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Πρόλογος Αγγλικής Έκδοσης

Η κίνηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας στον άνθρωπο. Η λειτουργική κίνηση 
είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, όπως είναι οι καθημερινές 
δραστηριότητες, η εργασία, ο ελεύθερος χρόνος και η άθληση. Η φιλοσοφία αυτή είναι πρό-
δηλη στο νέο Όραμα που διατυπώθηκε από τον Οίκο Των Αντιπροσώπων της Αμερικανικής 
Ένωσης Φυσικοθεραπευτών, τον Ιούνιο του 2013:

«Μεταμορφώνουμε την κοινωνία τελειοποιώντας την κίνηση για τη βελτίωση  
της ανθρώπινης εμπειρίας.»

Μέσα στα 7 χρόνια από την προηγούμενη έκδοση του συγγράμματος, το επίκεντρο της 
αποκατάστασης έχει μετατοπιστεί περισσότερο προς την ανθρώπινη κίνηση. Οι βασικοί και οι 
υπόλοιποι συγγραφείς που συνέβαλαν στο σύγγραμμα αυτό εργάζονται για το σκοπό αυτό εδώ 
και χρόνια. Με τη συνδυασμένη εμπειρία δεκαετιών, φτιάξαμε ένα σύγγραμμα που προσφέρει 
μία λειτουργική και επικεντρωμένη στην κίνηση προοπτική της θεραπείας των μυοσκελετικών 
διαταραχών και κακώσεων. Η τέχνη και η επιστήμη της φροντίδας ενός ασθενούς βασίζεται 
στην τεκμηριωμένη πρακτική, αλλά απαιτεί γνώση των βασικών επιστημών, εφαρμογή της 
θεωρίας, αλλά και ικανότητα, δημιουργικότητα και καινοτομία. Πάνω απ’ όλα, πιστεύουμε ότι 
σχετίζεται με την κίνηση. Αρκετές ενότητες στην παρούσα έκδοση των 31 κεφαλαίων έχουν 
επεκταθεί, ώστε να αντανακλούν καλύτερα τη σύγχρονη φυσικοθεραπευτική πράξη, μεταξύ 
των οποίων περιλαμβάνονται η λήψη κλινικών αποφάσεων, η αλγοριθμική σκέψη, η νευρομυϊκή 
διερευνητική εξέταση, ο έλεγχος των λειτουργικών κινήσεων και τα βασικά στοιχεία των λει-
τουργικών ασκήσεων.

Ο σκοπός του παρόντος κειμένου είναι να παρέχει έναν ολοκληρωμένο οδηγό, ο οποίος 
θα βοηθήσει τους φυσικοθεραπευτές στο σχεδιασμό, στην ενσωμάτωση και στην πρόοδο 
των προγραμμάτων αποκατάστασης στους ασθενείς με παθήσεις του μυοσκελετικού. Αυτές 
περιλαμβάνουν τη δυσλειτουργία που οφείλεται σε ανισορροπία, υπέρχρηση και κάκωση ή 
ακολουθεί μία χειρουργική επέμβαση. Είναι σχεδιασμένο για χρήση σε μαθήματα παρεμβά-
σεων στο μυοσκελετικό, τα οποία διδάσκουν τους σπουδαστές την εφαρμογή της θεωρίας, τη 
λήψη αποφάσεων όσον αφορά τις θεραπευτικές παρεμβάσεις και τις προόδους της αποκατά-
στασης. Ωστόσο, είναι εξίσου κατάλληλο και για το φυσικοθεραπευτή που αναζητεί καινούριες 
ιδέες σε σχέση με τις φυσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις. Οι συντελεστές έχουν επιχειρήσει 
να χρησιμοποιήσουν τη συλλογική εμπειρία, δημιουργικότητα και γνώση, ώστε να παράγουν 
ένα σύγγραμμα που να καλύπτει πολλές πτυχές της αποκατάστασης του μυοσκελετικού και να 
επηρεάζει θετικά τις θεραπευτικές προσεγγίσεις, με επίκεντρο τη λειτουργία!

οργάνωση
Το κείμενο χωρίζεται στα ίδια πέντε μέρη με την προηγούμενη έκδοση. Στο Μέρος 1: Θεμε-
λιώδεις αρχές της αποκατάστασης περιέχεται ένα αναθεωρημένο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 1), που 
συνοψίζει τον Οδηγό Της Φυσικοθεραπευτικής Πράξης, καθώς και τη σημαντική ικανότητα της 
λήψης κλινικών αποφάσεων, με έμφαση στην αλγοριθμική σκέψη. Τα επόμενα δύο κεφάλαια 
που αφορούν την επούλωση των ιστών (Κεφάλαιο 2) και τη Νευρομυϊκή Διερευνητική Εξέταση 
(Κεφάλαιο 3) ολοκληρώνουν το κομμάτι των θεμελιωδών αρχών που αποτελούν τη βάση για 
όλες τις επόμενες ενότητες. Λίγος χώρος αφιερώνεται στη διαδικασία της εξέτασης του μυο-
σκελετικού, καθώς το αντικείμενο του παρόντος συγγράμματος είναι οι παρεμβάσεις. xi



Το Μέρος 2: Αντιμετώπιση Φυσιολογικών Διαταραχών Κατά Την Αποκατάσταση παρέχει εις 
βάθος πληροφορίες σε σχέση με τις γενικές διαταραχές που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε 
όλες τις φάσεις της αποκατάστασης. Τα κεφάλαια αυτά δίνουν πληροφορίες για την αντιμετώ-
πιση του πόνου (Κεφάλαιο 4), ένα επικαιροποιημένο κεφάλαιο για τη στάση και τη λειτουργία 
(Κεφάλαιο 5), για τη μυϊκή απόδοση (Κεφάλαιο 6), για την αντοχή και την αερόβια ικανότητα 
(Κεφάλαιο 7), για την κινητικότητα και το εύρος κίνησης (Κεφάλαιο 8) και για τη νευρομυϊκή 
λειτουργία (Κεφάλαιο 9). Καθένα από τα παραπάνω εισαγωγικά κεφάλαια αναφέρει μεθόδους 
για την αντιμετώπιση των διαταραχών που περιγράφονται στα επόμενα κεφάλαια, ενώ περιέχει 
και πλαίσια με «βασικά σημεία», που τονίζουν την εμπειρία των συγγραφέων όσον αφορά τις 
παρεμβάσεις.

Το Μέρος 3: Τα Εργαλεία Της Αποκατάστασης παρέχουν στον αναγνώστη μία ανασκόπηση 
των «εργαλείων» της αποκατάστασης που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν κατά την αποκα-
τάσταση πολλών ασθενών. Δίνει λεπτομερείς πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί 
να εφαρμοστεί κάθε εργαλείο κατά τη διαδικασία της αποκατάστασης, ώστε να επιτευχθούν 
αποτελέσματα υψηλού επιπέδου που να έχουν λειτουργική σημασία. Τα εργαλεία της απο-
κατάστασης που καλύπτονται σε αυτό το μέρος περιλαμβάνουν: τις πλειομετρικές ασκήσεις 
(Κεφάλαιο 10), τις ασκήσεις ανοικτής και κλειστής κινητικής αλυσίδας (Κεφάλαιο 11), τις τεχνικές 
ιδιοδεκτικής νευρομυϊκής διευκόλυνσης (Κεφάλαιο 12), την κινητοποίηση των αρθρώσεων (Κε-
φάλαιο 13), τη σταθερότητα της στάσης και τις ασκήσεις ισορροπίας (Κεφάλαιο 14), τις ασκήσεις 
σταθεροποίησης του πυρήνα (Κεφάλαιο 15), την υδροθεραπεία (Κεφάλαιο 16), τον έλεγχο των 
λειτουργικών κινήσεων (Κεφάλαιο 17), τις λειτουργικές ασκήσεις και τις προόδους (Κεφάλαιο 
18) και τα βασικά στοιχεία των παρεμβάσεων με λειτουργικές ασκήσεις, που περιλαμβάνουν ένα 
νέο πρότυπο χορήγησης και προόδου των ασκήσεων (Κεφάλαιο 19). Αξίζει να σημειωθούν ιδι-
αίτερα τα επικαιροποιημένα κεφάλαια που αφορούν τον έλεγχο των λειτουργικών κινήσεων και 
τις λειτουργικές παρεμβάσεις, τα οποία αναδεικνύουν τις μεταβολές στην καθημερινή πράξη.

Το τέταρτο μέρος του συγγράμματος χρησιμοποιεί μία προσέγγιση κατά περιοχή, ώστε να 
αναφερθούν οι ειδικές εφαρμογές των παρεμβάσεων σε όλο το σώμα. Το Μέρος 4: Στρατηγικές 
Παρεμβάσεων Για Συγκεκριμένες Κακώσεις συνδυάζει τις πληροφορίες που παρουσιάζονται 
στο Μέρος 3, προσφέροντας εφαρμογές των τεχνικών και των παρεμβάσεων για συνήθεις 
δυσλειτουργίες του μυοσκελετικού που οφείλονται σε υπέρχρηση, τραύμα ή χειρουργείο. 
Περιλαμβάνονται λεπτομερείς συστάσεις για την αποκατάσταση συχνών παθήσεων του ώμου 
(Κεφάλαιο 20), του αγκώνα (Κεφάλαιο 21), του καρπού, του χεριού και των δακτύλων (Κεφάλαιο 
22), της βουβωνικής χώρας, του ισχίου και του μηρού (Κεφάλαιο 23), του γόνατος (Κεφάλαιο 
24), της κνήμης (Κεφάλαιο 25), της ποδοκνημικής και του ποδιού (Κεφάλαιο 26), της αυχενικής 
και της θωρακικής μοίρας (Κεφάλαιο 27) και της οσφυϊκής μοίρας (Κεφάλαιο 28). Αξίζει να 
σημειωθεί η προσθήκη του λεπτομερούς κεφαλαίου για την αυχενική και τη θωρακική μοίρα. 
Καθένα από τα παραπάνω κεφάλαια για τις αντίστοιχες περιοχές παρέχει μία εις βάθος συζή-
τηση της παθομηχανικής και των μηχανισμών κάκωσης, ενώ παράλληλα επικεντρώνεται στις 
στρατηγικές αποκατάστασης και στα ζητήματα που αφορούν συγκεκριμένες κακώσεις και πα-
ρέχει παραδείγματα θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Όπως φανερώνει και ο τίτλος, το σύγγραμμα 
αυτό αναφέρεται αποκλειστικά στις παρεμβάσεις. Οι λεπτομερείς στρατηγικές εξέτασης και οι 
ειδικές δοκιμασίες δεν περιλαμβάνονται στα παραπάνω κεφάλαια. Έτσι, το κείμενο αυτό είναι 
πιθανό να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς ένα σύγγραμμα που να αφορά τη εξέταση, τη 
διαφορική διάγνωση, την εκτίμηση και την πρόγνωση.

Το πέμπτο μέρος του συγγράμματος, Μέρος 5: Ειδικά Ζητήματα Για Συγκεκριμένους Πληθυ-
σμούς Ασθενών αναφέρει την εφαρμογή όλων των προηγούμενων στρατηγικών παρεμβάσεων 
και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να επιλεγούν, να προσαρμοστούν και να χρησιμοποι-
ηθούν σε τρεις ιδιαίτερες ομάδες ασθενών: το γηριατρικό ασθενή (Κεφάλαιο 29), τον παιδι-
ατρικό ασθενή (Κεφάλαιο 30) και την αθλήτρια (Κεφάλαιο 31). Οι εκδότες και οι συγγραφείς 
θεωρούν ότι οι ομάδες αυτές των ασθενούν χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής κατά τη διαδικασία 
της αποκατάστασης.
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Επικαιροποιημένες και Τεκμηριωμένες Στρατηγικές Παρεμβάσεων
Οι Φυσικοθεραπευτικές Παρεμβάσεις Στο Μυοσκελετικό Σύστημα: Τεχνικές Για Θεραπευτικές 
Ασκήσεις παρέχουν μία επίκαιρη και ολοκληρωμένη συλλογή τεχνικών και στρατηγικών απο-
κατάστασης για το φυσικοθεραπευτή που αντιμετωπίζει ασθενείς όλων των ηλικιών, ικανοτήτων 
και λειτουργικών επιπέδων. Οι συντελεστές έχουν καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε 
να δώσουν στον αναγνώστη επικαιροποιημένες και τεκμηριωμένες στρατηγικές για την αντιμε-
τώπιση των ασθενών, αντανακλώντας τη μοναδική εμπειρία και δημιουργικότητά μας. Οι βασικοί 
συγγραφείς έχουν συγκροτήσει μία ομάδα πεπειραμένων και αναγνωρισμένων φυσικοθερα-
πευτών, ερευνητών και ακαδημαϊκών/εκπαιδευτών, ώστε να καλυφθούν όλες οι πτυχές της απο-
κατάστασης του μυοσκελετικού. Όλες οι προσθήκες υποβλήθηκαν σε επισταμένη ανασκόπηση 
από τους βασικούς συγγραφείς, ώστε να διασφαλιστεί η ακρίβεια και η συνάφεια.

βοηθήματα Εκμάθησης
Τα βοηθήματα εκμάθησης που παρέχονται στο παρόν σύγγραμμα περιλαμβάνουν:

Στόχους – παρέχονται στην αρχή κάθε κεφαλαίου, ώστε να αναγνωριστούν τα βασικά θέ-
ματα που αναπτύσσονται.

Πίνακες – για την παρουσίαση ειδικών θεμάτων και την οργάνωση σύνθετων πληροφοριών.
Εικόνες – χαρακτηριστικό της τρίτης έκδοσης είναι οι ανανεωμένες έγχρωμες εικόνες και 

σχήματα!
Τα «Βασικά Σημεία» που προστέθηκαν στην παρούσα έκδοση βοηθούν τον αναγνώστη 

στην εφαρμογή της θεωρίας, ενώ εμβαθύνουν και συνδέουν μεταξύ τους τις πληροφο-
ρίες, όπως αυτές παρέχονται από τους συγγραφείς κάθε κεφαλαίου.

Η Περίληψη που παρέχεται στο τέλος κάθε κεφαλαίου αναφέρει επιγραμματικά τα σημα-
ντικά σημεία, ώστε να μπορέσει ο αναγνώστης να εκτιμήσει το επίπεδο της κατανόησής 
τους.

Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες στο τέλος κάθε κεφαλαίου περιλαμβάνονται στα κεφάλαια που 
αναφέρονται σε κάθε περιοχή ξεχωριστά, υποδεικνύοντας μία πιθανή ακολουθία παρεμ-
βάσεων ή ένα μετεγχειρητικό πρωτόκολλο.

Βιβλιογραφία – σε κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνεται ένας πλήρης και επικαιροποιημένος κατά-
λογος βιβλιογραφικών αναφορών.

υλικό για τους Εκπαιδευτές
Παρουσιάσεις Powerpoint – Οι πίνακες και οι φωτογραφίες του κειμένου διατίθενται με τη 

μορφή powerpoint στους καθηγητές που χρησιμοποιούν το σύγγραμμα.
Βίντεο – Τα βίντεο που αφορούν σημαντικές ικανότητες που περιλαμβάνονται στο κείμενο 

διατίθενται στους καθηγητές που χρησιμοποιούν το σύγγραμμα, ενώ μία μεγαλύτερη 
ποικιλία βίντεο διατίθεται στους συνδρομητές της ιστοσελίδας AccessPhysiotherapy.

Ηλεκτρονικό βιβλίο – Η έκδοση του συγγράμματος στα αγγλικά διατίθεται και με τη μορφή 
ηλεκτρονικού βιβλίου, εμπλουτισμένου με βίντεο και διαδραστικά τεστ γνώσεων.
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Ευχαριστίες

Το παρόν σύγγραμμα αφορά αποκλειστικά την κίνηση: την κίνηση στο επάγγελμα του φυ-
σικοθεραπευτή, την κίνηση ως μέρος της λειτουργίας του ανθρώπου και την κίνηση στους 
προσωπικούς στόχους, στα όνειρα και στην καριέρα που χαρακτηρίζουν τη ζωή. Η διαδικασία 
της προετοιμασίας και επιμέλειας των 31 κεφαλαίων του συγγράμματος ήταν αποθαρρυντική 
δεδομένων όλων των υπόλοιπων δραστηριοτήτων και απαιτήσεων της ζωής. Η συλλογική προ-
σήλωση των τριών βασικών συγγραφέων στον κοινό στόχο της παραγωγής ενός μοναδικού και 
σύγχρονου συγγράμματος που να αναφέρεται στις παρεμβάσεις στο μυοσκελετικό σύστημα 
έκανε δυνατή αυτή την αναθεώρηση. Ο καθένας από τους τρεις βασικούς συγγραφείς έχει 
προσφέρει τη δική του μοναδική συμβολή όσον αφορά τη γραφή, τις θεραπευτικές ασκήσεις, 
τις κλινικές παρεμβάσεις και τη διαδικασία της αποκατάστασης. Παρά τις πολλές διαφορές 
μας, μπορέσαμε να συνεργαστούμε για να επιτύχουμε το κοινό μας όραμα, το οποίο εκφρά-
ζεται με αυτό το επικαιροποιημένο σύγγραμμα!

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε προσωπικά καθέναν από τους ξεχωριστούς συντελεστές. 
Τους ζητήθηκε η συνεισφορά στο σύγγραμμα αυτό, καθώς τρέφουμε απεριόριστο σεβασμό 
για αυτούς, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Τα άτομα αυτά έχουν διακριθεί ως εκπαι-
δευτές, φυσικοθεραπευτές και ερευνητές, ενώ έχουν αφιερωθεί στην αποκατάσταση ατόμων 
όλων των ικανοτήτων, ηλικιών και προέλευσης. Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες για τη συμβολή 
τους και την προθυμία να μοιραστούν τις ιδέες τους στη συγγραφή και στις εικόνες.

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από κοινού τους ανθρώπους που είναι σημαντικοί για 
την καριέρα μας και για τη διαδικασία της αναθεώρησης και επιμέλειας του συγγράμματος. 
Προς όλους τους φίλους και συναδέλφους που έχουν συνεισφέρει σε «αυτό που είμαστε 
σήμερα» με τη δημιουργική τους σκέψη, τις γνώσεις και την καθοδήγησή τους: μας έχετε επη-
ρεάσει και γι’ αυτό σας είμαστε ευγνώμονες. Έχετε ενσταλάξει στον καθένα μας την επιθυμία 
να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε, να διδάσκουμε άλλους, να εξελισσόμαστε, να είμαστε φορείς 
αλλαγών και να αναζητούμε διαρκώς τη βελτίωση της φυσικοθεραπευτικής πράξης. Οι ίδιοι 
φίλοι και συνάδελφοι μας κάνουν συνεχώς να γελάμε, να αγαπούμε τη ζωή και να απολαμβά-
νουμε τις χαρές της καριέρας στην αποκατάσταση.

Η Barb θα ήθελε να ευχαριστήσει την οικογένειά της, τον Dave, τη Lindsay και το Matthew, 
που τη στηρίζουν διαρκώς σε όλες τις τρελές της περιπέτειες, εξισορροπώντας το χρόνο 
που περνά μακριά από το σπίτι. Θα ήθελε επίσης να ευχαριστήσει τους γονείς της για την 
καθοδήγηση, την ενθάρρυνση και την αγάπη τους για την εκπαίδευση και τη συγγραφή. Το 
παράδειγμά τους έχει καθορίσει τους στόχους και τα όνειρα μιας ζωής. Τέλος, ευχαριστεί τους 
συναδέλφους φυσικοθεραπευτές και σπουδαστές στο Πανεπιστήμιο Grand Valley State, οι 
οποίοι τη βοηθούν να κινείται, να μαθαίνει και να εξελίσσεται κάθε μέρα.

Ο Mike θα ήθελε να ευχαριστήσει ιδιαίτερα αρκετούς ανθρώπους. Πρώτα απ’ όλα τους 
υπόλοιπους βασικούς συγγραφείς, τη Barb και τον Bill, οι οποίοι ανέχτηκαν τις αμέτρητες 
διορθώσεις και χαμένες προθεσμίες, κάνοντας παράλληλα διαρκώς αλλαγές. Σας ευχαριστώ, 
σας χρωστώ μεγάλη ευγνωμοσύνη. Δεύτερον, τον John Halle και τους συναδέλφους του στο 
Πανεπιστήμιο του Belmont. Του πρόσφεραν την ακαδημαϊκή ελευθερία και το χρόνο να ερ-
γαστεί με το παρόν πόνημα. Τον παροτρύνουν καθημερινά να επιδιώκει την τελειότητα. Τέλος 
την οικογένειά του, τους γονείς του που τον έβαλαν στο σωστό μονοπάτι και του έδωσαν 
εκπαιδευτική ελευθερία, τον μέντορά του Tab Blackburn, που εξακολουθεί να του παρέχει 
επαγγελματική καθοδήγηση και τέλος τη σύζυγό του Cissy, η οποία πλήρωσε το τίμημα του 
πάθους του για την τελειότητα, ενώ την ίδια στιγμή του παρείχε σοφία και απεριόριστη στήριξη 
στο πάθος του ως εκπαιδευτή. xv



Ο Bill θα ήθελε να ευχαριστήσει την οικογένειά του, την Tena, τον Brian και το Zachary, 
που έκαναν την προσπάθεια αυτή να αξίζει τον κόπο. Τον διατηρούν προσγειωμένο και τον 
βοηθούν να παραμένει συγκεντρωμένος τόσο στην προσωπική, όσο και στην επαγγελματική 
του ζωή.

Σας ευχαριστούμε όλους. Εμείς απολαύσαμε τη διαδρομή και ελπίζουμε το αποτέλεσμα να 
σας αρέσει!

 Barbara J. Hoogenboom

 Michael L. Voight

 William E. Prentice
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Πρόλογος Ελληνικής Έκδοσης

Με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζουμε το σύγγραμμα Φυσικοθεραπευτικές Παρεμβάσεις στο Μυ-
οσκελετικό Σύστημα στην ελληνική του έκδοση. Το συγκεκριμένο σύγγραμμα, γραμμένο από 
καταξιωμένους ειδικούς, δεν αποτελεί απλώς μία στείρα παράθεση θεραπευτικών πρωτοκόλλων 
για κάθε πρόβλημα του μυοσκελετικού. Αντίθετα, αυτό που το κάνει ξεχωριστό είναι το γεγονός 
ότι παρέχει το γνωστικό υπόβαθρο για τη βαθιά κατανόηση τόσο της υποκείμενης παθολογίας, 
όσο και του τρόπου με τον οποίο θα ωφεληθεί ο ασθενής με καθεμιά από τις εφαρμοζόμενες 
παρεμβάσεις.

Ξεκινώντας από την περιγραφή των θεμελιωδών αρχών της αποκατάστασης, το βιβλίο προ-
χωρά στην ανάλυση των επιμέρους διαταραχών που χαρακτηρίζουν τις μυοσκελετικές παθή-
σεις, όπως η μυϊκή αδυναμία, η μειωμένη αντοχή, κλπ., καθώς και του τρόπου αντιμετώπισής 
τους. Κατόπιν, η διεξοδική αναφορά στα εργαλεία της αποκατάστασης που έχει στα χέρια του 
ο φυσικοθεραπευτής ολοκληρώνει το θεωρητικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα βασιστεί για να 
διαμορφώσει το πρόγραμμα παρεμβάσεων για τον ασθενή του. Έτσι, θα μπορέσουν να γίνουν 
κατανοητά τόσο η λογική όσο και οι στόχοι πίσω από τις συγκεκριμένες θεραπευτικές στρατη-
γικές για κάθε περιοχή του σώματος, τις οποίες και πραγματεύεται το σύγγραμμα στο επόμενο 
μέρος του. Τέλος, πολύτιμη είναι και η ειδική αναφορά σε ιδιαίτερες ομάδες του πληθυσμού, 
όπως τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και οι αθλήτριες.

Θεωρούμε ότι οι Φυσικοθεραπευτικές Παρεμβάσεις στο Μυοσκελετικό Σύστημα θα απο-
τελέσουν ανεκτίμητη πηγή γνώσης για το φοιτητή της φυσικοθεραπείας, αλλά και σημείο 
αναφοράς για τον επαγγελματία φυσικοθεραπευτή, ο οποίος κατά το μεγαλύτερο μέρος της 
καθημερινής κλινικής πράξης του καλείται να αντιμετωπίσει ασθενείς με κάποια μυοσκελετική 
διαταραχή. Οι Φυσικοθεραπευτικές Παρεμβάσεις στο Μυοσκελετικό Σύστημα έχουν επίσης 
θέση στη βιβλιοθήκη του ορθοπαιδικού χειρουργού, καθώς η αντιμετώπιση ενός ασθενούς με 
μυοσκελετικό πρόβλημα απαιτεί ολιστική προσέγγιση και φυσικά δεν ολοκληρώνεται με μία 
φαρμακευτική αγωγή ή μία χειρουργική επέμβαση. 

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν σύγγραμμα θα βελτιώσουν τη φροντίδα που 
παρέχει ο φυσικοθεραπευτής στον ασθενή με διαταραχή του μυοσκελετικού συστήματος.  
Ο τελικός στόχος είναι η αποκατάσταση εκείνης της παραμέτρου που είναι απαραίτητη για την 
ποιότητα ζωής του ασθενούς: της λειτουργικής κίνησης.

Τέλος, ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στις «Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας» για την 
επιλογή και την πρωτοβουλία μετάφρασης και έκδοσης του παρόντος βιβλίου. Ο κ. Ιωάννης 
Κωνσταντάρας και οι συνεργάτες του έχουν αποδείξει ότι δεν φείδονται κόπων και εξόδων 
προκειμένου να παράσχουν έγκυρα και ποιοτικά συγγράμματα στο πεδίο της φυσικοθεραπείας, 
ιδιαίτερα στη σημερινή οικονομική συγκυρία, γεγονός που είναι άξιο συγχαρητηρίων.

Γ. Γεωργούδης

Γ. Κούτρας

Ε. Μπίλλη

Ι. Πουλής

Ν. Στριμπάκος

Η. Τσέπης

Κ. Φουσέκης
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Εισαγωγή στις 

Φυσικοθεραπευτικές 
Παρεμβάσεις

Ο Οδηγός της Φυσικοθεραπευτικής Πράξης,  
η Κλινική Συλλογιστική και η  

Αλγοριθμική Προσέγγιση στις Παρεμβάσεις
Barbara J. Hoogenboom και Michael L. Voight

ΜΕΡΟΣ 1  Θεμελιώδεις Αρχές της Αποκατάστασης

ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση του παρόντος κεφαλαίου,  
ο φυσικοθεραπευτής θα μπορεί:

 uΝα περιγράφει τα στοιχεία του Οδηγού της Φυσικοθεραπευτικής Πράξης, καθώς και τη σχέση 
του με τα 4 στοιχεία του μοντέλου αναπηρίας, όπως αυτό περιγράφηκε από τον Saad Nagi.

 uΝα κατανοεί τις διαφορές μεταξύ του μοντέλου αναπηρίας, του ιατρικού μοντέλου και 
του μοντέλου λειτουργικών κινήσεων όσον αφορά την αντιμετώπιση της κάκωσης και της 
δυσλειτουργίας.

 uΝα αναγνωρίζει τα στοιχεία της κλινικής εξέτασης, όπως αυτά ορίζονται από τον Οδηγό.

 uΝα περιγράφει τα στοιχεία και τα βήματα της διαδικασίας λήψης κλινικών αποφάσεων που 
σχετίζονται με την εκτίμηση, τη διάγνωση, την πρόγνωση και την παρέμβαση.

 uΝα αντιπαραβάλει την κλινική συλλογιστική και τη λήψη αποφάσεων του αρχάριου και του 
πεπειραμένου στη φυσικοθεραπευτική πράξη.

 uΝα συσχετίζει την κλινική συλλογιστική με την ποιότητα της φυσικοθεραπείας, σε σχέση τόσο 
με τη διάγνωση, όσο και με την επιλογή των παρεμβάσεων. 

(συνεχίζεται)

1
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Εικόνα 2-2   Αρχική κάκωση και φλεγμονώδης φάση της διαδικασίας επούλωσης
Α. Τα αιμοφόρα αγγεία που έχουν υποστεί διατομή αιμορραγούν στο τραύμα. Β. Σχηματίζεται θρόμβος αίματος και 
τα λευκά αιμοσφαίρια καθαρίζουν το τραύμα. Γ. Κατά τη φάση της ινοβλαστικής επιδιόρθωσης αναπτύσσονται εκ 
νέου τα αιμοφόρα αγγεία και σχηματίζεται κοκκιωματώδης ιστός. Δ. Κατά τη φάση ωρίμανσης και ανακατασκευής της 
διαδικασίας επούλωσης αναγεννάται το επιθήλιο και σχηματίζεται ινώδης συνδετικός ιστός.  (Αναπαραγωγή κατόπιν αδείας από 
Prentice. Principles of Athletic Training. 14th ed. New York: McGraw-Hill, 2011.)

άλλοι παράγονται από διάφορα ενζυμικά συστήματα του πλάσματος ενώ άλλοι αποτελούν 
προϊόντα των διαφόρων τύπων λευκών αιμοσφαιρίων που συμμετέχουν στη φλεγμονώδη αντί-
δραση. Τρεις χημικοί διαμεσολαβητές –  η ισταμίνη, τα λευκοτριένια και οι κυτταροκίνες – είναι 
σημαντικοί για τον περιορισμό της ποσότητας του εξιδρώματος και επομένως του οιδήματος 
μετά την κάκωση. Η ισταμίνη, που απελευθερώνεται από τα μαστοκύτταρα που έχουν υποστεί 
κάκωση, προκαλεί αγγειοδιαστολή και αύξηση της διαπερατότητας των αγγειακών τοιχωμάτων, 
οδηγώντας σε οίδημα των ενδοθηλιακών κυττάρων και κατόπιν σε διαχωρισμό μεταξύ τους. Τα 
λευκοτριένια και οι προσταγλανδίνες ευθύνονται για τη συσσώρευση, δηλαδή την προσκόλληση 
των λευκών αιμοσφαιρίων (ουδετερόφιλων και μακροφάγων) στο αγγειακό τοίχωμα. Ακόμη, 
αυξάνουν τοπικά την διαπερατότητα, επηρεάζοντας με τον τρόπο αυτό τη διέλευση των υγρών 
και των λευκών αιμοσφαιρίων από τα αγγειακά τοιχώματα μέσω διαπίδυσης, ώστε να σχημα-
τιστεί το εξίδρωμα. Συνεπώς, η αγγειοδιαστολή και η ενεργός υπεραιμία είναι σημαντικές για 
το σχηματισμό εξιδρώματος και για τη μετάβαση των λευκών αιμοσφαιρίων στην περιοχή της 
κάκωσης. Οι κυτταροκίνες, και ιδιαίτερα οι χημειοκίνες και οι ιντερλευκίνες, αποτελούν τους 
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Φυσιολογία της Επούλωσης του Χόνδρου
Ο χόνδρος χαρακτηρίζεται από σχετικά περιορισμένη ικανότητα επούλωσης. Όταν τα χον-
δροκύτταρα καταστρέφονται και διαταράσσεται η θεμέλια ουσία, η πορεία της επούλωσης ποι-
κίλλει, ανάλογα με το αν η βλάβη περιορίζεται στο χόνδρο ή αφορά και το υποχόνδριο οστό. 
Οι κακώσεις του αρθρικού χόνδρου και μόνο δε συνοδεύονται από σχηματισμό χόνδρου ή από 
κυτταρική αντίδραση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα χονδροκύτταρα που βρίσκονται κοντά 
στη θέση της κάκωσης είναι τα μόνα που εμφανίζουν σημεία πολλαπλασιασμού και σύνθεσης 
θεμέλιας ουσίας. Επομένως, το έλλειμμα δεν επουλώνεται, αν και η έκταση της βλάβης τείνει 
να παραμένει αμετάβλητη.33,58 Αν επηρεάζεται και το υποχόνδριο οστό, φλεγμονώδη κύτταρα 
εισέρχονται στην περιοχή της κάκωσης και σχηματίζουν κοκκιώδη ιστό. Στην περίπτωση αυτή, 
η διαδικασία της επούλωσης εξελίσσεται φυσιολογικά, με τη διαφοροποίηση του κοκκιώδους 
ιστού σε χονδροκύτταρα να παρατηρείται σε περίπου 2 εβδομάδες. Στους 2 μήνες περίπου, 
έχει σχηματιστεί φυσιολογικό κολλαγόνο.

Οι κακώσεις του αρθρικού χόνδρου του γόνατος είναι εξαιρετικά συνήθεις και μέχρι πρό-
σφατα οι θεραπευτικές μέθοδοι δε συνοδεύονταν από καλά μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.102 
Η καλύτερη κατανόηση του τρόπου απάντησης του αρθρικού χόνδρου στην κάκωση έχει 
οδηγήσει στην ανάπτυξη διαφόρων τεχνικών που υπόσχονται μακροπρόθεσμη επιτυχία.91 Μία 
τέτοια τεχνική είναι η εμφύτευση αυτόλογων 
χονδροκυττάρων, κατά την οποία λαμβάνονται 
χονδροκύτταρα του ίδιου του ασθενούς, που 
καλλιεργούνται ex vivo και επανεμφυτεύονται 
σε ένα ολικού πάχους έλλειμμα της αρθρικής 
επιφάνειας. Υπάρχουν αποτελέσματα μετά από 
παρακολούθηση των ασθενών για 10 χρόνια, 
σύμφωνα με τα οποία πάνω από το 80% των 
ασθενών εμφανίζει βελτίωση με σχετικά λίγες 
επιπλοκές.

Κακώσεις των Οστών

Το οστό αποτελεί έναν τύπο συνδετικού ιστού 
που περιέχει ζωντανά κύτταρα και μεταλλικά 
στοιχεία που εναποτίθενται σε μία θεμέλια 
ουσία (Εικόνα 2-5). Κάθε οστό περιλαμβάνει 
3 βασικά στοιχεία. Η επίφυση είναι ένα διευ-
ρυμένο τμήμα σε κάθε άκρο του οστού, που 
αρθρώνεται με ένα άλλο. Κάθε αρθρική επι-
φάνεια καλύπτεται από αρθρικό ή υαλοειδή 
χόνδρο. Μεταξύ των δύο επιφύσεων βρίσκεται 
η διάφυση. Ο συζευκτικός χόνδρος αποτελεί 
την κύρια περιοχή της οστικής ανάπτυξης και 
επιμήκυνσης. Μετά την ολοκλήρωση της ανά-
πτυξης του οστού, ο συζευκτικός χόνδρος 
συνοστεώνεται και σχηματίζει την επιφυσιακή 
γραμμή. Με την εξαίρεση των αρθρικών επιφα-
νειών, το οστό καλύπτεται από περιόστεο, έναν 
ανθεκτικό ινώδη ιστό με πλούσια αγγείωση και 
νεύρωση.55 

Οι δύο τύποι οστού είναι το σπογγώδες και 
το φλοιώδες. Το σπογγώδες οστό περιέχει ένα 
σύνολο διαστημάτων που αφορίζονται από τις 
οστικές δοκίδες, ενώ το φλοιώδες οστό είναι 
σχετικά συμπαγές. Το φλοιώδες οστό στη 
διάφυση σχηματίζει το μυελικό σωλήνα των 
μακρών οστών, ο οποίος επενδύεται από ενδό-

Εικόνα 2-5   Η αδρή δομή των μακρών οστών περιλαμβάνει 
τη διάφυση, τις επιφύσεις, τον αρθρικό χόνδρο και το 
περιόστεο (Αναπαραγωγή κατόπιν αδείας από Saladin. Anatomy and 
physiology. 5th ed. Dubuque, IA: McGraw-Hill. 2010.)

(β) Αποξηραμένο(α) Ζωντανό
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Εικόνα 3-5   Έλεγχος της μυϊκής ισχύος του πρόσθιου οδοντωτού 
με σταθεροποίηση της ωμοπλάτης.

Εικόνα 3-6   Έλεγχος της ισχύος 
της απαγωγής των δακτύλων υπό 
αντίσταση.

η. Ισχύς της λαβής. Ελέγχει τους ετερόχθονες μύες του πρόσθιου αντιβραχίου.
θ. Απαγωγή των δακτύλων υπό αντίσταση. Ελέγχει τους ραχιαίους μεσόστεους και τους 

απαγωγούς του αντίχειρα και του μικρού δακτύλου (Εικόνα 3-6).
ι. Ικανότητα πραγματοποίησης ενός «Ο» με τον αντίχειρα και το δείκτη και αντίστασης. 

Ελέγχει τους μύες που νευρώνονται από το πρόσθιο μεσόστεο νεύρο, που είναι 
κλάδος του μέσου νεύρου (Εικόνα 3-7).

ια. Ανάσπαση του ώμου υπό αντίσταση. Ελέγχει την άνω μοίρα του τραπεζοειδούς.
ιβ. Είναι επίσης δυνατό να εκτιμηθούν οι 

κινήσεις του αυχένα υπό αντίσταση 
(κάμψη, έκταση, στροφή και πλάγια 
κάμψη), ανάλογα με την εικόνα του 
ασθενούς.

Οι παραπάνω μυϊκές ομάδες ελέγχο-
νται τυπικά στη μεσότητα του εύρους 
κίνησης, καθώς η θέση αυτή είναι εκείνη 
στην οποία ο ασθενής έχει σχεδόν μέ-
γιστη ισχύ, όπως προβλέπεται από την 
καμπύλη τάσης-μήκυνσης.29,86 Οι συσπά-
σεις υπό αντίσταση είναι τυπικά ισομε-
τρικές, καθώς μπορούν να πραγματοποι-
ηθούν γρήγορα και παρέχουν ένα λογικό 
μέτρο του βαθμού της αντίστασης που 
μπορεί να παράγει ο ασθενής. Στην 
πραγματικότητα δεν υπάρχει λόγος 
να ζητηθεί από τον ασθενή να κινήσει 
κάποια μυϊκή ομάδα καθ’ όλο το εύρος 
κίνησης, καθώς αυτό θα πρέπει ήδη να 
έχει εκτιμηθεί στο αντίστοιχο κομμάτι 
της διερευνητικής εξέτασης. Επιπλέον, 
το παραπάνω σχήμα έχει σα στόχο την 

Εικόνα 3-7   Το σημείο «Ο», που ελέγχει την 
ακεραιότητα του πρόσθιου μεσόστεου νεύρου.
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Εικόνα 3-13   Τυπικό νωτιαίο νεύρο και αντανακλαστικό τόξο.
(Αναπαραγωγή κατόπιν αδείας από Prentice. Therapeutic Modalities. 3rd Ed. New York: McGraw-Hill, 2005.)

δραση στην επίκρουση ενός συγκεκριμένου τένοντα ή μυϊκής γαστέρας. Μερικά άτομα 
εμφανίζουν αμφοτερόπλευρα μειωμένα ή ακόμη και απόντα αντανακλαστικά, ωστόσο 
αυτά είναι συμμετρικά και δεν αφορούν μόνο ένα μυοτατικό αντανακλαστικό. Παρόμοια, 
μερικά άτομα έχουν αμφοτερόπλευρα αυξημένα αντανακλαστικά, γεγονός που χαρα-
κτηρίζει ομοιόμορφα όλα τα αντανακλαστικά τους. Επομένως, η παρουσία ασύμμετρων 
αντανακλαστικών υποδηλώνει παθολογία και χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Ακόμη, 
παρόλο που η ύπαρξη ξεκάθαρα μειωμένων ή αυξημένων αντανακλαστικών μπορεί να 
είναι φυσιολογικό εύρημα, ο έμπειρος κλινικός θα πρέπει να κρατά αυτή την πληροφορία 
στο πίσω μέρος του μυαλού του και είναι υποχρεωμένος να τη διερευνά περισσότερο, 
καθώς είναι πιθανό να αποτελεί σημείο συστηματικού ή συμμετρικού προβλήματος. Ορι-
σμένα παραδείγματα παρέχονται στη συνέχεια.

Μειωμένα αντανακλαστικά: Σε περιπτώσεις πλήρους βλάβης σε οποιοδήποτε στοιχείο του 
αντανακλαστικού τόξου, όπως το κεντρομόλο ή το φυγόκεντρο σκέλος, δε θα εκλυθεί 
το αντανακλαστικό. Αυτό παρατηρείται σε ένα άτομο με διατομή περιφερικού νεύρου, 
που επηρεάζει τόσο τις κεντρομόλες όσο και τις φυγόκεντρες ίνες. Επομένως, δε με-
ταβιβάζεται σήμα προς το νωτιαίο μυελό και κατά συνέπεια δεν παράγεται φυγόκεντρο 
ερέθισμα. Η απουσία αντανακλαστικού στην περίπτωση αυτή υποδηλώνει κάποιο δο-
μικό πρόβλημα που ο κλινικός θα πρέπει να διερευνήσει περισσότερο. Στην απλή αυτή 
περίπτωση, το νεύρο που έχει υποστεί διατομή θα συνοδεύεται από πολλά άλλα ευ-
ρήματα, όπως ξεκάθαρη ατροφία, απώλεια της αισθητικότητας και αδυναμία, τα οποία 
θα καθιστούν προφανή την πηγή του προβλήματος (στον Πίνακα 3-4 συνοψίζονται τα 
σημεία και τα συμπτώματα του ανώτερου και του κατώτερου κινητικού νευρώνα).

Ένα λιγότερο έκδηλο εύρημα είναι το μειωμένο αλλά υπαρκτό μυοτατικό αντανα-
κλαστικό. Αυτό συνήθως υποδηλώνει κάποιο δομικό πρόβλημα που παρεμποδίζει 
τη λειτουργία ορισμένων από τους νευράξονες ενός μεικτού νωτιαίου νεύρου, με 
άλλους νευράξονες να συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά. Ένα συνηθισμένο πα-
ράδειγμα είναι ο ασθενής με κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου στην κατώτερη οσφυϊκή 
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Εικόνα 4-11
Η β-ενδορφίνη απελευθερώνεται από τον υποθάλαμο και η δυνορφίνη από την ΠΦΟ και τον 
προμήκη. (Αναπαραγωγή κατόπιν αδείας από Prentice. Therapeutic Modalities in Rehabilitation. 4th ed. New York: 
McGraw-Hill, 2011.)

πόνου. Συχνά, ένας ασθενής που έχει ενημερωθεί για το τι να περιμένει από κάποιον που 
εμπιστεύεται έχει λιγότερο άγχος και εμφανίζει μικρότερου βαθμού πόνο.

4. Την αναγνώριση ότι όλα τα είδη του πόνου, ακόμη και ο ψυχοσωματικός, είναι πραγματικά 
για τον ασθενή.

5. Την ενθάρρυνση ασκήσεων υπό επίβλεψη για την ευόδωση της αιματικής ροής και της 
θρέψης, την αύξηση της μεταβολικής δραστηριότητας και τη μείωση της δυσκαμψίας και 
του προφυλακτικού σπασμού αν η δραστηριότητα δεν πρόκειται να βλάψει τον ασθενή 
περισσότερο.

6. Την ενσωμάτωση κατάλληλων φυσικών παραγόντων στο θεραπευτικό σχέδιο. Γενικά, οι φυσικοί 

Υποθάλαμος

Περιϋδραγωγός φαιά ουσία

Πλάγιο νωτιοθαλαμικό και 
νωτιοδικτυωτό δεμάτιο

Απελευθέρωση 
εγκεφαλίνης

Προμήκης

Γέφυρα

Μέσος 
εγκέφαλος

Τελικός 
εγκέφαλος

Απελευθέρωση 
β-ενδορφίνης

Απελευθέρωση 
δυνορφίνης

2η κατιούσα 
προβολή
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ολοκληρώσει την άρση. Σε αντίθετη περί-
πτωση, το βάρος μπορεί να πέσει πάνω στο 
στήθος του ασκούμενου. Με τα μηχανήματα 
το βάρος μπορεί να αφεθεί εύκολα και με 
ασφάλεια χωρίς το φόβο τραυματισμού (Ει-
κόνα 6-7).

Ακόμη, η αύξηση ή μείωση του βάρους 
στα μηχανήματα ασκήσεων είναι απλή, με-
τακινώντας έναν πίρο, αν και οι αλλαγές 
μπορούν να γίνουν συνήθως μόνο κατά 5 
κιλά. Με τα ελεύθερα βάρη, σε κάθε πλευρά 
της μπάρας θα πρέπει να προστεθούν ή να 
αφαιρεθούν σιδερένια πιάτα.

Το μεγαλύτερο μειονέκτημα των μηχα-
νημάτων είναι ότι, με λίγες εξαιρέσεις, οι 
σχεδιαστικοί περιορισμοί τους επιτρέπουν 
την κίνηση μόνο σε ένα επίπεδο, περιορί-
ζοντας περισσότερο λειτουργικές κινήσεις 
που πραγματοποιούνται ταυτόχρονα σε 
πολλαπλά επίπεδα. 

Οποιοσδήποτε έχει προπονηθεί με τη 
χρήση ελεύθερων βαρών και μηχανημάτων 
συνειδητοποιεί τη διαφορά στο βάρος που 
είναι δυνατό να σηκωθεί. Σε αντίθεση με τα 
μηχανήματα, τα ελεύθερα βάρη δεν περιο-
ρίζουν την κίνηση και επομένως μπορούν 
να μετακινηθούν σε πολλές διαφορετικές 
κατευθύνσεις, ανάλογα με τις δυνάμεις που Εικόνα 6-7   Μηχάνημα πιέσεων στήθους με σωρό βαρών.

Εικόνα 6-6   Εξοπλισμός ισοτονικών ασκήσεων.
Α. Τα περισσότερα μηχανήματα ασκήσεων. Β. Η αντίσταση μπορεί να μεταβληθεί εύκολα αλλάζοντας τη θέση του 
πίρου στο σωρό των βαρών.
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