακής συχνότητας όταν αυξά-
νεται η ένταση της άσκησης.

 ■ Η εκδήλωση αρρυθμίας.
 ■ Η επιθυμία του ατόμου να σταματήσει.
 ■ Τα παρατηρούμενα ή αναφερόμενα συμπτώματα βαριάς 
κόπωσης.

Έλεγχος Πολλαπλών Σταδίων
Καθένα από τα τέσσερα έως έξι στάδια διαρκεί περίπου 1 έως 
6 λεπτά. Οι διαφορές στα πρωτόκολλα περιλαμβάνουν τον 
αριθμό των σταδίων, το μέγεθος της άσκησης (ένταση), τον 
εξοπλισμό που χρησιμοποιείται (ποδήλατο, διάδρομος), τη δι-
άρκεια των σταδίων, τα τελικά σημεία, τη θέση του σώματος, 
τις μυϊκές ομάδες που ασκούνται και τους τύπους της προ-
σπάθειας.2,4

Για τον έλεγχο πολλαπλών σταδίων έχουν αναπτυχθεί διά-
φορα πρωτόκολλα. Το πιο δημοφιλές πρωτόκολλο διαδρόμου 

Με τη δοκιμασία κόπωσης και το πρόγραμμα άσκησης παρατηρού-
νται καρδιοαναπνευστικές μεταβολές. Θα πρέπει να παρακολου-
θούνται και να αναγνωρίζονται τα εξής:

 ■ Η καρδιακή συχνότητα αυξάνεται με την άσκηση περίπου κατά 
8-12 κτύπους ανά λεπτό ανά ΜΕΤ σωματικής δραστηριότητας. 
Ελέγξτε την ανάπτυξη παθολογικής αύξησης στον καρδιακό 
ρυθμό.

 ■ Η αρτηριακή πίεση αυξάνεται με την άσκηση περίπου 8 έως 12 
χιλιοστά (mm) στήλης υδραργύρου (Hg) ανά ΜΕΤ σωματικής 
δραστηριότητας.

 ◆ Η συστολική πίεση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 250 mm Hg.
 ◆ Η διαστολική πίεση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 115 mm Hg.

 ■ Η συχνότητα και το βάθος της αναπνοής αυξάνονται με την 
άσκηση.

 ◆ Η αναπνοή δε θα πρέπει να είναι εργώδης.
 ◆ Το άτομο δε θα πρέπει να αισθάνεται δύσπνοια.

 ■ Η αύξηση στη ροή του αίματος κατά την άσκηση, η οποία ρυθ-
μίζει τη θερμοκρασία του πυρήνα και ικανοποιεί τις ανάγκες 
των εργαζόμενων μυών, προκαλεί μεταβολές στο δέρμα των πα-
ρειών, της μύτης και των πτερυγίων των αυτιών. Αυτό γίνεται ερυ-
θρό, υγρό και θερμό στην αφή.

ΠΛΑΙΣΙΟ 7.5   Προφυλάξεις για τη Δοκιμασία 
Κόπωσης και το Πρόγραμμα Άσκησης
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