
 

Δ
ΙΔ

Α
Κ

Τ
Ο

Ρ
ΙΚ

Η
 Δ

ΙΑ
Τ

Ρ
ΙΒ

Η
  

 
Δ

ΙΔ
Α

Κ
Τ

Ο
Ρ

ΙΚ
Ο

 Π
Ρ

Ο
Γ
Ρ

Α
Μ

Μ
Α

 Φ
Υ

Σ
ΙΚ

Ο
Θ

Ε
Ρ

Α
Π

Ε
ΙΑ

Σ
 

 
2

0
2
0
 

 

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΝΩ 

ΑΚΡΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

  Αρ. Εγγραφής: F20132662 

 

Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Θεόδωρος Ξάνθος 

 

 

Λευκωσία, 2020 



 



 

III 

 

Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ 

ΣΕΛΙΔΑ ΤΙΤΛΟΥ 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

Αρ. Εγγραφής: F20132662 

Διδακτορική Διατριβή που υποβάλλεται στο καθηγητικό σώμα για τη μερική 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων απόκτησης του Διδακτορικού Προγράμματος στη 

Φυσικοθεραπεία του Τμήματος Επιστημών Υγείας, της Σχολής Επιστημών του 

Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου 

Λευκωσία, 2020 

 

Εγκεκριμένο από:  Μέλος 1 (Πρόεδρος): Δρ. Απόστολος Στεργιούλας  

   Μέλος 2: Δρ. Ιωάννης Πατρίκιος 

Μέλος 3: Δρ. Νικολέττα Ιακωβίδου 



 

 

 

 

 

 

 

© 2020, ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ALL RIGHTS RESERVED 



 

V 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ F20132662 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

                           ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ 

Ο/Η ως άνω αναφερμένος/ η δηλώνω ανεπιφύλακτα ότι η παρούσα Εργασία αφορά αποκλειστικά 

σε δική μου προσπάθεια και έργο, εκτός όπου στο κείμενο γίνεται μνεία σε άλλους συγγραφείς 

ενώ, δεν έχει υποβληθεί ως μέρος ακαδημαϊκής υποχρέωσης ή για άλλους σκοπούς οπουδήποτε 

αλλού στο παρελθόν. 

Στο πλαίσιο αξιολόγησης της Εργασίας δεν φέρω καμία ένσταση για τα ακόλουθα: 

• Αναπαραγωγή της Εργασίας και διάθεση αντιτύπου σε οποιοδήποτε μέλος του 

Πανεπιστημίου; 

• Διάθεση του ηλεκτρονικού αρχείου της Εργασίας σε υπηρεσία ελέγχου του αδικήματος 

της λογοκλοπής και διατήρηση αντιγράφου στα αρχεία της σχετικής υπηρεσίας για 

σκοπούς μεταγενέστερης εξέτασης του αδικήματος της λογοκλοπής. 

Δηλώνω ότι έχω μελετήσει διεξοδικά, κατανοήσει και εναρμονισθεί πλήρως με τους εσωτερικούς 

κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου αναφορικά με την Ακαδημαϊκή Ηθική, 

Δεοντολογία και Φοιτητική Πειθαρχία. 

Ημερομηνία: ___________     

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Δηλώνουμε ότι η υφιστάμενη Διδακτορική Διατριβή έχει πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη και 

καθοδήγησή μας και αφορά σε πρωτότυπο έργο. Δεν υπάρχει από μέρους μας η οποιαδήποτε 

ένσταση για την παραχώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων της Εργασίας στο Ευρωπαϊκό 

Πανεπιστήμιο ως αυτά αναλύονται παραπάνω. 

Ιδιότητα 
Μέλους 

Εισηγητικής 
Επιτροπής 

Δρ. Θεόδωρος 
Ξάνθος 

(Επιβλέπων)  
 

Δρ. Δημήτρης 
Λάμνισος 

 
Δρ. Δημήτρης 

Στασινόπουλος 

Υπογραφή      

Όνομα      

Ημερομηνία 
/         /  /         /  /         / 



 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Εισαγωγή: Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (Χ.Α.Π.) είναι μία πάθηση η οποία 

χαρακτηρίζεται από συμπτώματα δύσπνοιας και κόπωσης. Λόγω αυτών των 

συμπτωμάτων οι ασθενείς αποφεύγουν να εκτελέσουν οποιαδήποτε δραστηριότητα, 

ειδικά με τα άνω άκρα (Α.Α.), αφού η κίνηση τους προκαλεί υπερδιάταση και δύσπνοια. 

Η άσκηση μπορεί να βελτιώσει τη δύναμη και τη λειτουργικότητα των ασθενών με Χ.Α.Π. 

Παρόλα αυτά στην υφιστάμενη βιβλιογραφία εξακολουθούν να υπάρχουν αναπάντητα 

ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα και το ιδανικό είδος άσκησης στα Α.Α., 

που μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση των ασθενών με Χ.Α.Π. 

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν να διερευνήσει την επίδραση 

δύο προγραμμάτων άσκησης σε ασθενείς που έπασχαν από Χ.Α.Π.: α) Το πρώτο 

πρόγραμμα περιλάμβανε ασκήσεις αντίστασης στα Α.Α., ενώ το δεύτερο περιλάμβανε 

συνδυασμό ασκήσεων αντίστασης και αντοχής στα Α.Α.  

Μεθοδολογία: Στη μελέτη συμμετείχαν σαράντα τέσσερις ασθενείς με Χ.Α.Π., που είχαν 

μέση ηλικία τα 67,4 ± 5,3 έτη και οι οποίοι απετέλεσαν με τυχαία επιλογή την ομάδα που 

εκτελούσε ασκήσεις αντίστασης στα Α.Α. και στην ομάδα που εκτελούσε συνδυασμό 

ασκήσεων αντίστασης και αντοχής στα ΑΑ. Οι ασθενείς και στις δύο ομάδες εκτελούσαν 

το πρόγραμμα ασκήσεων δύο φορές την εβδομάδα με συνολική διάρκεια δώδεκα 

εβδομάδων. Σε όλα τα άτομα πριν και μετά το πρόγραμμα παρέμβασης μετρήθηκαν: η 

δύναμη λαβής, η δύναμη δικεφάλου βραχιονίου, η δύναμη τρικεφάλου βραχιονίου, η 

δύσπνοια μέσω της τροποποιημένης κλίμακας του Borg, η κόπωση μέσω της 

τροποποιημένης κλίμακας του Borg, η ποιότητα ζωής με τις κλίμακες του St George και 

την κλίμακα αξιολόγησης χρόνιας αποφρακτικής πνευμονικής νόσου (CAT), τις 

λειτουργίες καθημερινής ζωής και την αξιοπιστία στη δύναμη λαβής. 

Αποτελέσματα: Μετά την ανάλυση των δεδομένων και στις δύο ομάδες παρατηρήθηκαν 

στατιστικά σημαντικές βελτιώσεις στη δύναμη των Α.Α. Επίσης στις δύο ομάδες 

παρατηρήθηκε βελτίωση στην κλίμακα ποιότητας ζωής CAT, σε σχέση με τις αρχικές τους 

τιμές. Στο τέλος της μελέτης οι ασθενείς στην ομάδα συνδυασμένης άσκησης βελτίωσαν 

το χρόνο εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων (p<0.02) και την κόπωση κατά την 

εκτέλεση των δραστηριοτήτων (p<0.03), σε σύγκριση με την ομάδα αντίστασης. Ο 



 

 
 

έλεγχος αξιοπιστίας της δύναμης λαβής έδειξε να έχει άριστα αποτελέσματα, με 

συντελεστή συσχέτισης ίσο με 0.99. 

Συμπεράσματα: Η άσκηση αντίστασης στα Α.Α. σε ασθενείς που πάσχουν από Χ.Α.Π. 

μπορεί να βελτιώσει τη δύναμη των μυών αυτών. Επιπλέον, ο συνδυασμός άσκησης 

αντίστασης και αντοχής μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα και να βελτιώσει την 

ικανότητα εκτέλεσης των καθημερινών δραστηριοτήτων, καθώς και το αίσθημα κόπωσης. 

Τέλος η δύναμη λαβής, μπορεί να θεωρηθεί μία αξιόπιστη μέθοδος αξιολόγηση της 

δύναμης των Α.Α. στους ασθενείς πάσχοντες από Χ.Α.Π. 

 

Λέξεις κλειδιά: Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, άσκηση άνω άκρων, δύσπνοια, 

κόπωση, ποιότητα ζωής, δυναμομέτρηση λαβής. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) characterized of dyspnea 

and fatigue symptoms. People with COPD present functional limitations due to the 

occurrence of these symptoms. Especially upper limbs activities were restricted in these 

patients because of the occurrence of hyperinflation and dyspnea. Exercise training could 

improve strength and function in COPD patients. However, the literature still has 

questions about the efficacy of upper limbs exercise training (ULET) and the optimal type 

of this training.  

Objective: This study investigated the effects of upper limbs (UL) strength training 

compared with combined strength and endurance training of UL in COPD patients.  

Methods: Forty-four COPD patients (mean 67,4 ± 5,3 years) were randomly assigned to 

strength or combined ULET group. Both groups exercised two times a week for 12 weeks. 

Outcome measures were handgrip strength and muscle strength of biceps and triceps 

which were measured using specific dynamometers. Moreover, health related quality of 

life was assessed through COPD Assessment Test (CAT) and Saint George Respiratory 

Questionnaire (SGRQ). Ability to perform ADL was evaluated through an ADL simulation 

test. Dyspnea was evaluated by modified Medical Research Scale (mMRC), whereas 

dyspnea and fatigue perception during strength and ADL tests were measured through 

modified Borg Scale. In addition, a test retest of handgrip strength dynamometer was 

performed. 

Results: Significant improvements in UL strength and CAT were found within both groups. 

At the end of the study period, patients in the combined group improved time of ADL test 

(p<0.02) with reduced perception of fatigue (p<0.03) compared with patients in the 

strength group. Handgrip strength revealed an intraclass correlation coefficient score of 

0.99, suggesting excellent test-retest reliability. 

Conclusions: A resistance ULET program could improve UL muscle strength in COPD 

patients. Combined endurance and strength UL training may be better to improve UL ADL 

performance and decrease fatigue during ADL. Finally, the excellent reliability of the 

hydraulic hand dynamometer shows that it could be used as an outcome measure of 

peripheral muscle strength for patients with COPD. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΑ 

ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚO ΜEΡΟΣ 

  

1.1.1 Ορισμός της Χ.Α.Π. 

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) αποτελεί μία χρόνια νόσο του 

αναπνευστικού συστήματος, η οποία χαρακτηρίζεται από ένα μόνιμο περιορισμό της 

ροής του αέρα. Η κατάσταση αυτή σχετίζεται με μία χρόνια φλεγμονώδη αντίδραση των 

αεραγωγών η οποία προκαλείται από επιβλαβή σωματίδια ή αέρια (π.χ. σκόνη, καπνός) 

(GOLD, 2016). Η ΧΑΠ αν και είναι πάθηση που επηρεάζει τους πνεύμονες, τελικά 

εξελίσσεται σε ένα πολυοργανικό σύνδρομο με αρνητικές συνέπειες σε διάφορα 

συστήματα του οργανισμού.  

Χαρακτηριστικό της ΧΑΠ είναι ο περιορισμός της ροής αέρα από τους 

αεραγωγούς, ο οποίος προκαλείται από τον συνδυασμό της στένωσης των βρόγχων (π.χ. 

λόγω φλεγμονής σε χρόνια βρογχίτιδα) και της καταστροφή του παρεγχύματος 

(εμφύσημα). Για το λόγο αυτό οι όροι «χρόνια βρογχίτιδα» και «εμφύσημα», που 

χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν για να ορίσουν την ΧΑΠ, δεν χρησιμοποιούνται πλέον 

στις σύγχρονες εκδόσεις της Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 

(GOLD), αφού ο κάθε ένας αφορά μόνο ένα μέρος της παθοφυσιολογίας της πάθησης 

(GOLD, 2016).  

Το εμφύσημα ορίζεται ως μία μόνιμη διάταση και καταστροφή του τοιχώματος των 

αεροφόρων οδών που βρίσκονται πέρα από τα τελικά βρογχιόλια χωρίς σημεία ίνωσης 

(Currie, 2011). Αυτό οδηγεί σε διαταραχή ανταλλαγής αερίων αίματος στις κυψελίδες και 

παγίδευση αέρα στους πνεύμονες με αποτέλεσμα την υπερδιάταση τους (GOLD, 2016). 

Η χρόνια βρογχίτιδα ορίζεται ως η παρουσία χρόνιου βήχα με παραγωγή πτυέλων 

για 3 μήνες τον χρόνο, για τουλάχιστον 2 συνεχόμενα έτη. Παρόλα αυτά θα πρέπει να 
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τονιστεί ότι η πάθηση αυτή μπορεί και να αποτελεί ξεχωριστή παθολογική οντότητα 

(GOLD, 2016).  

Το άσθμα αποτελεί μία ακόμη πάθηση που μπορεί να περικλείεται στον ορισμό 

της ΧΑΠ λόγω του περιορισμού της ροής αέρα. Ο ορισμός του άσθματος κάνει αναφορά 

για αναστρέψιμο, διάχυτο και μη-συνεχή περιορισμό της ροής του αέρα. Παρόλα αυτά 

φαίνεται ότι οι διαδικασίες αναδόμησης των αεραγωγών σε ασθενείς με άσθμα οδηγούν 

τελικά σε μη αναστρέψιμο προοδευτικό περιορισμό της ροής του αέρα (Currie, 2011).  

Στο παρελθόν χρησιμοποιούνταν οι όροι “blue bloater” (για την χρόνια βρογχίτιδα) 

και “pink buffer” (για το εμφύσημα) για να κατηγοριοποιήσουν τους ασθενείς βάση της 

διαταραχής των αερίων αίματος. Όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω η ΧΑΠ αποτελεί 

βασικά ένα συνδυασμό αυτών των παθήσεων (GOLD, 2016). Αυτό επιβεβαιώνεται και 

μέσα από διαγνωστικά ευρήματα, αφού σε μελέτες όπου έγιναν αξονικές τομογραφίες 

των πνευμόνων σε ασθενείς με ΧΑΠ, φάνηκε ότι τελικά υπάρχουν 3 φαινότυποι. Βάση 

των παθολογικών ευρημάτων των αξονικών τομογραφιών υπάρχει ο φαινότυπος Α, όπου 

υπάρχει άσθμα με φυσιολογική ικανότητα διάχυσης του CO2 και απουσία εμφυσήματος 

(22,7%), ο φαινότυπος Μ, όπου συνυπάρχουν το εμφύσημα και η βρογχίτιδα (25,6%) και 

τέλος ο φαινότυπος Ε όπου υπάρχει μόνο εμφύσημα χωρίς πάχυνση των αεραγωγών 

(51,7%) (Fujimoto et al., 2006, Al-Kassimi and Alhamad, 2013). Η πάχυνση των 

αεραγωγών σχετίζεται άμεσα με την μείωση της εκπνευστικής ροής και συγκεκριμένα με 

τον βίαιο εκπνεόμενο όγκο αέρα σε 1” (FEV1) (Nakano et al., 2000), η οποία εμφανίζεται 

σε ασθενείς με χρόνια βρογχίτιδα. Παρόλο που δεν υπήρχε πάχυνση των αεραγωγών, οι 

ασθενείς με φαινότυπο Ε δεν διέφεραν σημαντικά στον δείκτη FEV1 σε σχέση με τους 

άλλους φαινοτύπους (Fujimoto et al., 2006), πράγμα που δείχνει ότι υπάρχει και σε 

αυτούς στένωση και μείωση της εκπνευστικής ροής.     

1.1.2 Επιδημιολογικά στοιχεία 

Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ο ακριβής επιπολασμός της ΧΑΠ, αφού σε διάφορες 

επιδημιολογικές μελέτες υπάρχει ασυμφωνία στα ποσοστά. Σε μία μετά ανάλυση που 

έγινε το 2006 από τους Halbert et al., φάνηκε ότι τα ποσοστά της ΧΑΠ στο γενικό 

πληθυσμό είναι 7,6%, με τις περισσότερες χώρες να δηλώνουν ποσοστά κάτω από 6%. 
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Επιπλέον μία μελέτη από τη Eurostat δείχνει ότι το 2008, στις χώρες τις Ευρώπης τα 

ποσοστά της ΧΑΠ κυμαίνονταν από 1,2 – 6,2%, βάση αυτό-αναφορών (Self-Reported) 

(Organisation for Economic and Development, 2012) (Γράφημα 1). Παρόλα αυτά 

υπολογίζεται ότι τα πραγματικά ποσοστά της ΧΑΠ είναι μεγαλύτερα, αφού τα δεδομένα 

που υπάρχουν βασίζονται κυρίως σε αυτό-αναφορές, όπου πολλές φορές στα αρχικά 

στάδια τα συμπτώματα είναι ήπια και οι ασθενείς διαφεύγουν της διάγνωσης (Currie, 

2011, Devereux, 2006). Για παράδειγμα μέσα από στατιστικά δεδομένα φαίνεται ότι  

διάγνωση της ΧΑΠ μέσω σπιρομέτρησης έδειξε ποσοστά 9,2%, ενώ αντίστοιχα από 

αναφορές των ασθενών ή των γιατρών 4,9% και 5,2% αντίστοιχα (Halbert et al., 2006). 

 

Γράφημα 1: Τα ποσοστά της ΧΑΠ στις χώρες της Ευρώπης βάση αυτό-αναφορών. (Πηγή - Health at 

a Glance: Europe 2012 - © OECD, (http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-

glance-europe-2012/self-reported-copd-2008-or-nearest-year_9789264183896-graph45-en))  
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 Ο επιπολασμός της ΧΑΠ φαίνεται να σχετίζεται άμεσα με κάποιους παράγοντες. 

Διάφορα στοιχεία από μελέτες υποδηλώνουν ότι η εμφάνιση της ΧΑΠ είναι μεγαλύτερη 

σε καπνιστές ή πρώην καπνιστές από ότι σε μη καπνιστές, σε άτομα ηλικίας άνω των 40 

και σε άντρες παρά σε γυναίκες (Halbert et al., 2006, Fukuchi et al., 2004, GOLD, 2016). 

Παρόλα αυτά η εμφάνιση ΧΑΠ σε γυναίκες φαίνεται να σταδιακά να αυξάνεται (Soriano 

et al., 2000, Currie, 2011, Devereux, 2006) και πιθανόν να αποδίδεται στις συνήθειες 

καπνίσματος των γυναικών. Τέλος η εμφάνιση της ΧΑΠ στα επόμενα χρόνια φαίνεται ότι 

θα αυξηθεί περαιτέρω, πιθανόν λόγω αύξησης του καπνίσματος (Ries et al., 2007), αλλά 

του γεγονότος ότι τα ποσοστά αυξάνονται με την αύξηση της ηλικίας (Menezes et al., 

2005, GOLD, 2016).  

1.1.3 Νοσηρότητα 

Λόγω της έλλειψης συγκεκριμένων εργαλείων, αλλά και του μεγάλου φάσματος 

της νόσου, η νοσηρότητα ασθενών με ΧΑΠ δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια. 

Παρόλα αυτά φαίνεται ότι ένα ποσοστό της τάξης του 10% των επισκέψεων στα τμήματα 

επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) οφείλεται σε ΧΑΠ και το ποσοστό αυτό αυξάνεται κατά 

τους χειμερινούς μήνες (Currie, 2011, Devereux, 2006). Επιπλέον η ΧΑΠ κατέχει ένα 

ποσοστό πάνω από 5% των επισκέψεων σε γιατρούς και 13% της ενδονοσοκομειακής 

περίθαλψης (Feinleib et al., 1989, Ries et al., 2007). Η νοσηρότητα φαίνεται να αυξάνεται 

με την αύξηση της ηλικίας (Schirnhofer et al., 2007, Menezes et al., 2005, Fukuchi et al., 

2004), αφού φαίνεται ότι οι περισσότερες εισαγωγές στα ΤΕΠ αφορούν άτομα άνω των 

65, προχωρημένου σταδίου ΧΑΠ (Currie, 2011, Devereux, 2006). Επιπλέον το γεγονός 

ότι η ΧΑΠ σχετίζεται και με άλλες χρόνιες παθολογικές καταστάσεις (όπως καρδιακές 

παθήσεις, μυοσκελετικά προβλήματα κλπ) οι οποίες μπορούν να επιδεινώσουν την 

κατάσταση υγείας των ασθενών και να αυξήσουν τα ποσοστά νοσηλείας (GOLD, 2016).    

1.1.4 Θνησιμότητα 

 Το 1990 η ΧΑΠ βρισκόταν στη 6η θέση των πιο συχνών αιτιών θανάτου ενώ 

υπήρχε η εκτίμηση ότι μέχρι το 2020 θα φτάσει στην 3η θέση (Murray and Lopez, 1997). 

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας η ΧΑΠ αποτελεί 

πλέον την 3η αιτία θανάτου παγκοσμίως, απαριθμώντας 3 εκατομμύρια θανάτους το 2016 
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(World Health Organization, 2018, May 24). Η αιτία ανόδου της ΧΑΠ στην 3η θέση 

φαίνεται να οφείλεται στη αύξηση του ποσοστού των καπνιστών, την αύξηση του μέσου 

όρου ζωής των ανθρώπων και την μείωση της θνησιμότητας από άλλες αιτίες (GOLD, 

2016). Επιπλέον, τα ποσοστά θανάτου λόγω ΧΑΠ φαίνεται να αυξάνονται με την ηλικία, 

την σοβαρότητα της ΧΑΠ και της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης των ατόμων. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι η ήπια ΧΑΠ (σύμφωνα με την ταξινόμηση του GOLD) μειώνει 

τον μέσο όρο ζωής των ασθενών κατά 1,1, η μέτρια κατά 1,7 και η σοβαρή ΧΑΠ κατά 4,1 

έτη (Currie, 2011, Devereux, 2006). 

1.1.5 Οικονομικές επιπτώσεις 

 Η αύξηση των ποσοστών ασθενών με ΧΑΠ οδηγεί σε αύξηση της νοσηρότητας και 

παράλληλα αύξηση του κόστους νοσηλείας αυτών των ασθενών. Το μεγαλύτερο κόστος 

για τα συστήματα υγείας σχετικά με την πάθηση αυτή αποτελούν οι εξάρσεις της. Το 

κόστος επίσης αυξάνεται ανάλογα με την σοβαρότητα της ΧΑΠ (GOLD, 2016). Το 

συνολικό κόστος της ΧΑΠ μοιράζεται σε περιπατητική φροντίδα (ambulatory care), 

φάρμακα, ενδονοσοκομειακή περίθαλψη και απουσία από την εργασία. Μάλιστα η 

απουσία από την εργασία αφορά το μεγαλύτερο κομμάτι των οικονομικών επιπτώσεων 

(Currie, 2011, Devereux, 2006), αφού εκτός από τους ασθενείς, οι οποίοι αδυνατούν να 

παρουσιαστούν στην εργασία τους, συχνά χρειάζεται να συνοδεύονται από κάποιο 

συγγενικό τους πρόσωπο που πρέπει να απουσιάζει για την περίθαλψη τους (GOLD, 

2016). 

1.1.6 Παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη ΧΑΠ 

 Το κάπνισμα τσιγάρων αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα κινδύνου για ΧΑΠ. 

Φαίνεται ότι οι καπνιστές τσιγάρων έχουν μεγαλύτερο επιπολασμό αναπνευστικών 

συμπτωμάτων, δυσλειτουργίας των πνευμόνων, μείωσης του βίαιου εκπνεόμενου όγκου 

στο 1 δευτερόλεπτο (FEV1) και μεγαλύτερα ποσοστά θνησιμότητας λόγω ΧΑΠ σε σχέση 

με τους μη καπνιστές (Kohansal et al., 2009). Υπολογίζεται ότι περίπου 50% των 

καπνιστών τσιγάρων παρουσιάζει περιορισμό της ροής του αέρα στους αεραγωγούς, ενώ 

10 – 20% αναπτύσσουν ΧΑΠ (Currie, 2011, Devereux, 2006). Τα ποσοστά κινδύνου για 

ΧΑΠ από άλλα είδη καπνίσματος (π.χ. πίπα, πούρα, ναργιλέ κλπ) είναι επίσης αυξημένα 

σε σχέση με τους μη καπνιστές, παρόλο που είναι χαμηλότερα από αυτά του καπνίσματος 
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τσιγάρου (Devereux, 2006, Currie, 2011, GOLD, 2016, Raad et al., 2011). Το κάπνισμα 

κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ενοχοποιείται για δυσλειτουργία του αναπνευστικού 

συστήματος τόσο κατά την παιδική ηλικία όσο και για την ενήλικη ζωή.  

 Πέραν του καπνίσματος έχουν ενοχοποιηθεί και άλλοι παράγοντες που μπορούν 

να εισέλθουν μέσω της εισπνοής στους πνεύμονες. Η επαγγελματική έκθεση σε ρύπους, 

όπως διαφόρων ειδών σκόνης (π.χ. από ορυχεία), χημικά και καυσαέρια μπορεί επίσης 

να οδηγήσει σε ΧΑΠ (Trupin et al., 2003, Balmes et al., 2003, Matheson et al., 2005, Salvi 

and Barnes, 2009). Επιπλέον η μόλυνση του αέρα σε εσωτερικούς χώρους, λόγω καύσης 

βιομάζας για σκοπούς μαγειρέματος ή θέρμανσης, (π.χ. ξύλο, ξηρό γρασίδι, κάρβουνα 

κλπ) καθώς και ο καπνός από άνθρακα είναι παράγοντες που ενοχοποιούνται για την 

εμφάνιση ΧΑΠ (Ezzati, 2005, Orozco-Levi et al., 2006, Salvi and Barnes, 2009). Ο 

καπνός από την καύση τέτοιων ουσιών περιέχει ρυπογόνα όπως μονοξείδιο του 

άνθρακα, νιτρικό διοξείδιο κλπ. Τέλος η μόλυνση του ατμοσφαιρικού αέρα φαίνεται να 

επηρεάζει την αναπνευστική λειτουργία και να σχετίζεται με την εμφάνιση συμπτωμάτων 

βήχα, εκκρίσεων και δύσπνοιας (Abbey et al., 1998, Devereux, 2006, Currie, 2011, 

GOLD, 2016) και πιθανόν να αποτελεί έναν παράγοντα κινδύνου για ανάπτυξη της ΧΑΠ. 

 Τα γονίδια φαίνεται να αποτελούν ακόμη έναν παράγοντα κινδύνου για ανάπτυξη 

ΧΑΠ. Συγκεκριμένα η έλλειψη της α1-αντιτριψίνης (σε ποσοστά 10 – 20% χαμηλότερα 

των φυσιολογικών) οδηγεί σε πρόωρη εμφάνιση ΧΑΠ τόσο σε καπνιστές όσο και μη 

καπνιστές. Για το λόγο αυτό σε εμφάνιση ΧΑΠ σε άτομα κάτω των 40 ετών, θα πρέπει 

απαραίτητα να πραγματοποιείται έλεγχος των επιπέδων της συγκεκριμένης πρωτεΐνης 

τόσο στους ίδιους όσο και σε συγγενικά τους πρόσωπα, ώστε να λάβουν έγκαιρη 

θεραπεία για βελτίωση των επιπέδων της (Devereux, 2006, Currie, 2011, GOLD, 2016). 

1.2 Παθολογία, Παθογένεση και Παθοφυσιολογία 

 Η εισπνοή καπνού ή άλλων βλαβερών ουσιών προκαλεί μία φλεγμονώδη 

αντίδραση στους πνεύμονες, η οποία είναι μία «φυσιολογική» απάντηση στην είσοδο 

αυτών των ουσιών, και διαφέρει από την αντίδραση που γίνεται στους πνεύμονες των 

ασθενών με ΧΑΠ. Σε ασθενείς με ΧΑΠ γίνεται μία υπεραντίδραση η οποία οδηγεί σε 

υπερβολική παραγωγή εκκρίσεων (χρόνια βρογχίτιδα), καταστροφή του παρεγχύματος 
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(εμφύσημα) και διακοπή των μηχανισμών επούλωσης και άμυνας, η οποία οδηγεί με τη 

σειρά της σε φλεγμονή και ίνωση των μικρών αεραγωγών (βρογχιλίτιδα) (Currie, 2011, 

GOLD, 2016, MacNee, 2006).  

Οι πιο πάνω παθολογικές αλλαγές οδηγούν σε αυξημένη αντίσταση των μικρών 

αεραγωγών, παγίδευση του αέρα στους πνεύμονες (με αποτέλεσμα υπερδιάταση) και 

προοδευτικό περιορισμό της ροής του αέρα (Currie, 2011, GOLD, 2016, MacNee, 2006). 

Ο βαθμός φλεγμονής, ίνωσης και εκκρίσεων των μικρών αεραγωγών συσχετίζεται με τον 

βαθμό μείωσης της ροής αέρα κατά την εκπνοή, η οποία  εκφράζεται με την μείωση του 

FEV1 και της βιαίως εκπνεόμενης ζωτικής χωρητικότητας (FVC) (Hogg et al., 2004). 

Αυτές οι 2 παράμετροι είναι βασικές για την διάγνωση της ΧΑΠ αλλά και η ταξινόμηση 

της σοβαρότητας της (GOLD, 2016). Αυτή η μείωση της αποβολής αέρα προκαλεί 

παγίδευση του αέρα και υπερδιάταση των πνευμόνων. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε 

ασθενείς με εμφύσημα αν και υπάρχει παγίδευση αέρα παρουσιάζεται μικρότερη μείωση 

του FEV1 (GOLD, 2016). Επίσης, σύμφωνα με τον ορισμό του εμφυσήματος δεν υπάρχει 

ίνωση (Currie, 2011) σε αντίθεση με τους ασθενείς με ΧΑΠ. Για τους πιο πάνω λόγους 

φαίνεται ότι η ΧΑΠ, όπως έχει προαναφερθεί, δεν αποτελείται από μεμονωμένες 

παθήσεις αλλά από τον συνδυασμό αυτών και παρουσιάζει συνδυασμό των 

συμπτωμάτων τους.   

Η υπερδιάταση που προκαλείται από την παγίδευση του αέρα, αλλάζει τη θέση 

των αναπνευστικών μυών (π.χ. επιπεδώνει το διάφραγμα) χάνοντας έτσι το μηχανικό 

τους πλεονέκτημα (Spruit et al., 2013, GOLD, 2016). Το διάφραγμα αποτελεί τον 

κυριότερο μυ της αναπνοής, ο οποίος συνεισφέρει στα 2/3 της ζωτικής χωρητικότητας 

(Frownfelter and Dean, 2006). Η αλλαγή της θέσης αυτού αλλά των υπόλοιπων 

αναπνευστικών μυών, έχει ως αντίκτυπο την μείωση της δύναμης και αντοχής τους 

(Rochester, 1985, Levine et al., 2003) με αποτέλεσμα την εμφάνιση υπερκαπνίας (Begin 

and Grassino, 1991) και δύσπνοιας (Killian and Jones, 1988, Ottenheijm et al., 2008). 

 Οι παθολογικές αλλαγές που συμβαίνουν σε ΧΑΠ εκτός από τους αεραγωγούς και 

το παρέγχυμα, εμφανίζονται επίσης και στα αγγεία των πνευμόνων και περιλαμβάνουν 

χρόνια φλεγμονή καθώς και αλλαγές της δομής των πνευμόνων, τόσο σε μακροσκοπικό 
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επίπεδο (π.χ. δημιουργία «φουσκών - bulla» > 1 cm με αέρα στο παρέγχυμα) όσο και σε 

μικροσκοπικό επίπεδο (π.χ. αύξηση αριθμού μακροφάγων και λεμφοκυττάρων στους 

αεραγωγούς, το παρέγχυμα και τα πνευμονικά αγγεία). Στην εικόνα 1 φαίνονται όλες οι 

παθολογικές αλλαγές που συμβαίνουν στους πνεύμονες. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 

αλλαγές αυτές γίνονται πιο έντονες με την πρόοδο και την σοβαρότητα της πάθησης 

(GOLD, 2016). 

 

 

Εικόνα 1: Παθολογικές αλλαγές των πνευμόνων σε ασθενείς με ΧΑΠ. (Πηγή - MacNee, 2006, p. 1202) 

 

 Αν και η χρόνια φλεγμονή καθώς και οι υπόλοιπες αλλαγές είναι δικαιολογημένες 

όταν οι ασθενείς είναι χρόνιοι καπνιστές, οι αλλαγές αυτές δεν αντιστρέφονται όταν 

διακοπεί το κάπνισμα. Για το λόγο αυτό έχουν διερευνηθεί κάποιοι μηχανισμοί που 

ενοχοποιούνται για την εμφάνιση της φλεγμονώδους αντίδρασης. Οι μηχανισμοί αυτοί 

είναι το οξειδωτικό στρες, οι αντιδράσεις του ανοσοποιητικού στην φλεγμονή, τα 

φλεγμονώδη κύτταρα που είναι αυξημένα στους πνεύμονες, οι φλεγμονώδεις ουσίες 

(όπως οι IL-8, TNF-α, IL-6) και η ανισορροπία του κλάσματος 

πρωτεϊνασών/αντιπρωτεϊνασών (MacNee, 2006, Currie, 2011, GOLD, 2016). 

 Όλες αυτές οι αλλαγές που συμβαίνουν στη ΧΑΠ οδηγούν σε διαταραχές της 

φυσιολογίας των πνευμόνων (και άλλων συστημάτων) και στην εμφάνιση συμπτωμάτων.  

Αρχικά η φλεγμονή των αεραγωγών οδηγεί σε στένωση με αποτέλεσμα την μειωμένη ροή 

αέρα. Το ποσοστό της μειωμένης ροής εκφράζεται μέσα από τη μείωση του FEV1 αλλά 
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και του δείκτη Tiffeneau (FVC/FEV1). Επιπλέον ο συνδυασμός μείωσης της ροής κατά 

την εκπνοή αλλά και η κατακράτηση αέρα στους πνεύμονες λόγω καταστροφής των 

κυψελίδων οδηγεί σε αύξηση του υπολειπόμενου όγκου με αποτέλεσμα την υπερδιάταση 

τους σε κατάσταση ηρεμίας. Κατά τη διάρκεια της άσκησης εμφανίζεται η λεγόμενη 

δυναμική υπερδιάταση (dynamic hyperinflation) (MacNee, 2006, Currie, 2011, GOLD, 

2016). Η υπερδιάταση ενοχοποιείται για την μείωση της ικανότητας άσκησης των 

ασθενών και την πρόκληση δύσπνοιας (O'Donnell and Laveneziana, 2007, O'Donnell et 

al., 2009). 

 Η υπερπαραγωγή εκκρίσεων είναι άλλη μία διαταραχή της φυσιολογίας των 

πνευμόνων. Εκκρίσεις εμφανίζουν συνήθως οι ασθενείς με χρόνια βρογχίτιδα και όχι όλοι 

οι ασθενείς με ΧΑΠ. Η παραγωγή εκκρίσεων συνοδεύεται με χρόνιο παραγωγικό βήχα 

και για την εμφάνιση τους ενοχοποιείται ο χρόνιος ερεθισμός των αεραγωγών από τον 

καπνό του τσιγάρου ή άλλων βλαβερών ουσιών.  

   Μία ακόμη διαταραχή της φυσιολογίας των πνευμόνων αποτελούν και οι 

διαταραχές ανταλλαγής αερίων, οι οποίες οδηγούν σε υποξαιμία και υπερκαπνία. Οι 

διαταραχές αυτές φαίνεται να επιδεινώνονται με την πρόοδο της πάθησης. Η διαταραχή 

της σχέσης αερισμού/αιμάτωσης που παρουσιάζεται σε ασθενείς με ΧΑΠ φαίνεται να 

είναι η κύρια αιτία των διαταραχών ανταλλαγής αερίων (MacNee, 2006, Currie, 2011, 

GOLD, 2016).  

 Άλλη μία διαταραχή αποτελεί και η αύξηση της πίεσης στις πνευμονικές αρτηρίες, 

που μπορεί να οδηγήσει σε πνευμονική υπέρταση. Τα αίτια της πνευμονικής υπέρτασης 

είναι η αγγειοσυστολή των πνευμονικών αρτηριών εξαιτίας γενικευμένης υποξίας, η 

δυσλειτουργία του ενδοθηλίου των αγγείων, η υπερτροφία και υπερπλασία των μυών των 

πνευμονικών αρτηριών και η καταστροφή των κυψελίδων (MacNee, 2006, Peinado et al., 

2008, Currie, 2011, GOLD, 2016). Αξίζει να σημειωθεί ότι η πνευμονική υπέρταση μπορεί 

να προκαλέσει υπερτροφία της δεξιάς κοιλίας, λόγω δυσκολίας προώθησης του αίματος, 

η οποία θα οδηγήσει σε δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια (Sietsema, 2001, GOLD, 2016).   

 Πέραν των διαταραχών που παρατηρούνται στη φυσιολογία του αναπνευστικού 

συστήματος, οι παθοφυσιολογικές αλλαγές της ΧΑΠ μπορούν να προκαλέσουν και 
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συστηματικές διαταραχές. Για παράδειγμα ο περιορισμός της ροής αέρα και η 

υπερδιάταση των πνευμόνων προκαλούν δυσκολίες στην ανταλλαγή αερίων (με 

αποτέλεσμα υποξαιμία) καθώς και στην λειτουργία της καρδιάς (Barr et al., 2010). 

Επιπλέον οι φλεγμονώδεις ουσίες που υπάρχουν στους πνεύμονες, μεταφέρονται μέσω 

της αιματικής κυκλοφορίας σε ολόκληρο το σώμα με αποτέλεσμα να προκαλούν 

συστημική φλεγμονή. Αυτή με τη σειρά της είναι υπεύθυνη για δομικές και λειτουργικές 

διαταραχές των σκελετικών μυών, για ανάπτυξη καρδιοπαθειών, νορμοκυτταρικής 

αναιμίας, σακχαρώδη διαβήτη, μεταβολικού συνδρόμου, οστεοπόρωσης καθώς και 

κατάθλιψης (MacNee, 2006, Currie, 2011, GOLD, 2016).     

1.2.1 Μυική Δυσλειτουργία – Σκελετική Μυοπάθεια 

 Όπως έχει προαναφερθεί η ΧΑΠ προκαλεί και εξωπνευμονικές εκδηλώσεις οι 

οποίες μπορούν να επηρεάσουν και τους σκελετικούς μύες και να οδηγήσει στην 

ονομαζόμενη «σκελετική μυοπάθεια» (MacNee, 2006, Currie, 2011, GOLD, 2016). 

Δυσλειτουργία του μυικού συστήματος, ακόμα και σε κατά τα άλλα υγιή άτομα, μπορεί να 

προκαλέσει λειτουργικές διαταραχές αφού τα άτομα αυτά δεν θα μπορούν να εκτελέσουν 

τις καθημερινές τους δραστηριότητες. Μάλιστα σε ότι αφορά στην ΧΑΠ, φαίνεται η 

ικανότητα άσκησης σε ένα ποσοστό γύρω στο 40% αυτών των ασθενών, επηρεάζεται όχι 

λόγω των πνευμονικών διαταραχών και της δύσπνοιας, αλλά λόγω των διαταραχών των 

σκελετικών μυών (Wust and Degens, 2007).  

 Για την ανεύρεση των παθοφυσιολογικών διαταραχών του μυικού συστήματος 

αυτών των ασθενών καθώς και των παραγόντων που τις προκαλούν έχουν γίνει αρκετές 

μελέτες. Μέσα από τα αποτελέσματα αυτών των μελετών φαίνεται ότι μία σημαντική 

αλλαγή που συμβαίνει σε ασθενείς με ΧΑΠ είναι η μυική ατροφία (Wust and Degens, 

2007, Rabinovich and Vilaro, 2010, Maltais et al., 2014). Η απώλεια μυικής μάζας 

σχετίζεται άμεσα με την απώλεια βάρους (Schols et al., 1993), την μείωση δύναμης 

(Gosselink et al., 1996, Bernard et al., 1998, Engelen et al., 2000), την αντοχή στην 

άσκηση (Schols et al., 1991, Baarends et al., 1997, Kobayashi et al., 2000), την ποιότητα 

ζωής (Mostert et al., 2000) και την επιβίωση των ασθενών με ΧΑΠ (Marquis et al., 2002, 

Mador, 2002). Τα ποσοστά των ασθενών που παρουσιάζουν απώλεια μυικής μάζας 

κυμαίνονται μεταξύ 18 – 36% (Schols et al., 1993, Eid et al., 2001), και φαίνεται να 
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αυξάνονται προοδευτικά με την σοβαρότητα της πάθησης. Στην κατηγορία 4 των 

κριτηρίων GOLD ένα ποσοστό περίπου 30% είναι λιποβαρές λόγω απώλειας μυικού 

ιστού (Vestbo et al., 2006). 

 Μία άλλη παθοφυσιολογική δομική αλλαγή των μυών είναι και η αλλαγή του τύπου 

των μυικών ινών από ίνες τύπου Ι σε ίνες τύπου ΙΙ (Jobin et al., 1998, Whittom et al., 

1998, Gosker et al., 2007b, Kim et al., 2008). Οι τύπου Ι ίνες είναι μυικές ίνες βραδείας 

συστολής, ανθεκτικές στην κόπωση. Οι ίνες αυτές παρουσιάζουν υψηλή πυκνότητα 

μιτοχονδρίων (Sullivan and Pittman, 1987) στα οποία λαμβάνει χώρα ο αερόβιος 

μεταβολισμός για παραγωγή ενέργειας. Για τον λόγο αυτό οι ίνες αυτές αποκαλούνται και 

οξειδωτικές, αφού παρουσία οξυγόνου (αερόβιος μεταβολισμός) γίνεται γλυκόλυση με 

αποτέλεσμα παραγωγή ενέργειας και CO2. Οι ίνες τύπου ΙΙ είναι ίνες ταχείας συστολής 

με μικρή ανοχή στην κόπωση. Διακρίνονται σε ίνες τύπου ΙΙα και τύπου ΙΙx, όπου οι τύπου 

ΙΙx είναι καθαρά αναερόβιες γλυκολυτικές ίνες και έχουν μικρότερη αντοχή από τις άλλες 

(Wilson et al., 2012). Σε φυσιολογικούς μύες υπάρχει ίση αναλογία (50:50) ινών τύπου Ι 

και ΙΙ (Costill et al., 1976). Παρόλα αυτά οι μύες προσαρμόζονται σε διάφορες καταστάσεις 

(π.χ. είδος άσκησης, αχρησία κλπ) και η αναλογία αυτή αλλάζει (Wilson et al., 2012). Οι 

ασθενείς με ΧΑΠ παρουσιάζουν συγκεκριμένα αύξηση των ινών τύπου ΙΙx (Satta et al., 

1997, Whittom et al., 1998) και η αλλαγή αυτή δεν εμφανίζεται ούτε με την αύξηση της 

ηλικίας (Larsson, 1983, Lexell et al., 1988) αλλά ούτε και με την αχρησία του μυικού 

συστήματος (Booth and Gollnick, 1983). Τα αίτια της αύξησης τους φαίνεται να 

σχετίζονται με την υποξία (Itoh et al., 1990) και την ενεργειακή ανισορροπία λόγω 

ανορεξίας των ασθενών με εμφύσημα (Lindboe et al., 1982, Gosker et al., 2002b). Επίσης 

οι μυικές αυτές ίνες τύπου ΙΙx παρουσιάζουν μεγαλύτερη ατροφία από τις υπόλοιπες 

μυικές ίνες και για τον λόγο αυτό σχετίζονται με την συνολική μυική ατροφία που 

παρατηρείται σε ασθενείς με ΧΑΠ (Gosker et al., 2002a). Παράλληλα η αύξηση τους 

σχετίζεται και με την μείωση της λειτουργικής ικανότητας των ασθενών, η οποία 

μετρήθηκε μέσω της peakVO2 (Natanek et al., 2013).  

 Η μείωση του αερόβιου μεταβολισμού των μυών (μέσω μείωσης της οξειδωτικής 

ικανότητας τους), αποτελεί άλλη μία διαταραχή σε ασθενείς με ΧΑΠ (Fiaccadori et al., 

1987, Jakobsson et al., 1990, Sala et al., 1999). Έχει διαφανεί ότι το σκελετικό μυικό 
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σύστημα των ασθενών παρουσιάζει αυξημένη αναερόβια γλυκολυτική δραστηριότητα  

(Jakobsson et al., 1995, Gea et al., 2001b), που συνοδεύεται από την πρώιμη 

απελευθέρωση γαλακτικού οξέος κατά τη διάρκεια της άσκησης και γρήγορη κόπωση των 

μυών (Casaburi et al., 1991, Patessio et al., 1993, Maltais et al., 1998). Το γεγονός ότι το 

γαλακτικό οξύ παράγεται από τους σκελετικούς μύες φαίνεται να δικαιολογεί (τουλάχιστον 

εν μέρει) ότι το μυικό σύστημα προκαλεί μείωση της ικανότητας άσκησης στη ΧΑΠ 

(Maltais et al., 1998). Ο σχηματισμός γαλακτικού οξέος στη ΧΑΠ μπορεί να οφείλεται στην 

μειωμένη οξυγόνωση των μυών, στη μείωση της οξειδωτικής ικανότητας των μυικών 

κυττάρων λόγω επικράτησης των μυικών ινών τύπου ΙΙx, οι οποίες είναι γλυκολυτικές και 

παράγουν ενέργεια σχηματίζοντας γαλακτικό οξύ (Rabinovich and Vilaro, 2010). 

Επιπλέον η μείωση της πυκνότητα των μιτοχονδρίων και η αλλαγή της λειτουργίας τους, 

που εμφανίζεται στους μύες αυτών των ασθενών σε σχέση με υγιή άτομα ίδιας ηλικίας 

(Gosker et al., 2007a, Picard et al., 2008, Puente-Maestu et al., 2009) αποτελούν ακόμη 

μία αιτιολογία της εμφάνισης του γαλακτικού οξέος. Τα μιτοχόνδρια είναι υπεύθυνα για 

παραγωγή ενέργειας μέσω αερόβιου μεταβολισμού. Οι αλλαγές που προκαλούνται σε 

αυτά οδηγούν σε μείωση του αερόβιου μεταβολισμού και έτσι δικαιολογείται η αύξηση του 

γαλακτικού οξέος αφού ενεργοποιείται ο αναερόβιος μεταβολισμός (Maltais et al., 2014).  

 Όλες αυτές οι αλλαγές του μυικού συστήματος οδηγούν σε δυσλειτουργία του, η 

οποία έχει ως αποτέλεσμα εύκολη (μυική) κόπωση και ανικανότητα των ασθενών να 

εκτελέσουν διάφορες δραστηριότητες. Αυτή η ανικανότητα συνδέεται άμεσα με την 

ποιότητα ζωής των ασθενών. Συγκεκριμένα η μείωση της μυικής μάζας (Mostert et al., 

2000) αλλά και η μείωση της ικανότητας βάδισης που παρατηρείται σε ασθενείς με ΧΑΠ 

(και συνδέεται με την μείωση της μυικής μάζας), φαίνεται να σχετίζονται με την μείωση 

της ποιότητας ζωής (Peruzza et al., 2003). 

1.2.2 Μυικό σύστημα άνω άκρων 

 Φαίνεται ότι οι περισσότερες από τις προαναφερθείσες αλλαγές των σκελετικών 

μυών των ασθενών με ΧΑΠ εμφανίζονται κυρίως στο μυικό σύστημα των κάτω άκρων και 

κυρίως στον τετρακέφαλο. Το μυικό σύστημα των άνω άκρων δεν παρουσιάζει όλες τις 

προαναφερθείσες αλλαγές ενώ παρουσιάζει σε μικρότερο βαθμό κάποιες δομικές και 

λειτουργικές διαταραχές, όπως η μείωση της μάζας ή της δύναμης των μυών (Maltais et 
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al., 2014, Man et al., 2003, Miranda et al., 2011). Παρόλα αυτά αρκετές καθημερινές 

δραστηριότητες οι οποίες εκτελούνται από τα άνω άκρα, όπως το βούρτσισμα των 

δοντιών, το μαγείρεμα κλπ προκαλούν δύσπνοια και κόπωση με αποτέλεσμα να 

αποφεύγονται από τους ασθενείς.  

Οι λόγοι εμφάνισης πρόωρης δύσπνοιας και κόπωσης των άνω άκρων φαίνεται 

να οφείλονται σε 2 μηχανισμούς: την διαταραχή του συγχρονισμού αναπνευστικών μυών 

κοιλίας και θώρακα κατά την αναπνοή και την μείωση των αναπνεόμενων όγκων αέρα 

(Franssen et al., 2002, Gea et al., 2001a). Η διαταραχή συγχρονισμού οφείλεται στο 

γεγονός ότι κάποιοι από τους μύες των άνω άκρων είναι και επικουρικοί αναπνευστικοί 

μύες, όπως για παράδειγμα ο μείζων θωρακικός. Έτσι κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων 

των άνω άκρων περιορίζεται η χρήση τους ως αναπνευστικοί μύες και αυξάνεται το έργο 

του ήδη αδύναμου διαφράγματος με αποτέλεσμα την αύξηση αναπνευστικής συχνότητας 

και την πρόκληση δύσπνοιας (Gea et al., 2001a, Miranda et al., 2011, McKeough et al., 

2003). Επίσης η αύξηση της αναπνευστικής συχνότητας οδηγεί σε μείωση των 

εισπνεόμενων όγκων αέρα (Miranda et al., 2011, McKeough et al., 2003). 

1.3 Διάγνωση και Αξιολόγηση ΧΑΠ 

 Η καθυστερημένη διάγνωση της ΧΑΠ, π.χ. λόγω απουσίας συμπτωμάτων στα 

αρχικά στάδια της πάθησης, οδηγεί σε αυξημένη νοσηρότητα, μειωμένη ποιότητα ζωής, 

αυξημένες πιθανότητες θανάτου και η αποκατάσταση γίνεται πιο δύσκολη. Για το λόγο 

αυτό θα πρέπει να γίνεται διαγνωστικός έλεγχος σε κάθε «ύποπτο» άτομο που μπορεί να 

εκδηλώσει ΧΑΠ. Γενικά άτομα τα οποία είναι άνω των 35 ετών και παρουσιάζουν 

συμπτώματα τα οποία οφείλονται στο αναπνευστικό σύστημα (π.χ. δύσπνοια, βήχας, 

εκκρίσεις κλπ), ενώ παράλληλα είναι χρόνιοι καπνιστές ή εκτίθενται σε ενοχοποιητικούς 

παράγοντες (όπως σκόνη, καπνός κλπ) θεωρούνται υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη ΧΑΠ. 

Η διάγνωση της ΧΑΠ γίνεται βάση των κλινικών συμπτωμάτων αλλά η επιβεβαίωση της 

μειωμένης ροής αέρα καθώς και η σταδιοποίηση της σοβαρότητας της πάθησης γίνεται 

μέσω της σπιρομέτρησης, η οποία αποτελεί και τη «χρυσή» διαγνωστική δοκιμασία 

(Currie and Legge, 2006, Currie, 2011, Zwar et al., 2011). 
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1.3.1 Κλινική Εικόνα – Συμπτώματα 

 Ένα κύριο χαρακτηριστικό σύμπτωμα των ασθενών με ΧΑΠ είναι η δύσπνοια, η 

οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα πρόκλησης ανικανότητας των ασθενών. Η 

δύσπνοια αποτελεί επίσης δείκτη θνησιμότητας, με μεγαλύτερη προγνωστική ισχύ σε 

σχέση με τον FEV1 (Nishimura et al., 2002). Συνήθως η δύσπνοια στα αρχικά στάδια της 

νόσου εμφανίζεται κατά την προσπάθεια των ασθενών να εκτελέσουν κάποια 

δραστηριότητα αλλά σταδιακά επιδεινώνεται και εμφανίζεται ακόμη και σε πολύ ήπιες 

δραστηριότητες (όπως π.χ. το να φορέσουν ρούχα) (Currie, 2011). Οι ασθενείς μπορεί 

να περιγράψουν την δύσπνοια ως αυξημένη προσπάθεια για αναπνοή, λαχάνιασμα ή ότι 

δεν μπορούν να πάρουν αέρα (Simon et al., 1990, GOLD, 2016).  

Η δύσπνοια αξιολογείται με την τροποποιημένη κλίμακα Borg (0 - 10), η οποία 

θεωρείται έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο. Στην κλίμακα αυτή υπάρχουν αριθμοί οι οποίοι 

ισοδυναμούν με φράσεις όπως για παράδειγμα το 0 ισοδυναμεί με τη φράση «καθόλου 

δύσπνοια» ενώ το 10 με την «μέγιστη δύσπνοια». Ζητείται λοιπόν από τους ασθενείς να 

εκφράσουν λεκτικά ή να επιλέξουν τον αριθμό που αντιστοιχεί στη δύσπνοια που 

αισθάνονται. Η αξιολόγηση της μπορεί να γίνει τόσο σε ηρεμία όσο και κατά τη διάρκεια 

δραστηριοτήτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης κλίμακας 

φαίνεται να συσχετίζονται με την μέγιστη εκπνευστική ροή (peak expiratory flow rate) αλλά 

και τον κορεσμό οξυγόνου (Kendrick et al., 2000). Επιπλέον για την κλινική κατάταξη της 

δύσπνοιας, όπου συσχετίζεται με την ανικανότητα των ασθενών υπάρχει το 

ερωτηματολόγιο modified Medical Research Council (mMRC), στο οποίο οι ασθενείς 

αξιολογούν την ικανότητα τους να εκτελούν λειτουργικές δοκιμασίες βάση της δύσπνοιας 

τους (Bestall et al., 1999, GOLD, 2016). 

 Άλλο ένα σύμπτωμα της ΧΑΠ αποτελεί και ο βήχας. Ο χρόνιος βήχας μπορεί να 

είναι το αρχικό σύμπτωμα ενός ασθενή με ΧΑΠ (GOLD, 2016), παρόλο που κάποιοι 

ασθενείς δεν εμφανίζουν ποτέ αυτό το σύμπτωμα, ενώ σε κάποιους δεν συνοδεύεται με 

απόχρεμψη εκκρίσεων (GOLD, 2016). Συχνά το σύμπτωμα αυτό υποεκτιμείται από τους 

ασθενείς, θεωρώντας ότι είναι φυσική επιπλοκή του καπνίσματος ή της έκθεσης σε 

ρύπους. Παρόλα αυτά η καθημερινή παρουσία βήχα με απόχρεμψη πτυέλων για 



 

15 
 

τουλάχιστον 3 μήνες τον χρόνο, για 2 συνεχή έτη αποτελεί έναν χρήσιμο κλινικό ορισμό 

για την χρόνια βρογχίτιδα, η οποία προκαλεί ΧΑΠ (GOLD, 2016). 

 Συνήθως η παρουσία βήχα σε ασθενείς με ΧΑΠ συνδυάζεται με αυξημένη 

παραγωγή εκκρίσεων οι οποίες αποτελούν άλλο ένα χαρακτηριστικό σύμπτωμα. Οι 

εκκρίσεις συνήθως αποβάλλονται από τους ασθενείς το πρωί και έχουν βλεννώδη υφή 

και φυσιολογικό χρώμα. Κάποιες φορές μπορεί να έχουν πρασινωπό χρώμα, ειδικά σε 

εξάρσεις ΧΑΠ (Currie, 2011). Η παρουσία πυώδων πτυέλων σχετίζεται με αύξηση των 

φλεγμονωδών μεσολαβητών (Hill et al., 1999, GOLD, 2016).  

 Δύο άλλα συμπτώματα που μπορεί να παρουσιάσουν ασθενείς με ΧΑΠ είναι ο 

συριγμός και το σφίξιμο στο στήθος. Ο συριγμός εκφράζει την ροή του αέρα ο οποίος 

περνά από έναν αεραγωγό ο οποίος έχει στενέψει, και μπορεί να εμφανιστεί κατά τη 

διάρκεια μίας δραστηριότητας ή σε εξάρσεις. Ο συριγμός μπορεί να ακουστεί και με τη 

χρήση στηθοσκόπιου, συνήθως κατά την εκπνοή (Currie, 2011). Το σφίξιμο στο στήθος 

εμφανίζεται συνήθως κατά την δραστηριότητα και πιθανόν να προέρχεται από την 

ισομετρική σύσπαση των μεσοπλεύριων μυών. Τα συμπτώματα αυτά δεν είναι ειδικά για 

την διάγνωση της ΧΑΠ, αφού μπορεί να εμφανιστούν και σε άλλες παθολογικές 

καταστάσεις (GOLD, 2016).  

 Σε σοβαρή ΧΑΠ έχουμε την εμφάνιση και κάποιων άλλων συμπτωμάτων, τα οποία 

παρόλο που δεν είναι χαρακτηριστικά μόνο της ΧΑΠ και μπορεί να εμφανιστούν και σε 

άλλες παθήσεις, εντούτοις η ύπαρξη τους υποδηλώνει την σοβαρότητα της πάθησης και 

κακή πρόγνωση. Επιπλέον τα συμπτώματα αυτά μπορεί να προέρχονται από παθήσεις 

που συνοδεύουν την ΧΑΠ. Τέτοια συμπτώματα είναι η εύκολη κόπωση, η απώλεια 

βάρους (Schols et al., 1998), η ανορεξία (Schols et al., 1993) και οιδήματα των κάτω 

άκρων, τα οποία μπορεί να συνδέονται και με καρδιακή ανεπάρκεια. Επίσης μπορεί να 

προκληθούν κατάγματα πλευρών λόγω έντονου βήχα, τα οποία μπορεί να υποδηλώνουν 

οστεοπόρωση (GOLD, 2016). Τέλος η πάθηση αυτή σχετίζεται και με διάφορες 

ψυχολογικές επιπτώσεις όπως για παράδειγμα η κατάθλιψη και άγχος, οι οποίες 

σχετίζονται με αυξημένες εξάρσεις και χειρότερη κατάσταση υγείας (Hanania et al., 2011). 
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 Οι παθοφυσιολογικές αλλαγές καθώς και τα συμπτώματα επηρεάζουν την 

λειτουργική ικανότητα των ασθενών με ΧΑΠ. Για παράδειγμα η εμφάνιση δύσπνοιας κατά 

τη δραστηριότητα καθιστά ανίκανους τους ασθενείς ακόμη και να ντυθούν σε κάποιες 

περιπτώσεις. Έτσι η μείωση της λειτουργικής ικανότητας οδηγεί σε ανικανότητα των 

ασθενών να εκτελέσουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες όπως το να κάνουν μπάνιο, 

να πάνε για ψώνια ή να κάνουν δουλειές του σπιτιού. Η αξιολόγηση της λειτουργικής 

ικανότητας αυτών των ασθενών μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους όπως αξιολόγηση 

των καθημερινών δραστηριοτήτων (activities of daily living), με δοκιμασίες ελέγχου της 

λειτουργίας των πνευμόνων, με δοκιμασίες άσκησης (μέγιστη δοκιμασία κόπωσης, 

δοκιμασίες βάδισης (Revill et al., 1999, Pinto-Plata et al., 2004) κλπ), με ανθρωπομετρικά 

χαρακτηριστικά (π.χ. Body Mass Index) και μέσα από κλίμακες κλινικής κατάταξης (π.χ. 

mMRC) ή ερωτηματολόγια υποκειμενικής αξιολόγησης των συμπτωμάτων ή της 

ποιότητας ζωής (π.χ. St George Respiratory Questionnaire) (Downs, 2011). Μέσα από 

διάφορες μελέτες φαίνεται μάλιστα ότι η ικανότητα άσκηση σχετίζεται άμεσα με την 

θνησιμότητα αυτών των ασθενών (Oga et al., 2003, Waschki et al., 2011). 

 Η μειωμένη λειτουργική ικανότητα των ασθενών με ΧΑΠ οδηγεί σε υποβάθμιση 

της ποιότητας ζωής τους. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η ποιότητα ζωής 

είναι «η υποκειμενική αντίληψη του ατόμου για τη θέση του στη ζωή σε συνάφεια με την 

κουλτούρα και το σύστημα αξιών στο οποίο ζει και σε σχέση με τους στόχους, τις 

προσδοκίες, τα πρότυπα και τα ενδιαφέροντά του» (The Whoqol, 1995). Η μειωμένη 

αυτοεκτίμηση, ο αποκλεισμός, η απομόνωση καθώς και οι ψυχολογικές διαταραχές όπως 

η κατάθλιψη είναι στοιχεία που μπορεί να εμφανιστούν σε χρόνιους ασθενείς και 

επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής τους. Για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής 

χρησιμοποιούνται γενικά ερωτηματολόγια που μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις 

παθήσεις, όπως το Short Form 36 (SF36) (Mahler and Mackowiak, 1995). Πέραν των 

γενικών υπάρχουν όμως και τα ειδικά ερωτηματολόγια που αφορούν αποκλειστικά την 

ΧΑΠ. Τέτοια ερωτηματολόγια είναι το Chronic Respiratory Disease Questionnaire (CRQ) 

(Guyatt et al., 1987), το Saint George Respiratory Questionnaire (SGRQ) (Jones et al., 

1992), το COPD Assessment Test (CAT) (Jones et al., 2009) και το COPD Control 

Questionnaire (CCQ) (van der Molen et al., 2003, Reda et al., 2010).  
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1.3.2 Αξιολόγηση ασθενών με ΧΑΠ 

 Λόγω του ότι τα προαναφερθέντα συμπτώματα δεν είναι χαρακτηριστικά μόνο της 

ΧΑΠ, θα πρέπει να γίνει μία λεπτομερής αξιολόγηση των ασθενών η οποία θα διευκολύνει 

τόσο στην αναγνώριση της παθοφυσιολογίας και την διάγνωση, όσο και στην κατανόηση 

της βαρύτητας της πάθησης. Αυτό θα οδηγήσει στην εφαρμογή της κατάλληλης 

θεραπείας σε αυτούς τους ασθενείς.  

 Η αξιολόγηση των ασθενών ξεκινά με την υποκειμενική αξιολόγηση, η οποία 

περιλαμβάνει την εξέταση του ιστορικού του ασθενή, μέσα από το ιατρικό αρχείο και από 

συνέντευξη του ιδίου (Reid and Chung, 2004). Μέσα από αυτήν θα πρέπει να 

αξιολογηθούν η πιθανή έκθεση σε παράγοντες κινδύνου οι οποίες μπορούν να 

οδηγήσουν σε ΧΑΠ (π.χ. κάπνισμα), το προηγούμενο ιατρικό ιστορικό και η φαρμακευτική 

αγωγή και το οικογενειακό ιστορικό σχετικά με αναπνευστικές παθήσεις. Ακολούθως θα 

πρέπει να γίνει αναγνώριση και καταγραφή των συμπτωμάτων καθώς και των 

χαρακτηριστικών αυτών (π.χ. πότε ξεκίνησαν, πόσο συχνά εμφανίζονται, ποιοι 

παράγοντες προκαλούν την εμφάνιση τους κλπ). Επιπλέον πρέπει να γίνει καταγραφή 

παροξύνσεων και νοσηλείας των ασθενών καθώς και των συνοδών παθήσεων που 

πιθανόν να εμφανιστούν. Τέλος θα πρέπει να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις που έχει στη 

ζωή του κάθε ασθενή η πάθηση αυτή, όπως η μείωση της λειτουργικότητας του, οι 

επαγγελματικές και οικονομικές επιπτώσεις καθώς και ψυχοκοινωνικές διαταραχές όπως 

το άγχος, η κατάθλιψη και η απομόνωση (Reid and Chung, 2004, Currie and Legge, 2006, 

Currie, 2011, GOLD, 2016). 

 Ακολούθως θα πρέπει να γίνει η αντικειμενική αξιολόγηση του ασθενή, η οποία 

περιλαμβάνει τη φυσική εξέταση και την ακρόαση. Κατά την παρατήρηση μπορεί να 

διαπιστωθούν παραμορφώσεις του θωρακικού τοιχώματος, κυάνωση, εκπνοή με 

μισόκλειστα χείλη, χρήση των επικουρικών μυών κατά την αναπνοή οι οποίες είναι 

σχετίζονται με προχωρημένη ΧΑΠ. Επιπλέον θα πρέπει να αναζητούνται σημεία άλλων 

παθήσεων, οι οποίες συνδέονται με τη ΧΑΠ, όπως τα οιδήματα των κάτω άκρων και η 

διάταση των σφαγίτιδων τα οποία εμφανίζονται σε καρδιακή ανεπάρκεια (Currie and 

Legge, 2006, Currie, 2011). Ακόμη κατά την ακρόαση των πνευμόνων μπορεί να 

ακούσουμε μειωμένους αναπνευστικούς ήχους ή ήχους που συνδέονται συνήθως με 
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απόφραξη αεραγωγών, όπως ο συριγμός και οι ρόγχοι (Frownfelter and Dean, 2006, 

Currie and Legge, 2006, Currie, 2011). Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και η φυσική εξέταση 

αποτελεί σημαντικό κομμάτι της αξιολόγησης των ασθενών, πολλές φορές σημεία που 

υποδηλώνουν τη μειωμένη ροή αέρα εμφανίζονται μόνο σε σοβαρή ΧΑΠ (Loveridge et 

al., 1986, Kesten and Chapman, 1993), οπότε η απουσία τους δεν πρέπει να αποκλείει 

την πάθηση (Currie and Legge, 2006, Currie, 2011, GOLD, 2016).  

 Η απουσία συμπτωμάτων μπορεί να καθυστερήσει την διάγνωση της ΧΑΠ. Για το 

λόγο αυτό θα πρέπει σε κάθε ασθενή που υπάρχει υποψία για ΧΑΠ να γίνεται και 

σπιρομέτρηση. Η σπιρομέτρηση αποτελεί μία αντικειμενική και αξιόπιστη μέθοδο για 

εντοπισμό της μείωσης της ροής του αέρα (GOLD, 2016). Με την μέθοδο αυτή κατά τη 

βίαια εκπνοή αξιολογείται ο όγκος του αέρα που αποβάλλεται από το σημείο της μέγιστης 

εισπνοής (βίαιη ζωτική χωρητικότητα – FVC) και ο όγκος του αέρα που εκπνέεται βίαια 

στο 1ο δευτερόλεπτο (Forced Expiratory Volume in 1 second - FEV1). Οι 2 αυτές 

μετρήσεις καθώς και ο δείκτης Tiffeneau (FEV1/FVC) είναι σημαντικά στοιχεία για την 

διάγνωση της ΧΑΠ, αφού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με τις τιμές αναφοράς 

βάση του φύλου, της ηλικίας, του ύψους και της φυλής (εικόνα 2). Συγκεκριμένα όταν ο 

δείκτης Tiffeneau είναι κάτω από 0,7 και οι τιμές του FEV1 κάτω από 80% τότε έχουμε 

σίγουρη διάγνωση ΧΑΠ (Currie, 2011). Σύμφωνα με την ταξινόμηση του GOLD όταν 

ισχύει η σχέση FEV1/FVC < 0,7, τότε οι τιμές του FEV1 καθορίζουν τη σοβαρότητα της 

πάθησης (Εικόνα 3). 

 

Εικόνα 2: Σπιρομέτρηση σε ασθενείς με ΧΑΠ σε σύγκριση με υγιή άτομα. (Πηγή - GOLD, 2016 p.13) 
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Εικόνα 3: Ταξινόμηση GOLD για τη σοβαρότητα της ΧΑΠ. (Πηγή - Vestbo et al., 2013 p.351) 

 Πέραν των προαναφερθέντων υπάρχουν και κάποιες εργαστηριακές εξετάσεις οι 

οποίες μπορούν να συμβάλλουν στην αξιολόγηση και διάγνωση της ΧΑΠ. Η ακτινογραφία 

θώρακα αποτελεί μία μέθοδο εξέτασης η οποία μπορεί να φανερώσει την ύπαρξη 

ατελεκτασίας και την υπερδιάταση των πνευμόνων. Επιπλέον μέσω της ακτινογραφίας 

μπορούν να αποκλειστούν άλλες αιτίες εκδήλωσης αναπνευστικών συμπτωμάτων όπως 

για παράδειγμα η πνευμονική ίνωση ή η βρογχεκτασία καθώς και να διαγνωστούν 

συνοδές παθήσεις όπως η καρδιακή ανεπάρκεια και η πνευμονική υπέρταση (Currie, 

2011, GOLD, 2016). Άλλες εργαστηριακές εξετάσεις που μπορεί να γίνουν είναι και η 

πληθυσμογραφία για διάγνωση των όγκων και χωρητικοτήτων των πνευμόνων (GOLD, 

2016) και η οξυμετρία και η ανάλυση αερίων αίματος για την διάγνωση της αναπνευστικής 

ανεπάρκειας και την καθοδήγηση της χρήσης συμπληρωματικού οξυγόνου (Kelly et al., 

2001, GOLD, 2016). Τέλος ο έλεγχος για έλλειψη της α1-αντιτριψίνης ειδικά σε νέα άτομα 

μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση της ΧΑΠ (WHO, 1997, Currie, 2011, GOLD, 2016). 

1.4 Θεραπεία 

 Η θεραπεία της ΧΑΠ είναι κυρίως συντηρητική και έχει στοχεύει στην μείωση των 

συμπτωμάτων, στη βελτίωση της λειτουργίας των πνευμόνων, της λειτουργικότητας των 

ασθενών καθώς και της ποιότητας ζωής τους (Nici et al., 2006, Ries et al., 2007). 

Διακρίνεται σε 2 κατηγορίες, την φαρμακευτική και την μη φαρμακευτική θεραπεία. Η 

φαρμακευτική θεραπεία από μόνη της δεν είναι ικανή να επιτύχει τα επιθυμητά 

αποτελέσματα και για το λόγο αυτό πρέπει να δίνεται σημαντική έμφαση στη μη 

φαρμακευτική θεραπεία (Currie and Douglas, 2006, Currie, 2011). Η τελευταία γίνεται 

μέσα από οργανωμένα κέντρα πνευμονικής αποκατάστασης και αποσκοπεί στην ολιστική 
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αντιμετώπιση των προβλημάτων του ασθενή. Για το λόγο αυτό στα προγράμματα 

πνευμονικής αποκατάστασης εμπλέκονται διάφορες ειδικότητες επαγγελματιών υγείας, 

όπως γιατροί, ψυχολόγοι, φυσικοθεραπευτές, διαιτολόγοι κλπ οι οποίοι απαρτίζουν μία 

διεπιστημονική  ομάδα αποκατάστασης. 

 Για την διερεύνηση της επίδρασης των προγραμμάτων αποκατάστασης έχουν 

διεξαχθεί αρκετές μελέτες με  πολύ καλά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τις Πρόσφατες 

κατευθυντήριες οδηγίες του British Thoracic Society., (2013) φαίνεται ότι τα προγράμματα 

αυτά μπορούν να βελτιώσουν την ικανότητα άσκησης, την ποιότητα ζωής και να 

μειώσουν τη δύσπνοια και τις ψυχολογικές επιπτώσεις της πάθησης (Grade A, Evidence 

level 1) (Bolton et al., 2013).  

Τα προγράμματα πνευμονικής αποκατάστασης περιέχουν θεραπευτικές 

παρεμβάσεις όπως υποστήριξη για διακοπή του καπνίσματος, άσκηση, ενημέρωση και 

εκπαίδευση του ασθενή, πρόγραμμα διατροφής και ψυχοκοινωνική υποστήριξη (GOLD 

2016). Για την επίτευξη των πιο πάνω βελτιώσεων τα προγράμματα αυτά προτείνεται ότι 

πρέπει να έχουν μία διάρκεια 6 – 12 εβδομάδων, με τουλάχιστον 12 εποπτευόμενες 

συνεδρίες (Grade A) (Bolton et al., 2013). Τα προγράμματα αυτά γίνονται κυρίως σε 

εξειδικευμένα κέντρα αποκατάστασης, παρόλα αυτά μπορούν να γίνουν και κατ οίκον, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι καλό να υπάρχει εποπτεία. Τα αποτελέσματα της 

αποκατάστασης φαίνεται ότι διαρκούν (σε κάποιο βαθμό) μέχρι 1 χρόνο μετά το τέλος του 

προγράμματος. Για το λόγο αυτό προτείνεται η συνέχιση της άσκησης μετά το τέλος του 

προγράμματος και η επανάληψη του προγράμματος μετά από 1 χρόνο (Bolton et al., 

2013).   

Η διακοπή του καπνίσματος παίζει σημαντικό ρόλο στην επιβράδυνση της εξέλιξης 

της πάθησης (Currie, 2011, Hogg, 2004) (εικόνα 4). Για την διακοπή του καπνίσματος 

έχουν προταθεί αρκετοί τρόποι με αρκετά θετικά αποτελέσματα. Η χρήση κάποιων 

φαρμακευτικών σκευασμάτων όπως προϊόντα αντικατάστασης νικοτίνης (π.χ. τσίχλες, 

τσιρότα κλπ) και η χρήση ανταγωνιστών νικοτίνης (π.χ. Varenicline) ή αντικαταθλιπτικών 

φαρμάκων (π.χ. Bupropion και Nortriptyline) έχει φάνει ότι μπορούν να βοηθήσουν στη 

διακοπή του καπνίσματος (Jorenby et al., 1999, Tashkin et al., 2001, Tashkin et al., 2011, 

Lancaster et al., 2000, Tonnesen et al., 2006). Επιπλέον η καθοδήγηση και οι συμβουλές 

από κάποιον επαγγελματία υγείας καθώς και η κοινωνική στήριξη από επαγγελματίες 
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υγείας ή άτομα του περιβάλλοντος του ασθενή μπορούν να συμβάλουν στη διακοπή του 

καπνίσματος (Baillie et al., 1994, GOLD, 2016).    

 

Εικόνα 4: Το ποσοστό μείωσης του FEV1 σε καπνιστές και πρώην καπνιστές. (Πηγή - Hogg, 2004 p. 

709)   

Η άσκηση αποτελεί σημαντικό κομμάτι της πνευμονικής αποκατάστασης αφού 

φαίνεται ότι από μόνη της είναι ικανή να βελτιώσει την ικανότητα άσκησης, τη βελτίωση 

των συμπτωμάτων και την ποιότητα ζωής εξαιτίας βελτιώσης ή αποκατάστασης των 

παθοφυσιολογικών μηχανισμών που προκαλούνται από την ΧΑΠ στους σκελετικούς 

μύες (Nici et al., 2006). Για την επίτευξη των πιο πάνω βελτιώσεων θα πρέπει να γίνεται 

ένας συνδυασμός αερόβιας άσκησης με ασκήσεις αντίστασης. Η αερόβια άσκηση μπορεί 

να είναι είτε συνεχής είτε αερόβια, ανάλογα με τις προτιμήσεις του θεραπευτή ή του 

ασθενή. Η συχνότητα της άσκησης είναι καλό να γίνεται τουλάχιστον 2 φορές την 

εβδομάδα, για τουλάχιστον 6 εβδομάδες (Bolton et al., 2013). Ιδανικότερες μορφές 

αερόβιας άσκησης αποτελούν το περπάτημα και η άσκηση σε στατικό ποδήλατο (Spruit 

et al., 2013). Η εκγύμναση των άνω άκρων φαίνεται να βελτιώνει την λειτουργικότητα των 

χεριών, παρόλο που υπάρχουν κάποια αντικρουόμενα αποτελέσματα (Costi et al., 2009b, 

Janaudis-Ferreira et al., 2009, Pan et al., 2012, Spruit et al., 2013).  

 Η ενημέρωση και εκπαίδευση του ασθενή σχετικά με την πάθηση του και την 

διαχείριση της αποτελεί άλλο ένα στοιχείο της αποκατάστασης. Η εκπαίδευση θα πρέπει 

να αποσκοπεί στην υποστήριξη του ασθενή, στην αλλαγή των συνηθειών του (π.χ. 
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κάπνισμα) και στην υποβοήθηση της αυτό – διαχείρισης της πάθησης (Bolton et al., 

2013). Στην εκπαίδευση θα πρέπει να περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κάποιες γενικές 

πληροφορίες σχετικά με τη ΧΑΠ, τρόπους διακοπής του καπνίσματος, επεξήγηση των 

μεθόδων θεραπείας και τρόπους αυτοδιαχείρισης της πάθησης (Bolton et al., 2013) 

(Εικόνα 5).    

 

Εικόνα 5: Τα στοιχεία που μπορεί να περιλαμβάνει η ενημέρωση και εκπαίδευση των ασθενών στο 

πρόγραμμα πνευμονικής αποκατάστασης. (Πηγή - Bolton et al., 2013, Appendix H p.ii30)  

 Οι ασθενείς με ΧΑΠ μπορεί να είναι είτε λιποβαρείς (δείκτης BMI < 18,5), όπου 

υπάρχει συνήθως εμφύσημα (pink buffers), είτε παχύσαρκοι (δείκτης BMI > 30), όπου 

υπάρχει συνήθως χρόνια βρογχίτιδα (blue bloaters) (Currie, 2011). Για το λόγο αυτό η 

διατροφική υποστήριξη και καθοδήγηση αποτελεί σημαντικό κομμάτι της αποκατάστασης 

τους. Παρόλα αυτά κανένα ορμονικό ή διατροφικό συμπλήρωμα δεν προτείνεται μέχρι 

στιγμής για την αποκατάσταση αυτών των ασθενών (Bolton et al., 2013).  

1.4.1 Άλλα είδη θεραπείας 

 Η μακροχρόνια χορήγηση οξυγόνου (>15 ώρες / ημέρα) σε ασθενείς με ΧΑΠ οι 

οποίοι παρουσιάζουν χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια φαίνεται ότι βελτιώνει τα 

ποσοστά επιβίωσης (Stoller et al., 2010, GOLD, 2016). Επιπλέον η χορήγηση 

συμπληρωματικού οξυγόνου κατά τη διάρκεια άσκησης συστήνεται από τις 

κατευθυντήριες οδηγίες για όλους τους ασθενείς που συμμετέχουν σε προγράμματα 

αποκατάστασης (Bolton et al., 2013). 
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 Ο μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός (non-invasive ventilation – NIV) 

χρησιμοποιείται συχνά σε ασθενείς με ΧΑΠ οι οποίοι εμφανίζουν χρόνια αναπνευστική 

ανεπάρκεια ή υπνική άπνοια. Παρόλα αυτά τα κλινικά αποτελέσματα αυτού του είδους 

παρέμβασης είναι αντιφατικά ειδικά στην κατάσταση της υγείας και την επιβίωση (Struik 

et al., 2014a, Struik et al., 2014b, Kohnlein et al., 2014). Η χρήση του NIV κατά τη διάρκεια 

άσκησης στο πρόγραμμα αποκατάστασης δεν προτείνεται παρά μόνο σε ασθενείς οι 

οποίοι το χρησιμοποιούν καθημερινά στο σπίτι (Bolton et al., 2013). 

1.4.2 Φαρμακευτική θεραπεία 

  Για την μείωση των συμπτωμάτων και των παροξύνσεων καθώς και την βελτίωση 

της υγείας και της λειτουργικότητας των ασθενών χρησιμοποιείται η φαρμακευτική 

θεραπεία. Τα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται συνήθως σε ασθενείς με ΧΑΠ είναι τα 

βρογχοδιασταλτικά (β2 αγωνιστές, αντιχοληνεργικά και μεθυλξανθίνες), αντιφλεγμονώδη 

(κορτικοστεροειδή και αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης-4) καθώς και συνδυασμοί 

αυτών (GOLD, 2016).  

Τα βρογχοδιασταλτικά επιδρούν στους μύες που βρίσκονται στους βρόγχους, 

χαλαρώνοντας τους και έτσι διευρύνουν τους αεραγωγούς και επιτρέπουν ευκολότερη 

ροή (έξοδο) του αέρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το «άδειασμα» των πνευμόνων από 

αέρα, τη μείωση της υπερδιάτασης και ταυτόχρονα της δύσπνοιας και την βελτίωση της 

ικανότητας άσκησης (O'Donnell et al., 2004, O'Donnell et al., 2006). Η χορήγηση τους 

πριν από την έναρξη άσκησης σε ασθενείς με περιορισμό της ροής του αέρα μπορεί να 

βοηθήσει στη μείωση της δύσπνοιας και βελτίωση της απόδοσης κατά την άσκηση (Nici 

et al., 2006). Η διάρκεια της δράσης τους είναι προσωρινή (GOLD, 2016).  

Τα εισπνεόμενα αντιφλεγμονώδη χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της 

φλεγμονής των πνευμόνων αλλά και της συστηματικής φλεγμονής. Συνήθως 

χρησιμοποιούνται σε ασθενείς με FEV1 < 60% ή σε εξάρσεις (GOLD, 2016). Τα 

αποτελέσματα τους σε αυτές τις περιπτώσεις είναι βελτίωση των συμπτωμάτων, της 

λειτουργίας των πνευμόνων, της ποιότητας ζωής και μείωσης της συχνότητας των 

παροξυσμών (Calverley et al., 2003a, Calverley et al., 2003b, Calverley et al., 2007, 

Mahler et al., 2002, Jones et al., 2003, Szafranski et al., 2003, Spencer et al., 2004). 
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Επιπλέον η χρήση τους σε ένα παροξυσμό ΧΑΠ μειώνει τη διάρκεια παραμονής στο 

νοσοκομείο (Renkema et al., 1996, Rice et al., 2000, GOLD, 2016). Παρόλα αυτά η 

συστηματική χρήση εισπνεόμενων αντιφλεγμονωδών σχετίζεται με κάποιες ανεπιθύμητες 

επιδράσεις, όπως η καντιντίαση του στόματος, η βραχνή φωνή και οι μώλωπες στο δέρμα 

(Pauwels et al., 1999, Burge et al., 2000) ενώ αυξάνει τις πιθανότητες πνευμονίας (Singh 

et al., 2009), και για τον λόγο αυτό δεν συνίσταται η συστηματική χορήγηση της (GOLD, 

2016, Suissa et al., 2015). 

Πέραν της τυπικής φαρμακευτικής αγωγής, οι ασθενείς με ΧΑΠ πολλές φορές 

χρειάζονται και φάρμακα για την αντιμετώπιση συνοδών παθήσεων, επιπλοκών ή 

συμπτωμάτων της ΧΑΠ. Για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν βλεννολυτικά (Decramer et al., 2005, Zheng et al., 2008, Tse et al., 

2013). Για την πρόληψη ή θεραπεία συνοδών παθήσεων μπορούν να χορηγηθούν 

εμβόλιο της γρίπης (Wongsurakiat et al., 2003, Wongsurakiat et al., 2004), θεραπεία για 

αύξηση της α1 αντιθριψίνης (GOLD, 2016). Τέλος σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να 

χορηγηθεί μορφίνη για την ανακούφιση από την δύσπνοια σε ασθενείς με πολύ σοβαρή 

ΧΑΠ (Poole et al., 1998, GOLD, 2016, Varkey, 2010, Carlucci et al., 2012).    

Η δοσολογία των φαρμάκων θα πρέπει να εξατομικεύεται σε κάθε ασθενή βάση 

της σοβαρότητας των συμπτωμάτων του, τον βαθμό μείωσης της ροής του αέρα και τη 

συχνότητα και σοβαρότητα των παροξύνσεων. Επιπλέον θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι 

για πιθανές παρενέργειες καθώς και να λαμβάνονται υπόψη οι αλληλεπιδράσεις με άλλα 

φάρμακα (GOLD, 2016). Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι η δράση των φαρμάκων είναι 

προσωρινή και κανένα από αυτά δεν μπορεί να βελτιώσει μακροπρόθεσμα την 

πνευμονική λειτουργία (Anthonisen et al., 1994, Pauwels et al., 1999, Vestbo et al., 1999, 

Burge et al., 2000).  

1.4.3 Χειρουργική Αποκατάσταση 

 Σε περιπτώσεις όπου η συντηρητική θεραπεία αποτύχει και σε ασθενείς με σοβαρή 

ΧΑΠ μπορούν να εφαρμοστούν χειρουργικές θεραπείες για την αποκατάσταση τους. Η 

κύρια επέμβαση που εφαρμόζεται σήμερα είναι η εκτομή εμφυσηματικών κύστεων 
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(Bullectomy) με σκοπό την αποσυμπίεση του πνεύμονα σε περιπτώσεις εμφυσήματος, οι 

οποίες δεν συμμετέχουν στην ανταλλαγή αερίων (GOLD, 2016).    

Περιγραφή Προβλήματος 

Μία από τις πιο κύριες εξωπνευμονικές διαταραχές της ΧΑΠ είναι οι αλλαγές στο 

μυικό σύστημα, οι οποίες προκαλούν δυσλειτουργία των μυών και οδηγούν στη λεγόμενη 

«σκελετική μυοπάθεια» (MacNee, 2006, Currie, 2011, GOLD, 2016). Οι αλλαγές των 

σκελετικών μυών, όπως για παράδειγμα η ατροφία και η αδυναμία, σχετίζονται με την 

μείωση της λειτουργικής δραστηριότητας αυτών των ασθενών (Wust and Degens, 2007).  

 Το μυικό σύστημα των κάτω άκρων παρουσιάζει σε μεγαλύτερο βαθμό τις αλλαγές 

αυτές σε σχέση με τους μύες των άνω άκρων. Η δομή και λειτουργία των σκελετικών 

μυών των άνω άκρων φαίνεται ότι «διατηρείται» για 2 λόγους, οι οποίοι βασίζονται στη 

«θεωρία των διαμερισμάτων» (compartment theory). Πρώτον επειδή οι μύες αυτοί 

εκτελούν (αναγκαστικά) κάποιες βασικές καθημερινές δραστηριότητες και δεύτερον λόγω 

του ότι αρκετοί από τους μύες αυτούς λειτουργούν και σαν αναπνευστικοί μύες (Gea et 

al., 2001a). Παρόλα αυτά η χρήση των άνω άκρων κατά την διάρκεια καθημερινών 

δραστηριοτήτων οδηγεί σε εμφάνιση δύσπνοιας και κόπωσης (Breslin, 1992), πράγμα 

που τελικά καθιστά ανίκανους τους ασθενείς. 

Οι λόγοι εμφάνισης πρόωρης δύσπνοιας και κόπωσης των άνω άκρων φαίνεται 

να οφείλονται σε 2 μηχανισμούς: την διαταραχή του συγχρονισμού αναπνευστικών μυών 

κοιλίας και θώρακα κατά την αναπνοή και την μείωση των αναπνεόμενων όγκων αέρα σε 

δραστηριότητες που εμπλέκονται τα άνω άκρα (Franssen et al., 2002, Gea et al., 2001a). 

Η διαταραχή συγχρονισμού οφείλεται στο γεγονός ότι κάποιοι από τους μύες των άνω 

άκρων είναι και επικουρικοί αναπνευστικοί μύες και κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων των 

άνω άκρων περιορίζεται η χρήση τους ως αναπνευστικοί μύες. Αυτό οδηγεί σε αύξηση 

του έργου του ήδη αδύναμου διαφράγματος, με αποτέλεσμα την αύξηση αναπνευστικής 

συχνότητας και την πρόκληση δύσπνοιας (Gea et al., 2001a, Miranda et al., 2011, 

McKeough et al., 2003). Επιπλέον η ανύψωση των άνω άκρων πάνω από το ύψος των 

ώμων αυξάνει την πρόσληψη οξυγόνου και την αναπνευστική συχνότητα πάνω από 50% 

της μέγιστης (Gosker et al., 2003, Velloso et al., 2003) και οδηγεί σε δυναμική 

υπερδιάταση (Gigliotti et al., 2005). Η αύξηση της αναπνευστικής συχνότητας, η οποία 
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προκαλείται τόσο από την ανύψωση των άκρων όσο και από τη δυσλειτουργία του 

διαφράγματος, οδηγεί σε μείωση των εισπνεόμενων όγκων αέρα (Miranda et al., 2011, 

McKeough et al., 2003) και σε κόπωση των μυών (Gosker et al., 2003, Velloso et al., 

2003). Επίσης η δυναμική υπερδιάταση σχετίζεται με την εμφάνιση δύσπνοιας (Colucci 

et al., 2010, O'Donnell and Laveneziana, 2007). 

Σε αρκετά προγράμματα πνευμονικής αποκατάστασης εφαρμόζεται και η 

εκγύμναση των άνω άκρων με σκοπό τη βελτίωση των αλλαγών και των συμπτωμάτων 

των ασθενών. Παρόλα αυτά πρόσφατες ανασκοπήσεις δείχνουν ότι υπάρχει 

περιορισμένος αριθμός μελετών γύρω από την εκγύμναση των άνω άκρων σε ΧΑΠ, με 

αντιφατικά αποτελέσματα (Pan et al., 2012, Janaudis-Ferreira et al., 2009, Costi et al., 

2009b). Στη συστηματική ανασκόπηση των Costi et al., (2009) φάνηκε υπάρχει 

ασυμφωνία στα αποτελέσματα των μελετών με άσκηση των άνω άκρων σε σχέση με την 

ικανότητα άσκησης, την δύσπνοια και την ποιότητα ζωής (Costi et al., 2009b). Ακόμη 

στην συστηματική ανασκόπηση των Janaudis-Ferreira (2009) διαφάνηκε ότι παρόλο που 

η εκγύμναση των άνω άκρων των ασθενών με ΧΑΠ επιφέρει βελτίωση στην αντοχή, δεν 

υπήρχαν σημαντικές διαφορές στην ποιότητα ζωής των ασθενών καθώς και στη 

δύσπνοια και την κόπωση κατά τη διάρκεια των καθημερινών δραστηριοτήτων (Janaudis-

Ferreira et al., 2009).  Τέλος στην μετά ανάλυση των Pan et al., (2012) φάνηκε ότι η 

εκγύμναση των άνω άκρων αν και είχε στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα στην μείωση 

της δύσπνοιας και κόπωσης κατά την εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων, οι 

βελτιώσεις δεν ήταν κλινικά σημαντικές αφού οι αλλαγές ήταν μικρότερες της 1 μονάδας 

στην κλίμακα Borg (Pan et al., 2012).  

 Δύο τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές έχουν δημοσιευτεί μετά από αυτές τις 

συστηματικές ανασκοπήσεις. Οι 2 αυτές μελέτες αν και δείχνουν κάποιες σημαντικές 

βελτιώσεις στις ομάδες άσκησης στην αντοχή, στη δύναμη, την ποιότητα ζωής και τα 

συμπτώματα, οι αλλαγές αυτές δεν είχαν σημαντικές διαφορές από τις ομάδες ελέγχου 

(μη άσκησης) (Elmorsy et al., 2012, Calik-Kutukcu et al., 2017). Επιπλέον στη μελέτη των 

Calik-Kutucku et al., (2017) οι καθημερινές δραστηριότητες αξιολογήθηκαν με διάφορα 

μέτρα έκβασης κάποια εκ των οποίων δεν έδειξαν σημαντικές διαφορές μετά το τέλος του 

προγράμματος αποκατάστασης (Calik-Kutukcu et al., 2017). 
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 Σημαντικά στοιχεία έχουν επίσης δημοσιευτεί σχετικά με τη συσχέτιση της 

βελτίωσης της ικανότητας για άσκηση και των καθημερινών λειτουργικών 

δραστηριοτήτων των ασθενών με ΧΑΠ. Για παράδειγμα η βελτίωση των παραμέτρων 

μυικής απόδοσης των άνω άκρων (π.χ. δύναμη, αντοχή κλπ) δεν συσχετίζονται άμεσα 

με τη βελτίωση των λειτουργικών δραστηριοτήτων των άνω άκρων (Kathiresan et al., 

2010). Επίσης σε μία άλλη μελέτη φάνηκε ότι η εξάσκηση των άνω άκρων με αντίσταση 

αν και βελτιώνει τη λειτουργία, τη δύναμη και την ικανότητα άσκησης των άνω άκρων δεν 

συνδυάζεται με μείωση της δύσπνοιας κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων (Janaudis-

Ferreira et al., 2011). 

 Στις προηγούμενες κατευθυντήριες οδηγίες για τα προγράμματα πνευμονικής 

αποκατάστασης γινόταν συγκεκριμένη αναφορά στην εκγύμναση των άνω άκρων ότι 

πρέπει να  αποτελεί μέρος του προγράμματος άσκησης των ασθενών και μάλιστα με 

grade of recommendation 1A (Ries et al., 2007, Nici et al., 2006). Παρόλα αυτά στις πιο 

πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες δεν γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στην 

συμπερίληψη της άσκησης των άνω άκρων στα προγράμματα αποκατάστασης (Spruit et 

al., 2013, Bolton et al., 2013).  

Γενικότερα φαίνεται ότι παρόλο που το μυϊκό σύστημα των άνω άκρων αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα για πρόκληση δύσπνοιας και ανικανότητας εκτέλεσης 

καθημερινών δραστηριοτήτων, η βελτίωση του μέσα από ένα πρόγραμμα άσκησης είναι 

αμφισβητούμενη και δεν προτείνεται η εξάσκηση από τις κατευθυντήριες οδηγίες. 

Επιπλέον οι μελέτες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφέρει να διευκρινίσουν 

κατά πόσον υπάρχει κάποιο ιδανικό είδος άσκησης άνω άκρων που να επιφέρει 

σημαντικές βελτιώσεις σε αυτούς τους ασθενείς. Η περαιτέρω διερεύνηση της 

αποτελεσματικότητας της άσκησης άνω άκρων αλλά και του είδους άσκησης, ειδικά σε 

σχέση με τις καθημερινές λειτουργικές δραστηριότητες αλλά και την ποιότητα ζωής των 

ασθενών με ΧΑΠ είναι αναγκαία βάση των πιο πάνω ευρημάτων.  

 

 



 

28 
 

Σκοπός της διδακτορικής διατριβής 

Ο σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν να διερευνήσει κατά πόσο η 

άσκηση στα άνω άκρα μπορεί να προκαλέσει σημαντικές βελτιώσεις στο μυϊκό σύστημα, 

τα συμπτώματα, την ποιότητα ζωής, αλλά και τη λειτουργικότητα ασθενών με Χ.Α.Π. Πιο 

συγκεκριμένα στόχος της έρευνας ήταν να συγκρίνει δύο είδη άσκησης στα άνω άκρα 

(αερόβια άσκηση αντοχής, σε συνδυασμό με άσκηση αντίστασης και αερόβια άσκηση 

αντοχής) στα πιο κάτω μέτρα έκβασης: 

• τη δύναμη λαβής,  

• τη δύναμη δικεφάλου βραχιονίου,  

• τη δύναμη τρικεφάλου βραχιονίου,  

• τη δύσπνοια μέσω της τροποποιημένης κλίμακας του Borg,  

• την κόπωση μέσω της τροποποιημένης κλίμακας Borg,  

• την ποιότητα ζωής με τις κλίμακες του St George και την κλίμακα αξιολόγησης 

χρόνιας αποφρακτικής πνευμονικής νόσου (CAT) 

• τις λειτουργίες καθημερινής ζωής και τέλος  

• την αξιοπιστία της δύναμης λαβής. 

Ανάγκη διεξαγωγής της διδακτορικής διατριβής 

Είναι γνωστό ότι οι ασθενείς με ΧΑΠ εμφανίζουν τόσο μυική δυσλειτουργία στους 

περιφερικούς μύες, όσο και διαταραχές του αναπνευστικού έργου κατά την κίνηση των 

άνω άκρων πάνω από το επίπεδο της κεφαλής. Από την άλλη πλευρά οι ασκήσεις άνω 

άκρων δεν είναι σαφής κατά πόσον μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές βελτιώσεις, 

αφού η υφιστάμενη βιβλιογραφία παρουσίαζει αντικρουόμενα αποτελέσματα. Επιπλέον 

οι πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες δεν κάνουν σαφή αναφορά κατά πόσον θα πρέπει 

οι ασκήσεις άνω άκρων να εφαρμόζονται στα προγράμματα αποκατάστασης ασθενών με 

ΧΑΠ, ενώ μία πρόσφατη μετα ανάλυση αναφέρει ότι το είδος της άσκησης ίσως να παίζει 

σημαντικό ρόλο ως προς την αποτελεσματικότητα αυτής της παρέμβασης. Βάση των πιο 

πάνω φαίνεται να υπάρχει σαφής ανάγκη διερεύνησης τόσο της αποτελέσματικότητας 

των ασκήσεων άνω άκρων όσο και της διερεύνησης του ιδανικού είδους άσκησης. Για το 
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λόγο αυτό η μελέτη αυτή είναι η μοναδική που προσπαθεί να σύγκρινει δύο ομάδων που 

θα εκτελούν αυτά τα είδη άσκησης.   

 

Στατιστικές υποθέσεις: 

 

• Δεν θα παρατηρηθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ομάδα των ασθενών 

που ασκούνταν με συνδυασμένη άσκηση, πριν και μετά την παρέμβαση στη 

δύναμη του δικεφάλου βραχιονίου,  

 

• Δεν θα παρατηρηθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ομάδα των ασθενών 

που ασκούνταν με αντιστάσεις, πριν και μετά την παρέμβαση στη δύναμη του 

δικεφάλου βραχιονίου,    

 

• Δεν θα παρατηρηθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων 

άσκησης (ασθενών που ασκούνταν με αντιστάσεις και αυτών που ασκούνταν με 

συνδυασμένη άσκηση), πριν και μετά την παρέμβαση στη δύναμη του δικεφάλου 

βραχιονίου.    

 

• Δεν θα παρατηρηθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ομάδα των ασθενών 

που ασκούνταν με συνδυασμένη άσκηση, πριν και μετά την παρέμβαση στη 

δύναμη του τρικεφάλου βραχιονίου,  

 

• Δεν θα παρατηρηθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ομάδα των ασθενών 

που ασκούνταν με αντιστάσεις, πριν και μετά την παρέμβαση στη δύναμη του 

τρικεφάλου βραχιονίου,    

 

• Δεν θα παρατηρηθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων 

άσκησης (ασθενών που ασκούνταν με αντιστάσεις και αυτών που ασκούνταν με 

συνδυασμένη άσκηση), πριν και μετά την παρέμβαση στη δύναμη του τρικεφάλου 

βραχιονίου.    
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• Δεν θα παρατηρηθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ομάδα των ασθενών 

που ασκούνταν με συνδυασμένη άσκηση, πριν και μετά την παρέμβαση στη  

δύσπνοια μέσω της τροποποιημένης κλίμακας του Borg. 

 

• Δεν θα παρατηρηθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ομάδα των ασθενών 

που ασκούνταν με αντιστάσεις, πριν και μετά την παρέμβαση στη δύσπνοια μέσω 

της τροποποιημένης κλίμακας του Borg.    

 

• Δεν θα παρατηρηθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων 

άσκησης (ασθενών που ασκούνταν με αντιστάσεις και αυτών που ασκούνταν με 

συνδυασμένη άσκηση), πριν και μετά την παρέμβαση στη δύσπνοια μέσω της 

τροποποιημένης κλίμακας του Borg.   

 

• Δεν θα παρατηρηθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ομάδα των ασθενών 

που ασκούνταν με συνδυασμένη άσκηση, πριν και μετά την παρέμβαση στην 

κόπωση μέσω της τροποποιημένης κλίμακας Borg,  

 

• Δεν θα παρατηρηθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ομάδα των ασθενών 

που ασκούνταν με αντιστάσεις, πριν και μετά την παρέμβαση στην κόπωση μέσω 

της τροποποιημένης κλίμακας Borg,  

 

• Δεν θα παρατηρηθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων 

άσκησης (ασθενών που ασκούνταν με αντιστάσεις και αυτών που ασκούνταν με 

συνδυασμένη άσκηση), πριν και μετά την παρέμβαση στην κόπωση μέσω της 

τροποποιημένης κλίμακας του Borg.    

 

• Δεν θα παρατηρηθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ομάδα των ασθενών 

που ασκούνταν με συνδυασμένη άσκηση, πριν και μετά την παρέμβαση στην 

ποιότητα ζωής με την κλίμακα του St George. 
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• Δεν θα παρατηρηθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ομάδα των ασθενών 

που ασκούνταν με αντιστάσεις, πριν και μετά την παρέμβαση  στην ποιότητα ζωής 

με την κλίμακα του St George. 

 

• Δεν θα παρατηρηθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων 

άσκησης (ασθενών που ασκούνταν με αντιστάσεις και αυτών που ασκούνταν με 

συνδυασμένη άσκηση), πριν και μετά την παρέμβαση στην ποιότητα ζωής με την 

κλίμακα του St George.        

 

• Δεν θα παρατηρηθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ομάδα των ασθενών 

που ασκούνταν με συνδυασμένη άσκηση, πριν και μετά την παρέμβαση στην 

ποιότητα ζωής με την κλίμακα του St George. 

 

• Δεν θα παρατηρηθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ομάδα των ασθενών 

που ασκούνταν με αντιστάσεις, πριν και μετά την παρέμβαση  στην ποιότητα ζωής 

με την κλίμακα του St George. 

 

• Δεν θα παρατηρηθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων 

άσκησης (ασθενών που ασκούνταν με αντιστάσεις και αυτών που ασκούνταν με 

συνδυασμένη άσκηση), πριν και μετά την παρέμβαση στην ποιότητα ζωής με την 

κλίμακα του St George.        

 

• Δεν θα παρατηρηθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ομάδα των ασθενών 

που ασκούνταν με συνδυασμένη άσκηση, πριν και μετά την παρέμβαση στην 

ποιότητα ζωής με την κλίμακα αξιολόγησης χρόνιας αποφρακτικής πνευμονικής 

νόσου. 

 

• Δεν θα παρατηρηθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ομάδα των ασθενών 

που ασκούνταν με αντιστάσεις, πριν και μετά την παρέμβαση  στην ποιότητα ζωής 

με την κλίμακα αξιολόγησης χρόνιας αποφρακτικής πνευμονικής νόσου. 
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• Δεν θα παρατηρηθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων 

άσκησης (ασθενών που ασκούνταν με αντιστάσεις και αυτών που ασκούνταν με 

συνδυασμένη άσκηση), πριν και μετά την παρέμβαση στην ποιότητα ζωής με την 

κλίμακα  αξιολόγησης χρόνιας αποφρακτικής πνευμονικής νόσου. 

    

• Δεν θα παρατηρηθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ομάδα των ασθενών 

που ασκούνταν με συνδυασμένη άσκηση, πριν και μετά την παρέμβαση  στις  

λειτουργίες της καθημερινής ζωής. 

 

• Δεν θα παρατηρηθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ομάδα των ασθενών 

που ασκούνταν με αντιστάσεις, πριν και μετά την παρέμβαση στις  λειτουργίες της 

καθημερινής ζωής. 

 

• Δεν θα παρατηρηθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων 

άσκησης (ασθενών που ασκούνταν με αντιστάσεις και αυτών που ασκούνταν με 

συνδυασμένη άσκηση), πριν και μετά την παρέμβαση στις λειτουργίες της 

καθημερινής ζωής. 

 

• Δεν θα παρατηρηθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ομάδα των ασθενών 

που ασκούνταν με συνδυασμένη άσκηση, πριν και μετά την παρέμβαση στις  

λειτουργίες της καθημερινής ζωής. 

 

 

• Δεν θα παρατηρηθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ομάδα των ασθενών 

που ασκούνταν με αντιστάσεις, πριν και μετά την παρέμβαση στις  λειτουργίες της 

καθημερινής ζωής. 

 

• .Δεν θα παρατηρηθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων 

άσκησης (ασθενών που ασκούνταν με αντιστάσεις και αυτών που ασκούνταν με 

συνδυασμένη άσκηση), πριν και μετά την παρέμβαση στις λειτουργίες της 

καθημερινής ζωής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Εισαγωγή 

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) αποτελεί μία αναπνευστική 

πάθηση με υψηλά ποσοστά νοσηρότητας και θνησιμότητας (Vestbo et al., 2013). Ένα 

από τα κύρια συμπτώματα της αποτελεί η δύσπνοια, η οποία επηρεάζει την ικανότητα 

των ασθενών να εκτελούν τις καθημερινές τους δραστηριότητες (O'Donnell and 

Laveneziana, 2007). Συγκεκριμένα οι καθημερινές δραστηριότητες κατά τις οποίες γίνεται 

ανύψωση των άνω άκρων πάνω από το επίπεδο των ώμων μπορούν να διαταράξουν 

τον φυσιολογικό ρυθμό αναπνοής και να προκαλέσουν υπερδιάταση των πνευμόνων 

(Gigliotti et al., 2005), η οποία μπορεί να προκαλέσει δύσπνοια στους ασθενείς με ΧΑΠ 

(O'Donnell and Laveneziana, 2007, Colucci et al., 2010). Επιπλέον παθολογικές αλλαγές 

του μυικού συστήματος οι οποίες παρατηρούνται σε αυτούς τους ασθενείς, όπως η 

μείωση της μυικής μάζας και της δύναμης (Maltais et al., 2014) συμβάλλουν στην 

εμφάνιση δύσπνοιας και πρόωρης κόπωσης (Kobayashi et al., 2000, Gea et al., 2001a). 

Για τους πιο πάνω λόγους οι ασθενείς με ΧΑΠ τελικά αποφεύγουν να εκτελούν 

δραστηριότητες οι οποίες εκτελούνται από τα άνω άκρα (π.χ. μαγείρεμα, οδήγηση κλπ) 

με σκοπό να αποφύγουν την εμφάνιση της δύσπνοιας (Tangri and Woolf, 1973, Breslin, 

1992).  

Τα προγράμματα πνευμονικής αποκατάστασης τα οποία εφαρμόζονται σε ΧΑΠ 

και περιλαμβάνουν άσκηση, μπορούν να μειώσουν τόσο την δύσπνοια όσο και την 

κόπωση καθώς επίσης και να βελτιώσουν την ικανότητα άσκησης και την ποιότητα ζωής 

αυτών των ασθενών (Bolton et al., 2013). Παρόλα αυτά προηγούμενες συστηματικές 

ανασκοπήσεις σχετικές με την επίδραση της άσκησης άνω άκρων σε ασθενείς με ΧΑΠ 

έδειξαν αμφιλεγόμενα αποτελέσματα σχετικά με την επίδραση αυτής στην δύσπνοια, 

κόπωση και ποιότητα ζωής (Costi et al., 2009b, Janaudis-Ferreira et al., 2009, Pan et al., 

2012). Επίσης οι πιο πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες για πνευμονική αποκατάσταση 

δεν προτείνουν την προπόνηση των άνω άκρων στα προγράμματα αυτά (Bolton et al., 

2013, Spruit et al., 2013). Οι παραπάνω μελέτες και κατευθυντήριες οδηγίες έχουν 

δημοσιευτεί τουλάχιστον 3 χρόνια πριν. Σκοπός της συγκεκριμένης ανασκόπησης είναι 
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να διερευνήσει εάν η προπόνηση των άνω άκρων μπορεί να βελτιώσει διάφορες 

παραμέτρους όπως η εμφάνιση συμπτωμάτων, η λειτουργικότητα, η εκτέλεση 

καθημερινών δραστηριοτήτων και η ποιότητα ζωής.     

Μεθοδολογία 

      Για τον εκπλήρωση του σκοπού της ανασκόπησης έγινε αναζήτηση της 

βιβλιογραφίας μέσα από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed, Medline, CINAHL, 

SportDiscus, ScienceDirect. Δεν τέθηκε χρονολογικό πλαίσιο έναρξης αλλά 

συμπεριλήφθησαν μελέτες που είχαν δημοσιευτεί μέχρι τον Μάιο του 2016. Η αναζήτηση 

περιορίστηκε μόνο στην αγγλική βιβλιογραφία. Οι λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν 

αφορούσαν την ΧΑΠ (chronic obstructive pulmonary disease, copd, chronic airflow 

obstruction, cao) και την εκγύμναση των άνω άκρων (Upper limb exercise, Upper limb 

training, arm exercise, arm training, upper extremity exercise, upper extremity training). 

Επιπλέον έγινε αναζήτηση στις αναφορές των μελετών που βρέθηκαν για τυχόν άλλη 

συναφή βιβλιογραφία. 

Κριτήρια Εισόδου Μελετών 

Είδη μελετών 

Κριτήριο του να επιλεχθεί μία μελέτη ήταν αυτή να είναι τυχαιοποιημένη 

ελεγχόμενη δοκιμή (ΤΕΔ). Οποιοδήποτε άλλο είδος μελέτης δεν ήταν αποδεκτό για την 

ανασκόπηση αυτή. 

Δείγμα 

Το δείγμα των μελετών που θα επιλέγονταν θα έπρεπε να αποτελείται από άντρες 

ή γυναίκες άνω των 18 ετών, και να πάσχουν από ΧΑΠ οποιουδήποτε σταδίου. Η 

διάγνωση της ΧΑΠ στις μελέτες θα έπρεπε να είχε γίνει μέσα από τα κριτήρια που 

προτείνονται από την GOLD και προϋποθέτουν σπιρομετρικό έλεγχο (FEV1/FVC < 0,7 

and FEV1 < 80%) καθώς επίσης και μέσα από τα κλινικά χαρακτηριστικά της πάθησης 

(Vestbo et al., 2013).  
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Είδος Παρέμβασης  

Στις μελέτες θα έπρεπε να πραγματοποιείται ως παρέμβαση πρόγραμμα 

πνευμονικής αποκατάστασης εσωτερικών ή εξωτερικών ασθενών καθώς επίσης και κατ 

οίκον αποκατάσταση για τουλάχιστον 3 εβδομάδες. Στα προγράμματα αυτά έπρεπε να 

υπάρχει σύγκριση μεταξύ της εκγύμνασης των άνω άκρων, ως κομμάτι των 

προγραμμάτων αποκατάστασης ή ως μοναδική θεραπεία, με άλλες μορφές άσκησης 

(π.χ. άσκηση κάτω άκρων) ή με καθόλου άσκηση (ομάδες ελέγχου). Οι μελέτες που 

σύγκριναν διάφορες μορφές εκγύμνασης των άνω άκρων θεωρούνταν επίσης αποδεκτές 

για την ανασκόπηση.  

Μέτρα έκβασης   

Τα μέτρα έκβασης που των μελετών που θα συμπεριλαμβάνονταν θα έπρεπε να 

αφορούν τα συμπτώματα δύσπνοιας και κόπωσης, την λειτουργικότητα των άνω άκρων, 

την ικανότητα άσκησης, την λειτουργία των πνευμόνων, την ποιότητα ζωής και την 

ικανότητα εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων. Γενικότερα τα μέτρα έκβασης θα 

έπρεπε να αφορούν τις διάφορες μεταβολές και προσαρμογές που πιθανόν να 

επέρχονται με την άσκηση των άνω άκρων.  

Έλεγχος Ποιότητας Μελετών 

Η ποιότητα των μελετών που συμπεριλήφθηκαν σε αυτή την ανασκόπηση έγινε 

βάση μεθοδολογικών και στατιστικών κριτηρίων μέσω της κλίμακας Pedro η οποία 

θεωρείται έγκυρη και αξιόπιστη (Maher et al., 2003, de Morton, 2009). Η αξιολόγηση της 

ποιότητας των μελετών πραγματοποιήθηκε από 2 ανεξάρτητους ερευνητές. Οι μελέτες 

κατηγοριοποιήθηκαν ως υψηλής ποιότητας όταν η βαθμολογία τους ήταν μεγαλύτερη ή 

ίση με 7, μέτριας ποιότητας όταν η βαθμολογία κυμαινόταν μεταξύ 4 – 6 και χαμηλής 

ποιότητας όταν η βαθμολογία ήταν κάτω από 3. 

 Για την αξιολόγηση του επιπέδου ερευνητικής απόδειξης (level of evidence) 

χρησιμοποιήθηκε το σύστημα βαθμολόγησης του επιπέδου ερευνητικής απόδειξης των 

(van Tulder et al., 2003). Το κάθε μέτρο έκβασης αξιολογήθηκε ξεχωριστά σύμφωνα με 

τον αριθμό και την ποιότητα μελετών που πραγματοποιήθηκαν για να το ελέγξουν. Αυτό 

έγινε με σκοπό να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της προπόνησης των άνω άκρων 
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έναντι άλλων παρεμβάσεων (ή μη παρέμβασης) ξεχωριστά για κάθε μέτρο έκβασης. 

«Σημαντικά» αποτελέσματα θεωρούνταν όταν τουλάχιστον 1 παράμετρος από κάθε 

ενότητα διέφερε στατιστικά σημαντικά μεταξύ των ομάδων. 

Το επίπεδο ερευνητικής απόδειξης βαθμολογήθηκε ως ακολούθως: 

1. Ισχυρή ερευνητική απόδειξη αποτελεσματικότητας: συνεχή θετικά στατιστικά 

σημαντικά αποτελέσματα μέσα από πολλαπλές υψηλής ποιότητας RCTs. 

2. Μέτρια ερευνητική απόδειξη αποτελεσματικότητας: συνεχή θετικά στατιστικά 

σημαντικά αποτελέσματα μέσα από πολλαπλές χαμηλής ποιότητας RCTs ή/και 

μίας υψηλής ποιότητας RCT. 

3. Περιορισμένη ερευνητική απόδειξη αποτελεσματικότητας: θετικά στατιστικά 

σημαντικά αποτελέσματα μέσα από μία χαμηλής ποιότητας RCT. 

4. Αντικρουόμενη ερευνητική απόδειξη αποτελεσματικότητας: αντικρουόμενα 

στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα μέσα από πολλαπλές RCTs. 

5. Καμία ερευνητική απόδειξη αποτελεσματικότητας λόγω του ότι δεν βρέθηκαν 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων ή λόγω του ότι δεν υπήρχαν μελέτες. 

 

Αποτελέσματα  

   Κατά την αναζήτηση άρθρων στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων ανευρέθηκαν 

συνολικά 214 μελέτες. Από αυτές μόνο οι 13 πληρούσαν όλα τα κριτήρια εισαγωγής και 

παρείχαν τα κατάλληλα δεδομένα για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της 

εκγύμνασης των άνω άκρων σε ασθενείς με ΧΑΠ (Διάγραμμα Ροής 1). 

Ποιότητα Μελετών  

Η ποιότητα των μελετών που συμπεριλήφθηκαν ήταν μέτρια προς υψηλή με 

βαθμολογία που κυμαινόταν από 5 μέχρι 9 (από τα 10) στην κλίμακα PEDro (Πίνακας 1). 

Συγκεκριμένα 6 από τις μελέτες ήταν μέτριας ποιότητας, ενώ οι υπόλοιπες 7 ήταν υψηλής 

ποιότητας. Σε όλες τις μελέτες είχε γίνει αξιολόγηση των μέτρων έκβασης πριν και μετά 

την παρέμβαση καθώς επίσης και μεταξύ των ομάδων παρέμβασης.  
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Χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων 

Δείγμα, φύλο, ηλικία  

Ο αριθμός του δείγματος των μελετών κυμαινόταν μεταξύ 20 και 78 ασθενείς. Ο 

συνολικός αριθμός του δείγματος στις 13 μελέτες ήταν 520 άτομα. Ο αριθμός  ασθενών 

ανά ομάδα κυμαινόταν μεταξύ 5 και 25.   

Οι ασθενείς που ολοκλήρωσαν τα προγράμματα ήταν στην πλειοψηφία τους 

άντρες (323Α : 122Γ). Μάλιστα σε 2 από τις μελέτες το δείγμα αποτελείτο αποκλειστικά 

από άντρες ασθενείς (Subin et al., 2010, Marrara et al., 2008). Σε μία από τις μελέτες δεν 

γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά του φύλου των ασθενών (Ries et al., 1988). Ο μέσος 

όρος ηλικίας του δείγματος ήταν 65 έτη. Τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων φαίνονται 

στον πίνακα 2. 

Διάγνωση και κατηγορίες ΧΑΠ στους συμμετέχοντες 

Σε 10 από τις μελέτες οι ασθενείς που συμπεριλήφθηκαν είχαν μέτρια ή σοβαρή 

ΧΑΠ (βάση των κριτηρίων GOLD) (Lake et al., 1990, Martinez et al., 1993, Bauldoff et al., 

1996, Epstein et al., 1997, Holland et al., 2004, Marrara et al., 2008, Costi et al., 2009a, 

Janaudis-Ferreira et al., 2011, Subin et al., 2010, Calik-Kutukcu et al., 2017), ενώ στις 

άλλες 3 οι ερευνητές συμπεριλάμβαναν ασθενείς όλων των σταδίων ΧΑΠ (Ries et al., 

1988, Elmorsy et al., 2012, McKeough et al., 2012). Στις πλείστες μελέτες υπήρχε ως 

κριτήριο εισαγωγής οι ασθενείς να βρίσκονταν σε σταθερή κατάσταση. Επίσης κάποιες 

μελέτες αναφέρουν ότι απέκλεισαν ασθενείς που είχαν παρουσιάσει κάποια έξαρση ΧΑΠ 

μεταξύ 3 εβδομάδων μέχρι 2 μηνών πριν από την έναρξη της μελέτης (Bauldoff et al., 

1996, Marrara et al., 2008, Costi et al., 2009a, Subin et al., 2010, Janaudis-Ferreira et 

al., 2011, Calik-Kutukcu et al., 2017). Παρόλα αυτά 2 μελέτες δεν αναφέρουν καθόλου αν 

η κατάσταση των ασθενών αποτελούσε κριτήριο εισαγωγής (Epstein et al., 1997, 

McKeough et al., 2012).  

  Διάφορα κριτήρια για τη διάγνωση της ΧΑΠ χρησιμοποιήθηκαν στις 13 μελέτες. 

Κάποια από αυτά ήταν το κάπνισμα, το ιστορικό, η φυσική εξέταση και ο ακτινολογικός 

έλεγχος. Παρόλα αυτά η σπιρομέτρηση αποτελούσε το κυριότερο κριτήριο διάγνωσης 

στις περισσότερες από τις μελέτες. Η εμφάνιση δύσπνοιας και κόπωσης κατά την 
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διάρκεια εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων χρησιμοποιήθηκε επίσης ως 

διαγνωστικό κριτήριο εισαγωγής σε 2 μελέτες (Janaudis-Ferreira et al., 2011, Calik-

Kutukcu et al., 2017). Τέλος σε 2 άλλες μελέτες δεν γίνεται αναφορά στον τρόπο 

διάγνωσης της ΧΑΠ (Ries et al., 1988, Lake et al., 1990).  

Χαρακτηριστικά των προγραμμάτων άσκησης 

Σε όλες τις μελέτες είχε γίνει διαχωρισμός του δείγματος σε ομάδες, εκ των οποίων 

τουλάχιστον μία έκανε προπόνηση των άνω άκρων. Το δείγμα χωρίστηκε σε 2 ομάδες σε 

7 από τις μελέτες (Martinez et al., 1993, Bauldoff et al., 1996, Epstein et al., 1997, Holland 

et al., 2004, Costi et al., 2009a, Janaudis-Ferreira et al., 2011, Calik-Kutukcu et al., 2017), 

σε 3 ομάδες σε 3 μελέτες (Ries et al., 1988, Marrara et al., 2008, Subin et al., 2010) και 

τέλος σε 4 ομάδες στις υπόλοιπες 3 μελέτες (Lake et al., 1990, Elmorsy et al., 2012, 

McKeough et al., 2012). Στις περισσότερες μελέτες η ομάδα παρέμβασης εκτελούσε μη 

υποστηριζόμενες ασκήσεις αντίστασης (π.χ. με τη χρήση διάφορων βαρών – αλτήρων, 

με ράβδο και με βαρίδια καρπού) (Ries et al., 1988, Martinez et al., 1993, Epstein et al., 

1997, Bauldoff et al., 1996, Marrara et al., 2008, Costi et al., 2009a, Janaudis-Ferreira et 

al., 2011, Calik-Kutukcu et al., 2017). Στις μελέτες όπου υπήρχε ομάδα ελέγχου, οι 

ασθενείς αυτής της ομάδας δεν έκαναν προπόνηση άνω άκρων. Οι ομάδες ελέγχου 

πραγματοποιούσαν ασκήσεις κάτω άκρων, αναπνευστικές ασκήσεις ή συμμετείχαν σε 

προγράμματα πνευμονικής αποκατάστασης. Σε 1 μελέτη η ομάδα ελέγχου 

πραγματοποιούσε «ψευδή» εκγύμναση των άνω άκρων η οποία περιλάμβανε ασκήσεις 

διάτασης και ελαστικότητας (Janaudis-Ferreira et al., 2011) και σε άλλες 3 μελέτες δεν 

εκτελούσε κανένα είδος άσκησης (Lake et al., 1990, Bauldoff et al., 1996, Elmorsy et al., 

2012). Σε μία μελέτη οι δύο ομάδες εκγύμνασης εκτελούσαν διαφορετικού είδους 

ασκήσεις άνω άκρων, συγκρίνοντας την υποστηριζόμενη άσκηση (χειροεργόμετρο) 

έναντι της μη υποστηριζόμενης (Martinez et al., 1993). Τέλος μία από τις ομάδες 

εκγύμνασης τριών μελετών εκτελούσε ασκήσεις άνω και κάτω άκρων (Lake et al., 1990, 

Subin et al., 2010, Elmorsy et al., 2012).     

Υπάρχουν αρκετές διαφορές μεταξύ των μελετών στις παραμέτρους των 

προγραμμάτων άσκησης που εκτελούσαν οι συμμετέχοντες. Η συνολική διάρκεια του 

προγράμματος άσκησης κυμαινόταν από 3 – 10 εβδομάδες, με συχνότητα 3 φορές την 
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εβδομάδα στις περισσότερες μελέτες. Στις μελέτες όπου η συνολική διάρκεια ήταν μικρή 

(3 με 4 εβδομάδες) οι ασθενείς λάμβαναν μέρος στο πρόγραμμα άσκησης 5 φορές την 

εβδομάδα (Costi et al., 2009a, Subin et al., 2010). Σε μία άλλη μελέτη οι ασθενείς 

προπονούνταν 2 φορές την εβδομάδα για τουλάχιστον 6 εβδομάδες (Ries et al., 1988). 

Στις περισσότερες μελέτες υπήρχε επίβλεψη των ασθενών κατά την εκτέλεση του 

προγράμματος. Δύο από τις μελέτες ανάφεραν ότι γινόταν επίβλεψη του προγράμματος 

μόνο μια φορά την εβδομάδα (Ries et al., 1988, Bauldoff et al., 1996). Στη μία από αυτές 

τις μελέτες οι ασθενείς εκτελούσαν το πρόγραμμα κατ οίκον (Bauldoff et al., 1996). 

Τέσσερις από τις μελέτες δεν αναφέρουν αν υπήρχε επίβλεψη (Martinez et al., 1993, 

Subin et al., 2010, Elmorsy et al., 2012, McKeough et al., 2012).  

  Για τον καθορισμό της έντασης της άσκησης χρησιμοποιήθηκαν διάφορες μέθοδοι. 

Στις μελέτες όπου η άσκηση των άνω άκρων γινόταν με χειροεργόμετρο, η ένταση 

καθορίστηκε μέσω ποσοστιαίας αναλογίας (%) του έργου και μέσω της υποκειμενικής 

αντίληψης των ασθενών για την δύσπνοια (Borg Scale) και κόπωση (RPE) (Martinez et 

al., 1993, McKeough et al., 2012). Σε μη υποστηριζόμενη άσκηση άνω άκρων η ένταση 

υπολογίστηκε μέσω του επιπέδου ανύψωσης των άκρων (McKeough et al., 2012), της 

διάρκειας της άσκησης (Lake et al., 1990, Epstein et al., 1997, Subin et al., 2010) και της 

αντίληψης της δύσπνοιας και κόπωσης (Martinez et al., 1993, McKeough et al., 2012). 

Τέλος ο καθορισμός της έντασης σε προγράμματα ενδυνάμωσης άνω άκρων έγινε μέσω 

του βάρους (σε κιλά ή λίβρες) (Ries et al., 1988, Epstein et al., 1997) και μέσω του 

αριθμού των σετ και επαναλήψεων βάση της μέγιστης επανάληψης (RM) (Bauldoff et al., 

1996, Marrara et al., 2008, Costi et al., 2009a, Janaudis-Ferreira et al., 2011, McKeough 

et al., 2012, Calik-Kutukcu et al., 2017). Σε μία από τις μελέτες η ένταση της προπόνησης 

αντίστασης καθορίστηκε βάση του αριθμού εκπνοών ανά κίνηση (Ries et al., 1988).  

Στις πλείστες μελέτες υπήρχε μία σταδιακή αύξηση της έντασης της άσκησης. Η 

αύξηση αυτή γινόταν βάση της ικανότητας των ασθενών να εκτελούν ολόκληρο το 

πρόγραμμα (σετ και επαναλήψεις) χωρίς καμία διακοπή (Ries et al., 1988, Bauldoff et al., 

1996). Σε μερικές περιπτώσεις η ένταση αυξανόταν σε τέτοιο βαθμό που να μην προκαλεί 

επιπλέον δύσπνοια, κόπωση ή μυικούς πόνους (Martinez et al., 1993, Costi et al., 2009a, 

Janaudis-Ferreira et al., 2011, McKeough et al., 2012, Calik-Kutukcu et al., 2017). Σε 3 

από τις μελέτες δεν γίνεται αναφορά για αύξηση της έντασης κατά τη διάρκεια του 
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προγράμματος. (Lake et al., 1990, Subin et al., 2010, Elmorsy et al., 2012). Τα 

χαρακτηριστικά των προγραμμάτων άσκησης κάθε μελέτης παρουσιάζονται στον πίνακα 

2. 

Συμμόρφωση, Επιπλοκές, Απώλεια δείγματος  

Αν και οι περισσότερες μελέτες αναφέρουν για απώλεια δείγματος, η μείωση λόγω 

μη συμμόρφωσης με το πρόγραμμα άσκησης αναφέρεται μόνο σε 2 μελέτες για 2 μόνο 

ασθενείς. Στις υπόλοιπες μελέτες δεν αναφέρεται μη συμμόρφωση των ασθενών. 

Ο συνολικός αριθμός ασθενών που εγκατέλειψαν από τη διαδικασία της έρευνας, 

πριν αυτή ολοκληρωθεί είναι 57 άτομα. Συγκεκριμένα 6 άτομα εγκατέλειψαν λόγω 

παροξυσμού ΧΑΠ και 3 άτομα για άλλα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με το 

αναπνευστικό σύστημα. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως δεν αναφέρεται αν αυτές 

ήταν επιπλοκές του προγράμματος άσκησης ή όχι. Επιπλέον 16 ασθενείς αναγκάστηκαν 

να εγκαταλείψουν για άλλα προβλήματα υγείας που δεν σχετίζονται με τη ΧΑΠ ή την 

άσκηση (π.χ. καρκίνος, εγκεφαλικό κλπ) και 9 άτομα για άλλους λόγους που δεν 

σχετίζονται με την υγεία. Ακόμη υπήρχαν 16 άτομα που εγκατέλειψαν χωρίς να 

αναφέρεται στις μελέτες ο λόγος, ενώ στη μελέτη των Marrara et al., (2008) γίνεται απλά 

αναφορά για απώλεια 7 ατόμων, χωρίς περαιτέρω διευκρινήσεις. Τέλος στις μελέτες των 

Subin et al., (2010) και των Calik et al., (2017) γίνεται αναφορά για 6 άτομα συνολικά οι 

οποίοι απλά δεν προσήλθαν στην τελική αξιολόγηση. 

Γενικότερα δεν έχει αναφερθεί σε καμία μελέτη οποιαδήποτε επιδείνωση της ίδιας 

της πάθησης ή άλλη σοβαρή αρνητική επιπλοκή που να οφείλονται στο πρόγραμμα 

άσκησης, παρόλο που σε κάποιες περιπτώσεις δεν δίνονται οι απαραίτητες 

διευκρινήσεις. 

Μέτρα Έκβασης 

Στις μελέτες που επιλέχθηκαν για την ανασκόπηση, είχε γίνει αξιολόγηση διάφορων 

μέτρων έκβασης. Αυτά αφορούσαν την λειτουργικότητα των άνω άκρων, την ικανότητα 

εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων με τα άνω άκρα και τη δύναμη των χεριών. Κατά 

την εκτέλεση των διάφορων τεστ αξιολογήθηκαν τα συμπτώματα δύσπνοιας και 

κόπωσης. Επιπλέον αξιολογήθηκαν μέτρα έκβασης τα οποία σχετίζονται με την πρόοδο 
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της πάθησης και τις επιπλοκές της όπως είναι η πνευμονική λειτουργία, η λειτουργία των 

αναπνευστικών μυών, η λειτουργική ικανότητα των ασθενών και η ποιότητα ζωής. 

Αντοχή, λειτουργία και ικανότητα άσκησης άνω άκρων  

Στις περισσότερες μελέτες το κύριο μέτρο αξιολόγησης ήταν η λειτουργία των άνω άκρων. 

Για την αξιολόγηση της χρησιμοποιήθηκαν διάφορα «εργαλεία» μέτρησης. Συγκεκριμένα 

για την αξιολόγηση της αντοχής και ικανότητας άσκησης χρησιμοποιήθηκαν το 

χειροεργόμετρο (Ries et al., 1988, Lake et al., 1990, Martinez et al., 1993, McKeough et 

al., 2012, Calik-Kutukcu et al., 2017) και δοκιμασίες ανύψωσης άνω άκρων με αντίσταση 

(όπως το unsupported upper limb exercise test – UULEX) (Ries et al., 1988, Martinez et 

al., 1993, Epstein et al., 1997, Holland et al., 2004, Marrara et al., 2008, Subin et al., 

2010, Janaudis-Ferreira et al., 2011, Elmorsy et al., 2012, McKeough et al., 2012). Η 

λειτουργία των άνω άκρων καθώς και η αντοχή τους αξιολογήθηκε επίσης με το 6 minutes 

pegboard ring test (6PBRT) (Bauldoff et al., 1996, Costi et al., 2009a, Janaudis-Ferreira 

et al., 2011) αλλά και μέσω εκτέλεσης διάφορων καθημερινών δραστηριοτήτων (Ries et 

al., 1988, Marrara et al., 2008, Costi et al., 2009a, Calik-Kutukcu et al., 2017). Στις 

πλείστες μελέτες είχε αξιολογηθεί η δύσπνοια και η κόπωση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

αυτών των δοκιμασιών (Ries et al., 1988, Martinez et al., 1993, Marrara et al., 2008, 

Janaudis-Ferreira et al., 2011, McKeough et al., 2012, Lake et al., 1990, Bauldoff et al., 

1996). Σε κάποιες περιπτώσεις είχαν αξιολογηθεί επίσης κι άλλες παράμετροι όπως ο 

κατά λεπτό αερισμός (VE) (Epstein et al., 1997, Marrara et al., 2008, McKeough et al., 

2012), η πρόσληψη οξυγόνου (VO2) (Epstein et al., 1997, Marrara et al., 2008, 

McKeough et al., 2012, Martinez et al., 1993), ο κορεσμός οξυγόνου (SpO2) και η 

καρδιακή συχνότητα (HR) κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών (Marrara et al., 2008, Costi 

et al., 2009a, McKeough et al., 2012, Calik-Kutukcu et al., 2017).  

Δύναμη Άνω Άκρων 

Η αξιολόγηση της μυικής δύναμης των άνω άκρων είχε γίνει σε 2 μελέτες (Calik-Kutukcu 

et al., 2017, Janaudis-Ferreira et al., 2011). Για τον έλεγχο της δύναμης είχε 

χρησιμοποιηθεί ένα δυναμόμετρο χειρός το οποίο κατέγραφε την δύναμη σε κιλά. Στην 

μελέτη των Janaudis-Ferreira et al., (2011) η δύναμη μετρήθηκε με το άκρο να βρίσκεται 

σε 6 διαφορετικές θέσεις (κάμψη και έκταση αγκώνα, κάμψη, έκταση, απαγωγή και 
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προσαγωγή ώμου) ενώ στην άλλη μελέτη μόνο στη θέση προσαγωγής ώμου με 90ο 

κάμψης αγκώνα.    

Εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων  

Η αξιολόγηση των καθημερινών δραστηριοτήτων έγινε σε 4 από τις μελέτες (Ries et al., 

1988, Marrara et al., 2008, Costi et al., 2009a, Calik-Kutukcu et al., 2017). Οι 

δραστηριότητες που αξιολογήθηκαν ήταν το σβήσιμο πίνακα (Ries et al., 1988, Marrara 

et al., 2008, Costi et al., 2009a, Calik-Kutukcu et al., 2017), το πλύσιμο πιάτων (Ries et 

al., 1988, Costi et al., 2009a, Calik-Kutukcu et al., 2017), ταξινόμηση αντικειμένων σε 

ράφια ή άρση βάρους (Ries et al., 1988, Marrara et al., 2008, Costi et al., 2009a, Calik-

Kutukcu et al., 2017) και εγκατάσταση και απεγκατάσταση λαμπών (Costi et al., 2009a, 

Calik-Kutukcu et al., 2017). Οι ασθενείς έπρεπε να εκτελέσουν αυτές τις δραστηριότητες 

σε συγκεκριμένο χρόνο (Marrara et al., 2008, Costi et al., 2009a, Calik-Kutukcu et al., 

2017) ή σε κάποιες περιπτώσεις είχε γίνει απλά καταγραφή του συνολικού χρόνου που 

χρειαζόταν για την ολοκλήρωση αυτών των δραστηριοτήτων (Ries et al., 1988). Στη 

μελέτη των Calik-Kutukcu et al., (2017) η δοκιμασία Glittre-ADL test (Skumlien et al., 

2006, Dechman and Scherer, 2008) χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των 

καθημερινών δραστηριοτήτων. Η αντίληψη της δύσπνοιας και κόπωσης καταγράφηκε 

πριν και μετά ή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτών των δραστηριοτήτων. Σε 3 μελέτες οι 

καθημερινές δραστηριότητες αξιολογήθηκαν μέσω ερωτηματολογίων όπως το London 

Chest Activity of Daily Living (LCADL) scale (Costi et al., 2009a), το Milliken ADL Scale 

(MAS), το Canadian Occupational Performance Measure (COPM) (Calik-Kutukcu et al., 

2017) και το Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) (Janaudis-Ferreira et al., 

2011). Σε 2 μελέτες είχε γίνει απλά καταγραφή της δύσπνοιας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

καθημερινών δραστηριοτήτων (Janaudis-Ferreira et al., 2011, Bauldoff et al., 1996).     

Πνευμονική Λειτουργία 

Τέσσερις μελέτες διερεύνησαν την επίδραση της άσκησης στην πνευμονική λειτουργία 

(Ries et al., 1988, Lake et al., 1990, Epstein et al., 1997, Elmorsy et al., 2012). Για την 

λειτουργία των πνευμόνων χρησιμοποιήθηκε ο σπιρομετρικός έλεγχος και η 

πλυθησμογραφία για την αξιολόγηση της βίαιης εκπνοής (FEV1, FVC) και των όγκων και 

χωρητικοτήτων των πνευμόνων (π.χ. TLC, RV, FRC) αντίστοιχα.  
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Λειτουργία Αναπνευστικών Μυών 

Η αξιολόγηση της λειτουργίας των αναπνευστικών μυών πραγματοποιήθηκε σε 4 μελέτες 

(Ries et al., 1988, Lake et al., 1990, Epstein et al., 1997, Martinez et al., 1993). Σε 2 από 

αυτές αξιολογήθηκε η δύναμη των αναπνευστικών μυών βάση της μέγιστης 

εισπνευστικής πίεσης (Martinez et al., 1993, Epstein et al., 1997) ενώ στη μελέτη των 

Lake et al., (1990) αξιολογήθηκε βάση της μέγιστης εισπνευστικής και εκπνευστικής 

πίεσης. Η αντοχή αυτών των μυών αξιολογήθηκε σε 3 μελέτες, βάση του συνολικού 

χρόνου εισπνοής έναντι ενός φορτίου (Martinez et al., 1993, Lake et al., 1990) ή μέσω 

του μέγιστου φορτίου το οποίο οι ασθενείς μπορούσαν να αντέξουν κατά την εισπνοή για 

10 λεπτά (Ries et al., 1988).  

Ποιότητα Ζωής 

Η ποιότητα ζωής αξιολογήθηκε σε 6 μελέτες. Στη μελέτη των Lake et al., (1990) 

αξιολογήθηκε με την κλίμακα Bandura. Στις υπόλοιπες μελέτες η αξιολόγηση της έγινε 

μέσω ερωτηματολογίων τα οποία δημιουργήθηκαν συγκεκριμένα για ασθενείς με ΧΑΠ. 

Σε 2 μελέτες χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο St. George Respiratory Questionnaire 

(SGRQ) (Elmorsy et al., 2012, McKeough et al., 2012) και στις άλλες 3 το Chronic 

Respiratory Disease Questionnaire (CRQ) (Holland et al., 2004, Subin et al., 2010, 

Janaudis-Ferreira et al., 2011).  

Λειτουργική Ικανότητα και Ικανότητα Άσκησης 

Η λειτουργική ικανότητα και η ικανότητα άσκησης αξιολογήθηκαν σε κάποιες μελέτες. Σε 

2 μελέτες χρησιμοποιήθηκε ένα ποδήλατο - εργόμετρο για την αξιολόγηση τους (Lake et 

al., 1990, Martinez et al., 1993). Σε 6 μελέτες χρησιμοποιήθηκαν διάφορες δοκιμασίες 

βάδισης, όπως η εξάλεπτη δοκιμασία (6MWT) (Lake et al., 1990, Holland et al., 2004, 

Costi et al., 2009a, Subin et al., 2010, Elmorsy et al., 2012), και η δωδεκάλεπτη δοκιμασία 

βάδισης (Martinez et al., 1993). Σε 2 άλλες μελέτες έγινε χρήση του κυλιόμενου τάπητα 

(Ries et al., 1988, Marrara et al., 2008). Επιπλέον στη μελέτη των Marrara et al., (2008) 

χρησιμοποιήθηκε και το ανέβασμα σκαλιών για 6 λεπτά για την αξιολόγηση της 

λειτουργικής ικανότητας των ασθενών. Κατά την εκτέλεση των διάφορων δοκιμασιών 

αξιολογήθηκαν επίσης κάποιες μεταβολικές παράμετροι όπως ο VE, η VO2 και η VCO2 
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(Ries et al., 1988, Lake et al., 1990, Marrara et al., 2008). Επίσης η δύσπνοια, η RPE, ο 

SpO2 και η HR καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών ή πριν και μετά από 

αυτές (Martinez et al., 1993, Marrara et al., 2008, Subin et al., 2010, Elmorsy et al., 2012, 

Ries et al., 1988). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο έλεγχος των δοκιμασιών αυτών οι οποίες 

περιλαμβάνουν τα κάτω άκρα, έγινε σε μελέτες όπου τουλάχιστον μία από τις ομάδες 

έκανε προπόνηση κάτω άκρων με ή χωρίς προπόνηση των άνω άκρων.     

Δύσπνοια και Κόπωση 

Τα συμπτώματα δύσπνοιας και κόπωσης έχουν αξιολογηθεί σχεδόν σε όλες τις μελέτες. 

Στις περισσότερες από αυτές τα συμπτώματα αξιολογήθηκαν πριν και μετά, ή κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης διάφορων δοκιμασιών για την αξιολόγηση της λειτουργίας των άνω 

άκρων, της λειτουργικής ικανότητας ή της εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων (π.χ. 

UULEX, χειροεργόμετρο, 6MWT κλπ). Οι κυριότερες κλίμακες αξιολόγησης της 

δύσπνοιας και κόπωσης στις μελέτες ήταν η κλίμακα Borg και η τροποποιημένη κλίμακα 

Borg (Ries et al., 1988, Martinez et al., 1993, Marrara et al., 2008, Costi et al., 2009a, 

Subin et al., 2010, McKeough et al., 2012, Calik-Kutukcu et al., 2017). Άλλες κλίμακες 

που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η Breathlessness and Fatigue Scale (BFS) (Bauldoff et al., 

1996), το CRQ κατά την εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων (Janaudis-Ferreira et al., 

2011) και μία κλίμακα που κυμαίνεται από το 1-4 χωρίς να αναφέρεται το όνομα της (Lake 

et al., 1990). Σε μία μελέτη δεν αξιολογήθηκε η δύσπνοια (Epstein et al., 1997) ενώ στη 

μελέτη των Elmorsy et al., (2012) δεν αναφέρονται τα αποτελέσματα της. Σε 3 μελέτες 

αξιολογήθηκε η δύσπνοια ως γενικότερο μέτρο βελτίωσης της πάθησης. Στις μελέτες 

αυτές η δύσπνοια αξιολογήθηκε βάση της κλίμακας Medical Research Council (MRC) 

Dyspnea Scale (Costi et al., 2009a), της τροποποιημένης MRC (Calik-Kutukcu et al., 

2017) και του CRQ (Janaudis-Ferreira et al., 2011). 

Δείκτης BODE  

Στη μελέτη των Elmorsy et al., (2012) ο δείκτης BODE αξιολογήθηκε με σκοπό την 

πρόβλεψη της πρόγνωσης. Ο δείκτης αυτός περιλαμβάνει 4 παραμέτρους όπως ο 

δείκτης μάζας σώματος (BMI), ο βαθμός απόφραξης των αεραγωγών, η δύσπνοια και η 

ικανότητα άσκησης μέσα από τα αποτελέσματα της 6MWT (Celli et al., 2004, Celli, 2010). 
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Αποτελέσματα της Προπόνησης των Άνω Άκρων  

Δοκιμασίες μη υποστηριζόμενης άσκησης των άνω άκρων 

Σε 3 μελέτες παρουσιάστηκαν σημαντικές βελτιώσεις εντός της ομάδας προπόνησης άνω 

άκρων στο χρόνο εκτέλεσης του UULEX test (Holland et al., 2004, Subin et al., 2010, 

Elmorsy et al., 2012) και μεταξύ των ομάδων σε μία άλλη μελέτη με την ομάδα 

προπόνησης άνω άκρων να έχει μεγαλύτερες βελτιώσεις (Janaudis-Ferreira et al., 2011). 

Μόνο μία μελέτη δεν έδειξε σημαντικές αλλαγές στο UULEX test σε καμία ομάδα 

(McKeough et al., 2012).  

Σε 2 άλλες μελέτες η προπόνηση άνω άκρων χωρίς υποστήριξη έδειξε σημαντικές 

βελτιώσεις στο χρόνο αντοχής των μη υποστηριζόμενων δοκιμασιών, με παράλληλη 

μείωση της VO2 εντός των ομάδων (Martinez et al., 1993, Epstein et al., 1997). Επίσης 

στη μελέτη των Ries et al., (1988) οι ασθενείς της ομάδας προπόνησης των άνω άκρων 

παρουσίασαν σημαντική αύξηση του αριθμού των άρσεων βάρους σε σχέση με την 

ομάδα ελέγχου.  

Τέλος σημαντικές διαφορές υπήρχαν και στον αριθμό των κρίκων που μετακινήθηκαν στη 

δοκιμασία 6PBRT, μεταξύ των ομάδων, με καλύτερα αποτελέσματα στις ομάδες 

προπόνησης άνω άκρων σε 2 μελέτες (Costi et al., 2009a, Janaudis-Ferreira et al., 2011), 

καθώς και εντός της ομάδας προπόνησης άνω άκρων στην μελέτη των Bauldoff et al., 

(1996). Τα αποτελέσματα της λειτουργικότητας των άνω άκρων φαίνονται στον πίνακα 3. 

Σχετικά με τη λειτουργικότητα στις δοκιμασίες μη υποστηριζόμενης άσκησης το επίπεδο 

ερευνητικής απόδειξης είναι 4 εφόσον υπάρχουν αντικρουόμενα αποτελέσματα στις 

διαφορές μεταξύ των ομάδων. 

Δοκιμασία σε χειροεργόμετρο 

Σε 4 μελέτες υπήρχαν σημαντικές αυξήσεις στο φορτίο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του 

χειροεργόμετρου εντός των ομάδων προπόνησης άνω άκρων (Ries et al., 1988, Lake et 

al., 1990, Martinez et al., 1993, Calik-Kutukcu et al., 2017). Επιπλέον βελτιώθηκε η 

αντοχή μέσω αύξησης του χρόνου εκτέλεσης της δοκιμασίας μεταξύ των ομάδων 

προπόνησης άνω άκρων και των ομάδων ελέγχου (Ries et al., 1988, McKeough et al., 

2012). Μη σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν μόνο στην εκτέλεση ισοτονικού 
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χειροεργόμετρου (Ries et al., 1988) και υπομέγιστης δοκιμασίας με χειροεργόμετρο (Lake 

et al., 1990) (Πίνακας 3). Το επίπεδο ερευνητικής απόδειξης για αυτό το μέτρο έκβασης 

είναι 4 εφόσον υπάρχουν αντικρουόμενα αποτελέσματα στις διαφορές μεταξύ των 

ομάδων. 

Δύναμη Άνω Άκρου 

Η δύναμη των περιφερικών μυών των άνω άκρων βελτιώθηκε σημαντικά στις ομάδες 

προπόνησης άνω άκρων. Συγκεκριμένα στη μελέτη των Janaudis-Ferreira et al., (2011) 

η ομάδα προπόνησης άνω άκρων παρουσίαση σημαντικά μεγαλύτερη αύξηση, σε σχέση 

με την ομάδα ελέγχου, της δύναμης του δικεφάλου (κάμψη αγκώνα), του τρικεφάλου 

(έκταση αγκώνα) καθώς και του μέσου και πρόσθιου δελτοειδή (κάμψη και απαγωγή 

ώμου). Επιπλέον στη μελέτη των Calik-Kutukcu et al., (2017) παρατηρήθηκαν βελτιώσεις 

στην δύναμη χειρολαβής μόνο εντός της ομάδας προπόνησης άνω άκρων. Το επίπεδο 

ερευνητικής απόδειξης για αυτό το μέτρο έκβασης είναι 4 εφόσον υπάρχουν 

αντικρουόμενα αποτελέσματα στις διαφορές μεταξύ των ομάδων. 

Εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων 

Στη μελέτη των Ries et al., (1988) υπήρξε σημαντική βελτίωση στο χρόνο εκτέλεσης 

καθημερινών δραστηριοτήτων μεταξύ των ομάδων, με καλύτερα αποτελέσματα στην 

ομάδα προπόνησης άνω άκρων με τη μέθοδο PNF. Επιπλέον σε 2 μελέτες όπου 

αξιολογήθηκαν λειτουργικές δραστηριότητες παρόμοιες με αυτές της μελέτης των Ries et 

al., (1998), παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση του αριθμού των κύκλων εκτέλεσης 

αυτών σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, στην ομάδα προπόνησης άνω άκρων σε σχέση 

με την ομάδα ελέγχου (Costi et al., 2009a) ή σε σχέση με τις αρχικές τιμές (Calik-Kutukcu 

et al., 2017). Οι Marrara et al., (2008) είχαν αξιολογήσει μεταβολικές παραμέτρους κατά 

τη διάρκεια εκτέλεσης αυτών των δραστηριοτήτων και φάνηκε ότι οι εκπνεόμενοι όγκοι 

αέρα μειώθηκαν εντός της ομάδας προπόνησης άνω άκρων κατά τη δοκιμασία 

σβησίματος του πίνακα. 

Κατά την αξιολόγηση των καθημερινών δραστηριοτήτων με ερωτηματολόγια σημαντικές 

βελτιώσεις παρουσιάστηκαν εντός των ομάδων προπόνησης άνω άκρων στα LCADL 

(Costi et al., 2009a), MAS και COPM (Calik-Kutukcu et al., 2017). Παρόλα αυτά 



 

47 
 

παρουσιάστηκαν και μη στατιστικά σημαντικές διαφορές στη δοκιμασία Glittre-ADL 

(Calik-Kutukcu et al., 2017) και στο ερωτηματολόγιο DASH (Janaudis-Ferreira et al., 

2011). Ακόμη ένα αξιοσημείωτο εύρημα ήταν και το γεγονός ότι στη μελέτη των Calik et 

al., (2017), η ομάδα ελέγχου η οποία πραγματοποιούσε αναπνευστικές ασκήσεις μόνο 

βελτίωσε τον αριθμό των κύκλων εκτέλεσης των δραστηριοτήτων σε σχέση με τις αρχικές 

της τιμές (Πίνακας 3). Το επίπεδο ερευνητικής απόδειξης για αυτό το μέτρο έκβασης είναι 

4 εφόσον υπάρχουν αντικρουόμενα αποτελέσματα στις διαφορές μεταξύ των ομάδων. 

Πνευμονική Λειτουργία 

Από τις μελέτες που αξιολόγησαν την πνευμονική λειτουργία μόνο μία έδειξε σημαντικές 

βελτιώσεις αλλά όπως αναφέρεται από τους συγγραφείς αυτές οφείλονται στην 

πνευμονική αποκατάσταση στην οποία λάμβαναν μέρος οι ασθενείς όλων των ομάδων 

(Ries et al., 1988). Σε καμία από τις υπόλοιπες μελέτες δεν υπήρξε σημαντική βελτίωση 

της πνευμονικής λειτουργίας (Lake et al., 1990, Elmorsy et al., 2012). 

Λειτουργία Αναπνευστικών Μυών 

Στις περισσότερες μελέτες δεν υπήρξε σημαντική βελτίωση της λειτουργίας των 

αναπνευστικών μυών (Ries et al., 1988, Lake et al., 1990, Epstein et al., 1997). Μόνο σε 

μία μελέτη φάνηκε να βελτιώνεται η λειτουργία και η αντοχή τους εντός και των 2 ομάδων 

προπόνησης των άνω άκρων (Martinez et al., 1993). Επίσης στη μελέτη των Epstein et 

al., (1997) παρουσιάστηκε μία σημαντική μείωση στη μέση εκπνευστική ροή κατά τη 

διάρκεια μη υποστηριζόμενης άσκησης των άνω άκρων εντός της ομάδας προπόνησης 

των άνω άκρων. Τα αποτελέσματα της λειτουργίας των αναπνευστικών μυών και της 

πνευμονικής λειτουργίας φαίνονται στον πίνακα 4. Το επίπεδο ερευνητικής απόδειξης για 

αυτά τα 2 μέτρα έκβασης είναι 5 εφόσον δεν υπάρχουν σημαντικά αποτελέσματα μεταξύ 

των ομάδων. 

Λειτουργική Ικανότητα 

Σε όλες τις μελέτες που αξιολογήθηκε η λειτουργική ικανότητα με δοκιμασίες βάδισης 

υπήρξαν σημαντικές αυξήσεις στην διανυόμενη απόσταση, αλλά αυτές οι βελτιώσεις 

αφορούσαν κυρίως τις ομάδες προπόνησης των κάτω άκρων (Lake et al., 1990, Marrara 

et al., 2008, Subin et al., 2010, Elmorsy et al., 2012) ή τον συνδυασμό προπόνησης άνω 



 

48 
 

και κάτω άκρων (Lake et al., 1990, Subin et al., 2010, Elmorsy et al., 2012). Στη μελέτη 

των Marrara et al., (2008) παρουσιάστηκε επίσης σημαντική μείωση στους εκπνεόμενους 

όγκους αέρα κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας βάδισης στην ομάδα προπόνησης των 

κάτω άκρων. Σε 3 άλλες μελέτες παρόλο που δεν υπήρχε ομάδα προπόνησης των κάτω 

άκρων, παρουσιάστηκαν σημαντικές βελτιώσεις στις δοκιμασίες βάδισης στις ομάδες 

προπόνησης άνω άκρων και ελέγχου. Σε αυτές τις μελέτες οι ασθενείς όλων των ομάδων 

έκαναν προπόνηση των κάτω άκρων ως κομμάτι της παρέμβασης που ακολουθούσαν 

(Lake et al., 1990, Holland et al., 2004, Costi et al., 2009a).  

Σε 2 μελέτες όπου χρησιμοποιήθηκε εργόμετρο για την αξιολόγηση της λειτουργικής 

ικανότητας, σημαντικές βελτιώσεις παρουσιάστηκαν στη μία από αυτές, στο φορτίο και 

την αντοχή εντός των ομάδων προπόνησης άνω άκρων (Martinez et al., 1993) ενώ στην 

άλλη δεν υπήρξε καμία σημαντική διαφορά (Lake et al., 1990). Στη μελέτη των Marrara 

et al., (2008) οι ασθενείς των ομάδων προπόνησης άνω και άκρων παρουσίασαν 

σημαντική αύξηση στον αριθμό σκαλοπατιών που ανέβαιναν, ενώ η ομάδα ελέγχου 

παρουσίασε σημαντική μείωση. Τέλος στη μελέτη των Ries et al., (1988) υπήρξε 

σημαντική βελτίωση στο χρόνο εκτέλεσης του κυλιόμενου τάπητα και μείωση της VO2, 

VE και HR σε όλες τις ομάδες (Πίνακας 4).  

Ποιότητα Ζωής 

Σημαντικές βελτιώσεις της ποιότητας ζωής παρατηρήθηκαν σε 4 μελέτες εντός όλων των 

ομάδων προπόνησης (Holland et al., 2004, Subin et al., 2010, Janaudis-Ferreira et al., 

2011, Elmorsy et al., 2012). Στη μελέτη των Lake et al., (1990) η ποιότητα ζωής 

βελτιώθηκε σημαντικά μόνο στην ομάδα που έκανε συνδυασμένη προπόνηση άνω και 

κάτω άκρων. Επίσης στη μελέτη των McKeough et al., (2012) δεν αναφέρονται 

σημαντικές διαφορές εντός των ομάδων. Στη μελέτη αυτή υπήρχε κλινικά σημαντική 

βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ομάδα συνδυασμένης προπόνησης άνω άκρων σε 

σχέση με τις ομάδες ελέγχου και προπόνησης αντοχής των άνω άκρων. Καμία από τις 

μελέτες δεν παρουσίασε σημαντικές βελτιώσεις μεταξύ των ομάδων (Πίνακας 4). Το 

επίπεδο ερευνητικής απόδειξης για αυτό το μέτρο έκβασης είναι 5 εφόσον δεν υπάρχουν 

σημαντικά αποτελέσματα μεταξύ των ομάδων. 
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Δείκτης BODE 

Στη μελέτη των Elmorsy et al., (2012) παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση της 

βαθμολογίας του δείκτη BODE στις ομάδες προπόνησης αλλά όχι στην ομάδα ελέγχου. 

Μακροπρόθεσμα αποτελέσματα 

Σε μία μελέτη αξιολογήθηκε τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της προπόνησης άνω 

άκρων. Στην επαναξιολόγηση που έγινε στους 6 μήνες, τα αποτελέσματα της 6PBRT και 

του LCADL ήταν σημαντικά καλύτερα στην ομάδα προπόνησης άνω άκρων σε σχέση με 

την ομάδα ελέγχου (Costi et al., 2009a). 

Δύσπνοια και Κόπωση 

Το σύμπτωμα της δύσπνοιας μειώθηκε σε 4 μελέτες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 

δοκιμασιών λειτουργικότητας των άνω άκρων στις ομάδες προπόνησης άνω άκρων σε 

σχέση με τις αρχικές τους τιμές (Ries et al., 1988, Costi et al., 2009a, McKeough et al., 

2012, Calik-Kutukcu et al., 2017). Επιπλέον υπήρξαν και σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των ομάδων με μεγαλύτερες μειώσεις στις ομάδες προπόνησης των άνω άκρων (Marrara 

et al., 2008, Costi et al., 2009a, McKeough et al., 2012). Παρόλα αυτά δεν 

παρουσιάστηκαν σημαντικές βελτιώσεις της δύσπνοιας σε όλες τις μελέτες (Lake et al., 

1990, Bauldoff et al., 1996), ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι βελτιώσεις παρατηρήθηκαν 

στις υπόλοιπες ομάδες (π.χ. ομάδες ελέγχου και προπόνησης κάτω άκρων) και όχι στις 

ομάδες προπόνησης των άνω άκρων (Marrara et al., 2008, Janaudis-Ferreira et al., 

2011). Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η δύσπνοια δεν είχε μειωθεί κατά την εκτέλεση όλων 

των δοκιμασιών που υποβλήθηκαν οι ασθενείς. 

Κατά την αξιολόγηση της δύσπνοιας ως ένα μέτρο γενικότερης βελτίωσης παρατηρήθηκε 

σημαντική μείωση της σε 2 μελέτες, εντός όλων των ομάδων χωρίς όμως σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των ομάδων (Costi et al., 2009a, Janaudis-Ferreira et al., 2011). Στη 

μελέτη των Calik-Kutukcu et al., (2017) δεν γίνεται αναφορά στα αποτελέσματα της 

τροποποιημένης κλίμακας MRC στο τέλος του προγράμματος παρέμβασης. 

Η κόπωση παρουσίασε κι αυτή μείωση εντός των ομάδων προπόνησης άνω άκρων σε 4 

μελέτες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των δοκιμασιών λειτουργικότητας (Ries et al., 1988, 
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Bauldoff et al., 1996, McKeough et al., 2012, Calik-Kutukcu et al., 2017). Σε 2 μελέτες 

παρατηρήθηκε επίσης σημαντική μείωση της κόπωσης στις ομάδες προπόνησης των 

άνω άκρων σε σχέση με τις άλλες ομάδες (Costi et al., 2009a, McKeough et al., 2012). 

Μόνο σε μία μελέτη η κόπωση δεν είχε βελτιωθεί σημαντικά (Lake et al., 1990) και σε μία 

άλλη παρουσίασε βελτίωση μόνο στην ομάδα ελέγχου (Janaudis-Ferreira et al., 2011). 

Το επίπεδο ερευνητικής απόδειξης για αυτά τα μέτρα έκβασης είναι 4 εφόσον υπάρχουν 

αντικρουόμενα αποτελέσματα στις διαφορές μεταξύ των ομάδων. 

Ο SpO2 δεν παρουσίασε σημαντικές διαφορές σε καμία από τις μελέτες όταν 

αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών (Costi et al., 2009a, McKeough et al., 

2012) ενώ η HR βελτιώθηκε μόνο κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας Glittre-ADL εντός της 

ομάδας προπόνησης των άνω άκρων (Calik-Kutukcu et al., 2017). 

Στη μελέτη των Rao et al., (2010) παρόλο που αναφέρεται ότι αξιολογήθηκε η δύσπνοια 

και η κόπωση, δεν παρουσιάζονται οι τιμές τους στα αποτελέσματα της μελέτης. 

Συζήτηση 

Σκοπός της ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση των πιθανών επιδράσεων της 

προπόνησης άνω άκρων σε ασθενείς με ΧΑΠ. Τα αποτελέσματα της ανασκόπησης είναι 

παρόμοια με αυτά από προηγούμενες συστηματικές ανασκοπήσεις (Costi et al., 2009b, 

Janaudis-Ferreira et al., 2009) και υποδηλώνουν ότι η προπόνηση των άνω άκρων 

μπορεί να προκαλέσει βελτιώσεις στην λειτουργία των άνω άκρων αλλά με αντιφατικά 

αποτελέσματα στα συμπτώματα δύσπνοιας και κόπωσης, στην ποιότητα ζωής και στην 

εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων. Φαίνεται επίσης ότι η προπόνηση των άνω 

άκρων δεν έχει καμία επίδραση στην λειτουργία των πνευμόνων, των αναπνευστικών 

μυών και την λειτουργικότητα των κάτω άκρων.     

Σε όλες σχεδόν τις μελέτες η λειτουργικότητα των άνω άκρων χωρίς υποστήριξη 

παρουσίασε βελτίωση είτε εντός των ομάδων προπόνησης άνω άκρων (Martinez et al., 

1993, Bauldoff et al., 1996, Epstein et al., 1997, Holland et al., 2004, Subin et al., 2010, 

Elmorsy et al., 2012) είτε μεταξύ ομάδας προπόνησης άνω άκρων και ομάδας ελέγχου 

(Ries et al., 1988, Costi et al., 2009a, Janaudis-Ferreira et al., 2011). Αξίζει να αναφερθεί 

ότι στην μελέτη των Martinez et al., (1993) μόνο η ομάδα προπόνησης άνω άκρων χωρίς 
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υποστήριξη παρουσίασε βελτιώσεις στη λειτουργικότητα των άνω άκρων χωρίς 

υποστήριξη. Αυτό το εύρημα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι σε όλες οι μελέτες που 

είχαν βελτιώσεις στην λειτουργικότητα των άνω άκρων χωρίς υποστήριξη, οι ασθενείς 

έκαναν προπόνηση άνω άκρων χωρίς υποστήριξη,  υποδηλώνει ότι αυτά τα 

αποτελέσματα πιθανόν να πηγάζουν από το συγκεκριμένο είδος προπόνησης. Αυτός 

είναι πιθανόν και ο λόγος που στη μελέτη των McKeough et al., (2011) όπου η ομάδα 

προπόνησης των άνω άκρων έκανε ασκήσεις με υποστήριξη τους, η λειτουργικότητα των 

άνω άκρων χωρίς υποστήριξη δεν βελτιώθηκε. Παρόμοιες βελτιώσεις παρατηρήθηκαν 

και στη δύναμη των άνω άκρων (Janaudis-Ferreira et al., 2011, Calik-Kutukcu et al., 

2017) καθώς και στην λειτουργικότητα των άνω άκρων με υποστήριξη (μέσω 

αξιολόγησης τους με χειροεργόμετρο), με σημαντικές βελτιώσεις στο φορτίο (Ries et al., 

1988, Lake et al., 1990, Martinez et al., 1993, Calik-Kutukcu et al., 2017) και την αντοχή 

(Ries et al., 1988, McKeough et al., 2012).  

Η εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων και ειδικά οι δραστηριότητες των άνω 

άκρων είναι επηρεασμένες σε ασθενείς με ΧΑΠ. Στις μελέτες όπου αξιολογήθηκε η 

επίδραση της προπόνησης άνω άκρων στην ικανότητα εκτέλεσης καθημερινών 

δραστηριοτήτων τα αποτελέσματα ήταν διφορούμενα. Στη μελέτη των Ries et al., (1988) 

παρόλο που ο χρόνος εκτέλεσης των δραστηριοτήτων μειώθηκε στην ομάδα PNF σε 

σχέση με τις άλλες ομάδες, δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές εντός των ομάδων σε 

σχέση με τις αρχικές τους τιμές. Επιπλέον στη μελέτη των Calik-Kutukcu et al., (2017) 

υπήρχε μεν σημαντική βελτίωση στην εκτέλεση των καθημερινών δραστηριοτήτων αλλά 

αυτή η βελτίωση παρατηρήθηκε και στην ομάδα ελέγχου, η οποία δεν έκανε προπόνηση 

των άνω άκρων. Στη ίδια μελέτη δεν παρουσιάστηκαν σημαντικές διαφορές εντός ή 

μεταξύ των ομάδων στη δοκιμασία Glittre-ADL. Σε μία μόνο μελέτη η εκτέλεση 

καθημερινών δραστηριοτήτων έδειξε σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων, με 

καλύτερες βελτιώσεις στην ομάδα προπόνησης των άνω άκρων (Costi et al., 2009a). Σε 

2 μελέτες υπήρξαν σημαντικές διαφορές στις καθημερινές δραστηριότητες αλλά η 

αξιολόγηση τους έγινε μέσα από ερωτηματολόγια (Costi et al., 2009a, Calik-Kutukcu et 

al., 2017).   
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Είναι γνωστό ότι η εμφάνιση των συμπτωμάτων δύσπνοιας και κόπωσης 

περιορίζει τους ασθενείς με ΧΑΠ να εκτελούν τις καθημερινές τους δραστηριότητες 

(Breslin, 1992). Αυτό το εύρημα επιβεβαιώνεται και μέσα από την ανασκόπηση αυτή. Στη 

μελέτη των Ries at al., (1988) και των Calik et al., (2017) δεν υπήρχαν σημαντικές 

διαφορές στη δύσπνοια και κόπωση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης καθημερινών 

δραστηριοτήτων, ενώ στη μελέτη των Costi et al., (2009) η βελτίωση των καθημερινών 

δραστηριοτήτων συνυπήρχε με τη βελτίωση των συμπτωμάτων. Παρόλα αυτά τα 

συμπτώματα αυτά δεν μειώθηκαν σημαντικά κατά την διάρκεια εκτέλεσης των διάφορων 

δοκιμασιών των άνω άκρων σε όλες τις περιπτώσεις. Για παράδειγμα σε μία μελέτη όπου 

η λειτουργία του άνω άκρου είχε βελτιωθεί με καλύτερα αποτελέσματα στην ομάδα 

προπόνησης των άνω άκρων, η δύσπνοια και η κόπωση είχαν μειωθεί σημαντικά μόνο 

στην ομάδα ελέγχου (Janaudis-Ferreira et al., 2011). Επίσης στη μελέτη των McKeough 

et al., (2011) παρόλο που υπήρχε σημαντική μείωση της δύσπνοιας και κόπωσης σε 

κάποιες από τις ομάδες παρέμβασης, δεν παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση στη 

λειτουργία των άνω άκρων. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως η βελτίωση της 

λειτουργίας των άνω άκρων μπορεί να επετεύχθη λόγω συγκεκριμένης προπόνησης 

παρά από την βελτίωση των συμπτωμάτων.  

Μία πιθανή αιτία μη βελτίωσης των συμπτωμάτων της δύσπνοιας είναι η μη 

βελτίωση της πνευμονικής λειτουργίας ή της λειτουργίας των αναπνευστικών μυών. 

Βελτίωση αυτών των παραμέτρων παρατηρήθηκε μόνο σε 2 μελέτες αλλά αυτές οι 

αλλαγές φαίνεται να οφείλονταν στην προπόνηση των κάτω άκρων (Ries et al., 1988, 

Martinez et al., 1993). Είναι γνωστό ότι η στένωση των αεραγωγών,  η οποία εκφράζεται 

μέσω του FEV1 και FVC, προκαλεί υπερδιάταση των πνευμόνων (Nishimura et al., 2002, 

O'Donnell and Laveneziana, 2007) η οποία σχετίζεται με την εμφάνιση της δύσπνοιας 

(Colucci et al., 2010). Εφόσον στις μελέτες δεν διαπιστώθηκε κάποια σημαντική αλλαγή 

στην λειτουργία των πνευμόνων που να σχετίζεται με την προπόνηση των άνω άκρων, 

φαίνεται ότι η στένωση των αεραγωγών εξακολουθεί να υπάρχει και να προκαλεί 

δύσπνοια.  

Το 2007 έχει περιγραφεί από τους Arena et al., ότι η λειτουργική ικανότητα είναι η 

ικανότητα ενός ατόμου να εκτελεί αερόβιο έργο και συνήθως αξιολογείται με διάφορες 
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δοκιμασίες οι οποίες εκτελούνται από τα κάτω άκρα (όπως δοκιμασίες βάδισης ή σε 

εργόμετρο) (Arena et al., 2007). Η λειτουργική ικανότητα (μέσω δοκιμασιών των κάτω 

άκρων) είχε βελτιωθεί μόνο σε ομάδες όπου είχε γίνει προπόνηση των κάτω άκρων. Σε 

3 μελέτες είχε βελτιωθεί και στις ομάδες ελέγχου και προπόνησης των άνω άκρων, αλλά 

σε όλες τις ομάδες οι ασθενείς έκαναν προπόνηση και των κάτω άκρων (Lake et al., 1990, 

Holland et al., 2004, Costi et al., 2009a). Από την άλλη πλευρά στις μελέτες όπου 

αξιολογήθηκε η λειτουργική ικανότητα των άνω άκρων, μέσω χειροεργόμετρου, οι ομάδες 

προπόνησης των άνω άκρων παρουσίασαν σημαντικές βελτιώσεις (Ries et al., 1988, 

Lake et al., 1990, Martinez et al., 1993, McKeough et al., 2012, Calik-Kutukcu et al., 

2017). Αυτά τα ευρήματα πιθανόν να εξηγούνται, όπως έχει αναφερθεί και πριν, από το 

γεγονός ότι συγκεκριμένο είδος προπόνησης μπορεί να βελτιώσει συγκεκριμένες 

παραμέτρους.  

Στις περισσότερες μελέτες φάνηκε ότι υπήρχαν σημαντικές διαφορές στην 

ποιότητα ζωής εντός όλων των ομάδων προπόνησης, χωρίς όμως σημαντικές διαφορές 

μεταξύ τους ακόμη και όταν έγινε σύγκριση με ομάδες που δεν έκαναν κάποιο είδος 

προπόνησης (Lake et al., 1990, Holland et al., 2004, Subin et al., 2010, Janaudis-Ferreira 

et al., 2011, Elmorsy et al., 2012, McKeough et al., 2012). Η ποιότητα ζωής είναι μία 

έννοια η οποία περιλαμβάνει την φυσική, ψυχολογική, κοινωνική και πνευματική διάσταση 

της ζωής. Αυτοί οι τομείς περιλαμβάνουν πολλά άλλα στοιχεία όπως η κινητικότητα, η 

εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων, οι σχέσεις, η επικοινωνία, η επαγγελματική 

ικανοποίηση, ο ύπνος, η ανάπαυση κλπ (The Whoqol, 1998). Αυτό φαίνεται και μέσα από 

την μελέτη των Weldam et al., (2013) όπου υπήρχε σημαντική συσχέτιση μεταξύ της 

ψυχολογίας των ασθενών με ΧΑΠ και της ποιότητας ζωής τους (Weldam et al., 2013). 

Αυτή η πολυδιάστατη μορφή της ποιότητας ζωής πιθανόν να είναι ο λόγος που δεν 

βελτιώθηκε μεταξύ των ομάδων. Η βελτίωση σε ένα από τα στοιχεία δεν σημαίνει 

απαραίτητα ότι θα προκληθεί βελτίωση και σε όλα τα υπόλοιπα.  

Τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της προπόνησης των άνω άκρων 

αξιολογήθηκαν μόνο σε μία μελέτη. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η προπόνηση 

των άνω άκρων μπορεί να διατηρήσει τις βελτιώσεις στην λειτουργία των άνω άκρων και 

την εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων μέχρι και 6 μήνες μετά το πέρας του 
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προγράμματος σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (Costi et al., 2009a). Σε μία μόνο μελέτη 

αξιολογήθηκε και η πρόγνωση θνησιμότητας όπου φάνηκε να μειώνεται ο κίνδυνος σε 

όλες τις ομάδες προπόνησης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του δείκτη BODE (Elmorsy 

et al., 2012). Αυτό το εύρημα σχετίζεται με τα αποτελέσματα μίας άλλης μελέτης στην 

οποία φάνηκε ότι η ικανότητα άσκησης (βάση της VO2peak) σχετίζεται αντιστρόφως 

ανάλογα με την θνησιμότητα (Oga et al., 2003). Εφόσον λοιπόν στη μελέτη των Elmorsy 

et al., (2012) η ικανότητα άσκησης βελτιώθηκε σημαντικά, ο κίνδυνος θανάτου ήταν 

λογικό να μειωθεί.  

Παρόλο που φαίνεται να υπάρχουν σημαντικές βελτιώσεις σε κάποιες 

παραμέτρους, τα ευρήματα αυτά δεν μπορούν να γενικευθούν λόγω ποιοτικών και 

ποσοτικών περιορισμών των μελετών που χρησιμοποιήθηκαν. Οι ποιοτικοί περιορισμοί 

οφείλονται κυρίως στην μεθοδολογία των μελετών. Κατά την αξιολόγηση της ποιότητας 

των μελετών (βάση της κλίμακας PEDro) τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μελέτες ήταν 

μέτριας προς υψηλής ποιότητας αλλά στις περισσότερες από αυτές υπήρχε έλλειψη 

τύφλωσης. Σε περιπτώσεις μη τύφλωσης των ερευνητών οι προσωπικές πεποιθήσεις 

τους υπερ ή εναντίον μίας παρέμβασης μπορούν να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα 

(μεροληψία - συστηματικό σφάλμα πληροφορίας). Επιπλέον η μη τύφλωση των 

συμμετεχόντων ως προς την παρέμβαση και την αντίληψη που επικρατεί για την 

παρέμβαση αυτή μπορεί να επηρεάσει φυσικά και ψυχολογικά τους ασθενείς με 

αποτέλεσμα να διαφοροποιηθούν τα αποτελέσματα των μετρήσεων τους (Karanicolas et 

al., 2010, Schulz and Grimes, 2002). 

 Αναφορικά με τον αριθμό του δείγματος, στις πλείστες εργασίες δεν προκύπτει 

από ανάλυση ισχύος (power calculation), ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ο αριθμός της κάθε 

ομάδας ήταν μικρότερος των 10 ατόμων (πιλοτικές μελέτες). Επίσης το δείγμα αποτελείτο 

κυρίως από άντρες.  

 Πέραν των περιορισμών των μεθοδολογικών σχεδιασμών φαίνεται να υπάρχουν 

διαφορές στα προγράμματα άσκησης μεταξύ των μελετών. Καταρχήν η συχνότητα 

άσκησης σε κάθε μελέτη κυμαινόταν από 2 φορές την ημέρα μέχρι 3 φορές την εβδομάδα 
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με συνολική διάρκεια μεταξύ 3 – 10 εβδομάδων. Επίσης ο χρόνος προπόνησης, το είδος 

ασκήσεων και η ένταση διέφεραν μεταξύ των μελετών. 

Ένας ακόμη περιορισμός είναι ο αριθμός των μελετών που αξιολόγησε κάποια 

από τα μέτρα έκβασης. Αν εξαιρεθούν η λειτουργία των άνω άκρων και τα συμπτώματα 

δύσπνοιας και κόπωσης, τα οποία είχαν αξιολογηθεί σχεδόν από όλες τις μελέτες, τα 

υπόλοιπα μέτρα έκβασης αξιολογήθηκαν σε πολύ λίγες μελέτες. Για παράδειγμα, η 

πρακτική αξιολόγηση εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων αξιολογήθηκε μόνο σε 4 

μελέτες (Ries et al., 1988, Marrara et al., 2008, Costi et al., 2009a, Calik-Kutukcu et al., 

2017) ενώ η πνευμονική λειτουργία μόλις σε 3 (Ries et al., 1988, Lake et al., 1990, 

Elmorsy et al., 2012). Επίσης τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν μόνο σε 

μία μελέτη (Costi et al., 2009a). Ακόμη ένας περιορισμός είναι η χρήση διαφορετικών 

εργαλείων αξιολόγησης μεταξύ των μελετών για τα ίδια μέτρα έκβασης. Για παράδειγμα 

για την αξιολόγηση της δύσπνοιας χρησιμοποιήθηκαν 5 διαφορετικές κλίμακες. Όλοι 

αυτοί οι περιορισμοί δεν επιτρέπουν την γενίκευση των αποτελεσμάτων στον πληθυσμό 

των ασθενών με ΧΑΠ. 

Συμπερασματικά μέσα από αυτή τη συστηματική ανασκόπηση φάνηκε ότι η 

προπόνηση των άνω άκρων μπορεί να βελτιώσει την λειτουργία τους σε ασθενείς με ΧΑΠ 

και ότι πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στα προγράμματα πνευμονικής αποκατάστασης. 

Παρόλα αυτά, η επίδραση της σε άλλες παραμέτρους όπως τα συμπτώματα, η εκτέλεση 

καθημερινών δραστηριοτήτων, η ποιότητα ζωής δεν είναι ξεκάθαρη και για τον λόγο αυτό 

χρειάζεται περαιτέρω μελέτη γύρω από τις παραμέτρους αυτές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

i. Ερευνητικός σχεδιασμός 

Για τον σχεδιασμό της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν οι κατευθυντήριες οδηγίες για 

καταγραφή των τυχαιοποιημένων δοκιμών παράλληλων ομάδων CONSORT statement 

(Schulz et al., 2010). Για τον σκοπό της μελέτης αυτής πραγματοποιήθηκε μία 

τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμασία. Στην δοκιμασία αυτή το δείγμα χωρίστηκε σε 2 

ομάδες. Η μία ομάδα ακολουθούσε το κλασσικό πρόγραμμα πνευμονικής 

αποκατάστασης το οποίο περιλάμβανε ασκήσεις άνω άκρων με αντίσταση καθώς και 

αερόβια άσκηση άνω άκρων με τη χρήση ενός κυκλοεργόμετρου χειρός. Η δεύτερη ομάδα 

ακολούθησε το ίδιο πρόγραμμα χωρίς όμως το εργόμετρο χειρός. Το δείγμα 

κατανεμήθηκε τυχαία στις 2 ομάδες με διαίρεση του δείγματος σε τμήματα των 4 (blocks) 

μέσω ειδικού υπολογιστικού φύλλου στο πρόγραμμα Microsoft Excel (Kim and Shin, 

2014). 

ii. Υλικό 

a) Χώρος και Χρόνος Διεξαγωγής Μελέτης 

 Η έρευνα έλαβε χώρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας από τον Δεκέμβριο 2017 

– Ιούλιο 2019, στο χώρο όπου λειτουργεί πρόγραμμα πνευμονικής αποκατάστασης.  

Το πρόγραμμα αποκατάστασης που διεξάγεται στο Γενικό Νοσοκομείο 

Λευκωσίας, περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα άσκησης. Το πρόγραμμα άσκησης λαμβάνει 

χώρα 2 φορές την εβδομάδα (κάθε Τρίτη και Πέμπτη) για 3 μήνες, για κάθε ομάδα 

ασθενών και έχει συνολική διάρκεια τριών ωρών. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει: 

1. Ζέσταμα για 30 λεπτά με αναπνευστικές ασκήσεις, γενικές ασκήσεις κορμού, άνω 

και κάτω άκρων και διατάσεις 

2. Διαλειμματική άσκηση σε στατικό ποδήλατο για 20 - 40 λεπτά (30” άσκηση / 30” 

ξεκούραση, συνολικός χρόνος άσκησης 10 - 20 λεπτά) 

Οι ασθενείς ξεκινούσαν στην αρχή του προγράμματος με συνολικό χρόνο άσκησης 

στο ποδήλατο 10 λεπτά, στην πιο χαμηλή ένταση (1) και υποκειμενικό αίσθημα 
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κόπωσης ή / και δύσπνοιας 1 – 4 /10 στην κλίμακα Borg (πολύ ήπια – κάπως 

έντονη). Κάθε εβδομάδα ο χρόνος αυξανόταν 1 – 2 λεπτά, ανάλογα με την 

ικανότητα των ασθενών να διατηρούν την αντίληψη της κόπωσης και δύσπνοιας 

στα ίδια πλαίσια (1 – 4/10). Όταν οι ασθενείς μπορούσαν να εκτελέσουν συνολικό 

χρόνο άσκησης στο ποδήλατο 20 λεπτά για τουλάχιστον 2 διαδοχικές συνεδρίες, 

τότε αυξανόταν η αντίσταση στο ποδήλατο κατά (1). 

3. Ασκήσεις αντίστασης σε πολυμηχάνημα με βάρη (G2B, Body-Solid, Inc. Forest 

Park, US) 

o Εκγύμναση τετρακεφάλων (Έκταση γονάτων - leg extension) 3 x 10 

o Εκγύμναση μείζων θωρακικού (Seated Chest Press) 3 x 10 

o Εκγύμναση πλατύ ραχιαίου (Lateral Pulldown) 3 x 10 

Η ένταση των ασκήσεων αντίστασης ξεκινούσε βάση της ικανότητας των ασθενών 

να εκτελούν 10 συνεχόμενες επαναλήψεις με συγκεκριμένη αντίσταση, χωρίς να 

μπορούν να εκτελέσουν άλλη (10 RM). Επιπλέον η υποκειμενική αντίληψη 

κόπωσης ή / και δύσπνοιας θα έπρεπε να κυμαίνεται από 1 – 4 /10 στην κλίμακα 

Borg (πολύ ήπια – κάπως έντονη). Όταν οι ασθενείς μπορούσαν να εκτελέσουν με 

ευκολία τις 10 επαναλήψεις χωρίς εμφάνιση μυικού ή αρθρικού πόνου, για 

τουλάχιστον 2 διαδοχικές συνεδρίες τότε αυξανόταν η αντίσταση κατά 5kg.  

4. Εργόμετρο χειρός για 10 λεπτά (Monark Compact Rehab 871E) 

Οι ασθενείς ξεκινούσαν στην αρχή του προγράμματος με διακεκομμένο χρόνο 

άσκησης στο εργόμετρο 5 + 5 λεπτά, στην πιο χαμηλή ένταση και υποκειμενικό 

αίσθημα κόπωσης ή / και δύσπνοιας 1 – 4 /10 στην κλίμακα Borg (πολύ ήπια – 

κάπως έντονη). Όταν οι ασθενείς μπορούσαν να εκτελέσουν συνολικό χρόνο 

άσκησης στο εργόμετρο 10 λεπτά για τουλάχιστον 2 διαδοχικές συνεδρίες, τότε 

αυξανόταν η αντίσταση κατά 1 μονάδα. Ακολούθως όταν οι ασθενείς μπορούσαν 

να εκτελούν εργόμετρο στη νέα αντίσταση, διατηρώντας το υποκειμενικό αίσθημα 

κόπωσης/ή και δύσπνοιας 1 – 4 /10 στην κλίμακα Borg (πολύ ήπια – κάπως 

έντονη) για τουλάχιστον 2 διαδοχικές συνεδρίες, τότε αυξανόταν η αντίσταση κατά 

1 μονάδα. 

Καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος υπήρχε φυσικοθεραπεύτρια, από το τμήμα 

φυσικοθεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, η οποία έκανε την παρέμβαση 
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αφού αρμοδιότητα της ήταν να επιβλέπει τους ασθενείς που εκτελούσαν το 

προγράμματος εκγύμνασης και ήταν υπεύθυνη για την ομαλή λειτουργία του 

προγράμματος καθώς και την ασφάλεια των ασθενών. Επιπλέον το χώρο της 

αποκατάστασης επισκεπτόταν και γιατρός (πνευμονολόγος) από την Πνευμονολογική 

Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. 

Όσοι ασθενείς παρουσίασαν υποξαιμία (αποκορεσμό) στις προκαταρκτικές 

εξετάσεις πριν την εισαγωγή στο πρόγραμμα, ή λάμβαναν οξυγονοθεραπεία καθ’ όλη τη 

διάρκεια της μέρας, τους χορηγήθηκε συμπληρωματικό οξυγόνο μέσω ρινικής κάνουλας 

(3L/λεπτό) κατά τη διάρκεια του προγράμματος άσκησης. Βάση των σύγχρονων 

κατευθυντήριων οδηγιών η παροχή οξυγονοθεραπείας κατά τη διάρκεια της άσκησης 

συμβάλλει στην πρόληψη του αποκορεσμού λόγω άσκησης (Bolton et al., 2013, Spruit et 

al., 2013).  

Επιπλέον πριν την έναρξη και κατά το τέλος κάθε άσκησης γινόταν 

παρακολούθηση και καταγραφή του κορεσμού οξυγόνου και καρδιακής συχνότητας των 

ασθενών με οξύμετρο, καθώς και έλεγχος της υποκειμενικής αντίληψης δύσπνοιας και 

κόπωσης μέσω της κλίμακας Borg (0 – 10). Στην περίπτωση που οι τιμές της καρδιακής 

συχνότητας δεν ήταν στα φυσιολογικά επίπεδα (≤ 60 or ≥ 100 παλμοί ανά λεπτό), ή αν ο 

κορεσμός ήταν ≤ 90% ή η αντίληψη δύσπνοιας και κόπωσης ήταν ≤ 5/10 οι θεραπευτές 

ζητούσαν από τους ασθενείς να κάτσουν να ξεκουραστούν για 5 λεπτά και ακολούθως 

επαναξιολογούνταν. Αν στην επαναξιολόγηση οι τιμές αυτές δεν βελτιώνονταν έπρεπε να 

περιμένουν ακόμα 5 λεπτά. Αν και πάλι δεν υπήρχε βελτίωση τότε ο ασθενής δεν συνέχιζε 

για εκείνη τη μέρα. Οι τιμές αυτές καθοριστήκαν για την ασφάλεια των ασθενών. Για 

παράδειγμα οι πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες αναφέρουν ότι για να είναι ασφαλής η 

άσκηση σε αυτούς τους ασθενείς θα πρέπει η ένταση της να κυμαίνεται μεταξύ 4 – 6 στην 

κλίμακα Borg (Spruit et al., 2013, Garvey et al., 2016).  Σε περίπτωση που ο κορεσμός 

οξυγόνου ήταν χαμηλός (≤ 90%)  τότε τους χορηγείτο συμπληρωματικό οξυγόνο μέσω 

ρινικής κάνουλας (3L/λεπτό) ή αν λάμβαναν ήδη οι υπεύθυνοι του προγράμματος 

αύξαναν τη δοσολογία κατά 1L/λεπτό.  
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Τέλος σε περίπτωση που κάποιος ασθενής το ζητούσε ή δεν αισθανόταν καλά 

κατά τη διάρκεια του προγράμματος, γινόταν διακοπή της άσκησης και έλεγχος των πιο 

πάνω παραμέτρων, ενώ σε περιπτώσεις που κρινόταν απαραίτητο γινόταν και έλεγχος 

της αρτηριακής πίεσης με ένα ηλεκτρονικό σφυγμανομανόμετρο.  

b. Δείγμα ασθενών 

 Το δείγμα αποτελείτο από ασθενείς με διαγνωσμένη ΧΑΠ. Η δειγματοληψία έγινε 

από ασθενείς με διάγνωση ΧΑΠ, οι οποίοι επισκέπτονταν την Πνευμονολογική Κλινική 

του Γενικού Νοσοκομείο Λευκωσίας και παραπέμπονταν από τους γιατρούς της κλινικής 

ως υποψήφιοι για ένταξη στο πρόγραμμα Πνευμονικής Αποκατάστασης, στη 

συντονίστρια του προγράμματος. Η συντονίστρια έκανε μία αρχική αξιολόγηση των 

υποψηφίων ασθενών ώστε να κριθεί η καταλληλότητα τους για ένταξη στο πρόγραμμα, 

βάση των κριτηρίων εισδοχής και αποκλεισμού των σύγχρονων κατευθυντήριων οδηγιών 

(Bolton et al., 2013). Ακολούθως γινόταν μία πιο εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των 

ασθενών, μέσα από την οποία διαφαινόταν η σοβαρότητα της ΧΑΠ, η ανάγκη για οξυγόνο 

κατά την άσκηση, η λειτουργική δραστηριότητα και το επίπεδο φυσικής κατάστασης, η 

μυική δύναμη, η ποιότητα ζωής κ.ά. Η αξιολόγηση αυτή περιλάμβανε λειτουργικό έλεγχο 

αναπνευστικού, δοκιμασία καρδιοαναπνευστικής κόπωσης, εξάλεπτη δοκιμασία βάδισης 

και δοκιμασία αναπνευστικών μυών. 

Κριτήρια εισόδου:   

• Ασθενείς (άντρες ή γυναίκες) με διαγνωσμένη ΧΑΠ  

• Σταθερή κατάσταση ΧΑΠ (όχι σε έξαρση – παροξυσμό ΧΑΠ)  

• Να είναι πρόθυμοι να επαναξιολογηθούν στο τέλος της θεραπείας  

• Να είναι πρόθυμοι να δώσουν γραπτή συγκατάθεση για συμμετοχή τους 

στην έρευνα  

Κριτήρια αποκλεισμού:  

• Ηλικία ˂18  

• Ασταθής καρδιακή νόσος  

• Κινητικά ή νευρολογικά προβλήματα στα οποία απαγορεύεται η άσκηση 

(π.χ. σοβαρή αρθρίτιδα, εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση κλπ)   
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• Ασθενείς τελικού σταδίου ΧΑΠ (ή άλλης χρόνιας νόσου π.χ. καρκίνος) 

• Σημαντική γνωστική ή ψυχιατρική πάθηση 

Τα κριτήρια αυτά προτείνονται από τις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες για την 

πνευμονική αποκατάσταση του British Thoracic Society (Bolton et al., 2013) και της 

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) (Vogelmeier et al., 2017). 

Σε όλους τους ασθενείς που είχαν κριθεί, μέσα από τις προαναφερόμενες 

εξετάσεις, κατάλληλοι για εισδοχή στο πρόγραμμα αποκατάστασης, είχε δοθεί πριν από 

την έναρξη του προγράμματος ένα έντυπο με οδηγίες σχετικά με την μελέτη (ΕΕΒΚ03). 

Το έντυπο αυτό περιλάμβανε λεπτομερείς οδηγίες για τον σκοπό και το είδος της έρευνας 

καθώς και μία φόρμα πληροφορημένης συγκατάθεσης, την οποία θα έπρεπε να 

συμπληρώσουν εάν επιθυμούν να συμμετέχουν στην έρευνα. Οι ασθενείς συμμετείχαν 

εθελοντικά στη μελέτη. 

c. Εργαλεία Μέτρησης 

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των δεδομένων μας ήταν: 

1. Δοκιμασίες λειτουργίας πνευμόνων – Σπιρομέτρηση:  

Η σπιρομέτρηση αποτελεί μία αντικειμενική και αξιόπιστη μέθοδο για εντοπισμό της 

μείωσης της ροής του αέρα (Vogelmeier et al., 2017). Μέσω αυτής αξιολογείται ο όγκος 

του αέρα που αποβάλλεται από το σημείο της μέγιστης εισπνοής (δυναμική ζωτική 

χωρητικότητα – FVC) και ο όγκος του αέρα που εκπνέεται βίαια στο 1ο δευτερόλεπτο 

(Forced Expiratory Volume in 1 second - FEV1). Σύμφωνα με την ταξινόμηση του GOLD 

όταν ισχύει η σχέση FEV1/FVC < 0,7, τότε οι τιμές του FEV1 καθορίζουν τη σοβαρότητα 

της πάθησης (Vestbo et al., 2013, Vogelmeier et al., 2017).  

2. Δύναμη άνω άκρων: Για τον έλεγχο της δύναμης των άνω άκρων αξιολογήθηκαν 

οι μύες της λαβής (handgrip) και ο δικέφαλος και τρικέφαλος βραχιόνιος.  

Η δύναμη λαβής αξιολογήθηκε με δυναμόμετρο λαβής (jamar handgrip 

dynamometer). Η χρήση του συγκεκριμένου οργάνου αποτελεί την πιο διαδεδομένη 

τεχνική αξιολόγησης της ισομετρικής δύναμης των άνω άκρων και έχει χρησιμοποιηθεί 

σε περισσότερες από 30 μελέτες για την αξιολόγηση της μυικής δύναμης ασθενών με 

ΧΑΠ (Robles et al., 2011). Επιπλέον είναι μία εύκολη και διαδεδομένη τεχνική για 
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αξιολόγηση βαρέων πασχόντων ασθενών (critically ill patients) (Ali et al., 2008) ή 

γενικότερα ατόμων τρίτης ηλικίας (McGrath et al., 2018a, McGrath et al., 2018b). Έχει 

διαφανεί ότι η μειωμένη δύναμη λαβής σε ασθενείς με ΧΑΠ συσχετίζεται με διάφορες 

αρνητικές επιπτώσεις όπως την εμφάνιση παροξύνσεων (Vilaro et al., 2010), την 

μειωμένη μυική μάζα (Marino et al., 2010), την αυξημένη υπερδιάταση πνευμόνων (Felipe 

et al., 2015), τη δύσπνοια (Kaymaz et al., 2018) αλλά και την θνησιμότητα (Puhan et al., 

2013). Επιπλέον η δύναμη λαβής εμφανίζει μία αντιστρόφως ανάλογη σχέση με τη 

σοβαρότητα της ΧΑΠ, αφού πιο σοβαρό στάδιο της νόσου τόσο μειωμένη είναι και η 

δύναμη των ασθενών (Strandkvist et al., 2016). Παρόλο που η μέθοδος αυτή αξιολόγησης 

της δύναμης θεωρείται έγκυρη και αξιόπιστη σε υγιή πληθυσμό (Mathiowetz et al., 1984) 

δεν έχει ελεγχθεί η αξιοπιστία της σε ασθενείς με ΧΑΠ. Για το λόγο αυτό η συγκεκριμένη 

μελέτη είχε ως σκοπό και το  έλεγχο της αξιοπίστιας της συγκεκριμένης τεχνικής σε 

αυτούς τους ασθενείς.  

Για την αξιολόγηση της δύναμης των άνω άκρων έγινε επίσης μέτρηση της δύναμης 

του δικεφάλου και τρικεφάλου βραχιονίου. Οι μύες αυτοί είναι υπεύθυνοι για την κάμψη 

και έκταση του αγκώνα αντίστοιχα, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν και στην κάμψη και 

έκταση του ώμου. Είναι γνωστό ότι οι ασθενείς με ΧΑΠ παρουσιάζουν μια γενικευμένη 

μυική αδυναμία (Maltais et al., 2014). Η αδυναμία αυτή φαίνεται να μην επηρεάζει όλους 

τους σκελετικούς μύες στον ίδιο βαθμό. Συγκεκριμένα οι περιφερικοί μύες του άνω άκρου 

φαίνεται να είναι καλύτερα διατηρημένοι σε σχέση με τους πιο κεντρικούς μύες των άνω 

άκρων (Gosselink et al., 2000, Miranda et al., 2011). Για το λόγο αυτό έγινε η αξιολόγηση 

και των 2 αυτών μυών με τη χρήση ενός ισομετρικού δυναμόμετρου χειρός MicroFET 2. 

Το δυναμόμετρο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί και σε προηγούμενες παρόμοιες μελέτες 

(Spruit et al., 2002, O'Shea et al., 2007b, Janaudis-Ferreira et al., 2011). Αυτού του είδους 

τα δυναμόμετρα φαίνεται από προηγούμενες μελέτες ότι έχουν καλή αξιοπιστία και 

εγκυρότητα (O'Shea et al., 2007a).  

3. Δύσπνοια / Κόπωση: Για τον έλεγχο της δύσπνοιας και κόπωσής 

χρησιμοποιήθηκε η τροποποιημένη κλίμακα Borg. Επίσης για την δύσπνοια 

χρησιμοποιήθηκε και η κλίμακα modified Medical Research Council Dyspnea 

Scale (mMRC). 
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Η κλίμακα Borg είναι μία κλίμακα που μετρά από το μηδέν (καθόλου) μέχρι το δέκα 

(μέγιστο) την κόπωση και δύσπνοια του ασθενή (πίνακας 5). Αποτελεί ένα αντικειμενικό 

και αξιόπιστο εργαλείο μέτρησης των πιο πάνω παραμέτρων (Kendrick et al., 2000).  

0 Καθόλου Δύσπνοια 

0,5 Πολύ, πολύ ήπια 

1 Πολύ ήπια 

2 Ήπια 

3 Μέτρια 

4 Κάπως έντονη 

5 Έντονη 

6  

7 Πολύ Έντονη 

8  

9 Πάρα πολύ έντονη (σχεδόν μέγιστη) 

10 Μέγιστη 

 

Πίνακας 5: Τροποποιημένη κλίμακα Borg Δύσπνοιας (Τροποποιημένο από Kendrick et al., 2000) 

 

Για την κλινική κατάταξη της δύσπνοιας, όπου συσχετίζεται με την ανικανότητα των 

ασθενών υπάρχει το ερωτηματολόγιο mMRC, στο οποίο οι ασθενείς αξιολογούν την 

ικανότητα τους να εκτελούν λειτουργικές δοκιμασίες βάση της δύσπνοιας τους (Bestall et 

al., 1999, GOLD, 2016). Η κλίμακα αυτή έχει αρίθμηση από το μηδέν μέχρι το τέσσερα 

(πίνακας 6). Το μηδέν αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο δύσπνοιας (εμφάνιση δύσπνοιας 

μόνο σε έντονη άσκηση) και το τέσσερα το υψηλότερο επίπεδο δύσπνοιας (η δύσπνοια 

δεν τους επιτρέπει να βγουν έξω από το σπίτι ή εμφανίζεται ακόμα και όταν προσπαθούν 

να ντυθούν). Γενικά οι βαθμολογίες 0 και 1 στην κλίμακα αυτή δείχνουν σε πόση 

προσπάθεια εμφανίζεται η δύσπνοια, ενώ οι βαθμολογίες 2,3 και 4 αφορούν τον βαθμό 

ανικανότητας αλλά και την κοινωνική επίδραση της πάθησης (Crisafulli and Clini, 2010). 

Επιπλέον η βαθμολογία της mMRC χρειάζεται και για την κατάταξη της σοβαρότητας των 

ασθενών σύμφωνα με το εργαλείο αξιολόγησης ABCD (Vogelmeier et al., 2017).  
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Βαθμολογία Περιγραφή Δύσπνοιας 

0 Έχω δύσπνοια μόνο στην έντονη άσκηση 

1 Έχω δύσπνοια όταν βαδίζω γρήγορα σε επίπεδο έδαφος ή όταν 
βαδίζω σε μικρή ανηφόρα  

2 Βαδίζω πιο αργά από άτομα ίδιας ηλικίας λόγω δύσπνοιας ή πρέπει να 
σταματήσω για να πάρω αναπνοή όταν περπατώ με το δικό μου 
ρυθμό σε επίπεδο έδαφος 

3 Σταματώ για να πάρω αναπνοή μετά από βάδιση 100 μέτρων περίπου 
ή μετά από λίγα λεπτά, σε επίπεδο έδαφος 

4 Έχω τόση δύσπνοια που δεν μπορώ να βγω από το σπίτι ή έχω 
δύσπνοια ακόμα και όταν ντύνομαι 

 

Πίνακας 6: Τροποποιημένη κλίμακα Medical Research Scale Δύσπνοιας (Τροποποιημένη από  

(Stenton, 2008) 

4. Ποιότητα ζωής: με το ερωτηματολόγιο Saint George Respiratory Questionnaire 

(SGRQ) και το ερωτηματολόγιο COPD Assessment Test (CAT). 

Το ερωτηματολόγιο SGRQ έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για την αξιολόγηση της 

ποιότητας ζωής ασθενών με ΧΑΠ και είναι αντικειμενικό και αξιόπιστο (Jones 1991, 

1992). Αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα ερωτηματολόγια για τη μέτρηση της 

ποιότητας ζωής σε αυτούς τους ασθενείς. Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει μεταφραστεί και 

αξιολογηθεί ως ένα έγκυρο εργαλείο για την ποιότητα ζωής και στην ελληνική γλώσσα 

(Katsoulas et al., 2010). Οι ερωτήσεις του οδηγούν στον υπολογισμό τριών σκορ: 1) 

Συμπτώματα: τον αντίκτυπο των αναπνευστικών συμπτωμάτων, τη συχνότητα αλλά και 

τη σοβαρότητα τους, 2) Δραστηριότητες που προκαλούν ή περιορίζονται από τη 

δύσπνοια και 3) Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις που προκαλούνται από τη νόσο αυτή 

(Παπαγεωργίου et al., 2018). Για την χρήση αυτού του ερωτηματολογίου έχει παρθεί 

άδεια χρήσης από το πρόγραμμα πνευμονικής αποκατάστασης που γίνεται στο Γενικό 

Νοσοκομείο Λευκωσίας. 

Το CAT αποτελεί ένα σύντομο ερωτηματολόγιο με 8 ερωτήσεις μέσα από τις οποίες 

αξιολογούνται οι επιπτώσεις της ΧΑΠ στην υγεία των ασθενών. Οι απαντήσεις 

κυμαίνονται από το 1 μέχρι το 5 ανάλογα με τη σοβαρότητα, με τη χειρότερη συνολική 

βαθμολογία το 40. Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι μεταφρασμένο και στα ελληνικά και τα 

αποτελέσματα του είναι αξιόπιστα και έγκυρα (Jones et al., 2009). Μάλιστα τα 
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αποτελέσματα του CAT φαίνεται να έχουν καλή συσχέτιση και με τα αποτελέσματα του 

SGRQ (Jones et al., 2009). Τέλος η βαθμολογία αυτού του εργαλείου χρειάζεται και για 

την κατάταξη της σοβαρότητας των ασθενών σύμφωνα με το εργαλείο αξιολόγησης 

ABCD (Vogelmeier et al., 2017). Για την χρήση αυτού του ερωτηματολογίου έχει παρθεί 

άδεια χρήσης μέσω email κατόπιν αιτήματος που έγινε στην επίσημη ιστοσελίδα 

(https://www.catestonline.org). 

5. Λειτουργίες καθημερινής ζωής: μέσω αναπαραγωγής κάποιων λειτουργικών 

καθημερινών προτύπων. 

Σε διάφορες μελέτες έχει χρησιμοποιηθεί ως μέτρο έκβασης η αξιολόγηση 

καθημερινών δραστηριοτήτων μέσω αναπαραγωγής κάποιων λειτουργικών καθημερινών 

προτύπων (Ries et al., 1988, Marrara et al., 2008, Costi et al., 2009a, Calik-Kutukcu et 

al., 2017) 

iii. Μέθοδος Συλλογής δεδομένων 

Για τον σκοπό της μελέτης έχουν γίνει οι πιο κάτω μετρήσεις πριν από έναρξη του 

προγράμματος αποκατάστασης αλλά και μετά το πέρας των 12 εβδομάδων. Οι 

αξιολογήσεις έγιναν από το ίδιο άτομο, το οποίο δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα 

αποκατάστασης και ήταν τυφλό ως προς την ομάδα που βρισκόταν ο κάθε ασθενής για 

αποφυγή οποιασδήποτε μεροληψίας.  

1. Σπιρομέτρηση:  

Η διαδικασία της σπιρομέτρησης έγινε βάση των οδηγιών της Αμερικάνικης Εταιρίας 

Θώρακα (American Thoracic Society) και της Ευρωπαικής Πνευμονολογικής Εταιρίας 

(European Respiratory Society) (Miller et al., 2005). Πριν από την σπιρομέτρηση 

καταγράφονται η ηλικία, το βάρος, το ύψος και το φύλο του ασθενή. Για τη διαδικασία της 

σπιρομέτρησης ο ασθενής βρίσκεται σε καθιστή ή όρθια θέση. Η εξέταση γίνεται με ένα 

επιστόμιο το οποίο καλείται ο ασθενής να τοποθετήσει στο στόμα, πίσω από το δόντια 

και την κορυφή της γλώσσας, ώστε η είσοδος και έξοδος αέρα να είναι ελεύθερη. Επίσης 

τα χείλη πρέπει να είναι ερμητικά κλειστά ώστε να μην επιτρέπεται διαφυγή του αέρα. 

Αφού τοποθετηθεί ένα ρινοπίεστρο, ζητείται από τον ασθενή να εκτελέσει μία πλήρη και 

https://www.catestonline.org/
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ταχεία εισπνοή με μία παύση διάρκειας 1 δευτερολέπτου και ακολούθως να εκτελέσει μία 

μέγιστη εκπνοή έως ότου να μην εξέρχεται πλέον αέρας (Γραμματοπούλου, 2017).  

Κατά τη διαδικασία αυτή καταγράφηκαν οι πιο κάτω παράμετροι: 

• Ο βίαιος εκπνεόμενος όγκος αέρα στο πρώτο δευτερόλεπτο (Forced Expired 

Volume/1 second - FEV1): ο όγκος αέρα που εκπνέεται στο 1ο δευτερόλεπτο, από 

τη μέγιστη εισπνευστική θέση. Μονάδα μέτρησης λίτρα (litres). Σε ασθενείς με ΧΑΠ 

παρουσιάζει μείωση, και ανάλογα με το βαθμό μείωσης εκτιμάται και η σοβαρότητα 

της πάθησης, σύμφωνα με τα κριτήρια του GOLD (Γραμματοπούλου, 2017).  

• Η βιαία ζωτική χωρητικότητα (Forced Vital Capacity – FVC): ο συνολικός όγκος 

αέρα που εκπνέεται βίαια, από τη μέγιστη εισπνευστική θέση έως την μέγιστη 

εκπνευστική θέση. Μονάδα μέτρησης λίτρα (litres). 

• Δείκτης Tiffeneau: η εκατοστιαία αναλογία του βιαίως εκπνεόμενου όγκου αέρα 

στο πρώτο δευτερόλεπτο προς τη βίαιη ζωτική χωρητικότητα (FEV1/FVC). 

Μονάδα μέτρησης εκατοστιαία αναλογία (%). Η διάγνωση της ΧΑΠ γίνετε όταν ο 

δείκτης αυτός είναι μικρότερος από 70% (Γραμματοπούλου, 2017).  

• Η μέγιστη ροή του εκπνεόμενου αέρα (Peak expiratory flow rate – PEF): η μέγιστη 

ροή του εκπνεόμενου αέρα που επιτυγχάνεται κατά τη δοκιμασία της βίαιας 

ζωτικής χωρητικότητας. Μονάδα μέτρησης λίτρα ανά δευτερόλεπτο ή ανά λεπτό 

(litres/second, litres/minute). Σε ασθενείς με αποφρακτικού τύπου νοσήματα είναι 

μειωμένη (Γραμματοπούλου, 2017).  

 

2. Δύναμη άνω άκρων: Δύναμη Λαβής και Δύναμη δικεφάλου και τρικεφάλου 

βραχιονίου 

Η αξιολόγηση της δύναμης λαβής γίνεται με τον ασθενή να βρίσκεται σε καθιστή θέση, 

με τον ώμο σε ουδέτερη θέση στροφής, τον αγκώνα σε θέση κάμψης 90ο, το αντιβράχιο 

και ο καρπός σε ουδέτερη θέση και το άκρο να μην υποστηρίζεται (American Society of 

Hand, 1992, Robles et al., 2011, Nyberg et al., 2015). Η λαβή του δυναμόμετρου 

τοποθετείται στη 2η θέση από το τέλος. Ο εξεταζόμενος κρατά το δυναμόμετρο και όταν 

του ζητηθεί ξεκινά να σφίγγει τα δάκτυλα του. Ο εξεταστής δίνει τα παραγγέλματα 
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«σφίξε… πιο δυνατά… πιο δυνατά… πιο δυνατά… χαλάρωσε» (Savva et al., 2013). Η 

αξιολόγηση επαναλαμβάνεται 3 φορές στο επικρατές χέρι με διάρκεια παύσης ενδιάμεσα 

των μετρήσεων 30 δευτερόλεπτα. Η μονάδα μέτρησης είναι σε χιλιόγραμμα-δύναμης 

(kilogram-force – kgf) και για τους σκοπούς της στατιστικής ανάλυσης λήφθηκε η 

μεγαλύτερη τιμή από τις μετρήσεις. Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων έγινε αξιολόγηση 

και της δύσπνοιας και κόπωσης του ασθενή μέσω της κλίμακας Borg. Πριν την 1η 

αξιολόγηση οι ασθενείς εκτελούσαν μία δοκιμαστική προσπάθεια για εξοικείωση με το 

δυναμόμετρο. Οι μετρήσεις για τη δύναμη λαβής έγιναν πριν από την έναρξη του 

προγράμματος αποκατάστασης καθώς και μετά το τέλος αυτού.  

Σε μία υποομάδα 19 ασθενών έγιναν επιπλέον μετρήσεις μία εβδομάδα μετά την 

πρώτη μέτρηση, για τον έλεγχο – επανέλεγχο του συγκεκριμένου εργαλείου, 

αξιολογώντας έτσι την αξιοπιστία του. Σε αυτούς τους ασθενείς λήφθηκε η μέση τιμή των 

3 μετρήσεων. Όλες οι μετρήσεις έγιναν από τον ίδιο αξιολογητή, ο οποίος δεν γνώριζε 

τον σκοπό της μελέτης, για να αποτραπεί η πιθανή προκατάληψη του (recorder bias) 

(Hicks, 1999). Επιπλέον οι ασθενείς δεν γνώριζαν τα αποτελέσματα των μετρήσεων τους 

ώστε να αποτραπεί η πιθανή προκατειλημμένη προσδοκία (expectation bias) (Cardarelli 

and Seater, 2007).    

Η αξιολόγηση του δικεφάλου βραχιονίου έγινε με τον ασθενή να ξαπλώνει σε ύπτια 

θέση, τον ώμο να βρίσκεται σε ουδέτερη θέση και τον αγκώνα σε 90ο κάμψης. Το 

δυναμόμετρο MicroFET 2 τοποθετείται ακριβώς κάτω από τον καρπό και ο εξεταστής 

δίνει τα παραγγέλματα στον ασθενή «σφίξε… πιο δυνατά… πιο δυνατά… πιο δυνατά… 

χαλάρωσε» ενώ ταυτόχρονα του βάζει αντίσταση μη επιτρέποντας του να 

πραγματοποιήσει κίνηση (ισομετρική σύσπαση).  

Η αξιολόγηση του τρικέφαλου βραχιονίου έγινε με τον ασθενή να βρίσκεται στην ίδια 

θέση με πριν (ύπτια), τον ώμο να βρίσκεται σε ουδέτερη θέση και τον αγκώνα σε 90ο 

κάμψης. Το δυναμόμετρο MicroFET 2 τοποθετείται ακριβώς κάτω από τον καρπό (κάτω 

από τη στυλοειδή απόφυση) και ο εξεταστής δίνει τα παραγγέλματα στον ασθενή 

«σπρώξε… πιο δυνατά… πιο δυνατά… πιο δυνατά… χαλάρωσε» ενώ ταυτόχρονα του 

βάζει αντίσταση μη επιτρέποντας του να πραγματοποιήσει κίνηση (ισομετρική σύσπαση). 
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Οι διαδικασίες αυτές, είναι αυτές που περιγράφονται σε προηγούμενο άρθρο (Andrews 

et al., 1996) και προτείνονται από τον κατασκευαστή (Hoggan Scientific LCC). Η 

αξιολόγηση επαναλαμβάνεται 3 φορές στο επικρατές χέρι και λήφθηκε η μεγαλύτερη τιμή 

από τις μετρήσεις. Η μονάδα μέτρησης είναι σε newtons (N). Κατά τη διάρκεια των 

μετρήσεων έγινε αξιολόγηση και της δύσπνοιας και κόπωσης του ασθενή μέσω της 

κλίμακας Borg. Πριν την 1η αξιολόγηση οι ασθενείς εκτελούσαν μία δοκιμαστική 

προσπάθεια για εξοικείωση με το δυναμόμετρο. 

3. Δύσπνοια 

Υποκειμενική αντίληψη έντασης της δύσπνοιας μέσω της τροποποιημένης κλίμακας 

Borg. Ο αξιολογητής ζητούσε από τον ασθενή να βαθμολογήσει πόση δύσπνοια νοιώθει 

στην κλίμακα Borg (από το 0 μέχρι το 10). Για καλύτερη κατανόηση η κλίμακα αυτή 

υπήρχε τυπωμένη και σε χαρτί όπου αναγραφόταν για τον κάθε αριθμό σε πόση 

δύσπνοια αντιστοιχεί (π.χ. 0 καθόλου, 1 πολύ λίγη, 2 λίγη, 3 μέτρια κλπ). Η αξιολόγηση 

της δύσπνοιας με την κλίμακα Borg έγινε σε ηρεμία, πριν και μετά από την αξιολόγηση 

της δύναμης των άνω άκρων και της εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων. 

Αυτοεκτίμηση της δύσπνοιας και της ικανότητας εκτέλεσης λειτουργικών 

δραστηριοτήτων μέσω της τροποποιημένης κλίμακας MRC. Ζητήθηκε από τους ασθενείς 

να αναφέρουν αν η δύσπνοια τους εμποδίζει να εκτελέσουν κάποιες λειτουργικές 

δραστηριότητες όπως για παράδειγμα το να ανεβούν σε ανηφόρα ή να περπατήσουν σε 

επίπεδο έδαφος (όπως περιγράφεται στη βαθμολόγηση της κλίμακας). Ανάλογα με τις 

απαντήσεις τους, έμπαινε και η βαθμολογία στην κλίμακα.  

4. Κόπωση:  

Υποκειμενική αντίληψη έντασης της κόπωσης μέσω της τροποποιημένης κλίμακας 

Borg. Ο αξιολογητής ζητούσε από τον ασθενή να βαθμολογήσει πόση κόπωση νοιώθει 

στην κλίμακα Borg (από το 0 μέχρι το 10). Για καλύτερη κατανόηση η κλίμακα αυτή 

υπήρχε τυπωμένη και σε χαρτί όπου αναγραφόταν για τον κάθε αριθμό σε πόση κόπωση 

αντιστοιχεί (π.χ. 0 καθόλου, 1 πολύ λίγη, 2 λίγη, 3 μέτρια κλπ). Η αξιολόγηση της 
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κόπωσης με την κλίμακα Borg έγινε σε ηρεμία, πριν και μετά από την αξιολόγηση της 

δύναμης των άνω άκρων και της εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων. 

5. Ποιότητα ζωής: Η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής έγινε με τη χρήση 2 

ερωτηματολογίων, του Ερωτηματολογίου του St George (St George’s Respiratory 

Questionnaire (SGRQ) και του ερωτηματολογίου ποιότητας ζωής με την κλίμακα 

αξιολόγησης χρόνιας αποφρακτικής πνευμονικής νόσου (Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease Assessment Test, CΑΤ).   

• Ερωτηματολόγιο του St George. Η κλίμακα αυτή συμπληρώθηκε σε ένα ήσυχο 

δωμάτιο, αφού πρώτα οι ερευνητές εξηγούσαν στους ασθενείς τη σκοπιμότητα της 

συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου και ότι θα έπρεπε να απαντούν με απόλυτη 

ειλικρίνεια, βάση του πως αισθάνονται. Σε περίπτωση όπου οι ασθενείς είχαν 

απορίες, ένας από τους ερευνητές τους εξηγούσε την ερώτηση. Αργότερα οι 

απαντήσεις καταχωρούνταν σε ένα ειδικό αρχείο excel (SGRQ excel calculator) 

όπου γινόταν αυτόματα υπολογισμός της βαθμολογίας με μέγιστο σκορ το 100. 

• Ερωτηματολόγιο ποιότητας ζωής με την κλίμακα αξιολόγησης χρόνιας 

αποφρακτικής πνευμονικής νόσου (CΑΤ). Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε σε 

ένα ήσυχο δωμάτιο, αφού πρώτα οι ερευνητές εξηγούσαν στους ασθενείς τη 

σκοπιμότητα της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου και ότι θα έπρεπε να 

απαντούν με απόλυτη ειλικρίνεια, βάση του πως αισθάνονται. Στη συνέχεια οι 

ασθενείς απαντούσαν σε μία έντυπη μορφή του ερωτηματολόγιου CAT. 

6. Λειτουργίες καθημερινής ζωής:  

Πριν από την αξιολόγηση των καθημερινών λειτουργιών με τα άνω άκρα, δόθηκαν 

στους ασθενείς οι κατάλληλες οδηγίες. Τους επεξηγήθηκαν οι δραστηριότητες που πρέπει 

να κάνουν και η σειρά που θα τις εκτελέσουν. Επίσης τους ειπώθηκε ότι αν νοιώσουν 

έντονη δύσπνοια ή κόπωση ή οποιοδήποτε άλλο σύμπτωμα κατά την εκτέλεση αυτής της 

δοκιμασίας θα έπρεπε να διακόψουν για να ξεκουραστούν και αν μπορούσαν να 

συνεχίσουν από εκεί που έμειναν. Πριν από αυτή τη δοκιμασία αξιολογήθηκε η δύσπνοια 

και η κόπωση (κλίμακα Borg), η καρδιακή συχνότητα και ο κορεσμός οξυγόνου. Οι 

δραστηριότητες που αξιολογήθηκαν ήταν το σβήσιμο πίνακα (προσομοίωση με 

καθάρισμα τζαμιών), η ταξινόμηση 3 κουτιών ζάχαρης, 1kg το κάθε ένα, σε ράφι που 
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βρίσκεται πάνω από το ύψος του κεφαλιού και τέλος το σκούπισμα 10 πιάτων και 

τοποθέτηση τους σε μία πιατοθήκη που βρισκόταν στο ύψος του κεφαλιού. Οι ασθενείς 

έπρεπε να εκτελέσουν αυτές τις δραστηριότητες όσο πιο γρήγορα μπορούσαν. Ο χρόνος 

εκτέλεσης των δραστηριοτήτων καταγραφόταν στο τέλος, μαζί με τη δύσπνοια, κόπωση, 

καρδιακή συχνότητα και κορεσμό οξυγόνου. 

 

iv. Στατιστική ανάλυση 

 

Τα δεδομένα που λήφθηκαν, περάστηκαν και αναλύθηκαν στο πρόγραμμα IBM 

SPSS Statistics for Windows, version 20. Η ανεξάρτητη μεταβλητή ήταν το είδος 

παρέμβασης (άσκησης) που εκτελούσε η κάθε ομάδα ομάδα ενώ οι εξαρτημένες 

μεταβλητές ήταν: η δύναμη λαβής, η δύναμη δικεφάλου, η δύναμη τρίκεφαλου, η ποιότητα 

ζωής, η ικανότητα εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων και τα συμπτώματα 

δύσπνοιας και κόπωσης. 

Αρχικά έγινε ένας έλεγχος κανονικής κατανομής με το Kolmogorov-Smirnov test. 

Τα χαρακτηριστικά των ασθενών στην αρχή, πριν την εφαρμογή θεραπείας (baseline 

data), συγκρίθηκαν με το Independent Samples T-Test και το Mann – Whitney U Test, 

όπου δεν υπήρχε κανονική κατανομή. Η σύγκριση αυτή έγινε για να διαφανεί κατά πόσον 

οι δύο ομάδες εμφανίζουν διαφορές στη σοβαρότητα της πάθησης ή στα μέτρα έκβασης. 

Ο έλεγχος για διαφορές των μέσων όρων εντός των ομάδων πραγματοποιήθηκε με το 

Paired Samples T – Test και το Wilcoxon, για τις μεταβλητές που δεν παρουσίαζαν 

κανονική κατανομή. Η ανάλυση των μέσων όρων της διαφοράς αρχικών με τελικών 

μετρήσεων μεταξύ των ομάδων έγινε με το Independent Samples T-Test και το Mann – 

Whitney U Test, όπου δεν υπήρχε κανονική κατανομή. Η ανάλυση έγινε βάση της 

πρόθεσης για θεραπεία (intention to treat). Στατιστικά σημαντικές διαφορές θεωρήθηκαν 

όταν οι τιμές του p ήταν < 0,05.  

Ο έλεγχος – επανέλεγχος (έλεγχος αξιοπιστίας) του δυναμομέτρου λαβής 

αναλύθηκε μέσω του στατιστικού τεστ Pearson r καθώς και του συντελεστή ενδοταξικής 

συσχέτισης (intraclass correlation coefficient – ICC2,1). Τα αποτελέσματα του ICC2,1 

ερμηνεύτηκαν βάση της ταξινόμησης των Koo και Li (Koo and Li, 2016). Βάση αυτής της 



 

70 
 

ταξινόμησης η συσχέτιση θεωρείται φτωχή όταν οι τιμές του ICC είναι μικρότερες από 

0.5, μέτρια όταν οι τιμές κυμαίνονται από 0.5 – 0.75, καλή όταν οι τιμές κυμαίνονται από 

0.75 – 0.9 και τέλεια σε τιμές μεγαλύτερες από 0.9 (Koo and Li, 2016). Επιπλέον 

εφαρμόστηκε η ανάλυση του τυπικού σφάλματος μέτρησης (standard error of 

measurement - SEM) και το σχεδιάγραμμα Bland-Altman για τον προσδιορισμό της 

ακρίβειας μέτρησης και την παροχή πληροφοριών σχετικά με το μέγεθος του σφάλματος 

μέτρησης (Bland and Altman, 1986, Myles and Cui, 2007). 

 Για τον υπολογισμό του μεγέθους του δείγματος, πραγματοποιήθηκε εκ των 

προτέρων μία ανάλυση ισχύος. Τα δεδομένα για την ανάλυση αυτή λήφθηκαν από μία 

άλλη μελέτη η οποία συμπεριέλαβε ασθενείς με ΧΑΠ οι οποίοι εκτελούσαν άσκηση άνω 

άκρων (Costi et al., 2009a). Το μέγεθος αποτελέσματος που υπολογίστηκε εντός ομάδας 

για το MRC ήταν 1,45. Ο υπολογισμός μεγέθους δείγματος έδειξε ότι απαιτείται δείγμα 18 

συμμετεχόντων που αντιπροσωπεύει ποσοστό σφάλματος τύπου Ι κατά 0,05 και ισχύ 

80%. Έτσι στη μελέτη αυτή συμπεριλήφθηκαν αρχικά 22 συμμετέχοντες σε κάθε ομάδα, 

υπολογίζοντας ότι θα υπήρχε ένα ποσοστό απόρριψης 20%. 

v. Δεοντολογικά Ζητήματα 

Πριν από την έναρξη της μελέτης λήφθηκαν όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις. 

Συγκεκριμένα λήφθηκε έγκριση από 1) την Επιτροπή Βιοηθικής και Δεοντολογίας Κύπρου 

(ημερομηνία έγκρισης: 11/7/2017, αριθμός: ΕΕΒΚ/ΕΠ/2017/18), 2) τον Επίτροπο 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Περί Επεξεργασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο του 2001 (ημερομηνία έγκρισης: 

19/7/2017), 3) Επιστημονική Επιτροπή Προώθησης Ερευνών του Υπουργείου Υγείας 

(ημερομηνία έγκρισης: 30/10/2017, Αρ. πρωτοκόλλου 0440/2017). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Την περίοδο της μελέτης συνολικά 44 ασθενείς (43 άντρες και 1 γυναίκα) 

πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής και επιλέχθηκαν για ένταξη στο πρόγραμμα 

πνευμονικής αποκατάστασης του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Οι ασθενείς αυτοί 

αξιολογήθηκαν πριν από την έναρξη της μελέτης και έδωσαν γραπτή συγκατάθεση για τη 

συμμετοχή τους στην έρευνα. Ακολούθως χωρίστηκαν τυχαία σε 2 ομάδες, την ομάδα 

συνδιασμένης άσκησης η οποία περιλάμβανε κυκλοεργόμετρου άνω άκρων και ασκήσεις 

αντίστασης άνω άκρων (n = 22 ασθενείς) και την ομάδα αντίστασης (χωρίς 

κυκλοεργόμετρο άνω άκρων) (n = 22 ασθενείς). Τη μελέτη ολοκλήρωσαν 36 ασθενείς (18 

σε κάθε ομάδα). Δυο ασθενείς δεν προσήλθαν στο πρόγραμμα αποκατάστασης για 

λόγους υγείας που τους ανάγκασαν να νοσηλευτούν αλλά δεν είχαν σχέση με την ΧΑΠ. 

Άλλοι τρεις ασθενείς ήρθαν μία φορά και σταμάτησαν για προσωπικούς λόγους οι οποίοι 

δεν σχετίζονται με την πάθηση τους (δεν τους βόλευε η ώρα, δεν είχαν μεταφορικό μέσο). 

Τέλος υπήρχαν και τρεις ασθενείς οι οποίοι αναγκάστηκαν να διακόψουν το πρόγραμμα 

αποκατάστασης ή δεν μπορούσαν να προσέλθουν στην τελική αξιολόγηση λόγω 

παρόξυνσης ΧΑΠ, η οποία δεν προκλήθηκε από το πρόγραμμα. Η ροή συμμετεχόντων 

με τον αριθμό συμμετεχόντων, την ταξινόμηση τους, την παρακολούθηση αλλά και την 

ανάλυση τους φαίνεται στο διάγραμμα ροής 2.  
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Δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των 2 ομάδων στα δημογραφικά και στα 

κλινικά τους χαρακτηριστικά στην αρχή της μελέτης. Αναλυτικά στην ομάδα 

συνδυασμένης άσκησης πήραν μέρος 18 ασθενείς με μέση ηλικία τα 68,78 ± 5,32 έτη, 

μέσου αναστήματος 165,33 ± 3,74 εκατοστά και μέσου σωματικού βάρους 68,89 ± 9,33 

κιλά. Στην ομάδα αντίστασης πήραν μέρος 18 ασθενείς με μέση ηλικία τα 66,17 ± 5,27 
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έτη, μέσου αναστήματος 163,94 ± 5,93 εκατοστά και μέσου σωματικού βάρους 63,94 ± 

9,88 κιλά. Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 2 ομάδων 

στην ηλικία (p=0.15), στο ανάστημα (p=0.41) και στο σωματικό βάρος (p=0.06), πίνακας 

7.  

Κατά την αξιολόγηση της πνευμονικής λειτουργίας των ασθενών στην ομάδα 

συνδυασμένης άσκησης τα αποτελέσματα ήταν: ο FEV1 1,25 ± 0,52 (49,33 %), η FVC 

2,23 ± 0,65 (67,4%), ο δείκτης FEV1/FVC 55,05% και η PEF 4,28 ± 1,44 (58,47%). 

Αντίστοιχα στην ομάδα άσκησης αντίστασης τα αποτελέσματα της πνευμονικής 

λειτουργίας ήταν: ο FEV1 1,14 ± 0,56 (43,3 %), η FVC 2,09 ± 0,96 (61,1%), ο δείκτης 

FEV1/FVC 56,33% και η PEF 3,69 ± 1,26 (50,15%). Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των 2 ομάδων στο FEV1 (p=0.37), στη FVC (p=0.60), στο 

δείκτη FEV1/FVC (p=0.70) και στη PEF (p=0.21). Οι διαφορές αυτές φαίνονται στον 

πίνακα 7. 

Επιπλέον αξιολογήθηκαν και οι αρχικές τιμές σε όλα τα μέτρα έκβασης και δεν 

υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων. Στη μελέτη συμμετείχαν 

ασθενείς από όλα τα στάδια της ΧΑΠ (από ήπια έως πολύ σοβαρή ΧΑΠ). Πιο 

συγκεκριμένα στην ομάδα που έκανε συνδιασμένη άσκηση οι ασθενείς βάση της 

σταδιοποίησης ABCD ήταν: ένας στο στάδιο Α (6%), 8 στο στάδιο Β (44%) και 9 στο 

στάδιο D (50%). Στην ομάδα χωρίς κυκλοεργόμετρο στο στάδιο Α, υπήρχαν 2 ασθενείς 

(11%), στο στάδιο Β, 10 ασθενείς (55%), στο στάδιο C, 1 ασθενής (6%) και στο στάδιο D, 

5 ασθενείς (28%). Επιπλέον βάση των κριτηρίων GOLD για τη σοβαρότητα της ΧΑΠ 

υπήρχαν 4 ασθενείς σταδίου Ι (3 στην ομάδα συνδιασμένης άσκησης και 1 στην ομάδα 

αντίστασης), 6 ασθενείς σταδίου ΙΙ (2 στην ομάδα συνδιασμένης άσκησης και 4 στην 

ομάδα αντίστασης), 16 ασθενείς σταδίου ΙΙΙ (10 στην ομάδα συνδιασμένης άσκησης και 

6 στην ομάδα αντίστασης) και 10 ασθενείς σταδίου IV (3 στην ομάδα συνδιασμένης 

άσκησης και 7 στην ομάδα αντίστασης). Οι πιο σημαντικές παράμετροι κατά την έναρξη 

της μελέτης φαίνονται στον πίνακα 7. 
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Πίνακας 7: Βασικά Χαρακτηριστικά Ασθενών 

 

Ομάδα Συνδιασμένης 
Άσκησης 

Ομάδα 
Αντίστασης 

Επίπεδο 
σημαντικότητας 

(p) 

 (n = 18) (n = 18)  
Χαρακτηριστικά    
Ανθρωπομετρικά    
Φύλο 18 άντρες 18 άντρες  
Ηλικία 68,78 (5,32) 66,17 (5,27) 0,15 

Ύψος (cm) 165,33 (3,74) 163,94 (5,93) 0,41 

Βάρος (Kg) 68,89 (9,33) 63,94 (9,88) 0,06 

    
Πνευμονική Λειτουργία    
FEV1 1,25 (0,52) 1,14 (0,56) 0,37 

FEV1% 49,33 (25,49) 43,30 (21,90) 0,61 

FVC 2,23 (0,65) 2,09 (0,96) 0,60 

FVC% 67,40 (25,10) 61,10 (26,93) 0,42 

FEV1/FVC 55,05 (8,23) 56,33 (11,35) 0,70 

PEF 4,28 (1,44) 3,69 (1,26) 0,21 

PEF% 58,47 (19,69) 50,15 (16,50) 0,18 

    
mMRC   0,88 

Βαθμός 1 3 4  
Βαθμός 2 0 2  
Βαθμός 3 10 4  
Βαθμός 4 5 8  

 

Cm = εκατοστά, FEV1 = Βίαιος εκπνεόμενος όγκος αέρα στο 1ο δευτερόλεπτο, FVC = 

Βίαια ζωτική χωρητικότητα, kg = χιλιόγραμμα (κιλά), mMRC = τροποποιημένη κλίμακα 

Medical Research Scale, PEF = Μέγιστη εκπνευστική ροή. Τα δεδομένα παρουσιάζονται 

ως μέσοι όροι ± τυπική απόκλιση. 

 

Στην ανάλυση που έγινε για τις διαφορές μεταξύ αρχικών και τελικών τιμών σε 

κάθε ομάδα φάνηκε ότι η δύναμη λαβής, η δύναμη δικεφάλου και τρικεφάλου καθώς και 

ποιότητα ζωής βάση του ερωτηματολόγιου CAT βελτιώθηκαν και στις 2 ομάδες. Επιπλέον 

στην ομάδα που εκτελούσε κυκλοεργόμετρο χειρός, υπήρξε σημαντική μείωση και στο 

χρόνο εκτέλεσης των καθημερινών δραστηριότητων καθώς και στην αντίληψη της 

κόπωσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των δραστηριοτήτων αυτών. Οι υπόλοιπες 
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παράμετροι δεν παρουσίασαν κάποια σημαντική μεταβολή εντός των ομάδων (πίνακας 

8). 
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Πίνακας 8: Διαφορές μέσων όρων αρχικών και τελικών τιμών σε κάθε ομάδα 1 

 Ομάδα Συνδιασμένης Άσκησης (n 
= 18) 

E.Σ. (p) Ομάδα Αντίστασης (n = 18) E.Σ. (p) 

   

 Πριν Μετά  Πριν Μετά  
Παράμετροι:       

Δύναμη       

Λαβής (kgf) 26,51 (7,09) 28,38 (5,32) 0,029 23,35 (6,08) 25,11 (5,67) 0,017 

Δικέφαλος (N) 110,01 (40,78) 132,66 (36,30) 0,002 114,33 (20,93) 134,5 (27,24) <0,001 

Τρικέφαλος (N) 107,01 (40,61) 119,55 (41,39) 0,016 109,31 (23,73) 119,15 (27,92) 0,023 

       

Ποιότητα Ζωής       

SGRQ (0 – 100) 56,05 (23,80) 54,93 (24,59) 0,520 58,29 (18,61) 58,47 (18,02) 0,943 

CAT (0 – 40) 18,55 (8,67) 16,22 (8,76) 0,045 18,78 (6,56) 16,39 (6,80) 0,025 

       

mMRC (0 – 4) 2,94 (0,99) 2,89 (1,02) 0,317 2,89 (1,23) 2,78 (1,11) 0,480 

       

Εκτέλεση καθημερινών  104,11 (22,62) 93,5 (20,23) 0,001 97,05 (19,92) 96,94 (19,87) 0,976 

δραστηριοτήτων (ADL) (sec)       

       

Δύσπνοια (mBorg 0 -10)       

Δύναμη λαβής 0,78 (1,00) 0,89 (0,90) 0,527 1,28 (1,32) 1,17 (1,04) 0,527 

Δύναμη δικέφαλου & τρικεφάλου 0,94 (1,25) 1,17 (0,92) 0,331 1,33 (1,32) 1,61 (0,91) 0,10 

ADL 1,39 (1,50) 1,33 (1,18) 0,792 1,61 (1,68) 1,72 (1,07) 0,493 

       

Κόπωση (mBorg 0 -10)       

Δύναμη λαβής 1 (1,18) 1 (0,97) 0,861 1,17 (1,38) 1,06 (1,11) 0,564 

Δύναμη δικέφαλου & τρικεφάλου 1,22 (1,30) 1,22 (0,94) 1,000 1,33 (1,28) 1,56 (1,14) 0,157 

ADL 2,00 (1,60) 1,28 (1,32) 0,019 1,61 (1,68) 1,72 (1,32) 0,527 

2 
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ADL = καθημερινές δραστηριότητες, CAT = COPD assessment test, kgf = χιλιόγραμμα 
δύναμης, mBorg = τροποποιημένη κλίμακα Borg, mMRC = τροποποιημένη κλίμακα 
medical research scale, N = Νιούτονς (Newtons), sec = δευτερόλεπτα, SGRQ = 
ερωτηματολόγιο Saint George respiratory questionnaire. E.Σ. =Επίπεδο σημαντικότητας 
Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως μέσοι όροι ± τυπική απόκλιση. 

 

Μεταξύ των ομάδων παρουσιάστηκαν σημαντικές διαφορές μόνο στις 

παραμέτρους του χρόνου εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων και στην αντίληψη 

κόπωσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθημεριών δραστηριότητων. Οι αλλαγές αυτές 

παρουσίασαν μεγαλύτερη βελτίωση στην ομάδα συνδιασμένης άσκησης σε σχέση με την 

ομάδα αντίστασης (-10.61” ± 11.73 έναντι -0.11” ± 15.31, p = 0.02 και -0.7 έναντι 0.1, p = 

0.03 αντίστοιχα). Τα αποτελέσματα των μέσων όρων της διαφοράς των μέτρων έκβασης 

μεταξύ των δύο ομάδων φαίνονται στον πίνακα 9.  
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Πίνακας 9: Μέσος όρος διαφοράς μέτρων έκβασης μεταξύ των ομάδων 

 

Ομάδα 
Συνδιασμένης 

Άσκησης (n = 18) 

Ομάδα Αντίστασης (n = 
18) 

Επίπεδο 
σημαντικότητας 

(p ) 

  

  

Παράμετροι:    

Δύναμη    

Λαβής (kg) 1,87 (3,33) 1,76 (2,82) 0,696 

Δικέφαλος (N) 22,65 (26,20) 20,16 (13,64) 0,724 

Τρικέφαλος (N) 12,53 (19,99) 9,84 (16,71) 0,664 

    

Ποιότητα Ζωής    

SGRQ (0 – 100) -1,11 (7,17) 0,17 (10,39) 0,743 

CAT (0 – 40) -2,33 (4,56) -2,38 (3,74) 0,913 

    

mMRC (0 – 4) -0,05 (0,23) -0,11 (0,67) 0,743 

    

Εκτέλεση καθημερινών  -10,61 (11,73) -0,11 (15,31) 0,027 

δραστηριοτήτων (ADL) (sec)    

    

Δύσπνοια (mBorg 0 -10)    

Δύναμη λαβής 0,11 (0,75) -0,11 (0,75) 0,389 

Δύναμη δικέφαλου & τρικεφάλου 0,22 (0,94) 0,27 (1,01) 0,650 

ADL -0,05 (0,87) 0,11 (1,07) 0,424 

    

Κόπωση (mBorg 0 -10)    

Δύναμη λαβής 0 (1,02) -0,11 (0,83) 0,650 

Δύναμη δικέφαλου & τρικεφάλου 0 (0,84) 0,22 (0,64) 0,389 

ADL -0,72 (1,31) 0,11 (0,75) 0,031 
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Σχετικά με τον έλεγχο – επανέλεγχο του δυναμόμετρου για μέτρηση λαβής, 

αξιολογήθηκαν συνολικά 19 ασθενείς (18 άντρες και 1 γυναίκα; μέσος όρος ηλικίας ± 

τυπική απόκλιση, 66.9 ± 6.3 χρόνια) με ήπια έως πολύ σοβαρή ΧΑΠ (Πίνακας 10). Οι 

ασθενείς αυτοί εκτέλεσαν 2 φορές τη δοκιμασία αξιολόγησης δύναμης λαβής σε μία 

εβδομάδα και καταγράφηκε ο μέσος όρος των τιμών κάθε συνεδρίας. Ο μέσος όρος για 

τις αρχικές μετρήσεις ήταν 24.0±5.8 kgf ενώ κατά τον επανέλεγχο ήταν 24.2±6.1 kgf. Οι 

τιμές των μετρήσεων για τις δύο συνεδρίες φαίνονται στον πίνακα 11. Η συσχέτιση μεταξύ 

των δύο μετρήσεων ήταν άριστη (r=0.981, p<0.001), σύμφωνα με την ταξινόμηση των 

Koo και Li (Koo and Li, 2016). Οι τιμές του 95% διαστήματος εμπιστοσύνης κυμαίνονταν 

από 0.97 έως 0.99.  

Στις υπόλοιπες αναλύσεις που έγιναν φάνηκε ότι το τυπικό σφάλμα μέτρησης ήταν 

μικρό (0.59 kgf). Επίσης στην ανάλυση Bland–Altman, ο μέσος όρος των διαφορών των 

2 μετρήσεων ήταν –0.2 Kgf και το εύρος του 95% διαστήματος εμπιστοσύνης ήταν −2.5 

έως 2.1 Kgf. Τα περισσότερα αποτελέσματα των μετρήσεων βρίσκονταν μέσα σε αυτά τα 

όρια, οπότε θεωρούμε ότι υπήρχε κανονική κατανομή. Τα δεδομένα αυτά φαίνονται στο 

σχεδιάγραμμα Bland–Altman (εικόνα 6). Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα είναι ότι η 

δύσπνοια και η κόπωση δεν άλλαξε σημαντικά κατά τη διάρκεια αυτής της εξέτασης 

(p=0.710 and p=0.688, αντίστοιχα).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

 Στη μελέτη αυτή συγκρίθηκαν δύο προγράμματα άσκησης σε ασθενείς με ΧΑΠ. Η 

μία ομάδα εκτελούσε ασκήσεις αντίστασης άνω άκρων, ενώ η δεύτερη ομάδα ασκήσεις 

αντίστασης άνω άκρων σε συνδυασμό με άσκηση αντοχής σε κυκλοεργόμετρο άνω 

άκρων. Η μελέτη αυτή είναι η πρώτη η οποία συγκρίνει τα 2 αυτά είδη άσκησης σε 

ασθενείς με ΧΑΠ για τα συγκεκριμένα μέτρα έκβασης. Επιπλέον έγινε έλεγχος αξιοπιστίας 

του δυναμόμετρου για τη μέτρηση λαβής. Στα αποτελέσματα της μελέτης φάνηκε ότι το 

δυναμόμετρο λαβής είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο μέτρησης της δύναμης των άνω άκρων, 

αφού φάνηκε να υπάρχει άριστη συσχέτιση μεταξύ των μετρήσεων ελέγχου και 

επανελέγχου του συγκεκριμένου εργαλείου. Ακόμη υπήρξε σημαντική βελτίωση στη 

δύναμη των σκελετικών μυών των άνω άκρων και στην ποιότητα ζωής των ασθενών 

βάση του ερωτηματολόγιου CAT. Επίσης η ομάδα συνδυασμένης άσκησης άνω άκρων 

βελτίωσε σημαντικά το χρόνο εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων αλλά και την 

αντίληψη κόπωσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτών, σε σχέση με τις αρχικές τιμές αλλά 

και με την άλλη ομάδα. Τα προγράμματα άσκησης ήταν ανεκτά από τους ασθενείς ενώ 

υπήρχε πολύ καλή συμμετοχή σε αυτά. 

Είναι γνωστό ότι η ΧΑΠ προκαλεί διάφορες συστημικές επιπτώσεις, όπως 

οστεοπόρωση, καρδιακή ανεπάρκεια αλλά και σκελετική μυοπάθεια (Barnes and Celli, 

2009). Η σκελετική μυοπάθεια χαρακτηρίζεται από αλλαγές στη μορφολογία, τη δομή 

αλλά και τη λειτουργεία των περιφερικών μυών (Maltais et al., 2014, Mathur et al., 2014, 

Jaitovich and Barreiro, 2018). Μία τέτοια αλλαγή είναι και η μυική αδυναμία που 

χαρακτηρίζει αυτούς τους ασθενείς (Maltais et al., 2014). Η αδυναμία των μυών των άνω 

άκρων έχει φανεί ότι συσχετίζεται με μειωμένη διανυόμενη απόσταση σε δοκιμασίες 

βάδισης (Dourado et al., 2006, Kaymaz et al., 2018, Marino et al., 2010, Wu et al., 2019), 

μειωμένη ποιότητα ζωής (Jeong et al., 2017, Kaymaz et al., 2018), μειωμένη μυική μάζα 

(Marino et al., 2010, Martinez et al., 2017, Wu et al., 2019) και αύξηση της δύσπνοιας 

(Kaymaz et al., 2018, Wu et al., 2019). Επιπλέον η μειωμένη δύναμη λαβής φαίνεται να 
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συσχετίζεται και με την συχνότητα παροξύνσεων (Martinez et al., 2017). Παρόλο που 

υπάρχουν όλες αυτές μελέτες οι οποίες χρησιμοποιήσαν τη δύναμη λαβής ως εργαλείο 

μέτρησης της δύναμης αλλά και τη συσχέτιση της με άλλες παραμέτρους, καμία μελέτη 

δεν είχε εξετάσει προηγουμένως την αξιοπιστία αυτού του δυναμομέτρου σε ασθενείς με 

ΧΑΠ. 

Η μέτρηση της δύναμης λαβής αποτελεί μία εύκολη διαδικασία για την αξιολόγηση 

της μυικής δύναμης. Σε προηγούμενες μελέτες φάνηκε ότι η μέθοδος αυτή αποτελεί ένα 

αξιόπιστο εργαλείο μέτρησης σε υγιή πληθυσμό αλλά και σε ασθενείς με διάφορες 

παθολογικές καταστάσεις (Coldham et al., 2006, Mathiowetz et al., 1985, Peolsson et al., 

2001, Savva et al., 2014, Savva et al., 2013, Savva et al., 2018, Villafane et al., 2016). 

Στη μελέτη αυτή φάνηκε ότι και σε ασθενείς με ΧΑΠ η μέτρησης της δύναμης λαβής 

αποτελεί μία αξιόπιστη παράμετρο, αφού η συσχέτιση ICC2,1 μεταξύ των 2 μετρήσεων 

ήταν 0.98. Η τιμή αυτή θεωρείται άριστη συσχέτιση (Koo and Li, 2016). Επιπλέον η άριστη 

συσχέτιση φαίνεται και μέσα από τις χαμηλές τιμές του τυπικού σφάλματος μέτρησης 

αλλά και του εύρους του 95% διαστήματος εμπιστοσύνης στο σχεδιάγραμμα Bland–

Altman (Bland and Altman, 1986, Myles and Cui, 2007). Ένα ακόμη αξιοσημείωτο εύρημα 

είναι ότι η μέτρηση αυτή φαίνεται να είναι ασφαλής για ασθενείς με ΧΑΠ αφού δεν είχε 

αυξήσει σημαντικά τη δύσπνοια και την κόπωση, αλλά ούτε εμφανίστηκαν άλλα 

συμπτώματα ή σημεία επιδείνωσης κατά τη διάρκεια των μετρήσεων. 

Ένας από τους στόχους των προγραμμάτων πνευμονικής αποκατάστασης είναι η 

πρόληψη ή η βελτίωση της μυικής δυσλειτουργίας, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της 

άσκησης (Bolton et al., 2013, Spruit et al., 2013). Έχει διαφανεί όμως ότι οι αλλαγές που 

πιθανόν να εμφανιστούν εξαρτώνται από το είδος της άσκηση. Συγκεκριμένα σε μία 

ανασκόπηση που έγινε φάνηκε ότι η άσκηση αντοχής των άνω άκρων μπορεί να επιφέρει 

βελτιώσεις στην αντοχή των ασθενών ενώ η άσκηση αντίστασης μπορεί να επιφέρει 

βελτιώσεις στη μυική δύναμη (Kathiresan et al., 2010). Έτσι σε προηγούμενες μελέτες 

έχει φανεί ότι οι ασκήσεις αντίστασης των άνω άκρων μπορούν να βελτιώσουν την μυική 

δύναμη των χεριών (Janaudis-Ferreira et al., 2011, O'Shea et al., 2004, O'Shea et al., 

2009). Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής είναι παρόμοια με αυτά των προηγούμενων 
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ερευνών, αφού η μυική δύναμη βελτιώθηκε και στις δύο ομάδες πιθανόν λόγω των 

ασκήσεων αντίστασης.  

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό των ασθενών με ΧΑΠ είναι η περιορισμένη χρήση των 

άνω άκρων σε καθημερινές δραστηριότητες. Το φαινόμενο αυτό πιθανόν να οφείλεται 

στην εμπλοκή αρκετών μυών των άνω άκρων ως επικουρικοί αναπνευστικοί μύες. Πιο 

συγκεκριμένα σε προηγούμενες μελέτης διαφάνηκε ότι οι δραστηριότητες που 

προυποθέτουν ανύψωση των άνω άκρων πέραν του ύψους του ώμου, συχνά είναι 

ανέφικτες λόγω του ότι προκαλούν υπερδιάταση πνευμόνων σε ασθενείς με ΧΑΠ 

(Gigliotti et al., 2005). Η υπερδιάταση με τη σειρά της προκαλεί δύσπνοια (O'Donnell and 

Laveneziana, 2007). Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα είναι ότι οι μη υποστηριζόμενες 

ασκήσεις άνω άκρων (όπως αυτές που εκτελούνται στις καθημερινές δραστηριότητες) 

προκαλούν πιο γρήγορα κόπωση σε σχέση με τις υποστηριζόμενες ασκήσεις σε αυτούς 

τους ασθενείς (Criner and Celli, 1988). Τα συμπτώματα αυτά της δύσπνοιας και κόπωσης 

δεν επιτρέπουν τη χρήση των άνω άκρων σε καθημερινές δραστηριότητες, με 

αποτέλεσμα οι ασθενείς να μην μπορούν να αυτό εξυπηρετηθούν. Η ικανότητα εκτέλεσης 

καθημερινών δραστηριοτήτων αλλά και η βελτίωση αυτών των συμπτωμάτων κατά τη 

διάρκεια των δραστηριοτήτων αποτελεί ένα βασικό στόχο της αποκατάστασης αυτών των 

ασθενών. Παρόλα αυτά υπάρχει κενό στη βιβλιογραφία σχετικά με το είδος θεραπείας 

που μπορεί να βελτιώσει αυτές τις παραμέτρους.  

Στη μελέτη αυτή, φάνηκε να υπάρχει βελτίωση στην εκτέλεση καθημερινών 

δραστηριοτήτων τόσο στο χρόνο εκτέλεσης τους, όσο και στην κόπωση κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης τους στην ομάδα συνδυασμένης άσκησης άνω άκρων. Είναι γνωστό ότι οι 

ασθενείς με ΧΑΠ παρουσιάζουν μία διαταραχή στις μυικές ίνες σε σχέση με υγιείς 

συνομήλικους τους (Maltais et al., 2014). Συγκεκριμένα υπάρχει αλλαγή των μυικών ινών 

τύπου Ι, οι οποίες είναι ίνες βραδείας συστολής (αντοχής), σε ίνες τύπου ΙΙx οι οποίες 

είναι ίνες ταχείας συστολής και εμφανίζουν πιο εύκολα κόπωση (Jaitovich and Barreiro, 

2018). Ακόμα στους ασθενείς αυτούς οι εναπομείναντες ίνες τύπου Ι στα άνω άκρα 

εμφανίζουν ατροφία (Hernandez et al., 2003). Όλες αυτές οι παθολογικές αλλαγές 

προκαλούν μείωση του οξειδωτικού μεταβολισμού καθώς και εύκολη εμφάνιση κόπωσης 

(Whittom et al., 1998, Gosker et al., 2007a). Η άσκηση αντοχής των άνω άκρων μπορεί 
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να αυξήσει τις μυικές ίνες τύπου Ι (Jaitovich and Barreiro, 2018), να βελτιώσει την αερόβια 

ικανότητα (Kathiresan et al., 2010), να μειώσει την κόπωση και τον χρόνο άσκησης 

(Criner and Celli, 1988, McKeough et al., 2012). Επίσης σε μία άλλη μελέτη έχει βρεθεί 

ότι η άσκηση άνω άκρων μπορεί να μειώσει σημαντικά τις αναπνευστικές και μεταβολικές 

ανάγκες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων με τα άνω άκρων 

(Marrara et al., 2008). Αυτές οι βελτιώσεις φαίνεται να σχετίζονται με την αλλαγή του 

τύπου μυικών ινών, η οποία ίσως να αποτελεί και το μηχανισμό βελτίωσης της ικανότητας 

εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων στους ασθενείς της ομάδας συνδυασμένης 

άσκησης αυτής της μελέτης. Παρόμοια αποτελέσματα στην κόπωση και την εκτέλεση 

καθημερινών δραστηριοτήτων έχουν βρεθεί και σε μία προηγούμενη τυχαιοποιημένη 

μελέτη στην ομάδα που εκτελούσε άσκηση άνω άκρων σε σχέση με μία ομάδα που δεν 

εκτελούσε άσκηση άνω άκρων (Costi et al., 2009a). 

Ένας ακόμη σημαντικός στόχος των προγραμμάτων πνευμονικής αποκατάστασης 

είναι και η μείωση του αισθήματος δύσπνοιας. Στη μελέτη αυτή η δύσπνοια δεν 

βελτιώθηκε σημαντικά σε καμία ομάδα. Αν και έχει γίνει προσπάθεια και σε προηγούμενες 

μελέτες να διερευνήσουν την αποτελεσματικότητα της άσκησης άνω άκρων σε ασθενείς 

με ΧΑΠ στο σύμπτωμα της δύσπνοιας, τα αποτελέσματα τους ήταν αντιφατικά (Ries et 

al., 1988, Marrara et al., 2008, Costi et al., 2009a, Calik-Kutukcu et al., 2017, Janaudis-

Ferreira et al., 2011). Είναι γνωστό ότι η δύσπνοια αποτελεί ένα περίπλοκο σύμπτωμα, 

και μπορεί να προκληθεί από πάρα πολλούς παράγοντες όπως συναισθηματικούς, 

γνωστικούς, περιβαλλοντικούς αλλά και παθοφυσιολογικούς (Hayen et al., 2013). 

Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την υπόθεση είναι λογικό η άσκηση άνω άκρων να μπορεί να 

προκαλέσει παθοφυσιολογικές και λειτουργικές βελτιώσεις, χωρίς απαραίτητα να υπάρχει 

βελτίωση της δύσπνοιας. 

Ένα ακόμη μέτρο έκβασης της συγκεκριμένης μελέτης ήταν και η ποιότητα ζωής. 

Τα αποτελέσματα της μελέτης είναι αντικρουόμενα αφού έδειξαν να υπάρχει βελτίωση 

της ποιότητας ζωής βάση του ερωτηματολογίου CAT και στις δύο ομάδες, αλλά δεν 

υπήρξε σημαντική βελτίωση βάση του ερωτηματολογίου SGRQ σε καμία από τις ομάδες. 

Αυτά τα δύο ερωτηματολόγια θεωρούνται κοινά για την αξιολόγηση ασθενών με ΧΑΠ και 

παρουσιάζουν καλή συσχέτιση μεταξύ των αποτελεσμάτων τους (Jones et al., 2009, 
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Morishita-Katsu et al., 2016, Ringbaek et al., 2012). Παρόλα αυτά τα ερωτηματολόγια 

αυτά φάνηκε μέσα από μία μελέτη να έχουν κάποιες διαφορές μεταξύ τους, ενώ η 

συσχέτιση των αποτελεσμάτων τους με άλλες παραμέτρους όπως η πνευμονική 

λειτουργία και η δύσπνοια ήταν καλύτερη βάση του CAT σε σχέση με το ερωτηματολόγιο 

SGRQ (Morishita-Katsu et al., 2016). Γνωρίζουμε ακόμη ότι κάποιες παράμετροι, όπως 

το κάπνισμα και το επίπεδο μόρφωσης, μπορούν να επηρεάσουν τη συμπλήρωση και τα 

αποτελέσματα αυτών των ερωτηματολογίων (Londhe et al., 2014, Ringbaek et al., 2012). 

Τέλος το ερωτηματολόγιο SGRQ έχει περιγράφει ως πολύ περίπλοκο στη χρήση του στην 

καθημερινή κλινική πράξη, σε αντίθεση με πιο σύντομα ερωτηματολόγια όπως το CAT, 

το οποίο θεωρείται πιο κατάλληλο (Vogelmeier et al., 2017). Τα ευρήματα της μελέτης 

σχετικά με την ποιότητα ζωής σχετίζονται με αυτά προηγούμενων μελετών, αφού σε μία 

πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση για την αποτελεσματικότητα της άσκησης άνω 

άκρων σε ασθενείς με ΧΑΠ έχει φανεί να μην υπάρχουν ξεκάθαρα αποτελέσματα όσον 

αφορά τη βελτίωση της ποιότητας ζωής (McKeough et al., 2016).  

Υπάρχουν κάποιες προηγούμενες μελέτες οι οποίες προσπάθησαν να συγκρίνουν 

τα αποτελέσματα από διαφορετικά είδη άσκησης άνω άκρων σε ασθενείς με ΧΑΠ. Η 

μελέτη των Criner and Celli 1988 είχε ως στόχο να συγκρίνει την υποστηριζόμενη άσκηση 

άνω άκρων με τη μη υποστηριζόμενη (Criner and Celli, 1988). Στη μελέτη αυτή έλαβαν 

μέρος 11 ασθενείς με ΧΑΠ οι οποίοι εκτελούσαν με τυχαία σειρά είτε το ένα είτε το άλλο 

είδος άσκησης με διάλειμμα 30 λεπτών μεταξύ τους. Η υποστηριζόμενη άσκηση έγινε σε 

εργόμετρο χειρός και η μη υποστηριζόμενη έγινε μέσω της άρσης κάποιων πλαστικών 

ελαφριών κρίκων. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η μη υποστηριζόμενη άσκηση 

άνω άκρων προκαλεί πιο εύκολα κόπωση στους ασθενείς με ΧΑΠ.  

Μία δεύτερη μελέτη προσπάθησε να συγκρίνει την υποστηριζόμενη με τη μη 

υποστηριζόμενη άσκηση σε ασθενείς με ΧΑΠ, μέσα από μία τυχαιοποιημένη μελέτη 

(Martinez et al., 1993). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και οι δύο ομάδες εμφάνισαν 

παρόμοιες βελτιώσεις στο εργόμετρο χειρός αλλά οι ασθενείς στην ομάδα μη 

υποστηριζόμενης άσκησης είχαν καλύτερες βελτιώσεις σε κάποια τεστ στα οποία τα άνω 

άκρα δεν υποστηρίζονταν.  



 

85 
 

Μία ακόμη τυχαιοποιημένη μελέτη σύγκρινε 4 ομάδες, όπου η μία ομάδα 

εκτελούσε συνδυασμένα υποστηριζόμενη και μη υποστηριζόμενη άσκηση (ομάδα 

άσκησης αντοχής), η δεύτερη ομάδα ασκήσεις αντίστασης άνω άκρων, η τρίτη ομάδα 

συνδυασμό των 2 προηγούμενων και η τέταρτη ομάδα δεν εκτελούσε καμία άσκηση στα 

άνω άκρα (McKeough et al., 2012). Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η ομάδα 

άσκησης αντοχής είχε καλύτερες βελτιώσεις στην αντοχή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

εργόμετρου χειρός σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Από την άλλη η ομάδα 

συνδυασμένης άσκησης είχε καλύτερες βελτιώσεις στα συμπτώματα δύσπνοιας και 

κόπωσης μετά το τέλος ενός τεστ μη υποστηριζόμενης άσκησης σε σχέση με όλες τις 

άλλες ομάδες. Γενικά οι ερευνητές της μελέτης αυτής καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το 

ιδανικό είδος άσκησης για βελτίωση της κόπωσης είναι η άσκηση αντοχής (σε εργόμετρο 

χειρός). Τα αποτελέσματα των πιο πάνω μελετών φαίνεται να συμβαδίζουν με τα 

αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας, αφού οι ασθενείς που εκτελούσαν εργόμετρο 

χειρός είχαν καλύτερες βελτιώσεις στην κόπωση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης καθημερινών 

δραστηριοτήτων αλλά και στο χρόνο εκτέλεσης αυτών. 

Η μελέτη αυτή παρουσιάζει κάποιους περιορισμούς οι οποίοι θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη. Καταρχάς το μέγεθος δείγματος για την τυχαιοποιημένη μελέτη είχε 

καθοριστεί βάση της κλίμακας MRC και βασίστηκε στην διαφορά εντός των ομάδων. Η 

κύρια διερεύνηση της συγκεκριμένης μελέτης ήταν να διαφανεί κατά πόσον υπήρχαν 

διαφορές μεταξύ των ομάδων. Αυτό ίσως να έχει ως αποτέλεσμα να έχει χαμηλή ισχύ η 

μελέτη και πιθανόν αυτός ήταν ο λόγο που δεν διαφάνηκε να υπάρχουν σημαντικές 

βελτιώσεις σε αυτό το μέτρο έκβασης. Επίσης η κλίμακα MRC είναι χρήσιμη για την 

αξιολόγηση της δύσπνοιας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων σε 

ασθενείς με ΧΑΠ (Bestall et al., 1999), αλλά οι δραστηριότητες αυτές αφορούν κατά κύριο 

λόγο τα κάτω άκρα των ασθενών και την ικανότητα βάδισης σε διάφορες ταχύτητες ή 

κλίσεις. Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να διερευνήσει κυρίως την επίδραση της άσκησης 

άνω άκρων, οπότε οι βελτιώσεις που υπήρξαν αφορούσαν κυρίως τα άνω άκρα. Θα ήταν 

πολύ χρήσιμο να χρησιμοποιηθεί κάποιο ειδικό μέτρο έκβασης το οποίο να αξιολογεί τα 

συμπτώματα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης δραστηριοτήτων με τα άνω άκρα, αλλά μέχρι 

σήμερα δεν φαίνεται να υπάρχει ένα τέτοιο εργαλείο. 
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Ένας ακόμα περιορισμός της τυχαιοποιημένης μελέτης αφορά τη δοκιμασία που 

χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της ικανότητας εκτέλεσης καθημερινών 

δραστηριοτήτων με τα άνω άκρα. Η δοκιμασία αυτή δεν έχει ελεγχθεί προηγουμένως 

σχετικά με την εγκυρότητα και αξιοπιστία της. Παρόλα αυτά η μέτρηση του χρόνου 

εκτέλεσης παρόμοιων δραστηριοτήτων έχει χρησιμοποιηθεί και σε προηγούμενες μελέτες 

(Calik-Kutukcu et al., 2017, Costi et al., 2009a, Ries et al., 1988). 

Μία παράμετρος που δεν είχε ληφθεί υπόψη κατά την τυχαιοποίηση των ασθενών 

στις ομάδες ήταν και η φαρμακευτική τους αγωγή. Είναι γνωστό ότι σε ασθενείς με ΧΑΠ 

χορηγούνται φάρμακα τα οποία μπορούν να βελτιώσουν τη λειτουργική τους ικανότητα 

αλλά και τα συμπτώματα τους (GOLD, 2016). Ο διαχωρισμός του δείγματος σε ομάδες, 

βάση της φαρμακευτικής τους αγωγής πιθανόν να μείωνε τον κίνδυνο εμφάνισης 

βελτιώσεων που μπορεί να οφείλονται στη φαρμακευτική αγωγή και όχι στο πρόγραμμα 

άσκησης. Παρόλα αυτά, η φαρμακευτική αγωγή του κάθε ασθενή είναι εξατομικευμένη 

και χορηγείται βάση της σοβαρότητας της πάθησης του και των πιθανών άλλων συνοδών 

παθήσεων, πράγμα που θα δυσκόλευε το διαχωρισμό τους σε ομάδες. Τέλος οι ασθενείς 

που είχαν συμπεριληφθεί λάμβαναν φαρμακευτική αγωγή για αρκετό καιρό πριν από την 

ένταξη τους στο πρόγραμμα άσκησης, οπότε οι όποιες βελτιώσεις μάλλον οφείλονται 

στην άσκηση. 

Τέλος υπήρχαν και περιορισμοί σχετικά με την τύφλωση των ασθενών αλλά και 

των ατόμων που επέβλεπαν το πρόγραμμα άσκησης. Το φαινόμενο αυτό είναι 

συνηθισμένο στον τομέα της φυσικοθεραπείας, αφού συχνά είναι αδύνατον να 

τυφλωθούν οι θεραπευτές ως προς το είδος της παρέμβασης ενώ οι ίδιοι οι ασθενείς 

μπορούν να βλέπουν το είδος των ασκήσεων που εκτελούν κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος αποκατάστασης τους.  

Περιορισμοί υπήρχαν και στη μελέτη αξιοπιστίας του δυναμομέτρου λαβής. Το 

δείγμα αποτελείτο από ασθενείς όλων των σταδίων και το 95% αυτού ήταν άντρες. 

Σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες τόσο το φύλο όσο και το στάδιο της ΧΑΠ βάση των 

κριτηρίων GOLD φαίνεται να επηρεάζει τα αποτελέσματα των μετρήσεων της δύναμης 

λαβής (Strandkvist et al., 2016). Θα ήταν καλό μελλοντικά να διενεργηθούν μελέτες οι 

οποίες να εστιάζουν στον καθορισμό της ελάχιστης κλινικής διαφοράς στη δύναμη λαβής, 
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μετά από προγράμματα αποκατάστασης, σε υποομάδες ασθενών με ΧΑΠ διαφορετικών 

σταδίων ή/και φύλων.  

Η μελέτη αυτή έδειξε καταρχήν ότι η χρήση του δυναμόμετρου για αξιολόγηση της 

δύναμης λαβής είναι μία ασφαλής και εύκολη διαδικασία με άριστη αξιοπιστία για τους 

ασθενείς με ΧΑΠ. Επιπλέον ένα πρόγραμμα εκγύμνασης των άνω άκρων που περιέχει 

ασκήσεις αντίστασης μπορεί να βελτιώσει την δύναμη των άνω άκρων σε ασθενείς με 

ΧΑΠ. Ο συνδυασμός ασκήσεων αντίστασης και αντοχής άνω άκρων μπορεί να επιφέρει 

βελτιώσεις στην εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων με τα άνω άκρα και να μειώσει 

την κόπωση. Παρόλα αυτά τα αποτελέσματα σχετικά με την ποιότητα ζωής δεν ήταν 

ξεκάθαρα. Τα αποτελέσματα της μελέτης αποδεικνύουν ότι ένα πρόγραμμα άσκησης άνω 

άκρων μπορεί να είναι αποτελεσματικό και να προκαλέσει βελτιώσεις στη δύναμη, στη 

λειτουργικότητα και στην αυτό εξυπηρέτηση των ασθενών με ΧΑΠ. Επιπλέον αυτού του 

είδους η εκγύμναση φαίνεται να είναι ασφαλής και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στα 

προγράμματα πνευμονικής αποκατάστασης αλλά και στις κατευθυντήριες οδηγίες.  
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Συμπεράσματα 

 

• Δεν έχουν παρατηρηθεί στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ομάδα των ασθενών 

που ασκούνταν με συνδυασμένη άσκηση στη δύσπνοια τους (κλίμακα mMRC). 

• Δεν έχουν παρατηρηθεί στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ομάδα των ασθενών 

που ασκούνταν με αντιστάσεις  στη δύσπνοια τους (κλίμακα mMRC). 

• Δεν έχουν παρατηρηθεί στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων 

άσκησης (ασθενών που ασκούνταν με αντιστάσεις και αυτών που ασκούνταν με 

συνδυασμένη άσκηση) στη δύσπνοια τους (κλίμακα mMRC). 

• Έχουν παρατηρηθεί στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ομάδα των ασθενών 

που ασκούνταν με συνδυασμένη άσκηση αξιολογώντας την ποιότητα ζωής με το 

ερωτηματολόγιο CAT. 

• Έχουν παρατηρηθεί στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ομάδα των ασθενών 

που ασκούνταν με αντιστάσεις αξιολογώντας την ποιότητα ζωής με το 

ερωτηματολόγιο CAT. 

• Δεν έχουν παρατηρηθεί στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων 

άσκησης (ασθενών που ασκούνταν με αντιστάσεις και αυτών που ασκούνταν με 

συνδυασμένη άσκηση) στην ποιότητα ζωής τους. 

• Έχουν παρατηρηθεί στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ομάδα των ασθενών 

που ασκούνταν με συνδυασμένη άσκηση  στο χρόνο εκτέλεσης των καθημερινών 

δραστηριοτήτων. 

• Δεν έχουν παρατηρηθεί στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ομάδα των ασθενών 

που ασκούνταν με αντιστάσεις στο χρόνο εκτέλεσης των καθημερινών 

δραστηριοτήτων. 

• Έχουν παρατηρηθεί στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων άσκησης 

(ασθενών που ασκούνταν με αντιστάσεις και αυτών που ασκούνταν με 

συνδυασμένη άσκηση) στο χρόνο εκτέλεσης των καθημερινών δραστηριοτήτων 

(υπερ της ομάδας συνδυασμένης άσκησης).΄ 

• Δεν έχουν παρατηρηθεί στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ομάδα των ασθενών 

που ασκούνταν με συνδυασμένη άσκηση στη δύσπνοια κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης των καθημερινών δραστηριοτήτων.   
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• Δεν έχουν παρατηρηθεί στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ομάδα των ασθενών 

που ασκούνταν με αντιστάσεις στη δύσπνοια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 

καθημερινών δραστηριοτήτων.   

• Δεν έχουν παρατηρηθεί στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων 

άσκησης (ασθενών που ασκούνταν με αντιστάσεις και αυτών που ασκούνταν με 

συνδυασμένη άσκηση) στη δύσπνοια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 

καθημερινών δραστηριοτήτων.     

• Έχουν παρατηρηθεί στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ομάδα των ασθενών 

που ασκούνταν με συνδυασμένη άσκηση στην αντίληψη της κόπωσης κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης των καθημερινών δραστηριοτήτων.   

•  Δεν έχουν παρατηρηθεί στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ομάδα των 

ασθενών που ασκούνταν με αντιστάσεις στην αντίληψη της κόπωσης κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης των καθημερινών δραστηριοτήτων.   

• Έχουν παρατηρηθεί στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων άσκησης 

(ασθενών που ασκούνταν με αντιστάσεις και αυτών που ασκούνταν με 

συνδυασμένη άσκηση) στην αντίληψη της κόπωσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

των καθημερινών δραστηριοτήτων (υπέρ της ομάδας συνδυασμένης άσκησης).     

• Έχουν παρατηρηθεί στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ομάδα των ασθενών 

που ασκούνταν με συνδυασμένη άσκηση στη δύναμη σύσφιξης των μυών του 

καρπού και στη δύναμη των μυών δικεφάλου και τρικεφάλου.  

•  Έχουν παρατηρηθεί στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ομάδα των ασθενών 

που ασκούνταν με αντιστάσεις στη δύναμη σύσφιξης των μυών του καρπού και 

στη δύναμη των μυών δικεφάλου και τρικεφάλου. 

• Δεν έχουν παρατηρηθεί στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων 

άσκησης (ασθενών που ασκούνταν με αντιστάσεις και αυτών που ασκούνταν με 

συνδυασμένη άσκηση) στη δύναμη σύσφιξης των μυών του καρπού και στη 

δύναμη των μυών δικεφάλου και τρικεφάλου. 

• Δεν έχουν παρατηρηθεί στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ομάδα των ασθενών 

που ασκούνταν με συνδυασμένη άσκηση στη δύσπνοια κατά την αξιολόγηση της 

δύναμης των μυών των άνω άκρων.   
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• Δεν έχουν παρατηρηθεί στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ομάδα των ασθενών 

που ασκούνταν με αντιστάσεις στη δύσπνοια κατά την αξιολόγηση της δύναμης 

των μυών των άνω άκρων.   

• Δεν έχουν παρατηρηθεί στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων 

άσκησης (ασθενών που ασκούνταν με αντιστάσεις και αυτών που ασκούνταν με 

συνδυασμένη άσκηση) στη δύσπνοια κατά την αξιολόγηση της δύναμης των μυών 

των άνω άκρων.       

• Δεν έχουν παρατηρηθεί στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ομάδα των ασθενών 

που ασκούνταν με συνδυασμένη άσκηση στην αντίληψη της κόπωσης κατά την 

αξιολόγηση της δύναμης των μυών των άνω άκρων.  

• Δεν έχουν παρατηρηθεί στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ομάδα των ασθενών 

που ασκούνταν με αντιστάσεις στην αντίληψη της κόπωσης κατά την αξιολόγηση 

της δύναμης των μυών των άνω άκρων.  

• Δεν έχουν παρατηρηθεί στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων 

άσκησης (ασθενών που ασκούνταν με αντιστάσεις και αυτών που ασκούνταν με 

συνδυασμένη άσκηση) στην αντίληψη της κόπωσης κατά την αξιολόγηση της 

δύναμης των μυών των άνω άκρων.   

 

Προτάσεις για περαιτέρω έρευνες 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της υφιστάμενης μελέτης φαίνεται ότι το είδος 

άσκησης άνω άκρων παίζει ρόλο στις παραμέτρους που θα βελτιωθούν. Για το λόγο αυτό 

θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω μελέτες που να συγκρίνουν διαφορετικά είδη άσκησης 

όπως άσκηση αντίστασης, αερόβια άσκηση, συνδιασμένη άσκηση μεταξύ τους ούτως 

ώστε να διαφανεί ποιες παραμέτρους επηρεάζει το κάθε είδος.  

 Στη μελέτη αυτή δεν φάνηκε να υπάρχει βελτίωση στη δυσπνοία, ενώ τα 

αποτελέσματα της ποιότητας ζωής ήταν αντικρουόμενα. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει 

περαιτέρω διερεύνηση του είδους της άσκησης που θα μπορούσε να βελτιώσει αυτές τις 

παραμέτρους.  
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 Μία ακόμη πρόταση για μελλοντική μελέτη είναι να διερευνηθούν τα 

μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της άσκησης άνω άκρων, σε διάφορα χρονικά 

διαστήματα μετά τη λήξη του προγράμματος άσκησης (π.χ. στους 3, 6 και 12 μήνες μετά). 

 Θα πρέπει ακόμη να δημιουργηθεί μία αντικειμενική, αξιόπιστη και έγκυρη 

δοκιμασία για την αξιολόγηση της ικανότητας εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων με 

τα άνω άκρα για ασθενείς με ΧΑΠ. Επιπλέον θα πρέπει να διερευνηθεί και η εγκυρότητα 

του δυναμομέτρου λαβής σε αυτούς τους ασθενείς. 
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Διάγραμμα Ροής 1: Διαγραμματική απεικόνιση της ροής των αποτελεσμάτων 

της συστηματικής αναζήτησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσδιορισμός μελετών από τις 

διάφορες βάσεις δεδομένων 

PubMed (n=75) 

CINAHL (n=34) 

MEDLINE (n=73) 

ScienceDirect (n=23) 

 

Προσδιορισμός μελετών από άλλες 

πηγές (ανασκοπήσεις και πηγές από 

άλλες πρωτογενής μελέτες) 

(n=9) 

Αφαίρεση διπλοτύπων 

(n=143) 

Έλεγχος τίτλων και 

περιλήψεων 

(n=71) 

(n=  ) 

Αποκλεισμός μελετών 

(n=34) 

Αξιολόγηση 

καταλληλότητας 

μελετών (πλήρες κείμενο) 

(n=37) 

Αποκλεισμός μελετών 

εξαιτίας (n=24): 

1) Ανασκοπήσεις ή μετα-

αναλύσεις (n=5)  

2) Μη τυχαιοποιημένες 

ελεγχόμενες δοκιμές 

(n=19) 

Μελέτες που 

συμπεριλήφθηκαν στην 

ανασκόπηση 

(n = 13 ) 
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Πίνακας 1: Αξιολόγηση Ποιότητας Μελετών (βάση της κλίμακας PEDro) 

 

 
 
Κριτήριο 1 = Καθορισμένα κριτήρια επιλογής ασθενών (δεν χρησιμοποιείται στην 
βαθμολόγηση της ποιότητας) 
Κριτήριο 2 = Οι συμμετέχοντες διαχωριστήκαν με τυχαίο τρόπο στις ομάδες 
Κριτήριο 3 = Απόκρυψη της κατανομής 
Κριτήριο 4 = Ίδια χαρακτηριστικά στις 2 ομάδες πριν από την παρέμβαση 
Κριτήριο 5 = Τύφλωση ασθενών 
Κριτήριο 6 = Τύφλωση θεραπευτών 
Κριτήριο 7 = Τύφλωση αξιολογητών 
Κριτήριο 8 = Μέτρηση των κύριων μέτρων έκβασης τουλάχιστον στο 85% του 
δείγματος 
Κριτήριο 9 = Τα δεδομένα αναλύθηκαν βάση της «πρόθεσης για θεραπεία» 
Κριτήριο 10 = Στατιστική ανάλυση δεδομένων μεταξύ των ομάδων 
Κριτήριο 11 = Μέτρηση μεταβλητότητας 
 

 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

PEDro 

Scale Κριτήριο 

Ries et al., 1988 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 5 

Lake et al., 1990 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 6 

Martinez et al., 1993 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 6 

Bauldoff et at., 1996 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 7 

Epstein et al., 1997 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 

Holland et al., 2004 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 8 

Marrara et al., 2008 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 6 

Costi et al., 2009 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 

Subin et al., 2010 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 6 

Janaudis-Ferreira et al., 

2011 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 

Elmorsy et al., 2012 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 6 

McKeough et al., 2012 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 7 

Calik-Kutukcu et al., 2017 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 
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Πίνακας 2:  Χαρακτηριστικά συμμετεχόντων και προγραμμάτων άσκησης  

 

Authors, Year Participants No. Study  Type of  Frequency Duration Control 

 Sex (M:F), Stage Groups No. Arm Training   group 

Ries et al, (1988) 28 (N/A) UAE-GR (8) Arm ergometry 1 - 2 x day 6 weeks PR  

  Moderate to Severe UAE-PNF (9) & resistance        

  COPD Control (11) training       

    All PR (hand weights)       

       

Lake et al., (1990) 26 (22:4) SAE & UAE (6) Arm ergometry, 3 x week 8 weeks No exercise 

 Severe COPD LL (walking) (7) Throw a ball,    

  Combo (7) Pass a bean bag,    

  Control (8) Pull ropes on pulleys,    

   Moving rings    

       

Martinez et al., (1993) 35 (14:21) UAE (18) Weighted  3 x week 10 weeks N/A 

  Severe COPD SAE (17) Dowel lifts,       

      Arm Ergometry       

    All PR         

       

Bauldoff et al., (1996) 20 (9:11) UAE (10) Resistance  5 x week 8 weeks No UL exercise 

 Severe COPD Control (10) training    

   (wrist weights)    

       

       

Epstein et al., (1997) 23 (21:2) UAE (12) Weighted  3 x week 7 - 8 weeks RBT 

  Severe COPD Control (14) Dowel lifts       
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Holland et al., (2004) 38 (24:14) UAE (22) Weighted  7 x week 6 weeks Purdue  

 Severe COPD Control (16) Dowel lifts   pegboard test  

      for finger  

  Both LL    dexterity 

       

Marrara et al., (2008) 22 (22:0) UAE (8) Resistance  3 x week 6 weeks Respiratory  

  Moderate to Severe LL (8) training     exercises,  

  COPD Control (6) (free weights)     Bronchial hygiene, 

            Stretching 

       

Costi et al., (2009) 50 (33:17) UAE (25) Resistance  5 x week 3 weeks PR, 

 Moderate to Severe Control (25) training   cycle ergometer, 

 COPD  (dumbbells)   calisthenics 

  All PR    Resistance exercise 

       

Subin et al., (2010) 27 (27:0) UAE (10) Throw a ball, 5 x week 4 weeks N/A 

  Moderate to Severe LL (9) Pass a bean bag,       

  COPD UL & LL (8) Pull ropes on pulleys,       

      Moving rings       

       

Janaudis-Ferreira et al., 36 (21:15) ART (17) Resistance  3 x week 6 weeks UL Flexibility &  

(2011) Moderate to Severe Control (19) training   Stretching exercises 

 COPD  (free weights)    

       

Elmorsy et al., (2012) 78 (70:8) UAE (20) Aerobic arm 3 x week 8 weeks No exercise 

  Moderate to Severe LL (21) training       

  COPD UAE & LL (19)   6 x week 8 weeks   

    Control (18)         
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McKeough et al., (2012) 38 (23:15) SAE & UAE (11) Arm ergometry, 3 x week 8 weeks LL endurance &  

 Moderate COPD ART (9) Weighted    strength training 

  Combo (9) Dowel lifts,    

  Control (9) Resistance     

  All LL (weight machines)    

       

Calik-Kutukcu et al., 42 (21:21) ART (21) Resistance  3 x week 8 weeks Breathing exercises 

(2017) Moderate to Severe Control (21) training     (Both groups) 

  COPD   (free weights)       

              

 

ART = arm resistance training, COPD = chronic obstructive pulmonary disease, GR = gravity resistance, LL = lower limbs, M:F = male : female ratio, 

N/A = not applicable, PNF = proprioceptive neuromuscular facilitation, PR = Pulmonary Rehabilitation, RBT = Resistance Breathing Training, SAE 

= supported arm exercise, UAE = unsupported arm exercise, UL = upper limb 
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Πίνακας 3: Αποτελέσματα μελετών σχετικά με την λειτουργία των άνω άκρων 

  

 UULEX 6PBRT 

Other 

Unsupported 

UL tests 

Arm 

Ergometry 

Test 

Arm 

Strength UL ADL 

     

     

Ries et al., 

(1988) 

    

Improvement 

in the number 

of lifts between 

UAE* vs 

control group 

Improvement 

in endurance 

time between 

UAE* vs 

control & max 

work within 

UAE group   

Decrease in time 

between groups 

in favor of PNF 

group*. No within 

groups changes 

 
      

Lake et al., 

(1990) 
   

Improvement 

in maximum 

workload 

within UL & 

combined 

groups 

  

       

Martinez 

et al., 

(1993) 

    

Improvement 

in endurance 

time between 

UAE* vs SAE, 

Decrease in 

VO2 isotime 

within UAE 

group 

Improvements 

in power 

output within 

both UL 

groups 

    

       

Bauldoff 

et al., 

(1996) 

 

Improvement 

in main 

effects of 

time within 

UAE group 

    

 
      

Epstein et 

al., (1997) 
    

Improvement 

in endurance 

time within 

UAE group, 

Decrease in 

VO2 & VE 

isotime within 

UAE group 
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Holland et 

al., (2004) 

Improvement 

in endurance 

time within 

UAE group 

     

       

Marrara et 

al., (2008) 
          

Decrease 

VE/MVV & VO2/ 

VO2max within 

UAE group 

during 

blackboard 

erasing 
       

Costi et 

al., (2009) 
 

Improvement 

in number of 

rings moved 

between 

UAE* vs 

control group 

   

Increased 

number of 

shuttles between 

UAE* vs control. 

Improvement in 

LCADL within 

UAE group 

 
      

Subin et 

al., (2010) 

Improvement 

in endurance 

time within 

UAE and 

combined 

group 

          

       

Janaudis-

Ferreira et 

al., (2011) 

Improvement 

in endurance 

time 

between 

ART* vs 

control 

Improvement 

in number of 

rings moved 

between 

ART* vs 

control group 

  

Improvement 

in biceps, 

triceps, 

anterior and 

middle deltoid 

between 

ART* vs 

control group 

NS in modified 

DASH 

       

Elmorsy et 

al., (2012) 

Improvement 

in endurance 

time within 

UAE and 

combined 

group 
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McKeough 

et al., 

(2012) 

NS   

Improvement 

in endurance 

time between 

Endurance 

(SAE & UAE)* 

vs control 

group 

  

 
      

Calik-

Kutukcu 

et al., 

(2017) 

      

Improvement 

in peak 

workload 

within ART 

group 

Improvement 

in muscle 

force within 

ART group 

Increase in 

number of cycles 

within both 

groups in ADL 

simulation test, 

NS in Glittre-ADL 

test, 

Improvement in 

COPM & MAS 

within ART 

       
ADL = activities of daily life, ART = arm resistance training, COPM = Canadian occupational performance 

measure, DASH = Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand, MVV = maximal voluntary ventilation, NS = 

non significant, PNF = proprioceptive neuromuscular facilitation, SAE = supported arm exercise, UAE = 

unsupported arm exercise, UL = upper limb, UULEX = unsupported upper limb exercise test, VE = minute 

ventilation, VO2 = oxygen uptake, VO2max = maximal oxygen uptake, 6PBRT = 6 minutes pegboard ring 

test
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Πίνακας 4: Αποτελέσματα μελετών για την πνευμονική λειτουργία, τη λειτουργία των 

αναπνευστικών μυών, την λειτουργική ικανότητα και την ποιότητα ζωής 

 

 Pulmonary 
Function 

Respiratory 
Muscle 
Function 

LL 
Functional 
Capacity 

Quality of 
Life 

 

  

  

Ries et al., 
(1988) 

The 
improvements 
attributed to 
PR than UL 
exercise 

NS in 
ventilatory 
muscle 
endurance 
and insiratory 
resistance 

Increase in 
treadmill 
speed & 
decrease in 
VO2, VE & 
HR within all 
groups 

  

     

Lake et al., 
(1990) 

NS 

NS in 
ventilatory 
muscle 
endurance 
and strength 

NS in any 
parameter in 
maximal 
exercise 
bicycle test 

 

     

Martinez 
et al., 
(1993) 

  

Improvements 
in muscle 
strength and 
endurance 
within both 
groups 

Improvements 
in distance in 
12MWT & in 
bicycle 
ergometer 
power output 
within both 
groups  

  

     

Epstein et 
al., (1997) 

 

NS in 
respiratory 
muscle 
function and 
ventilatory 
load 

  

     

Holland et 
al., (2004) 

    

Improvements 
in distance 
covered in 
6MWT within 
both groups  

Improvements 
in CRQ score 
within both 
groups 
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Marrara et 
al., (2008) 

  

Increase in 
distance 
walked within 
LL group & in 
number of 
stairs for the 
UAE & LL 
groups 

 

     

Costi et 
al., (2009) 

    

Improvements 
in distance 
covered in 
6MWT within 
both groups  

  

 
    

Subin et 
al., (2010) 

  

Improvements 
in distance 
covered in 
6MWT LL & 
combined 
groups  

Improvements 
in CRQ score 
within all 
groups 

     

Janaudis-
Ferreira et 
al., (2011) 

      

NS in CRQ 
score 
between 
groups 

     

Elmorsy et 
al., (2012) 

NS  

Improvements 
in distance 
covered in 
6MWT LL & 
combined 
groups  

Reduction in 
the total score 
of SGRQ 
within all 
training 
groups 

     

McKeough 
et al., 
(2012) 

      

NS in SGRQ 
score 
between 
groups 

 
    

CRQ = Chronic Respiratory Disease Questionnaire, HR = Heart Rate, LL = lower limbs, NS = non 

significant, PR = Pulmonary Rehabilitation, SGRQ = St George Respiratory Questionnaire, UAE = 

unsupported arm exercise, UL = upper limb, VE = minute ventilation, VO2 = oxygen uptake, 12MWT = 12 

minutes walk test, 6MWT = 6 minutes walk test  

 

 

 

 



 

118 
 

Πίνακας 10: Χαρακτηριστικά Ασθενών μελέτης αξιοπίστίας δυναμομέτρου λαβής 

Φύλο 18Α/1Θ 

Ηλικία (χρόνια) 66.9 ± 6.3 

Ύψος (cm) 164 ± 4.6 

Βάρος (kg) 67.7 ± 9.9 

FEV1% 42.7 ± 22.8 

Στάδιο GOLD  
 

I 2 

II 2 

III 9 

IV 6 

 

Οι τιμές παρουσιάζονται ως μέσοι όροι ± Τυπική Απόκλιση 

Α = Άρρεν, Θ = Θηλυκό, Cm = εκατοστά, FEV1 = Βίαιος εκπνεόμενος όγκος αέρα στο 
πρώτο δευτερόλεπτο, GOLD = Παγκόσμια Οργάνωση για την Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια, kg = χιλιόγραμμα (κιλά) 
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Πίνακας 11: Δεδομένα από τις 2 μετρήσεις της δύναμης λαβής σε ασθενείς με ΧΑΠ 

Αρ. Ασθενή 1ο Τεστ (kgf) 2ο Τεστ (kgf) 

1 20,5 19,9 

2 32,9 32,6 

3 31,5 33,8 

4 10,4 11,9 

5 25,3 25,8 

6 22,4 22,5 

7 23,0 21,8 

8 20,4 19,5 

9 19,2 20,0 

10 20,0 18,9 

11 32,3 33,1 

12 26,3 25,2 

13 20,3 20,0 

14 26,1 28,8 

15 23,7 23,6 

16 22,5 22,3 

17 32,1 31,8 

18 28,1 30,1 

19 18,4 18,1 
 
  
 

Kgf = χιλιόγραμμα δύναμης (kilogram force) 
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Εικόνα 6: Γράφημα Bland-Altman 
 

 
HGS = Δύναμη Λαβής (Hand grip strength), kgf = χιλιόγραμμα δύναμης (kilogram force) 
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Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της έκκεντρης άσκησης 

σε καρδιοπαθείς: Συστηματική Ανασκόπηση 

(Η ανασκόπηση αυτή έγινε στα πλαίσια του μαθήματος «DPT723A – Ειδικά Θέματα 

Φυσικοθεραπείας» και μέρος αυτής παρουσιάστηκε σε 2 συνέδρια και δημοσιεύτηκε σε 

επιστημονικό περιοδικό.) 

Karagiannis, C., Savva, C., Mamais, I., Efstathiou, M., Monticone, M., Xanthos, T., 

“Eccentric exercise in ischemic cardiac patients and functional capacity: A 

systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials”, Annals of 

Physical and Rehabilitation Medicine 2017; 60:58-64 

  

Εισαγωγή 

Οι καρδιακές παθήσεις αποτελούν την κυριότερη αιτία θανάτου παγκοσμίως. 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στατιστικά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τις 

χρονολογίες 2000 – 2012 η ισχαιμική καρδιοπάθεια (στεφανιαία νόσος) αποτελεί την 1η 

αιτία θανάτου, απαριθμώντας 7.4 εκατομμύρια θανάτους (World Health Organization, 

2014, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/ ).  

Για την αντιμετώπιση των καρδιακών παθήσεων εφαρμόζονται τα προγράμματα 

καρδιαγγειακής αποκατάστασης. Τα προγράμματα αυτά θεωρούνται πολύ 

αποτελεσματικά (κλάση Ι), σύμφωνα με την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρία (AHA), 

στην αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου (Antman et al., 2004, Braunwald et al., 2002, 

Gibbons et al., 2003) και της καρδιακής ανεπάρκειας (Hunt et al., 2005). Σκοπός των 

προγραμμάτων καρδιαγγειακής αποκατάστασης είναι η σταθεροποίηση ή η επιβράδυνση 

ή η αναστροφή της εξέλιξης της πάθησης (π.χ. αθηρωμάτωση) με αποτέλεσμα την 

βελτίωση της φυσικής, ψυχολογικής και κοινωνικής κατάστασης του ατόμου με καρδιακή 

νόσο και τη μείωση της νοσηρότητας και του θανάτου (Taylor et al., 2004, Leon et al., 

2005).  

Η αερόβια άσκηση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο των προγραμμάτων καρδιαγγειακής 

αποκατάστασης. Σύμφωνα με διάφορες μελέτες η άσκηση σε καρδιοπαθείς μπορεί να 

βελτιώσει την μυική δύναμη (Pollock et al., 2000), τη λειτουργική ικανότητα (Ades, 2001), 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/
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την ψυχολογία (Balady et al., 2007) και την ποιότητα ζωής (Stewart et al., 2003) ενώ 

παράλληλα μειώνει την εμφάνιση συμπτωμάτων και την θνησιμότητα – νοσηρότητα 

(Taylor et al., 2004). Επιπλέον, βάση των ερευνητικών δεδομένων η άσκηση κρίνεται 

απόλυτα ασφαλής σε καρδιακούς ασθενείς, αρκεί να γίνεται ελεγχόμενα και με τις σωστές 

παραμέτρους (Franklin et al., 1998, Leon et al., 2005). 

Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει κάποιο ερευνητικό ενδιαφέρον σχετικά με την 

έκκεντρη άσκηση σε καρδιοπαθείς (Meyer et al., 2003, Steiner et al., 2004, Zoll et al., 

2006, Theodorou et al., 2013, Besson et al., 2013, Gremeaux et al., 2010). Με τον όρο 

έκκεντρη μυική σύσπαση εννοούμε την σύσπαση του μυός καθώς αυτός διατείνεται. Το 

είδος αυτός της μυικής συστολής αποτελεί αναπόσπαστό κομμάτι των καθημερινών 

δραστηριοτήτων του ανθρώπου όπως είναι για παράδειγμα η βάδιση σε κατηφορικό 

έδαφος ή το κατέβασμα σκαλοπατιών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα κάποιων ερευνών 

σε υγιή άτομα η έκκεντρη άσκηση παράγει μεγαλύτερη δύναμη και ροπή την ίδια στιγμή 

που η κατανάλωση οξυγόνου είναι μικρότερη σε σχέση με την σύγκεντρη άσκηση (Abbott 

et al., 1952, Bigland-Ritchie and Woods, 1976, Knuttgen et al., 1971, Lastayo et al., 

1999). Χαρακτηριστικό των ατόμων με καρδιακές παθήσεις είναι η μειωμένη ικανότητα 

άσκησης λόγω εμφάνισης συμπτωμάτων δύσπνοιας, κόπωσης ή στηθάγχης. Το γεγονός 

ότι η έκκεντρη άσκηση αποτελεί έναν οικονομικότερο τρόπο άσκησης χωρίς να προκαλεί 

εύκολα κόπωση την κάνει να φαντάζει μία ιδανική εναλλακτική άσκηση για καρδιοπαθείς.  

Μέσα από κάποιες τυχαιοποιημένες μελέτες φαίνεται ότι αυτό το είδος άσκησης σε 

καρδιοπαθείς μπορεί να βελτιώσει στατιστικά σημαντικά περισσότερο τη μέγιστη 

πρόσληψη οξυγόνου (peakVO2) (Meyer et al., 2003) αλλά και άλλες παραμέτρους σε 

σχέση με την κλασσική σύγκεντρη άσκηση. Παρόλα αυτά η ασφάλεια της έκκεντρης 

άσκησης σε καρδιοπαθείς τίθεται υπό αμφισβήτηση. Συγκεκριμένα μία μελέτη που έγινε 

σε αθλητές έδειξε ότι μετά από μαραθώνιο σε κατηφορικό έδαφος αυξάνονται τα επίπεδα 

δεικτών μυοκαρδιακής βλάβης (τροπονίνη I και T) και για το λόγο αυτό δεν προτείνουν 

την άσκηση αυτή σε καρδιοπαθείς (Koller et al., 2008). 

Από όσο γνωρίζουμε, μέχρι στιγμής, δεν έχει διερευνηθεί συστηματικά η έκκεντρη 

άσκηση σε καρδιοπαθείς. Έτσι, σκοπός της συγκεκριμένης ανασκόπησης είναι να 
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διερευνήσει τα πιθανά πλεονεκτήματα αυτού του είδους άσκησης έναντι της κλασσικής 

μορφής άσκησης καθώς και την ασφάλεια της. 

 

Μεθοδολογία 

Για τον σκοπό της συγκεκριμένης μελέτης έγινε συστηματική ανασκόπηση μέσα 

από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed, Medline, CINAHL, SportDiscus, 

ScienceDirect μέχρι τις 14 Ιουλίου του 2014. Οι λέξεις – κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν 

ήταν λέξεις που αφορούν τις καρδιακές παθήσεις (coronary artery disease, heart failure, 

coronary patients, CAD, cardiovascular disease, ischemic heart disease, 

cardiorespiratory disease, cardiorespiratory patients, myocardial infarction) καθώς και 

λέξεις που αφορούν την έκκεντρη άσκηση (eccentric exercise, eccentric training, 

eccentric endurance, downhill walking, downhill running, stair descending, negative 

work). Μέσα από τα άρθρα που βρέθηκαν έγινε αναζήτηση και για άλλες συναφείς 

αναφορές. 

Κριτήρια ένταξης μελετών 

Είδος μελέτης 

Οι μελέτες θεωρούνταν κατάλληλες εάν ήταν τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες 

δοκιμές (RCTs) ή απλά ελεγχόμενες δοκιμές (non-RCTs). Οποιαδήποτε άλλη μορφή 

έρευνας δεν θεωρείτο αποδεκτή για την ανασκόπηση αυτή. 

Δείγμα 

Το δείγμα πρέπει να περιλάμβανε άντρες και γυναίκες, άνω των 18 ετών, με 

κάποια διαγνωσμένη καρδιακή πάθηση (π.χ. στεφανιαία νόσο, καρδιακή ανεπάρκεια, 

έμφραγμα μυοκαρδίου κλπ). Επίσης είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν και άτομα μετά 

από κάποια χειρουργική επέμβαση καρδίας (π.χ. αορτοστεφανιαία παράκαμψη, 

διαδερμική στεφανιαία αγγειοπλαστική κλπ).  

 

Είδος Παρέμβασης 
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Οι μελέτες που περιλάμβαναν έκκεντρη άσκηση συγκρίνοντας την με κάποια άλλη 

μορφή άσκησης (π.χ. κλασσική αερόβια άσκηση) ή καμία άσκηση συμπεριλαμβάνονται 

στην ανασκόπηση. 

 

Μέτρα Έκβασης 

Τα μέτρα έκβασης που έπρεπε να είχαν διερευνηθεί είναι οι διάφορες μεταβολές 

που επέρχονται μετά από χρόνια εκγύμναση όπως μυικές αλλαγές – προσαρμογές  (π.χ. 

δύναμη, μυική μάζα κλπ), αιμοδυναμικές παράμετροι, λειτουργική ικανότητα καθώς και 

την ασφάλεια αυτού του είδους παρέμβασης σε ασθενείς με καρδιακές παθήσεις. 

 

Έλεγχος ποιότητας μελετών 

Η ποιότητα των μελετών αξιολογήθηκε βάση κάποιων μεθοδολογικών και 

στατιστικών κριτηρίων (π.χ. τυχαιοποίηση, τύφλωση, σύγκριση δεδομένων πριν και μετά 

την παρέμβαση αλλά και μεταξύ των ομάδων κλπ). Η ποιότητα της κάθε μελέτης 

βαθμολογήθηκε ανεξάρτητα από 2 ερευνητές βάση της κλίμακας PEDro Scale η οποία 

βασίζεται στα κριτήρια του Delphi List (Verhagen et al., 1998) και θεωρείται έγκυρη και 

αξιόπιστη (Maher et al., 2003, de Morton, 2009). Υψηλής ποιότητας μελέτες θεωρήθηκαν 

όσες βαθμολογήθηκαν πάνω από 7, μέτριας ποιότητας μεταξύ 4 – 6 ενώ κάτω από το 3 

θεωρήθηκαν χαμηλής ποιότητας. 

 Για την αξιολόγηση του επιπέδου ερευνητικής απόδειξης χρησιμοποιήθηκε το 

σύστημα βαθμολόγησης του επιπέδου ερευνητικής απόδειξης των vanTulder et al (2003) 

(van Tulder et al., 2003). Οι μελέτες διαχωρίστηκαν σε 3 ενότητες ανάλογα με τα μέτρα 

έκβασης τους: μυικές παράμετροι, αιμοδυναμικές παράμετροι και λειτουργική ικανότητα. 

Αυτό έγιωε με σκοπό να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της έκκεντρης άσκησης έναντι 

της σύγκεντρης ξεχωριστά για κάθε ενότητα. «Σημαντικά» αποτελέσματα θεωρούνταν 

όταν τουλάχιστον 1 παράμετρος από κάθε ενότητα διέφερε στατιστικά σημαντικά μεταξύ 

των 2 ομάδων. 

Το επίπεδο ερευνητικής απόδειξης βαθμολογήθηκε ως ακολούθως: 
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1. Ισχυρή ερευνητική απόδειξη αποτελεσματικότητας: συνεχή θετικά στατιστικά 

σημαντικά αποτελέσματα μέσα από πολλαπλές υψηλής ποιότητας RCTs. 

2. Μέτρια ερευνητική απόδειξη αποτελεσματικότητας: συνεχή θετικά στατιστικά 

σημαντικά αποτελέσματα μέσα από πολλαπλές χαμηλής ποιότητας RCTs ή/και 

non-RCTs ή/και μίας υψηλής ποιότητας RCT. 

3. Περιορισμένη ερευνητική απόδειξη αποτελεσματικότητας: θετικά στατιστικά 

σημαντικά αποτελέσματα μέσα από μία χαμηλής ποιότητας RCT ή/και non-RCT. 

4. Αντικρουόμενη ερευνητική απόδειξη αποτελεσματικότητας: αντικρουόμενα 

στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα μέσα από πολλαπλές RCTs ή/και non-RCTs. 

5. Καμία ερευνητική απόδειξη αποτελεσματικότητας λόγω του ότι δεν βρέθηκαν 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων ή λόγω του ότι δεν υπήρχαν μελέτες. 

Αποτελέσματα 

Κατά την αρχική αναζήτηση μέσα από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων 

ανευρέθηκαν 50 άρθρα. Μετά από αφαίρεση των διπλοτύπων απόμειναν 22 άρθρα. 

Ακολούθως έγινε ανάγνωση των τίτλων και παρέμειναν 16 άρθρα που πιθανόν να 

πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης. Τελικά μετά από ανάγνωση της περίληψης και του 

πλήρους κειμένου αφαιρέθηκαν ακόμη 10 άρθρα: 9 από αυτά αφορούσαν υγιή άτομα ή 

αθλητές και σε ένα το δείγμα ήταν ποντίκια. Μόνο 6 μελέτες πληρούσαν όλα τα κριτήρια 

ένταξης και τα δεδομένα τους ήταν κατάλληλα για τη διερεύνηση της 

αποτελεσματικότητας της έκκεντρης άσκησης σε καρδιοπαθείς. (πίνακας 1) 

Μεθοδολογική Ποιότητα Μελετών 

Η βαθμολογία της ποιότητας των μελετών ήταν μέτρια και κυμάνθηκε μεταξύ 5 – 6 

/ 10 στην κλίμακα PEDro Scale (Πίνακας 2). Από αυτές τις 6 μελέτες οι 5 ήταν 

τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες (Meyer et al., 2003, Steiner et al., 2004, Zoll et al., 2006, 

Besson et al., 2013, Gremeaux et al., 2010) και μόνο μία ήταν ελεγχόμενη χωρίς 

τυχαιοποίηση του δείγματος (Theodorou et al., 2013). Στη συγκεκριμένη μελέτη οι 

ερευνητές λόγω μικρού αριθμού δείγματος προτίμησαν να κάνουν οι ίδιοι τον διαχωρισμό 

των ομάδων ώστε τα βασικά χαρακτηριστικά των 2 ομάδων να είναι παρόμοια 

(Theodorou et al., 2013). Όλες οι μελέτες είχαν αξιολογήσει τις διάφορες παραμέτρους 

πριν και μετά από την παρέμβαση αλλά και μεταξύ των 2 ομάδων. Σε καμία από τις 
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μελέτες δεν υπήρξε κάποια μορφή τύφλωσης (ούτε στους συμμετέχοντες, ούτε στους 

ερευνητές, ούτε στους εξεταστές). 

 

Χαρακτηριστικά Συμμετεχόντων 

Μέγεθος Δείγματος, Φύλο, Ηλικία 

Το μέγεθος των δειγμάτων στις μελέτες κυμαινόταν από 12 έως 30 ασθενείς. Ο 

συνολικός αριθμός ασθενών που συμμετείχε στις 6 μελέτες ήταν 69 άτομα. Οι ερευνητές 

σε μία από τις μελέτες αναφέρουν διαφορετικά μέτρα έκβασης σε 3 διαφορετικές 

δημοσιεύσεις (Meyer et al., 2003, Steiner et al., 2004, Zoll et al., 2006). Παρόλα αυτά 

επειδή το δείγμα τους ήταν το ίδιο (η παρέμβαση έγινε στο ίδιο δείγμα μόνο μία φορά) ο 

αριθμός των ασθενών υπολογίστηκε μόνο μία φορά αλλά έγινε αξιολόγηση της ποιότητας 

ξεχωριστά για την κάθε μία μελέτη.  

Σε 5 από τις μελέτες το δείγμα αποτελούσαν μόνο άντρες (Meyer et al., 2003, 

Steiner et al., 2004, Zoll et al., 2006, Theodorou et al., 2013, Gremeaux et al., 2010) ενώ 

στην άλλη το δείγμα ήταν μεικτό (Besson et al., 2013). Συνολικά συμμετείχαν 61 άντρες 

και μόνο 8 γυναίκες. Ο μέσος όρος ηλικίας των συμμετεχόντων ήταν 58 έτη. Τα 

χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων φαίνονται στον πίνακα 3. 

Είδος καρδιακής πάθησης, επεμβάσεις καρδίας 

Τέσσερις από τις μελέτες είχαν ασθενείς με στεφανιαία νόσο (ΣΝ) (Zoll et al., 2006, 

Steiner et al., 2004, Meyer et al., 2003, Gremeaux et al., 2010) ενώ στις άλλες 2 οι 

ασθενείς έπασχαν από καρδιακή ανεπάρκεια (Theodorou et al., 2013, Besson et al., 

2013). Σαν κριτήριο εισόδου στις περισσότερες μελέτες ήταν να είναι σταθερή η καρδιακή 

πάθηση (Meyer et al., 2003, Steiner et al., 2004, Zoll et al., 2006, Besson et al., 2013, 

Gremeaux et al., 2010) ενώ σαν κριτήριο στους ασθενείς με ΣΝ ήταν το κλάσμα εξώθησης 

να είναι μεγαλύτερο από 45% (Gremeaux et al., 2010, Meyer et al., 2003). Μόνο σε μία 

μελέτη δεν αναφέρθηκαν κριτήρια ένταξης βάση της σοβαρότητας της πάθησης ή του 

κλάσματος εξώθησης (Theodorou et al., 2013). 

Στις μελέτες που συμπεριέλαβαν ασθενείς με ΣΝ οι 24/27 (89%) είχαν υποστεί 

προηγουμένως κάποιο οξύ στεφανιαίο επεισόδιο (Meyer et al., 2003, Gremeaux et al., 



 

127 
 

2010). Από αυτούς οι 21 έκαναν διαδερμική στεφανιαία αγγειοπλαστική (PCI) και οι 3 

χειρουργείο αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (CABG). 

Φαρμακευτική Αγωγή 

Στην πλειοψηφία των μελετών περιγράφεται η φαρμακευτική αγωγή που 

ακολουθούσαν οι ασθενείς που συμπεριλήφθησαν στο δείγμα (Meyer et al., 2003, Steiner 

et al., 2004, Besson et al., 2013, Gremeaux et al., 2010). Η κυριότερη φαρμακευτική 

αγωγή που ακολουθούσαν οι ασθενείς ήταν β-αναστολείς (92%), αντιαιμοπεταλικά 

(91%), στατίνες (85%), αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτασίνης (80%) και 

διουρητικά (32%). Οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια λάμβαναν σε πολύ μεγαλύτερο 

ποσοστό διουρητικά σε σχέση με τους ασθενείς με ΣΝ. 

 

Χαρακτηριστικά Προγραμμάτων Άσκησης 

Σε όλες τις μελέτες το δείγμα είχε χωριστεί σε 2 ομάδες όπου η μία ομάδα 

ακολουθούσε ένα πρόγραμμα έκκεντρης αερόβιας άσκησης και η άλλη ένα πρόγραμμα 

σύγκεντρης αερόβιας άσκησης. Καμία μελέτη δεν διέθετε ομάδα χωρίς άσκηση. Σε 5 

μελέτες η άσκηση γινόταν σε ένα κυκλοεργόμετρο (Meyer et al., 2003, Steiner et al., 2004, 

Zoll et al., 2006, Besson et al., 2013, Gremeaux et al., 2010) ενώ στην άλλη σε κυλιόμενη 

σκάλα (η ομάδα σύγκεντρης ανέβαινε τα σκαλιά και η ομάδα έκκεντρης κατέβαινε) 

(Theodorou et al., 2013). 

Υπάρχει μία ανομοιογένεια στις μελέτες σχετικά με την έκταση των προγραμμάτων 

άσκησης. Η συνολική έκταση κυμαινόταν από 5 – 8 εβδομάδες. Σε όλες τις μελέτες η 

συχνότητα ήταν 3 συνεδρίες άσκησης ανά εβδομάδα. Η συνολική διάρκεια κυμαινόταν 

από 18 – 90 λεπτά, αλλά η πραγματική διάρκεια έκκεντρης ή σύγκεντρης άσκησης 

(αφαιρώντας το χρόνο για ζέσταμα, ξεκούραση και επαναφορά) κυμαινόταν από 12 – 30 

λεπτά.  

Για τον καθορισμό της έντασης χρησιμοποιήθηκαν διάφορες παράμετροι. Σε 

κάποιες μελέτες χρησιμοποιήθηκαν μεταβολικές παράμετροι όπως ποσοστό (%) της 

VO2peak (Meyer et al., 2003, Steiner et al., 2004, Zoll et al., 2006), το αναερόβιο κατώφλι 

(Ventilation Threshold) (Besson et al., 2013, Gremeaux et al., 2010) ή η μέγιστη καρδιακή 
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συχνότητα (peakHR) (Meyer et al., 2003, Besson et al., 2013) ενώ σε κάποιες 

περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν και υποκειμενικά συμπτώματα των ασθενών για τον 

προσδιορισμό της έντασης όπως ο πόνος στα πόδια ή η υποκειμενική αντίληψη κόπωσης 

(Besson et al., 2013). Πέραν των μεταβολικών παραμέτρων σε κάποιες μελέτες η ένταση 

προσδιορίστηκε σύμφωνα με το μηχανικό φορτίο της άσκησης (Theodorou et al., 2013, 

Besson et al., 2013). Σε όλες τις μελέτες υπήρχε σταδιακή αύξηση της έντασης. Σε 3 από 

τις μελέτες η ένταση αυξανόταν σταδιακά μέχρι την 5η εβδομάδα αλλά για το υπόλοιπο 

της έρευνας δεν έγινε περαιτέρω αύξηση (Meyer et al., 2003, Steiner et al., 2004, Zoll et 

al., 2006).  Στις μελέτες που για τον προσδιορισμό της έντασης είχαν χρησιμοποιηθεί 

μεταβολικές παράμετροι, η αύξηση της έντασης της άσκησης έπρεπε να είναι τόση ώστε 

να μην μεταβάλλονται αυτές οι παράμετροι (Meyer et al., 2003, Steiner et al., 2004, Zoll 

et al., 2006, Besson et al., 2013, Gremeaux et al., 2010). Τα χαρακτηριστικά των 

προγραμμάτων άσκησης φαίνονται στον πίνακα 4. 

Συμμόρφωση, Επιπλοκές, Απώλεια δείγματος  

Η συμμόρφωση των ασθενών με το πρόγραμμα άσκησης αναφέρεται μόνο σε 2 

μελέτες όπου φαίνεται ότι οι ασθενείς που συμμετείχαν τηρούσαν πλήρως το πρόγραμμα 

άσκησης (Besson et al., 2013, Gremeaux et al., 2010). Στις υπόλοιπες μελέτες δεν 

αναφέρεται καμία πληροφορία σχετικά με τη συμμόρφωση των ασθενών. 

Ο συνολικός αριθμός ασθενών που εγκατέλειψαν από τη διαδικασία της έρευνας, 

πριν αυτή ολοκληρωθεί είναι 6 άτομα. Συγκεκριμένα στην μελέτη των Steiner et al (2004) 

αναφέρεται ότι 1 άτομο δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την μελέτη χωρίς να διευκρινίζει 

τους λόγους. Στην μελέτη των Gremeaux et al (2010) αναφέρεται ότι ένα από τα άτομα 

εγκατέλειψε την έρευνα λόγω επανεισαγωγής για νοσηλεία ψυχιατρικού προβλήματος. 

Επίσης σε μία άλλη μελέτη αναφέρεται ότι 2 άτομα από κάθε ομάδα αποκλείστηκαν από 

την μελέτη λόγω δυσμενών επιπτώσεων (Besson et al., 2013). Οι 2 ασθενείς της ομάδας 

έκκεντρης άσκησης αποκλείστηκαν λόγω εμφάνισης έντονου πόνου στο γόνατο και τους 

μύες των μηρών. Οι 2 ασθενείς της ομάδας σύγκεντρης άσκησης αποκλείστηκαν αφού ο 

ένας παρουσίασε έντονο πόνο στο μηρό ενώ ο δεύτερος λόγω εμφάνισης οξείας μη 

αντιρροπούμενης καρδιακής ανεπάρκειας, η οποία όμως δεν οφειλόταν στην άσκηση. 

Γενικότερα δεν έχει αναφερθεί σε καμία μελέτη οποιαδήποτε επιδείνωση της ίδιας της 
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πάθησης ή άλλη σοβαρή αρνητική επιπλοκή λόγω της άσκησης, οι οποίες θα μπορούσαν 

να τους οδηγήσουν σε εισαγωγή στο νοσοκομείο ή σε θάνατο, στους ασθενείς που 

συμμετείχαν στα ερευνητικά προγράμματα. 

   

Αποτελέσματα Έκκεντρης Άσκησης 

Τα αποτελέσματα των μελετών έδειξαν να υπάρχουν σημαντικές αλλαγές σε 

διάφορες φυσιολογικές παραμέτρους μετά από άσκηση τόσο μεταξύ των 2 ομάδων όσο 

και εντός των ομάδων (Πίνακας 5). 

Σε ότι αφορά τις αιμοδυναμικές παραμέτρους η ομάδα έκκεντρης άσκησης φαίνεται 

να είχε στατιστικά χαμηλότερη, πρόσληψη οξυγόνου, αρτηριοφλεβική διαφορά και 

γαλακτικό κατά τη διάρκεια της άσκησης (Meyer et al., 2003) σε σχέση με την ομάδα 

σύγκεντρης. Ακόμη σχετικά με τις διαφορές εντός των ομάδων φαίνεται ότι υπήρχαν 

σημαντικές διαφορές στις αιμοδυναμικές παραμέτρους (π.χ. πρόσληψη οξυγόνου, 

καρδιακή συχνότητα, systemic vascular resistance, pulmonary capillary pressure, cardiac 

index, stroke work index, arteriovenous difference) κατά τα πρώτα 5 λεπτά άσκησης και 

στις 2 ομάδες αλλά μετά οι διαφορές αυτές ομαλοποιούνταν (Meyer et al., 2003). 

Επιπλέον σχετικά με το καρδιαγγειακό σύστημα φαίνεται μέσα από τη μελέτη των Meyer 

et al (2003) να υπάρχει βελτίωση της συστολικής λειτουργίας αφού αυξήθηκε σημαντικά 

το κλάσμα εξώθησης εντός της ομάδας έκκεντρης άσκησης. Λόγω του ότι υπήρξαν 

σημαντικές διαφορές σε κάποιες αιμοδυναμικές παραμέτρους μεταξύ των ομάδων αλλά 

υπάρχει μόνο μία μελέτη (Meyer et al., 2003), το επίπεδο ερευνητικής απόδειξης με βάση 

το σύστημα van Tulder et al (2003) είναι 3. 

Σχετικά με τις προσαρμογές στο μυικό σύστημα φαίνεται να υπήρξε σημαντική 

διαφορά μεταξύ των 2 ομάδων σε ότι αφορά την αύξηση της δύναμης του τετρακεφάλου 

(Steiner et al., 2004) και των πελματιαίων καμπτήρων (Gremeaux et al., 2010) και της 

μέγιστης ισχύς με την ομάδα έκκεντρης να έχει μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με την 

ομάδα σύγκεντρης (Meyer et al., 2003, Steiner et al., 2004). Επίσης υπήρχαν σημαντικές 

διαφορές εντός της ομάδας έκκεντρης άσκησης στη δύναμη του τετρακεφάλου (Steiner 

et al., 2004, Gremeaux et al., 2010, Theodorou et al., 2013) καθώς και στη δύναμη των 

πελματιαίων καμπτήρων (Gremeaux et al., 2010). Στην ομάδα σύγκεντρης μόνο μία 
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μελέτη έδειξε σημαντικές διαφορές από τις αρχικές τιμές στη δύναμη του τετρακεφάλου 

και των πελματιαίων καμπτήρων (Gremeaux et al., 2010). Επιπλέον στη μελέτη των 

Steiner et al (2004) η μυική μάζα του κάτω άκρου φαίνεται να αυξήθηκε σημαντικά εντός 

και των 2 ομάδων. Παρόλα αυτά παρατηρήθηκε σημαντική διαφοροποίηση στη 

μορφολογία του μυός και συγκεκριμένα στο ποσοστό μυοινιδίων και στα λοιπά στοιχεία 

του σαρκοπλασματικού δικτύου εντός των 2 ομάδων, με την ομάδα έκκεντρης άσκησης 

να έχει σημαντική αύξηση των μυοινιδιών με ταυτόχρονη μείωση των λοιπών στοιχείων 

ενώ στην ομάδα σύγκεντρης συνέβη το αντίθετο (Steiner et al., 2004, Zoll et al., 2006). 

Τέλος, σε ότι αφορά την ανακατανομή των μυικών ινών μετά από άσκηση υπήρξε 

σημαντική αύξηση των μυικών ίνων τύπου ΙΙΑ εντός της ομάδας έκκεντρης άσκησης 

χωρίς κάποια άλλη σημαντική διαφοροποιήση στα υπόλοιπα είδη μυικών ινών (Zoll et al., 

2006). Το επίπεδο ερευνητικής απόδειξης είναι 4 αφού μόνο σε μία από τις μελέτες που 

διερεύνησαν τη μυική δύναμη έχουν βρεθεί σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα μεταξύ 

των ομάδων (Steiner et al., 2004). 

Κατά την αξιολόγηση της λειτουργικής ικανότητας των ασθενών ανευρέθηκαν 

σημαντικές εντός ομάδων διαφορές από τις αρχικές μετρήσεις σε σχέση με τις μετρήσεις 

μετά το τέλος του προγράμματος άσκησης. Συγκεκριμένα βρέθηκαν σημαντικές αυξήσεις 

και στις 2 ομάδες στην διανυόμενη απόσταση κατά την εξάλεπτη δοκιμασία βάδισης 

(Gremeaux et al., 2010, Besson et al., 2013) και στην πρόσληψη οξυγόνου κατά τη 

διάρκεια ασυμπτωματικής δοκιμασίας κόπωσης (Gremeaux et al., 2010). Επιπλέον στη 

μελέτη των Meyer et al (2003) υπήρχε σημαντική αύξηση στην μέγιστη πρόσληψη 

οξυγόνου κατά τη μέγιστη δοκιμασία κόπωσης εντός της ομάδας έκκεντρης άσκησης ενώ 

στην μελέτη των Besson et al (2013) υπήρχε σημαντική αύξηση της VO2 κατά την 

εξάλεπτη δοκιμασία βάδισης εντός της ομάδας σύγκεντρης άσκησης. Στις 2 μελέτες που 

διενεργήθηκε δοκιμασία κόπωσης υπήρχαν σημαντικές αυξήσεις στο μέγιστο έργο που 

επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας εντός και των 2 ομάδων (Gremeaux et al., 

2010, Meyer et al., 2003). Σχετικά με τη λειτουργικότητα το επίπεδο ερευνητικής 

απόδειξης είναι 5 εφόσον δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων.   

Εντός ομάδων αλλαγές παρατηρήθηκαν και σε βιοχημικό επίπεδο. Η ομάδα 

έκκεντρης άσκησης παρουσίασε σημαντική μείωση στις τιμές της κινάσης της κρεατίνης 

σε σχέση με τις αρχικές τιμές (Theodorou et al., 2013). Η ομάδα σύγκεντρης άσκησης 
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παρουσίασε σημαντική διαφοροποίηση των τιμών του πρόδρομου νατριουρητικού 

πεπτιδίου εγκεφάλου (NT pro-BNP) σε σχέση με τις τιμές προ άσκησης (Besson et al., 

2013). Τέλος, και οι 2 ομάδες παρουσίασαν σημαντικές αυξήσεις σχετικά με το μηχανικό 

στρες μετρώντας τον Ινσουλινόμορφο Αυξητικό Παράγοντα (IGF-Ι) σε επίπεδο RNA (Zoll 

et al., 2006).  

 

Συζήτηση 

Η ανασκόπηση αυτή είχε σαν σκοπό να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα της 

έκκεντρης άσκησης σε καρδιοπαθείς καθώς και την ασφάλεια της. Τα αποτελέσματα της 

ανασκόπησης αυτής δείχνουν ότι η έκκεντρη άσκηση μπορεί να αποτελέσει ένα 

εναλλακτικό τρόπο άσκησης σε ασθενείς με καρδιακές παθήσεις αφού μπορεί να αυξήσει 

σημαντικά τη δύναμη του τετρακεφάλου (Steiner et al., 2004) και των πελματιαίων 

καμπτήρων (Gremeaux et al., 2010) και την μέγιστη ισχύ σε σχέση με αυτούς που 

εκτελούσαν πρόγραμμα σύγκεντρης άσκησης (Meyer et al., 2003). Την ίδια στιγμή οι 

ασθενείς που συμμετείχαν στην ομάδα έκκεντρης άσκησης φαίνεται ότι γυμνάζονται πιο 

οικονομικά αφού παρουσίασαν σημαντικά χαμηλότερη πρόσληψη οξυγόνου, 

αρτηριοφλεβική διαφορά και γαλακτικό κατά τη διάρκεια της άσκησης σε σχέση με την 

άλλη ομάδα (Meyer et al., 2003). Επιπλέον μόνο η ομάδα έκκεντρης άσκησης 

παρουσίασε σημαντικές βελτιώσεις στο κλάσμα εξώθησης και στη VO2peak σε σχέση με 

τις τιμές πριν από την έναρξη προγράμματος άσκησης (Meyer et al., 2003).  

Σχετικά με τις μυικές προσαρμογές που επιτυγχάνονται μετά από άσκηση η 

έκκεντρη άσκηση φαίνεται να έχει σημαντικά καλύτερες προσαρμογές σε σχέση με την 

κλασσική άσκηση. Καταρχήν φαίνεται ότι με την έκκεντρη άσκηση αυξάνεται σημαντικά η 

μυική δύναμη. Από τις 3 μελέτες που διερευνήθηκαν οι αλλαγές στη μυική δύναμη του 

τετρακεφάλου, 2 μελέτες έδειξαν σημαντικές αυξήσεις μόνο στην ομάδα έκκεντρης 

άσκησης (Steiner et al., 2004, Theodorou et al., 2013) ενώ μόνο μία μελέτη δείχνει 

σημαντικές αλλαγές εντός και των 2 ομάδων (Gremeaux et al., 2010). Η μελέτη του 

Steiner et al (2004) έδειξε σημαντικές διαφορές μεταξύ των 2 ομάδων με την ομάδα 

έκκεντρης να πετυχαίνει μεγαλύτερη αύξηση της δύναμης παρόλο που υπήρχε σημαντική 

αύξηση της μυικής μάζας και στις 2 ομάδες. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι 
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υπήρχε σημαντική αύξηση του ποσοστού μυοινιδίων στην ομάδα έκκεντρης σε αντίθεση 

με την ομάδα σύγκεντρης όπου υπήρξε σημαντική μείωση αυτών (Steiner et al., 2004). 

Ένα άλλο μέτρο έκβασης  ήταν οι αλλαγές στη λειτουργική ικανότητα των ασθενών. 

Δύο μελέτες αξιολόγησαν τις αλλαγές στη λειτουργικότητα μετρώντας τη διανυόμενη 

απόσταση κατά την εξάλεπτη δοκιμασία κόπωσης και βρήκαν σημαντικές αυξήσεις εντός 

και των 2 ομάδων (Besson et al., 2013, Gremeaux et al., 2010). Ακόμη στη μελέτη των 

Gremeaux et al (2010) φάνηκε να υπάρχουν σημαντικές αλλαγές εντός των ομάδων στην 

πρόσληψη οξυγόνου κατά την ασυμπτωματική δοκιμασία κόπωσης ενώ στη μελέτη των 

Besson et al (2013) υπήρχε σημαντική αύξηση της πρόσληψης οξυγόνου κατά την 

εξάλεπτη δοκιμασία βάδισης μόνο στην ομάδα σύγκεντρης άσκησης. Παρόλα αυτά ο 

κυριότερος δείκτης λειτουργικής ικανότητας θεωρείται η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου 

(Arena et al., 2007) και στη μοναδική μελέτη που έλεγξαν αυτό το μέτρο έκβασης φάνηκε 

να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μόνο εντός της ομάδας έκκεντρης άσκησης (Meyer et 

al., 2003).   

Η έκκεντρη άσκηση θεωρείται ένας οικονομικός τρόπος άσκησης. Στην 

ανασκόπηση αυτή φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται αυτό αφού οι ασθενείς στην ομάδα 

έκκεντρης άσκησης είχαν σημαντικά χαμηλότερη πρόσληψη οξυγόνου, αρτηροφλεβική 

διαφορά και γαλακτικό κατά τη διάρκεια της άσκησης σε σχέση με την ομάδα σύγκεντρης 

άσκησης (Meyer et al., 2003). Επιπλέον στη μελέτη των Besson et al (2013) η αύξηση 

της καρδιακής συχνότητας κατά την άσκηση ήταν σημαντικά χαμηλότερη στην ομάδα 

έκκεντρης σε σχέση με την ομάδα σύγκεντρης. Παρόλα αυτά στη μελέτη των Meyer et al 

(2003) ισχύει ακριβώς το αντίστροφο. Η διαφορά αυτή πιθανόν να οφείλεται στον τρόπο 

που οι ερευνητές στις 2 μελέτες καθόρισαν την ένταση της άσκησης αφού φαίνεται ότι στη 

μελέτη των Besson et al (2013) η ένταση στην ομάδα έκκεντρης ήταν χαμηλότερη σε 

σχέση με την ομάδα σύγκεντρης (15 vs 60 στροφές ανά λεπτό) ενώ στη μελέτη των Meyer 

η ένταση κυμαινόταν στα ίδια επίπεδα (στο 60% VO2peak). 

Σε ότι αφορά την ασφάλεια αυτού του είδους άσκησης σε καρδιοπαθείς φαίνεται 

μέσα από την ανασκόπηση αυτή ότι μπορεί να αποτελέσει ένα ασφαλή τρόπο άσκησης. 

Καταρχήν δεν έχει αναφερθεί σε καμία μελέτη κάποια σοβαρή επιπλοκή ή επιδείνωση της 

κατάστασης του ασθενή λόγω της άσκησης. Επίσης έχει φανεί ότι η έκκεντρη άσκηση δεν 
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αυξάνει περισσότερο την αρτηριακή πίεση σε σχέση με την κλασσική αερόβια άσκηση 

(Meyer et al., 2003). Επίσης στη μελέτη των Theodorou et al (2013) οι ερευνητές ήθελαν 

να διερευνήσουν τις χρόνιες επιδράσεις της άσκησης και για το λόγο αυτό μέτρησαν και 

την οξεία επίδραση της (μετά από μία συνεδρία πριν και μετά) ώστε να διαφανούν πιθανές 

χρόνιες αλλαγές. Φαίνεται λοιπόν ότι μετά από μία συνεδρία άσκησης, πριν την έναρξη 

του προγράμματος, αυξάνεται σημαντικά η κινάση της κρεατίνης (CK) αλλά αυτό 

συμβαίνει και στις 2 ομάδες. Μετά το τέλος του προγράμματος άσκησης, η τιμή αυτή είναι 

σημαντικά χαμηλότερη στην ομάδα έκκεντρης μετά από μία συνεδρία σε σχέση με την 

τιμή που είχαν οι ασθενείς πριν από την έναρξη του προγράμματος (913.3 ± 237.5 vs 

243.5 ± 95.6). Επιπλέον στη μελέτη των Besson et al (2013) διερεύνησαν τις αλλαγές του 

πεπτιδίου NT pro-BNP το οποίο αποτελεί δείκτη για τη διάγνωση αλλά και την επιδείνωση 

της καρδιακής ανεπάρκειας (Maisel et al., 2002). Μέσα από τη μελέτη τους φάνηκε να 

υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στις τιμές του NT pro-BNP στο τέλος του προγράμματος 

άσκησης σε σχέση με τις αρχικές τιμές μόνο στην ομάδα σύγκεντρης. Παρόλα αυτά δεν 

δίνονται αριθμητικά δεδομένα ούτε υπάρχουν πληροφορίες εάν οι αλλαγές αυτές 

αφορούν άνοδο ή πτώση των τιμών.  

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι η υποκειμενική αντίληψη κόπωσης ήταν παρόμοια 

και στις 2 ομάδες σε όλες τις μελέτες και στις περισσότερες κυμαινόταν κάτω από 11 στην 

κλίμακα Borg το οποίο χαρακτηρίζεται ως «ελαφρά κόπωση» (Meyer et al., 2003, Steiner 

et al., 2004, Besson et al., 2013). Στη μελέτη των Theodorou et al (2013) η ομάδα 

έκκεντρης άσκησης είχε χαμηλότερες τιμές υποκειμενικής κόπωσης σε σχέση με την άλλη 

ομάδα (8.1 vs 13.6) χωρίς όμως τα αποτελέσματα αυτά να είναι σημαντικά. Στις 

περισσότερες μελέτες δε φάνηκε να υπάρχει καθυστερημένος μυικός πόνος (Meyer et al., 

2003, Gremeaux et al., 2010, Theodorou et al., 2013). Μόνο σε μία μελέτη αναφέρονται 

κάποια μεμονομένα περιστατικά όπου υπήρχε αυξημένος πόνος κατά την άσκηση και 

στις 2 ομάδες πράγμα που οδήγησε στην εξαίρεση των ασθενών από τη μελέτη (Besson 

et al., 2013).    

Παρόλο που φαίνεται να υπάρχουν κάποια θετικά αποτελέσματα από την 

εφαρμογή της έκκεντρης άσκησης σε καρδιοπαθείς δεν μπορούν τα αποτελέσματα αυτά 

να γενικευθούν λόγω κάποιων ποσοτικών και ποιοτικών περιορισμών που υπάρχουν στις 

μελέτες που διερευνήθηκαν. Καταρχήν υπάρχει ποσοτικό έλλειμμα, εφόσον έχουν 
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πραγματοποιηθεί μόνο 6 ερευνητικές εργασίες, αριθμός ο οποίος κρίνεται αρκετά 

ανεπαρκής για να προκύψουν σαφή αποτελέσματα.   

Τα ποιοτικά ελλείμματα των ερευνών αφορούν κυρίως τον μεθοδολογικό 

σχεδιασμό τους. Κατά την αξιολόγηση των μελετών αυτών ως προς την ποιότητα τους 

(βάση της κλίμακας Pedro) τα αποτελέσματα τους υποδηλώνουν μέτριας ποιότητας 

μελέτες ενώ κατά την αξιολόγηση του επιπέδου ερευνητικής τεκμηρίωσης (level of 

evidence) τα αποτελέσματα κυμαίνονται από περιορισμένη ερευνητική τεκμηρίωση έως 

καμία ερευνητική τεκμηρίωση βάση των κριτηρίων του VanTulder (van Tulder et al., 

2003). 

Αναφορικά με τον αριθμό του δείγματος, στις πλείστες εργασίες ο αριθμός της κάθε 

ομάδας είναι μονοψήφιος (πιλοτικές μελέτες) (Meyer et al., 2003, Steiner et al., 2004, Zoll 

et al., 2006, Gremeaux et al., 2010, Theodorou et al., 2013) ενώ σε καμία μελέτη ο 

αριθμός του δείγματος δεν προκύπτει από ανάλυση ισχύος (power calculation). Επίσης 

το δείγμα αποτελείτε από ασθενείς οι οποίοι βρίσκονταν σε μία σταθερή κατάσταση ενώ 

η πλειοψηφία τους ήταν άντρες (61 άντρες vs 8 γυναίκες). Έτσι ο μικρός αριθμός 

δείγματος (n = 69) καθώς και το γεγονός ότι το δείγμα δεν αντικατοπτρίζει πλήρως την 

ολότητα των καρδιακών ασθενών που παρουσιάζονται στον κλινικό χώρο δεν επιτρέπουν 

την γενίκευση των αποτελεσμάτων στον πληθυσμό. 

Άλλος ένας μεθοδολογικός περιορισμός της υπάρχουσας αρθρογραφίας είναι και 

το γεγονός ότι σε καμία μελέτη δεν αναφέρεται κανένα είδος τύφλωσης τόσο μεταξύ των 

ασθενών, όσο και μεταξύ των ερευνητών που συμμετείχαν στην παρέμβαση καθώς και 

στη διαδικασία των μετρήσεων. Σε περιπτώσεις μη τύφλωσης των ερευνητών οι 

προσωπικές πεποιθήσεις τους υπερ ή εναντίον μίας παρέμβασης μπορούν να 

αλλοιώσουν τα αποτελέσματα (μεροληψία - συστηματικό σφάλμα πληροφορίας). 

Επιπλέον η μη τύφλωση των συμμετεχόντων ως προς την παρέμβαση και την αντίληψη 

που επικρατεί για την παρέμβαση αυτή μπορεί να επηρεάσει φυσικά και ψυχολογικά τους 

ασθενείς με αποτέλεσμα να διαφοροποιηθούν τα αποτελέσματα των μετρήσεων τους 

(Karanicolas et al., 2010, Schulz and Grimes, 2002).      

Επίσης, βάση των αποτελεσμάτων των μελετών δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την 

μακροπρόθεσμη επίδραση της έκκεντρης άσκησης αφού όλες οι μελέτες κάνουν την 
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τελική επαναξιολόγηση στο τέλος του προγράμματος άσκησης. Σε καμία μελέτη δεν έγινε 

επαναξιολόγηση των αποτελεσμάτων μετά από κάποιο χρονικό διάστημα με επακόλουθο 

αυτού να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με την μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα 

αυτού του είδους παρέμβασης. 

Πέραν των περιορισμών των μεθοδολογικών σχεδιασμών φαίνεται να υπάρχουν 

διαφορές στη δοσολογία της άσκησης μεταξύ των μελετών. Για παράδειγμα στην μελέτη 

των Meyer et al., (2003) η συνολική διάρκεια παρέμβασης διαρκεί 8 εβδομάδες ενώ σε 

αυτή των Gremeaux et al., (2010) διαρκεί 5 εβδομάδες. Επίσης ο υπολογισμός της 

έντασης της άσκησης σε κάθε μελέτη διαφέρει π.χ. στη μελέτη των Besson et al., (2013) 

η ένταση καθορίζεται βάση των στροφών ανά λεπτό ενώ σε αυτή των Meyer et al., (2003) 

καθορίζεται βάση της VO2max. Παρόλα αυτά είναι γνωστό ότι ο καθορισμός της έντασης 

στο ίδιο μηχανικό έργο έχει ως αποτέλεσμα πολύ χαμηλότερες μεταβολικές απαιτήσεις 

(οι όποιες εκφράζονται μέσα από την VO2) στην ομάδα έκκεντρης (Perrey et al., 2001, 

Dufour et al., 2004). Από την άλλη εάν η ένταση καθοριστεί βάση του ίδιου επιπέδου VO2 

αυξάνονται περισσότερο οι καρδιαγγειακές απαιτήσεις και το μηχανικό έργο στην ομάδα 

έκκεντρης άσκησης (Dufour et al., 2004, Isner-Horobeti et al., 2013). Για το λόγο αυτό δεν 

μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για το ποια δοσολογία άσκησης θα έχει τα καλύτερα 

αποτελέσματα για αυτούς τους ασθενείς. 

Συνοψίζοντας, φαίνεται μέσα από την υπάρχουσα αρθρογραφία ότι υπάρχουν 

μέτρια προς αδύνατα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την 

ασφάλεια της έκκεντρης άσκησης  σε σταθερούς ασθενείς με καρδιακές παθήσεις. 

Παρόλα αυτά φαίνεται ότι αυτό το είδος άσκησης μπορεί να αποτελέσει μελλοντικά μία 

εναλλακτική μορφή άσκησης σε καρδιοπαθείς εφόσον μπορεί να προσφέρει τα ίδια 

αποτελέσματα ή σε κάποιες περιπτώσεις καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με την 

κλασσική αερόβια άσκηση χωρίς να υπάρχουν οποιεσδήποτε σοβαρές επιπλοκές. 

Φυσικά εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα με καλύτερους 

μεθοδολογικούς σχεδιασμούς ώστε να διαφανεί ξεκάθαρα η αποτελεσματικότητα και η 

ασφάλεια αυτής της μεθόδου. 
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Πίνακας 1: Ροή Μελετών 

Σύνολο άρθρων απο αναζήτηση (n = 50)

CINAHL (4), Medline (11), SPORTDiscus (5), PubMed (21), Science Direct 
(9)

Μελέτες που 
προέκυψαν για 

περαιτέρω αξιολόγηση 
(n = 22)

Μελέτες που 
προέκυψαν για 

περαιτέρω αξιολόγηση 
(n = 16)

Σύνολο μελετών που 
συμπεριλήφθηκαν (n = 

6)

Μελέτες που 
αφαιρέθηκαν μετά απο 

ανάγνωση πλήρους 
κειμένου (n = 10) 

Μελέτες που 
αφαιρέθηκαν μετά απο 
ανάγνωση τίτλου (n = 

6) 

Αφαίρεση διπλότυπων
(n = 28) 
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Πίνακας 2: Αξιολόγηση Ποιότητας Μελετών (βάση της κλίμακας PEDro) 

 

 

Κριτήριο 1 = Καθορισμένα κριτήρια επιλογής ασθενών (δεν χρησιμοποιείται στην 

βαθμολόγηση της ποιότητας) 

Κριτήριο 2 = Οι συμμετέχοντες διαχωριστήκαν με τυχαίο τρόπο στις ομάδες 

Κριτήριο 3 = Απόκρυψη της κατανομής 

Κριτήριο 4 = Ίδια χαρακτηριστικά στις 2 ομάδες πριν από την παρέμβαση 

Κριτήριο 5 = Τύφλωση ασθενών 

Κριτήριο 6 = Τύφλωση θεραπευτών 

Κριτήριο 7 = Τύφλωση αξιολογητών 

Κριτήριο 8 = Μέτρηση των κύριων μέτρων έκβασης τουλάχιστον στο 85% του δείγματος 

Κριτήριο 9 = Τα δεδομένα αναλύθηκαν βάση της «πρόθεσης για θεραπεία» 

Κριτήριο 10 = Στατιστική ανάλυση δεδομένων μεταξύ των ομάδων 

Κριτήριο 11 = Μέτρηση μεταβλητότητας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PEDro Scale Κριτήριο 

Meyer et al 2003 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 6 

Steiner et al 2004 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 6 

Zoll et al 2006 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 

Gremeaux et at 2010 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 6 

Theodorou et al 2013 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 5 

Besson et al 2013 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 



 

141 
 

Πίνακας 3: Χαρακτηριστικά Συμμετεχόντων 

Author  Design Criteria Study Groups 

Country   Age 

    
Meyer et al. (2003) RCT Male Eccentric (n = 7) 

Switzerland   Stable CAD 53 ± 8  

      Concentric (n = 6) 

      56 ± 9  

    
Streiner et al. (2004) RCT Male Eccentric (n = 6) 

Switzerland  Stable CAD 56 ± 3.5 

   Concentric (n = 6) 

   55 ± 2.6 

    
Zoll et al. (2006) RCT Male Eccentric (n = 6) 

Switzerland   Stable CAD 56 ± 3.5 

      Concentric (n = 6) 

      55 ± 2.6 

    
Gremeaux et al. (2010) RCT Male Eccentric (n = 7) 

France  Stable CAD 53 ± 0.7  

   Concentric (n = 7) 

   45.3 ± 5.2 

    
Besson et al. (2013) RCT Male or Female Eccentric (n = 15) 

France   Stable CHF 63.3 ± 10.1  

      Concentric (n = 15) 

      60.7 ± 11.8 

    
Theodorou et al. (2013) NRCT Male Eccentric (n = 6) 

Cyprus  CHF 66.8 ± 1.7 

   Concentric (n = 6) 

   64.8 ± 2.3 
 

CAD = Στεφανιαία Νόσος, CHF = Χρόνια Καρδιακή Ανεπάρκεια, NRCT = Κλινικές 

Δοκιμές Χωρίς Τυχαιοποίηση, RCT = Τυχαιοποιημένες Ελεγχόμενες Κλινικές Δοκιμές 
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Πίνακας 4: Χαρακτηριστικά προγραμμάτων άσκησης 

Author  Exercise Interventions 

 Type Session 
Duration 

Intensity Frequency Total 
Duration   

Meyer et al. 
(2003) Eccentic ergometer 30 min 60% VO2peak 3 sessions weekly 8 weeks 

     and/or 85% HRmax     

  Standard Cycle Ergometer 30 min 60% VO2peak 3 sessions weekly 8 weeks 

      and/or 85% HRmax     

      
Streiner et al. 
(2004) Eccentic ergometer 30 min 60% VO2peak 3 sessions weekly 8 weeks 

      

 Standard Cycle Ergometer 30 min 60% VO2peak 3 sessions weekly 8 weeks 

      

      
Zoll et al. (2006) Eccentic ergometer 30 min 60% VO2peak 3 sessions weekly 8 weeks 

           

  Standard Cycle Ergometer 30 min 60% VO2peak 3 sessions weekly 8 weeks 

            

      
Gremeaux et al. 
(2010) Eccentic ergometer 30 min HR corresponding to VT 3 sessions weekly 5 weeks 

   20 rpm   

 Standard Cycle Ergometer 30 min HR corresponding to VT 3 sessions weekly 5 weeks 

 Both   50 rpm   

 Bicycle and arm cycling  30 min    

 Weight training  20 min 50% 1RM 3 sessions weekly 5 weeks 
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 Leg extensors, ankle dorsiflexors and    3 sets x 12 reps  

 plantar flexors, elbow flexors and   30 sec contraction  

 extensors, latissimus dorsi   30 sec rest  

      
Besson et al. 
(2013) Eccentic ergometer 25 min HR corresponding to VT 3 sessions weekly 7 weeks 

     15 rpm     

  Standard Cycle Ergometer 25 min 
< 80% HRmax, 9 - 11 
RPE 3 sessions weekly 7 weeks 

      60 rpm     

      
Theodorou et al. 
(2013) Stair Descending 12 min 

First 2 weeks 45 
steps/min 3 sessions weekly 6 weeks 

  4 x 3 min 
Next 2 weeks 50 
steps/min   

 Stair Ascending 2 min rest 
Last 2 weeks 55 
steps/min 3 sessions weekly 6 weeks 

 

HR = Καρδιακή Συχνότητα, HRmax = Μέγιστη Καρδιακή Συχνότητα, RPE = Υποκειμενική αντίληψη κόπωσης, RPM = 

Στροφές ανά λεπτό, VO2 = πρόσληψη οξυγόνου, VO2peak = μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου, VT = Αναερόβιο κατώφλι, 

1RM = 1 Μέγιστη Επανάληψη 
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Πίνακας 5: Αποτελέσματα 

Author  Outcome Measures Results 

   
Meyer et al. 
(2003) Central Hemodynamics Lower VO2 and Arteriovenous during exercise in ECC vs CON a 

  Blood Lactate Lower blood lactate during exercise in ECC vs CON a 

  RPE ECC 10 ± 1.7 vs CON 9.2 ± 1.6  

  Muscle Soreness NS 

  Systolic Function (ejection fraction) ECC 57 ± 7% vs 62 ± 6% b, CON 65 ± 8% vs 63 ± 2%  

  Maximum Power Output 357 ± 96 vs 97 ± 21 a 

  VO2peak Significant increase within ECC group b 

  Peak Power Output Significant increase within groups b,c 

   
Streiner et al. 
(2004) RPE <11 both groups 

 BMI NS 

 Leg muscle mass ECC +259 ± 93 b, CON +191 ± 37 c 

 Fat mass ECC 21.1 ± 2.1% vs 21.6 ± 1.7%, CON 25.4 ± 2.9% vs 24.4 ± 2.9% c  

 Muscle Strength  

 Isometric peak torque at knee angle 60ο Significant increase within ECC group a,b 

 Concentric peak torque at +60ο Significant increase within ECC group a,b 

 Concentric peak torque at  +120ο Significant increase within ECC group b 

 Eccentric peak torque at -20 and -60ο  NS 

 Maximum Power Output ECC 338 ± 34 vs CON 97 ± 8 a 

   
Zoll et al. 
(2006) Muscle morphometry   

  Muscle fiber cross sectional area ECC 4523 ± 460 vs 4402 ± 282, CON 3524 ± 216 vs 4209 ± 417 

  Capillaries per muscle fiber ECC 2.14 ± 0.2% vs 2.07 ± 0.2%, CON 1.87 ± 0.2% vs 2.04 ± 0.2% 

  Total mitochondria ECC 5.27 ± 0.6% vs 4.20 ± 0.3% b, CON 5.23 ± 0.7% vs 5.97 ± 0.5% 

  Subsarcolemmal mitochondria ECC 0.89 ± 0.2% vs 0.53 ± 0.1%, CON 0.82 ± 0.2% vs 1.16 ± 0.2% c 
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  Central mitochondria ECC 4.39 ± 0.5% vs 3.67 ± 0.2%, CON 4.41 ± 0.5% vs 4.64 ± 0.4% 

  Myofibrils ECC 79.6 ± 1.1% vs 81.8 ± 0.7% b, CON 81.3 ± 1.0% vs 77.5 ± 0.9% c 

  Remaining Componenets ECC 15.1 ± 0.9% vs 14.1 ± 0.7% b, CON 13.5 ± 0.7% vs 16.5 ± 0.7% c 

  Fiber Type Distribution   

  Type I fibers ECC 48 ± 5.3 vs 45.9 ± 3.5, CON 47.3 ± 4.3 vs 54.5 ± 2.8 

  Type IIA fibers ECC 24.5 ± 2.0 vs 32.3 ± 1.9 b, CON 29.0 ± 3.9 vs 25.9 ± 3.6 

  Type IIX fibers ECC 27.6 ± 6.4 vs 21.8 ± 3.3, CON 23.7 ± 4.0 vs 19.6 ± 1.8 

  mRNA expression analysis   

  Mitochondrial Biogenesis   

  PGC-1a Decrease in both groups 

  Tfam Decrease in both groups 

  Mitochondrial Function (Oxidative Enzymes)   

  COX-1 Decrease in ECC, Increase in CON 

  COX-4 Decrease in both groups b 

  Contractile Phenotype   

  MyHC I Decrease in ECC, Increase in CON 

  MyHC Iia Decrease in both groups b 

  MyHC Iix Decrease in ECC, Increase in CON 

  Mechanical Stress Marker   

  IGF-I ECC +78% b, CON +31% c 

      

   
Gremeaux et 
al. (2010) Symptom Limited VO2 ECC 24.8 ± 0.8 vs 28.3 ± 4.1 b, CON 26.4 ± 5.1 vs 27.6 ± 5.8 c 

 Peak Workload ECC 125.7 ± 7.1 vs 150 ± 7.1 b, CON 130 ± 32.1 vs 170 ± 32.1 c 

 Distance covered during 6MWT ECC 495 ± 74.2 vs 557.1 ± 17.7 b, CON 508.4 ± 58.3 vs 559.9 ± 50.3 c 

 Time to perform 200m fast walk test ECC 107.7 ± 14 vs 101.7 ± 5.7, CON 108.6 ± 15.2 vs 99.6 ± 14.4 

 Isometric Strength of knee extensors ECC 746.11 ± 134.1 vs 798.7 ± 118.6 b, CON 654 ± 168.9 vs 740.1 ± 143 c 

 and ankle flexors ECC 109.73 ± 1.33 vs 127.98 ± 15.88 a,b, CON 118.44 ± 3.88 vs 126.93 ± 1.2 c 

 DOMS NS 

 RPE ECC <15 
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Besson et al. 
(2013) Distance covered during 6MWT ECC +53 vs CON +33 b,c 

  VO2 uptake during 6MWT CON +13 c 

  RPE ECC 9 - 11 vs CON 10 - 12 

  NT pro-BNP Significant change within CON group c 

  HR increase exercise ECC +8 - 17% vs CON +34 - 52% a  

   
Theodorou et 
al. (2013) DOMS (during squat movement) Baseline vs Day 2 ECC 1 vs 3.2 ± 1 b, CON 1 vs 1.7 ± 0.5  

  End vs Day 2 ECC 1 vs 1.8 ± 0.7, CON 1 ± 0, 2.2 ± 0.8 

 Activity of creatine kinase Baseline vs Day 2 ECC 80.3 ± vs 913.3 ± 237.5 b, CON 99.7 ± 19.4 vs 298.2 ± 88.3 c 

  End vs Day 2 ECC 117.0 ± 24.4 vs 243.5 ± 95.6 d, CON 93.3 ± 20.1 vs 121.2 ± 54.2 

 Muscle Strength  

 Isometric peak torque (at 90 knee flexion) 
Baseline vs Day 2 ECC 142.7 ± 10 vs 125.3 ± 11.4 b, CON 135.0 ± 10.7 vs 139.2 ± 
10.3 

  End vs Day 2 ECC 154.5 ± 9.4 vs 158.2 ± 12.1 d, CON 141.7 ± 9.6 vs 152.7 ± 10.2 

 Concentric peak torque at +60ο Baseline vs Day 2 ECC 125.3 ± 15 vs 114.3 ± 13.5, CON 118.5 ± 13.7 vs 122.5 ± 10.9 

  End vs Day 2 ECC 135.2 ± 12.9 vs 141.3 ± 10.1, CON 133.3 ± 12 vs 137.8 ± 11.2 

 Eccentric peak torque at  -60ο  
Baseline vs Day 2 ECC 155.5 ± 10.1 vs 132.3 ± 10.6 b, CON 148.3 ± 12 vs 158.7 ± 
13.6 

  End vs Day 2 ECC 174.5 ± 7.7 vs 177.8 ± 8.6 d, CON 158.7 ± 11.9 vs 156.8 ± 12.7 

 Range Of Motion Baseline vs Day 2 ECC 119.2 ± 0.8 vs 116.2 ± 1.7 b, CON 118.2 ± 0.7 vs 117.8 ± 1.0 

  End vs Day 2 ECC 119.3 ± 0.6 vs 118.7 ± 1.0, CON 119.5 ± 0.5 vs 119.0 ± 0.8 

 Heart Rate during exercise ECC 98 ± 5 vs CON 139 ± 7 

 Borg during exercise ECC 8.1 ± 1.3 vs CON 13.6 ± 1.9 

 

a Σημαντικές διαφορές μεταξύ των 2 ομάδων (με την ομάδα έκκεντρης να έχει καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με την 

άλλη ομάδα) 

b Σημαντικές διαφορές εντός της ομάδας έκκεντρης άσκησης (σε σχέση με τις τιμές πριν την έναρξη της παρέμβασης) 

c Σημαντικές διαφορές εντός της ομάδας σύγκεντρης άσκησης (σε σχέση με τις τιμές πριν την έναρξη της παρέμβασης) 
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d Σημαντικές διαφορές μεταξύ αρχικών και τελικών τιμών στην ίδια ομάδα για το ίδιο χρονικό σημείο 

 

Επεξηγήσεις πίνακα 

ΒΜΙ = Δείκτης Μάζας Σώματος, CON = ομάδα σύγκεντρης άσκησης, COX-1= Cyclooxygenase 1, COX-4= 

Cyclooxygenase 4, DOMS = καθυστερημένος μυικός πόνος, ECC = ομάδα έκκεντρης άσκησης, HR = Καρδιακή 

Συχνότητα, IGF-1 = Insulin-like growth factor 1, MyHC I = myosin heavy chain type I, MyHC IIa = myosin heavy chain type 

IIa, MyHC IIx = myosin heavy chain type IIx, NT pro-BNP = N-terminal prohormone of brain natriuretic peptide, NS = μη 

στατιστικά σημαντικό, PGC-1a = peroxisome proliferator-activated receptor gamma, coactivator 1 alpha, RPE = 

Υποκειμενική αντίληψη κόπωσης, Tfam = Mitochondrial transcription factor A, VO2 = πρόσληψη οξυγόνου, VO2peak = 

μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου, 6MWT = Εξάλεπτη Δοκιμασία Βάδισης  
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 «Η επίδραση της άσκησης άνω άκρων στη δύναμη σε ασθενείς με ΧΑΠ, 
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