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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ΑΡΔΣΖ ΕΧΖ ΥΔΗΜΧΝΗΓΟΤ 

H EΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΜΤΟΠΔΡΗΣΟΝΗΑΚΖ 

ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΧΖ ΜΔ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΓΤΚΗΝΖΗΑ ΧΜΟΠΛΑΣΖ  Δ 

ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ  ΠΟΝΟ ΥΔΣΗΕΟΜΔΝΟ ΜΔ ΣΟ ΠΔΣΑΛΟ ΣΧΝ ΣΡΟΦΔΧΝ 

Δηζαγσγή: H δπζθηλεζία σκνπιάηεο απνηειεί ζεκαληηθή θηλεηηθή δπζιεηηνπξγία  πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηνλ πόλν ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ (ΠΠ), ζεκαληηθό ξόιν ζ‘ απηή  παίδνπλ ε 

ζεξαπεπηηθή άζθεζε επηθεληξσκέλε ζηελ σκνπιάηε, ζε ζπλδπαζκό κε δηαηάζεηο. Μεηά από 

δηεμνδηθή αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρνπλ αληηθξνπόκελεο απόςεηο 

γηα ηηο θπζηθνζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο ζε  αζζελείο κε ΠΠ θαη δπζθηλεζία σκνπιάηεο. Γελ 

βξέζεθαλ δεκνζηεύζεηο πνπ λα δηεξεύλεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο θαη 

κπνπεξηηνληαθήο απειεπζέξσζεο (ΜΠΑ) κε εξγαιεία ζηε δπζιεηηνπξγία απηή. Σν επηζηεκνληθό 

απηό θελό έξρεηαη λα θαιύςεη ε παξνύζα Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. 

θνπόο: Να δηεξεπλήζεη ηελ επίδξαζε ηεο ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο θαη  ΜΠΑ  κε εξγαιεία ζηε 

δπζθηλεζία ηεο σκνπιάηεο ζε αζζελείο κε ΠΠ. 

Μεζνδνινγία: Γηα επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο παξνύζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κία θύξηα εξεπλεηηθή  κειέηε θαη ηξεηο επηθνπξηθέο. ηε πξώηε εξγαζία 

δεηήζεθαλ νη απόςεηο 108 Φπζηθνζεξαπεπηώλ γηα ην πσο αληηκεησπίδνπλ ηε δπζθηλεζία ηεο 

σκνπιάηεο θαη ηνπ ΠΠ, ζηε δεύηεξε ζηαζκίζηεθε ζηελ Διιεληθή γιώζζα ην εξσηεκαηνιόγην 

Shoulder Rating Questionnaire ζε 180 Φπζηθνζεξαπεπηέο, ελώ ζηελ ηξίηε δηεξεπλήζεθε ε 

αμηνπηζηία θαη εγθπξόηεηα ηεο εθαξκνγήο θηλεηνύ smartphone γηα γσληνκέηξεζε ηνπ ώκνπ θαη 

ηεο σκνπιάηεο ζε 44 αζζελείο. Σέινο, ε ηέηαξηε θαη θύξηα έξεπλα εθπνλήζεθε ζε 36 αζζελείο 

πνπ απεηέιεζαλ κε ηπραία επηινγή 3 νκάδεο. ηελ νκάδα Α δηεξεπλήζεθε ε επίδξαζε 

ζηαζεξνπνηεηηθώλ αζθήζεσλ, δηαηάζεσλ θαη εθπαίδεπζε ησλ αζζελώλ, ζηελ νκάδα Β ησλ 

ζηαζεξνπνηεηηθώλ αζθήζεσλ, δηαηάζεσλ θαη εθπαίδεπζε ησλ αζζελώλ κε ζπλδπαζκό κε ΜΠΑ κε 

εξγαιεία θαη ζηελ νκάδα Γ νη γεληθέο αζθήζεηο ώκνπ γηα ην ζπίηη. 

Απνηειέζκαηα: ηε πξώηε κειέηε δηαπηζηώζεθε όηη ην 81% ησλ Κππξίσλ θπζηθνζεξαπεπηώλ 

ρξεζηκνπνηνύλ 3 θνξέο ή παξαπάλσ ζεξαπεπηηθή άζθεζε επηθεληξσκέλε ζηελ σκνπιάηε γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηε δπζθηλεζία ηεο σκνπιάηεο. ηε δεύηεξε κειέηε απνδείρζεθε όηη ε ειιεληθή 

έθδνζε ηνπ SRQ έρεη πςειή εζσηεξηθή ζπλνρή (a>0,8), εμαηξεηηθή αμηνπηζηία εμέηαζεο –

επαλεμέηαζεο (ICC>0,9) θαη είλαη έλα έγθπξν εξσηεκαηνιόγην (p<0,001).  ηελ ηξίηε κειέηε 

δηαπηζηώζεθε όηη ε εθακξνγή Clinometer Pro είρε  πςειό εζσηεξηθό ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο γηα 

όιεο ηηο θηλήζεηο ηνπ ώκνπ (ICC = >0.90) εθηόο από ηηο ζηξνθέο θαη ηελ έθηαζε πνπ είλαη θαιή 

(ΗCC=0,60-0,74) γηα άλσ ζηξνθή σκνπιάηεο (0,89), θαη κέηξηα αμηνπηζηία (ICC=0,40 -0,50) 

κεηαμύ αμηνινγεηώλ, ελώ είλαη έλα έγθπξν κέζν. Ζ επίδξαζε ηεο ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο θαη ν 

ζπλδπαζκόο ΜΠΑ παξνπζίαζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνπο αζζελείο ηεο νκάδαο Α θαη 

Β, ζε ζύγθξηζε κε ηελ νκάδα Γ : ζηε δύλακε ησλ κπώλ ηεο γιελνβξαρηόληαο θαη σκνπιάηεο 
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(εθηόο ηεο άλσ κνίξαο ηξαπεδνεηδή), ζην εύξνο ηξνρηάο, ζηνλ πόλν, ζηε ιεηηνπξγηθόηεηα, ζηε 

ζηάζε θαη ηελ πξνβνιή ηνπ ώκνπ. ηηο 12 εβδνκάδεο βειηηώζεθε ε δπζθηλεζία ηεο σκνπιάηεο 

θαηά 53% θαη 56% ζηα άηνκα ηεο νκάδα Α θαη Β.. Ζ νκάδα ηεο ΜΠΑ κε εξγαιεία ππεξηεξεί ηεο 

νκάδαο άζθεζεο  ζηελ 6ε εβδνκάδα ζηνλ πόλν, ηε ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ζηελ 6ε θαη 12ε 

εβδνκάδα ζην εύξνο θίλεζεο άλσ ζηξνθήο σκνπιάηεο ζηηο 90
ν
  θαη 135

ν
  αλύςσζεο ηνπ άθξνπ 

ζηε δύλακε ηνπ θάησ ηξαπεδνεηδή, θαη ζηε δύλακε θαη εύξνο θίλεζεο θάκςεο, απαγσγήο. έμσ 

ζηξνθήο θαη ζηε ζηάζε (p<0,05) 

πκπέξαζκα: Ζ επηθεληξσκέλε ζεξαπεπηηθή άζθεζε, ε εθπαίδεπζε ηνπ αζζελή θαη νη δηαηάζεηο 

είλαη έλα ζρήκα πνπ κπνξεί λα βειηηώζεη ηνλ πόλν θαη ηε ιεηηνπξγηθόηεηα αζζελώλ κε δπζθηλεζία 

σκνπιάηεο θαη ΠΠ θαη ε ΜΠΑ κπνξεί λα εληζρύζεη ηα απνηειέζκαηα.  

Λέμεηο επξεηεξηαζκνύ: Γπζθηλεζία σκνπιάηεο, πόλνο ζρεηηθόο κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ, 

ζεξαπεπηηθή άζθεζε, θηλεηνπνίεζε καιαθώ 
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ABSTRACT 

 

THE EFFECTIVENESS OF EXERCISE THERAPY AND MYOFASCIAL 

RELEASE WITH TOOLS FOR SCAPULA DYSKINESIA IN PATIENTS WITH 

ROTATOR CUFF RELATED SHOULDER PAIN 

 

Introduction: Scapula dyskinesia is a motor dysfunction associated with the rotator cuff related 

shulder pain  (RCRSP). Primary role in the rehabilitation has the exercise therapy focused on 

scapula in compination with stretching. After the review of the literature,  was found that there are 

conflicting data about the physiotherapy interventions in patients with rotator cuff related shoulder 

pain  (RCSRP) and  scapula dyskinesia. Also, no findings were found that investigated the effect 

of therapeutic exercise and myofascial release (MFR) with tools in this dysfunction. This scientific 

gap is being filled by the present Doctoral Thesis. 

Purpose: Aim of this study was to investigate the effect of therapeutic exercise and MFR with 

tools In  scapula dyskinesia in patients with RCSRP. 

Methods: In order to achieve the objectives of this doctoral dissertation, four independented 

research studies were carried out independently (one main study and three auxiliary ones). The 

first investigated the beliefs and attitudes of Cypriot physiotherapists about scapular dyskinesia, 

the second one was a translation and cultural adaptation of the Shoulder Rating Questionnaire in 

greek language, in  the third one the Clinometer application for the assesement of  shoulder 

range of motion and the upward rotation of scapula was tested for intrarater,  interrater reliability 

and  validity in 44 patients.  Finally, the randomized clinical trial was performed on 36 patients 

with RCRSP and randomly divided into 3 groups, group A treated with exercise therapy for 

stabilization of scapula, stretching and patient education, group B received the same intervention 

with A group in combination with myofascial release with tools,  and C group treated with general 

exercises at home.  

Results:  In the first study it was found that 81% of Cypriot physiotherapists use 3 times or more 

therapeutic exercise focused on the scapula to treat scapular dyskinesia. The second study 

showed that the Greek version of SRQ has a good internal consistency (a> 0.8), excellent 

reliability of test-retest (ICC> 0.9) and is a valid questionnaire since the comparison with SPADI 

showed statistically significant results p <0.001. The lclinometer application can be used to 

evaluate shoulder ROM as it has high reliability between 1st and 2nd measurement for all ICC 

shoulder movements> 0.90 except for rotations and extension that is good (ICC = 0.60- 0.74) and 

for the upward rotation of scapula which is also excellent (ICC= 0.89), the reliability between the 

examiners was moderate (ICC = 0.56). Clinometer applicaiton also seemed to have an excellent 



8 

 

level of validity (ICC = 0.75-1.00).  Regarding the clinical study on the effectiveness of therapeutic 

exercise and combination with myofascial release with tools, there were statistically significant 

differences p <0.05 for group A (exercise therapy) and B (exercise therapy and BPA) compared 

to the group of general exercises at home. Σhere was improvement. in the strength of the 

shoulder and scapular muscles (in addition to the upper trapezius), in the range, in pain, in 

functionality, in posture and in the protaction of the shoulder. Scapula dyskinesia also improved 

by 53% and 56% for group A and B at 12 weeks, respectively. The myofascial release group B 

appeared to be superior to the exercise group in the 6th week for pain, functionality, also in the 

6th and 12th week for the scapula upward in the 90o  and 135o elevation of upper limb, for the 

lower trapezoid strength, and for the strength and range of motion of flexion, abduction, external 

rotaiton and posture with statistically significant (p <0.05) results. 

Conclusion : Exersice therapy – scapula stabilization exercises based on motor control- , patient 

education, stretching is a treatment plan that can decrease the pain and improve functionality in 

patients with scapula dyskinesia and RCRSP. Myofascial release technique with tools contribute 

to the effect of the therapeutic exercise program 

Key words : scapular dyskinesis, rotator cuff related shoulder pain, exercise therapy, soft tissue 

mobilization, myofascial release 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο θαζεγεηέο κνπ γηα ηε βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε γηα ηελ 

εθπιήξσζε απηήο ηεο κειέηεο 

Γξ. ηαζηλόπνπιν 

Γξ. Λάκληζν 

Γξ. ηεξγηνύια 

Γξ. Παπαζαλαζίνπ 

Γξ. Φνπζέθε 

 

Σνπο ζπλαδέιθνπο γηα ηελ πνιύηηκε ζπκβνιή θαη ζηήξημή ηνπο 

Παλαγηώηε Ρεληδηά 

Γξ. Κσλζηαληίλν Κάηδε 

Γξ. Γηάλλε Μίρν 

Γξ. Υξίζην Γεκόπνπιν 

θαη ηνπο ππόινηπνπο ζπλαδέθινπο ζην Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ 

 

Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ όινπο ηνπο θνηηεηέο θαη αζζελείο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε 

κειέηε  

 

Δπραξηζηίεο από θαξδηάο ζηνπο θίινπο, ζπγγελείο θαη θπξίσο ζηελ νηθνγέλεηά κνπ Ησάλλα 

Υεηκσλίδνπ θαη Κσλζηαληίλν Υεηκσλίδε πνπ είλαη καδί κνπ, θαηαλννύλ ηηο ζπζίεο, κε ζηεξίδνπλ 

θαη είλαη πάληα δίπια κνπ ζηε πνξεία απηνύ ηνπ ηαμηδηνύ. 
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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

H επίδξαζε ηεο Θεξαπεπηηθήο Άζθεζεο θαη ηεο κπνπεξηηνληαθήο 

απειεπζέξσζεο κε εξγαιεία γηα ηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο ζε αζζελείο κε 

πόλν ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Θεσξεηηθό Τπόβαζξν 

 

O πόλνο ζηνλ ώκν ζρεηηδόκελνο κε ην πέηαιν ζηξνθέσλ (ΠΠ) είλαη έλα 

ζύλδξνκν ην νπνίν αληηκεησπίδεηαη αξθεηά ζπρλά ζηε θιηληθή πξάμε από ηνπο 

θπζηθνζεξαπεπηέο, θαζώο απνηειεί ην 70% ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ έρνπλ πόλν 

ζηνλ ώκν (Mischener et al., 2004).  Aπνηειεί έλαλ όξν νκπξέια θαζώο 

πεξηιακβάλεη παζνινγίεο ζρεηηθέο κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ όπσο ην 

ζύλδξνκν πξόζθξνπζεο, ε ηελνληνπάζεηα πεηάινπ ζηξνθέσλ, νη ξήμεηο πεηάινπ 

ζηξνθέσλ (Carr et al., 2012) θαη ραξαθηεξίδεηαη από πόλν ζηνλ ώκν θπξίσο θαηά 

ηελ αλύςσζε θαη ηελ έμσ ζηξνθή (Lewis et al., 2016). Ζ δπζθηλεζία ηεο 

σκνπιάηεο είλαη κία δπζιεηηνπξγία πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππόςηλ ζηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ αζζελώλ κε ΠΠ θαζώο απαληάηαη ζπρλά (Kibler et al., 

2013) θαη ζπγθεθξηκέλα ζε πνζνζηό 68% ζε ΠΠ όπσο επίζεο θαη ζε αζιεηέο 

κε ηξαπκαηηζκνύο ζηνλ ώκν θαηά 67%-100% (Pluim et al., 2013 ; Burn et al., 

2016). 

 Ζ δπζθηλεζία σκνπιάηεο είλαη ε αιιαγή ζηελ ζέζε θαη νκαιή θίλεζε ηεο 

σκνπιάηεο πάλσ ζην ζσξαθηθό θισβό θαη ραξαθηεξίδεηαη από ηελ πξνβνιή ηνπ 

έζσ ρείινπο θαη ηεο θάησ γσλίαο ηεο σκνπιάηεο (ιόγσ ηεο έζσ ζηξνθήο θαη 

άλσ ζηξνθήο απηήο) θαη ηελ πξόσξε αλάζπαζε. Τπάξρεη ζπλήζσο   

δπζιεηηνπξγία κε κεησκέλε άλσ ζηξνθή θαη αύμεζε ηεο θάησ ζηξνθήο θαηά ηελ 

αλύςσζε θαη επαλαθνξά ηνπ άλσ άθξνπ (Κibler et al., 2013 ; 2010). 

Δπηπξόζζεηα είλαη εκθαλήο ε  δηαηαξαρή ηνπ θηλεηηθνύ ειέγρνπ θαη ηεο 

αληζνξξνπίαο ησλ κπώλ ηεο σκνπιάηεο, όπσο θαίλεηαη κε ηε παξνπζία ηεο 
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κεησκέλεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ πξόζζηνπ νδνλησηνύ θαη ηεο κέζεο θαη θάησ 

κνίξαο ηξαπεδνεηδή όπσο θαη κε ηελ ππεξδξαζηεξηνπνίεζε ηεο άλσ κνίξαο 

ηξαπεδνεηδή θαη ηνπ αλειθηήξα κπ ηεο σκνπιάηεο (Cools eta l., 2004 ; Lawrence 

et al., 2014). ε αζζελείο κε ΠΠ ππάξρεη εθηόο από ηελ αιιαγή ηεο 

θηλεκαηηθήο ηεο σκνπιάηεο, βξάρπλζε ηνπ ειάζζνλνο ζσξαθηθνύ, δπζθακςία 

ησλ καιαθώλ κνξίσλ ζηελ νπίζζηα επηθάλεηα ηνπ ώκνπ, θακπηηθή ζηάζε αιιά 

θαη ζσξαθηθή θύθσζε (Ludewig et al., 2009). Απηέο νη δηαηαξαρέο ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππόςηλ  ζηελ αμηνιόγεζε αιιά θαη ζην πιάλν ηεο 

θπζηθνζεξαπεπηηθήο απνθαηάζηαζεο. 

ε αζζελείο κε δπζθηλεζία σκνπιάηεο θαη ΠΠ νη θπζηθνζεξαπεπηηθέο 

παξεκβάζεηο ζηνρεύνπλ ζηελ επαλαθνξά ηεο θπζηνινγηθήο εκβηνκεραληθήο ηεο 

σκνπιάηεο, ηεο ζσζηήο ζηάζεο, ηεο επαλαθνξάο ηεο κπηθήο ηζνξξνπίαο κε 

ζηόρν ηε κείσζε πόλνπ, βειηίσζε εύξνπο θίλεζεο θαη επαλαθνξά 

ιεηηνπξγηθόηεηαο ζε αζζελείο κε ΠΠ (Shire et al., 2017 ; Ζνtta et al., 2018). H 

δηόξζσζε ηεο δπζθηλεζίαο ηεο σκνπιάηεο κπνξεί λα κεηώζεη ηε 

ζπκπησκαηνινγία ζε αζζελείο κε ΠΠ όπσο πξνηείλνπλ εξεπλεηηθέο κειέηεο ( 

Βurn et al., 2016 ; Struyf et al., 2014) αιιά δελ ππάξρεη ζαθήλεηα ζρεηηθά κε ηελ 

ηειηθή επίδξαζε ζηελ θίλεζε θαη ζηε ζέζε ηεο σκνπιάηεο. Οπόηε θάηη ηέηνην 

πξέπεη λα δηεξεπλεζεί. 

Aξθεηέο κειέηεο έρνπλ δείμεη πσο ε ζεξαπεπηηθή άζθεζε κπνξεί λα 

κεηώζεη ηνλ πόλν θαη λα βειηηώζεη ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ζε αζζελείο κε ΠΠ, κε 

πξνγξάκκαηα πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ αζθήζεηο ηνπ πεηάινπ ζηξνθέσλ, 

δηαηάζεηο, αζθήζεηο εύξνπο θαη αζθήζεηο ζηαζεξνπνίεζεο, αιιά ρσξίο λα 

απνδεηθλύεηαη πνηα νκάδα αζθήζεσλ έρεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε επίδξαζε 

(Hanratty et al., 2012). κσο πξνηείλεηαη ζηε βηβιηνγξαθία πσο νη αζθήζεηο ζα 

πξέπεη λα είλαη επηθεληξσκέλεο ζηελ σκνπιάηε, δίλνληαο έκθαζε ζηνλ θηλεηηθό 

έιεγρν, ζηε ζσζηή ελεξγνπνίεζε θαη ζην λεπξνκπηθό ζπληνληζκό ησλ κπώλ 

(Cools et al., 2013 ; Sciascia θαη Cromwell, 2012).  Γηα απηό ν ζθνπό έρνπλ γίλεη 

αξθεηέο κειέηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ παξεκβάζεσλ επηθεληξσκέλεο 

ζηελ σκνπιάηε κε έκθαζε ζηε ζεξαπεπηηθή άζθεζε. ύκθσλα κε ηε 
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ζπζηεκαηηθή αλαζθόπεζε ησλ Bury et al., 2016 κία πξνζέγγηζε κε επηθέληξσζε 

ζηελ σκνπιάηε ζε αζζελείο κε ΠΠ είλαη πην απνηειεζκαηηθή από κία γεληθή 

ζηηο 6 εβδνκάδεο ζεξαπείαο αιιά όρη θιηληθά ζεκαληηθά, επίζεο ηα απνηειέζκαηα 

είλαη δηθνξνύκελα ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ζηε θίλεζε θαη ζέζε ηεο σκνπιάηεο 

θαη πξνηείλνπλ πσο ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξεο κειέηεο πςειήο κεζνδνινγηθήο 

πνηόηεηαο. ε πξόζθαηε ζπζηεκαηηθή αλαζθόπεζε ησλ Reijeveld et al., 2017, 

γηα παξεκβάζεηο επηθεληξσκέλεο ζηελ σκνπιάηε ζε αζζελείο κε ζύλδξνκν 

ππαθξσκηαθήο πξνζηξηβήο, ππήξρε κέηξηα απόδεημε γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα 

ησλ αζθήζεσλ επηθεληξσκέλεο ζηελ σκνπιάηε ζε αζζελείο κε ΠΠ αιιά 

έδεημαλ πσο ππάξρεη αλάγθε δηεμαγσγήο πεξαηηέξσλ ηπραηνπνηεκέλσλ θιηληθώλ 

κειεηώλ πνπ λα αλαδεηθλύνπλ ηελ επίδξαζε ζηε ζέζε ηεο σκνπιάηεο, ζην πόλν 

θαη ζηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ώκνπ. Tέινο ζε ζπζηεκαηηθή κειέηε 

ηπραηνπνηεκέλσλ θηληθώλ κειεηώλ κε αληηθείκελν ηε ζεξαπεπηηθή άζθεζε αιιά 

θαη ην taping (Saito et al., 2018) θάλεθε πσο ζε αζζελείο κε ππαθξσκηαθή 

πξνζηξηβή νη παξεκβάζεηο επηθεληξσκέλεο ζηελ σκνπιάηε κπνξεί λα κεηώζνπλ 

ηνλ πόλν θαη λα βειηηώζνπλ ηε ιεηηνπξγηθόηεηα βξαρππξόζεζκα αιιά επίζεο 

ππάξρεη αλάγθε γηα πεξαηηέξσ κειέηε. 

 ηηο ζπζηεκαηηθέο αλαζθνπήζεηο γηα ηηο παξεκβάζεηο επηθεληξσκέλεο 

ζηελ σκνπιάηε θαη ΠΠ δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί κειέηε ζρεηηθά κε ηε 

κπνπεξηηνλταθή απειεπζέξσζε (ΜΠΑ) κε εξγαιεία θαζώο κπνξεί λα ζπκβάιεη 

ζηε βειηίσζε ηεο κπηθήο ηζνξξνπίαο, ηνπ πόλνπ θαη ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο  πνπ 

ηνλ ίδην ζθνπό έρεη θαη ε ζεξαπεπηηθή άζθεζε. ύκθσλα κε ηε ζπζηεκαηηθή 

αλαζθόπεζε ηνπ Lambert et al., 2017 ε ΜΠΑ κε εξγαιεία κπνξεί λα είλαη κία 

απνηειεζκαηηθή ηερληθή ζε κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα γηα κείσζε πόλνπ θαη 

αύμεζε θηλεηηθόηεηαο θαζώο βειηηώλεη ηελ ειαζηηθόηεηα, ηελ αηκάησζε ζηνπο 

ηζηνύο, ηελ θηλεηηθόηεηα ζην κπνπεξηηνλταθό δίθηπν θαη ζπληειεί ζηελ αλαραίηεζε 

ησλ ππεξδξαζηεξηνπνηεκέλσλ κπώλ ζε πεξίνδν ιηγόηεξε ησλ 3 κελώλ. 

πλδπαζκόο  ΜΠΑ  θαη άζθεζεο έγηλε ζε αζζελείο κε ζύλδξνκν ππαθξσκηαθήο 

πξνζηξηβήο ζρεηηδόκελν κε δπζθηλεζία σκνπιάηεο κόλν ζε κία πεξηπησζηαθή 

κειέηε όπνπ ππήξμε  κείσζε ζηνλ πόλν θαη βειηίσζε ζηε κπτθή απόδνζε θαη 

ιεηηνπξγηθόηεηα (Moura et al., 2016). Eπίζεο νη Nowotny et al. (2018)  
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δεκηνύξγεζαλ έλα πξόγξακκα ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο επηθεληξσκέλε ζηελ 

σκνπιάηε θαη ην ζύγθξηλαλ κε ηερληθέο καιαθώλ κνξίσλ αιιά δηα ρεηξόο ζε 

αζζελείο κε δπζθηλεζία σκνπιάηεο. Οη δύν παξεκβάζεηο κείσζαλ ην πόλν θαη 

βειηίσζαλ ηε ιεηηνπξγηθόηεηα αλ θαη ε ζεξαπεπηηθή άζθεζε είρε θαιύηεξα 

απνηειέζκαηα, όκσο δελ ππήξμε έιεγρνο γηα ην ζπλδπαζκό ηνπο. 

 Καηαιήγνληαο ζεκαληηθό θνκκάηη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ΠΠ, απνηειεί 

ε δπζθηλεζία ηεο σκνπιάηεο θαζώο έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε θηλεηηθή 

δπζιεηηνπξγία ηεο σκηθήο δώλεο, ην πόλν θαη ηε κείσζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο 

πεξηνρήο. Αξθεηέο ζεξαπεπηηθέο πξάμεηο έρνπλ αμηνινγεζεί κε επηθέληξσζε ζηε 

ζεξαπεπηηθή άζθεζε γηα ηε δηόξζσζε ηεο θηλεκαηηθήο ηεο σκνπιάηεο. Δίλαη 

ζεκαληηθό λα αλαδεηρζεί θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα κε επηθέληξσζε ζηνλ 

θηλεηηθό έιεγρν θαη ε δηεξεύλεζε απηώλ ησλ αζθήζεσλ, θαηά πόζν κπνξεί λα 

βνεζήζεη ζε δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο. Δπίζεο δελ έρεη γίλεη δηεξεύλεζε ηεο 

επίδξαζεο ηεο ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο γηα δπζθηλεζία σκνπιάηεο θαη ΠΠ ζε 

ζπλδπαζκό κε κε ηερληθέο κπνπεξηηνλταθήο απειεπζέξσζεο κε εξγαιεία   

εκαληηθόηεηα δηεμαγσγήο ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο 

 

Ζ δηεμαγσγή κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο 

κε επηθέληξσζε ζηελ σκνπιάηε αιιά θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ηερληθέο ΜΠΑ κε 

εξγαιεία είλαη ζεκαληηθή θαζώο αλαδεηθλύεηαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο 

ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο επηθεληξσκέλεο ζηελ σκνπιάηε θαη κε πνην ηξόπν νη 

ηερληθέο ΜΠΑ ζπκβάινπλ επηπξόζζεηα, γηα ηε δηαρείξεζε ηεο 

ζπκπησκαηνινγίαο ζε αζζελείο κε πόλν ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ 

ζηξνθέσλ.  Ζ δηελέξγεηα απηή έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία θαζώο ζπκβάιεη ζηελ 

ηεθκεξησκέλε πξαθηηθή –evidence based practice- ηεο επηζηήκεο ηεο 

θπηθνζεξαπείαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε αζζελώλ κε ΠΠ θαη δπζθηλεζία 

σκνπιάηεο. Μέζα από απηή ηε κειέηε θάλεθε πνηα είλαη ε επίδξαζε ηεο 

ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο, αιιά θαη ζε ζπλδπαζκό κε εξγαιεία ΜΠΑ, ζε αζζελείο 

κε ΠΠ ζε δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο, ζηνλ πόλν, ζηε ιεηηνπξγηθόηεηα, ζηε 

ζηάζε, ζην εύξνο θίλεζεο, ζηε ζέζε ηνπ ώκνπ θαη ζηελ άλσ ζηξνθή ηεο 
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σκνπιάηεο, ηηο νπνίεο αμηνινγεί θαη δηαρεηξίδεηαη ζηελ απνθαηάζηαζε ν 

θπζηθνζεξαπεπηήο. Ζ κειέηε ήηαλ κία πξσηόηππε έξεπλα θαζώο δελ έρεη 

μαλαγίλεη δηεξεύλεζε ηεο ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο γηα ηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο 

ζε ζπλδπαζκό κε ηερληθή ΜΠΑ κε εξγαιεία ζε αζζελείο κε ΠΠ. 

θνπόο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο 

 

Βαζηθόο ζθνπόο ηεο παξνύζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ήηαλ λα κειεηήζεη 

ηελ  επίδξαζε ηεο ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο θαη κπνπεξηηνλταθήο απειεπζέξσζεο 

κε εξγαιεία ζηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο ζε αζζελείο κε πόλν ζρεηηδόκελν κε ην 

πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ. 

Μεηαβιεηέο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο 

 

Οη κεηαβιεηέο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο πνπ αμηνινγήζεθαλ κέζσ 

πεηξακαηηθώλ κεηξήζεσλ είλαη: 

•         Κιίκαθα έληαζεο ηνπ πόλνπ. 

 

•         Δπίπεδν ιεηηνπξγηθόηεηαο (θιίκαθα αμηνιόγεζε ώκνπ). 

 

•         Δύξνο ελεξγεηηθήο θίλεζεο ηεο γιελνβξαρηόληαο άξζξσζεο ζηελ 

θάκςε, έθηαζε, έζσ– έμσ. ζηξνθή, απαγσγή ώκνπ θαη άλσ ζηξνθή σκνπιάηεο. 

 

•         Μπτθή δύλακε ηνπ πξόζζηνπ νδνλησηνύ, ηεο άλσ, κέζεο θαη θάησ 

κνίξαο ηνπ ηξαπεδνεηδή, ησλ ξνκβνεηδώλ, ηεο έζσ θαη έμσ ζηξνθήο ηνπ ώκνπ, 

ηεο θάκςε ηνπ ώκνπ, ησλ εθηεηλόλησλ θαη απαγσγώλ ηνπ ώκνπ. 

 

•         Γείθηεο ειαζηηθόηεηαο κεγάινπ ζσξαθηθνύ κπόο. 

 

•         Γνθηκαζία δπζθηλεζίαο σκνπιάηεο. 

 

•         Πξνβνιή ώκνπ κέζσ ηνπ δείθηε αθξσκίνπ. 
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•         Θσξαθηθή θπξηόηεηα κέζσ αμηνιόγεζε ηεο ζηάζεο. 

 

•         Θεξαπεπηηθή άζθεζε-ζηαζεξνπνίεζε σκνπιάηεο θαη δηαηάζεηο. 

 

•         Θεξαπεπηηθή άζθεζε-ζηαζεξνπνίεζε σκνπιάηεο, δηαηάζεηο θαη  

ηερληθή κπνπεξηηνληαθήο απειεπζέξσζεο κε εξγαιεία. 

 

•         Γεληθέο αζθήζεηο ώκνπ ζην ζπίηη. 

 

ηόρνη Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο 

ύκθσλα κε ηελ νξγάλσζε ησλ ηεζζάξσλ απηνηειώλ αλεμαξηήησλ κεηαμύ ηνπο 

εξγαζηώλ δειαδή ηεο θύξηαο κειέηεο θαη ησλ ηξηώλ επηκέξνπο κειεηώλ, ε 

παξνύζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή  είρε ηνπο εμήο επί κέξνπο ζηόρνπο: 

 

 Να δηεξεπλήζεη ηηο πεπνηζήζεηο θαη ζηάζεηο ησλ Κύπξησλ 

Φπζηθνζεξαπεπηώλ γηα ηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο.  

 

 Να ζηαζκίζεη ζηελ Διιεληθή γιώζζα ην εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο ηνπ 

ώκνπ «Shoulder Rating Questionnaire» ζε αζζελείο κε ΠΠ. 

 

 Να δηεξεπλήζεη ηελ αμηνπηζηία θαη εγθπξόηεηα ηεο ρξήζεο ηνπ smartphone 

-ηεο εθαξκνγήο Clinometer γηα γσληνκέηξεζε.  

 

 Να πξνζδηνξίζεη ηελ θιίκαθα έληαζεο ηνπ πόλνπ ζε αζζελείο κε 

δπζθηλεζία σκνπιάηεο θαη ΠΠ. 

 

 Να πξνζδηνξίζεη ζύκθσλα κε ην εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο ηνπ ώκνπ, 

ην επίπεδν ιεηηνπξγηθόηεηαο όζνλ αθνξά ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο, 

ηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο,  ηελ εξγαζία θαη ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο 
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γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ έπεηηα από ηε ζεξαπεπηηθή άζθεζε θαη 

ζε ζπλδπαζκό κε ΜΠΑ κε εξγαιεία ζε αζζελείο κε δπζθηλεζία σκνπιάηεο 

θαη ΠΠ. 

 

 Να πξνζδηνξίζεη ην εύξνο ελεξγεηηθήο θίλεζεο ηεο γιελνβξαρηόληαο 

άξζξσζεο ζηελ θάκςε, έθηαζε, έζσ– έμσ ζηξνθή, απαγσγή ώκνπ θαη 

άλσ ζηξνθή σκνπιάηεο έπεηηα από ηε ζεξαπεπηηθή άζθεζε θαη ζε 

ζπλδπαζκό κε ΜΠΑ κε εξγαιεία ζε αζζελείο κε δπζθηλεζία σκνπιάηεο 

θαη ΠΠ. 

 

 Να πξνζδηνξίζεη ηε κπτθή δύλακε ηνπ πξόζζηνπ νδνλησηνύ, ηεο άλσ, 

θάησ θαη κέζεο κνίξαο ηνπ ηξαπεδνεηδή, ησλ ξνκβνεηδώλ, ησλ έζσ θαη 

έμσ ζηξνθέσλ, θακπηήξσλ, εθηεηλόλησλ θαη απαγσγώλ ηνπ ώκνπ έπεηηα 

από ηε ζεξαπεπηηθή άζθεζε θαη ζε ζπλδπαζκό κε ΜΠΑ κε εξγαιεία ζε 

αζζελείο κε δπζθηλεζία σκνπιάηεο θαη ΠΠ. 

 

 Να πξνζδηνξίζεη ην δείθηε ειαζηηθόηεηαο ηνπ κεγάινπ ζσξαθηθνύ κπόο, ηε 

δνθηκαζία δπζθηλεζίαο ηεο σκνπιάηεο, ηεο πξνβνιήο ηνπ ώκνπ κέζσ ηνπ 

δείθηε αθξσκίνπ θαη ηεο ζσξαθηθήο θπξηόηεηαο κέζσ αμηνιόγεζε ηεο 

ζηάζεο έπεηηα από ηε ζεξαπεπηηθή άζθεζε θαη ζε ζπλδπαζκό κε ΜΠΑ κε 

εξγαιεία ζε αζζελείο κε δπζθηλεζία σκνπιάηεο θαη ΠΠ. 

 

Δξεπλεηηθέο Τπνζέζεηο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο 

 

Ζ01 =     Γελ ζα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ θιίκαθα 

έληαζεο ηνπ πόλνπ πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε ζηα άηνκα ηεο νκάδαο Α 

(ζεξαπεπηηθή άζθεζε-ζηαζεξνπνίεζε σκνπιάηεο θαη δηαηάζεηο).  

 

Ζ1 =     Θα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ θιίκαθα έληαζεο 

ηνπ πόλνπ πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε ζηα άηνκα ηεο νκάδαο Α (ζεξαπεπηηθή 

άζθεζε-ζηαζεξνπνίεζε σκνπιάηεο θαη δηαηάζεηο). 
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Ζ02=       Γελ ζα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο, ζύκθσλα κε ην 

εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο ηνπ ώκνπ, πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε ζην 

επίπεδν ιεηηνπξγηθόηεηαο ζηα άηνκα ηεο νκάδαο Α (ζεξαπεπηηθή άζθεζε-

ζηαζεξνπνίεζε σκνπιάηεο θαη δηαηάζεηο).  

Ζ2= Θα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο, ζύκθσλα κε ην 

εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο ηνπ ώκνπ, πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε ζην 

επίπεδν ιεηηνπξγηθόηεηαο ζηα άηνκα ηεο νκάδαο Α (ζεξαπεπηηθή άζθεζε-

ζηαζεξνπνίεζε σκνπιάηεο θαη δηαηάζεηο). 

Ζ03 = Γελ ζα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην εύξνο 

ελεξγεηηθήο θίλεζεο ηεο γιελνβξαρηόληαο άξζξσζεο πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε, ζηελ θάκςε, έθηαζε, έζσ– έμσ ζηξνθή, απαγσγή ώκνπ θαη άλσ 

ζηξνθή σκνπιάηεο ζηα άηνκα ηεο νκάδαο Α (ζεξαπεπηηθή άζθεζε-

ζηαζεξνπνίεζε σκνπιάηεο θαη δηαηάζεηο). 

Ζ3 = Θα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην εύξνο ελεξγεηηθήο 

θίλεζεο ηεο γιελνβξαρηόληαο άξζξσζεο πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε, ζηελ 

θάκςε, έθηαζε, έζσ– έμσ ζηξνθή, απαγσγή ώκνπ θαη άλσ ζηξνθή σκνπιάηεο 

ζηα άηνκα ηεο νκάδαο Α (ζεξαπεπηηθή άζθεζε-ζηαζεξνπνίεζε σκνπιάηεο θαη 

δηαηάζεηο). 

Ζ04 =  Γελ ζα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε κπτθή δύλακε 

πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε ηνπ πξόζζηνπ νδνλησηνύ, άλσ κνίξα ηξαπεδνεηδή, 

θάησ κνίξα ηξαπεδνεηδή, ξνκβνεηδώλ, κέζεο κνίξαο ηξαπεδνεηδή, έζσ θαη έμσ 

ζηξνθή ηνπ ώκνπ, θάκςε ηνπ ώκνπ, εθηείλνληεο ηνλ ώκν θαη   απαγσγείο ηνπ 

ώκνπ ζηα άηνκα ηεο νκάδαο Α (ζεξαπεπηηθή άζθεζε-ζηαζεξνπνίεζε σκνπιάηεο 

θαη δηαηάζεηο). 

Ζ4 =  Θα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε κπτθή δύλακε πξηλ 

θαη κεηά ηελ παξέκβαζε ηνπ πξόζζηνπ νδνλησηνύ, άλσ κνίξα ηξαπεδνεηδή, θάησ 

κνίξα ηξαπεδνεηδή, ξνκβνεηδώλ, κέζεο κνίξαο ηξαπεδνεηδή, έζσ θαη έμσ ζηξνθή 

ηνπ ώκνπ, θάκςε ηνπ ώκνπ, εθηείλνληεο ηνλ ώκν θαη   απαγσγείο ηνπ ώκνπ ζηα 
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άηνκα ηεο νκάδαο Α (ζεξαπεπηηθή άζθεζε-ζηαζεξνπνίεζε σκνπιάηεο θαη 

δηαηάζεηο). 

Ζ05 = Γελ ζα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε ζην δείθηε ειαζηηθόηεηαο ηνπ κεγάινπ ζσξαθηθνύ κπόο ζηα άηνκα 

ηεο νκάδαο Α (ζεξαπεπηηθή άζθεζε-ζηαζεξνπνίεζε σκνπιάηεο θαη δηαηάζεηο). 

Ζ5 =  Θα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε κπτθή δύλακε πξηλ 

θαη κεηά ηελ παξέκβαζε ηνπ πξόζζηνπ νδνλησηνύ, άλσ κνίξα ηξαπεδνεηδή, θάησ 

κνίξα ηξαπεδνεηδή, ξνκβνεηδώλ, κέζεο κνίξαο ηξαπεδνεηδή, έζσ θαη έμσ ζηξνθή 

ηνπ ώκνπ, θάκςε ηνπ ώκνπ, εθηείλνληεο ηνλ ώκν θαη   απαγσγείο ηνπ ώκνπ ζηα 

άηνκα ηεο νκάδαο Α (ζεξαπεπηηθή άζθεζε-ζηαζεξνπνίεζε σκνπιάηεο θαη 

δηαηάζεηο). 

Ζ06 = Γελ ζα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε ζηε δνθηκαζία δπζθηλεζίαο σκνπιάηεο ζηα άηνκα ηεο νκάδαο Α 

(ζεξαπεπηηθή άζθεζε-ζηαζεξνπνίεζε σκνπιάηεο θαη δηαηάζεηο). 

Ζ6 = Θα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε ζηε δνθηκαζία δπζθηλεζίαο σκνπιάηεο ζηα άηνκα ηεο νκάδαο Α 

(ζεξαπεπηηθή άζθεζε-ζηαζεξνπνίεζε σκνπιάηεο θαη δηαηάζεηο). 

Ζ07 = Γελ ζα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε ζηελ πξνβνιή ηνπ ώκνπ κέζσ ηνπ δείθηε αθξσκίνπ ζηα άηνκα ηεο 

νκάδαο Α (ζεξαπεπηηθή άζθεζε-ζηαζεξνπνίεζε σκνπιάηεο θαη δηαηάζεηο). 

Ζ7 = Γελ ζα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε ζηε ζσξαθηθή θπξηόηεηα κέζσ αμηνιόγεζε ηεο ζηάζεο ζηα άηνκα 

ηεο νκάδαο Α (ζεξαπεπηηθή άζθεζε-ζηαζεξνπνίεζε σκνπιάηεο θαη δηαηάζεηο). 

 Ζ08 =Γελ ζα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ θιίκαθα 

έληαζεο ηνπ πόλνπ πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε ζηα άηνκα ηεο νκάδαο Β  

(ζεξαπεπηηθή άζθεζε - ζηαζεξνπνίεζε σκνπιάηεο, δηαηάζεηο, θαη  ηερληθή 

κπνπεξηηνληαθήο απειεπζέξσζεο κε εξγαιεία). 
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Ζ8 = Θα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ θιίκαθα έληαζεο 

ηνπ πόλνπ πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε ζηα άηνκα ηεο νκάδαο Β  (ζεξαπεπηηθή 

άζθεζε - ζηαζεξνπνίεζε σκνπιάηεο, δηαηάζεηο, θαη  ηερληθή κπνπεξηηνληαθήο 

απειεπζέξσζεο κε εξγαιεία). 

Ζ09 = Γελ ζα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο, ζύκθσλα κε ην 

εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο ηνπ ώκνπ, πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε ζην 

επίπεδν ιεηηνπξγηθόηεηαο ζηα άηνκα ηεο νκάδαο Β  (ζεξαπεπηηθή άζθεζε - 

ζηαζεξνπνίεζε σκνπιάηεο, δηαηάζεηο, θαη  ηερληθή κπνπεξηηνληαθήο 

απειεπζέξσζεο κε εξγαιεία). 

Ζ9 = Θα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο, ζύκθσλα κε ην 

εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο ηνπ ώκνπ, πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε ζην 

επίπεδν ιεηηνπξγηθόηεηαο ζηα άηνκα ηεο νκάδαο Β  (ζεξαπεπηηθή άζθεζε - 

ζηαζεξνπνίεζε σκνπιάηεο, δηαηάζεηο, θαη  ηερληθή κπνπεξηηνληαθήο 

απειεπζέξσζεο κε εξγαιεία). 

Ζ010 = Γελ ζα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην εύξνο 

ελεξγεηηθήο θίλεζεο ηεο γιελνβξαρηόληαο άξζξσζεο πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε, ζηελ θάκςε, έθηαζε, έζσ– έμσ ζηξνθή, απαγσγή ώκνπ θαη άλσ 

ζηξνθή σκνπιάηεο ζηα άηνκα ηεο νκάδαο Β  (ζεξαπεπηηθή άζθεζε - 

ζηαζεξνπνίεζε σκνπιάηεο, δηαηάζεηο, θαη  ηερληθή κπνπεξηηνληαθήο 

απειεπζέξσζεο κε εξγαιεία). 

Ζ10 = Θα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην εύξνο ελεξγεηηθήο 

θίλεζεο ηεο γιελνβξαρηόληαο άξζξσζεο πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε, ζηελ 

θάκςε, έθηαζε, έζσ– έμσ ζηξνθή, απαγσγή ώκνπ θαη άλσ ζηξνθή σκνπιάηεο 

ζηα άηνκα ηεο νκάδαο Β  (ζεξαπεπηηθή άζθεζε - ζηαζεξνπνίεζε σκνπιάηεο, 

δηαηάζεηο, θαη  ηερληθή κπνπεξηηνληαθήο απειεπζέξσζεο κε εξγαιεία). 

Ζ011 = Γελ ζα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε κπτθή δύλακε 

πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε ηνπ πξόζζηνπ νδνλησηνύ, άλσ κνίξα ηξαπεδνεηδή, 

θάησ κνίξα ηξαπεδνεηδή, ξνκβνεηδώλ, κέζεο κνίξαο ηξαπεδνεηδή, έζσ θαη έμσ 

ζηξνθή ηνπ ώκνπ, θάκςε ηνπ ώκνπ, εθηείλνληεο ηνλ ώκν θαη   απαγσγείο ηνπ 
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ώκνπ ζηα άηνκα ηεο νκάδαο Β  (ζεξαπεπηηθή άζθεζε - ζηαζεξνπνίεζε 

σκνπιάηεο, δηαηάζεηο, θαη  ηερληθή κπνπεξηηνληαθήο απειεπζέξσζεο κε 

εξγαιεία). 

Ζ11 = Θα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε κπτθή δύλακε πξηλ 

θαη κεηά ηελ παξέκβαζε ηνπ πξόζζηνπ νδνλησηνύ, άλσ κνίξα ηξαπεδνεηδή, θάησ 

κνίξα ηξαπεδνεηδή, ξνκβνεηδώλ, κέζεο κνίξαο ηξαπεδνεηδή, έζσ θαη έμσ ζηξνθή 

ηνπ ώκνπ, θάκςε ηνπ ώκνπ, εθηείλνληεο ηνλ ώκν θαη   απαγσγείο ηνπ ώκνπ ζηα 

άηνκα ηεο νκάδαο Β  (ζεξαπεπηηθή άζθεζε - ζηαζεξνπνίεζε σκνπιάηεο, 

δηαηάζεηο, θαη  ηερληθή κπνπεξηηνληαθήο απειεπζέξσζεο κε εξγαιεία). 

Ζ012 = Γελ ζα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε ζην δείθηε ειαζηηθόηεηαο ηνπ κεγάινπ ζσξαθηθνύ κπόο ζηα άηνκα 

ηεο νκάδαο Β  (ζεξαπεπηηθή άζθεζε - ζηαζεξνπνίεζε σκνπιάηεο, δηαηάζεηο, θαη  

ηερληθή κπνπεξηηνληαθήο απειεπζέξσζεο κε εξγαιεία). 

Ζ12 = Θα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε ζην δείθηε ειαζηηθόηεηαο ηνπ κεγάινπ ζσξαθηθνύ κπόο ζηα άηνκα 

ηεο νκάδαο Β  (ζεξαπεπηηθή άζθεζε - ζηαζεξνπνίεζε σκνπιάηεο, δηαηάζεηο, θαη  

ηερληθή κπνπεξηηνληαθήο απειεπζέξσζεο κε εξγαιεία). 

Ζ013 = Γελ ζα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε ζηε δνθηκαζία δπζθηλεζίαο σκνπιάηεο ζηα άηνκα ηεο νκάδαο Β 

(ζεξαπεπηηθή άζθεζε - ζηαζεξνπνίεζε σκνπιάηεο, δηαηάζεηο, θαη  ηερληθή 

κπνπεξηηνληαθήο απειεπζέξσζεο κε εξγαιεία). 

Ζ13 = Θα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε ζηε δνθηκαζία δπζθηλεζίαο σκνπιάηεο ζηα άηνκα ηεο νκάδαο Β 

(ζεξαπεπηηθή άζθεζε - ζηαζεξνπνίεζε σκνπιάηεο, δηαηάζεηο, θαη  ηερληθή 

κπνπεξηηνληαθήο απειεπζέξσζεο κε εξγαιεία). 

 Ζ014 = Γελ ζα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε ζηελ πξνβνιή ηνπ ώκνπ κέζσ ηνπ δείθηε αθξσκίνπ ζηα άηνκα ηεο 
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νκάδαο Β  (ζεξαπεπηηθή άζθεζε - ζηαζεξνπνίεζε σκνπιάηεο, δηαηάζεηο, θαη  

ηερληθή κπνπεξηηνληαθήο απειεπζέξσζεο κε εξγαιεία). 

Ζ14 = Θα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε ζηελ πξνβνιή ηνπ ώκνπ κέζσ ηνπ δείθηε αθξσκίνπ ζηα άηνκα ηεο 

νκάδαο Β  (ζεξαπεπηηθή άζθεζε - ζηαζεξνπνίεζε σκνπιάηεο, δηαηάζεηο, θαη  

ηερληθή κπνπεξηηνληαθήο απειεπζέξσζεο κε εξγαιεία). 

Ζ015 = Γελ ζα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε ζηε ζσξαθηθή θπξηόηεηα κέζσ αμηνιόγεζε ηεο ζηάζεο ζηα άηνκα 

ηεο νκάδαο Β  (ζεξαπεπηηθή άζθεζε - ζηαζεξνπνίεζε σκνπιάηεο, δηαηάζεηο, θαη  

ηερληθή κπνπεξηηνληαθήο απειεπζέξσζεο κε εξγαιεία). 

Ζ15 = Θα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε ζηε ζσξαθηθή θπξηόηεηα κέζσ αμηνιόγεζε ηεο ζηάζεο ζηα άηνκα 

ηεο νκάδαο Β  (ζεξαπεπηηθή άζθεζε - ζηαζεξνπνίεζε σκνπιάηεο, δηαηάζεηο, θαη  

ηερληθή κπνπεξηηνληαθήο απειεπζέξσζεο κε εξγαιεία). 

Ζ016 = Γελ ζα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ θιίκαθα 

έληαζεο ηνπ πόλνπ πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε ζηα άηνκα ηεο νκάδαο Γ 

(γεληθέο αζθήζεηο ώκνπ ζην ζπίηη).  

Ζ16 = Θα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ θιίκαθα έληαζεο 

ηνπ πόλνπ πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε ζηα άηνκα ηεο νκάδαο Γ (γεληθέο 

αζθήζεηο ώκνπ ζην ζπίηη). 

Ζ017 = Γελ ζα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο, ζύκθσλα κε ην 

εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο ηνπ ώκνπ, πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε ζην 

επίπεδν ιεηηνπξγηθόηεηαο ζηα άηνκα ηεο νκάδαο Γ (γεληθέο αζθήζεηο ώκνπ ζην 

ζπίηη).  

Ζ17 = Θα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο, ζύκθσλα κε ην 

εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο ηνπ ώκνπ, πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε ζην 

επίπεδν ιεηηνπξγηθόηεηαο ζηα άηνκα ηεο νκάδαο Γ (γεληθέο αζθήζεηο ώκνπ ζην 

ζπίηη). 
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Ζ018 = Γελ ζα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην εύξνο 

ελεξγεηηθήο θίλεζεο ηεο γιελνβξαρηόληαο άξζξσζεο πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε, ζηελ θάκςε, έθηαζε, έζσ– έμσ ζηξνθή, απαγσγή ώκνπ θαη άλσ 

ζηξνθή σκνπιάηεο ζηα άηνκα ηεο νκάδαο Γ  (γεληθέο αζθήζεηο ώκνπ ζην ζπίηη). 

Ζ18 = Θα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην εύξνο ελεξγεηηθήο 

θίλεζεο ηεο γιελνβξαρηόληαο άξζξσζεο πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε, ζηελ 

θάκςε, έθηαζε, έζσ– έμσ ζηξνθή, απαγσγή ώκνπ θαη άλσ ζηξνθή σκνπιάηεο 

ζηα άηνκα ηεο νκάδαο Γ  (γεληθέο αζθήζεηο ώκνπ ζην ζπίηη).   

Ζ019 = Γελ ζα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε κπτθή δύλακε 

πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε ηνπ πξόζζηνπ νδνλησηνύ, άλσ κνίξα ηξαπεδνεηδή, 

θάησ κνίξα ηξαπεδνεηδή, ξνκβνεηδώλ, κέζεο κνίξαο ηξαπεδνεηδή, έζσ θαη έμσ 

ζηξνθή ηνπ ώκνπ, θάκςε ηνπ ώκνπ, εθηείλνληεο ηνλ ώκν θαη   απαγσγείο ηνπ 

ώκνπ ζηα άηνκα ηεο νκάδαο Γ  (γεληθέο αζθήζεηο ώκνπ ζην ζπίηη).  

Ζ19 = Θα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε κπτθή δύλακε πξηλ 

θαη κεηά ηελ παξέκβαζε ηνπ πξόζζηνπ νδνλησηνύ, άλσ κνίξα ηξαπεδνεηδή, θάησ 

κνίξα ηξαπεδνεηδή, ξνκβνεηδώλ, κέζεο κνίξαο ηξαπεδνεηδή, έζσ θαη έμσ ζηξνθή 

ηνπ ώκνπ, θάκςε ηνπ ώκνπ, εθηείλνληεο ηνλ ώκν θαη   απαγσγείο ηνπ ώκνπ ζηα 

άηνκα ηεο νκάδαο Γ  (γεληθέο αζθήζεηο ώκνπ ζην ζπίηη). 

Ζ020 = Γελ ζα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε ζην δείθηε ειαζηηθόηεηαο ηνπ κεγάινπ ζσξαθηθνύ κπόο ζηα άηνκα 

ηεο νκάδαο Γ  (γεληθέο αζθήζεηο ώκνπ ζην ζπίηη).  

Ζ20 = Θα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε ζην δείθηε ειαζηηθόηεηαο ηνπ κεγάινπ ζσξαθηθνύ κπόο ζηα άηνκα 

ηεο νκάδαο Γ  (γεληθέο αζθήζεηο ώκνπ ζην ζπίηη). 

Ζ021 = Γελ ζα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε ζηε δνθηκαζία δπζθηλεζίαο σκνπιάηεο ζηα άηνκα ηεο νκάδαο Γ  

(γεληθέο αζθήζεηο ώκνπ ζην ζπίηη).  
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Ζ21 = Θα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε ζηε δνθηκαζία δπζθηλεζίαο σκνπιάηεο ζηα άηνκα ηεο νκάδαο Γ  

(γεληθέο αζθήζεηο ώκνπ ζην ζπίηη). 

Ζ022=  Γελ ζα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε ζηελ πξνβνιή ηνπ ώκνπ κέζσ ηνπ δείθηε αθξσκίνπ ζηα άηνκα ηεο 

νκάδαο Γ  (γεληθέο αζθήζεηο ώκνπ ζην ζπίηη).  

Ζ22=  Θα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε ζηελ πξνβνιή ηνπ ώκνπ κέζσ ηνπ δείθηε αθξσκίνπ ζηα άηνκα ηεο 

νκάδαο Γ  (γεληθέο αζθήζεηο ώκνπ ζην ζπίηη). 

Ζ023 =Γελ ζα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε ζηε ζσξαθηθή θπξηόηεηα κέζσ αμηνιόγεζε ηεο ζηάζεο ζηα άηνκα 

ηεο νκάδαο Γ  (γεληθέο αζθήζεηο ώκνπ ζην ζπίηη).  

Ζ23 = Θα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε ζηε ζσξαθηθή θπξηόηεηα κέζσ αμηνιόγεζε ηεο ζηάζεο ζηα άηνκα 

ηεο νκάδαο Γ  (γεληθέο αζθήζεηο ώκνπ ζην ζπίηη). 

Ζ024= Γελ ζα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ θιίκαθα 

έληαζεο ηνπ πόλνπ πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε κεηαμύ ησλ νκάδσλ  Α Β θαη Γ. 

Ζ24= Θα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ θιίκαθα έληαζεο 

ηνπ πόλνπ πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε κεηαμύ ησλ νκάδσλ  Α Β θαη Γ. 

Ζ025= Γελ ζα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο, ζύκθσλα κε ην 

εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο ηνπ ώκνπ, πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε ζην 

επίπεδν ιεηηνπξγηθόηεηαο κεηαμύ ησλ νκάδσλ  Α Β θαη Γ. 

Ζ25= Θα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο, ζύκθσλα κε ην 

εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο ηνπ ώκνπ, πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε ζην 

επίπεδν ιεηηνπξγηθόηεηαο κεηαμύ ησλ νκάδσλ  Α Β θαη Γ. 

 Ζ026 = Γελ ζα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην εύξνο 

ελεξγεηηθήο θίλεζεο ηεο γιελνβξαρηόληαο άξζξσζεο πξηλ θαη κεηά ηελ 
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παξέκβαζε, ζηελ θάκςε, έθηαζε, έζσ– έμσ ζηξνθή, απαγσγή ώκνπ θαη άλσ 

ζηξνθή σκνπιάηεο  κεηαμύ ησλ νκάδσλ  Α Β θαη Γ. 

 

Ζ26 = Θα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην εύξνο ελεξγεηηθήο 

θίλεζεο ηεο γιελνβξαρηόληαο άξζξσζεο πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε, ζηελ 

θάκςε, έθηαζε, έζσ– έμσ ζηξνθή, απαγσγή ώκνπ θαη άλσ ζηξνθή σκνπιάηεο  

κεηαμύ ησλ νκάδσλ  Α Β θαη Γ. 

 Ζ027 = Γελ ζα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε κπτθή 

δύλακε πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε ηνπ πξόζζηνπ νδνλησηνύ, άλσ κνίξα 

ηξαπεδνεηδή, θάησ κνίξα ηξαπεδνεηδή, ξνκβνεηδώλ, κέζεο κνίξαο ηξαπεδνεηδή, 

έζσ θαη έμσ ζηξνθή ηνπ ώκνπ, θάκςε ηνπ ώκνπ, εθηείλνληεο ηνλ ώκν θαη   

απαγσγείο ηνπ ώκνπ κεηαμύ ησλ νκάδσλ  Α Β θαη Γ. 

Ζ27 = Γελ ζα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε κπτθή δύλακε 

πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε ηνπ πξόζζηνπ νδνλησηνύ, άλσ κνίξα ηξαπεδνεηδή, 

θάησ κνίξα ηξαπεδνεηδή, ξνκβνεηδώλ, κέζεο κνίξαο ηξαπεδνεηδή, έζσ θαη έμσ 

ζηξνθή ηνπ ώκνπ, θάκςε ηνπ ώκνπ, εθηείλνληεο ηνλ ώκν θαη   απαγσγείο ηνπ 

ώκνπ κεηαμύ ησλ νκάδσλ  Α Β θαη Γ. 

Ζ028 = Γελ ζα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε ζην δείθηε ειαζηηθόηεηαο ηνπ κεγάινπ ζσξαθηθνύ κπόο κεηαμύ ησλ 

νκάδσλ  Α Β θαη Γ. 

Ζ28 = Γελ ζα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε ζην δείθηε ειαζηηθόηεηαο ηνπ κεγάινπ ζσξαθηθνύ κπόο κεηαμύ ησλ 

νκάδσλ  Α Β θαη Γ. 

Ζ029 =  Γελ ζα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε ζηε δνθηκαζία δπζθηλεζίαο σκνπιάηεο  κεηαμύ ησλ νκάδσλ  Α Β θαη 

Γ. 
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Ζ29 =  Γελ ζα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε ζηε δνθηκαζία δπζθηλεζίαο σκνπιάηεο  κεηαμύ ησλ νκάδσλ  Α Β θαη 

Γ. 

Ζ030 =  Γελ ζα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε ζηελ πξνβνιή ηνπ ώκνπ κέζσ ηνπ δείθηε αθξσκίνπ  κεηαμύ ησλ 

νκάδσλ  Α Β θαη Γ. 

Ζ30 =  Θα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε ζηελ πξνβνιή ηνπ ώκνπ κέζσ ηνπ δείθηε αθξσκίνπ  κεηαμύ ησλ 

νκάδσλ  Α Β θαη Γ. 

Ζ031 = Γελ ζα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε ζηε ζσξαθηθή θπξηόηεηα κέζσ αμηνιόγεζε ηεο ζηάζεο  κεηαμύ ησλ 

νκάδσλ  Α Β θαη Γ. 

Ζ31 = Θα παξαηεξεζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε ζηε ζσξαθηθή θπξηόηεηα κέζσ αμηνιόγεζε ηεο ζηάζεο  κεηαμύ ησλ 

νκάδσλ  Α Β θαη Γ. 

 

Πξνππνζέζεηο, Πεξηνξηζκνί θαη Οξηνζεηήζεηο 

 

Ζ παξνύζα δηαηξηβή δηεξεύλεζε ηελ επίδξαζε ηεο ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο 

θαη ηερληθώλ κε ΜΠΑ ζε δπζθηλεζία σκνπιάηεο θαη ΠΠ.  

Ζ δηαηξηβή πεξηνξίζηεθε από ηνπο εμήο παξάγνληεο : 

Aπό ην αλ ε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ SRQ ήηαλ εηιηθξηλήο από 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη γηα ην αλ ήηαλ ηθαλνί λα θαηαλνήζνπλ ηηο εξσηήζεηο ηεο 

θιίκαθαο όζν αθνξά ηε θύξηα κειέηε θαη ηε κειέηε αμηνπηζηίαο θαη εγθπξόηεηαο 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Δπίζεο ην ίδην ηζρύεη γηα ηελ εηιηθξίλεηα ησλ απαληήζεσλ 

θαη ηελ θαηαλόεζε ζην εξσηεκαηνιόγην ηάζεο θαη Πεπνηζήζεσλ γηα ηε 

Γπζθηλεζία σκνπιάηεο από ηνπο Κύπξηνπο Φπζηθνζεξαπεπηέο.    
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 Γελ ππήξραλ ηα εξγαιεία θαη ε επρέξεηα γηα απεηθόληζε κε δηαγλσζηηθό 

ππέξερν ηνπ ηέλνληα ηνπ πεηάινπ ησλ ζηξνθέσλ θαη ππαθξσκηαθνύ ρώξνπ πνπ 

ζα κπνξνύζε λα δείμεη κεγαιύηεξε αθξίβεηα θαη πιεξνθνξίεο γηα ηε βειηίσζε 

ησλ αζζελώλ. Δπίζεο δελ ππήξρε ε δπλαηόηεηα 3D αλάιπζεο θίλεζεο παξά 

έγηλε κόλν κε εθαξκνγή θιηζηόκεηξνπ (ClinometerPro) Ζ δύλακε ειέγρζεθε κέζσ 

κπηθώλ ηεζη θαη δπλακόκεηξν ρεηξόο αιιά δελ κπόξεζε λα αμηνινγήζεί ε ζσζηή 

ελεξγνπνίεζε ησλ κπώλ κε ρξήζε ειεθηξνκπνγξάθνπ θαη γηα ηελ αμηνιόγεζε 

αιιά θαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αζθήζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 

 Θεσξεηηθνί, Λεηηνπξγηθνί Οξηζκνί θαη πληνκνγξαθίεο 

 

 Ζ βαζηθή νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε δηαηξηβή είλαη: 

o PMI = Pectoralis Muscle Length Index, Γείθηεο βξάρπλζεο ειάζζνλνο 

ζσξαθηθνύ κπόο 

o ROM = Range of Motion, Δύξνο Κίλεζεο 

o SRQ = Shoulder Rating Questionnaire – Eξσηεκαηνιόγην Αμηνιόγεζεο 

ώκνπ 

o VAS=Visual Analogue Scale, Οπηηθή Αλαινγηθή Κιίκαθα 

o ΑΘΓ = Απρελνζσξαθηθή Γσλία 

o Γπζθηλεζία Χκνπιάηεο = H δπζθηλεζία σκνπιάηεο αλαθέξεηαη ζηελ 

αλώκαιε θίλεζε ηεο σκνπιάηεο, ε νπνία απαληάηαη ζε δηαθνξεηηθέο 

παζνινγίεο ηνπ ώκνπ. 

o ΜΠΑ = Μπνπεξηηνληαθή Απειεπζέξσζε, είλαη  κέξνο ησλ δηα ρεηξόο 

ηερληθώλ όπνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο θαη εξγαιεία γηα ηελ εθαξκνγή 

πίεζεο ζηνπο κύεο θαη ζηε πεξηηνλία. 
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o ΠΠ = πόλνο ζρεηηδόκελνο κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ, απνηειεί έλαλ 

όξν νκπξέια θαη πεξηιακβάλεη δηάθνξεο παζνινγίεο ηνπ ώκνπ όπσο 

ζύλδξνκν ππαθξσκηαθήο πξνζηξηβήο ή αιιηώο ζύλδξνκν πξόζθξνπζεο, 

κεξηθή ή πιήξε ξήμε πεηάινπ ζηξνθέσλ, ηελνληνπάζεηα πεηάινπ 

ζηξνθέσλ. 

 

Πέηαιν ησλ ηξνθέσλ θαη Γπζθηλεζία Χκνπιάηεο 

Δπηδεκηνινγία Πόλνο ρεηηδόκελνο κε ην πέηαιν ηωλ ζηξνθέωλ (ΠΠ) 

 

Ο πόλνο ζηνλ ώκν εκθαλίδεηαη ζε πνζνζηό 7%-27% ηνπ γεληθνύ 

πιεζπζκνύ (Luime et al., 2004). Σo ζύλδξνκν πξόζθξνπζεο απνηειεί ην 

κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ αζζελώλ κε πόλν ζηνλ ώκν θαη αλέξρεηαη ζην 44% - 

65% (Vecchio et al., 1995) θαη ζηα πεξηζηαηηθά πνπ πξνζέξρνληαη ζηε 

πξσηεύνληα θξνληίδα ην 50% - 70% (Roquelaure εη al., 2006).  Οη θηλεηηθέο 

δπζιεηηνπξγίεο ηεο σκνπιάηεο είλαη ραξαθηεξηζηηθό ησλ αζζελώλ κε  πόλν 

ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ.  Δίλαη αμηνζεκείσην όηη εκθαλίδεηαη ζε 

κεγάιν πνζνζηό από 67% θαη 100% ζε αζιεηέο κε ηξαπκαηηζκό ζηνλ ώκν. Ζ 

δπζθηλεζία ηεο σκνπιάηεο παξνπζηάδεηαη ζε πνζνζηό 61% ζε αζιεηέο κε 

ρξήζε άλσ άθξνπ πάλσ από ηε θεθαιή όπσο ζε αζιεηέο handball θαη rugby 

(Clarsen et al., 2014 ; Kawasaki et al. 2012,  θαη 33% ζε αζιεηέο κε κε ηέηνηα 

ρξήζε (Burn et al., 2016,  Pluim, 2013). 

Οξνινγία  ΠΠ 

 

Σν ζύλδξνκν ππαθξσκηαθήο πξνζηξηβήο δελ αλαθέξεηαη πιένλ κε απηό 

ηνλ όξν από ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα αιιά νξίδεηαη ζαλ ζύλδξνκν 

ππαθξσκηαθνύ πόλνπ ‗‘subacromial pain syndrome‘‘. Απηό δηαθνξνπνηήζεθε 

θαζώο  ν παξαδνζηαθόο όξνο πξόζθξνπζε-πξνζηξηβή αλαθεξόηαλ ζηα γύξσ 

νζηηθά ζεκεία θαη ε αξρηηεθηνληθή ήηαλ ππεύζπλε ηα νπνία πίεδαλ ζηελ πεξηνρή 

ην ηέλνληα θαη ηνλ νξνγόλν ζύιαθα (Lewis, Green and Wright, 2005). κσο είλαη 

https://scholar.google.com/citations?user=nUzz3SoAAAAJ&hl=el&oi=sra
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πιένλ απνδεθηό πσο ε ζπκπησκαηνινγία κπνξεί λα κελ ζρεηίδεηαη κε ην 

κέγεζνο ηνπ αθξσκίνπ θαη ηνπ ππαθξσκηαθνύ ρώξνπ (Balke et al., 2013; Yi et al., 

2015). Γηα ην ιόγν απηό θαη νη ρεηξνπξγηθέο παξεκβάζεηο πξνο θαζαξηζκό ηεο 

πεξηνρήο κπνξεί λα είλαη ην ίδην απνηειεζκαηηθέο κε ηε ζπληεξεηηθή παξέκβαζε 

(Page et al., 2016). Οπόηε ν όξνο ππαθξσκηαθό ζύλδξνκν πόλνπ κπνξεί λα 

ζπκπεξηιάβεη ηελ νξνγνλνζπιαθίηηδα ζηε πεξηνρή, ηε ηελνληνπάζεηα δηθεθάινπ 

ηελ αζβεζηνπνηό ηελνληίηηδα, ηε ηελνληνπάζεηα ππεξαθαλζίνπ, ηε ξήμε πεηάινπ 

ζηξνθέσλ αιιά θαη ηελ εθθύιηζε ηνπ ηέλνληα πεηάινπ ζηξνθέσλ (Lewis, 2011 ; 

Savole et al., 2015).  

Nεόηεξα ζηελ αξζξνγξαθία ό όξνο ηνπ ζπλδξόκνπ ππαθξσκηαθνύ πόλνπ 

αλαθέξεηαη σο Rotator Cuff related shoulder pain (RCRSP) δειαδή πόλνο 

ζρεηηδόκελνο κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ (ΠΠ). Ο ζπγθεθξηκέλνο όξνο ζαλ 

όξνο νκπξέια θξίλεηαη θαηάιιεινο γηαηί ζπκπεξηιακβάλεη όιεο ηηο παζνινγίεο 

πνπ αλαθέξζεθαλ. Πιένλ δε ρξεζηκνπνηείηαη ν όξνο ηελνληνπάζεηα ιόγσ ηεο 

πνιππαξαγνληηθόηεηαο, δειαδή δελ ππάξρεη αθξίβεηα γηα ηε πξνέιεπζε ηνπ 

πόλνπ. Γελ έρεη θαζνξηζηεί ζπγθεθξηκέλα ε αηηία ηνπ πόλνπ, πνηνο ηζηόο θαη 

κεραληζκόο επζύλεηαη γηα ηελ αληίιεςε ηνπ πόλνπ ζηνλ ώκν, ε ζρέζε κεηαμύ 

ζπκπησκαηνινγίαο θαη ηζηηθήο βιάβεο ζην ηέλνληα ηνπ πεηάινπ ζηξνθέσλ θαη ην 

ξόιν ηεο θιεγκνλήο θαη ην ξόιν ησλ ηζηώλ γύξσ από ην ηέλνληα (Lewis et al., 

2009 ; Lewis 2010 ; Lewis θαη Ginn 1015 ; Scott et al., 2015).  

Παζνθπζηνινγία   ΠΠ 

 

Ο ΠΠ είλαη κηα πνιππαξαγνληηθή θαηάζηαζε όπνπ δηάθνξνη κεραληζκνί 

ηεο παζνινγίαο ηνπ πεηάινπ ζηξνθέσλ απνηεινύλ ηελ αηηηνινγία  Τπάξρνπλ 

εδλνγελείο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε κνξθνινγία θαη ηελ απόδνζε ηνπ 

ηέλνληα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Απηό ζπκβαίλεη ιόγσ θαθήο αγγείσζεο, ησλ 

βηνινγηθώλ κεηαβνιώλ, ηεο γελεηηθήο πξνδηάζεζεο, ησλ αιιαγώλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε γήξαλζε  θαη από ησλ κεραληθώλ ηδηνηήησλ πνπ θέξλνπλ ην 

ηέλνληα ηνπ πεηάινπ ζηξνθέσλ ζην όξην γηα βιάβε (Lewis, Green and Dekel, 

2001; Lewis 2008).  



43 

 

Δπίζεο ππάξρνπλ εμσγελείο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αλαηνκηθή κνξθνινγία  θαη / ή κε ηηο εκβηνκεραληθέο αιιαγέο πνπ πξνθαινύλ 

κεραληθή ζπκπίεζε (Neer 1983; Page 2011). Οη αλαηνκηθέο δνκέο 

πεξηιακβάλνπλ παξαιιαγέο ηνπ ζρήκαηνο αθξσκίνπ θαζώο θαη νζηηθέο 

εθθπιίζεηο ζηελ αθξσκηνθιεηδηθή δηάξζξσζε κε αιιαγέο ζηνλ ππαθξσκηαθό 

ρώξν. Οη εκβηνκεραληθέο αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ  ηελ θεθαιηαία νιίζζεζε ηεο 

θεθαιήο ηνπ βξαρηνλίνπ θαη ηελ δπζρέξεηα ζηε θίλεζε ηεο σκνπιάηεο 

πξνεξρόκελε από αδπλακία ή κπτθή αληζζνξνπία ζηε πεξηνρή θαη δπζιεηηνπξγία 

επίηεπμεο ηεο νπδέηεξεο ζέζεο θαη ζηάζεο (Seitz et al, 2011). ε πξόζθαηε 

κειέηε από ηνλ Lewis et al. Σν 2015 ε θαηεγνξηνπνίεζε γηα ηε ηελνηλνπάζεηα 

πεηάινπ ζηξνθέσλ έρεη γίλεη βάζε ηεο επεξεζηζηόηεηαο ζην ηέλνληα ζε 3 

θαηεγνξίεο θαη έρεη πξνηαζεί γηα λα κπνξνύλ λα θαηεγνξηνπνηεζνύλ θιηληθά 

(Maitland, 1991). Ζ πξώηε θαηεγνξία είλαη ε ηελνληνπάζεηα κε επεξεζηζηόηεηα 

δειαδή ππάξρεη έληνλε παξνπζία πόλνπ, λπρηεξηλνύ, ζπλερόκελνπ θαη κε 

πεξηνξηζκό ζηε θίλεζε, ε ηελνληνπάζεηα ρσξίο επεξεζεζηηθόηεηα ιόγσ 

κεραληθώλ παξαγόλησλ θαη ε ηξίηε θαηεγνξία  εθθπιηζηηθήο ηελνληνπάζεηαο. 

ύκθσλα κε πξόζθαηε ζπζηεκαηηθή κειέηε από ηνλ Leong et al. (2019)  ε ειηθία 

άλσ ησλ 50 εηώλ θαη ν δηαβήηεο κπνξεί λα απμήζνπλ ζεκαληηθά ηε πηζαλόηεηα 

παξνπζίαο ηελνληνπάζεηαο πεηάινπ ζηξνθέσλ, όπσο θαη νη θηλήζεηο πάλσ από 

ην θεθάιη πέξα ησλ 90ν αλύςσζεο. Αλαθέξεηαη επίζεο πσο ν ξόινο ηεο 

θεληξηθήο θαη πεξηθεξηθήο επαηζζεηνπνίεζεο κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηε 

ζπκπησκαηνινγία απμάλνληαο ηα επίπεδα επεξεζηζηόηεηαο ζηε πεξηνρή (Lewis 

et al., 2015) όπσο επίζεο θαη νη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο (Dean θαη Soderlund et 

al., 2015). 

 

 

Παζνθηλεζηνινγία  - Γπζηθηλεζία θαη ΠΠ 

 

ύκθσλα κε ηελ εκβηνκεραληθή ε αλύςσζε ηνπ άλσ άθξνπ πξνππνζέηεη 

ηελ ζσζηή ελεξγνπνίεζε ηνπ πεηάινπ ζηξνθέσλ ώζηε λα ζηαζεξνπνηνύλ ηε 
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θεθαιή ηνπ βξαρηνλίνπ ζηελ σκνγιήλε θαη λα ζπληνλίδεη ηε θίλεζε ηεο 

σκνπιάηεο. Ζ θπζηνινγηθή θίλεζε ηεο σκνπιάηεο γηα ηελ αλύςσζε ηνπ 

βξαρηνλίνπ θαη ηνλ ζσζηό δειαδή σκνβξαρηόλην ξπζκό είλαη ε άλσ ζηξνθή ζε 

ζπλδπαζκό κε νπίζζηα θιίζε θαη έμσ ζηξνθή. Απηέο νη θηλήζεηο εμαξηώληαη από 

ηε ζπλεξγαζία θαη ζπζηνιή ησλ ζηαζεξνπνηώλ ηεο σκνπιάηεο νη νπνίνη είλαη ν 

ηξαπεδνεηδήο, νη ξνκβνεηδείο, θαη ν πξόζζηνο νδνλησηόο (Lugo, Kung and Ma, 

2008). 

Ζ θπζηνινγηθή θίλεζε ηεο σκνπιάηεο έρεη θαζνξηζηηθό ξόιν, ζηελ  θίλεζε 

ηνπ βξαρηνλίνπ ζπλζέηνληαο ην θπζηνινγηθό σκνβξαρηόλην ξπζκό θαη 

ζπληειώληαο ζηελ νινθιεξσκέλε θίλεζε ηνπ άλσ άθξνπ. Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ 

δείμεη πσο άηνκα κε ΠΠ παξνπζηάδνπλ δηαηαξαρή ηεο θηλεκαηηθήο ηεο 

σκνπιάηεο (ΜcClure et al.,2006; Herbert et al., 2002). πγθεθξηκέλα ππάξρεη 

έιιεηκκα ζηελ άλσ ζηξνθή ηεο σκνπιάηεο (Su et al., 2000), αύμεζε ηεο θίλεζεο 

ηεο άλσ θιίζεο (Endo et al., 2000) θαη αύμεζε ζηελ έζσ ζηξνθή (Ludewig and 

Cook, 2000) ζε ζρέζε κε ηη θηλήζεηο ηεο σκνπιάηεο ζε πγηή άηνκα. Λόγσ απηήο 

ηεο θηλεηηθήο δπζιεηηνπξγίαο ππάξρεη θηλεηηθή δηαηαξαρή θαη ην αθξώκην δελ 

απνκαθξύλεηαη ζσζηά από ηελ θεθαιή ηνπ βξαρηνλίνπ κε απνηέιεζκα λα 

ζπκπηέδεηαη ν ηέλνληαο ηνπ πεηάινπ ζηξνθέσλ. Απηόο ν κεραληζκόο όπσο έρεη 

αλαθεξζεί είλαη κία θύξηα αηηία γηα ην ζύλδξνκν  πξόζθξνπζεο θαη ηε 

ηελνληνπάζεηα πεηάινπ ζηξνθέσλ δειαδή γηα ηνλ ΠΠ (Yamamoto et al., 

2009).  

Δπίζεο έρεη αλαθεξζεί δηαθνξεηηθή θηλεηηθή δπζιεηηνπξγία ιόγσ κε 

ζσζηήο θίλεζεο ηεο σκνπιάηεο κε αύμεζε ηεο θάησ θιίζεο ηεο σκνπιάηεο, 

άλσ ζηξνθήο θαη αλύςσζε απηήο ζε αζζελείο κε ΠΠ. Απηή ε θηλεηηθή 

δπζιεηηνπξγία ζεσξείηαη σο ‗‘αληαιγηθή‘‘ απόθξηζε κε ζθνπό λα απμεζεί ν 

ππαθξσκηαθόο ρώξνο θαη λα κεηώλνληαη ηα ζπκπηώκαηα ηνπ ΠΠ (Μcclure et 

al., 2006). Ζ ππεξδξαζηεξηνπνίεζε ηεο άλσ κνίξαο ηξαπεδνεηδήο θάλεθε ζε 

αζζελείο κε πόλν ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ ζηελ θιηληθή κειέηε 

ησλ Lopez et al., 2009 θαη ζρεηίδεηαη κε ην έιιεηκκα ζηε ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ 

αζζελώλ. 
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Αλ θαη πιένλ είλαη γλσζηό όηη ε θηλεηηθή δπζιεηηνπξγία είλαη παξνύζα ζε 

αζζελείο κε ζε αζζελείο κε πόλν ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ ε 

αθξηβήο δπζιεηηνπξγία εκβηνκεραληθά ζηνλ ππαθξσκηαθό ρώξν ρξεηάδεηαη λα 

εξεπλεζεί. κσο νη παζεηηθέο αιιαγέο ηεο ζέζεο ηεο σκνπιάηεο επεξεάδνπλ 

ηνλ ππαθξσκηαθό ρώξν θαη απηό έρεη απνδεηρζεί. ύκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ 

Atalar et al ην 2009, ν πεξηνξηζκόο ηεο θίλεζεο ηεο σκνπιάηεο ζε θαηάζπαζε 

ελώ ην άλσ άθξν ηνπνζεηείηαη ζε 90ν απαγσγήο πξνθάιεζε ηε κείσζε ηνπ 

ππαθξσκηαθνύ ρώξνπ ζε πγηή άηνκα. Παξόκνην εύξεκα είραλ θαη νη Solem θαη 

Betoft et al., ην 1993 όηαλ ηνπνζέηεζαλ ηελ σκνπιάηε ζε ζέζε πξνζαγσγήο. ε 

αληίζεζε όηαλ ηνπνζεηήζεθε ε σκνπιάηε ζε νπδέηεξε ζέζε απνθεύγνληαο ηελ 

άλσ ζηξνθή βειηίσζε ηνλ ππαθξσκηαθό ρώξν. Φαίλεηαη πσο ρξεηάδεηαη 

πεξαηηέξσ κειέηε γηα ην πνηεο αιιαγέο ζηελ θηλεκαηηθή ηεο σκνπιάηεο 

επεξεάδνπλ ηνλ ππαθξσκηαθό ρώξν. 

ε αζζελείο κε ηελνληνπάζεηα πεηάινπ ζηξνθέσλ, ν ειάζζσλ ζσξαθηθόο 

έρεη βξαρπλζεί, πξάγκα ην νπνίν θέξλεη αύμεζε ηεο θάησ ζηξνθήο ηεο 

σκνπιάηεο θαη ηεο άλσ θιίζεο θαηά ηελ αλύςσζε ηνπ βξαρηνλίνπ ζηηο 90ν  θαη 

120ν  άξα θαη δηαηαξαρή ηνπ σκνβξαρηόληνπ ξπζκνύ. Ζ βξάρπλζε ηνπ ειάζζσλ 

ζσξαθηθνύ ζρεηίδεηαη κε ην πόλν θαη ην ιεηηνπξγηθό πεξηνξηζκό ζε αζζελείο κε 

ηελνληνπάζεηα πεηάινπ ζηξνθέσλ, ιόγσ ηεο θηλεηηθήο δπζιεηηνπξγίαο ηεο 

σκνπιάηεο.  Τπάξρεη επίζεο αλειαζηηθόηεηα ζηα πξόζζηα ζηνηρεία ηνπ ώκνπ θαη 

αζπληνληζκόο θίλεζεο ησλ κπώλ ηεο σκηθήο δώλεο θαη ηνπ πεηάινπ ζηξνθέσλ, 

κε ζπλνδεία ζσξαθηθήο θύθσζεο ή θάκςεο ζηε Θ.Μ... ε αζιεηέο κε ρξήζε 

ηνπ άλσ άθξνπ πάλσ από ηε θεθαιή κε κεησκέλε θίλεζε έζσ ζηξνθήο ώκνπ 

θάλεθε πσο ζε ζρέζε κε ην πγηέο κέινο είραλ κεγαιύηεξε άλσ θιίζε ζηελ 

σκνπιάηε ζην ηέινο ηεο θίλεζεο έζσ ζηξνθήο ζε ζέζε 90ν  απαγσγήο ην νπνίν 

όπσο αλαθέξζεθε είλαη επηβαξξπληηθόο παξάγνληαο γηα ηε πξόθιεζε ηεο 

παζνινγίαο (Borich et al., 2006).  

εκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή ηνπ δεύγνπο δύλακεο πξόζζηνπ νδνλησηνύ θαη 

θάησ κνίξαο ηξαπεδνεηδή γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο σκνπιάηεο ζην ζσξαθηθό 

θισβό θαη γηα λα παξακέλεη ειεύζεξν ην αθξώκην θαηά ηελ αλύςσζε ηνπ 
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βξαρηνλίνπ (Morrison, Greenbaum and Einhorn, 2000). Οη αζζελείο κε 

ηελνληνπάζεηα πεηάινπ ζηξνθέσλ έρνπλ κεησκέλε απόδνζε ηνπ πξόζζηνπ 

νδνλησηνύ ζε δπλακηθέο θηλήζεηο, κπτθή αληζνξξνπία, θαη θαζπζηεξεκέλε 

ελεξγνπνίεζε. Ίδηεο παξαηεξήζεηο έγηλαλ θαη γηα ηνλ πξόζζην νδνλησηό κε 

θαζπζηεξεκέλε ελεξγνπνίεζε θαη αιιαγέο ζηελ κέγηζηε ειεθηξνκπνγξαθηθή 

δξαζηεξηόηεηα. Καηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα πσο ε αιιαγή ζηελ απόδνζε 

ησλ σκνπιαηνζσξαθηθώλ κπώλ κπνξεί λα αιιάμνπλ ηε ζέζε ηεο σκνπιάηεο, 

ηνλ σκνβξαρηόλην ξπζκό, ηε κεθνδπλακηθή ζρέζε θαη ηειηθά ηνλ ππαθξσκηαθό 

ρώξν (Schmitt et al.,1999).  

H ζσξαθηθή θύθσζε έρεη ζπλδεζεί άκεζα κε ηηο αιιαγέο ζηνλ 

ππαθξσκηαθό ρώξν (Gumina et al., 2008), αιιαγέο ζηελ νκαιή θίλεζε ηεο 

σκνπιάηεο (Finley and Lee, 2003). Φαίλεηαη λα είλαη εμσηεξηθόο παξάγνληαο γηα 

ηελ ηελνληνπάζεηα ηνπ πεηάινπ ησλ ζηξνθέσλ θαη ηελ ππαθξσκηαθή πξνζηξηβή 

γηαηί ππάξρεη ζπζρέηηζε ηεο θύθσζεο θαη ηεο κείσζεο ηνπ ππαθξσκηαθνύ ρώξνπ 

ζύκθσλα κε ηνλ Chesomi to 2013. Δπίζεο ζπζρεηίδεηαη κε ηελ κείσζε ηεο θάησ 

θιίζεο ηεο σκνπιάηεο (Finley and Lee, 2003; Kebaetse et al., 1999). 

Καηαιήγνληαο όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηε ζπζηεκαηηθή αλαζθόπεζε από 

ηνπο Reijned et al ην 2017 γηα αζζελείο κε ζύλδξνκν ππαθξσκηαθήο πξνζηξηβήο 

θαη απνθαηάζηαζε επηθεληξσκέλε ζηελ σκνπιάηε πσο ε δπζθηλεζία σκνπιάηεο 

θαη ηα ιαλζαζκέλα παηέληα θίλεζεο είλαη ζεκαληηθνί επηβαξπληηθνί παξάγνληεο 

ζηελ πξόθιεζε πόλνπ ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ.  Ζ παξνπζία 

πνιιώλ αηηηώλ ηεο δπζθηλεζίαο δηθαηνινγείηαη όπσο αλαθέξζεθε ιόγσ ηεο 

εκβηνκεραληθήο ηεο σκνπιάηεο θαη ησλ δηαθόξσλ παξαγόλησλ πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ θηλεηηθή δπζιεηηνπξγία ζηε πεξηνρή. Γηα απηό ην ιόγν ε επηζηήκε 

ηεο θπζηθνζεξαπείαο γηα ηε δεκηνπξγία ζεξαπεπηηθνύ ζρήκαηνο ζα πξέπεη λα 

ιάβεη ππόςε όινπο ηνπο παξάγνληεο.  

Γπζθηλεζία Χκνπιάηεο 

 

Ζ θπζηνινγηθή θίλεζε ηεο σκνπιάηεο είλαη ζεκαληηθό κέξνο γηα ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ηεο άξζξσζεο ηνπ ώκνπ αιιά θαη ηεο αθξσκηνθιεηδηθήο 
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δηάξζξσζεο ζε ζπλεξγαζία. Μία ηξίηε άξζξσζε ζε αληίζεζε κε ηηο 

πξνεγνύκελεο πνπ δελ έρεη ζηνηρεία δηάξζξσζεο είλαη ε σκνπιαηνζσξαθηθή. 

Απηή ε ‗άξζξσζε‘ επηηξέπεη ηελ νιίζζεζε ηεο σκνπιάηεο πάλσ ζην ζσξαθηθό 

θισβό κε θηλήζεηο θαη ζηα ηξία επίπεδα (Sanchez et al., 2018). Ο θπζηνινγηθόο 

ξπζκόο ινηπόλ ηεο σκνπιάηεο είλαη απαξαίηεηνο γηα ηηο ζπλδπαζκέλεο θαη 

ελαξκνληζκέλεο θηλήζεηο κεηαμύ απηήο, ηεο θιείδαο θαη ηνπ βξαρηόληνπ νζηνύ. 

Οπόηε ν σκνβξαρηόληνο ξπζκόο πεξηγξάθεη ηελ αλαινγία θαη ηνλ ζπγρξνληζκό 

ηεο σκνπιαηνζσξαθηθήο δηάξζξσζεο θαη ηεο γιελνβξαρηόληαο άξζξσζεο. 

θνπόο απηνύ είλαη θαηαιεθηηθά ε θίλεζε ηνπ άλσ άθξνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ιεηηνπξγηθώλ ζηόρσλ ζηε θαζεκεξηλή δσή (Kibler,2012).  

πγθεθξηκέλα ε σκνπιάηε θαη νη κπτθέο πξνζθύζεηο ζε απηή έρνπλ πέληε 

βαζηθνύο εκβηνκεραληθνύο ξόινπο. Απνηειεί ην θέληξν ηεο πεξηζηξνθήο ηνπ 

βξαρηνλίνπ θαη επηηξέπεη λα θηλείηαη ε γιελνβξαρηόληα άξζξσζε ιόγσ ζύληαμεο 

θεθαιήο βξαρηνλίνπ θαη σκνγιήλεο ζε πιήξεο εύξνο δηαηεξώληαο ηελ 

επζπγξάκκηζε ζηα θπζηνινγηθά όξηα θαη κεγηζηνπνηώληαο ηελ ηθαλόηεηα 

ζπκπίεζεο ηεο θνηιόηεηαο ηεο άξζξσζεο (Kibler et al 2006). Απνηειεί βάζε γηα 

ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ κπώλ ηεο σκνπιάηεο. Ζ δύλακε ηνπ πεηάινπ ζηξνθέσλ 

κπνξεί λα απμεζεί όηαλ ε σκνπιάηε είλαη ζηαζεξή, ζε νπδέηεξε ζέζε ζε 

πνζνζηό 13% κε 24%. (Smith et al,2006;Kibler et al 2006). πκβάιεη ζηελ 

έκκεζε έλσζε ηνπ βξαρηνλίνπ κε ην ζσξαθηθό θισβό. Απνηξέπεη ην βξαρηόλην 

θαηά ηελ αλύςσζε ηνπ ζηελ θίλεζε ηεο απαγσγήο θαη ηεο θάκςεο από ηελ 

πξόζθξνπζή ηνπ κε ην αθξώκην θαζώο ην αλπςώλεη κε ηε θίλεζε ηεο άλσ 

ζηξνθήο θαη νπίζζηαο θιίζεο ηεο σκνπιάηεο. Δίλαη κέζν κεηαθνξάο θνξηίσλ 

από ην θνξκό πξνο ηα άθξα. Ο ώκνο ιεηηνπξγεί σο ρνάλε θαη απαηηείηαη 

δπλακηθή ζηαζεξόηεηα γηα ηελ επίηεπμε απνηειεζκαηηθήο κεηαθνξάο ελέξγεηαο. 

Απηή ε δπλακηθή ζηαζεξόηεηα δεκηνπξγείηαη από ηε δξάζε ησλ ζηαζεξνπνηεηώλ 

κπώλ ηεο σκνπιάηεο, νη νπνία κεγηζηνπνηείηαη όηαλ απμάλεηαη νη δπλάκεηο ζηα 

ηζρία θαη ηνλ θνξκό. Ζ σκνπιάηε σο κέξνο ηεο θηλεκαηηθήο αιπζίδαο ζα 

εθηειέζεη θηλήζεηο γηα λα επηηξέςεη ην κεγάιν εύξνο ζηνλ ώκν: απαγσγή-

πξνζαγσγή, αλάζπαζε-θαηάζπαζε, άλσ -θάησ ζηξνθή, άλσ – θάησ θιίζε. 

Πνιύ εξεπλεηέο έρνπλ αλαιύζεη ηελ θίλεζε ηεο αλύςσζεο ηνπ άλσ άθξνπ ώζηε 
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λα δηεπθξηλίζνπλ ηνλ ζπλδπαζκό ησλ πην πάλσ θηλήζεσλ (Tate et al 2008;de 

May et al 2011; McQuade Borstad and de Oliveira 2016). 

Ζ δπζθηλεζία σκνπιάηεο πξνέξρεηαη από ηνλ όξν δπο θαη θίλεζε, θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη κε ζθνπό λα πεξηγξάςεη ηνλ κε έιεγρν ηεο θπζηνινγηθήο 

θίλεζεο ηεο σκνπιάηεο θαη ηε ιάζνο εκβηνκεραληθή (Kibler et al., 2010).  

Γηα λα θαζνξηζηεί όκσο ε δπζθηλεζία ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε γλώζε ηνπ 

θπζηνινγηθνύ σκνβξαρηόληνπ ξπζκνύ θαη ηνπ εκβηνκεραληθνύ ξόινπ ηεο 

σκνπιάηεο (Tate et al 2008). Ζ σκνπιάηε είλαη ην θέληξν πεξηζηξνθήο ηνπ 

βξαρηνλίνπ, απνηειεί ζηαζεξή βάζε ζηε θηλεηηθή αιπζίδα ηνπ άλσ άθξνπ θαη 

κπνξεί λα απμήζεη ηε δύλακε ηνπ πεηάινπ ζηξνθέσλ ζε πνζνζηό 13%-24% γηαηί 

απνηειεί ηε βάζε ηεο θηλεηηθήο αιπζίδαο θαη ηεο πξόζθπζεο ησλ κπώλ ηνπ άλσ 

άθξνπ (Kibler et al 2006) όπσο αλαθέξζεθε. Απηή ε δπλακηθή ζηαζεξόηεηα 

δεκηνπξγείηαη από ηε δξάζε ησλ ζηαζεξνπνηεηώλ κπώλ ηεο σκνπιάηεο, ε νπνία 

κεγηζηνπνηείηαη όηαλ απμάλνληαη νη δπλάκεηο ζηα ηζρία θαη ηνλ θνξκό. Απηό 

ζπκβαίλεη γηαηί ππάξρεη κεηαθνξά ηεο ελέξγεηαο κέζσ ηεο αιπζίδαο γηα ηε 

παξαγσγή ηεο θίλεζεο θαη ε δπλακηθή ζηαζεξνπνίεζε ηε θάλεη 

απνηειεζκαηηθόηεξε. Οπόηε είλαη ζεκαληηθή ε αμηνιόγεζε ηεο ζπκπεξηθνξά ηεο 

σκνπιάηεο θαηά ηελ αλύςσζε ηνπ άλσ άθξνπ ώζηε λα επηηξέςεη θαη ην κεγάιν 

εύξνο θηλήζεσλ ζηε γιελνβξαρηόληα άξζξσζε (Smith et al,2006; de May et al 

2011; McQuade Borstad and de Oliveira 2016). 

Δπεηδή ινηπόλ ε ζεκαληηθόηεηα ηεο δπλακηθήο ζηαζεξνπνίεζεο ζηελ 

άξζξσζε ηνπ ώκνπ θαη ε κειέηε ηεο θίλεζεο ηεο σκνπιάηεο είλαη ζεκαληηθή θαη 

αξθεηέο κειέηεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί επί ηνπ ζέκαηνο. Οη Ludewig et al. ην 

2009 ηνπνζέηεζαλ ζεκεία ζηελ θιείδα, ηελ σκνπιάηε θαη ην βξαρηόλην ώζηε λα 

θαζνξηζηεί ε νπδέηεξε ζέζε απηώλ ησλ νζηώλ θαηά ηελ αλύςσζε ηνπ βξαρηνλίνπ 

ζε επίπεδν σκνπιάηεο (30ν νξηδόληηα πξνζαγσγή ώκνπ), ζε θίλεζε θάκςεο θαη 

απαγσγήο ώκνπ. Ζ κειέηε έδεημε πσο ππάξρεη ζε νπδέηεξε ζέζε ηεο 

σκνπιάηεο έζσ ζηξνθή 40ν ζε ζρέζε κε κεησπηαίν επίπεδν, άλσ ζηξνθή 5ν  θαη 

άλσ θιίζε 4ν  ηεο σκνπιάηεο. 
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ηηο 30ν  απαγσγήο θαη 60ν θάκςεο ηνπ ώκνπ ε σκνπιάηε πξνζπαζεί λα 

βξεη θαηάιιειε ζέζε ζηαζεξόηεηαο ώζηε λα βειηηώζεη ηε δύλακε ησλ κπώλ γηα 

απηέο ηηο θηλήζεηο. Ζ σκνπιάηε ζα παξακείλεη ζηαζεξή είηε ζα θηλεζεί πξνο ηα 

έζσ ή έμσ γηα λα βνεζήζεη ηε γιελνβξαρηόληα άξζξσζε. Δπηπξόζζεηα ζηηο 

αξρηθέο κνίξεο θάζε άηνκν κπνξεί λα παξνπζηάζεη δηαβαζκίζεηο ζε απηή ηε 

ιεηηνπξγία ηεο σκνπιάηεο. Μόιηο ε θάκςε θαη ε απαγσγή μεπεξάζεη απηό ην 

εύξνο ηόηε ππάξρεη κία αλαινγία 2:1 γηα ηελ σκνπιαηνζσξαθηθή θαη 

γιελνβξαρηόληα άξζξσζε αληίζηνηρα. Γηα παξάδεηγκα ζηηο 15 κνίξεο έθηαζεο νη 

5ν  ζα γίλνπλ από ηελ σκνπιαηνζσξαθηθή θαη νη 10ν  από ηελ γιελνβξαρηόληα 

(Pain et al., 2013; Borstard et al., 2002).  

  ε άιιεο κειέηεο όκσο έρνπλ βξεζεί άιιεο αλαινγίεο θαη ζε απηό δηάθνξνη 

παξάγνληεο όπσο ε κεζνδνινγία αμηνιόγεζεο, ην πώο νη ζπκκεηέρνληεο 

μεθηλνύζαλ ηειείσλαλ θαη εθηεινύζαλ ηε θάζε θίλεζε ζε αλνηρηή ή θηλεηηθή 

αιπζίδα έπαημαλ ζεκαληηθό ξόιν.  Τπάξρνπλ αλαινγίεο  1.1:1, 1.6:1, θαη 2:1 

(Giphart et al. 2013), 2.4:1, 2.2:1, θαη 2.0:1 (Ludewig et al. 2009) θαη αθόκε 2.6 κε 

4.6 ζε δξαζηεξηόηεηεο κε αλύςσζε ηνπ άθξνπ κε ή ρσξίο επηβάξπλζε (Koh et al. 

1998;  Yoshizaki et al. 2009; McClure 2001; Forte et al. 2009). κσο ε αλύςσζε 

ηνπ άλσ άθξνπ ζα  ζπλνδεύεηαη από ηελ άλσ ζηξνθή, θάησ θιίζε θαη έμσ 

ζηξνθή ηεο σκνπιάηεο ελώ ην αληίζεην ζα ζπκβεί ζην θαηέβαζκα. εκαληηθή 

είλαη ε ζπκβνιή θαη ν έιεγρνο από ηελ άλσ θαη θάησ κνίξα ηνπ ηξαπεδνεηδή καδί 

κε ηνλ πξόζζην νδνλησηό (Johnson 1996) γηαηί πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ ζαλ 

δεύγνο δύλακεο γηα λα ζηαζεξνπνηνύλ ηελ σκνπιάηε ζηνλ ζσξαθηθό θισβό.  

Φαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε αλαινγία αιιά ζε όιεο πξέπεη λα 

ππάξρεη ε δπλακηθή ζηαζεξνπνίεζε θαη λα απνθεύγεηαη ε δπζθηλεζία ηεο 

σκνπιάηεο.   

Ζ δπζθηλεζία ηεο σκνπιάηεο κπνξεί λα θαζνξηζηεί σο δπζξπζκία ή σο 

‗θηεξνύγηζκα‘ winging.  Ζ δπζξπζκία είλαη ε γξεγνξόηεξε  ή πεξαηηέξσ 

αλάζπαζε ή πξνζαγσγή θαη κε αξκνληθή θίλεζε θαηά ηελ αλύςσζε ή ην 

θαηέβαζκα ηνπ βξαρηνλίνπ. Δπίζεο κπνξεί θαηά ην θαηέβαζκα λα παξαηεξεζεί 

γξήγνξε θάησ ζηξνθή. Σν θηεξνύγηζκα ραξαθηεξίδεηαη από ηελ απνκάθξπλζε 
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ηνπ έζσ ρείινπο ηεο σκνπιάηεο ή/θαη ηεο θάησ γσλίαο ηεο σκνπιάηεο από ην 

ζσξαθηθό θισβό (ΜcClure et al., 2009).  H αιιαγή ζηνλ ρξνληζκό, πνηόηεηα θαη 

πνζόηεηα θίλεζεο ησλ ζρεηηθώλ κπώλ, δειαδή ε δηαηαξαρή θηλεηηθνύ ειέγρνπ 

ζπκβαίλεη γηαηί νη κύεο  ελεξγνπνηνύληαη πνιύ γξήγνξα ή θαζπζηεξνύλ είηε 

πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν από όζν ρξεηάδεηαη. Απηό δελ έρεη αθόκα ζηνηρεηνζεηεζεί 

ζε πγηή άηνκα αιιά κπνξεί λα ζπκβαίλεη ιόγσ παζνινγίαο θαη δηαηαξαρήο ηνπ 

θηλεηηθνύ ειέγρνπ θαζώο ππάξρεη ε δηαθνξνπνηεκέλε απαγσγόο θαη 

πξνζαγσγόο ελλεύξσζε όπσο ζπκβαίλεη ζε θαθώζεηο ηξαπκαηηζκνύο θαη νδεγεί 

ζηα ιαλζαζκέλα θηλεηηθά πξόηππα (Comeford and Mottram, 2012). Οη κύεο 

ιεηηνπξγώληαο ινηπόλ ζε δηαθνξεηηθό πξόηππν ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε 

δηαθνξνπνίεζε ζηε ζέζε θαη ηε θίλεζε ζηελ σκνπιαηνζσξαθηθή δηάξζξσζε. 

(Kibler et al, 2009 ; Crosbie et al 2008). Απνηέιεζκα απηώλ ζα είλαη πηζαλώο 

εκθάληζε ζπκπησκαηνινγίαο ζηελ πεξηνρή, αιιά θαη αιιαγέο πεξηθεξηθά ώζηε 

λα γίλεη πξνζαξκνγή ησλ ιεηηνπξγηώλ, νπόηε ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα 

θαηαιήμεη ζε ηξαπκαηηζκό ή θαη λα ζπλδεζεί κε θάπνηα παζνινγία ηνπ ώκνπ 

αιιά δελ απνηειεί γεληθό θαλόλα θαζώο δελ ππάξρεη αθόκα θαζνξηζκόο εάλ 

απνηειεί αηηία ή απνηέιεζκα (Clarsen et al.,2014; Myers, Oyama, Hibberd,2013).  

 

Αηηίεο Γπζθηλεζίαο Χκνπιάηεο 

 

Οη αηηίεο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ηε δπζθηλεζία ρσξίδνληαη ζε ηξεηο 

νκάδεο: ζρεηηθά κε ηνλ ώκν, ζρεηηθά κε ηε πεξηνρή ηνπ απρέλα θαη ζρεηηθά κε ηε 

ζηάζε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί ε σκνπιάηε παίδεη 

ζεκαληηθό εκβηνκεραληθό ξόιν θαη ζπλδέεη ηηο ηξεηο πεξηνρέο αθνύ είλαη θξίθνο 

ηεο θηλεηηθήο αιπζίδαο κε ηηο πξνζθύζεηο ησλ κπώλ θαη πεξηηνληώλ γηα ην άλσ 

άθξν νπόηε ε δπζιεηηνπξγίαο ζηηο γύξσ απηέο πεξηνρέο ζπλεπάγεηαη θαη 

δπζιεηηνπξγία ζηε θίλεζε ηεο σκνπιάηεο (Van der Windt, 1995). Ζ ιεηηνπξγία 

ηεο σκνπιάηεο ραξαθηεξίδεηαη από ηoπο Cools et al., σο κία γέθπξα κεηαμύ ηνπ 

ζπκπιέγκαηνο ηνπ ώκνπ θαη ηεο Α.Μ... 
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Αηηίεο Γπζθηλεζίαο ζρεηηθά κε ηνλ ώκν 

 

Οη δηάθνξεο παζνινγίεο ζηνλ ώκν είλαη ε ζπρλόηεξε αηηία πξόθιεζεο 

πξνβιεκάησλ θαη αλαθνξάο δπζθηλεζίαο. Έρεη αλαθεξζεί πσο ε δπζθηλεζία 

σκνπιάηεο είλαη παξνύζα ζε 67% κε 100% ζε αζιεηέο κε ηξαπκαηηζκνύο ζηνλ 

ώκν. Σα πην θνηλά ζύλδξνκα, παζνινγίεο θαη θαθώζεηο ζηα νπνία ππάξρεη 

δπζθηλεζία σκνπιάηεο είλαη ηα εμήο : παζνινγία πεηάινπ ζηξνθέσλ (Μell et al 

2005), αζηάζεηα ώκνπ (Ogston θαη Ludewig  2007), παγσκέλνο ώκνο, 

νζηεναξζξίηηδα (Fayad et al 2008), ζύλδξνκν ππαθξσκηαθήο πξνζηξηβήο 

(Timmons et al 2012; Struyf et al 2014) θαη ηξαπκαηηζκνί επηρείιηνπ ρόλδξνπ 

(Roche et al 2015). Βέβαηα δελ είλαη μεθάζαξν αλ όλησο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο 

παζνινγίαο ζηνλ ώκν ή είλαη πεγή πξόθιεζεο ζπκπησκαηνινγίαο (Cools et al, 

2014). ην πόλν ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ ή αιιηώο 

ππαθξσκηαθή πξνζηξηβή παξαηεξείηαη απαγσγή σκνπιάηεο πεξαηηέξσ ζηε 

ζέζε αλάπαπζεο, κεγαιύηεξε άλσ θιίζε θαη έζσ ζηξνθή θαζώο θαη κηθξόηεξε 

άλσ ζηξνθή θαηά ηελ αλύςσζε ηνπ άθξνπ (Keshavarz et al 2017). Δπίζεο ζην 

ζύλδξνκν πξόζθξνπζεο παξαηεξείηαη ε νπίζζηα δπζθακςία θαη ε πξόζζηα 

πξνβνιή ηνπ ώκνπ. ηελ αζηάζεηα ηνπ ώκνπ παξνπζηάδεηαη κηθξόηεξε ζηξνθή 

ηεο σκνπιάηεο θαηά ηελ αλύςσζε αιιά αιιάδνληαο επίπεδν σκνπιάηεο ηόηε ε 

ζηξνθή απμάλεηαη (McClure et al 2001). ηνλ παγσκέλν ώκν έxεη αλαθεξζεί πσο 

ε σκνπιάηε εμσζηξέθεη γξεγνξόηεξα (Μattson 2012). Φαίλεηαη πσο ε 

δπζιεηηνπξγία ζηε θίλεζε ππάξρεη ιόγσ ηεο δηαηαξαρήο ηνπ θηλεηηθνύ ειέγρνπ 

αιιά δελ ππάξρεη θάπνηα κειέηε πνπ λα θαηεγνξηνπνηεί ηε δπζθηλεζία αλαιόγσο 

ηε παζνινγία ζηνλ ώκν. 

Οη δηαθνξνπνηήζεηο ζηνπο καιαθνύο ηζηνύο όπσο νη βξαρύλζεηο θαη ε 

κείσζε ειαζηηθόηεηαο ζα ζπληειέζνπλ επίζεο ζηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο γηαηί 

ζα εκπνδίδνπλ ηε θπζηνινγηθή νζηενθηλεκαηηθή θαη αξζξνθηλεκαηηθήο. Βξάρπλζε 

ηνπ ειάζζσλ ζσξαθηθνύ θαη ηνπ δηθεθάινπ βξαρηνλίνπ (βξαρέα θεθαιή) αθνύ 

παξαζέξλνπλ ηελ θνξαθνεηδή απόθπζε (Bostard θαη Ludewig 2005) ζα έρεη σο 

απνηέιεζκα λα έξζεη ε σκνπιάηε ζε ζέζε άλσ θιίζεο θαη απαγσγήο . Γηα απηό 

ην ιόγν θαη ε  δπζθακςία ηνπ ειάζζσλ ζσξαθηθνύ έρεη βξεζεί όηη κπνξεί λα 
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πξνθαιέζεη ρξόληα σκαιγία ζε αζιεηέο πνπ εθηεινύλ θηλήζεηο πάλσ από ν 

θεθάιη (Reeser et al 2010). Ζ δπζθακςία θαη ηνπ κείδσλ ζσξαθηθνύ ζπκβάιεη 

επίζεο ζηελ πξόζζηα πξνβνιή ηνπ ώκνπ κε απνηέιεζκα ηε ιάζνο 

νζηενθηλεκαηηθή (Borstard et al 2006). Οπόηε είλαη επόκελν ε δπζθηλεζία 

σκνπιάηεο λα ζρεηίδεηαη κε ηε ιάζνο ζηάζε θαζώο ζε θπθσηηθέο ζέζεηο νη δύν 

απηνί κύεο είλαη θιεηδσκέλνη ζε ζέζε βξάρπλζεο.  Ο πιαηύο ξαρηαίνο ζύκθσλα 

κε ηνπο Laudner θαη Willliams (2013) ζε κειέηε ζε θνιπκβεηέο κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηε θίλεζε ιόγσ δπζθακςίαο απμάλνληαο ηελ άλσ ζηξνθή θαη άλσ 

θιίζε θαη κεηώλεη ηελ έζσ ζηξνθή ζηηο 60ν  θαη ζηηο 90ν  αλύςσζεο.  

Ζ πην θνηλή δπζιεηηνπξγία ιόγσ κεησκέλεο ειαζηηθόηεηαο νπίζζηα ζηνλ 

ώκν είλαη ην κεησκέλν εύξνο έζσ ζηξνθήο ηνπ ώκνπ πνπ δεκηνπξγεί ηε 

πηεξπγνεηδή σκνπιάηε θέξλνληαο ην άθξν ζε έζσ ζηξνθή ή νξηδόληηα απαγσγή 

(Botrich et al 2006). Απηό ζπκβαίλεη γηαηί ε κείσζε ηεο ειαζηηθόηεηαο ηνπ 

νπίζζηνπ ηκήκαηνο ηνπ ζύιαθα ηεο άξζξσζεο ηνπ ώκνπ κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη 

ηε ζέζε ηεο σκνπιάηεο θαη λα θέξεη ηνλ ώκν ζε πξόζζηα πξνβνιή όπσο γίλεηαη 

ζην ιαλζαζκέλν θηλεηηθό πξόηππν ζε ππαθξσκηαθή πξνζηξηβή (McClure, 2006). 

ηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο έρεη παξαηεξεζεί όπσο αλαθέξζεθε πξσηύηεξα 

δηαηαξαρή λεπξνκπτθνύ ζπληνληζκνύ θαη θηλεηηθνύ ειέγρνπ γηα ηνπο κύεο ηεο 

σκηθήο δώλεο. πγθεθξηκέλα ππάξρεη κεησκέλε ελεξγνπνίεζε θαη δύλακε ηνπ 

πξόζζηνπ νδνλησηνύ κπόο, ππεξδξαζηεξηνπνίεζε θαη γξήγνξε ελεξγνπνίεζε 

ηεο άλσ κνίξαο ηξαπεδνεηδή. Ζ ππέξκεηξε ελεξγνπνίεζε θάλεθε θαη κε 

ειεθηξνκπνγξάθν ζηελ θιηληθή κειέηε ησλ Lopez et al., 2014 ζε αζζελείο κε  

Άξα απνηέιεζκα είλαη ε κεγαιύηεξε αλάζπαζε ηεο σκνπιάηεο θαηά ηελ 

αλύςσζε ηνπ άθξνπ θαζώο θαη ε κεησκέλε δύλακε θαη θαζπζηεξεκέλε 

ελεξγνπνίεζε ηεο κέζεο θαη θάησ κνίξαο ηνπ Σξαπεδνεηδή (Cools et al, 2005; 

2007). 

Αηηίεο Γπζθηλεζίαο ζρεηηθά κε ηελ Θ.Ο.Μ... 

 

Ζ ζσξαθηθή κνίξα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο παξνπζηάδεη κία θπθσηηθή 

θπξηόηεηα ή θύθσζε 20ν  -40ν   (Yoo, 2018). ηελ πεξίπησζε όκσο πνπ ε 
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θακπύιε απηή ππεξβαίλεη ηηο 40ν -45ν ,  γίλεηαη ιόγνο γηα θύθσζε σο πάζεζε 

πιένλ (Yoo, 2018) ή αιιηώο ππεξθύθσζε (Seidi et al, 2014.; Κatzman et al, 

2017). Απηή ε αλώκαιε πξόζζηα θπξηόηεηα, αλήθεη ζηηο ζπλεζέζηεξεο 

παξακνξθώζεηο  ηνπ ζώξαθα  θαη παξνπζηάδεηαη πξννδεπηηθά κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξόλνπ. Ή θύθσζε κπνξεί πηζαλώο λα εκθαληζηεί σο απόξξνηα: 1) ηνπ 

ιαλζαζκέλνπ ζηαζηθνύ πξνηύπνπ πνπ πηνζεηεί ν ζύγρξνλνο άλζξσπνο , 2) ηεο 

κπτθήο αδπλακίαο ηνπ θνξκνύ ηνπ (Senthil et al, 2017.; Galvez et al, 2019.; 

Κatzman et al, 2017) θαη 3) κπτθήο αηξνθίαο ηνπ θαηά ζπλέπεηα, 4) ηνπ κεησκέλνπ 

γεληθώο θηλεηηθνύ πξνθίι ηνπ  θαη 5) ηεο κεησκέλεο ειαζηηθόηεηαο ησλ νπίζζησλ 

κεξηαίσλ ηνπ (Κatzman et al, 2017). ε πην πξνρσξεκέλε κνξθή ε ελ ιόγν 

πάζεζε ζρεηίδεηαη πέξαλ ηνπ δίπηπρνπ αδπλακίαο-αηξνθίαο ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ κπώλ, κεηαμύ άιισλ κε παξάγνληεο όπσο: ιαλζάλνπζα 

θαηάζηαζε νζηενπόξσζεο, ζπνλδπιηθά θαηάγκαηα, δηζθνπάζεηα απμεκέλε 

ελδνδηζθηθή πίεζε, ζπνλδπινιίζζεζε θαη νζθπαιγηθά επεηζόδηα Δπηπιένλ, ε 

θύθσζε απνηειεί επηβαξπληηθό θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο αηηηνινγηθό 

παξάγνληα  αλσκαιηώλ  ζην άλσ ηεηαξηεκόξην ηνπ ζώκαηνο. Tα επηπξόζζεηα 

θνξηία ζηε ζπνλδπιηθή εμαηηίαο ηεο παξακόξθσζεο, ζπληεινύλ ζε πξόζζηα 

πξνβνιή ηεο θεθαιήο, νδεγώληαο αιπζηδσηά ζε ππεξέθηαζε ηνπ απρέλα θαη 

πξνθαιώληαο επί απηνύ νμύ ή ρξόλην πόλν. Παξνπζηάδεηαη επίζεο απμεκέλε 

έζσ ζηξνθή ησλ ώκσλ (Seidi et al, 2014.; Yoo, 2018), ελώ δηαηαξάζζεηαη θαηά 

ζπλέπεηα θαη ε θπζηνινγηθή ζέζε ησλ σκνπιαηώλ ζε ζρέζε κε ηε ζπνλδπιηθή. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε πάζεζε αληηκεησπίδεηαη κε εθαξκνγή πνηθίισλ κεζόδσλ όπσο 

επαλεθπαίδεπζε ζηάζεο, δηα ρεηξόο ζεξαπεία (manual therapy), taping, ρξήζε 

θεδεκόλα-νξζνηηθώλ κέζσλ θαη άζθεζε .  Ζ ζεξαπεπηηθή άζθεζε αλήθεη ζηηο 

βαζηθέο κεζόδνπο βειηίσζεο, ε νπνία εθαξκόδεηαη ηππηθά από θιηληθνύο ζε 

αζζελείο. Λακβάλνληαο ππόςε ηελ αιπζηδσηή αληίδξαζε ζην ζώκα, νη εηδηθνί 

εθηόο ηεο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο ζηελ πεξηνρή πνπ παξνπζηάδεηαη ε 

πάζεζε, δίλνπλ έκθαζε θαη ζηελ παξέκβαζε άιισλ ζεκείσλ - αλσκαιηώλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ίδηα όπσο απηώλ ηνπ απρέλα θαη ηεο σκηθήο δώλεο. Με ηε 

ζεξαπεπηηθή άζθεζε παξνπζηάδεηαη βειηίσζε ηεο θπθσηηθήο εηθόλαο  όζν θαη 

αύμεζε ζην βαζκό ζηαζεξνπνίεζεο ησλ σκνπιαηώλ θαη επαλαθνξά ζηε 
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θπζηνινγηθή θηλεηηθή δπζιεηηνπξγία. ην επξύηεξν αζθεζηνιόγην ινηπόλ, 

ζπκπεξηιακβάλνληαη εηδηθόηεξα αζθήζεηο επαλεθπαίδεπζεο ζηάζεο, 

αλαπλεπζηηθέο θαη ελδπλάκσζεο ησλ ζσξαθηθώλ κπώλ, αιιά θαη παζεηηθέο 

δηαηάζεηο ηνπ κείδνλνο θαη ειάζζνλνο ζσξαθηθνύ, αζθήζεηο ζηαζεξνπνίεζεο ηεο 

σκνπιάηεο θαη αύμεζεο αληνρήο ησλ ελ ησ βάζεη θακπηήξσλ ηνπ απρέλα  . Απηό 

επηβεβαηώλεη θαη ν Katzman et al (2017) κε ηα απνηειέζκαηα ελόο ζηνρεπκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο ελδπλάκσζεο θνξκνύ θαη ζηαζηθήο δηόξζσζεο λα παξνπζηάδνπλ 

κείσζε ηεο θπξηόηεηαο ζε άληξεο θαη γπλαίθεο, αιιά όρη θαη ηελ πξνζδνθώκελε 

αηζζεηή δηαθνξά ζηε δύλακε θαη κάδα ησλ κπώλ ηεο ζπνλδπιηθήο. Σέινο, από 

πιεπξάο ζπρλόηεηαο , ε θύθσζε κπνξεί λα κεησζεί κέζσ ζπζηεκαηηθήο θαη 

ζπλερνύο άζθεζεο. Απηό ζπκβαίλεη δηόηη νη επαλαιακβαλόκελεο θηλήζεηο ζηε  

κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηε δνκή ηεο κέζσ ησλ επαλαιακβαλόκελσλ κεραληθώλ 

θνξηίσλ.  Ο βαζκόο ζπλεδξηώλ ηε βδνκάδα δηαθέξεη από άηνκν ζε άηνκν, 

σζηόζν πξνθεηκέλνπ λα παξαηεξεζεί βειηίσζε ηεο θύθσζεο ζην νβειηαίν 

επίπεδν, ρξεηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ 2-3 ζπλεδξίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βδνκάδαο 

γηα δηάζηεκα 8-12 βδνκάδσλ (Senthil et al, 2017.; Κatzman et al, 2017.; Yoo, 

2018.;Galvez et al, 2019).  

Ζ αιιαγή ζηα θπζηνινγηθά θπξηώκαηα όπσο ζπκβαίλεη ζε δηάθνξα 

ζύλδξνκα ζηάζεο όπσο ην άλσ ζηαπξσηό ζύλδξνκν ζα αιιάμεη ηελ νπδέηεξε 

ζέζε ηεο σκνπιάηεο επί ηνπ ζσξαθηθνύ θισβνύ. Οπόηε ζα πξνθιεζεί 

αληίζηνηρε ζπκπησκαηνινγία ιόγσ ησλ κπτθώλ αληζνξξνπηώλ θαη αιιαγή ζηε 

θπζηνινγηθή ηάζε ηνπ κπνπεξηηνλταθνύ ζπζηήκαηνο (Crosbie et al, 2010). 

 

Αηηίεο Δπζθηλεζίαο ζρεηηθά κε ηελ Α.Μ... 

 

ε αζζελείο κε απρελαιγία έρεη βξεζεί ππεξδξαζηεξηόηεηα ηεο άλσ κνίξαο 

ηξαπεδνεηδή θαη ηδηαίηεξα ζε εξγαδόκελνπο γξαθείνπ (Johnsto et al, 2008) θαζώο 

θαη κεησκέλε ελεξγνπνίεζε ηνπ πξόζζηνπ νδνλησηνύ ζε αλύςσζε ηνπ άλσ 

άθξνπ (Sheard et al, 2012). Απηό ζπκβαίλεη γηαηί ππάξρεη ζπλερήο ιάζνο ζηάζε 

άξα ππεξλεξγνπνίεζε ησλ κπώλ ζε ιάζνο ζέζε θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη 
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βξαρύλζεηο, όπσο θαη ν απρεληθόο πόλνο επίζεο νδεγεί ζε θηλεηηθή 

δπζιεηηνπξγία θαη είλαη έλαο επηβαξπληηθόο παξάγνληαο γηα ηε δπζθηλεζία ηεο 

σκνπιάηεο (Τidiz, Turgut and Duzgun,2018). Οη αιιαγέο ζηελ ελεξγνπνίεζε 

ησλ κπώλ θαίλεηαη λα είλαη παξόκνηεο κε ηε δηαηαξαρή ηνπ θηλεηηθνύ ειέγρνπ ζε 

παζνινγίεο ησλ ώκσλ. Δπηπξόζζεηα νη κύεο ηεο σκνπιάηεο λεπξώλνληαη  

θπξίσο από ην βξαρηόλην πιέγκα θαη θπξίσο από ηα λεπξνηόκηα Α5,Α6, νπόηε νη 

απρεληθέο παζνινγίεο πνπ επεξεάδνπλ απηέο ηηο δνκέο όπσο απρεληθή 

ξηδνπάζεηα ζα επεξεάζνπλ  θαη ηελ σκηθή δώλε, απνδηνξγαλώλνληαο ηνλ ξπζκό 

θίλεζεο ιόγσ κπτθήο δπζιεηηνπξγίαο ή παξαηζζεζίαο (Burkhart et al, 2003). ε 

απρελαιγίεο κεραληθήο αηηηνινγίαο είλαη πηζαλό λα έρεη γίλεη ηξνπνπνίεζε ζηα 

θπζηνινγηθά θπξηώκαηα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, αιιαγή ζην θπζηνινγηθό 

κνξθσηηθό θύξησκα ηνπ απρέλα. πρλά απαληάηαη ε αύμεζε ηεο ιόξδσζεο ζε 

αζζελείο πνπ εξγάδνληαη ζε ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο θαη έρνπλ κία θακπηηθή 

ζέζε γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα. Απηό ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αιιαγή 

ζηε κεθνδπλακηθή ζρέζε ησλ κπώλ πνπ πξνζθύνληαη ζε ΑΜ θαη σκνπιάηε 

αιιά θαη ζε ΘΜ θαζώο ζα επεξεάζνπλ έκκεζα ηελ σκνπιαηνζσξαθηθή 

δηάξζξσζε, κε απνηέιεζκα λα επεξεαζηεί ε θίλεζε ηεο σκνπιάηεο (Kilber and 

Sciascia, 2010). 

 

Kαηεγνξηνπνίεζε Γπζθηλεζίαο Ωκνπιάηεο 

 

ρεηηθά κε ηε θαηεγνξηνπνίεζε ηεο Γπζθηλεζίαο σκνπιάηεο έρεη πξνηαζεί 

κόλν κία γηαηί ππάξρεη ζπκθσλία κεηαμύ αμηνινγεηώλ σο πξνο ηε παξαηήξεζε 

θαη δελ ππήξρε αλάγθε δεκηνπξγίαο σο πξνο άιιε θαηεγνξηνπνίεζε ζηελ 

αξζξνγξαθία. Οη ηύπνη δπζθηλεζίαο θαζνξίζηεθαλ κε ην ζύζηεκα γηα ηελ 

αλώκαιε θίλεζε ηεο σκνπιάηεο από ηνλ Kibler et al., 2002 όπσο θαίλεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα 

 Πίλαθαο1.1. Καηεγνξηνπνίεζε Γπζθηλεζίαο Χκνπιάηεο 

Tύπνο η. Έζσ γσλία ε ζέζε εξεκίαο ,ην έζσ ρείινο κπνξεί λα πξνβάιιεη 

νπίζζηα. Καηά ηελ αλύςσζε ηνπ άλσ άθξνπ, ε έζσ 
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γσλία θιίλεη πξνο ηα πίζσ θαη ην αθξώκην θιίλεη θάζεηα 

πάλσ από ην ζώξαθα. Ο άμνλαο ηεο ζηξνθήο βξίζθεηαη 

ζε νξηδόληην επίπεδν 

Σύπνο ηη Έζσ ρείινο ε ζέζε εξεκίαο, νιόθιεξν ην έζσ ρείινο κπνξεί λα 

πξνβάιιεη νπίζζηα. Καηά ηελ αλύςσζε ηνπ άλσ άθξνπ, 

ην έζσ ρείινο ηεο σκνπιάηεο θιίλεη νπίζζηα καθξηά από 

ην ζώξαθα. Ο άμνλαο ηεο ζηξνθήο είλαη θάζεηνο ζην 

κεησπηαίν επίπεδν 

Σύπνο ηηη Άλσ ρείινο ε ζέζε εξεκίαο, ην άλσ ρείινο ηεο σκνπιάηεο κπνξεί 

λα έρεη αλπςσζεί θαη ε σκνπιάηε κπνξεί λα βξίζθεηαη 

ζε πξόζζηα ζέζε. Καηά ηελ αλύςσζε ηνπ άλσ άθξνπ, ν 

ώκνο  βπζίδεηαη ρσξίο λα ππάξρεη πηεξπγηζκόο. Ο 

άμνλαο απηήο ηεο θίλεζεο βξίζθεηαη ζην νβειηαίν 

επίπεδν  

Σύπνο ηv πκκεηξία 

σκνπιάηεο-βξαρηνλίνπ 

ε ζέζε εξεκίαο θαη νη δύν σκνπιάηεο είλαη 

ζπκκεηξηθέο, θαη ιακβάλνληαο ππόςηλ όηη ν έλαο ώκνο 

κπνξεί λα είλαη ιίγν πην ρακειά. Καηά ηε θίλεζε ηνπ 

άλσ άθξνπ, ν σκνπιάηε ζηξέθεηαη ζπκκεηξηθά πξνο ηα 

αλ ώζηε ε έζσ γσληά κεηαθηλείηαη πιάγηα καθξηά από ηε 

κέζε γξακκή θαη ην έζσ ρείινπο παξακέλεη επί ηνπ 

ζσξαθηθνύ θισβνύ. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη θαηά ηελ 

επηζηξνθή ηνπ άλσ άθξνπ 

 

 

Aμηνιόγεζε Γπζθηλεζίαο Ωκνπιάηεο 

 

 ηε βηβιηνγξαθία πεξηγξάθνληαη αξθεηά ηεζη αμηνιόγεζεο ηεο 

δπζθηλεζίαο ηεο σκνπιάηεο. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί ε θίλεζε ηεο σκνπιάηεο είλαη 

ηξηζδηάζηαηε θαη  απνηειεί ζπλδεηηθό θξίθν γηα ηε θίλεζε ηνπ άλσ άθξνπ επί ηνπ 

ζσξαθηθνύ θισβνύ κε ηελ σκνπιαηνζσξαθηθή δηάξζξσζε, ηελ αθξσκηνθιεηδηθή 

δηάξζξσζε θαη ηε γιελνβξαρηόληα άξζξσζε. Έηζη ππάξρεη δπζθνιία ζην 

θαζνξηζκό ηόζν ηεο ζσζηήο ζέζεο αιιά θαη ηεο θίλεζεο (Struyf et al., 2014). 
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 Πξαγκαηνπνηήζεθε ζπζηεκαηηθή αλαζθόπεζε από ηνπο Lange et al., ην 

2016 ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία ηνπο ζε αζζελείο κε πξνβιήκαηα ζηνλ ώκν. Οη 

δνθηκαζίεο κπνξνύλ λα δηαρσξηζηνύλ ζε θαηεγνξίεο. Τπάξρνπλ 10 δνθηκαζίεο 

επίβιεςεο γηα ηε ζέζε θαη θίλεζε ηεο σκνπιάηεο, 29 γηα ηε κέηξεζε ηεο ζέζεο 

ηεο σκνπιάηεο θαη 2 ζρεηηθά κε ηελ αιιαγή ησλ ζπκπησκάησλ. H αλάγθε γηα 

αθξηβή αμηνιόγεζε γηα ηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο είλαη πηζαλό λα νδήγεζε ζηε 

δεκηνπξγία ηόζσλ πνιιώλ δηαθνξεηηθώλ ηεζη θαζώο ππάξρνπλ δεδνκέλα πνπ 

αληηθξνύνληαη γηα ηελ ύπαξμή ηεο ζε ζρέζε κε ηηο παζνινγίεο ηνπ ώκνπ. H 

δηαθνξνπνηεκέλε θίλεζή ηεο θαη νη ζέζεηο ηεο πηζαλώο λα είλαη κέξνο ησλ 

θπζηνινγηθώλ παξαιιαγώλ ή αθόκα θαη ησλ πξνζαξκνγώλ ζην άζιεκα ηνπ 

εθάζηνηε αηόκνπ (Cools et al., 2014 ; Myers et al.,2005 ; Wright et al., 2013).  

Ο έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο κεηαμύ κεηξήζεσλ, κεηαμύ αμηνινγεηώλ θαη 

εγθπξόηεηαο είλαη ζεκαληηθή ώζηε λα επηιερζνύλ ηα θαηαιιειόηεξα ζηε θιηληθή 

πξάμε. Γηα ηελ αμηνιόγεζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε ηεο δπζθηλεζίαο ν Kibler (2002) 

πξόηεηλε έλα ηεζη πνπ έρεη αμηνπηζηία ζην νπνίν παξαηεξείηαη ε αζπκκεηξία ηεο 

κίαο σκνπιάηεο ζε ζρέζε κε ηε θπζηνινγηθή ζρεηηθά κε ηα ρείιε ηεο σκνπιάηεο 

ζηελ ζέζε αλάπαπζεο θαη αλύςσζεο ηνπ άλσ άθξνπ.  

Οη Uhl et al (2009) ζε θηλεκαηηθή αλάιπζε επηβεβαίσζαλ πσο αζπκκεηξίεο 

κπνξεί λα ππάξμνπλ θαη ζε αζζελείο θαη ζε κε αζζελείο νπόηε ζα ήηαλ θαιύηεξα 

λα κελ ππάξρεη θαηεγνξηνπνίεζε αιιά δηαρσξηζκόο λαη θαη όρη ύπαξμεο 

δπζθηλεζίαο, νπόηε έπεηηα λα αμηνινγεζεί αλ ζρεηίδεηαη κε πάζεζε. Δπίζεο 

πξόηεηλαλ λα ρξεζηκνπνηείηε κόλν ε θάκςε παξά ζπλδπαζκόο αλύςσζεο γηαηί 

θαίλνληαη πεξαηηέξσ νη αζπκκεηξίεο. Ζ δνθηκαζία επίβιεςεο SDT – (Scapular 

Dyskinesis Test) όπνπ αμηνινγείηαη μερσξηζηά ε σκνπιάηε παξά ζε ζύγθξηζε κε 

ηελ πγηή πξνηάζεθε σο έλα αμηόπηζην εξγαιείν από ηνπο McClure et al. ην 2009. 

Οη αζζελείο ζα πξέπεη λα εθηειέζνπλ 5 επαλαιήςεηο θάκςεο θαη απαγσγήο 

ώκσλ άκθσ κε κηθξό βάξνο θαη θαηαγξάθνληαη κε βηληενζθόπεζε. Φάλεθε πσο 

ζε αζιεηέο ππάξρεη αμηνπηζηία κεηαμύ ησλ εμεηαζηώλ αιιά θαη είλαη έλα έγθπξν 

εξγαιείν (Tate et al.,2009) γηα παζνινγίεο ζηνλ ώκν, ρσξίο όκσο λα θαζνξίδνπλ 

αλ ππάξρεη δηαθνξά ζηηο θηλήζεηο κε ζπγθεθξηκέλεο παζνινγίεο.  
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ρεηηθά κε ηηο κεηξήζεηο γηα ηε ζέζε θαη θίλεζε ηεο σκνπιάηεο 

ρξεζηκνπνηείηαη ε κέηξεζε γηα ηελ απόζηαζε ηνπ αθξσκίνπ από ηνλ ηνίρν (Stryuf 

et al., 2009) γηαηί ζρεηίδεηαη ε πξνβνιή ηνπ ώκνπ θαη ε άλσ θιίζε ηεο 

σκνπιάηεο, ε κεηξήζεηο απόζηαζεο από ηε ζπoλδπιηθή ζηήιε ηνπ έζσ ρείινπο 

θαη θάησ γσλία σκνπιάηεο (Juul- Kristenses et al., 2011; Kibler 1998) ζε 

νπδέηεξε ζέζε θαη ζε εκηδπλακηθή ζε ζέζε θάκςεο, ε κέηξεζε κε θιηζηόκεηξν γηα 

λα αμηνινγεζεί άλσ ζηξνθή (Watson et al., 2005) ζε δηαθνξεηηθέο κνίξεο 

αλύςσζεο. Δπίζεο ππάξρεη θαη ε ρξήζε laser pointer γηα ηελ αμηνιόγεζε 

επαλαηνπνζέηεζεο ζέζεο θαη ηδηνδεθηηθόηεηαο (McClure et al., 2006). ηε 

ζπζηεκαηηθή αλαζθόπεζε ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία ησλ ηεζη γηα ηε δπζθηλεζία 

σκνπιάηεο ζε αζζελείο κε πξνβιήκαηα ζηνλ ώκν έδεημε πσο ππάξρεη αδπλακία 

ζύγθξηζεο θαζώο ππήξρε δηαθνξά ζηελ εθαξκνγή ηνπο ζηηο κειέηεο. Τπάξρεη 

επίζεο έιιεηςε ζε πςειήο πνηόηεηαο έξεπλεο γηα ηε κειέηε αμηνπηζηίαο κεηαμύ 

αμηνινγεηώλ θαη κεηξήζεσλ θαη ηα ππάξρνληα ηεζη είλαη θησρήο θαη κέηξηαο 

αμηνπηζηίαο θαη εγθπξόηεηαο όπσο θάλεθε θαη ζηελ αλαζθόπεζε ησλ Larsen et 

al., 2014 ιόγσ ρακειήο κεζνδνινγηθήο πνηόηεηαο αιιά πξνηείλεηαη πσο ηα ηεζη 

επίβιεςεο θαη άλσ ζηξνθήο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηε θιηληθή πξάμε. 

Φπζηθνζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο θαη πξόζθαηνη ζρεδηαζκνί γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο Γπζθηλεζίαο Χκνπιάηεο 

Θεξαπεπηηθή Άζθεζε θαη Γηαηάζεηο 

 

Ζ απνθαηάζηαζε ηεο Γπζθηλεζίαο ηεο  σκνπιάηεο κπνξεί λα 

θαζνδεγεζεί αλάινγα κε ηηο δπζιεηηνπξγίεο πνπ παξνπζηάδεη ην θάζε άηνκν. 

Δπεηδή ινηπόλ ππάξρνπλ πνιιέο αηηίεο έηζη ππάξρνπλ πνιιέο ζεξαπεπηηθέο 

παξεκβάζεηο ώζηε λα ζπληειέζνπλ ην θαιύηεξν ζεξαπεπηηθό ζρήκα. H 

απνθαηάζηαζε απνηειείηαη θπξίσο από δύν κέξε. Ο αζζελήο κπνξεί λα έρεη 

πξνβιήκαηα ειαζηηθόηεηαο ή θαη πξνβιήκαηα ζηελ ελεξγνπνίεζε θαη ηε κπτθή 

απόδνζε. Καη δεύηεξνλ εάλ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ειαζηηθόηεηαο ηόηε κπνξνύλ 

λα εθαξκνζηνύλ ηερληθέο δηαηάζεσλ ή θηλεηνπνίεζεο. ηόρνο είλαη θπξίσο  

ειάζζσλ ζσξαθηθόο θαη ν αλειθηήξαο ηεο σκνπιάηεο, ε άλσ κνίξα ηξαπεδνεηδή 

όζν αθνξά ηνπο σκνπιαηνζσξαθηθνύο κύεο θαη ζρεηηθά κε ηε γιελνβξαρηόληα 
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άξζξσζε ην νπίζζην ηκήκα ηνπ ζύιαθα αιιά θαη ηνπο έμσ ζηξνθείο κύεο ηνπ 

πεηάινπ ζηξνθέσλ (Cools et al, 2010) γηαηί ζθνπεύνπλ ζηελ επαλαθνξά ηεο 

κπηθήο  ηζνξξνπίαο. 

  Ζ απνθαηάζηαζε ζρεηηθά κε ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ κπώλ θαη ηελ 

επαλαθνξά ησλ ιεηηνπξγηθώλ παηέλησλ θίλεζεο κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηξία 

ζηάδηα, ζηελ ελεξγνπνίεζε, ζηνλ θηλεηηθό έιεγρν ζε θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο 

θαη ζηνλ θηλεηηθό έιεγρν θαη αζιεηηθή απόδνζε (Cools, 2014). Οη εκπιεθόκελνη 

κύεο είλαη ν πξόζζηνο νδνλησηόο θαη ε άλσ, θάησ θαη κέζε κνίξα ηνπ 

ηξαπεδνεηδή. Πξέπεη ν αζζελήο λα κάζεη λα ηνπο ελεξγνπνηεί σο δεύγε 

δπλάκεσλ (πξόζζηνο νδνλησηόο-αλειθηήξαο σκνπιάηεο, κέζε θαη θάησ κνίξα 

ηξαπεδνεηδή, άλσ θαη θάησ κνίξα ηξαπεδνεηδή) θαη απηό κπνξεί λα γίλεη κε 

ηδηνδεθηηθά εξεζίζκαηα όπσο απηηθά. θνπόο είλαη λα ελεξγνπνηεζνύλ κέζσ ηεο 

θηλεηηθήο αιπζίδαο θαη πνιύ ζεκαληηθό λα επηηεπρζεί ε ζύλδεζε λνπ θαη 

ζώκαηνο.  

Γηα ηελ επαλεθπαίδεπζε ηνπ θηλεηηθνύ ειέγρνπ ηεο σκνπιάηεο είλαη 

ζεκαληηθό λα θηλείηαη ζε κία ζσζηή βάζε. Έηζη επαλαηνπνζεηείηαη θαη 

επαλεθπαηδεύεηαη ν αζζελήο ζηελ εύξεζε θαη δηαηήξεζε ηεο νπδέηεξεο ζέζε ηεο 

ιεθάλεο  ησλ ζπνλδπιηθώλ θπξησκάησλ θαη ηνπ ζώξαθα. Απηό κπνξεί λα γίλεη κε 

ηηο αζθήζεηο θεληξηθήο ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ θνξκνύ θαη ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

επαλαιακβαλόκελα ώζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε θηλεηηθή κάζεζε (Sciascia and 

Kibler, 2015). Γηα ηελ ελδπλάκσζε θαη επαλέληαμε ζηηο θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηόηεηεο πξαγκαηνπνηνύληαη αζθήζεηο αλνηρηήο θαη θιεηζηήο θηλεηηθήο 

αιπζίδαο, ζε δηάθνξα παηέληα πνπ πξνάγνπλ ηελ ηδηνδεθηηθόηεηα θαη ηνλ 

λεπξνκπτθό ζπληνληζκό ηδηαίηεξα γηα ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ (Σucker et al, 

2017). εκαληηθό είλαη λα πξνζαξκόδνληαη νη αζθήζεηο αλάινγα κε ηηο ηθαλόηεηεο 

ηνπ αζζελή θαη κε ζθνπό λα εμαιεθζεί ε κπηθή αληζζνξνπία. ηα ηειηθά ζηάδηα 

ηεο απνθαηάζηαζεο εθαξκόδνληαη ιεηηνπξγηθέο αζθήζεηο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 

ηνπ αζζελή θαη κε ηηο αξρέο έιεγρνο σκνπιάηεο θαη ζηνρεύκελε  κπτθή 

ελδπλάκσζε (Nνwotny et al, 2016).    
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Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ζε αζζελείο κε ΠΠ θαη δπζθηλεζία πξνηείλεηαη ε 

ζεξαπεπηηθή άζθεζε πνπ κπνξεί λα γίλεη ζην ζπίηη θαζώο κεηώλεη ζεκαληηθά ην 

πόλν θαη απνδείρζεθε πσο κπνξεί λα έρεη αθόκα θαιύηεξα απνηειέζκαηα ε 

άζθεζε κε παηρλίδη VR (virtual reality) ζε κειέηε ησλ Ozunlu et al. ζε πεξίνδν 

ελόο κήλα. 

H ζεξαπεπηηθή άζθεζε επηθεληξώλεηαη ζηε πεξηνρή ηνπ ώκνπ, όκσο ε 

ζεξαπεπηηθή άζθεζε κέζσ κπνπεξηηνληαθώλ αιπζηδώλ έρεη αξρίζεη θαη εξεπλάηαη 

γηα ηε κεηαθνξά ηάζεο θαη ηελ θαιύηεξε ελεξγνπνίεζε ησλ κπώλ (Wilke et al., 

2016).  ε πεξηπησζηαθή κειέηε, ζε αζζελή κε πηεξπγνεηδή σκνπιάηε θαη πόλν 

ζηνλ ώκν εθαξκόζηεθαλ αζθήζεηο ελεξγνπνίεζεο πξνζαγσγώλ κπώλ θαη 

δηακέζνπ ηεο ζπεηξνεηδνύο αιπζίδαο ππήξμε βειηίσζε ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 

πξόζζηνπ νδνλησηνύ. 

Σερληθέο Μπνπεξηηνλταθήο Απειεπζέξσζεο  

 

Οη ηερληθέο κπνπεξηηνληαθήο απειεπζέξσζεο (ΜΠΑ) κε εξγαιεία μεθηλνύλ 

από ηε ρξήζε ζηελ αξραία Διιάδα θαη ζηε Ρώκε όπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε έλα 

κηθξό κεηαιιηθό εξγαιείν γηα ζεξαπεπηηθνύο ζθνπνύο ζηα ζπίηηα θξνληίδαο-

ρακάκ (Hammer, 2008). Μηα άιιε πξνέιεπζε  είλαη κηα παξαδνζηαθή θηλεδηθή 

ζεσξία πνπ νλνκάδεηαη "gua sha" (Nielsen et al., 2007). Ζ ιέμε "gua sha" 

αλαθέξεηαη ζην θόθθηλν ζεκείν πνπ εκθαλίδεηαη ζην δέξκα όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη 

έλα εξγαιείν γηα λα ζπξώμεη ή λα μύζεη ην δέξκα, απμάλνληαο ηε ξνή ηνπ αίκαηνο 

γηα λα δηεπθνιύλεη ηελ παξνρή αίκαηνο θαη νμπγόλνπ ζηνπο καιαθνύο ηζηνύο 

(Chiu et al, 2010, Hammer, 2008). Ζ ηερληθή ΜΠΑ κε εξγαιεία πεξηιακβάλεη 

θηλεηνπνίεζε καιαθώλ ηζηώλ κε δηαθνξεηηθέο ηερληθέο θαη εξγαιεία από 

αλνμείδσην ρεηξνπξγηθό αηζάιη κε δηαθνξεηηθό ζρήκα όπσο είλαη ε Graston, 

IASTM (Instrument assisted soft tissue mobilization) ,ASTYM (a stimulation), 

Δrgon  (Kivlan et al., 2015; Markovic, 2015 ;Fousekis et al., 2019). Γελ ππάξρεη 

αθόκα ζρεηηθή κειέηε κε ζύγθξηζε ησλ εξγαιείσλ θαη ηε θαιύηεξε εθαξκόζηκε 

ηερληθή. Ζ ΜΠΑ κε εξγαιεία είλαη κηα απιή θαη πξαθηηθή ηερληθή (Loghmani θαη 

Warden, 2009) επεηδή ε επηθάλεηα ηνπ εξγαιείνπ ειαρηζηνπνηεί ηε δύλακε πνπ 
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ρξεζηκνπνηείηαη από ην ζεξαπεπηή,  θαη κεγηζηνπνηεί ηε δύλακε πνπ παξέρεηαη 

ζηνπο ηζηνύο. Ζ εθαξκνγή πνηθίιεη θαη δελ έρεη θαζνξηζηεί θαζώο κπνξεί λα είλαη 

από 5-30 ιεπηά θαη ε δνζνινγία 3-5 θνξέο ηελ εβδνκάδα ή αλαιόγσο ηε 

πεξίπησζε  (Baker et al., 2013, Burke et al., 2007, Carie-Loghmani et al., 2010).   

Σερληθέο Μπνπεξηηνληαθήο Απειεπζέξσζεο - Άζθεζε ζε δπζθηλεζία Χκνπιάηεο 

θαη ΠΠ 

 

 ηελ αξζξνγξαθία νη ΜΠΑ κε εξγαιεία ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκό κε 

άιιεο παξεκβάζεηο όπσο δηαηάζεηο θαη άζθεζε θαη ιίγεο σο κνλνζεξαπεία. Έρεη 

αμηνινγεζεί κε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα γηα κείσζε 

πόλνπ θαη αύμεζε θηλεηηθόηεηαο όπσο  ζε νζθπαιγία, ζύλδξνκν θαξπηαίνπ 

ζσιήλα, trigger points. Ζ ζεσξία ηνπ κεραληζκνύ βαζίδεηαη ζηε ζεσξία Cyriax 

γηα ηελ εγθάξζηα ηξηβή κε ηε ηνπηθή θιεγκνλώδε αληίδξαζε γηα ηελ 

αλαδηακόξθσζε ηνπ νπιώδνπο ηζηνύ. Δπίζεο είλαη ζεκαληηθό όηη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη δηαθνξεηηθέο θαηεπζύλζεηο θαη λα ιύζεη δηαθνξεηηθά ζεκεία 

εκπινθήο ζην κπνπεξηηνληαθό δίθηπν. Ζ επίδξαζε ησλ εξγαιείσλ είλαη ε αύμεζε 

ηεο ζεξκνθξαζίαο, ε  αλαδηακόξθσζε ηνπ θνιιαγόλνπ ηζηνύ κέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο θιεγκνλήο, αλαθαηαζθεπήο θαη αλαγέλλεζεο ηνπ ηζηνύ, 

ε κπτθή ραιάξσζε. πκβάιεη  ζηελ επθακςία ησλ καιαθώλ ηζηώλ, ζηε ιύζε 

trigger points θαη κε επίδξαζε απηνγελή αλαραίηηζε θαη ζηε ιύζε ησλ 

κπνπεξηηνληαθώλ ζπκθύζεσλ. Γελ ελδείθλπηε ζε αγγεηαθά πξνβιήκαηα θαη 

δεξκαηηθέο παζήζεηο. Δπίζεο πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζε αζζελείο κε κεγάιε 

επαηζζεζία θαη ιήςε θαξκάθσλ πνπ επεξεάδνπλ ηε πεθηηθόηεηα ηνπ αίκαηνο 

(Mauntel et al., 2014; McMurray et al., 2015 ; Fousekis et al.,2016 ; Cheatham et 

al., 2019). 

Έλα κεγάιν κέξνο δηαρείξηζεο ηεο δπζθηλεζίαο σκνπιάηεο είλαη ε 

απειεπζέξσζε ησλ ηζηώλ πνπ έρνπλ βξάρπλζε θαη δηαθνξνπνηνύλ ηε 

θπζηνινγηθή κπτθή ιεηηνπξγία. Δθηόο από ηηο δηαηάζεηο ν ζεξαπεπηήο ζε 

βξαρπζκέλνπο ηζηνύο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζεη θαη ηα ελεξγά ζεκεία 

ππξνδόηεζεο πόλνπ trigger point. Απηό είλαη ζεκαληηθό γηαηί όηαλ ππάξρνπλ 

αιιάδνπλ ηα παηέληα θίλεζεο όπσο έρεη θαλεί ζε ειεθηξνκπνγξάθν (Lucas et 
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al., 2010) κεηώλνπλ ηε δύλακε (Celik et al.,  2011), πξνθαινύλ κπτθή θόπσζε 

(Ge et al., 2012) κεηώλνπλ ηελ αλαζηνιή ησλ αληαγσληζηώλ κπώλ (Ηbarra et 

al.,,2011) θαη πξνθαινύληαη ζε παξνπζία πόλνπ θαη επαηζζεζίαο ή  πξνθαινύλ 

απηή ηε ζπκπησκαηνινγία ζηε πεξηνρή αλάινγα κε ηε ραξηνγξάθεζε ηνπ 

εγθεθάινπ γηα ηηο πεξηνρέο πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί θαη ηε ραξηνγξάθεζε ηνπ 

αλαθεξόκελνπ πόλνπ (Fernandez-des-las-Penas et al., 2012). Οπόηε ε ιύζε 

ηνπο ζα κπνξνύζε λα βειηηώζεη ηε κπτθή αληζζνξνπία ζηελ σκνπιάηε αιιά 

αθόκα δελ έρεη δηεξεπλεζεί  κε ηπραηνπνηεκέλε θιηληθή κειέηε παξά έρεη γίλεη 

αλαθνξά ζε θιηληθό πεξηζηαηηθό γηα ηε βειηίσζε ηεο θίλεζεο ηεο. 

Οη ηερληθέο κπνπεξηηνληαθήο απειεπζέξσζεο από ην ίδην ην άηνκν κπνξεί 

λα γίλνπλ κε ρξήζε ζθιεξώλ θπιίλξσλ θαη κε ρξήζε ζθιεξώλ ζθαηξώλ όπσο 

κπαιάθηα ηνη ηέλληο κε ζηόρν επίπνλα ζεκεία trigger points ή θαη ζε ζεκεία κε 

άηζζεζε ‗ζθημίκαηνο‘. Ζ ηερληθή κπνπεξηηνλταθήο απειεπζέξσζεο θαίλεηαη όηη 

έρεη θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζε ζπλδπαζκό κε ζηαηηθή δηάηαζε ζε αζιεηέο κε 

GIRD (glenohumeral internal rotation deficit – έιιεηκκα έζσ ζηξνθήο 

γιελνβξαρηόληαο άξζξσζεο). Ζ κπνπεξηηνλταθή απειεπζέξσζε έγηλε από ηνπο 

ίδηνπο ηνπο αζιεηέο κε ηε ρξήζε κπάιαο (Fairall et al., 2017). Απηό είλαη 

ζεκαληηθό γηαηί ζρεηίδεηαη κε παζνινγίεο ηνπ ώκνπ θαη κε ην ζύλδξνκν 

πξόζθξνπζεο (Kobler et al., 2012) γηαηί ππάξρεη έιιεηκκα ζηελ έζσ ζηξνθή ηνπ 

ώκνπ. Ο ζπλδπαζκόο ζηαηηθήο δηάηαζεο κε κπνπεξηηνληαθή απειεπζέξσζε αιιά 

κε εξγαιεία απνδείθηεθε όηη είλαη απνηειεζκαηηθόηεξνο από ηε ζηαηηθή δηάηαζε 

ζηελ ειαζηηθόηεηα ησλ ηζρηνθλεκηαίσλ (Gunn et al., 2018). ηνλ ώκν νη ηερληθέο 

απηό-κπνπεξηηνληαθήο απειεπζέξσζεο ζηνλ ππαθάλζην θαη κείδσλ ζσξαθηθό 

βειηηώλνπλ ηελ έζσ ζηξνθή όπσο θάλεθε ζε αζιεηέο tennis αιιά  θαη ζε απηή 

ηε κειέηε ην δείγκα απνηεινύληαηλ από πγηή άηνκα (Gal et al., 2017).  

 ε άιιε θιηληθή κειέηε αμηνινγήζεθε ε άκεζε επίδξαζε ηεο 

κπνπεξηηνλταθήο απειεπζέξσζεο  κε εξγαιεία ηερληθώλ καιαθώλ κνξίσλ ζε 

αζιεηέο κπέηδκπνι γηα βειηίσζε εύξνπο ηεο έζσ ζηξνθήο θαη ηεο νξηδόληηαο 

πξνζαγσγήο. Ζ βειηίσζε ζε ζρέζε κε ην γθξνππ ειέγρνπ ήηαλ 11ν γηα ηελ 

νξηδόληηα απαγσγή θαη 5ν γηα ηελ έζσ ζηξνθή κε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα 
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(Laudner et al.,2014).  ε αζιεηέο κπεηδκπνι κε νπίζζηα δπζθακςία ζηνλ ώκν ν 

ζπλδπζκόο δηάηαζεο θαη κπνπεξηηνληαθήο απειεπζέξσζεο κε εξγαιεία επίζεο 

θάλεθε λα βειηηώλεη ην εύξνο θίλεζεο ζηνλ ώκν (Bailey et al., 2015). ρη κόλν 

ζε αζιεηέο κπεηδκπνι αιιά θαη ζε αζιεηέο κε ρξήζε άλσ άθξνπ πάλσ από ηελ 

θεθαιή ε κπνπεξηηνληαθή απειεπζέξσζε θάλεθε λα βνεζά ζε ζπλδπαζκό κε 

άζθεζε θαη δηαηάζεηο ζην εύξνο θίλεζεο ζηνλ ώκν (Ζeinecke et al., 2014). Ζ 

κπνπεξηηνλταθή απειεπζέξσζε κε εξγαιεία ζε λεαξνύο αζιεηέο κε TrP ζηνλ 

ώκν θαη ηδηαίηεξα ζηε πεξηνρή ηνπ ηξαπεδνεηδή κπνξεί λα ζεσξεζεί ζεκαληηθό 

κέξνο ζηε ζεξαπεία όπσο θαη ε ηζραηκηθή πίεζε (Tsepis, 2016 ;  Fousekis et al., 

2016).  

            πλδπαζκόο κπνπεξηηνλταθήο απειεπζέξσζεο θη άζθεζεο έγηλε ζε 

αζζελείο κε ζύλδξνκν ππαθξσκηαθήο πξνζηξηβήο ζρεηηδόκελν κε δπζθηλεζία 

σκνπιάηεο ζε πεξηπησζηαθή κειέηε. Πξαγκαηνπνηήζεθε κπτθή απειεπζέξσζε 

κε επηθέληξσζε  ζηελ άλσ κνίξα ηξαπεδνεηδή θαη άζθεζεο γηα θηλεηηθή 

αηζζεηεξηαθή επαλεθπαίδεπζε, κπτθή ηζνξξνπία θαη θηλεηηθό έιεγρν σκνπιάηεο. 

Φάλεθε πσο ν ζπλδπαζκόο ηνπο έρεη βειηίσζε ζηελ αλαθνύθηζε από ηνλ πόλν, 

βειηίσζε ζηε κπτθή απόδνζε θαη ιεηηνπξγηθόηεηα (Moura et al., 2016). 

Τπάξρεη κία ηπραηνπνηεκέλε θιηληθή κειέηε ζε αζζελείο κε ζύλδξνκν 

πξόζθξνπζεο αιιά δελ αλαθέξεηαη νύηε ζε απηή εάλ ζπλππάξρεη θαη δπζθηλεζία 

σκνπιάηεο. ε απηή ηε κειέηε αμηνινγήζεθαλ δύν ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο. Ζ 

κία πξνζέγγηζε αθνξνύζε ζεξαπεπηηθή άζθεζε ζε ζπλδπαζκό κε δηαηάζεηο ε 

άιιε πεξηειάκβαλε θηλεηνπνίεζε ηεο άξζξσζεο θαη θηλεηνπνίεζε καιαθώλ 

ηζηώλ δηαρεηξόο θαη άζθεζε κε επίβιεςε. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ν 

ζπλδπαζκόο άζθεζεο θαη θηλεηνπνίεζεο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε 

ζπκπησκαηνινγία θαη ζηε ιεηηνπξγηθόηεηα πην λσξίο από όηη ε ζεξαπεπηηθή 

άζθεζε κόλε ηεο (Senbursa and Atay, 2007). 

Γηα ηε κπνπεξηηνληαθή απειεπζέξσζε ζε αζζελείο κε δπζθηλεζία 

σκνπιάηεο θαη όρη κόλν ζε πόλν ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ όπσο 

αλαθέξζεθε πξσηύηεξα ππάξρεη κόλν κία κειέηε. Οη Nowotny et al. (2018)  

δεκηνύξγεζαλ έλα πξόγξακκα ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο επηθεληξσκέλε ζηελ 
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σκνπιάηε θαη ην ζύγθξηλαλ κε ηερληθέο καιαθώλ ηζηώλ ζε αζζελείο κε 

δπζθηλεζία σκνπιάηεο. Βξέζεθε πσο θαη νη δύν παξεκβάζεηο κείσζαλ ην πόλν 

θαη βειηίσζαλ ηε ιεηηνπξγηθόηεηα αλ θαη ε ζεξαπεπηηθή άζθεζε είρε θαιύηεξα 

απνηειέζκαηα. Οη παξεκβάζεηο απηέο ειέρζεζαλ σο κνλνζεξαπείεο, νπόηε δε 

θάλεθαλ απνηειέζκαηα ζε πεξίπησζε ζπλδπαζκνύ ηνπο.  

.Οη ηερληθέο κπνπεξηηνλταθήο απειεπζέξσζεο ζα πξέπεη λα αμηνινγεζνύλ 

πεξαηηέξσ ζε αζζελείο κε άιιεο παζνινγίεο ζηνλ ώκν θαη ζε ζπλδπαζκό κε 

δπζθηλεζία σκνπιάηεο. Υξεηάδεηαη δηεξεύλεζε γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε κείσζε 

ηνπ πόλνπ θαη ηε βειηίσζε εύξνπο θίλεζεο όπσο θαίλεηαη ζηηο παξαπάλσ 

έξεπλεο ζηνλ ώκν αιιά θαη ζε αζζελείο κε άιιεο κπνζθειεηηθέο παζήζεηο όπσο 

ρξόληα νζθπαιγία (Lee et al., 2016) θαη ζε έμσ επηθνλδπιίηηδα (Blanchette, 

Normand and Augmented, 2011). 

 

Άιιεο Φπζηθνζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο 

 

Σν Kinesiotape έρεη πξνηαζεί ζε δηάθνξεο θιηληθέο δνθηκέο γηα πξόιεςε 

ηξαπκαηηζκώλ ζηελ άξζξσζε ηνπ ώκνπ. ηε κειέηε ησλ Οzer, Karabay θαη 

Yesilyaprak θάλεθε πσο κπνξεί λα βειηηώζεη ηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο 

βξαρππξόζεζκα θαη ην κήθνο ηνπ ειάζζσλ ζσξαθηθνύ γηαηί επεκβαίλεη ζηελ 

θαιύηεξε αηζζεηεξηαθή αλαηξνθνδόηεζε παξόια απηά δελ βνεζά ζηελ βειηίσζε 

ηεο άλσ ζηξνθήο ηεο σκνπιάηεο. Oη ΜIller et al.,  2009 ζε πηινηηθή κειέηε 

επίζεο εθάξκνζαλ taping αιιά ζηαζεξό adhesive ζε ζπλδπαζκό κε 

θπζηθνζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο, θηλεηνπνίεζε αζθήζεηο, ζεξαπεπηηθή άζθεζε 

θαη δηαηάζεηο θαη βξέζεθε πσο δελ ππήξραλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

ζην πόλν θαη ζηε ιεηηνπξγηθόηεηα θαη παξόκνηα απνηειέζκαηα βξήθαλ νη 

Intelagelo et al., ην 2016 αιιά θαίλεηαη πσο ππήξρε δηαθνξά ζηελ πίεζε κε 

αιγόκεηξν ζηε πεξηνρή ηνπ κέζνπ δειηνεηδή. Οπόηε ην taping ζε νπνηαδήπνηε 

κνξθή κπνξεί λα επεξεάζεη αηζζεηεξηαθά ηε πεξηνρή γηα ηε κείσζε ηεο 

ζπκπησκαηνινγίαο αιιά όπσο αλέθεξε θαη ε ζπζηεκαηηθή αλαζθόπεζε ησλ 
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ΜacLaren et al., κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ιεηηνπξγηθόηεηα θαη πόλν 

βξαρππξόζεζκα αιιά καθξνπξόζεζκα ππάξρεη αθόκα αλάγθε δηεξεύλεζεο. 

Ζ ρξήζε ηεο αλαηξνθνδόηεζεο εθηόο από ηδηνδεθηηθή πνπ πξνζθέξεη ην 

taping θάλεθε λα βνεζά θαη κε ηε ρξήζε βίληεν όπνπ παξαθνινπζνύλ νη 

αζζελείο ηε θίλεζε ηεο σκνπιάηεο ηνπ θαη κπνξνύλ λα βειηηώζνπλ ηελ 

ελεξγνπνίεζε θαη ηε κπτθή ηζνξξνπία κεηαμύ άλσ θαη θάησ κνίξαο ηξαπεδνεηδή, 

βειηηώλνληαο ηελ ζηξνθή θαηά ηελ αλύςσζε ηνπ άλσ άθξνπ, όπσο επίζεο θαη ηε 

βειηίσζε κπτθήο ηζνξξνπίαο κε ηελ απελεξγνπνίεζε ηεο άλσ κνίξαο 

ηξαπεδνεηδή θαη επνδώηεζε ηνπ πξόζζηνπ νδνλησηνύ κπόο (Ζuang et al., 2018). 

Φαίλεηαη πσο ε άκεζε θηλεκαηηθή αλαηξνθνδόηεζε θέξλεη αιιαγέο ζηε θίλεζε 

ηεο σκνπιάηεο ζε θηλήζεηο θάκςεο αιιά θαη ιεηηoπξγηθά παηέληα όπσο ε 

ζύιιεςε ελόο πνηεξηνύ κε ηελ εηθνλνπνίεζε  αιιά ζε πγηή πιεζπζκό (Antunes, 

Carnide, Matias et al., 2016). 

 

Υεηξνπξγηθή Αληηκεηώπηζε 

 

H ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε αθνξά ηηο ξήμεηο ηνπ πεηάινπ ζηξνθέσλ.   H 

ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε ελδείθλπηαη ζε πεξηπηώζεηο πιήξεο ξήμεηο ηνπ 

πεηάινπ ζηξνθέσλ θαη ζπλήζσο απηό ζπκβαίλεη ζε ειηθησκέλν πιεζπζκό δηόηη 

κε ηε πάξνδν ηεο ειηθίαο έρνπκε εθθπιίζεηο ηνπ ηέλνληα. Γηαπηό ην ιόγν θαη 

έρνπλ απμεζεί ηα ρεηξνπξγία ελώ ν πιεζπζκόο ηεο ηξίηεο ειηθίαο κεγαιώλεη. 

ηαλ  ππάξρεη ξήμε πεηαινπ ζηξνθέσλ ν ρξόλνο θαη νη ελδείμεηο πνηθίινπλ. Ζ 

δηάγλσζε γίλεηαη κε καγλεηηθε΄ηνκνγξαθία θαη κε δηαγλσζηηθό ππέξερν θαη 

γίλεηαη ε αλάινγε πξνηξνπξή από ηνλ νξζνπεδηθό γηαηξό γηα αθνινύζεζε 

ζπληεξεηηθήο ζεξαπείαο δειαδή– θαξκαθεπηηθήο παξέκβαζεο, ελέζηκεο 

ζεξαπείαο θαη θπζηθνζεξαπείαο. Οη ελδείμεηο γηα ρεηξνπξγηθή παξέκβαζε είλαη : 

αζζελείο λεόηεξνη ησλ 60 εηώλ, αζζελήο κε πιήξε ξήμε πεηάινπ ζηξνθέσλ είηε 

κε θιηληθή εμέηαζε είηε κε αξζξνγξαθία, αζζελεί πνπ δελ βειηηώζεθαλ κε ηε 

ζπληεξεηηθή ζεξαπεία, αζζελείο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην άλσ άθξν πάλσ από ην 

θεθάιη γηα επαγγεικαηηθνύο ζθνπνύο ή γηα άιιεο δξαζηεξηόηεηεο, αζζελείο πνπ 
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ζέινπλ κείσεο πόλνπ θαη κείσζε ηεο έμσ ζηξνθήο θαη δελ ηνπο ελνριεί ε 

κεηεγρεηξεηηθή κείσζε ηεο ελεξγεηηθήο απαγσγήο, αζζελείο πνπ είλαη ηθαλνί θαη 

πξόζπκνη λα ζπλεξγαζνηύλ κε ηε κεηεγρεηξεηηθή θαηάζηαζε θαη θξνληίδα. Ζ 

ρεηξνπξγηθή απνθαηάζηαζε ζπλήζσο δηεμάγεηαη κε ζπξξαθή πεηάινπ ζηξνθέσλ 

αξζξνζθνπηθά θαη ζε πεξηπηώζεηο όπνπ ππάξρεη κεγάιε ζηέλσζε ηνπ 

ππαθξσκηαθνύ ρώξνπ γίλεηαη απνζπκπίεζε κε αθαίξεζε ηνπ άλσ έζσ ηκήκαηνο 

ηνπ αθξσκίνπ.Έπεηηα αθνινπζείηαη κεηεγρεηξεηηθή θπζηθνζεξαπεία (Oh et al., 

2006 ; Thompson Jukes θαη Lewis, 2016). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

πζηεκαηηθή Αλαζθόπεζε 

Θεξαπεπηηθή άζθεζε Γπζθηλεζίαο σκνπιάηεο ζε αζζελείο κε ζύλδξνκν 

πόλνπ ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ 

 

 ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Αζζελείο πνπ ππνθέξνπλ από πόλν ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ 

ζηξνθέσλ επηζθέπηνληαη ζπλερώο θιηληθνύο ρώξνπο θαη ρξήδνπλ από 

θπζηθνζεξαπεπηηθή απνθαηάζηαζε. Μέξνο ησλ πξνγξακκάησλ απνθαηάζηαζεο 

επηθεληξώλεηαη ζηελ εμάιεηςε ηεο δπζιεηηνπξγία ηεο κέζσ δηάθνξσλ 

θπζηθνζεξαπεπηηθώλ παξεκβάζεσλ θαη ηδηαίηεξα ηεο ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο κε 

ζθνπό ηελ επαλαθνξά ηνπ λεπξνκπτθνύ ζπληνληζκνύ ηνπ ώκνπ αιιά θαη ηεο 

σκνπιάηεο όπσο ζπδεηήζεθε ζηελ Δηζαγσγή (Kibler et al.,2019; Zeigel et al., 

2019)  Έκθαζε δίλεηαη ηδηαίηεξα ζηηο θηλεηηθέο δηαηαξαρέο ηεο σκνπιάηεο θαζώο 

ε δπζθηλεζία όπσο αλαθέξζεθε ζρεηίδεηαη κε ην  πόλν ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν 

ησλ ζηξνθέσλ (Kibler et al., 2013) γηαηί θαη ζύκθσλα κε ηηο εκβηνκεραληθέο 

αιιαγέο ηεο σκνπιάηεο ππάξρεη αιιαγή ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ κπώλ ηνπ 

πεηάινπ ζηξνθέσλ (Reuther et al., 2015). 

Τπάξρνπλ δύν ζπζηεκαηηθέο αλαζθνπήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ 

ζεξαπεπηηθώλ παξεκβάζεσλ ζε αζζελείο κε πόλν ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ 

ζηξνθεώλ. Έρνπλ αμηνινγήζεη ηηο ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο ζε ζύλδξνκν 

ππαθξσκηαθήο πξνζηξηβήο (ΤΠ) επηθεληξσκέλεο ζηελ σκνπιάηε ζε ζύγθξηζε 

κε απηέο πνπ δελ είλαη (Bury et al., 2016 ; Reijneveld et al, 2017).  Tα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ππάξρεη εηεξνγέλεηα ζηα κέζα αμηνιόγεζεο. Οη 

κειέηεο όκσο παξόιν πνπ είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα γηα ην πόλν 

ζε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα, δελ ππήξραλ ζεκαληηθά ζηνηρεία πέξα ησλ 6 

εβδνκάδσλ ώζηε λα κειεηεζεί θαη ε επίδξαζε κε θιηληθή ζεκαζία. Δπίζεο δελ 

ππήξρε ζαθήλεηα αλ νη επηθεληξσκέλεο ζηελ σκνπιάηε ζεξαπείεο είλαη 
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απνηειεζκαηηθέο όζν αθνξά ην πόλν θαη ιεηηνπξγηθόηεηα αιιά απηό κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη πεξηέιαβαλ δηαθνξεηηθέο κειέηεο θαη ππήξρε 

εηεξνγέλεηα θαη ζηα κέζα απνθαηάζηαζεο θαη όρη κειέηε μερσξηζηή ησλ 

παξεκβάζεσλ. Γηα πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε έγηλε ζπζηεκαηηθή αλαζθόπεζε από 

ηνπο Saito et al, ην 2018 γηα ηηο παξακέηξνπο πόλν, ιεηηνπξγηθόηεηα, εύξνο 

θίλεζεο θαη δύλακε ζε αζζελείο κε ΤΠ. Φάλεθε θαη εδώ πσο ππάξρεη ζεηηθή 

επίδξαζε από ηηο παξεκβάζεηο ζηελ σκνπιάηε ζε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα ζε 

ζρέζε κε πην γεληθέο εθαξκνγέο γηα πόλν θαη ιεηηνπξγηθόηεηα. ρεηηθά κε ηε 

ζηάζε, ην κήθνο ηνπ ειάζζσλ ζσξαθηθνύ θαη ηε δύλακε ζηνπο κύεο ηνπ πεηάινπ 

ζηξνθέσλ θάλεθε πσο δελ ππήξρε αιιαγή κεηαμύ ησλ παξεκβάζεσλ. Απηό 

κπνξεί λα νθείιεηαη γηαηί ε ζπζηεκαηηθή απηή αλαζθόπεζε κειέηεζε θαη 

παξεκβάζεηο πνπ είλαη παζεηηθέο όπσο ην taping θαη ε θηλεηνπνίεζε σκνπιάηεο 

νη νπνίεο δελ έρνπλ ην ίδην απνηέιεζκα καθξνρξόληα ζε ζρέζε κε ηελ άζθεζε 

πνπ ηα απνηειέζκαηά ηεο δηαηεξνύληαη (Desjardins et al., 2015). Οη 

θπζηθνζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζεξαπεπηηθή άζθεζε ζα 

πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 8-12 εβδνκάδσλ ζε αζζελείο κε πόλν ζρεηηδόκελν 

κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ γηα βειηίσζε ζην πόλν θαη ιεηηνπξγηθόηεηα γη‘απηό 

θαη ε ζπζηεκαηηθή αλαζθόπεζε  ησλ Saito et al., 2018 δελ θάιπςε απηό ην 

θνκκάηη. 

Γελ ππάξρεη κέρξη ζηηγκήο πξόζθαηα ζηελ αξζνγξαθία ζπζηεκαηηθή 

αλαζθόπεζε γηα αζζελείο κε πόλν ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ θαη 

παξεκβάζεηο ελεξγεηηθέο γηα ηελ σκνπιάηε όπσο αλαθέξζεθε.. Φαίλεηαη όκσο 

κέζα από ηελ αξζξνγξαθία πσο ε ζέζε θαη ε θίλεζε ηεο σκνπιάηεο 

επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο σκηθήο δώλεο λα είλαη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο 

ζην πόλν ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ νπόηε ε ελεξγεηηθή ζεξαπεία 

έπξεπε λα ειεγρζεί (Seitz et al., 2011; Scott et al., 2015; Fu et al., 2018).   
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θνπόο ζπζηεκαηηθήο αλαζθόπεζεο 

 

 θνπόο ηεο ζπζηεκαηηθήο αλαζθόπεζεο ήηαλ  ε απάληεζε ζην εξώηεκα   

θαηά πόζν ε ζεξαπεία γηα ηε δπζιεηηνπξγία ηεο σκνπιάηεο κέζσ ηεο 

θηλεζηνζεξαπείαο ε νπνία είλαη ελεξγεηηθή ζεξαπεία επεξεάδεη ηελ έθβαζε ησλ 

ζπκπησκάησλ ζε  πόλν ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ αιιά θαη πην 

απνηειεί ην θαηαιιειόηεξν πιάλν ζεξαπείαο γηα ζπκπησκαηηθά άηνκα.   

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ  

Αλαδήηεζεο Bηβιηνγξαθία 

Ζ εύξεζε πεγώλ έγηλε κε αλαδήηεζε ειεθηξνληθήο αξζξνγξαθίαο, ζρεηηθά 

κε ην ζέκα ηεο κειέηεο, ζηηο εμήο βάζεηο δεδνκέλσλ : CINAHL (από ην 1982 έσο 

θαη Ηαλνπξίνπ 2018), Μedline (από 1966 έσο θαη Ηαλνπάξην 2018), Pedro (1999 

έσο θαη Ηαλνπάξην 2018), Academic Search Complete (από 1975 έσο θαη 

Ηαλνπάξην 2018), Sport Discuss (από 1990 έσο θαη Ηαλνπάξην 2018). 

Οη ιέμεηο θιεηδηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ νη παξαθάησ ζύκθσλα θαη 

κε ηνλ πίλαθα αλαδήηεζεο γηα ηηο κεραλέο όπνπ γίλεηαη κεζνδνινγηθά. Γηα ηηο 

ππόινηπεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ίδηεο ιέμεηο θιεηδηά. Δπίζεο ζα έπξεπε όιεο νη 

κειέηεο πξνο αλαδήηεζε λα είλαη RCT (randomised clinical trial) (Πίλαθαο 2.1.). 

  Πίλαθαο 2.1. ηξαηεγηθή αλαδήηεζεο 

 ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ ΑΡΗΘΜΟ 

ΑΝΑΕΖΣΖ 

ΑΝΔΤΡΔΘΔΗΔ  

ΜΔΛΔΣΔ 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

MEΛΔΣΖ 

Scapula dyskinesis OR scapula dyskinesia OR 

scapulothoracic joint OR scapulothoracic disorder OR 

scapulothoracic dysfunction OR scapular kinematics 

#1 9606 

ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ Impingement syndrome OR rotator cuff tendinopathy OR 

rotator cuff tendonitis OR subacromial impingement OR 

subacromial pain syndrome OR shoulder pain OR 

shoulder pain related rotator cuff 

#2 8676 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ Therapeutic exercise OR exercise OR rehabilitation OR 

stabilize OR concentric OR eccentric OR kinetic control 

OR kinetic chain OR treatment OR physiotherapy 

#3 12303 

TEΛΗΚΖ 

ΑΝΑΕΖΣΖΖ 

#1 ΑΝD #2 AND #3  380 
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Δπηινγή Μειεηώλ 

 

Σα άξζξα πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηε κειέηε ήηαλ ηπραηνπνηεκέλεο 

ειεγρόκελεο κειέηεο (randomized controlled clinical trials –RCTs).  Έπξεπε λα 

ππήξρε ηπραία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο θαη λα ππήξρε ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ 

νκάδσλ (π.ρ. νκάδα ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ζε ζύγθξηζε κε ςεπδνθάξκαθν-

placebo, κε νκάδα ειέγρνπ ή νκάδα άιιεο ζεξαπείαο σο ειέγρνπ).  Ζ γιώζζα 

δεκνζίεπζεο ησλ κειεηώλ λα ήηαλ ε Αγγιηθή. 

Γηα ηελ εύξεζε ησλ άξζξσλ θαη ηελ απάληεζε ηνπ εξεπλεηηθνύ 

εξσηήκαηνο ζύκθσλα κε ην ζύζηεκα PICO (Population, Problem, Intervention, 

Comparison, Outcome) επηιέρζεθαλ ηα θξηηήξηα απνθιεηζκνύ θαη εηζαγσγήο. 

Κξηηήξηα Δηζαγωγήο 

 

 Οη κειέηεο έπξεπε λα  είραλ δηεμαρζεί ζε αλζξώπνπο ειηθίαο άλσ ησλ 18 

εηώλ ελήιηθεο νη νπνίνη λα εκθαλίδνπλ πόλν ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ 

ζηξνθέσλ, γηαηί ζε απηό ην πιεζπζκό παξνπζηάδεηαη (Sanchez et al., 

2016) 

 Οη κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ παξέκβαζε έπξεπε λα αθνξνύζαλ ηε ζεξαπεία 

ζρεηηθά κε ηε   δπζθηλεζία ηεο σκνπιάηεο  δειαδή ηε δηαηαξαρή ηνπ 

θηλεηηθνύ ειέγρνπ ηεο σκνπιάηεο θαηά ηελ αλύςσζε ηνπ βξαρηνλίνπ 

(Postacchini et al., 2013) 

 Ζ παξέκβαζε έπξεπε λα ζπγθξίλεηαη κε άιιε ζεξαπεία, placebo ή κε 

θακία ζεξαπεία θαη λα αθνξνύζε ηε ζεξαπεπηηθή άζθεζε κε επηθέληξσζε 

ζηελ σκνπιάηε (McQuade et al.,2016) 

 Ζ έθβαζε ησλ κειεηώλ αθνξνύζε  ζπκπησκαηνινγία ζρεηηθά κε ΠΠ 

(Kevshavarz et al., 2017)  
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Κξηηήξηα Απνθιεηζκνύ 

 

 Έξεπλεο πνπ αθνξνύζαλ δηαθνξεηηθέο παζήζεηο θαη ην δείγκα 

απνηεινύληαλ από άηνκα κε πόλν ζηνλ ώκν ιόγσ απηώλ όπσο 

παγσκέλνο ώκνο, απρελαιγία απνθιείνληαλ (  Bury et al., 2016) 

 Δπίζεο απνθιείνληαλ κειέηεο κε παξεκβάζεηο δηαθνξεηηθέο από απηέο 

πνπ αλαθέξζεθαλ ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε αλαζθόπεζε όπσο taping, 

θηλεηνπνίεζε, ειεθηξνζεξαπεία  

 πνηεο δελ ήηαλ ζηελ ειιεληθή ή  αγγιηθή γιώζζα 

 Έξεπλεο ζε δώα 

 Μειέηεο πνπ δελ ήηαλ ηπραηνπνηεκέλεο θιηληθέο κειέηεο (Saito et al., 2018) 

 

Ζ επηινγή ησλ κειεηώλ έγηλε ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα απνθιεηζκνύ 

εηζαγσγήο πνπ αλαθέξζεθαλ θαη έπεηηα αθνινπζήζεθαλ ηα παξαθάησ βήκαηα : 

• Όζηεξα από ηελ θαηάιεμε ζηνλ ηειηθό αξηζκό άξζξσλ, έγηλε έιεγρνο 

ηίηινπ, πεξηιήςεσλ θαη απνθιεηζκόο απηώλ πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα.  

• Αθαηξέζεθαλ ηα δηπιόηππα άξζξα. 

• Έγηλε επηζθόπεζε ησλ άξζξσλ από δύν εξεπλεηέο. Γελ ρξεηάζηεθε ηξίηνο 

εξεπλεηήο γηα πεξαηηέξσ αμηνιόγεζε.   

•  Έγηλε επηζθόπεζε νιόθιεξσλ ησλ άξζξσλ θαη απνκνλώζεθαλ νη κειέηεο 

πνπ πιεξνύζαλ ηα θξηηήξηα εηζαγσγήο.   

H δηαδηθαζία αλεύξεζεο θαη επηινγήο ησλ κειεηώλ παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα 

ξνήο 

 

Αμηνιόγεζε κεζνδνινγηθήο Πνηόηεηαο Δξεπλώλ 

 

Ζ κεζνδνινγηθή πνηόηεηα ηνπ θάζε RCT αμηνινγήζεθε κε ηα 12 θξηηήξηα 

ηνπ Furlan, et al (2009) (Πίλαθαο 2.2., ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ H). Ζ θάζε έξεπλα γηα θάζε 

θξηηήξην αμηνινγήζεθε κε βάζε ην λαη, όρη, δελ μέξσ, αζαθέο. Γηα λα θαζνξηζηεί ε 
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έξεπλα σο πςειήο πνηόηεηαο έπξεπε λα ζπγθεληξώζεη πνζνζηό ,από ηηο ζεηηθέο 

απαληήζεηο (λαη) > 50%.  

Πίλαθαο 2.2.  Kιίκαθα αμηνιόγεζεο κεζνδνινγηθήο πνηόηεηαο (Furlan et al, 2009)   

Kιίκαθα αμηνιόγεζεο κεζνδνινγηθήο πνηόηεηαο (Furlan et al, 2009) 

1 Μέζνδνο ηπραίαο επηινγήο επαξθήο; 

2 Σύθισζε  ζηελ θαηαλνκή ζεξαπείαο 

3 Οκάδεο παξόκνηεο θαηά ηελ έλαξμε όζνλ αθνξά ηνπο πην ζεκαληηθνύο πξνγλσζηηθνύο δείθηεο; 

4 Ήηαλ νη αζζελείο ηπθισκέλνη κε ηελ παξέκβαζε;  

5 Ήηαλ ν ζεξαπεπηήο ηπθισκέλνο κε ηελ παξέκβαζε;  

6 .Ήηαλ ν αμηνινγεηήο ηπθιόο κε ηελ παξέκβαζε;  

7 Τπήξραλ θξηηήξηα γηα λα απνθεπρζνύλ απώιεηεο ζηελ παξέκβαζε;  

8 Ήηαλ ε ζπκκόξθσζε απνδεθηή ζε όιεο ηηο νκάδεο 

9 Ο ξπζκόο απώιεηαο πεξηγξάθεηαη θαη είλαη απνδεθηόο;  

10 Ήηαλ ε ρξνληθή ζηηγκή ηεο αμηνιόγεζεο απνηειεζκάησλ ζε όιεο ηηο νκάδεο παξόκνηα;  

11 .Ζ αλάιπζε δελ πεξηιακβάλεη πξόζεζε λα γίλεηαη ζεξαπεία ; 

12 Διεπζεξία ζηηο πξνηάζεηο θαη ζηελ αλαθνξά ησλ  κέηξσλ έθβαζεο 

 1 Βαζκόο = Ναη   , 0 Bαζκόο = ρη ή  ? (Αζαθέο) 

Μέγηζην ύλνιν = 12/12 = 100% 

 

Ζ αμηνιόγεζε γηα ηε ζεκαληηθόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ από ηε ζύλζεζε 

ησλ δεδνκέλσλ ζε απηή ηελ αλαζθόπεζε αμηνινγήζεθε κε βάζε ηα 6 θξηηήξηα 

ηνπ Van Tulder et al. (2003). Σν επίπεδν ησλ απνηειεζκάησλ αμηνινγήζεθε σο 

εμήο :  

1. Ηζρπξά απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα: ζεκαληηθά ζεηηθά      

επξήκαηα ζε  πνιιέο ειεγρόκελεο ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο πςειήο πνηόηεηαο. 

2. Μέηξηα ηεθκεξίσζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα: ζεηηθά (ζεκαληηθά) 

επξήκαηα ζηηο πνιιέο ηπραηνπνηεκέλεο ειεγρόκελεο κειέηεο ρακειήο πνηόηεηαο 

ή / θαη θιηληθέο ειεγρόκελεο κειέηεο θαη/ή ζε κία πςειήο πνηόηεηαο. 

3. Πεξηνξηζκέλε ηεθκεξίσζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα: ζεηηθά, ζεκαληηθά 

επξήκαηα κέζα  από κία ρακειήο πνηόηεηαο ηπραηνπνηεκέλε ειεγρόκελε κειέηε 

ή ειεγρόκελε θιηληθή κειέηε 

4. Αληηθξνπόκελεο ελδείμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα: ππάξρνπλ αληηθξνπόκελα 

επξήκαηα ζε ηπραηνπνηεκέλεο ειεγρόκελεο κειέηεο ή θαη θιηληθέο ειεγρόκελεο 

κειέηεο  
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5. Γελ βξέζεθε απόδεημε γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο παξέκβαζεο:  

δελ ππάξρνπλ ηπραηνπνηεκέλεο ειεγρόκελεο κειέηεο ή θαη  ειεγρόκελεο θιηληθέο 

κειέηεο 

6. Ζ ζπλνρή θαη ε πνηόηεηα πξέπεη λα νξηζηνύλ εθ ησλ πξνηέξσλ 

 

 

 

 

 

 

Εηθόλα 2.1.  Επίπεδα Απνδείμεσλ Van Tulder (Van Tulder et al., 2003) 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

ύκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή αλαδήηεζεο κε ηηο ιέμεηο θιεηδηά Scapula 

dyskinesis, scapula dyskinesia, scapulothoracic joint, scapulothoracic disorder, 

scapulothoracic dysfunction, scapular kinematics, impingement syndrome, rotator 

cuff tendinopathy, rotator cuff tendonitis, subacromial impingement, subacromial 

pain syndrome, shoulder pain, shoulder pain related rotator cuff, therapeutic 

exercise, exercise, rehabilitation, stabilize, concentric,eccentric, kinetic control, 

kinetic chain, treatment,  physiotherapy, ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο Pedro, 

CINAHL, Academic Search Complete, Medline, Sportdiscuss βξέζεθαλ 380 

άξζξα, αθαηξέζεθαλ 16 άξζξα γηαηί εηαλ ζπζηεκαηηθέο αλαζθνπήζεηο. Από ηα 

364 αθαηξέζεθαλ νη δηπιόηππεο κειέηεο πνπ ήηαλ 90 θαη απέκεηλαλ 274. Όζηεξα 

από αλάγλσζε ηίηινπ απέκεηλαλ 25 άξζξα θαη πξνζηέζεθε επίζεο 1 από 

ζπζηεκαηηθή αλαζθόπεζε. Σέινο ύζηεξα από αμηνιόγεζε ησλ άξζξσλ ζύκθσλα 

κε ηα θξηηήξηα επηινγήο θαη απνθιεηζκνύ βξέζεθαλ 6 ηπραηνπνηεκέλεο 

ειεγρόκελεο κειέηεο (RCT‘s) (Γηάγξακκα Ρνήο 1), ζρεηηθά κε ηε ζεξαπεπηηθή 

άζθεζε κε επηθέληξσζε ζηελ σκνπιάηε. (Πίλαθαο 2.3.) (Turgut et al, 2017; Αytal 

et al, 2015; Moezy,  Sepehrifar, Solaymani Dodaran, 2014; Shah, Jayshree and 

Khant 2014; Struyf, et al, 2012 ; Bakurt, et al, 2012). 



74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 2.1.  Δηάγξακκα Ρνήο    

\ 

 

Πίλαθαο 2.3. Κιηληθέο κειέηεο θπζηθνζεξαπεπηηθώλ παξεκβάζεσλ κε επηθέληξσζε ζηελ 

σκνπιάηε 
ΓΔΓΟΜΔΝΑ – RCTs – Θεξαπεία επηθεληξσκέλε ζηελ Χκνπιαηνζσξαθηθή δηάξζξσζε 

 

πγγξαθείο Γείγκα Μέζνδνο 

Θεξαπείαο 

Μέηξα έθβαζεο Παξάκεηξνη Απνηειεζκαηηθόηεηα θνξ 

Turgut et 
al, 2017 

30 άηνκα 
 34 +/- 7 εηώλ 
  
SIS  
 
+6 εβδ πόλν ζηνλ ώκν 
 
Ηαηξηθή Γηάγλσζε 
 
Θεηηθά ηεζη : Νeer, 
Hawkins, επώδπλν ηόμν, 
επώδπλε απαγσγή, 
θάκςε , έμσ ζηξνθή κε 
αληίζηαζε θαη απαγσγή 
 
Γπζθηλεζία σκνπιάηεο 
 
Δπαηζζεζία ζηε 
ςειάθεζε 
 
  
Δπώδπλε ηζνκεηξηθή 

Oκάδα- 
παξέκβαζεο - Π 
 15 άηνκα 
 
Οκάδα –ειέγρνπ 
– Δ  
 15 άηνκα 
 
 

Αλάιπζε 3D 
Kίλεζεο MOTION 
MONITOR 
SOFTWARE 
 
Λεηηνπξγηθόηεηα 
(SPADI)  
 
Πόλνο - VAS (0-
10) 
 
 
   
Aμηνιόγεζε 
6, 12,εβδ θαη ζην 
ηέινο 
  

Οκάδα Π 
 
ΑΚΑ ΚΚΑ 
αζθήζεηο 
ζηαζεξνπνίεζεο 
σκνπιάηεο 
πξννδεπηηθά  
 
 
Eλδπλάκσζε 
πεηάινπ ζηξνθέσλ  
 
Γηαηάζεηο 
ειάζζσλ 
ζσξαθηθνύ, πιαηύ 
ξαρηαίνπ , 
αλειθηήξα 
σκνπιάηεο, 
απηνδηαηάζεηο 
  
Οκάδα Δ  
Γεληθή 

Καη ζηηο δύν  νκάδεο  
ππήξρε βειηίσζε ζην 
SPADI (θαη ζην 
λπρηεξηλό πόλν θαη 
ζηηο θαζεκεξηλέο 
ιεηηνπξγίεο  
Με επίδξαζε ηνπ 
ρξόλνπ 
 
ηελ νκάδα 
παξέκβαζεο ππήξρε 
κεγαιύηεξε βειηίσζε 
(p<0,05)    όζν αθνξά 
ηε θηλεκαηηθή 
σκνπιάηεο ζην 
ελδηάκεζν θαη ζηηο 12 
εβδνκάδεο.   
 
 
Ζ σκνπιάηε είρε 
θαιύηεξε θίλεζε θαη 
ελεξγνπνίεζε όζν 

11/12 92% 
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απαγσγή  
 
Quick Dash >20  
 
 
Πόλνο  > 6 κήλεο  
(2-8/10 VAS) 

ελδπλάκσζε ώκνπ 
κε ιάζηηρα  
 
Γηαηάζεηο όπσο 
ζηελ νκάδα Π  
 
 
 
12 εβδνκάδεο  
παξέκβαζε 
 
 

αθνξά ηελ άλσ θαη 
έμσ ζηξνθή θαη ηελ 
θάησ θιίζε ηεο 
σκνπιάηεο κε ηε 
πάξνδν ηεο 
ζεξαπείαο ρσξίο 
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 
δηαθνξά κεηαμύ ησλ 
νκάδσλ (p>0,05) 

Αytar  et al. 
(2015) 

66 άηνκα 
 
15Α 51Γ 
 
52 +/- 4 εηώλ 
 
SAIS 
 
Γηάγλσζε θπζηάηξνπ 
 
 
Θεηηθά ηεζη : Νeer, 
Hawkins, επώδπλν ηόμν 
 
 
Δπαηζζεζία ζηε 
ςειάθεζε 
  
 
Δπώδπλε ηζνκεηξηθή 
απαγσγή  
 
Quick Dash >20  
 
 
Πόλνο  > 6 κήλεο  
(2-8/10 VAS) 

Οκάδα SM 
θηλεηνπνηεζε 
σκνπιαηεο 
22 άηνκα 
 
 
Οκάδα 
SSMsham 
(placebo 
θηλεηνπνίεζε) 22 
άηνκα  
 
 
Οκάδα SE 
Άζθεζε κε 
επίβιεςε 
δηαηάζεηο θαη 
ελδπλάκσζε 
κπώλ σκηθήο 
δώλεο 
 22 άηνκα 

Λεηηνπξγηθόηεηα - 
QUICK DASH  
 
  
Πόλνο  - VAS (0-
10), λπρηεξηλόο, 
εξεκία, 
δξαζηεξηόηεηα 
 
 
  
ROM ώκνπ – 
Γσληόκεηξν   
 
 
Iθαλνπνίεζε : 7 
point Likert scale   
 
 
 
Aμηνιόγεζε 
Αξρή θαη   2ε, 3ε, 
7ε 11ε εβδ 

Πξηλ παξέκβαζε : 
Θεξκό επίζεκα θαη 
TENS  
 
Oκάδα- SM 
θηλεηνπνίεζε 
σκνπιάηεο δηα 
ρεηξόο   
 
Oκάδα –SSMsham 
placebo  
θηλεηνπνίεζε   
 
 
Oκάδα – SE -
Άζθεζε κε 
επίβιεςε  
θαη Γηαηάζεηο   
 
Δλδπλάκσζε 
κπώλ σκηθήο 
δώλεο   
 
ε όιεο ηηο νκάδεο 
εθπαίδεπζε 
αζζελή θαη νδεγίεο 
γηα 
θαζεκεξηλόηεηα   
 
 
2θνξέο ηελ 
εβδνκάδα γηα 3 
εβδνκάδεο. 

 
Γηάξθεηα 
ζεξαπείαο 12 
ιεπηά 
 
 

Κακία δηαθνξά κεηαμύ 
ησλ γθξνππ (ζε όιεο 
ηηο εβδνκάδεο 
αμηνιόγεζεο gia 
DASH (p=0,75), πόλν 
(p>0,05), θάκςε 
(p=0,65), έμσ ζηξνθή 
(p=0,63) θαη έζσ 
ζηξνθή (p=0,19). 
 
Mε ηε πάξννδν ηεο 
ζεξαπείαο απμήζεθε ε 
θίλεζε, ε 
ιεηηνπξγηθόηεηα θαη 
κεηώζεθε ν πόλνο θαη 
ζηηο 2 νκάδεο 
(P<0,001) 
 
Σάζε γηα βειηίσζε 
ηθαλνπνίεζεο ζηηο 
νκάδεο θηλεηνπνίεζεο 
σκνπιάηεο θαη 
άζθεζεο κε δηαηάζεηο 
αιιά κε ζεκαληηθή 
(p>0,5) 
 

 
 

Moezy,  
Sepehrifar, 
Solaymani 
Dodaran, 
(2014) 

72 άηνκα 
 
48 +/- 8 εηώλ 
SIS (πόλνο >1 κήλα  
 
ζεηηθά ηεζη 
Neer,Hawkins,επσδπλν 
ηόμν, empty can test  
 
Δπαηζζεζία ςειάθεζεο 
ηέλνληα 
 
 επώδπλε θάκςε, 
απαγσγή θαη έμσ 
ζηξνθή 

Οκάδα-  ET 
(exersice 
therapy) 33 
άηνκα 
 
Οκάδα – PT 
(physical 
therapy) 35 
άηνκα 
 

Πόλνο :VAS 0-10 
 
ROM : Όπηηα έμσ 
ζηξνθή, 
απαγσγή θαζηζηή 
-γσληόκεηξν 
 
FHP 
 
Πξνβνιή 
θεθαιήο- 
θσηνκεηξία  
 
Μέηξεζε 
Μεζνζσξαθηθήο 
θύθσζεο   
 
FSP  
 

ΔΣ = επεμήγεζε,   
πξνζέξκαλζε ζε 
δηάδξνκν, 
απνθπγή άιισλ 
αζθήζεσλ θαη 
έληνλσλ 
θαζεκεξηλώλ 
θηλήζεσλ  
 
Α) αζθήζεηο κε 
Theraband, PNF, 
αζθήζεηο κπώλ 
σκνπιάηεο, 
πξννδεπηηθόηεηα 
 
Β)Αζθήζεηο 
ζηαζεξνπνίεζεο 
σκνπιάηεο ζε 
Swiss ball (T,Y,W), 

Γηα ET κεηά ηε 
ζεξαπεία, βειηίσζε 
γηα ηηο εθβάζεηο : 
πόλνο, έμσ ζηξνθή, 
απαγσγή, πξνβνιή 
ώκνπ, κήθνο ειάζζσλ 
ζηξνγγύινπ (p<0,05) 
 
Γηα PΣ   βειηίσζε γηα 
όιεο ηηο παξακέηξνπο   
κεηά ηε ζεξαπεία 
(p<0,05) εθηόο από 
ζηξνθή σκνπιάηεο 
θαη ζπκκεηξία 
 
ηαηηζηηθώο ζεκαληηθή 
βειηίσζε  p<0.05 γηα 
νκάδα ET ζε 
απαγσγή, έμσ 

100% (12/12) 
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ηξνθή 
Χκνπιάηεο – 
Τπνινγηζκόο 
νξίσλ ηεο κε 
ράξαθα 
 
Μήθνο Διάζζσλ 
ζσξαθηθνύ   
 
 
Mέηξεζε πξηλ θαη 
κεηά 
 

clock 3,6,9,12,   
θηλαηζζεζία  
Αζθήζεηο 
Διαζηηθόηεηαο -   
 
Οκάδα PT = 
ηξνραιία, αζθήζεηο 
ROM  
 
ζεξαπεία κε 
ππέξπζξεο  
 
ΣΔΝS  
 
U/S  
 
 
3 θνξέο ηελ 
εβδνκάδα γηα 6 
εβδνκάδεο. 
  
 

ζηξνθή θαη FST, FHP 
 
Μεζνζσξαθηθή 
θύθσζε, ειάζζσλ 
ζσξαθηθή κε θαιύηεξα 
απνηειέζκαηα γηα ηελ 
ET 
 
Τπήξρε βειηίσζε 
πόλνπ θαη ζηηο δύν 
νκάδεο κε θακία 
δηαθνξά κεηαμύ ηνπο 
(p=0,58) 
.  
Tόζε γηα βειηίσζε 
ζηξνθήο σκνπιάηεο 
θα ζπκκεηξίαο γηα ηελ 
ET αιιά κε ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθή (p=0,18, 
p=0,58) 
 

Shah, 
Jayshree 
and Khant 
(2014) 

60 άηνκα 
 
31Α 29Γ 
 
46,9 εηώλ 
 
SIS , ζεηηθά ηεζη Neer 
θαη Hawkins,επώδπλν 
ηόμν 
 
Δπαηζζεζία ςειάθεζεο 
ηέλνληα   
 
Δπώδπλε ηζνκεηξηθή 
απαγσγή  

Οκάδα-   
ειέγρνπ 
(ζπληεξεηηθή 
ζεξαπεία)  (30 
άηνκα) 
 
Οκάδα 
παξέκβαζεο 
(καδί κε 
αζθήζεηο 
ζηαζεξνπνίεζεο 
σκνπιάηεο) (30 
άηνκα) 
 

Πνλνο θαη 
Λεηηνπξγηθόηεηα 
SPADI  
  
Πόλνο :VAS 0-10 
 
 (LSST) 
 
Μέηξεζε πξηλ θαη 
κεηά ηηο 4 
εβδνκάδεο 
ζεξαπείαο 

1
ε
 νκάδα-   

ειέγρνπ 
(ζπληεξεηηθή 
ζεξαπεία) 
πξννδεπηηθή 
ελδπλάκσζε 
ώκνπ, δηαηάζεηο,  
αζθήζεηο κε 
ηξνραιία θαη 
ξάβδν 
 
2

ε
 νκάδα –

παξέκβαζεο, καδί 
κε αζθήζεηο 
ζηαζεξνπνίεζεο 
σκνπιάηεο 
 
Καζεκεξηλά γηα 4 
εβδνκάδεο 

ηαηηζηηθώο ζεκαληηθή 
(p<0.05) βειηίσζε θαη 
ζηηο δύν νκάδεο γηα 
ηελ αμηνιόγεζε 
SPADI, LSST θαη 
κείσζε πόλνπ ζηε 
θιίκαθα VAS. 
 
ηελ νκάδα 
παξέκβαζεο  ε 
βειηίσζε απηή ήηαλ 
θαιύηεξε από όηη ζηελ 
νκάδα ειέγρνπ. 

8/12   68% 

 

Struyf, et al 
(2012) 

22 ΑΣΟΜΑ 
 
10

 
Α 12Γ 

 
45,5+/-14   
 
SIS ζπκπησκαηνινγία 
γηα ηηο ηειεπηαίεο 30 
κέξεο δηάγλσζε από 
ηαηξό 
 
Hawkins, Neer , Jobes  
ζεηηθό 
 
Ίζσο δπζθηλεζία 
σκνπιάηεο 
 

Oκάδα-  
Παξέκβαζεο 10 
άηνκα (5Γ 5

 
Α) 

 
Oκάδα –  control 
group (7Γ 5

 
Α) 

 

Λεηηνπξγηθόηεηα : 
SDQ 
 
Πόλνο : VNRS 0-
10, VAS  0-10 
 
Θέζε θαη 
δπζθηλεζία 
σκνπιάηεο 
(παξαηήξεζε) 
 
FSP  
 
  
Μήθνο ειάζζσλ 
Θσξαθηθνύ  
 
Άλσ ζηξνθή 
σκνπιάηεο κε 
θιηζηόκεηξν ζε 
45

ν
 – 90

ν
 θαη 135

ν
 

απαγσγή 
 
ΚΜRT Kinetic 
Medial Rotation 
test 
 
Iζoκεηξηθή 
δύλακε κε 

1
ε
 νκάδα-  

πεηξακαηηθή  
Α.Παζεηηθή 
θηλεηνπνίεζε 
σκνπιάηεο  
 
B. Γηαηάζεηο  
 
Γ.Γηάηαζε 
ειάζζσλ 
ζσξαθηθνύ  
 
Γ.Δθκάζεζε θαη 
επαλεθπαίδεπζε 
θηλεηηθνύ ειέγρνπ 
θαη νπδέηεξεο 
ζέζεο σκνπιάηεο 
 
Άζθεζε ζην ζπίηη 
θαζεκεξηλά όζν 
γίλεηαη γηα 
ζηαζεξνπνίεζε 
σκνπιάηεο , 
δηαηάζεηο  
 
 
 
2

ε
 νκάδα –  control 

group   έθθεληξε 

ηαηηζηηθώο ζεκαληηθή 
(p<0.05) βειηίσζε ζην   
SDQ κεηά ηε 
ζεξαπεία 
πεξηζζόηεξν γηα ηελ   
νκάδα παξέκβαζεο .  
 
ην follow up θαη νη 
δύν είραλ βειηίσζε  
 
Ο πόλνο κεηώζεθε 
(p<0.05) ζην Neer 
Test. Empty θαη 
Hawkins είραλ 
βειηίσζε αιιά όρη 
ζεκαληηθά γηα ηελ  
νκάδα παξέκβαζεο 
 
 
 
Γηα ηε  νκάδα 
παξέκβαζεο 
βειηηώζεθε ν πόλνο 
ηδηαίηεξα ζηε 
μεθνύξαζε ζύκθσλα 
κε θιηκαθα VAS. 
 
Κακία δηαθνξά ζηελ 
ηζνκεηξηθή δύλακε 

58% 7/12 
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δπλακόκεηξν 
ρεηξόο ζε ζέζε 
Jobes test 90o  
 
Μέηξεζε πξηλ 
κεηά ηηο 4 -8 
εβδνκάδεο θαη 
follow up ζηηο 12 
εβδνκάδεο 

άζθεζε γηα πέηαιν 
ζηξνθέσλ  
 
πξννδεπηηθά κε 
ιάζηηρα  
 
Άζθεζε έθθεληξε 
κε ιάζηηρα θαη ζην 
ζπίηη.  
 
Πξννδεπηηθά 
Κηλεηνπνίεζε 
γιελνβξαρηόληαο 
άξζξσζεο 
πνιπθαηεπζπληηθή  
 
Δγθάξζηα κάιαμε 
ζηε πεξηνρή ηνπ 
ππαθξσκηαθνύ 
ρώξνπ  
 
U/S  
.  
3 ζπλεδξίεο ηεο 
εβδνκάδα, ζε 4-8 
εβδνκάδεο. 
ύλνιν 9 
ζπλεδξίεο. 

 
Κακία δηαθνξά ζην 
ξπζκό θαη ζέζε  
σκνπιάηεο θαη ζην 
κήθνο ηνπ ειάζζνλνο 
ζσξαθηθνύ. 
 

Baskurt, et 
al (2012) 

40 άηνκα 
 
51 +/- 10εηώλ 
 
SIS  δηάγλσζε από 
ηαηξό (Neer I θαη ΗΗ) 
 
Πόλνο ζε Neer, 
Hawikins, Jobes test 
 
Δπηβεβαίσζε κε 
αθηηλνγξαθία θαη 
δηαγλσζηηθό U/S  

1
ε
 νκάδα-  20 

άηνκα - 
ελδπλάκσζε θαη 
δηαηάζεηο 
 
2

ε
 νκάδα – 20 

άηνκα -   
αζθήζεηο 
ζηαζεξνπνίεζεο 
σκνπιάηεο  
  

Πόλνο :VAS 0-10 
 
ROM θηλήζεηο 
ώκνπ: 
ειεθηξνληθό 
γσληόκεηξν  
 
Γύλακε κπώλ 
πεηάινπ 
ζηξνθέσλ θαη 
κπώλσκνπιάηεο 
Γπλακόκεηξν 
ρεηξόο θαη κπτθά 
ηεζη 
 
Αίζζεζε ζέζεο 
ηεο άξζξσζεο : 
Joint positional 
sense - 
θιηζηόκεηξν γηα 
θηλήζεηο – έζσ, 
έμσ ζηξνθή 
 
LSST 
 
WORC - 
Λεηηπνξγηθόηεηα 
 
HRQOL - 
πνηόηεηα δσήο 
 
Mέηξεζε πξηλ θαη 
κεηά ηηο 6 
εβδνκάδεο 
 

1
ε
 νκάδα-  

ελδπλάκσζε θαη 
δηαηάζεηο 
 
Αζθήζεηο πεηάινπ 
θαη  δειηνεηδή. 
 
 
2

ε
 νκάδα –  

ζηαζεξνπνίεζεο 
σκνπιάηεο 
Πξόζζεζε : PNF 
σκνπιάηεο, θαη 
αζθήζεοη 
ζηαζεξνπνίεζεο 
σκνπιάηεο   
 
Κηλεηνπνίεζε 
γιελνβξαρηόληαο 
άξζξσζεο 
πνιπθαηεπζπληηθή   
 
Πξννδεπηηθόηεηα 
Οδεγίεο θαη ζηηο 
δύν γηα εξγνλνκία. 
 
ρη αλύςσζε 
πέξα ησλ 70

ν
 

,απιέο 
δξαζηεξηόηεηεο, 
βνήζεηα ζε βάξε 
 
 
3 θνξέο ηελ 
εβδνκάδα γηα 6 
εβδνκάδεο κε 
επίβιεςε 

Καηο ηηο δύν νκάδεο 
ππήραλ ζηαηηζηηθώο 
ζεκαληηθά (p<0.05) 
απνηειέζκαηα ζε όιεο 
ηηο παξακέηξνπο κεηά 
ηε ζεξαπεία. 
 
Ζ δύλακε ησλ κπώλ 
ηεο σκνπιάηεο 
βειηηώζεθε κόλν ζηε 
νκάδα 
ζηαζεξνπνίεζεο 
(p<0.05). 
 
Βειηίσζε ηεο 
δπζθηλεζίαο 
σκνπιάηεο ζηε 2

ε
   

 
Βειηίσζε (p<0.05)  
ηεο αίζζεζεο ζέζεο 
θαη ηνπ LSST ζε 45

ν
 , 

90
ν
 απαγσγήο, έζσ 

θαη έμσ ζηξνθή ζε 
ζύγθξηζε κε ηε 1

ε
 

νκάδα. 

58% 7/12 

 SPADI = Shoulder Pain and Disability Index     

 QUICK DASH = Quick Disability Arm and Shoulder Hand 11 Items 

 ROM= Range of Motion 

 FHP = Forward headposture 
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 FSP = Forward Shoulder Protraction 

 VAS = Visual Analogue Scale 

 PT = Physical Therapy 

 ET= Exercise Therapy 

 TENS = Transcutaneous electrical nerve stimulation 

 A= Άληξεο 

 Γ= Γπλαίθεο 

 SIS = Shoulder impingement syndrome 

 SDQ – Shoulder Disability  Questionnaire – 16 items 

 VNRS – Visual Numeric Rate Scale 0-10 

 ΚΜRT Kinetic Medial Rotation test 

 LSST = Lateral Scapular Slide Test  

 WORC = Western Ontario Rotator Cuff Index 

 HRQOL = health related quality of life 
 

 

Μεζνδνινγηθή Πνηόηεηα 

 

ε όιεο ηηο κειέηεο ππήξρε ζύγθξηζε ηεο νκάδαο παξέκβαζεο κε νκάδα 

ειέγρνπ είηε κε νκάδα δηαθνξεηηθήο παξέκβαζεο.    

Σα 6 RCΣs όπσο θαίλεηαη είλαη πςειήο πνηόηεηαο (>50%) γηα ηα θξηηήξηα 

ηνπ Furlan (2009). (Πίλαθαο 2.4).    

Πίλαθαο 2.4.  Kιίκαθα αμηνιόγεζεο κεζνδνινγηθήο πνηόηεηαο ησλ 

ζπκπεξηιακβαλόκελσλ ζηελ έξεπλα ειεγρόκελσλ ηπραηνπνηεκέλσλ κειεηώλ (Furlan et 

al, 2009) 

Kιίκαθα αμηνιόγεζεο κεζνδνινγηθήο πνηόηεηαο   
Μειέηε 1.Μέζνδνο 

ηπραίαο 

επηινγήο 

επαξθήο; 

2.Σύθισζε  

ζηελ 

θαηαλνκή 

ζεξαπείαο; 

 

3.Οκάδεο 

παξόκνηεο 

ζηελ έλαξμε 

όζνλ αθνξά 

ηνπο πην 

ζεκαληηθνύο 

πξνγλσζηηθν

ύο δείθηεο;  

 

4. Ήηαλ νη 

αζζελείο 

ηπθισκέλνη 

κε ηελ 

παξέκβαζε;  

 

5. Ήηαλ ν 

πάξνρνο ηεο 

ζεξαπείαο 

ηπθισκέλνο 

κε ηελ 

παξέκβαζε;  

 

6.Ήηαλ ν 

αμηνινγεηήο 

ηπθιόο κε 

ηελ 

παξέκβαζε;  

 

7. Τπήξραλ 

θξηηήξηα γηα 

λα 

απνθεπρζνύ

λ απώιεηεο 

ζηελ 

παξέκβαζε;  

 

8.Ήηαλ ε 

ζπκκόξθσζε 

απνδεθηή ζε 

όιεο ηηο 

νκάδεο 

9.Ο ξπζκόο 

απώιεηαο 

πεξηγξάθεηαη 

θαη είλαη 

απνδεθηόο;  

 

10. Ήηαλ ε 

ρξνληθή 

ζηηγκή ηεο 

αμηνιόγεζεο 

απνηειεζκάη

σλ ζε όιεο 

ηηο νκάδεο 

παξόκνηα;  

 

11.Ζ 

αλάιπζε δελ 

πεξηιακβάλεη 

πξόζεζε λα 

γίλεηαη 

ζεξαπεία ; 

 

12. 

Διεπζε

ξία ζηηο 

πξνηάζ

εηο θαη 

ζηελ 

αλαθνξ

ά ησλ  

κέηξσλ 

έθβαζε

ο 

 

θνξ 

/12 

θνξ /100 
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   11/12 

      

 

 

 

     8/12 

 

90% 

 

 

100% 

 

 

58% 

 

 

 

58% 

 

 

92% 

 

 

 

 

67% 

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD011976.pub2/abstract
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(2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

     

 

 

 

        

 

 

      

 

 

 

 

 

+ NAI , - OXI, ? ΑΑΦΔ 

 

πκκεηέρνληεο 

 

ε όιεο ηηο κειέηεο ην είδνο ηνπ πιεζπζκνύ ήηαλ ελήιηθεο άληξεο θαη 

γπλαίθεο ειηθίαο άλσ ησλ 18 εηώλ. Μειέηεζαλ άηνκα κε ΠΠ θαη ζπλέθξηλαλ κε 

δηαρσξηζκό νκάδσλ δηαθνξεηηθέο παξεκβάζεηο.  

Γηάγλσζε 

 

H δηάγλσζε είρε γίλεη από θιηληθή εμέηαζε – θπζηθνζεξαπεπηηθή 

αμηνιόγεζε.  ε θάπνηεο κειέηεο νη αζζελείο είραλ θαη παξαπεκπηηθό ή έγηλε 

εμέηαζε από ηαηξό (Turgut et al, 2017, Αytal et al, 2015 ; Struyf, et al, 2012, 

Bakurt, et al, 2012). Γηα ηε δηάγλσζε δηαπηζηώζεθε ε παζνινγία κε αθηηλνγξαθία 

θαη κε δηαγλσζηηθό ππέξερν (U/S) αιιά απηό έγηλε κόλν ζε κία έξεπλα από ηνπο 

Bakurt et al 2012. Γηα ηε δηάγλσζε πόλνο ζρεηηδόκελνο κε ην πέηαιν ησλ 

ζηξνθέσλ ζα έπξεπε λα πιεξείηαη θάπνηνο αξηζκόο θξηηεξίσλ, ζπλήζσο 3 από 

ηα 5 ζεκεία. Σα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο παξαπάλσ έξεπλεο ήηαλ λα 

είλαη ζεηηθέο ηνπιάρηζηνλ δύν ή όιεο νη θιηληθέο δνθηκαζίεο Neer, Hawkins 

επώδπλν ηόμν (Turgut et al., 2017; Aytar et al., 2015; Moezy et al., 2014 Shah, 

Jayshree and Khant 2014) θαη ζε θάπνηεο κόλν νη Neer, Hawkins. Άιιεο κειέηεο 

ζπκπεξηέιαβαλ ην Jobes test (Sruyf et al.,2012; Bakurt et al., 2012). Δπίζεο 

έπξεπε λα ππήξρε πόλνο ζηε πεξηνρή, επαηζζεζία ζηε ςειάθεζε ηνπ ηέλνληα 

(Σurgut et al., 2017; Aytar et al., 2015, Moezy et al., 2014 ; Shah et al., 2014) 

πόλνο ή αδπλακία ζηελ έμσ ζηξνθή ελεξγεηηθά ή θαη κε αληίζηαζε, πόλνο ζηελ 

θάκςε ή απαγσγή ηνπ βξαρηνλίνπ (Shah et al., 2014 ; Turgut et al., 2017 ; Moezy 

et al., 2014), επώδπλε ηζνκεηξηθή απαγσγή (Aytar et al., 2015 ; Shah et al., 

2014). Ο πόλνο ζε θάπνηεο κειέηεο είρε θαζνξηζηεί ζπγθεθξηκέλα σο θξηηήξην 
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έπξεπε λα είλαη πάλσ από 2-8  ζηε θιίκαθα VAS γηα ηνπο Αytal et al.,  2015. 

ρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ρξεζηκνπνηήζεθε γηα επηινγή δείγκαηνο ε θιίκαθα 

DASH πνπ έπξεπε λα έρεη ζθνξ κεγαιύηεξν από 20. (Turgut et al, 2017). ε όιεο 

ππήξραλ θαη ηα θξηηήξηα απνθιεηζκνύ εάλ ππήξρε ζπλνδή ή άιιε παζνινγία ζηε 

πεξηνρή όπσο ε δπζθηλεζία σκνπιάηεο (Struyf et al., 2012), oπόηε θαη 

αμηνινγήζεθαλ γηα δηαθνξνδηάγλσζε. 

Υξνληόηεηα πκπηωκάηωλ 

 

H ζπκπησκαηνινγία γηα πόλν ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ 

πξνππήξρε ηνπιάρηζηνλ γηα 6 εβδνκάδεο, (Σurgut et al, 2017) θαη πάλσ από έμη 

κήλεο (Αytal et al., 2015). ηηο ππόινηπεο κειέηεο απηό δε θαζνξίδεηαη. 

Μέηξα Αμηνιόγεζεο 

 

Σα κέηξα έθβαζεο πνπ ειέρζεθαλ ζηηο 6 κειέηεο ζπλνιηθά γηα ηελ 

αμηνιόγεζε πξηλ θαη κεηά ηε ζεξαπεία επηθεληξσκέλε ζηελ σκνπιαηνζσξαθηθή 

δηάξζξσζε αθνξνύλ ηνλ πόλν, ηε ιεηηνπξγηθόηεηα, ηε ζέζε θαη ην ξπζκό θίλεζεο 

ηεο σκνπιάηεο,  ην εύξνο ηεο θίλεζεο ηνπ ώκνπ, ε ειαζηηθόηεηα ησλ κπώλ, ε 

ηθαλνπνίεζε ηνπ αζζελή από ηε ζεξαπεία, ε πξνβνιή ηεο θεθαιήο θαη ηεο 

θεθαιήο ηνπ βξαρηνλίνπ, ε θύθσζε ηεο κεζνζσξαθηθήο κνίξαο. Σα εξγαιεία γηα 

ηελ αμηνιόγεζε αλαθέξνληαη παξαθάησ 

Πόλνο 

 

  Γηα ηε κέηξεζε ηνπ πόλνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θιίκαθεο πόλνπ πνπ έρνπλ 

εμεηαζηεί γηα εγθπξόηεηα θαη αμηνπηζηία θαη είλαη ε θιίκαθα Visual Analogue Scale 

(VAS) πνπ αμηνινγείηαη ν πόλνο από ην 0 έσο ην 10 νπηηθά από αζζελή  (Turgut 

et al., 2017 ; Aytar et al., 2015 ; Moezy et al, 2014 ; Shah et al., 2014; Bakurt et 

al., 2012). Μόλν ζε κία κειέηε αμηνινγήζεθε ν πόλνο κε ηε θιίκαθα NPRS 

(Numeric Pain Rating Scale) 11 ζεκείσλ όπνπ εξσηάηαη όπνπ ην 0 θαζόινπ 

πόλνο θαη 10 ν ρεηξόηεξνο πόλνο πνπ κπνξεί λα πεξηγξαθεί (Struyf et al., 2012). 

Ο πόλνο κειεηήζεθε ζηε μεθνύξαζε, ζε δξαζηεξηόηεηεο θαη θαηά ηε λύρηα 
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(Turgut et al., 2017). Eπίζεο αμηνινγήζεθε θαη κέζα ησλ εμεηδηθεπκέλσλ 

εξσηεκαηνινγίσλ γηα παζνινγίεο ηνπ ώκνπ όπσο ην SPADI (Turgut et al., 2017; 

Shah et al., 2014). 

Θέζε θαη Κίλεζε ωκνπιάηεο 

 

ηηο έξεπλεο έπξεπε λα πεξηγξαθεί ε ζέζε θαη ε θίλεζε ηεο σκνπιάηεο 

ζην ρώξν θαζώο ην βξαρηόλην αλπςώλεηαη ή θαηεβαίλεη. Γηα ηε κέηξεζε απηή έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ηξηζδηάζηαηε αλάιπζε θίλεζεο κέζσ markers θαη ειεθηξνδίσλ 

όπνπ ηνπνζεηνύληαη ζηελ σκνπιάηε θαη αλαιύνληαη κε πξόγξακκα ζε 

ειεθηξνληθό ππνινγηζηή (Turgut et al., 2017  . Δπίζεο γηα ηνλ ίδην ζθνπό ην 

θιηζηόκεηξν ηνπνζεηείηαη ζηα ρείιε ηεο σκνπιάηεο γηα ηε ζέζε ηεο ζε 45ν , 90ν 

θαη 135ν (Struyf et al., 2012) ή κε παξαηήξεζε ηεο έζσ γσλίαο θαη ηνπ έζσ θαη 

έμσ ρείινπο (Struyf et al., 2012) θαη κέηξεζε απόζηαζεο γσληώλ από ηε  

(Moezy et al., 2014). Ο θηλεηηθόο έιεγρνο γηα ηελ σκνπιάηε αμηνινγήζεθε κε ην 

Kinetic medial test (Struyf et al., 2012) όπνπ νη αζζελείο έπξεπε 

πξαγκαηνπνηήζνπλ έζσ ζηξνθή βξαρηνλίνπ δηαηεξώληαο ηελ νπδέηεξε ζέζε ηεο 

σκνπιάηεο ελεξγνπνηώληαο ζσζηά πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηνπο ζηαζεξνπνηνύο 

κύεο. Δπηπξόζζεηα γηα ηε ζέζε ηεο σκνπιάηεο εθαξκόζηεθε ην Lateral Scapula 

Slide test (Shah et al., 2014) ην νπνίν κεηξάεη ηελ απόζηαζε ηεο σκνπιάηεο από 

ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε ζε δηάθνξεο ζέζεηο, όξζηα ή θαζηζηή θαη κε δηαθνξεηηθή 

ζέζε ησλ άλσ άθξσλ (νπδέηεξε, ζηε κέζε θαη ζε έζσ ζηξνθή).  

Δξωηεκαηνιόγηα θαη Κιίκαθεο 

 

ρεηηθά κε θιίκαθεο αμηνιόγεζεο γηα ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ αζζελώλ  

ρξεζηκνπνηήζεθαλ  νη θιίκαθεο – εξσηεκαηνιόγηα : SPADI (Shoulder Pain and 

Disability Index) πνπ εμεηάδεη πόλν θαη δπζιεηηνπξγία κέζσ 13 ζεκείσλ (Turgut 

et al., 2017 ;  Shah et al., 2014) ,  quick DASH  11 ζεκείσλ ζε 2 κειέηεο (Turgut 

et al., 2017 ; Aytar et al., 2015)  πνπ εμεηάδεη ηνλ αζζελή γηα δξαζηεξηόηεηεο κε 

ρξήζε ηνπ άλσ άθξνπ θαη ηε ζνβαξόηεηα ησλ ζπκπησκάησλ ζηε 

θαζεκεξηλόηεηα,  SDQ – Shoulder Disability Questionnaire –γηα ιεηηνπξγηθόηεηα 
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θαη πόλν ζηε θαζεκεξηλόηεηα κέζσ 13 ζεκείσλ (Struyf et al., 2012), ην WORC- 

Western Ontario Rotator Cuff Index (Bakurt et al., 2012) ,πνπ αθνξά  αμηνιόγεζε 

ηεο πνηόηεηαο δσήο  ησλ αζζελώλ κε παζνινγία πεηάινπ ζηξνθέσλ, ε Likert 

θιίκαθα 7 ζεκείσλ γηα αμηνιόγεζε πόλνπ θαη ιεηηνπξγίαο κεηά από ηε ζεξαπεία 

(Aytar et al., 2015) θαη πνηόηεηα δσήο κε ηε θιίκαθα HRQOL (health related 

quality of life). 

Αμηνιόγεζε εύξνπο θίλεζεο  

 

Ζ αμηνιόγεζε ηεο άξζξσζεο ηνπ ώκνπ έγηλε κε ηε βνήζεηα ειεθηξνληθνύ ή 

απινύ γσληνκέηξνπ γηα όιεο ηηο θηλήζεηο (Aytar et al., 2015) θαη ηεο έμσ ζηξνθήο 

θαη απαγσγήο (Moezy et al., 2014) Ζ κέηξεζε ειαζηηθόηεηαο έγηλε γηα ην κπ πνπ 

είλαη ζπλήζσο βξαρπζκέλνο θαη είλαη ν ειάζζσλ ζσξαθηθόο  κε ηελ απόζηαζε 

από ηελ θνξαθνεηδή απόθπζε έσο θαη ηε 4ε πιεπξά - ζηεξλνπιεπξηθή 

δηάξζξσζε ζε δύν κειέηεο (Μoezy et al., 2014 ; Struyf et al., 2012). Ζ πξνβνιή 

θεθαιήο ππνινγίζηεθε κε απόζηαζε ηνπ A7 από ηε καζηνεηδή απόθπζε θαη  

κειεηήζεθε πξηλ θαη κεηά ηε ζεξαπεία κέζσ θσηνγξάθηζεο θαη ζύγθξηζεο κεηαμύ 

ησλ δύν. Ζ πξνβνιή ηνπ ώκνπ ππνινγίζηεθε κέζσ ηεο απόζηαζεο ηνπ 

αθξσκίνπ από ηνλ ηνίρν ή από ην εμεηαζηηθό θξεβάηη (Moezy et al., 2014 ; Struyf 

et al., 2014). Γηα κέηξεζε δύλακεο  κπώλ σκνπιάηεο π.ρ. ηξαπεδνεηδή θαη 

πξόζζηνπ νδνλησηνύ (Bakurt et al., 2012)  ρξεζηκνπνηήζεθαλ δπλακόκεηξα 

ρεηξόο αιιά θαη κπτθό ηεζη ζε ζέζε Jobes test (90o) (Struyf et al., 2012). 

Mέηξεζε ηεο  κεζνζσξαθηθήο θύθσζε Θ.Μ... κε κεδνύξα (Μoezy et al., 2012).  

Aίζζεζε ζέζεο ηεο άξζξσζεο κε θιηζηόκεηξν γηα έζσ θαη έμσ ζηξνθή ώκνπ 

(Bakurt et al., 2012). ύκθσλα κε ηηο κειέηεο ηα εξγαιεία πνπ αλαθέξζεθαλ 

έρνπλ αμηνπηζηία θαη εγθπξόηεηα γηα ην ζθνπό εθάζηνηε, θαζώο εθαξκόδνληαη 

ζηελ εξεπλεηηθή θνηλόηεηα επξέσο. 
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Παξεκβάζεηο 

πλδπαζκόο 

 

Ζ ζεξαπεία ησλ κειεηώλ ζε απηή ηε ζπζηεκαηηθή αλαζθόπεζε γηα ηηο 6 

ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο επηθεληξώζεθε ζε θπζηθνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ζηελ 

σκηθή δώλε, ηελ σκνπιαηνζσξαθηθή δηάξζξσζε δειαδή θαη ηνπο ζρεηηθνύο κύεο 

ζε ζύγθξηζε κε θπζηθνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ζηνλ ώκν βάζε ζπληεξεηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο ρσξίο λα γίλεηαη έκθαζε ζε απηή κε ζθνπό λα δηαθαλεί ε 

απνηειεζκαηηθόηεηα. ε όιεο ηηο κειέηεο νη αζζελείο είραλ ελεκεξσζεί γηα ηε 

παξέκβαζε. ε θάπνηεο κειέηεο αλαθέξεηαη ε εηζαγσγή ζηε ζεξαπεία, όπσο 

θάπνηα πξνζέξκαλζε πνπ έγηλε ή εθαξκνγή θπζηθνζεξαπεπηηθώλ πξάμεσλ. 

πγθεθξηκέλα πξηλ ηε παξέκβαζε νη Aytar et al. (2015) εθάξκνζαλ θαη ζηηο δύν 

ζπγθξηλόκελεο νκάδεο TENS καδί κε ζεξκό επίζεκα κε ζθνπό ηε πξνεηνηκαζία, 

ηε κείσζε ηνπ πόλνπ θαη ηε ραιάξσζε ηεο πεξηνρήο. Οη  Moezy et al., (2014) 

έθαλαλ ηε πξνζέξκαλζε ζε δηάδξνκν, ζεώξεζαλ αθόκε ζεκαληηθό λα 

ζπκπεξηιάβνπλ ηελ εθπαίδεπζε ηνπ αζζελή ζρεηηθά κε ηε παζνινγία, λα δώζνπλ 

ζπκβνπιέο γηα εξγνλνκία θαη λα απνθύγνπλ άιιεο αζθήζεηο ή έληνλεο 

θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγίεο όπσο αλύςσζε βάξνπο, θηλήζεηο πάλσ από ηελ θεθαιή 

θιπ. Δπίζεο ην ίδην έθαλαλ θαη νη Bakurt et al. ην 2012 δίλνληαο ζηνπο αζζελείο 

νδεγίεο ζρεηηθά κε ζσζηή εξγνλνκία ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπο, όρη αλύςσζε ηνπ 

άλσ άθξνπ πέξα ησλ 70ν θαη αλ ρξεηαζηεί λα θάλνπλ θίλεζε κε έληνλν θνξηίν λα 

ηελ απνθύγνπλ δεηώληαο βνήζεηα.   

Κηλεζηνζεξαπεία – Αζθήζεηο γηα δπζθηλεζία Ωκνπιάηεο 

 

ηηο έξεπλεο γηα ηε δηεξεύλεζε ησλ ηερληθώλ ζηελ σκνπιάηε γηα βειηίσζε 

ζπκπησκάησλ αζζελώλ κε ζύλδξνκν πξόζθξνπζεο  νη παξεκβάζεηο πξνο 

έιεγρν απνηειεζκαηηθόηεηαο ήηαλ θπξίσο γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο σκηθήο 

δώλεο. Πεξηγξάθνληαη αζθήζεηο ζηαζεξνπνίεζεο ζε αλνηρηή θαη θιεηζηή θηλεηηθή 

αιπζίδα κε ζθνπό ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ κπώλ ηεο σκηθήο 

δώλεο ζηηο κειέηεο ησλ Turgut et al, 2017 ; Αytal et al, 2015 ; Moezy,  Sepehrifar, 

Solaymani Dodaran, 2014 ; Shah, Jayshree and Khant 2014 ; Bakurt, et al, 2012 
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όπσο πηέζεηο ζην ηνίρν - wall push-ups plus, νκόπιεπξε έθηαζε ηζρίνπ - 

ipsilateral leg extension, δηαγώλην παηέλην κε θάζηζκα - lawnmower with diagonal 

squat, αληίζηαζε ζηε πξνζαγσγή σκνπιάηεο κε  αληίζεην κνλνπνδηθό θάζηζκα - 

resisted scapular retraction with contralateral 1-leg squat, and robbery with squat, 

αζθήζεηο ζηαζεξνπνίεζεο σκνπιάηεο,  ζε Swiss ball (T,Y,W), ξνιόη - clock 

3,6,9,12 , αλύςσζε ώκνπ κε πξνζαγσγή σκνπιάηεο θαη θηλαηζζεζία, scapular 

clock exercise, άζθεζε νιίζζεζεο - sliding exercise κε πεηζέηα, the lawnmower 

exercise, νξηδόληηα απαγσγή ζε πξελή, press up plus, άζθεζε ηξαπεδνεηδή,   θαη 

PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) σκνπιάηεο, ελεξγνπνίεζε 

πξόζζηνπ νδνλησηνύ αζθήζεηο θηλεηηθνύ ειέγρνπ σκνπιάηεο. Απηέο 

ζπλδπάδνληαλ θαη κε δηαηάζεηο ησλ κπώλ πoπ βξαρύλνληαη ζπλήζσο όπσο 

αλειθηήξα  σκνπιάηεο, δηάηαζε κείδσλ θαη ειάζζσλ ζσξαθηθνύ, δηάηαζε ηνπ 

ζύιαθα ηεο άξζξσζεο ηνπ ώκνπ. Δπίζεο ζε ζπλδπαζκό κπνξεί λα δίλνληαλ  

αζθήζεηο πξννδεπηηθά κε ιάζηηρα γηα ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ ύζηεξα από 

αμηνιόγεζε ηνπ θάζε αζζελή γηα ηελ επηβάξπλζε θαζώο θαη ζπλέρηζε 

πξνγξάκκαηνο αζθήζεσλ ζην ζπίηη ζαλ κέξνο ηεο ζεξαπείαο ηνπο.   

Οη επαλαιήςεηο δελ ήηαλ νη ίδηεο ζηηο κειέηεο. Καζνξίδνληαλ σο 3 ζεη ησλ 

8 επαλαιήςεσλ, ησλ 10 επαιαιήςεσλ ή αλάινγα κε ηε πξόνδν ηνπ αζζελή. Γελ 

ππήξρε ίδηα δνζνινγία ηεο άζθεζεο αιιά θαη ηνπ ρξόλνπ ζπλεδξηώλ. 

Δθαξκόδνηαλ 2 ή 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα ή θαζεκεξηλά θαη γηα 4,6,8 ή θαη 12 

εβδνκάδεο (Turgut et al, 2017; Αytal et al, 2015; Moezy,  Sepehrifar, Solaymani 

Dodaran, 2014; Shah, Jayshree and Khant 2014; Struyf, et al, 2012 ; Bakurt, et 

al, 2012).   

Άιιεο ηερληθέο 

 

Δθηόο από ηνλ έιεγρν απηώλ ησλ παξεκβάζεσλ 2 κειέηεο ησλ Aytar  ην 

2015 θαη Struyf, 2012  κειέηεζαλ ηελ  παζεηηθή θηλεηνπνίεζε ηεο σκνπιάηεο  ζε 

ζύλδξνκν ππαθξσκηαθήο πξνζηξηβήο πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο. 
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Αζθήζεηο ζηαζεξνπνίεζεο σκνπιάηεο 

Δπίδξαζε ζηε ιεηηνπξγηθόηεηα 

 

ηε ζπζηεκαηηθή απηή αλαζθόπεζε ζπκπεξηιήθζεζαλ 6 RCTs (Σurgut et 

al., 2017 ; Moezy et al. 2014 ; Shah et al., 2014 ; Struyf et al., 2012 ; Bakurt et 

al., 2012) πνπ δηεξεύλεζαλ ηελ επίδξαζε ησλ αζθήζεσλ ζηαζεξνπνίεζεο ζηελ 

ζπκπησκαηνινγία ηνπ ζπλδξόκνπ πξόζθξνπζεο.  

  Οη αζθήζεηο ζηαζεξνπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη πξνηείλεηαη σο 

πξόγξακκα απνθαηάζηαζεο πεξηιακβάλνπλ αζθήζεηο αλνηρηήο θαη θιεηζηήο 

θηλεηηθήο αιπζίδαο όπσο ην scapular clock, push ups, αζθήζεηο πάλσ ζε swiss 

ball (T, Y, W,), sliding exercise, PNF σκνπιάηεο νη νπνίεο γίλνληαη κε 

πξννδεπηηθόηεηα ζηελ επηβάξπλζε. Ο ζεξαπεπηήο ζα πξέπεη λα ειέγρεη ηα δεύγε 

δπλάκεσλ όπσο αλαθέξζεθαλ θαη ηνλ έιεγρν θαηά ηηο αζθήζεηο. Σέηνηεο 

αζθήζεηο εθάξκνζαλ νη Sham et al., ην 2015 καδί κε ζπληεξεηηθή ελδπλάκσζε 

ηνπ ώκνπ πξννδεπηηθά (ηξνραιία, ελδπλάκσζε απαγσγήο έμσ ζηξνθήο θιπ) θαη 

δηαηάζεηο ζπγθξηηηθά κε νκάδα πνπ εθάξκνζε ην ίδην πξόγξακκα ρσξίο όκσο ηε 

ζηαζεξνπνίεζε. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη 

ζηηο δύν νκάδεο. κσο ε βειηίσζε ήηαλ πνιύ θαιύηεξε ζηελ νκάδα 

ζηαζεξνπνίεζεο πξηλ θαη κεηά ηε ζεξαπεία γηα 4 εβδνκάδεο κε ζπλεδξίεο 

θαζεκεξηλά, αιιά επίβιεςε κόλν ζην ηέινο ηεο θάζε εβδνκάδαο. εκαληηθό ζε 

απηή ηελ έξεπλα είλαη όηη ε πξννδεπηηθόηεηα όπσο αλαθέξεηαη ππνινγηδόηαλ 

θπξίσο κε ην πόλν ηνλ αζζελή. Βειηίσζε ιεηηνπξγηθόηεηαο ζε θαζεκεξηλή 

δξαζηεξηόηεηα ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή ύζηεξα από αζθήζεηο ζηαζεξνπνίεζεο 

σκνπιάηεο βξέζεθε ζηε κειέηε ησλ Stuyf et al., (2012), νη νπνίνη ζύγθξηλαλ 

ηέηνην πξόγξακκα ζεξαπείαο ζε ζπλδπαζκό κε δηαηάζεηο θαη παζεηηθή 

θηλεηνπνίεζε σκνπιάηεο ζε ζρέζε κε θιαζζηθή ελδπλάκσζε καδί κε εγθάξζηα 

κάιαμε θαη ζεξαπεπηηθό ππέξερν. Μεηά από 4 εβδνκάδεο αιιά θαη ζε έιεγρν 

follow up ζε 12 εβδνκάδεο. ηελ έξεπλα ησλ Bakurt, et al., νη αζθήζεηο 

ζηαζεξνπνίεζεο σκνπιάηεο δελ είραλ κεγάιε δηαθνξά ζηε ιεηηνπξγηθόηεηα ζε 

ζρέζε κε ηελ ελδπλάκσζε ηνπ ώκνπ καδί κε δηαηάζεηο θαη επηθέλξσζε ζην 

πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ θαη ζην δειηνεηδή κεηά απν 6 εβδνκάδεο. Απηό κπνξεί λα 
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νθείιεηαη θαη ζην γεγνλόο όηη ζε απηή ηελ έξεπλα νη αζζελείο είραλ ζπγθεθξηκέλεο 

νδεγίεο λα κελ θάλνπλ επηβαξπληηθέο θηλήζεηο ή πάλσ από 70ν. Οη Turgut et al., 

ζε ηειεπηαία έξεπλα ην 2017 θαη ζηελ νκάδα ζηαζεξνπνίεζεο θαη ζηελ νκάδα 

ειέγρνπ- ελδπλάκσζεο ζηηο 6 εβδνκάδεο θαη ζηηο 12 εβδνκάδεο θάλεθε πσο ε 

ιεηηνπξγηθόηεηα βειηηώζεθε θαη ζηηο 2 ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά αιιά θαη ζην πόλν. 

Δπίδξαζε ζηνλ πόλν 

 

  Ζ επηθέληξσζε ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ζηαζεξνπνηώλ κπώλ κεηώλεη ην 

πόλν (Stuyf et al., 2012;), απηό πηζαλώο λα νθείιεηαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

απαξαίηεησλ κπώλ γηα ην ζσζηό θηλεηηθό έιεγρν ηεο σκνπιάηεο θαηά ηελ 

αλύςσζε ηνπ άλσ άθξνπ, δηόηη απηό θάλεθε ηδηαίηεξα ζηελ αμηνιόγεζε ησλ 

θιηληθώλ δνθηκαζηώλ Neer, Empty can θαη Hawkins test απηό όκσο δε θάλεθε 

ζηελ αμηνιόγεζή ηνπο.  Eπίζεο παξόκνηα βειηίσζε ζην πόλν βξέζεθε θαη ζηελ 

έξεπλα ησλ Shah et al., ην 2014. ηηο ππόινηπεο 3  (Σurgut et al., 2017 ; Moezy 

et al. 2014 ; Bakurt et al., 2012) ν πόλνο βειηηώζεθε θαη ζηηο νκάδεο 

ζηαζεξνπνίεζεο  θαη ζηηο ππόινηπεο ελδπλάκσζε 

Δπίδξαζε ζηε θίλεζε θαη ζέζε σκνπιάηεο 

 

Ζ θηλεκαηηθή ηεο σκνπιάηεο ε ζέζε θαη ε θίλεζε όπσο αλαθέξζεθε παίδεη 

θαζνξηζηηθό ξόιν θαηά ηελ αλύςσζε ηνπ βξαρηνλίνπ. Όζηεξα από επηθέληξσζε 

ζηελ ζηαζεξνπνίεζε ησλ κπώλ ηεο σκνπιάηεο θάλεθε πσο ε σκνπιάηε έρεη 

θαιύηεξε θίλεζε ζε 6 εβδνκάδεο θαη ζε 12 εβδνκάδεο ηδηαίηεξα ζε θηλήζεηο άλσ 

ζηξνθήο, αλάζπαζεο θαη θάησ θιίζεο (Turgut et al., Bakurt et al.2012 Μνezy et 

al.,2014). Με ηα επξήκαηα απηά δηαθσλνύλ νη Struyf et al., (2012) όπνπ δε 

βξέζεθε δηαθνξά ζην ξπζκό θαη ζηε ζέζε ηεο σκνπιάηεο. Οη Bakurt at al., ην 

2012 επίζεο βξήθαλ βειηίσζε ζηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο αιιά θαη ζηελ 

αίζζεζε ζέζεο. 

Οη αζθήζεηο ζηαζεξνπνίεζεο βνήζεζαλ ζηε κείσζε ηεο ζσξαθηθήο 

θύθσζεο, αιιά θαη ζηε πξνβνιή ώκνπ θαη θεθαιήο (Μozey et. al, 2017) θαη ζηε 

βειηίσζε ηνπ εύξνπο θίλεζεο ηνπ άλσ άθξνπ. Απηό θαίλεηαη λα νθείιεηαη ιόγσ 
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ηεο βειηίσζεο ηνπ σκνβξαρηόληνπ ξπζκνύ. ηελ έξεπλα ησλ Struyf, et al ην 2012 

αμηνιόγεζαλ ηην κήθνο ηνπ ειάζζσλ ζσξαθηθνύ αιιά δελ είρε δηαθνξά κεηά ηελ 

παξέκβαζε, νύηε ε ηζνκεηξηθή δύλακε ρεηξόο, νύηε ε ζέζε θαη ν ξπζκόο θίλεζεο 

ηεο σκνπιάηεο.   

Ζ δύλακε γηα ηνπο κύεο ηεο σκνπιάηεο βειηηώζεθε ζηε κειέηε ησλ Bakurt 

et al.,ην 2012 νη νπνίνη ηελ αμηνιόγεζαλ κε κπηθά ηεζη θαη δπλακόκεηξα ρεηξόο 

κεηά από ηηο 6 εβδνκάδεο παξέκβαζεο.  

πλδπαζκόο ζηαζεξνπνίεζεο σκνπιάηεο θαη άιισλ παξεκβάζεσλ 

 

Οη αζθήζεηο ζηαζεξνπνίεζεο σκνπιάηεο ζηηο νκάδεο παξεκβάζεσλ 

ζπλδπάδνληαλ καδί κε δηαηάζεηο. Οπόηε ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα δε κπνξνύκε λα 

ηα απνκνλώζνπκε ιόγσ ηεο επίδξαζεο κόλν ησλ αζθήζεσλ ζηαζεξνπνίεζεο.  

Δπίζεο επεηδή νη αζζελείο εθηεινύζαλ πξόγξακκα απνθαηάζηαζεο ζην ζπίηη 

ρσξίο επίβιεςε, δε κπνξεί  λα ππάξρεη αθξηβήο θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ δηόηη 

δελ ππήξρε επίβιεςε θαη νη αζζελείο κπνξεί λα αλέθεξαλ αλαθξίβεηεο. 

πλδπάδνληαλ επίζεο θαη κε ζπκβνπιέο εθπαίδεπζε αζζελή γηα εξγνλνκία ην 

νπνίν θάλεθε όηη είλαη ζεκαληηθό γηα ηελ απνθαηάζηαζε. 

Κηλεηνπνίεζε σκνπιάηεο 

Ζ θηλεηνπνίεζε σκνπιάηεο εξεπλήζεθε κόλν ζε κία κειέηε ησλ Aytar et 

al., ην 2015.  Άιιεο κειέηεο πνπ πεξηείραλ ηελ θηλεηνπνίεζε ηεο σκνπιάηεο είλαη 

απηή ησλ Stuyf et al., ην 2012. Ζ θηλεηνπνίεζε σκνπιάηεο ζε ζύγθξηζε κε ηε 

ςεύηηθε παξέκβαζε θαη ηελ νκάδα άζθεζεο θαίλεηαη όηη είραλ παξόκνηα 

απνηειέζκαηα απηό όπσο αλαθέξνπλ νη ζπγγξαθείο πξέπεη λα δηεξεπλεζεί πέξα 

από ηελ επίδξαζε ησλ ηερληθώλ θηλεηνπνίεζεο θαη ηεο άζθεζεο. Βέβαηα ζηε 

κειέηε ηνπο δελ έδεημαλ όηη ππήξρε ε θηλεηνπνίεζε ή ε άζθεζε αιιά αθόκα θαη ε 

ςεύηηθε θηλεηνπνίεζε είρε θαιά απνηειέζκαηα.  

εκαληηθό ήηαλ ην γεγνλόο όηη όινη νη αζζελείο έιαβαλ ζεξαπεία κε TENS 

θαη ζεξκνθόξα άξα είραλ θαη κείσζε ηνπ πόλνπ. Απηή ε κείσζε ηνπ πόλνπ 

κπνξεί λα βνήζεζε ζπλεπώο θαη ζηε ιεηηνπξγηθόηεηα.  
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ε έιεγρν follow up κεηά από 11 εβδνκάδεο θάλεθε πσο ε επίδξαζε ηεο 

άζθεζεο είρε θαιύηεξα απνηειέζκαηα από όηη ε θηλεηνπνίεζε ηεο σκνπιάηεο 

(Struyf et al., 2013)  αιιά ππήξρε ζηελ νκάδα βειηίσζε ζηελ ηθαλνπνίζεε ησλ 

αζζελώλ ζύκθσλα κε ηε likert scale (Αytal et al., 2015). 

 

ΤΕΖΣΖΖ 

 

ε πόλν ζηνλ ώκν ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ ε 

θπζηθνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε επηθεληξώλεηαη ζηε δηόξζσζε ηεο θηλεηηθήο 

δπζιεηηνπξγίαο (Steuri et al., 2017). Έκθαζε πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ 

αλειαζηηθόηεηα ησλ πξόζζησλ κπώλ αιιά θαη ζηελ ελδπλάκσζε ησλ 

ζηαζεξνπνηώλ ηεο σκνπιάηεο. Οη θύξηνη ζηαζεξνπνηνί κύεο πνπ πξέπεη λα 

ελεξγνπνηεζνύλ θαη λα απμεζεί ε δύλακή ηνπο είλαη ν πξόζζηνο νδνλησηόο θαη ν 

ηξαπεδνεηδήο θπξίσο ε θάησ θαη κέζε κνίξα (Phadke et al., 2009; McQuademc 

et al., 1998). Οη πξνζηαηεπηηθνί κύεο γηα ηελ άξζξσζε ηεο γιελνβξαρηόληαο 

άξζξσζεο είλαη ην πέηαιν ην ζηξνθέσλ. Ζ ζεκαληηθόηεηα ηεο ζπλ-ζύζπαζεο θαη 

ηεο ζσζηήο ελεξγνπνίεζεο ζην ρξνληζκό θαη ζην εύξνο είλαη γλσζηή γηα ηνλ 

σκνβξαρηόλην, ηδηαίηεξα κε ηνλ δειηνεηδή ζηελ αλύςσζε. 

Ζ αδπλακία ή ε θόπσζε απηώλ ησλ κπώλ κπνξεί αλ νδεγήζεη ζηε 

παζνινγία, ζε ηξαπκαηηζκό ηνπ ζύιαθα ή θαη ησλ ζπλδέζκσλ όπσο ή αθόκα θαη 

ε παζνινγία απηώλ λα επηθέξεη ηε θηλεηηθή δηαηαξαρή (Page et al., 2011). Λόγσ 

ηεο αιιαγήο ελεξγνπνίεζεο  ηεο θινηώδνπο πεξηνρήο ηνπ εγθεθάινπ ζρεηηθά κε 

ην θηλεηηθό πξόηππν θαη σο απνηέιεζκα ηελ απνδηνξγάλσζε ηνπ απαγσγνύ 

λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο (Van  Vliet and Henegham, 2006). Δπίζεο ιόγσ ηνπ 

ηξαπκαηηζκνύ θαη ηνπ πόλνπ, ππάξρεη κείσζε ηνπ λεπξνκπτθνύ ζπληνληζκνύ θαη 

έιιεηκκα ηδηνδεθηηθόηεηαο ζηελ άξζξσζε γηαηί ηξνπνπνηείηαη ε δξάζε ηνπ 

αηζζεηηθνθηλεηηθνύ ζπζηήκαηνο.  

Καηά ηε δηάξθεηα θηλήζεσλ άλσ ηεο θεθαιήο ζε αλύςσζε δειαδή ηνπ 

άθξνπ, ε σκνπιάηε ζηξέθεηαη άλσ, γίλεηαη θάησ θιίζε θαη αλαζπάηαη. Ζ 
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δηαηαξαρή ζην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ νδεγεί ζε κπτθή αληζνξξνπία θαη 

δηαηαξαρή ζηα δεύγε ηεο δύλακεο ηξαπεδνεηδή, πξόζζηνπ νδνλησηνύ θαη 

ξνκβνεηδώλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηηο αληίζεηεο θηλήζεηο σκνπιάηεο θαηά 

ηελ αλύςσζε κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη κείσζε ηνπ ππαθξσκηαθνύ ρώξνπ θαη 

ζπκπίεζε – ηξαπκαηηζκόο ησλ δνκώλ (Myers et al., 2008 Comeford and Mottram 

, 2012). ηηο κειέηεο ππάξρεη ε αλαθνξά ζρεηηθά κε ηε κπηθή ηζνξξνπία θαη ε 

επηινγή ησλ αζθήζεσλ έγηλε πξνο ελεξγνπνίεζε ησλ ζρεηηθώλ κπώλ 

ζπκθσλόηαο κε ηηο κειέηεο πνπ αλαθέξζεθαλ, κσο δελ ππάξρεη ζε θακία 

κειέηε ηεο ζπζηεκαηηθήο αλαζθόπεζεο  ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζρεηηθά κε ηε 

πξννδεπηηθόηεηα ησλ ζηαζεξνπνηεηηθώλ αζθήζεσλ βάζε ησλ δηαηαξαγκέλσλ 

ιεηηνπξγηθώλ παηέλησλ θαη ηεο πξννδεπηηθόηεηα βάζε θηλεηηθνύ ειέγρνπ θαζώο 

θαη πσο έρεη γίλεη πξναγσγή γηα ηε βειηίσζε ηνπ λεπξνκπτθνύ ζπληνληζκνύ.  

Μόλν ζε κία έξεπλα αμηνινγείηαη ε αίζζεζε ζέζεο ηεο άξζξσζεο αιιά δελ 

αλαιύεηηα ν κεραληζκόο θηλεηηθήο κάζεζεο γηα βειηίσζε ζην λεπξνκπτθό 

ζπληνληζκό. 

εκαληηθέο είλαη νη δηαηάζεηο ζηε πεξηνρή ώζηε λα κπνξέζνπλ λα 

ελεξγνπνηεζνύλ νη αληαγσληζηέο απηώλ πξνάγνληαο ηε κπτθή ηζνξξνπία. Απηνί 

είλαη θπξίσο ν κείδσλ ζσξαθηθόο, ν ειάζζσλ ζσξαθηθόο θαη θπξίσο ν 

αλειθηήξαο ηεο σκνπιάηεο γηα ηε πξόιεςε ηεο πξνβνιήο ηνπ ώκνπ. Ζ 

ελδπλάκσζε ηνπ πεηάινπ ζηξνθέσλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηε πξόιεςε ηεο 

αλύςσζεο ηεο θεθαιήο από ηνλ δειηνεηδή. Δθόζνλ ην πέηαιν ην ζηξνθέσλ 

εθθύεηαη από ηελ σκνπιάηε, ε δηαηήξεζε κίαο ζηαζεξήο βάζεο θαηά ηελ θίλεζε 

είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγηθόηεηα (Paine et al., 2013 ; Kibler et al., 2013). 

Δπίζεο ζεκαληηθή είλαη θαη ε δηάηαζε ηνπ νπηζζίνπ ηκήκαηνο ζηελ άξζξσζε ηνπ 

ώκνπ θαζώο ππάξρεη κείσζε ηνπ εύξνπο ηεο έζσ ζηξνθήο ζε αζζελείο κε 

δπζθηλεζία σκνπιάηεο θαη ζύλδξνκν πξόζθξνπζεο (Postacchini et al., 2013 ; 

Lucado 2011).  Γηαπηό ην ιόγν νη δηαηάζεηο έρνπλ ζπλδπαζηεί κε ηηο αζθήζεηο 

ζηαζεξνπνίεζεο όπσο θαίλεηαη ζηελ έξεπλα ησλ Turgut et al., 2017; Aytar et al., 

2015 ; Moezy et al., 2014 ; Shah et al., 2014; Struyf et al., 2012 ; Bakurt et al., 

2012 θαη ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο ζπζηεκαηηθήο αλαζθόπεζεο έδεημαλ πσο 

απηόο ν ζπλδπαζκόο εληζρύεη ηε ιεηηνπξγηθόηεηα θαη κεηώλεη ηνλ πόλν 
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ζπκθσλώληαο κε ηνπο Camargo et al., 2008 . Iδηαίηεξα ε δηάηαζε ηνπ νπίζζηνπ 

ζύιαθα ηνπ ώκνπ (Launder et al., 2008 ; McClure et al., 2007) ρξεζηκνπνηείηαη  

θαη κπνξεί λα έρεη απνηειέζκαηα γηα ηε θίλεζε ηεο έζσ ζηξνθήο θαη νξηδόληηαο 

απαγσγήο όπσο έδεημε θαη ε ηπραηνπνηεκέλε κειέηε από ηνπο Yamauchi et al., 

2016. 

εκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή ηεο επαλεθπαίδεπζεο ηνπ αζζελή γηα ηελ 

εξγνλνκία θαη ζπκβνπιέο γηα ηε θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ άλσ άθξoπ πξηλ ηελ 

εθαξκνγή ησλ αζθήζεσλ. Απηό θάλεθε θαζώο ε νκάδα παξέκβαζεο θαη ειέγρνπ 

ζηε κειέηε ησλ Baskurt et al. 2011 είραλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά απνηειέζκαηα 

ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη ζηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο αιιά δελ 

ππήξρε δηαθνξά κεηαμύ ησλ νκάδσλ. ,Απηό είλαη ζεκαληηθό δηόηη ν ζπληνληζκόο 

ησλ κπώλ ηεο σκνπιάηεο δελ ρξεηαδόηαλ λα ελεξγνπνηεζεί έληνλα θαη λα 

πξνθπιάμεη από ηξαπκαηηζκό, ώζηε λα θαλεί αξγόηεξα εάλ ππήξρε θάπνηα 

δηαθνξά θαη ζηε ιεηηνπξγηθόηεηα. Aπηό απνδείρζεθε θαη ζηε κειέηε ησλ Tsang et 

al. (2018) ζρεηηθά κε παξεκβάζεηο δηόξζσζεο ηεο εξγνλνκίαο ζε αζζελείο κε 

πόλν ζηνλ ώκν θαη ηνλ απρέλα. Αιιά γηα λα είλαη ζεκαληηθά ηα απνηειέζκαηα ζε 

αζζελείο κε δπζθηλεζία σκνπιάηεο ε επίδξαζε ηεο εξγνλνκίαο ζα πξέπεη λα 

δηεξεπλεζεί ζε κειινληηθή θιηληθή κειέηε. Δπίζεο oη αζθήζεηο πνπ εθαξκόζηεθαλ 

ήηαλ ππό επίβιεςε ηνπ ζεξαπεπηή θαη δε γίλεηαη ζαθέο εάλ ζε απηέο ππήξρε 

δηόξζσζε θαηά ηε θίλεζε ηεο σκνπιάηεο ελώ ην βξαρηόλην εθηεινύζε ηηο 

θηλήζεηο.  Δπίζεο κπνξεί λα κελ ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιαγή ζηε 

ιεηηνπξγηθόηεηα δηόηη δελ ζπκπεξηέιαβαλ καδί κε ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηηο 

δηαηάζεηο ησλ κπώλ πνπ ήηαλ βξαρπζκέλνη θαη εκπνδίδνπλ ηε δεκηνπξγία 

ζσζηήο ηζνξξνπίαο όπσο ζηηο ππόινηπεο έξεπλεο. 

Φαίλεηαη ζηε ζπζηεκαηηθή αλαζθόπεζε ε ζεκαληηθόηεηα ησλ νδεγηώλ πνπ 

δίλνληαη θαηά ηηο αζθήζεηο ζηαζεξνπνίεζεο, ε ηθαλόηεηα θαη πξννδεπηηθόηεηα 

ζηελ εθηέιεζε απηώλ ώζηε λα επηηπγράλεηαη ν ζσζηόο λεπξνκπτθόο ζπληνληζκόο. 

Σα απνηειέζκαηα απηά ζπκθσλνύλ κε ηηο πξνηάζεηο γηα αηζζεηηθνθηλεηηθό έιεγρν 

από ηνπο Myers et al., 2008 πσο νη αζθήζεηο ζηαζεξνπνίεζεο είλαη ζεκαληηθά 

ζηελ απνθαηάζηαζε αιιά θαη ζηε πξόζιεςε ηξαπκαηηζκώλ ζηελ άξζξσζε ηνπ 
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ώκνπ.  Οη αζθήζεηο όκσο ζηηο κειέηεο δελ ήηαλ νη ίδηεο ώζηε λα θαηαιήμνπκε ζε 

ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα άζθεζεο αιιά ν ζθνπόο ηνπο ήηαλ ε ζηαζεξνπνίεζε 

ηεο σκνπιαηνζσξαθηθήο δηάξζξσζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζπκπησκαηνινγία 

ζηνλ ώκν όπσο έδεημαλ θαη άιιεο κειέηεο (Αndersen et al. 2014, Park et al 

2013).  Δπίζεο δελ αλαθέξεηαη ζε θακία έξεπλα ν δηαρσξηζκόο ζε ρξνληόηεηα 

ηνπ πξνβιήκαηνο θαη παξέκβαζε πξάγκα ην νπνίν κπνξεί αλ αιινηώζεη ηα 

απνηειέζκαηα. Aπηό κπνξεί λα ζπκβεί γηαηί ε ρξνληόηεηα παζνινγίαο ζηνλ ώκν 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζύλδξνκν αληθαλόηεηαο κε έληνλε θεληξηθή 

επαηζζεηνπνίεζε νπόηε θαη ε επίδξαζε ηεο άζθεζεο λα είλαη δηαθνξεηηθή ζε 

απηά ηα άηνκα, θάηη ην νπνίν δελ έρεη θαζνξηζηεί (Badcock et al., 2002 ; 

Madeleine 2008). Φαίλεηαη όηη ε βειηίσζε ζηε ιεηηνπξγηθόηεηα είλαη 

ζπλπθαζκέλε κε ηε κείσζε ηνπ πόλνπ ζε όιεο ηηο αλαθεξόκελεο έξεπλεο. 

ηε ζπζηεκαηηθή αλαζθόπεζε θαίλεηαη νη αζθήζεηο ζηαζεξνπνίεζεο 

σκνπιάηεο γηα ην πόλν ζε ζρέζε κε ηηο γεληθέο αζθήζεηο (Shah et al., 2014) ζε 6 

εβδνκάδεο (Μoezy et al., 2014) αιιά θαη ζε πεξίνδν 12 εβδνκάδσλ (Turgut et 

al., 2017) είλαη απνηειεζκαηηθέο βξαρππξόζεζκα αιιά θαη καθξνπξόζεζκα 

θαζώο θαίλεηαη λα ππάξρεη επίδξαζε ζηε βειηίσζε ηεο θηλεκαηηθήο σκνπιάηεο 

ζε όιεο ηεο κειέηεο θαη απηό είλαη βαζηθόο παξάγνληαο γηα ηε κείσζε πόλνπ 

ζπκθσλόληαο θαη κε εξεπλεηηθέο κειέηεο ζε αζζελέηο κε πόλν ζηνλ απρέλα 

(Ylidiz et al., 2018) αιιά θαη ζε κειέηε από ηνπο Sanchez et al., ην 2016 θάλεθε 

πσο ε βειηίσζε ηεο δπζθηλεζίαο κεηώλεη ην πόλν ζε λεαξνύο ελήιηθεο. κσο ε 

κείσζε πόλνπ ππήξρε θαη ζηελ νκάδα ελδπλάκσζεο κε επηθεληξσκέλε ζηελ 

σκνπιάηε θαη δελ είρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κε ηελ επηθεληξσκέλε 

παξέκβαζε.   Απηό κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ζηηο νκάδεο 

ελδπλάκσζεο εθαξκόζηεθε θαη πξόγξακκα δηαηάζεσλ πνπ έρεη απνηέιεζκα ηε 

βειηίσζε ηεο θίλεζεο άξα θαη ηε κείσζε πόλνπ (Duzgun et al., 2017). Δπίζεο 

απηό κπνξεί λα νθείιεηαη γηαηί ν πόλνο θαη ε αληίιεςή ηνπ από ηνλ αζζελή έρεη 

λα θάλεη κε ηηο επηδξάζεηο ζε θινηώδεο επίπεδν θαη ζε λσηηαία, θαη επεξεάδεηαη 

από βηνςπρνθνηλσληθνύο παξάγνληεο (Price et al., 2000) θάηη ην νπνίν ζα πξέπεη 

λα αμηνινγεζεί όπσο κε ςπρνκεηξηθά ηεζη ή κέηξεζε ηεο αίζζεζεο πίεζεο κε 

αιγόκεηξν θιπ (Martinez et al., 2018 ; Chester  et al., 2018). Oπόηε ζα πξέπεη λα 
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ππάξρεη ξπνζνρή ζηε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ην πόλν.  ηελ 

έξεπλα ησλ Moezy et al., εθαξκόζηεθαλ καδί κε ηελ ελδπλάκσζε θπζηθά κέζα 

θαη ειεθηξνζεξαπεία  (ππέξπξζξεο, TENS, ζεξαπεπηηθόο ππέξερνο) ην νπνίν 

κπνξεί λα παίδεη ξόιν γηα ηε κείσζε ηνπ πόλνπ ελώ ζηελ νκάδα 

ζηαζεξνπνίεζεο δελ ππήξρε ηέηνηα παξέκβαζε. Ζ κείσζε πόλνπ κε ηε ρξήζε 

TENS έρεη απνδεηρζεί πσο είλαη απνηειεζκαηηθό ζε πόλν ζρεηηδόκελν κε ην 

κπνζθειεηηθό ζύζηεκα (Johnson 2012) θαη κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ αλαιγεζία 

ηδηαίηεξα ζε δπλαηή κε κε πξόθιεζεο ελόριεζεο ζπρλόηεηα (Vance et al., 2014).  

 

  Οη Βakurt et al., 2012 έδσζαλ έκθαζε ζηελ εξγνλνκία θαη πξνζνρή ζηε 

ιήςε θνξηίσλ νπόηε απηό κπνξεί λα έθαλε ηνπο αζζελείο λα απνθεύγνπλ 

επίπνλεο θηλήζεηο θαη λα κελ έξρνληαη ζε ζέζε όπνπ ζα είραλ θάπνην πόλν ή ζα 

πξνθαινύζαλ επαλαηξαπκαηηζκό, ζπκθσλόληαο κε ηνπο Celik et al., 2009 όπνπ 

ζε δύν πξνγξάκκαηα άζθεζεο ε νκάδα πνπ ρξεζηκνπνηνύζε ην άλσ άθξν κέρξη 

ηηο 90ν δελ πξνθαινύζε ελνριήζεηο θαη αθόκα θαη καθξνπξόζεζκα ζηηο 16 

εβδνκάδεο, έδεημε πσο ππήξραλ ζηαηηζηηθώο θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζηε 

κείσζε ηνπ πόλνπ ζε αζζελείο κε ζύλδξνκν πξόζθξνπζεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

πόλνπ. Οη Turgut et al., 2017 είραλ κείσζε πόλνπ θαη ζηηο δύν νκάδεο αιιά δελ 

αλαθέξεηε μεθάζαξα αλ ε νκάδα ελδπλάκσζεο ηαπηόρξνλα είρε θαη 

ζηαζεξνπνίεζε σκνπιάηεο δηόηη έγηλαλ θαη αζθήζεηο ζε θιεηζηή θηλεηηθή αιπζίδα 

όπνπ εθεί αλαγθαζηηθά ελεξγνπνηνύληαη θαη κύεο σκνπιάηεο (Tucci et al., 2011 ; 

Escamilla et al., 2009). 

Σα πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε σκνπιάηεο 

πεξηειάκβαλαλ δηαθνξεηηθέο αζθήζεηο. Απηό κπνξεί λα παίδεη ξόιν ζηελ 

αληίζεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαζώο νη Turgut et al. (2017)  Moezy et al. (2014) 

θαη Baskurt et al (2011) έδεημαλ πσο ππάξρεη βειηίσζε ελώ νη Struyf et al., 2012) 

πσο δελ ππάξρεη. Οπόηε αθόκα ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε επί ηνπ 

ζέκαηνο. 

Δπηπξόζζεηα θάλεθε όηη κε ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηεο σκνπιάηεο ππάξρεη 

κία βάζε ώζηε λα ππάξμεη ελδπλάκσζε ησλ  κπώλ ηεο σκνπιάηεο θαη βειηίσζε 
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ηεο αίζζεζεο ζέζεο ηεο θαη λα κεηώζεη ηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο κέζσ ηεο 

βειηίσζεο ηνπ σκνβξαρηόληνπ ξπζκνύ (Baskurt et al., 2012). Aπηό ζπκθσλεί κε 

ηηο έξεπλεο ησλ Merolla et al., (2010a, b) γηαηί ππήξρε αύμεζε ηεο δύλακεο ηνπ 

ππεξαθαλζίνπ θαη ππαθαλζίνπ κηά από πξόγξακκα επηθεληξσκέλν ζηελ 

σκνπιάηε ζε επαγγεικαηίεο αζιεηέο κε θηλήζεηο άλσ άθξνπ πάλσ από ην 

θεθάιη. Oη Struyf et al, δελ βξήθαλ δηαθνξά ζηε δύλακε ησλ κπώλ ηνπ πεηάινπ 

ζηξνθέσλ αιιά απηό δηαθηνινγείηαη γηαηί ην πξόγξακκα δελ αθνινπζνύζε ην 

ζθνπό ηεο αύμεζεο δύλακεο.  Οη δηαηάζεηο απνηεινύζαλ ζπλνδή παξέκβαζε κε 

ηηο αζθήζεηο ζηαζεξνπνίεζεο νπόηε δε κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε ηελ επίδξαζή 

ηνπο όζν αθνξά ηε βειηίσζε ζην εύξνο ηεο θίλεζεο. 

H θηλεηνπνίεζε ηεο σκνπιάηεο δελ έρεη ηόζν θαιά απνηειέζκαηα όπσο ε 

άζθεζε (Struyf et al., 2013) επεηδή ε άζθεζε είλαη ελεξγεηηθή ζεξαπεία 

ζπκθσλόληαο κε ηνπο Evans et al., 2002 πνπ επίζεο ζύγθξηλαλ άζθεζε θαη 

θηλεηνπνίεζε ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε ζε αζζελείο κε απρελαιγία.   Φαίλεηαη πσο 

αθόκα θαη ε ςεύηηθε θηλεηνπνίεζε όκσο έρεη ηάζε λα βειηηώλεη ηε θίλεζε 

σκνπιάηεο (Aytar et al., 2015). Απηό πξέπεη λα δηθαηνινγεζεί πέξαλ από ην 

κεραληζκό θηλεηνπνίεζεο ησλ αξζξώζεσλ θαη ίζσο λα νθείιεηαη ζε θάπνην 

ςπρνινγηθό παξάγνληα (Geisser et al., 2005). Δπίζεο ε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ 

θπζηνζεξαπεπηή πξνζθέξεη ζηνλ αζζελή κεγαιύηεξε ηθαλνπνίεζε πξάγκα ην 

νπνίν επηβεβαηώλεηαη θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε (Casserley-Feeney et al., 

2008). 

Πεξηνξηζκνί 

 

ηηο κειέηεο δελ έρεη γίλεη δηαρσξηζκόο ηεο ζπκπησκαηνινγίαο, αλάινγα 

κε ηε ρξνληόηεηα. Απηό ζα κπνξνύζε λα επεξεάζεη ηα απνηειέζκαηα δειαδή εάλ 

ε παζνινγία ήηαλ παξνύζα γηα 6 εβδνκάδεο ή γηα 6 κήλεο. Απηό ζα είρε ηειείσο 

δηαθνξεηηθά επξήκαηα ζηελ αμηνιόγεζε άξα θαη ζηα θπζηνζεξαπεπηηθά πιάλα.  

Δπίζεο ζεκαληηθό είλαη ζε ζύλδξνκν πξόζθξνπζεο ε αθξηβήο 

παζνγέλεηα, δειαδή εάλ είλαη ελεξγή ή όρη θιεγκνλή ζην ηέλνληα, εάλ έρεη 

επεξεαζηεί ν ππαθξσκηαθόο νξνγόλνο ζύιαθαο, εάλ ππάξρεη δηαηαξαρή ζηε 
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θηλεκαηηθή ηεο αθξσκηνθιεηδηθήο ή ηεο γιελνβξαρηόληαο.  Δπίζεο ζηε κόλε 

έξεπλα πνπ έγηλε εμέηαζε κε MRI θαη αθηηλνγξαθία ήηαλ εθείλε ησλ Bakurt et al., 

γηα επηβεβαίσζε ηεο δηάγλσζεο, ζηηο ππόινηπεο ππήξρε θπζηθή εμέηαζε από 

γηαηξό ή θπζηνζεξαπεπηή. Δπηπξόζζεηα ζην ηέινο ησλ ζεξαπεηώλ δελ 

ειέρζεθαλ νη αζζελείο κε θάπνην αθηiλνινγηθό κέζν. 

  Γελ έρεη γίλεη ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ αξηζκώλ ησλ ζπλεδξηώλ θαη  ηεο 

δνζνινγίαο άζθεζεο θαη ηύπνπ άζθεζεο ιόγσ εηεξνγέλεηαο ώζηε λα 

νδεγεζνύκε ζε αζθαιή απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηε δνζνινγία θαη ηύπν ηεο 

άζθεζεο.  

Οη αζζελείο πνπ αθνινύζεζαλ πξόγξακκα ζην ζπίηη ρσξίο επίβιεςε, 

ππήξρε πεξίπησζε λα δώζνπλ ιάζνο αλαθνξά ή λα κελ αθνινπζνύζαλ πιήξε 

δνζνινγία ηεο άζθεζεο ή αθόκα θαη ηερληθή.  

ε 3 RCTs (Σurgut et al., 2017, Aytar et al., 2015 θαη Stuyf et al., 2012 

ειέρζεθαλ νη αζζελείο ζε follow up ελώ ζηηο ππόινηπεο ε ζεξαπεία πεξηνξίζηεθε 

κόλν ζε 4 ή 6 εβδνκάδεο νπόηε θαη ηα απνηειέζκαηα από ηηο άιιεο έξεπλεο ζα 

κπνξνύζε λα ήηαλ δηαθνξεηηθά εάλ ην πξόγξακκα απνθαηάζηαζεο ήηαλ 

κεγαιύηεξεο δηάξθεηαο. 

ρεηηθά κε ην είδνο αζθήζεσλ γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο σκνπιάηεο δελ 

ππήξε ζπλνρή ζηνπο παξάγνληεο άζθεζεο δειαδή ην είδνο ηεο άζθεζεο 

αξηζκόο επαλαιήςεσλ, αξηζκόο ζπλεδξηώλ ζε κία εβδνκάδα.  

Αλάγθε γηα Μειινληηθέο Mειέηεο  

Ο αξηζκόο ησλ κειεηώλ ζρεηηθά κε ην ζέκα γηα ηελ επίδξαζε ησλ 

ζεξαπεπηηθώλ παξεκβάζεσλ ζηελ σκνπιαηνζσξαθηθή δηάξζξσζε γηα ην 

ζύλδξνκν πξόζθξνπζεο είλαη πεξηνξηζκέλνο.  

εκαληηθό είλαη ζην κέιινλ λα δηαρσξηζηεί ην δείγκα ησλ αζζελώλ κε 

δηάγλσζε από αθηηλνινγηθό έιεγρν, θαζώο θαη λα θαζνξηζηεί ε πεξίνδνο ηεο 

ζπκπησκαηνινγίαο. Δπίζεο ε  δπζθηλεζία ηεο σκνπιάηεο θαη ην ζύλδξνκν 

ππαθξσκηαθνύ πόλνπ ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί.   
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ρεηηθά κε ηηο αζθήζεηο ζηαζεξνπνίεζεο ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ έξεπλα κε 

πιάλν ζεξαπείαο κε κεγαιύηεξε ρξνληθή δηάξθεηα. Θα κπνξνύζε λα είλαη πην 

ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε (αλαθνξά ζε θηλεηηθό έιεγρν) θαη λα ππάξρεη 

ζπγθεθξηκέλε θαζνδήγεζε γηα ηε πξννδεπηηθόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

εκαληηθό λα θαζνξηζηεί θαη λα δνζεί ε θαηαιιειόηεξε δνζνινγία ηεο 

άζθεζεο όζν αθνξά πόλν ιεηηνπξγία θαη σκνβξαρηόλην ξπζκό δηόηη δελ ππάξρεη 

ζπγθεθξηκέλε θαζνδήγεζε.Γηεξεύλεζε ρξεηάδεηαη ε επίδξαζε ηεο  άζθεζεο 

ζηαζεξνπνίεζεο σκνπιάηεοζε ζπλδπαζκό κε δηαηάζεηο θαη ζύγθξηζε κε άιιεο 

παξεκβάζεηο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα γίλνπλ πεξαηηέξσ έξεπλεο ζρεηηθά κε ην 

πνηνο είλαη ν θαηαιιειόηεξνο ζπλδπαζκόο ζεξαπεπηηθώλ παξεκβάζεσλ 

(θπζηθώλ κέζσλ, ειεθηξνζεξαπείαο, εθπαίδεπζε αζζελή, αζθήζεηο 

ελδπλάκσζεο θαη ζηαζεξνπνίεζεο σκνπιάηεο). 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

 

ύκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζπζηεκαηηθή αλαζθόπεζε βξέζεθαλ  6 

RCTs γηα ηελ σκνπιαηνζσξαθηθή δηάξζξσζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο 

ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο ζε αζζελείο κε πόλν ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ 

ζηξνθεώλ. Σα 6 RCΣs ήηαλ πςειήο πνηόηεηαο (>50%) ύζηεξα από έιεγρν πνπ 

έγηλε κε ηα θξηηήξηα ηνπ Furlan (2009). Με βάζε ηα θξηηήξηα Van Tulder (2003) ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ζπζηεκαηηθήο αλαζθόπεζεο είραλ ηζρπξή απόδεημε. Οη 

αζθήζεηο ζηαζεξνπνίεζεο θαίλεηαη λα βνεζνύλ ζηε βειηίσζε ηεο δύλακεο ησλ 

κπώλ ηεο πεξηνρήο, ζηε κείσζε ηνπ πόλνπ θαη ζηε βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο. Θα πξέπεη νη αζζελείο, λα έρνπλ εθπαηδεπζεί όζν αθνξά ηε 

θαζεκεξηλόηεηά ηνπο ζηε ζσζηή εξγνλνκία θαζώο θαη ζηε δηαρείξεζε ησλ 

θαζεκεξηλώλ ηνπο ιεηηνπξγηώλ. Ζ  ζεξαπεπηηθή άζθεζε επηθεληξσκέλε ζηελ 

σκνπιάηε ζπκβάιεη ζεκαληηθά καδί κε ηηο δηαηάζεηο ζηε ζηαζεξνπνίεζε θαη ζηε 

κπηθή ηζνξξνπία ηεο σκηθήο δώλε θαη ππάξρεη βειηίσζε ζηε θίλεζε ηεο 

σκνπιάηεο κε ζθνπό ηε δηόξζσζε ηνπ σκνβξαρηόληνπ ξπζκνύ.  
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Υξεηάδεηαη πεξηζζόηεξε έξεπλα γηα ην πνηνο πξέπεη λα είλαη ν αθξηβήο 

ζπλδπαζκόο απηώλ ησλ αζθήζεσλ δηόηη ηα απνηειέζκαηα είλαη δηθνξνύκελα. 

Δπίζεο κέζα από απηή ηελ αλαζθόπεζε θάλεθε πσο εθηόο από δηαηάζεηο γηα ηε 

πεξηνρή ησλ βξαρπζκέλσλ κπώλ δελ ππάξρεη κειέηε ζρεηηθά κε άιιε κέζνδν 

ραιάξσζήο ηνπο όπσο ε κπνπεξηηνλταθή απειεπζέξσζε. Ζ ελεξγή επαθή κε 

ηνλ αζζελή κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε πξόνδν ζηελ απνθαηάζηαζε.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

Μεζνδνινγία Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβή 

 

θνπόο ηεο παξνύζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηελ  

επίδξαζε ηεο ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο θαη κπνπεξηηνλταθήο απειεπζέξσζεο κε 

εξγαιεία γηα ηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο ζε αζζελείο κε πόλν ζρεηηδόκελν κε ην 

πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ. ηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο κειέηεο εθπνλήζεθαλ 

ηέζζεξηο αλεμάξηεηεο κεηαμύ ηνπο θαη απηνηειείο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο, ηξεηο 

επηθνπξηθέο κειέηεο θαη ε θύξηα κειέηε επί ηνπ ζέκαηνο. 

ρεδηαζκόο ησλ Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ ηεο παξνύζαο δηαηξηβήο 

 

Πεπνηζήζεηο θαη ε ηάζε ηωλ Κύπξηωλ Φπζηθνζεξαπεπηώλ γηα ηε Γπζθηλεζία 

Ωκνπιάηεο 

 

ηε κειέηε ζπκκεηείραλ 108  εγγεγξακκέλνη  Φπζηθνζεξαπεπηέο ζηνλ 

Φπζηθνζεξαπεπηηθό ζύιινγν ηεο Κύπξνπ, νη νπνίνη  απάληεζαλ ζην 

εξσηεκαηνιόγην. Οη εξσηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζε απηό ήηαλ 34, ζε 6 

ελόηεηεο, νη νπνίεο παξείραλ πιεξνθνξίεο νιηζηηθά γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

θπζηθνζεξαπεπηώλ γηα ηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο. Σξεηο εξσηήζεηο πεξηέγξαθαλ 

ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, 8 εξσηήζεηο ηηο γλώζεηο γηα ηε  δπζθηλεζία σκνπιάηεο, 

13 εξσηήζεηο ηελ αμηνιόγεζε θαη απνθαηάζηαζε, 10 εξσηήζεηο ηηο 

θπζηθνζεξαπεπηηθέο ηερληθέο απνθαηάζηαζεο θαη ηελ ζεξαπεπηηθή άζθεζε. Ζ 

κειέηε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε ηνπ ζέκαηνο, 

(εθηόο από ζπζηεκαηηθή αλαζθόπεζε πνπ έγηλε ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο) κε 

ζθνπό ηα απνηειέζκαηα απηήο, λα βνεζήζνπλ ζηε ζύλζεζε εξεπλεηηθνύ 

εξσηήκαηνο θαζώο ηα απνηειέζκαηα αλέδεημαλ ηη ρξεζηκνπνηείηαη ζηε θιηληθή 

πξαθηηθή, εάλ ππάξρεη ζπκθσλία κε ηελ αξζξνγξαθία θαη πνηα πεδία ζα 

κπνξνύζαλ λα δηεπξεπλεζνύλ (Κεθάιαην 4.1.).   
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Η Διιεληθή Έθδνζε ηνπ Δξωηεκαηνινγίνπ Αμηνιόγεζεο Ώκνπ. Μεηάθξαζε, 

Γηαπνιηηηζκηθή Πξνζαξκνγή, Μειέηε Αμηνπηζηίαο θαη Δγθπξόηεηαο ζε αζζελείο κε 

ΠΠ (Shoulder Rating Questionnaire – SRQ) 

 

ηε κειέηε ζηάζκηζεο ηεο θιίκαθαο Αμηνιόγεζεο κνπ (SRQ), 

ζπκκεηείραλ 168 άηνκα πνπ ζπκπιήξσζαλ ηελ ειιεληθή έθδνζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ απηνύ.  Ζ θιίκαθα απηή πεξηιάκβαλε έμη ηνκείο βαζκνινγίαο. 

Απνηεινύληαλ  από κηα νπηηθή αλαινγηθή θιίκαθα πνπ πεξηέγξαθε ηε γεληθή 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο θαη 21 εξσηήζεηο πνπ θαηαηάζζνληαλ ζηηο ελόηεηεο: 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο,  ςπραγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο, αζιεηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, εξγαζία, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην επάγγεικα ησλ  

ζπκκεηερόλησλ, επίπεδν ηθαλνπνίεζεο κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ ώκνπ θαη επηινγή 

δύν πεξηνρώλ όπνπ νη αζζελείο πίζηεπαλ όηη είραλ ηε ζεκαληηθόηεξε βειηίσζε. Ζ 

κειέηε έγηλε γηα λα δσζεί ζηε θιηληθή κειέηε γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο ζεξαπεπηηθήο 

άζθεζεο θαη ΜΠΑ ζε αζζελείο κε δπζθηλεζία σκνπιάηεο θαη ΠΠ.  Γηα λα δνζεί 

απηό ην εξσηεκαηνιόγην, ζε έλαλ ειιελόθσλν πιεζπζκό, απαηηείηαη δηαδηθαζία 

δηαπνιηηηζκηθήο πξνζαξκνγήο θαη επηθύξσζεο, νπόηε  ζθνπόο απηήο ηεο 

κειέηεο ήηαλ ε κεηάθξαζε θαη ε πνιηηηζηηθή πξνζαξκνγή ηνπ SRQ ζηελ εθδνρή 

ηεο ειιεληθήο γιώζζαο θαη ε αμηνιόγεζε ηεο εγθπξόηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο 

απηνύ (Κεθάιαην 4.2.) ώζηε λα δνζεί ζην κειεηνύκελν πιεζπζκό ζηε θύξηα 

κειέηε( Κεθάιαην 4.4.).   

Αμηνπηζηία θαη Δγθπξόηεηα Γωληνκέηξεζεο κε ηελ εθαξκνγή θηλεηνύ 

Ηιεθηξνληθήο γωληνκέηξεζεο Ώκνπ κε Δθαξκνγή Κηλεην 

 

Ζ κειέηε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζηόρν ηε δηεξεύλεζε ηεο αμηνπηζηίαο 

θαη εγθπξόηεηαο ηεο ρξήζεο ηνπ smartphone κε ηελ εθαξκνγή Clinometer Pro, 

ώζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε θύξηα κειέηε γηα ηε  γσληνκέηξεζε ηνπ ώκνπ θαη ηεο 

άλσ ζηξνθήο ηεο σκνπιάηεο ζε αζζελείο κε ΠΠ θαη δπζθηλεζία σκνπιάηεο.  

πκκεηείραλ δύν αμηνινγεηέο επαγγεικαηίεο θπζηθνζεξαπεπηέο εγγεγξακκέλνη 

ζην Παγθύπξην θαη Παλειιήλην ζύιινγν Φπζηθνζεξαπεπηώλ κε θιηληθή εκπεηξία 

ζηε κπνζθειεηηθή θπζηθνζεξαπεία ηνπιάρηζηνλ 5 εηώλ θαη ζηε δηαρείξεζε 

αζζελώλ κε πξνβιήκαηα ζηνλ ώκν θαη ζηε γσληνκέηξεζε. Δγηλε θαηαγξαθή από 
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ηξίην αμηνινγεηή θαη ηα δεδνκέλα αλαιύζεθαλ ζηαηηζηηθά από άιιν άηνκν. Οη 

αλαθεξόκελνη επαγγεικαηίεο κέηξεζαλ 44 αζζελείο κε ΠΠ. Οη κεηξήζεηο 

πεξηιάκβαλαλ α) γσληνκέηξεζε ηεο γιελνβξαρηόληαο κε ειεθηξνληθό γσληόκεηξν 

θαη δηα ηεο εθαξκνγήο θηλεηνύ (application) θαη β) κε ειεθηξνληθό θιηζηόκεηξν θαη 

δηα ηεο εθαξκνγήο θηλεηνύ (application) γηα ηε γσληνκέηξεζε ηεο άλσ ζηξνθήο 

ηεο σκνπιάηεο, ώζηε λα κειεηεζεί ε αμηνπηζηία κεηαμύ 1εο θαη 2εο κέηξεζεο, ε 

αμηνπηζηία κεηαμύ εμεηαζηώλ θαη ε εγθπξόηεηα (Κεθάιαην 4.3.).  Ζ κειέηε απηή 

πξαγκαηνπνηήζεθε ώζηε ε εθαξκνγή θηλεηνύ Clinometer Pro λα κπνξέζεη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ εξγαιείν γηα ηελ γσληνκέηξεζε ηεο γιελνβξαρηόληαο 

άξζξσζεο θαη ηεο άλσ ζηξνθήο ηεο σκνπιάηεο ζηε θύξηα κειέηε (Κεθάιαην 

4.4.) 

H επίδξαζε ηεο ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο θαη κπνπεξηηνληαθήο απειεπζέξωζεο κε 

εξγαιεία γηα ηε δπζθηλεζία ωκνπιάηεο ζε αζζελείο κε πόλν ζρεηηδόκελν κε ην 

πέηαιν ηωλ ζηξνθέωλ 

 

Ζ κειέηε γηα ηελ επίδξαζε ηεο ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο θαη 

κπνπεξηηνληαθήο απειεπζέξσζεο κε εξγαιεία γηα ηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο ζε 

αζζελείο κε πόλν ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ απνηειεί ηε θύξηα 

κειέηε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. ηε κειέηε παξέκβαζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνλ επηέβξε ηνπ 2019 σο θαη ηνλ Ηαλνπάξην 2020 

πήξαλ κέξνο 85 αζζελείο. Μεηά ηελ απνρώξεζε 36 αζζελώλ, ηε κειέηε 

νινθιήξσζαλ 49 άηνκα (11 δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα αθνινπζήζνπλ ην 

πξόγξακκα θαη 25 δελ  έιαβαλ κέξνο ύζηεξα από αμηνιόγεζε βάζε ησλ 

θξηηεξίσλ). Σα 49 άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ηειηθά, ρσξίζηεθαλ ηπραία ζηηο ηξεηο 

νκάδεο, ηελ νκάδα Α κε 17 άηνκα, ηελ νκάδα Β κε 16 θαη ηελ νκάδα Γ κε 16 

άηνκα. Σειηθά  κεηά ηελ απνρώξεζε άιισλ 3 αηόκσλ, 46 άηνκα απεηέιεζαλ ηελ 

νκάδεο: ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο (Οκάδα A=15), ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο ζε 

ζπλδπαζκό κε ηε κπνπεξηηνλταθή απειεπζέξσζε κε εξγαιεία (Οκάδα B=15) θαη 

νκάδα αζθήζεσλ ζην ζπίηη (Οκάδα Γ=16). ε όινπο ηνπο αζζελείο ζε ηξεηο 

δηαδνρηθέο θάζεηο (εβδνκάδα 0), ζην κέζν ηεο ζεξαπείαο  (6ε εβδνκάδα) θαη 

κεηά από ηξεηο κήλεο (12ε  εβδνκάδα) ζην ηέινο ηεο ζεξαπείαο κεηξήζεθαλ: ν 
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πόλνο, ε ιεηηνπξγηθόηεηα, ε πξνβνιή ηνπ ώκνπ, ε απρελνζσξαθηθή γσλία, ε 

ζσξαθηθή θπξηόηεηα, ην εύξνο θίλεζεο ηεο γιελνβξαρηόληαο άξζξσζεο θαη 

σκνπιάηεο, ε δύλακε κπώλ ηεο γιελνβξαρηόληαο άξζξσζεο θαη ησλ κπώλ ηεο 

σκνπιάηεο θαη  ηέινο ε δπζθηλεζίαο σκνπιάηεο (Κεθάιαην 4.4.).   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4.1. 

Οη Πεπνηζήζεηο θαη ε ηάζε ησλ Κύπξησλ Φπζηθνζεξαπεπηώλ γηα ηε 

Γπζθηλεζία Χκνπιάηεο 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 Ζ δπζθηλεζία σκνπιάηεο είλαη ε αιιαγή ζηε ζέζε θαη ζηε θίλεζε ηεο 

σκνπιάηεο θαη ζπλδέεηαη κε παζνινγίεο ζηνλ ώκν (Κεθάιαην 1). Τπάξρεη 

ηξνπνπνίεζε ζηνλ θηλεηηθό έιεγρν ηεο σκηθήο δώλεο θαη αιιαγή ζηε ζρέζε 

δύλακεο θαη ηάζεο ησλ κπώλ ηεο πεξηνρήο (Myers et al., 2005). Ζ δπθηλεζία 

σκνπιάηεο κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα πνιιώλ δηαθνξεηηθώλ παξαγόλησλ 

όπσο βηνκεραληθνί, θπζηνινγηθέο αλσκαιίεο ζηελ αλαηνκία ησλ νζηώλ όπσο 

αιιαγέο ζηε ζηάζε (π.ρ. θύθσζε), θαθώζεηο (π.ρ. θαηάγκαηα), ηξαπκαηηζκνί θαη 

κπηθέο θαθώζεηο πνπ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε κπηθή αληζνξξνπία, κείσζε 

ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη πόλν (Sanchez et al., 2018). Eμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθώλ 

αηηηώλ ζηε θιηληθή πξαθηηθή ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο 

πνπ εθαξκόδνπλ νη θπζηθνζεξαπεπηέο, ελεξγεηηθέο θαη παζεηηθέο, όπσο ε ρξήζε 

θπζηθώλ κέζσλ θαη ειεθηξνζεξαπείαο γηα ηε κείσζε ηνπ πόλνπ, θηλεζηνζεξαπεία 

γηα βειηίσζε ηεο δπζιεηηνπξγίαο όπσο ε θηλεηνπνίεζε ηεο σκνπιάηεο, ε ρξήζε 

taping θιπ (McQuade et al., 2019 ; Takeno et al., 2019). Δπίζεο ζεκαληηθό 

θνκκάηη ζην ζεξαπεπηηθό πιάλν γηα ηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο θαη ΠΠ 

απνηειεί ε ρξήζε ηεο ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο γηα ηελ επαλαθνξά ηεο κπτθήο 

ηζνξξνπίαο θαη ε ρξήζε ηερληθώλ καιαθώλ κνξίσλ όπσο νη δηαηάζεηο αιιά θαη νη 

ηερληθέο κπνπεξηηνληαθήο απειεπζέξσζεο κε εξγαιεία (Κεθάιαην 1). ηε 

ζπζηεκαηηθή αλαζθόπεζε  (Κεθάιαην 2) θάλεθε πσο ε ζεξαπεπηηθή άζθεζε κε 

επηθέληξσζε ζηελ σκνπιάηε ζπληειεί ζηε κείσζε πόλνπ θαη βειηίσζε 

δπζθηλεζίαο ζε άηνκα κε ΠΠ. Δθαξκόδεηαη καδί κε δηαηάζεηο, γηα 2-3 θνξέο 

ηελ εβδνκάδα είηε θάζε κέξα γηα πεξίνδν 4 -12 εβδνκάδσλ θαη ρξεηάδνληαη 

πεξηζζόηεξεο κειέηεο γηα ηε δνζνινγία θαη ηελ επηινγή ησλ αζθήζεσλ. Δπίζεο ε 

ζεξαπεπηηθή άζθεζε ζα πξέπεη ζε κειινληηθέο κειέηεο λα δηεξεπλεζεί καδί κε 

άιιεο θπζηθνζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο (Κεθάιαην 2) όπσο νη ηερληθέο καιαθώλ 



102 

 

κνξίσλ κε εξγαιεία γηαηί έρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη ζε άιιεο παζνινγίεο κε 

κπηθή αληζνξξνπία κε βειηίσζε ηεο ζπκπησκαηνινγίαο όπσο θαίλεηαη θαη ζηε 

κειέηε ησλ McMurray et al., 2015.  

 Ζ ζηάζε θαη νη πεπνηζήζεηο ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο, παίδεη θαζνξηζηηθό 

ξόιν γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ζεξαπεπηηθώλ ζρεκάησλ γηα ηε δηαρείξεζε ηεο 

ζπκπησκαηνινγίαο θαη ησλ θπζηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ αζζελώλ (Gardner er 

al., 2017). Οη θπζηθνζεξαπεπηέο κέζσ ηνπ θιηληθνύ ζπιινγηζκνύ ηνπο  ύζηεξα 

από ηελ αμηνιόγεζή ηνπο θαη αλάινγα κε ηε γλώζε ηνπο γηα ηηο παξεκβάζεηο κε 

ζηόρν ηα θαιπηεξα απνηειέζκαηα γηα ηνλ αζζελή ζα ζπλζέζνπλ ην πιάλν 

ζεξαπείαο ηνπο (Jones et al., 2018).  H ζηάζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε θάζε 

παζνινγίαο είλαη κία γλσζηηθή δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ζηε ζπγθεθξηκέλε άπνςε 

ηνπ ζεξαπεπηή ζρεηηθά κε ην πσο είλαη ε θαηάζηαζε ηνπ αζζελή. Δπίζεο νη 

πεπνηζήζεηο ηνπ, είλαη κία γλσζηηθή θαηάζηαζε πνπ εκπιέθνληαη νη απόςεηο, ηα 

ζπλαηζζήκαηα, νη αμίεο θαη ην θνηλσληθό πιάζην ζην νπνίν θηλείηαη ν ζεξαπεπηήο 

(Jeffrey et al., 2012). Γηα απηό ην ιόγν είλαη ζεκαληηθή ε κειέηε απηώλ γηα ηε 

δηαρείξεζε ησλ κπνζθειεηηθώλ παζνινγηώλ θαη γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 

θαηάιιεισλ θνηλώλ θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ πνπ όκσο πξέπεη λα ζπκθσλνύλ 

κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ζηελ απνθαηάζηαζε, ζύκθσλα κε ηεθκεξησκέλεο 

επηζηεκνληθά πξαθηηθέο. Έηζη γηα ην θαζνξηζκό ελόο ζπλδπαζηηθνύ πιάλνπ 

εξσηήζεθαλ θπζηθνζεξαπεπηέο, κέζα από απηή ηε κειέηε γηα ηηο πεπνηζήζεηο θαη 

ηε ζηάζε ηνπο. ζρεηηθά κε ηε θιηληθή εθαξκνγή θαη γηα ην θαηά πόζν αθνινπζνύλ 

ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο αξζξνγξαθίαο (Pitsillides and Stasinopoulos, 

2019). 

θνπόο θαη ζεκαληηθόηεηα κειέηεο γηα ηε ζηάζε θαη πεπνηζήζεηο ησλ Κύπξησλ 

θπζηθνζεξαπεπηώλ γηα ηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο 

 

O ζθνπόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο κειέηεο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηηο 

πεπνηζήζεηο θαη ηε ζηάζε ησλ Κύπξησλ Φπζηθνζεξαπεπηώλ γηα ηε δπζθηλεζία 

σκνπιάηεο. Μέζα από εξσηεκαηνιόγην θάλεθαλ νη ηξόπνη γηα ηελ αμηνιόγεζή 

θαη ηε ζεξαπεπηηθή  πξνζέγγηζε αζζελώλ κε δπζθηλεζία σκνπιάηεο από ηνπο 

θπζηθνζεξαπεπηέο. Δπίζεο παξαηέζεθαλ ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ. ηόρνο 
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ήηαλ λα θαλεί αλ ππάξρεη ζπκθσλία κε ηη παξεκβάζεηο πνπ πξνηείλνληαη από 

ηελ αξζξνγξαθία γηα ηε δηαρείξηζε ηεο δπζθηλεζίαο θαη πνηεο παξεκβάζεηο 

ρξεζηκνπνηνύλ θπξίσο ζηε θιηληθή πξάμε, νη νπνίεο δελ έρνπλ κειεηεζεί κέρξη 

πξσηίζησο θαη κπνξεί λα πξνηαζνύλ γηα πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε. 

Ζ ζεκαληηθόηεηα ηεο κειέηεο αθνξά ηελ εμέιημε ζηε θιηληθή κπνζθειεηηθή 

Φπζηθνζεξαπεία. Όζηεξα από ηε ζπγθέληξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κειέηεο 

ζα κπνξέζεη λα γίλεη ελεκέξσζε ζηνπο επαγγεικαηίεο ζηε Κύπξν ζρεηηθά κε ην 

πεξηζώξην εμέιημεο ζύκθσλα κε ηα ηειεπηαία εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζην ρώξν, 

ώζηε λα κπνξέζνπλ λα βειηηώζνπλ ηε θαζεκεξηλή ηνπο πξαθηηθή. Δπίζεο 

απνηέιεζε έλα έλαπζκα γηα παξόκνηεο έξεπλεο θαη ζε άιιν κειεηώκελν 

πιεζπζκό, ζε δηαθνξεηηθό ηνπηθό πιαίζην γηα λα δεκηνπξγεζνύλ θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο ζρεηηθά κε ηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο αιιά θαη λα αμηνινγεζνύλ νη 

ππάξρνπζεο. Γελ έρεη κειεηεζεί ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζηε Κύπξν θαη πξόζζεζε 

ζηε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο. 

 

 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ  

 

Γεκηνπξγία Δξσηεκαηνινγίνπ 

Σν εξσηεκαηνιόγην δεκηνπξγήζεθε ζρεηηθά κε ηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο 

θαη ηε ηελνληνπάζεηα πεηάινπ ζηξνθέσλ (Dabholka, 2019; Takeno et al, 2019) 

θαη βάζε ηνπ αιγνξίζκνπ γηα ηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο (Cools et al, 2014). Ζ 

ηειηθή κνξθή θαζνξίζηεθε ύζηεξα από δηνξζώζεηο ηνπ εηζεγεηή. Αθνινύζσο 

δόζεθε ζε ηέζζεξηο ζπλαδέιθνπο κε εμεηδίθεπζε ζηε κπνζθειεηηθή 

θπζηθνζεξαπεία (Π.Γ., Π.Ρ., .Α., Α.Λ.) γηα πεξαηηέξσ ζρόιηα θαη γηα ην αλ 

αληηιακβάλνληαη επαξθώο ηηο εξσηήζεηο αιιά θαη αλ ηνπο θαιύπηνπλ νη επηινγέο 

ησλ απαληήζεσλ. H επηινγή ηνπ επηηειείνπ γηα επίβιεςε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

έπξεπε λα απνηειείηαη από θπζηθνζεξαπεπηέο κε εμεηδίθεπζε ζηε κπνζθειεηηθή 

θπζηθνζεξαπεία ώζηε λα κπνξνύλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο εξσηήζεηο θαη αλ 

κπνξνύλ λα θαιύςνπλ ηνπο ηνκείο. Δπηζεο δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο αξηζκόο 
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γηα ηε δεκηνπξγία επηζηεκνληθνύ επηηειείνπ αιιά ζύκθσλα κε ηε κεζνδνινγία 

γηα ηε δεκηνπξγία εξσηεκαηνινγίνπ ην επηηειείν κπνξεί λα απνηειείηαη από 3-4 

άηνκα κε εμεηδίθεπζε ζην αληηθείκελν καδί κε ην δεκηνπξγό ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ώζηε λα δεκηνπξγεζεί ε ηειηθή κνξθή (De Leeuw et al., 2008). Όζηεξα από ηηο 

δηνξζώζεηο, πξνζηέζεθε ε επηινγή ζπκπιήξσζεο επηπιένλ ζε θάπνηεο 

εξσηήζεηο θαη δεκηνπξγήζεθε ε ηειηθή κνξθή. 

Πεξηερόκελν Δξσηεκαηνινγίνπ 

Σν εξσηεκαηνιόγην πεξηείρε εξσηήζεηο κε απαληήζεηο επηινγήο. ε 

θάπνηεο εξσηήζεηο δίλνληαλ ε δπλαηόηεηα ζηνλ ζπκκεηέρνληα λα γξάςεη όηη 

επηζπκεί ζε εξσηήζεηο αλνηρηνύ ηύπνπ (Tsang et al., 2015). Σν εξσηεκαηνιόγην 

απνηεινύληαλ από 34 εξσηήζεηο κε  6 ελόηεηεο θαη ε επηινγή απηώλ έγηλε γηαηί 

έπξεπε ν θάζε ηνκέαο λα είλαη ζύληνκνο παξέρνληαο ηηο πιεξνθνξίεο νιηζηηθά 

γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θπζηθνζεξαπεπηώλ γηα ηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο.  Οη 6 

ηνκείο θαη νη 34 εξσηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαλ ήηαλ: δεκνγξαθηθά ζηνηρεία (3 

εξσηήζεηο), γλώζε γηα ηε  δπζθηλεζία σκνπιάηεο θαη αμηνιόγεζε (8 εξσηήζεηο), 

απνθαηάζηαζε θαη θπζηθνζεξαπεπηηθέο ηερληθέο (13 εξσηήζεηο), απνθαηάζηαζε 

θαη ζεξαπεπηηθή άζθεζε (10 εξσηεζεηο) (Cools et al., 2014 ; Singla et al., 2017 ; 

Sanchez et al., 2018 ; Kibler et al., 2019). Ο αξηζκόο ησλ εξσηήζεσλ ήηαλ 

θαηάιιεινο γηαηί έπξεπε λα επηιερζνύλ όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξεο, απιέο θαη 

θαηαλνεηέο θαη κε ινγηθή ζεηξά γηα ηε θάιπςε ησλ ηνκέσλ (Tsang et al., 2017). 

Δπίζεο ελώ έπξεπε λα ππάξρεη θάιπςε ηνπ ζέκαηνο νη εξσηήζεηο δελ έπξέπε λα 

είλαη πνιιέο θαη κε κεγάιε απάληεζε (Schmitt et al., 1985) ώζηε ν 

ζπκκεηέρνληαο λα κελ ράζεη ην ελδηαθέξνλ θαη ην θίλεηξν γηα λα νινθιεξώζεη ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Schultz et al., 2005). Γελ ππάξρνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ηνλ αξηζκό ησλ εξσηήζεσλ πνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ 

ζηα εξσηεκαηνιόγηα (Tsang et al., 2017).  Οη ελόηεηεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

αλαπηύρζεθαλ κε ζθνπό λα θαιύςνπλ ηελ ζηάζε ησλ θπζηθνζεξαπεπηώλ επί 

ηνπ ζέκαηνο όζν αθνξά ηε ζπκπησκαηνινγία, ηνλ θιηληθό ηνπο ζπιινγηζκό αιιά 

θαη ην πσο νξγαλώλνπλ θαη εθαξκόδνπλ ην πιάλν ζεξαπείαο. Σν 

εξσηεκαηνιόγην παξνπζηάδεηαη ζηε πιήξε ηνπ κνξθή ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β. 
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Υξήζε Google Forms   

  Σν πξόγξακκα Google forms ρξεζηκνπνηήζεθε θαζώο είλαη κία ζύγρξνλε 

κέζνδνο γηα ηε δεκηνπξγία εξσηεκαηνινγίσλ θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ ζην πεδίν 

ησλ επηζηεκώλ πγείαο (Wiemken et al, 2008). Σα πξνηεξήκαηα είλαη πσο 

ππάξρεη εύθνιε θαη γξήγνξε πξόζβαζε γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ε ζπκπιήξσζε 

είλαη άκεζε θαη ηαρύηεξε από όηη ζε έληππε κνξθή θαζώο κπνξεί λα γίλεη θαη 

κέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ. Απηό είλαη ζεκαληηθό ζηνηρείν ζην λα ππάξρεη κεγάιε 

ζπκκεηνρή (Lee et al,2007).. Βέβαηα δελ ππήξρε θσδηθνπνίεζε θαη ππήξμε 

πεξίπησζε παξαπάλσ από έλαο λα ζπκπιήξσζε ην εξσηεκαηνιόγην ή λα κελ 

ήηαλ όλησο θπζηθνζεξαπεπηέο θαη λα απάληεζαλ κε κε εηιηθξίλεηα.  Οη 

ζπκκεηέρνληεο νινθιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιόγην κε απεπζείαο ζύλδεζε ζην 

δηαδίθηπν νπόηε δελ επηβιήζεθε πεξηνξηζκόο όζνλ αθνξά ηε δηαβνύιεπζε κε 

άιινπο ζπλαδέιθνπο ή λα αλαδεηήζνπλ αξζξνγξαθία (Trabis et al., 2010). 

  

Γηαλνκή θαη πκπιήξσζε Δξσηεκαηνινγίνπ 

 

Ζ ειεθηξνληθή ζειίδα κε ην ζύλδεζκν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζην Google 

forms ζηάιζεθε κε ειεθηξνληθό κήλπκα από ηνλ Παγθύπξην ύιινγν 

Φπζηθνζεξαπεπηώλ θαη από ηνλ Παγθύπξην ύιινγν Αζιεηηθώλ 

Φπζηθνζεξαπεπηώλ ζε όια ηα κέιε ηνπο πξνο ζπκπιήξσζή ηνπ.  Τπήξρε 

ζπλνδεπηηθό κήλπκα πξνηξνπήο, ελεκέξσζεο γηα ηελ αλσλπκία ησλ 

ζπκκεηερόλησλ θαη πιεξνθόξεζεο γηα ην ζθνπό ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. Σα 

δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ από ηελ αξρή ηεο απνζηνιήο ηνπ ζπλδέζκνπ Αύγνπζην 

2019 έσο θαη επηέβξε 2019 όπνπ θαη ζηακάηεζε ε πξόζβαζε ζηε ζειίδα  γηα 

ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ο θύξηνο ζπγγξαθέαο ηεο κειέηεο είρε 

πιήξε πξόζβαζε ζε όια ηα δεδνκέλα θαη είρε ηελ ηειηθή επζύλε γηα ηελ 

ζπγγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζπκπεξαζκάησλ όπσο θαη γηα ηελ ππνβνιή 

πξνο δεκνζίεπζε. 
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Βηνεζηθή – Υξεκαηνδόηεζε 

 

Γελ ππήξρε θακία πεγή ρξεκαηνδόηεζεο γηα απηή ηελ εξγαζία. Γόζεθε 

έγθξηζε από ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο Κύπξνπ κε  αξηζκό θαθέινπ EEBK 

EΠ2019.01.167. Οη ζπκκεηέρνληεο θπζηνζεξαπεπηέο ελεκεξώζεθαλ πιήξσο. Σν 

εξσηεκαηνιόγην θνηλνπνηήζεθε ζηνπο επαγγεικαηίεο θπζηθνζεξαπεπηέο κέζσ 

ηνπ Παγθύπξηνπ πιιόγνπ Φπζηθνζεξαπεπηώλ θαη επίζεο δεκνζηεύηεθε ζε 

ζρεηηθέο ζειίδεο ελεκέξσζεο ησλ Κύπξησλ Φπζηθνζεξαπεπηώλ ζε κέζα 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο.  ηε πξώηε ζειίδα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Παξάξηεκα B) 

νη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξώζεθαλ γηα ηε κειέηε θαη ην πεξηερόκελν, γηα ηε 

πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο δεδνκέλσλ θαη όπνηνο επηζπκνύζε, κπνξνύζε 

λα ην απαληήζεη.  Οπνηνζδήπνηε κπνξνύζε λα αξλεζεί λα ζπκκεηάζρεη ζηελ 

έξεπλα, θαη λα ζηακαηήζεη ηε ζπκπιήξσζή ηνπ ππόινηπνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

ηαηηζηηθή Αλάιπζε 

 

Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε ππνινγίδνληαο ηα πνζνηά 

απαληήζεσλ από ηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα Google Forms, ην νπνίν ζα 

βνήζεζε ζην λα δηαθαλνύλ ηα ζπκπεξάζκαηα κε αθξίβεηα. Σα δεδνκέλα 

ππνινγίζηεθαλ κε απιή θαηακέηξεζε ησλ απαληήζεσλ γηα θάζε δπλαηή 

απάληεζε ζε θάζε κία εξώηεζε. Σν πνζνζηό θάζε απάληεζεο ππνινγίζηεθε ζε 

ζρέζε κε ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ ζπιιεγόκελσλ απαληήζεσλ ζε απηή ηε 

ζπγθεθξηκέλε εξώηεζε. Ο αξηζκόο θάζε απάληεζεο πνιιαπιαζηάζηεθε κε εθαηό 

θαη ζηε ζπλέρεηα δηαηξέζεθε από ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο απηνύ ηνπ 

εξσηήκαηνο. Δπίζεο ιήθζεθαλ ππόςε  νη επηπξόζζεηεο μερσξηζηέο απαληήζεηο 

ζηηο εξσηήζεηο πνπ πεξηειάκβαλαλ ηε δπλαηόηεηα απηή. 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Γεκνγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 

Όζηεξα από ηελ ελεκέξσζε ησλ εγεγγξακέλσλ Φπζηθνζεξαπεπηώλ 

Κύπξνπ, 108 άηνκα έρνπλ απαληήζεη ην εξσηεκαηνιόγην. ρεηηθά κε ηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο ην 79,6% ήηαλ θάηνρνη πηπρίνπ ελώ 

ην 20,4% είραλ Μεηαπηπρηαθό ηίηιν ζπνπδώλ (Γξάθεκα 4.1.1.)  

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 4.1.1. Εθπαίδεπζε σο Φπζηθνζεξαπεπηήο  

 

Σν 22,2\% είραλ θιηληθή εκπεηξία 5-10 εηώλ, ην 20,4% ησλ ζπκκεηερόλησλ 

3-5 έηε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο θαη ην 33,3% 1-3 έηε. Σν 17,6% ησλ 

ζπκκεηερόλησλ είρε θιηληθή εκπεηξία πεξηζζόηεξν από 10 έηε (Γξάθεκα 4.1.2) 

 

 

 

 

Γξάθεκα 4.1.2.  Χξόληα Εκπεηξίαο 
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Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ Φπζηθνζεξαπεπηώλ είραλ εμεηδίθεπζε θαη 

απαζρνινύληαη ζην ηνκέα ηεο κπνζθειεηηθήο θπζηθνζεξαπείαο (66,7%) θαη έλα 

πνζνζηό 19,4% κε ηελ αζιεηηθή θπζηθνζεξαπεία (Γξάθεκα  4.1.3.).   

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 4.1.3.   Πεδίν Εμεηδίθεπζεο 

 

 

Γπζθηλεζία Χκνπιάηεο θαη Αμηνιόγεζε 

 

Ζ δπζθηλεζία σκνπιάηεο σθείιεηαη ζε παζήζεηο θπξίσο ηνπ ώκνπ όπσο 

απάληεζαλ νη θπζηθνζεξαπεπηέο (63,9%) θαη ηελ ειέγρνπλ ζε παζήζεηο ηνπ 

ώκνπ θαηά 99% (Πίλαθαο 4.1.1.). Αλέθεξαλ πσο ηελ ειέγρνπλ ζε όιεο ηηο 

παζνινγίεο ηνπ ώκνπ θαη θπξίσο ζε ζύλδξνκν ππαθξσκηαθήο πξνζηξηβήο 

(41.7%), ζε ηελνληνπάζεηα πεηάινπ ζηξνθέσλ (35,2%) θαη ζε παγσκέλν ώκν 

(33,3%). Πηζηεύεηαη ζε πνζνζηό 68,5% πσο ε δπζθηλεζία κπνξεί λα είλαη αίηην ή 

θαη απνηέιεζκα ηεο παζνινγίαο ζηνλ ώκν θαη  έρνπλ ηε πεπνίζεζε νη 104 από 

ηνπο 108 πσο αλ ηε δηνξζώζνπλ ζα επεξεαζηεί ε ζπκπησκαηνινγία ηνπ ώκνπ 

(Πίλαθαο 4.1.1.). Γηα ηελ αμηνιόγεζε νη θπζηθνζεξαπεπηέο ρξεζηκνπνηνύλ θπξίσο 

ηε παξαηήξεζε (80,6%), ηα εηδηθά ηεζη (52,8%) θαη ηα κπηθά ηεζη (62%). Γηα ηελ 

αληηκεηώηζε ησλ 4 ηύπσλ δπζθηλεζίαο θαηά Kibler θάλεθε πσο νη 

θπζηθνζεξαπεπηέο αληηκεησπίδνπλ ηνλ ηύπν ΗΗ ζπρλόηεξα (42,6%), αιια θαη 

θαηαγξάθεθε πσο αληηκεησπίδνπλ θαη ηε θπζηνινγηθή αθόκα θίλεζε (21,3). Σα 

ηεζη πνπ ρξεζηκνπνηνύλ είλαη θπξίσο ην Scapular Retraction Test  43,5%, ην 

Scapular Assistance Test (38,9%) θαη ην Lateral Scapular Slide Test (29,6%) 

(Πίλαθαο 4.1.1.) 
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Πίλαθαο 4.1.1. Γπζθηλεζία Χκνπιάηεο θαη αμηνιόγεζε, n=108  

 ΔΡΧΣΖΔΗ ΓΤΚΗΝΖΗΑ ΧΜΟΠΛΑΣΖ n % 

1 Ζ δπζθηλεζία σκνπιάηεο πνπ 
αληηκεησπίδεηο πην ζπρλά νθείιεηαη ζε 
παζήζεηο ζρεηηθά κε 

  

 ΧΜΟ     69 63,9% 

 ΑΤΥΔΝΑ     8 7,4% 

 ΣΑΖ 29 26,9% 

 Άιιν Απρέλα θαη  κν, Μπτθέο Γπζιεηηνπξγίεο 

 

2 Όηαλ αληηκεησπίδεηο παζνινγίεο ώκνπ 
ειέγρεηαη γηα ύπαξμε δπζθηλεζίαο 
σκνπιάηεο;   
 

  

 ΝΑΗ 107 99,1% 

 ΟΥΗ 1 0,9% 

3 Δάλ  ΝΑΗ ζηε πξνεγνύκελε εξώηεζε  
ζε πνηεο πεξηπηώζεηο ζπκβαίλεη απηό; 
(επέιεμε αλ ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξεο από 
κία απαληήζεηο) 
 

  

 ύλδξνκν Τπαθξσκηαθήο Πξνζηξηβήο 45 41,7% 

 Σελνληνπάζεηα πεηάινπ ζηξνθέσλ 38 35,2 % 

 Ρήμε πεηάινπ ζηξνθέσλ 20 18,5 % 

 Ρήμε επηρείιηνπ ρόλδξνπ 11 10,2 % 

 Αζηάζεηα κνπ 26 24,1 % 

 Αξζξίηηδα Γιελνβξαρηόληαο Άξζξσζεο 17 15,7 % 

 Παγσκέλνο κνο 36 33,3 % 

 ε όια ηα παξαπάλσ 48 44,4 % 

 Γελ ειέγρσ γηα δπζθηλεζία σκνπιάηεο ζε 
παζνινγία ώκνπ 

2 1,9 % 

 Άιιν  0 0% 

4 Πηζηεύεηο όηη ε δπζθηλεζία σκνπιάηεο 
είλαη ε αηηία  ή ην απνηέιεζκα ηεο 
παζνινγίαο ζηνλ ώκν ζπλήζσο  ; 

  

 Ζ ΑΗΣΗΑ   11 10,2% 

 ΣΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ  21 19,4% 

 ΚΑΗ ΣΑ ΓΤΟ  74 68,5% 
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 ΓΔΝ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ 1 0,9% 

 Άιιν  Μπνξεί λα είλαη θάπνην ή θαη όια ηα 
παξαπάλσ 

5 Αλ δηνξζώζεηο ηε δπζθηλεζία 
σκνπιάηεο πηζηεύεηο όηη κπνξεί λα 
επεξεάζεη ηε κείσζε ζπκπησκάησλ 
ζηνλ ώκν;  

  

 ΝΑΗ 104 96,3% 

 ΟΥΗ 1 0,9% 

 Άιιν Γελ γλσξίδσ, Δμαξηάηαη από ην 
πξόβιεκα, Κάπνηεο λαη, θάπνηεο 
ρεηξόηεξα, Κάπνηεο λαη θάπνηεο όρη 

 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ   

6 ρεηηθά κε ηελ αμηνιόγεζε ηεο 
δπζθηλεζίαο ηεο σκνπιάηεο πνηα ή 
πνηεο κεζόδνπο ρξεζηκνπνηείο 
ζπλήζσο;  (επέιεμε αλ ρξεηάδεηαη 
πεξηζζόηεξεο από κία απαληήζεηο) 

   

 Παξαηήξεζε 87 80,6% 

 Βηληενγξάθεζε 16 14,8% 

 Αλάιπζε ζε Ζ/Τ κέζσ software 2 1,9% 

 Γσληoκέηξεζε 22 20,4% 

 Μπτθά ηεζη 67 62% 

 Tεζη ειαζηηθόηεηαο 48 44,4% 

 Έιεγρνο Θσξαθηθήο Μνίξαο πνλδπιηθήο 
ηήιεο 

47 43,5% 

 Έιεγρνο Αθξσκηνθιεηδηθήο 52 48,1% 

 Δηδηθά Σεζη 57 52,8% 

 Άιιν ια ηα παξαπάλσ, Φειάθεζε, Έιεγρνο 
σκνβξαρηόληνπ ξπζκνύ 

7 Ζ δπζθηλεζία σκνπιάηεο θαηαηάζζεηαη 
ζπλήζσο ζε 4 ηύπνπο βάζε Kibler ( I – 
άλσ θιίζε -tilting. II – έζσ ζηξνθή 
σκνπιάηεο / winging. III δπζιεηηνπξγία 
αλάζπαζεο – hiking. ΗV θπζηνινγηθή 
θίλεζε σκνπιάηεο ζηελ αλύςσζε 
άθξνπ– θάησ θιίζε, έμσ ζηξνθή θαη 
αλάζπαζε). Πνηνλ ηύπν αληηκεησπίδεηο 
πην ζπρλά; 

  

 Η 32 29,6% 

 ΗΗ 46 42,6% 

 ΗΗΗ 37 34,3% 



111 

 

 ΗV 23 21,3% 

 Με πνηα παζνινγία ηνλ ζπλδέεηο; ύλδξνκν ππαθξσκηαθήο πξνζηξηβήο 
Ρήμε πεηάινπ ζηξνθέσλ 
Σελνληνπάζεηα ππεξαθαλζίνπ 
Σελνληνπάζεηα πεηάινπ ζηξνθέσλ 
Αδπλακία  ππνπιαηίνπ, ξνκβνεηδή , 
αλειθηήξα, ηξαπεδνεηδή 
Αδπλακία πεηάινπ ζηξνθέσλ 
ε ιαλζαζκέλα παηέληα θίλεζεο 
Λαλζαζκέλε ηάζε 
Μπτθή αληζνξξνπία 
Οζηεναξζξίηηδα ώκνπ 
Παγσκέλν ώκν  Μεησκέλν εύξνο θίλεζεο 
κνπ 
Αζηάζεηα 
θνιίσζε 
Κύθσζε 
Μπτθό ζπαζκό ηξαπεδνεηδή 
Πάξεζε καθξνύ ζσξαθηθνύ λεύξνπ 

8 Υξεζηκνπνηείηαη θάπνην εμεηδηθεπκέλν 
εηδηθό ηεζη γηα ηελ αμηνιόγεζε; 

  

 Scapular Retraction Test 47 43,5% 

 Scapular Assistance Test 42 38,9% 

 Lateral Scapular Slide Test 32 29,6% 

 Sick Scapula  13 12% 

 Kinetic Medial Rotation Test 29 26,9% 

 ρη 28 25,9% 

 Άιιν  9 8,3% 

 

Απνθαηάζηαζε θαη Γπζθηλεζία Χκνπιάηεο  

 

Οη θπζηθνζεξαπεπηέο ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο δπζθηλεζίαο σκνπιάηεο 

δηνξζώλνπλ ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε (63,9%), ηε ιεθάλε θάπνηεο θνξέο (41,7%), θαη 

ηα θάησ άθξα όρη γηα ην κεγαιύηεξν πνζνζηό απηώλ (45,4) (Πίλαθαο 4.1.2.). Ζ 

θηλεηηθή δηόξζσζε γίλεηαη κέζσ θηλεηηθώλ αιπζηδώλ (71,3%). Οη κύεο δηαηείλνπλ 

θπξίσο ζε πνζνζηό άλσ ηνπ 50% ησλ ζπκκεηερόλησλ είλαη ν κείδσλ 

ζσξαθηθόο(67,6%), ν ειάζζσλ ζσξαθηθόο (63,9%) ν αλειθηήξαο ηεο σκνπιάηεο 

(73,1%), ν ηξαπεδνεηδή – ε άλσ κνίξα- (75,9%), θαη νη ξνκβνεηδείο (64,8%) θαη 

γηα 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα (40,7%) κε ηερληθέο PNF, MET, παζεηηθέο, δπλακηθέο 



112 

 

θαη βαιιηζηηθέο (Πίλαθαο 4.1.2.). Ζ ελδναξζξηθή θηλεηνπνίεζε εθαξκόδεηαη 2 

θνξέο ηελ εβδνκάδα ζπλήζσο (39,8%) θαη 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα (29,6%), ελώ 

νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύλ είλαη δηαθνξεηηθέο (Maitland, Kalteborn, 

McKenzie, Mulligan, Ackermann θιπ). Δπίζεο 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα 

ρξεζηκνπνηνύλ ηερληθέο καιαθώλ κνξίσλ (47,2%) θαη απηέο πνπ αλέθεξαλ είλαη 

ηερληθέο κπνπεξηηνληαθήο απειεπζέξσζεο κε εξγαιεία (Δrgon, IASTM), Σrigger 

Point therapy θαη Dry needling. Άιιεο παξεκβάζεηο είλαη θπξίσο ε 

ειεθηξνζεξαπεία (59,3%) θαη ην Kinesiotape (54,6%) ελώ αλέθεξαλ θαη ηνλ 

ππέξερν, ππέξπξζεο,  ηα ζεξκά επηζέκαηα, ηεληθή Bowen, πδξνζεξαπεία θαη 

εξγνλνκία. 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα επίζεο είλαη ζπρλόηεξν λα εθαξκόζνπλ απηέο 

ηηο παξεκβάζεηο (39%) (Πίλαθαο 4.1.2.). 

Πίλαθαο 4.1.2. Απνθαηάζηαζε Γπζθηλεζίαο Χκνπιάηεο, n=108  

 ΔΡΧΣΖΔΗ AΠΟΚΑΣΑΣΑΖ n % 

9 Γηνξζώλεηο ηελ νπδέηεξε ζέζε ηεο πνλδπιηθήο 

ηήιεο γηα ηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο; 

  

 ΝΑΗ 69 63,9% 

 ΟΥΗ 4 3,7% 

 ΚΑΠΟΗΔ ΦΟΡΔ 34 31,5% 

 Άιιν Κηλεηνπνίεζε Θσξαθηθήο 

κνίξαο 

10 Γηνξζώλεηο ηε ζέζε ηεο ιεθάλεο γηα ηε δπζθηλεζία 

σκνπιάηεο; 

  

 ΝΑΗ 36 33,3% 

 ΟΥΗ 27 25% 

 ΚΑΠΟΗΔ ΦΟΡΔ 45 41,7% 

 Άιιν 0 0% 

11 Γηνξζώλεηο ηε ζέζε ησλ θάησ άθξσλ γηα ηε 

δπζθηλεζία σκνπιάηεο; 

  

 ΝΑΗ 26 24,1% 

 ΟΥΗ 49 45,4% 

 ΚΑΠΟΗΔ ΦΟΡΔ 33 30,6% 

 Άιιν 0 0% 

12 Γηνξζώλεηο κέζσ κπνπεξηηνλταθώλ αιπζίδσλ -   
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θηλεηηθώλ αιπζίδσλ γηα ηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο; 

 ΝΑΗ 77 71,3% 

 ΟΥΗ 12 11,1% 

 ΚΑΠΟΗΔ ΦΟΡΔ 19 17,6% 

 Άιιν 0 0% 

13 Γηα ηε βειηίσζε εύξνπο θίλεζεο  πνηνπο κύεο /πνηεο 

δνκέο δηαηείλεηο - ραιαξώλεηο; 

  

 Eιάζζσλ ζσξαθηθόο 69 63,9% 

 Μείδσλ ζσξαθηθόο 73 67,6% 

 Γηθέθαινο Βξαρηόληνο 26 24,1% 

 Αλειθηήξαο σκνπιάηεο 79 73,1% 

 Άλσ κνίξα Σξαπεδνεηδή 82 75,9% 

 Ρνκβνεηδείο 70 64,8% 

 Τπαθάλζηνο 44 40,7% 

 Πιαηύο ξαρηαίνο 43 39,8% 

 Μείδσλ ζηξνγγύινο 35 32,4% 

 Οπίζζηνο ζύιαθαο 38 35,2% 

 Γελ εθαξκόδσ ηέηνηεο ηερληθέο 3 2,8% 

        Άιιν  Πξόζζηνο Οδνλησηόο, 

Τπνπιάηηνο, Αλάινγα πνηνο 

ρξεηάδεηαη 

14 Αλ εθαξκόδεηο ηερληθέο δηαηάζεσλ, επηιέμηε 

δνζνινγία 

  

 1θνξά/εβδνκάδα 2 1,9% 

 2θνξέο/εβδνκάδα 19 17,6% 

 3θνξέο/εβδνκάδα 44 40,7% 

 >3θνξέο/εβδνκάδα 34 31,5% 

 Γελ εθαξκόδσ 5 4,6% 

 Άιιν ζν πεξηζζόηεξν ηόζν 

θαιύηεξν απνηέιεζκα, 

Καζεκεξηλά, ε θάζε 

ζπλεδξία 

15 Αλ εθαξκόδεηο ηερληθέο δηαηάζεσλ, αλάθεξε 

νλνκαζηηθά πνηεο  

(41 απαληήζεηο) PNF Hold-

Relax,  PNF – Aληίζεηε 
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 αλαζηνιή MET, Παζεηηθέο 

Γηαηάζεηο, Γπλακηθέο 

Γηαηάζεηο, Βαιιηζηηθέο 

16 Αλ εθαξκόδεηο εηδηθέο ηερληθέο θηλεηνπνίεζεο 

(ελδναξζξηθή θηλεηνπνίεζε) επέιεμε δνζνινγία  

  

 1 θνξά/εβδνκάδα 6 5,6% 

 2θνξέο/εβδνκάδα 43 39,8% 

 3θνξέο/εβδνκάδα 32 29,6% 

 > 3θνξέο/εβδνκάδα 12 11,1% 

 Γελ εθαξκόδσ 14 13% 

 Άιιν Αλαιόγσο ηνλ αζζελή 

17 Αλ εθαξκόδεηο εηδηθέο ηερληθέο θηλεηνπνίεζεο 

(ελδναξζξηθή θηλεηνπνίεζε) αλάθεξε νλνκαζηηθά 

πνηεο 

 

(26 απαληήζεηο) Έιμε, 

πιάγηεο - πξνζζηνπίζζηεο 

νιηζζήζεηο ζηελ 

γιελνβξαρηόληα, Σερληθέο 

Maitland, Κalterborn ζηε  

γιελνβξαρηόληα άξζξσζε, 

Κηλεηνπνίεζε κε Κίλεζε 

Mulligan ζηελ 

γιελνβξαρηόληα θαη 

σκνπιαηνζσξαθηθή 

δηάξζξσζε, Combined 

movement, Πξνζζηνπίζζηεο 

νιηζζήζεηο ΘΜ, 

McKenzie, manipulation ζηε 

ΘΜ, Ackermann, 

θηλεηνπνίεζε 

αθξσκηνθιεηδηθήο 

18 Αλ εθαξκόδεηο ηερληθέο καιαθώλ κνξίσλ - 

κπνπεξηηνλταθήο απειεπζέξσζεο (π.ρ. trigger point-

therapy, dry needling, ηερληθέο κε εξγαιεία) επέιεμε 

δνζνινγία 

 

  

 1 θνξά/εβδνκάδα 12 11,1% 

 2θνξέο/εβδνκάδα 51 47,2% 

 3θνξέο/εβδνκάδα 30 27,8% 
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 > 3θνξέο/εβδνκάδα 8 7,4% 

 Γελ εθαξκόδσ 10 9,3% 

 

 

19 Αλ εθαξκόδεηο ηερληθέο καιαθώλ κνξίσλ - 

κπνπεξηηνλταθήο απειεπζέξσζεο αλέθεξε 

νλνκαζηηθά πνηεο  

(42 απαληήζεηο),       Dry 

Needling,            Ergon 

Technique, IASTM, Trigger 

point therapy 

20 Δθαξκόδεηο άιιεο ηερληθέο παξεκβάζεσλ;  

 

  

 Kinesiotape 59 54,6% 

 Taping – Adhesive 17 15,7% 

 Acupuncture-Βεινληζκόο 41 38% 

 Ζιεθηξνζεξαπεία 64 59,3% 

 Γελ εθαξκόδσ 9 8,3% 

 Άιιν Τπέξερνο,Βowen,Zεζηά 

επηζέκαηα, Indiba, 

Τπέξπζξεο, Δrgonomy, 

Τδξνζεξαπεία 

21 Αλ εθαξκόδεηο άιιεο ηερληθέο παξεκβάζεσλ, 

αλάθεξε ηε δνζνινγία (θ/εβδ) γηα θάζε κηα 

1θ/εβδ (35%) 32, 2θ/εβδ 

(42) 38,88%, 3θ/εβδ (12) 

11,1% Αλαιόγσο ηερληθή 

θαη αζζελή 

  

 

ρεηηθά κε ηε ζεξαπεπηηθή άζθεζε θαη ηε θηλεζηνζεξαπεία εθαξκόδεηαη 

παζεηηθή θηλεηνπνίεζε θπξίσο 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα (38%). Αζθήζεηο 

ελδπλάκσζεο αθνξνύλ πην ζπρλά ηελ θάησ κνίξα ηξαπεδνεηδή (70,4%),  ηνλ 

πξόζζην νδνλησηό (70,4%) θαη ηνπο ξνκβνεηδείο (75%) επίζεο αλαθέξνληαη ην 

πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ, ν δηθέθαινο βξαρηόληνο θαη αλάινγα κε ηελ αμηνιόγεζε. 

Ζ εθαξκνγή γίλεηαη γηα 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα (46,3%) (Πίλαθαο 4.1.3.). Οη 

αζθήζεηο λεπξνκπηθνύ ζπληνληζκνύ αθνξνύλ ηελ άλσ κνίξα ηξαπεδνεηδή , 

αλειθηεξα θαη πξόζζην νδνλησηό σο δεύγνο δύλακεο (63%), αιιά θάπνηνη 

αλαθέξνπλ όηη δελ εθαξκόδνπλ, ηε κέζε θαη θάησ κνίξα ηξαπεδνεηδή, 



116 

 

ππεξαθάλζηνο θαη ξνκβνεηδείο. Ζ εθαξκνγή γίλεηαη θπξίσο γηα 3 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα (40%) (Πίλαθαο 4.1.3.). Υξεζηκνπνηνύλ αζθήζεηο αλνηρηήο θαη θιεηζηήο 

αιπζίδαο (32%, 37%). Οη ιεηηνπξγηθέο αζθήζεηο εθαξκόδνληαη 3 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα (35,2%)  ή θαη παξαπάλσ (34,3%) θαη ηηο μεθηλνύλ ηε 2ε θαη 4ε 

εβδνκάδα ζπλήζσο (34,3%) θαη αλαθέξσ πσο γίλεηαη αλάινγα ακε 

πξννδεπηηθόηεηα θαη αμηνιόγεζε ηνπ αζζελή. Ο πην ζπρλόο αξηζκόο είλαη 10 κε 

15 ζπλεδξίεο (42,6%) θαη αλαθέξεηαη πσο ν αξηζκόο εμαξηάηαη από ηε 

ζπκπησκαηνινγία θαη ηε θαηάζηαζε ηνπ αζζελή. Ο ΠΠ εκθαλίδεηαη γηα ην 

κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ θπζηθνζεξαπεπηώλ (31,5%) ζε 40%-60% ησλ 

πεξηπηώζεσλ δπζθηλεζίαο θαη γηα ην 28,7% εκθαλίδεηαη ζε 60-80% ησλ 

πεξηπηώζεσλ δπζθηλεζίαο (Πίλαθαο 4.1.3.). 

Πίλαθαο 4.1.3.  Θεξαπεπηηθή Άζθεζε θαη Γπζθηλεζία Χκνπιάηεο, n=108  

 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ - ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΚΖΖ n % 

22 Δάλ εθαξκόδεηο παζεηηθή ή ππνβνεζνύκελε 

θηλεζηνζεξαπεία γηα ηελ σκνπιάηε επέιεμε δνζνινγία 

  

 1 θνξά/εβδνκάδα 6 5,6% 

 2θνξέο/εβδνκάδα 35 32,4% 

 3θνξέο/εβδνκάδα 41 38% 

 > 3θνξέο/εβδνκάδα 14 13% 

 Γελ εθαξκόδσ 11 10,2% 

 Άιιν 1 

(Αλαιόγσο) 

0,9% 

23  Δάλ εθαξκόδεηο αζθήζεηο ελδπλάκσζεο, πνηνπο κύεο 

ηεο σκηθήο δώλεο ζηνρεύεηο ζπλήζσο; 

  

  Άλσ κνίξα Σξαπεδνεηδή 52 48,1% 

  Κάησ κνίξα Σξαπεδνεηδή 76 70,4% 

  Μέζε κνίξα Σξαπεδνεηδή 72 66,7% 

 Ρνκβνεηδείο 81 75% 

 Πξόζζηνο νδνλησηόο 76 70,4% 

 Άιιν Πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ, 

Αλάινγα ηελ 

αμηνιόγεζε, όια ηα 

παξαπάλσ, Γηθέθαιν 

βξαρηόλην, Σξαπεδνεηδή 
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24 Δάλ εθαξκόδεηο αζθήζεηο ελδπλάκσζεο γηα ηελ 

σκνπιάηε, επέιεμε δνζνινγία 

  

 1 θνξά/εβδνκάδα 2 1,9% 

 2θνξέο/εβδνκάδα 18 16,7% 

 3θνξέο/εβδνκάδα 50 46,3% 

 > 3θνξέο/εβδνκάδα 37 34,3% 

 Γελ εθαξκόδσ 0 0% 

 Άιιν Αζθεζηνιόγην 

θαζεκεξηλά ζην ζπίηη 

25 Δάλ εθαξκόδεηο αζθήζεηο λεπξνκπτθνύ ζπληνληζκνύ θαη 

θηλεηηθνύ ειέγρνπ, ζε πνην δεύγνο δπλάκεσλ δίλεηο 

έκθαζε; 

  

 Άλσ θαη Κάησ κνίξα Σξαπεδνεηδή 16 14,8% 

 Άλσ κνίξα θαη Μέζε κνίξα Σξαπεδνεηδή 18 16,7% 

 Άλσ κνίξα Σξαπεδνεηδή-Αλειθηήξαο θαη Πξόζζηνο 

Οδνλησηόο 

68 63% 

 Άιιν  Γελ εθαξκόδσ, Μέζε θαη 

θάησ κνίξα ηξαπεδνεηδή 

ππεξαθάλζηνο θαη 

ξνκβνεηδήο, αλάινγα ηελ 

αμηνιόγεζε 

26 Δάλ εθαξκόδεηο αζθήζεηο λεπξνκπτθνύ ζπληνληζκνύ θαη 

θηλεηηθνύ ειέγρνπ γηα ηελ σκνπιάηε, επέιεμε 

δνζνινγία 

  

 1 θνξά/εβδνκάδα 10 9,3% 

 2θνξέο/εβδνκάδα 30 27,8% 

 3θνξέο/εβδνκάδα 43 39,8% 

 > 3θνξέο/εβδνκάδα 22 20,4% 

 Γελ εθαξκόδσ 2 1,9% 

 Άιιν Καζεκεξηλά από αζζελή 

ζην ζπίηη 

27 Πνην ηύπν αζθήζεσλ εθαξκόδεηο πξώηα;   

 Αζθήζεηο Αλνηθηήο Κηλεηηθήο Αιπζίδαο 34 31,5% 

 Αζθήζεηο Κιεηζηήο Κηλεηηθήο Αιπζίδαο 40 37% 

 Καη ηηο δύν ζηνλ ίδην ρξόλν 33 30,6% 

 Γελ εθαξκόδσ 1 0,9% 



118 

 

 Άιιν   

28 Δάλ εθαξκόδεηο ιεηηνπξγηθέο αζθήζεηο ή αζθήζεηο γηα 

αζιεηηθή απόδνζε, επέιεμε δνζνινγία 

  

 1 θνξά/εβδνκάδα 3 2,8% 

 2θνξέο/εβδνκάδα 24 22,2% 

 3θνξέο/εβδνκάδα 38 35,2% 

 > 3θνξέο/εβδνκάδα 37 34,3% 

 Γελ εθαξκόδσ 6 5,6% 

    

29 Δάλ εθαξκόδεηο ιεηηνπξγηθέο αζθήζεηο ή αζθήζεηο γηα 

αζιεηηθή απόδνζε πόηε εζσθιείνληαη ζηε ζεξαπεία; 

  

 Δμ' αξρήο 27 25% 

 2ε κε 4ε εβδνκάδα 37 34,3% 

 4ε κε 6ε εβδνκάδα 27 25% 

 Μεηά ηελ 6ε εβδνκάδα 10 9,3% 

 Μεηά ηνπο 2 κήλεο 1 0,9% 

 Άιιν Αλάινγα κε ηελ 

αμηνιόγεζε, αλάινγα κε 

ηνλ αζζελή, αλάινγα κε 

πξννδεπηηθόηεηα 

30 Καηά κέζν όξν πόζεο ζπλεδξίεο θαη εβδνκάδεο 

ρξεηάδνληαη ζηελ απνθαηάζηαζή ζαο γηα ηε δπζθηλεζία 

σκνπιάηεο; 

  

 6 - 10 ζπλεδξίεο 18 16,7% 

 10 - 15 ζπλεδξίεο 46 42,6% 

 15 - 30 ζπλεδξίεο 17 15,7% 

 >30 ζπλεδξίεο 2 1,9% 

 1 - 4 εβδνκάδεο 9 8,3% 

 4 - 8 εβδνκάδεο 17 15,7% 

 2 - 3 κήλεο 13 12% 

 3 - 6 κήλεο  2 1,9% 

    >6 κήλεο 2 1,9% 

 Άιιν Δμαξηάηαη από ηε 

παζνινγία, από ηα 

ζπκπηώκαηα, ηελ ειηθία, 

ηε ρξνληόηεηα ησλ 
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ζπκπησκάησλ, 

δηαθνξεηηθόηεηα αζζελή, 

ηε ζνβαξόηεηα ηεο 

θαηάζηαζεο 

31 ε ηη πνζνζηό έρεηε παξαηεξήζεη ζε αζζελείο κε 

ηελνληνπάζεηα πεηάινπ ζηξνθέσλ ή ζύλδξνκν 

Πεηάινπ ηξνθέσλ λα ζπλππάξρεη ε δπζθηλεζία 

σκνπιάηεο; 

  

 0-20% 6 5,6% 

 20%-40% 16 14,8% 

 40%-60% 34 31,5% 

 60%-80% 31 28,7% 

 80%-100% 10 9,3% 

 Γελ έρσ παξαηεξήζεη 11 10,2% 

 Άιιν  

 

ΤΕΖΣΖΖ 

Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ εγγεγξακκέλνη πηπρηνύρνη θπζηθνζεξαπεπηέο. Σν 

20% είρε Μεηαπηπρηαθό ζηε Φπζηθνζεξαπεία θαη 33,3% ηνπ δείγκαηνο εξγάδεηαη 

γηα 1-3 έηε, νπόηε είλαη πηζαλό λα είλαη ελήκεξνη γηα ηα  επηζηεκνληθά δεδνκέλα 

θαη λα εθαξκόδνπλ ηηο πην πξόζθαηεο πξνηεηλόκελεο πξαθηηθέο. Μόλν 17,6% 

είραλ θιηληθή εκπεηξία πάλσ από 10 ρξόληα, γεγνλόο ην νπνίν είλαη κε επλντθό 

γηα ηελ αλάδεημε ηεο εκπεηξηθήο γλώζεο θαη ησλ πην απνηειεζκαηηθώλ 

παξεκβάζεσλ γηα απηνύο ηνπο ζεξαπεπηέο ζε ζύγθξηζε κε απηνύο πνπ έρνπλ 

ιηγόηεξε εκπεηξία. Δπίζεο πάλσ από ην κηζό ηνπ δείγκαηνο έρεη εμεηδίθεπζε ζηελ 

κπνζθειεηηθή θπζηθνζεξαπεία θαη ην δεύηεξν κεγαιύηεξν πνζνζηό 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ηνκέα ηεο Αζιεηηθήο θπζηθνζεξαπεία. Απηό είλαη 

ζεκαληηθό θαζώο ε δπζθηλεζία σκνπιάηεο αληηκεησπίδεηαη σο κπνζθειεηηθή 

πάζεζε (Postachini and Carbone, 2013) αιιά θαη εκθαλίδεηαη ζπρλά ζε αζιεηέο 

(Struyf et al, 2017)  νπόηε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πηζηεύεηαη ζα είλαη 



120 

 

αληηπξνζσπεπηηθά θαη ζα βνεζήζνπλ ζηελ αλάδεημε θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ 

ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο δπζθηλεζίαο σκνπιάηεο. 

Γπζθηλεζία Χκνπιάηεο  

 

ρεδόλ όινη νη Κύπξηνη θπζηθνζεξαπεπηέο αληηκεησπίδνπλ ηε δπζθηλεζία 

σκνπιάηεο ζε παζνινγίεο ώκνπ, κηθξόηεξν πνζνζηό ηε ζπλδένπλ κε  ζύλδξνκα 

ζηάζεο θαη κόλν 7% ζε πξνβιήκαηα ζηνλ απρέλα. Ζ σκαιγία ζπλδέεηαη κε ηε 

δπζιεηηνπξγία ζηελ σκηθή δώλε θαη ε ύπαξμε ηεο δπζθηλεζίαο απμάλεη ην ξίζθν 

γηα ηξαπκαηηζκό ζηνλ ώκν θαη ηελ έλαξμε παζνινγίαο (Hickey et al, 2018) θαζώο 

ππάξρεη αιιαγή ζηε θπζηνινγηθή νζηενθηλεκαηηθή ιόγσ απνδηνξγάλσζεο θαη 

αλαραίηηζεο ησλ ζηαζεξνπνηώλ κπώλ (Kibler et al, 2012). Οπόηε είλαη πξνθαλέο 

πιένλ όηη νη ζεξαπεπηέο πξέπεη λα ζπλδέζνπλ ηηο παζνινγίεο ζηνλ ώκν κε ηε 

δπζθηλεζία θαη λα επηθεληξσζνύλ ζδηε ζεξαπεία ηεο πεξηνρήο. Έρνπλ 

παξαηεξήζεη επίζεο πσο ηα ζύλδξνκα ζηάζεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ηε 

δπζθηλεζία σκνπιάηεο, αλ θαη δελ ππάξρεη θιηληθή κειέηε επί ηνπ ζέκαηνο (Van 

Der Windt et al, 1995), νπόηε αθνύ παξαηεξείηαη ζπρλά ζηε πξαθηηθή ζα 

κπνξνύζε λα γίλεη πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε. Δπηπξόζζεηα είλαη πηζαλό λα έρνπλ 

ζπλδέζεη ζηε θαζεκεξηλή ηνπο πξάμε ηελ αιιαγή ζηε ζσξαθηθή κνίξα  θαη ζην 

ζσξαθηθό θισβό κε ηελ αιιαγή ζην εύξνο, ζηε δύλακε ησλ ηνπηθώλ κπώλ θαη 

ζηε θηλεκαηηθή ηεο σκνπιαηνζσξαθηθήο δηάξζξσζεο (Kebaetse et al, 1999). Ζ 

απρελαιγία  ζπλδέεηαη κε ηε δπζθηλεζία ηεο σκνπιάηεο θαη έρεη θαλεί ηδηαίηεξα 

ζε αζζελείο κε ρξόληα απρελαιγία, ζε αζζελείο κε ηξαπκαηηζκό δίθελ καζηηγίνπ 

αιιά θαη ζε αζζελείο κε απρελαιγία πξνεξρόκελε από εξγαζία (ιόγσ θακπηηθήο 

ζέζεο) (Helgadottir et al, 2010). κσο ε  ζύλδεζε θαη ε ζεξαπεπηηθή απηή 

πξνζέγγηζε  έρεη αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία , νπόηε νη θπζηθνζεξαπεπηέο κπνξεί 

λα κελ ην έρνπλ εληάμεη ζηε θιηληθή πξάμε, γεγνλόο ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί (Gadnie et al, 2014).  

Τπάξρεη ε πεπνίζεζε πσο ε δπζθηλεζία σκνπιάηεο κπνξεί λα είλαη θαη 

αίηην θαη απνηέιεζκα ελόο πξνβιήκαηνο ρσξίο λα ππεξέρεη θάπνην. Δπίζεο ηελ 

παξαηεξνύλ ζε όιεο ηηο παζνινγίεο ώκνπ θαη πεξηζζόηεξν ζε ηελνληνπάζεηα 
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πεηάινπ ζηξνθέσλ θαη ζε ζύλδξνκν πξόζθξνπζεο, ζεκείν ην νπνίν ζηεξίδεηαη 

θαζώο είλαη κεραληζκόο πξόθιεζεο απηώλ ησλ παζνινγηώλ. Τπάξρεη αιιαγή 

ζηελ εκβηνκεραληθή θαη ζηέλσζε ππαθξσκηαθνύ ρώξνπ πξνθαιώληαο ηε 

πξόζθξνπζε θαη βιάβε ζην ηέλνληα ηνπ πεηάινπ ησλ ζηξνθέσλ (Seitz et al, 

2012 ; Leong 2011). Απηό θάλεθε λα ππνζηεξίδεηαη από ηνπο Κύπξηνπο 

θπζηθνζεξαπεύηέο θαη ζηε ηειεπηαία εξώηεζε πνπ δήισζαλ πσο ζε πνζνζηό 

40-60% ζε ζύλδξνκν πεηάινπ ζηξνθέσλ ζπλππάξρεη ε δπζθηλεζία σκνπιάηεο. 

Σέινο έρνπλ ηε πεπνίζεζε ζε κεγάιν πνζνζηό πσο ε βειηίσζε ηεο δπζθηλεζίαο 

ηεο σκνπιάηεο ζα βειηηώζεη ηε ζπκπησκαηνινγία, όπσο έρεη επηβεβαηώζεη θαη ν 

Voight et al, 2010 ιόγσ αιιαγήο ηάζεο ζηα ζπιαθνζπλδεζκηθά ζηνηρεία,  

κείσζεο ηεο ζπκπίεζεο ζην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ θαη βειηίσζεο ηεο απόδνζεο.   

Αλαθέξζεθε πσο ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο κόλν ζπκβαίλεη απηό θαη δελ είλαη 

γεληθόο θαλόλαο, θαη ίζσο απηό λα ζπκβαίλεη ζε πεξίπησζε πνπ δελ επζύλεηαη ε 

δπζθηλεζία σκνπιάηεο γηα ηε παζνινγία θαη δε κπνξεί λα ηε βειηηώζεη πρ ζε 

αζβεζηνπνηό ηελνληνπάζεηα ή ζε νζηεναξζξίηηδα γιελνβξαρηόληαο (Meislin, 

2005. Γελ ππήξρε όκσο αθόινπζε εξώηεζε ώζηε λα γίλεη δηεπθξίληζε ζε απηό ην 

θνκκάηη. 

Αμηνιόγεζε θαη Γπζθηλεζία Χκνπιάηεο 

 

Καηά ηελ αμηνιόγεζε ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλόηεξα ε παξαηήξεζε θαη έπεηηα 

ν έιεγρνο κε κπτθά ηεζη αιιά θαη ε ρξήζε εηδηθώλ ηεζη γηα ηε πεξίπησζε. Οη 

δνθηκαζίεο θπζηθήοεθηεινύληαη ζπρλά  όπσο θαη ε παξαηήξεζε ζηε 

θπζηθνζεξαπεπηηθή αμηνιόγεζε  γηα ηνλ εληνπηζκό αζζελώλ πνπ ρξεηάδνληαη  

απνθαηάζηαζε γηα ηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο, γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο ζεξαπείαο θαη γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο θαηάζηαζεο 

ηνπ αζζελνύο όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηε ζπζηεκαηηθή αλαζθόπεζε ησλ Lange et 

al 2017. Παξόιν πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά, ηα δεδνκέλα ησλ κειεηώλ είλαη 

αληηθξνπόκελα ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία θαη εγθπξόηεηα. ζν αθνξά ηα κπτθά 

ηεζη γηα ηελ σκνπιάηε θαη γηα ηνλ ώκν (Kaneko et al, 1997) είλαη έγθπξα γηα ηελ 

άλσ θαη θάησ κνίξα ηξαπεδνεηδή αιιά ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε γηα 

πξόζζην νδνλησηό θαη κέζε κνίξα ηξαπεδνεηδή (Michener et al, 2005). Eπίζεο 
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αλ θαη εθαξκόδεηαη ε παξαηήξεζε γηα αμηνιόγεζε ζε πνιύ ρακειό πνζνζηό 

ππάξρεη ε βηληενζθόπεζε γηα ηηο θηλήζεηο θαη ε αλάιπζε κε software ελώ ζα 

κπνξνύζε λα ππάξρεη ε θαηαγξαθή θαη λα ειέγρεηαη ζηελ επαλαμηνιόγεζε κεηά 

από θάπνην αξηζκό ζεξαπεηώλ (ΜcClure et al, 2009) ην νπνίν ζα ήηαλ πην 

απνηειεζκαηηθό γηα ηνπο ζεξαπεπηέο, αθόκα θαη κε ηε ρξήζε ηνπ θηλεηνύ ηνπο.  

ηελ αμηνιόγεζε θαηά ηελ παξαηήξεζε θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ζηνπο 

ηύπνπο (Kibler et al 2002) θπξηαξρεί ν ηύπνο ΗΗ όπνπ ππάξρεη ε πηεξπγνεηδήο 

σκνπιάηε. ε απηή ηελ εξώηεζε νη θπζηθνζεξαπεπηέο απάληεζαλ ζε πνζνζηό 

20% ηελ ύπαξμε ηνπ ηύπνπ ΗV ελώ απηόο αλαθέξεηαη σο θπζηνινγηθόο. Απηό καο 

νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα ή όηη ππήξμε κία έιιεηςε θαηαλόεζεο, ζύγρπζε ζην 

δηαρσξηζκό ησλ ηύπσλ ή όηη ζα πξέπεη λα γίλεη εθπαίδεπζε ζηελ αμηνιόγεζε ηεο 

σκνπιάηεο θαηά ηελ αλύςσζε ηνπ άθξνπ ηνπ αζζελή (σκνβξαρηόληνο ξπζκόο-

θηλεηηθόο έιεγρνο) θαη ζηε ζσζηή θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ από ηνπο 

θπζηθνζεξαπεπηέο. Καηά ηελ αμηνιόγεζε ηνπο επίζεο αλαθέξνπλ πσο ζπλνδή 

παζνινγία κε ηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο είλαη νη θαθώζεηο θαη ηα ζύλδξνκα ζηνλ 

ώκν όπσο ηελνληνπάζεηα πεηάινπ ζηξνθέσλ, ζύλδξνκν ππαθξσκηαθήο 

πξνζηξηβήο, παγσκέλνο ώκνο,  κπτθέο αληζνξξνπίεο ζηε πεξηνρή όπσο 

ππεξδξαζηεξηόηεηα άλσ κνίξαο ηξαπεδνεηδή,  αζηάζεηα, γεγνλόο πνπ εληζρύεηαη 

από ηηο απόςεηο ησλ εξεπλεηώλ γηα ηηο παζνινγίεο ηνπ ώκνπ (Cools, Witvrouw, 

Declercq, Danneels, & Cambier, 2003; Ludewig & Reynolds, 2009; Cools et 

al,2014). πλνδή παζνινγία ηεο δπζθηλεζίαο απνηεινύλ θαη ηα πξνβιήκαηα 

ζηάζεο όπσο ζθνιίσζε θαη θύθσζε (Lefe` vre-Colau et al, 2018). Γηα ηελ 

αμηνιόγεζε ρξεζηκνπνηνύλ ζπρλά ηα Scapular Retraction Test θαη Scapular 

Assistance Test πνπ είλαη δνθηκαζίεο αιιαγήο ησλ ζπκπησκάησλ. Έρνπλ ειερζεί 

γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπο κεηαμύ παξαηεξεηώλ θαη ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά 

(Apeldoorn et al, 2019). Σo 25% δε ρξεζηκνπνηεί ζηελ θιηληθή ηνπ πξαθηηθή 

θάπνηα εηδηθή δνθηκαζία. 
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Απνθαηάζηαζε θαη Γπζθηλεζία Χκνπιάηεο 

 

Παξεκβάζεηο Κηλεηηθή Αιπζίδα 

 

Δπόκελνο ζηόρνο ηεο κειέηεο ήηαλ λα αλαδεηρζνύλ νη κέζνδνη 

απνθαηάζηαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη Κύπξηνη θπζηθνζεξαπεπηέο. εκαληηθό 

θνκκάηη ζηελ απνθαηάζηαζε είλαη ε δηόξζσζε ζηε θηλεηηθή αιπζίδα θαζώο νη 

δπλάκεηο κεηαθέξνληαη από ηα θάησ άθξα, ζηε ιεθάλε ζην θνξκό θαη ηειηθά ζηνλ 

ώκν σο κέξνο ηεο ιεηηνπξγηθήο αιπζίδαο (Buckart et al, 2003; Kibler and 

Sciascia 2010) . Από όηη θαίλεηαη ππάξρεη επηθέληξσζε ζηε δηόξζσζε ηεο 

ζσζηήο ζέζεο θαη ηεο θίλεζεο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. πσο έρεη αλαθεξζεί 

θαη ζηε βηβιηνγξαθία είλαη ζεκαληηθή ε ζηξνθή ζηε ΘΜ γηα ελεξγνπνίεζε ηεο 

κέζεο θαη θάησ κνίξαο ηξαπεδνεηδή (Yamauchi et al, 2015).  ζνλ αθνξά ηε 

ιεθάλε, άξα ηε θεληξηθή ζηαζεξνπνίεζε, εθαξκόδεηαη ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο 

αλ θαη έρεη δεηρζεί όηη ην θέληξν θαη ε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ θνξκνύ θαη ηεο 

σκνπιάηεο είλαη ζεκαληηθή ζε παζήζεηο ηνπ ώκνπ όπσο ε ππαθξσκηαθή 

πξνζηξηβή (Houglum et al, 2013). Ζ δηόξζσζε ζηα θάησ άθξα γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο δπζθηλεζίαο ζε κεγάιν πνζνζηό δελ εθαξκόδεηαη από ηνπο 

θύπξηνπο θπζηθνζεξαπεπηέο. Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ κπώλ ηεο σκηθήο δώλεο  

κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ κπώλ θάησ άθξσλ ζύκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο 

θηλεηηθήο αιπζίδαο  θαίλεηαη λα εληζρύεη ηε βειηίσζε ηεο κπτθήο ηζνξξνπίαο 

ηδηαίηεξα γηα ηελ άλσ κνίξα ηξαπεδνεηδή θαη πξόζζην νδνλησηό 

(Maenhout,2010). Οπόηε ζα πξέπεη νη θπζηθνζεξαπεπηέο λα αξρίδνπλ λα 

εληάζζνπλ ηε θεληξηθή ζηαζεξνπνίεζε θαη ηηο αζθήζεηο θάησ άθξσλ ζηα 

πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζήο ηνπο. Ζ  παξέκβαζε ζε κπνπεξηηνλταθέο αιπζίδεο 

θαίλεηαη όηη εθαξκόδεηαη ζε κεγάιν πνζνζηό 71%  ζηε ζεξαπεία αιιά  κάιινλ 

ζα αθνξά κόλν ηηο αιπζίδεο γηα ηα άλσ άθξα θαη ην θνξκό θαζώο όπσο 

αλαθέξζεθε δελ ππάξρεη εκπινθή ησλ θάησ άθξσλ ζπρλά ζηελ απνθαηάζηαζε 

ζύκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιόγην. Δπεηδή ε απνθαηάζηαζε κέζσ 

κπνπεξηηνληαθώλ αιπζίδσλ θαίλεηαη λα αλέξρεηαη ζηε θπζηθνζεξαπεπηηθή 
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απνθαηάζηαζε (Wilke et al, 2016) ρξεηάδνληαη θαηλνύξγηεο έξεπλεο γηα λα 

ππνζηεξίμνπλ θαη λα θαζνξίζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα απηώλ ησλ ηερληθώλ. 

Γηαηάζεηο 

 

ρεηηθά κε ηηο δηαηάζεηο ησλ κπώλ γηα ηε δπζθηλεζία ηεο σκνπιάηεο 

θαίλεηαη λα εθαξκόδνληαη θαη γηα ηνπο κύεο ηεο γιελνβξαρηόληαο όρη κόλν  γηα 

ηνπο ππεύζπλνπο γηα ηελ σκηθή δώλε. Οη κύεο πνπ πξέπεη λα δηαηείλνληαη θαη 

έρνπλ αλάγθε γηα ραιάξσζε πην ζπρλά ζύκθσλα κε ηηο απαληήζεηο θαίλεηαη λα 

είλαη ν κείδσλ θαη ειάζζσλ ζσξαθηθόο, ξνκβνεηδείο, αλειθηήξαο σκνπιάηεο θαη 

άλσ κνίξα ηξαπεδνεηδή. Βέβαηα απηό έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ αλαθνξά από ηε 

Cools et al, 2014 όπνπ αλαθέξεη όηη πξέπεη λα ραιαξώζνπλ όζν αθνξά ηε 

γιελνβξαρηόληα ν νπίζζηνο ζύιαθαο, ν ππαθάλζηνο ν πιαηύο ξαρηαίνο ελώ ν 

κείδσλ ζσξαθηθόο θαη ε άλσ κνίξα ηξαπεδνεηδή δελ αλαθέξνληαη ζηνλ 

αιγόξηζκν. Δθόζνλ όκσο έρεη θαλεί πσο ππάξρεη ππεξδξαζηεξηνπνίεζε άλσ 

κνίξαο ηξαπεδνεηδή (De Mey et al, 2013) ιόγσ δηαηαξαρήο θηλεηηθνύ ειέγρνπ ηεο 

σκνπιάηεο αιιά θαη ππεξδξαζηεξηνπνίεζε κείδσλ ζσξαθηθνύ (Βuckhart et al, 

2003), ζπλήζσο ιόγσ θακπηηθήο ζέζεο ηδηαίηεξα ζε ζύλδξνκα πόλν πόλνπ ζηνλ 

ώκν,  πξνηείλεηαη λα κειεηεζεί ην απνηέιεζκα ησλ δηαηάζεσλ απηώλ ησλ κπώλ. 

Δπηπξόζζεηα ζηελ απνθαηάζηαζε παίδεη θπξίαξρν ξόιν θαη ν κείδσλ ζσξαθηθόο. 

Ηδαληθή δνζνινγία πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή γηα 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα ή θαη 

πεξηζζόηεξν. Οη δηαηάζεηο γηα βειηίσζε ηεο ειαζηηθόηεηαο ζηνλ ώκν 

πξνηείλνληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε ή ζπλήζσο γηα 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα ζε 

πεξίνδν 6 εβδνκάδσλ (McClure et al, ,2007; Kluemper et al,  2006; Bas¸kurt et 

al, 2011), νπόηε ππάξρεη ζπκθσλία ζε απηόλ ην ηνκέα. Οη ηερληθέο πνπ 

αλαθέξζεθαλ όηη ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο θπζηθνζεξαπεπηέο είλαη MET, 

παζεηηθέο-ζηαηηθέο δηαηάζεηο θαη θπξίσο PNF hold-relax. H δηάηαζε βέβαηα ηνπ 

ζύιαθα ζα ρξεηαζηεί 3 ιεπηά παζεηηθήο δηάηαζεο από ηνλ αζζελή θαζώο είλαη 

ζπιαθνζπλδεζκηθό ζηνηρείν (Burkart, 2003) θαη είλαη  βαζηθή γηα ηε δηαρείξηζε ζε 

δηαηαξαρή θίλεζεο ζηελ σκνπιάηε (Kibler, 1998). Σξείο ηύπνη δηαηάζεσλ ηνπ 

ειάζζσλ ζσξαθηθνύ έρνπλ ζπγθξηζεί ζε κειέηε ησλ Borstad et al ην 2006, 

παζεηηθή δηάηαζε ζε θαζηζηή ζέζε, ζε ύπηηα θαη απηνδηάηαζε από ηνλ αζζελή. 
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Βξέζεθε όηη ε απηνδηάηαζε ήηαλ ε πην απνηειεζκαηηθή. Γελ έρεη γίλεη όκσο άιιε 

εξεπλεηηθή κειέηε πνπ λα ζπγθξίλεη δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο δηαηάζεσλ ζρεηηθά κε 

ηελ σκνπιαηνζσξαθηθή δηάξζξσζε.   

Δηδηθέο Σερληθέο Κηλεηνπνίεζεο 

 

ζνλ αθνξά ηηο ελδναξζξηθέο ηερληθέο θηλεηνπνίεζεο εθαξκόδνληαη 

θπξίσο 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη πεξηιακβάλνπλ έιμε θαη πξνζζηνπξόζζηεο 

νιηζζήζεηο ζηελ γιελνβξαρηόληα άξζξσζε. Απηέο κπνξεί λα είλαη κε ηε ηερληθή 

Maitland, Kalterborn αιιά θαη ζπρλά αλαθέξεηαη ε θηλεηνπνίεζε κε θίλεζε θαηά 

Mulligan. Δπίζεο ππήξρε κηθξή αλαθνξά ζηε ηερληθή Ackerman θαη ηερληθέο 

manipulation ζηε ΘΜ. O ζπλδπαζκόο θηλεηνπνίεζεο ηεο γιελνβξαρηόληαο θαη 

δηάηαζεο γηα ην νπίζζην κέξνο ηνπ ζύιαθα θαίλεηαη λα είλαη απνηειεζκαηηθόο ζηε 

βειηίσζε ηνπ εύξνπο θίλεζεο ROM (range of motion) γηα ηελ έζσ ζηξνθή ζηηο 

παζνινγίεο ηνπ ώκν (Manske et al, 2010). H ηερληθή Mulligan (θηλεηνπνίεζε κε 

θίλεζε) έρεη απνδεηρζεί όηη κπνξεί λα βειηηώζεη ηε ζπκπησκαηνινγία ζε 

ζύλδξνκν πξόζθξνπζεο ιόγσ βειηίσζεο ηεο ελδναξζξηθήο θίλεζεο (Dabholkar, 

Dabholkar T, Yardi, 2013) αιιά δελ έρεη εθαξκνζηεί ζπγθεθξηκέλα ζε δπζθηλεζία 

σκνπιάηεο θαη ζπλνδό ζπκπησκαηνινγία ή ζε αιιεινπρία ζπλεδξηώλ. 

Σερληθέο Μπνπεξηηνληαθήο Απειεπζέξωζεο 

 

Οη ηερληθέο κπνπεξηηνλταθήο απειεπζέξσζεο εθαξκόδνληαη θαη απηέο ζε 

δνζνινγία 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο ηερληθέο IASTM, Ergon 

(IASTM) νη νπνίεο είλαη θηλεηνπνίεζε καιαθώλ κνξίσλ κε εξγαιεία, κέζνδνο Dry 

needling θαη trigger point therapy. Οη ηερληθέο θηλεηνπνίεζεο καιαθώλ κνξίσλ 

(IASMT) θαίλεηαη λα κεηώλνπλ ην πόλν ζε κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα ζύκθσλα 

κε ηε ζπζηεκαηηθή αλαζθόπεζε ηνπ Karmali 2019.  ε κία πεξηπησζηαθή κειέηε 

γηα 3 εθαξκνγέο θάζε 2 -3 εκέξεο θάλεθε λα βειηηώλνπλ ην ROM, ην πόλν θαη 

ηελ ηθαλνπνίεζε ζε αζζελή αξζεβαξίζηα κε ππαθξσκηαθή πξνζηξηβή (Conviello 

et al, 2017) ιόγσ απειεπζέξσζεο ζηνπο ζσξαθηθνύο κύεο θαη ζηνπ βξαρηνλίνπ 

βειηηώλνληαο ηε θηλεκαηηθή ηεο σκνπιάηεο. ε εθαξκνγή ζε έληεθα αζιεηέο 
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κπεηδκπνι, θνηηεηέο κε κεησκέλν έπξνο έζσ ζηξνθήο ζηνλ ώκν εθαξκόζηεθε 

καδί κε ηηο δηαηάζεηο ηερληθή θηλεηνπνίεζεο καιαθώλ κνξίσλ αιιά δε θάλεθε λα 

ππεξέρνπλ ζε ζρέζε κόλν κε δηαηάζεηο ζε εθαξκνγή γηα κία θνξά ηελ εβδνκάδα 

γηα έλα κήλα (Dolick et al, 2017). ε αζιεηέο κπεηδκπνι θάλεθε λα βειηηώλεη ηελ 

νξηδόληηα πξνγαγσγή θαη έζσ ζηξνθή ηνπ ώκνπ (Laudner et al., 2014) αιιά ήηαλ 

κεηά από κία εθαξκνγή. Παξνκνίσο κεηά από κία εθαξκνγή ζε ζπλδπαζκό κε 

δηαηάζεηο PNF βειηηώλεηαη ε έμσ ζηξνθή ε απαγσγή ηνπ ώκνπ θαη ππάξρεη 

κείσζε ηνπ πόλνπ (Dalah,2014; Godges et al, 2003) ζε αζζελείο κε 

δπζιεηηνπξγίεο ώκνπ θαη αλύςσζε άλσ άθξνπ πάλσ από ην θεθάιη.  Αληίζεηα ζε 

εθαξκνγή ζηνλ ειάζζσλ ζσξαθηθό ζε πηινηηθή κειέηε δε θάλεθε λα έρεη 

απνηέιεζκα ζηε βειηίσζε ηνπ κήθνπο ηνπ (Rivera et al, 2018).  Δπηπξόζζεηα ζε 

εθαξκνγή γηα 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα ηερληθώλ θηλεηνπνίεζεο καιαθώλ κνξίσλ 

γηα έλα κήλα ζε αζιεηέο κπεηδκπνι, καδί κε δηαηάζεηο θάλεθε λα κελ έρεη 

ππεξνρή ζε ζρέζε κε ηηο δηαηάζεηο κόλν γηα ηε βειηίσζε ηνπ ROM ζηε 

γιελνβξαρηόληα άξζξσζεο.  Πξνηείλεηαη όπσο γίλνπλ πεξαηηέξσ έξεπλεο ζρεηηθά 

κε ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο αιιά θαη ηε ζπρλόηεηα γηα βειηίσζε 

καθξνπξόζεζκα ζε εύξνο θαη ιεηηνπξγηθόηεηα (Mendenhall, 2018). Απηό 

εληζρύεηαη από ηηο απαληήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, θαζώο ε θηλεηνπνίεζε 

καιαθώλ κνξίσλ αλαθέξεηαη πσο ρξεζηκνπνηείηαη αξθεηά ζπρλά γηα παζνινγίεο 

ώκνπ, νπόηε ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί ζε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο ζε ζεηξά 

ζπλεδξηώλ όπσο ζε ζύλδξνκν πξόζθξνπζεο θαη ηελνληνπάζεηα πεηάινπ 

ζηξνθέσλ. Δπίζεο δελ έρεη βξεζεί θάπνηα κειέηε ζρεηηθά κε εθαξκνγή ζε 

δπζθηλεζία σκνπιάηεο ελώ ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο ζεξαπεπηέο. 

Ξεξή Βειόλα   

 

Αξθεηνί θπζηθνζεξαπεπηέο απάληεζαλ πσο ρξεζηκνπνηνύλ ηε κέζνδν ηεο 

μεξήο βειόλαο. πσο έρεη αλαθεξζεί ε άλσ κνίξα ηξαπεδνεηδή 

ππεξδξαζηεξηνπνηείηαη ζηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο θαη ζηηο ζρεηηθέο παζνινγίεο. 

Ζ αλαραίηηζε ησλ ζεκείσλ trigger point ζηε πεξηνρή είλαη ζεκαληηθή, επνκέλσο ε 

ρξήζε ηεο κεζόδνπ ζηε άλσ κνίξα ηξαπεδνεηδή είλαη απνηειεζκαηηθή γηα ηε 

κείσζε ηνπ πόλνπ θαη ηεο αληθαλόηεηαο (Saadat et al, 2018). Απηό έρεη 
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απνδεηρζεί θαη ζε αζζελείο κε πόλν ζηνλ ώκν. Δπίζεο παξόκνηα απνηειέζκαηα 

ππάξρνπλ κε ηε ιύζε ηνπ ζεκείνπ ζηνλ ππαθάλζην θαζώο ππεξιεηηνπξγεί ιόγσ 

αδπλακίαο ππεξαθαλζίνπ θαη πξνζπαζώληαο λα ζηαζεξνπνηήζεη ηε 

γιελνβξαρηόληα άξζξσζε. Δπίζεο ν ππαθάλζηνο είλαη πην αλώδπλν ζεκείν από 

ηελ άλσ κνίξα ηξαπεδνεηδή νπόηε κπνξεί λα λαη πην αλεθηό από ηνλ αζζελή 

(Kamali et al, 2017).  Ζ κέζνδνο μεξήο βειόλαο ζε ζπλδπαζκό κε άζθεζε 

κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε κείσζε ηνπ πόλνπ θαη αληθαλόηεηαο ζε ηελνληνπάζεηα 

πεηάινπ ζηξνθέσλ αθόκα θαη ζε ρξόληεο θαηαζηάζεηο γηα εθαξκνγή γηα 12 κήλεο 

θαη 2 ζπλεδξίεο ηελ εβδνκάδα (Pakovich,2016) θαη γηα ηε βειηίσζε πόλνπ θαη 

εύξνπο ζε πόλν ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ (Passigli et al, 2016). Ζ 

κέζνδνο κπνξεί λα βνεζήζεη ζε αζζελείο κε πξνβιήκαηα πεηάινπ ζηξνθέσλ 

(Rha et al,2013), ζε αζιεηέο κε πξνβιήκαηα κπνπεξηηνλταθνύ πόλνπ θαη 

πξόζθξνπζε κε εθαξκνγή έζησ θαη 1 θνξά ηελ εβδνκάδα αιιά πξηλ ηελ 

αγσληζηηθή πεξίνδν (Osbourne,2010). κσο νη Perez-Balomares et al, 2017 ζε 

ζύγθξηζε κε ηε θπζηθνζεξαπεία ζε αζζελείο κε σκαιγία δε βξήθαλ θάπνην 

πξνηέξεκα ηεο κεζόδνπ dry needling θαη κεηά από 3 κήλεο παξαθνινύζεζε. Γελ 

ππάξρεη όκσο θάπνηα κειέηε ζρεηηθά κε ηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο θαη ηε 

ζπκπησκαηνινγία απηήο νπόηε κειινληηθέο κειέηεο ζα κπνξνύζαλ λα 

επηθεληξσζνύλ ζε απηό ην πεδίν. 

Άιιεο ηερληθέο   

 

Άιιεο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε κεγάια πνζνζηά είλαη ην 

Kinesiotape (ην taping ζε κηθξό πνζνζηό) ν βεινληζκόο, ε ειεθηξνζεξαπεία θαη 

αλαθέξζεθε επίζεο ε πδξνζεξαπεία, ε ηερληθή Bowen θαη ε δηόξζσζε 

εξγνλνκίαο. Σα απνηειέζκαηα ησλ κειεηώλ γηα ηo δηνξζσηηθό taping έδεημαλ όηη 

κπνξεί λα κεηαβάιιεη ηελ ηξηζδηάζηαηε θίλεζε ηεο σκνπιάηεο αιιά ππάξρνπλ 

δηαθνξεηηθέο απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ζηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ κπώλ 

ηεο σκνπιάηεο (Yildiz et al, 2019). Φαίλεηαη κόλν όηη κεηώλεη ην θαηώθιη ηνπ 

πόλνπ ζηε κέζε κνίξα δειηνεηδή θαη ππαθαλζίνπ (Intelangelo et al, 2016). Οπόηε 

ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ κειέηε. Πηζαλόηαηα γηα απηό θαη νη ζεξαπεπηέο δελ ην 

ρξεζηκνπνηνύλ ζηε θιηληθή ηνπο πξάμε. ζν αθνξά ην Kinesiotaping γηα ηνλ ώκν 
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θαη ηελ σκνπιάηε ζε αζιεηέο κε θηλήζεηο άθξνπ πάλσ από ην θεθάιη θαη ζε 

παζνινγίεο ηνπ ώκνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο θαη αθόκα 

ζην κήθνο ηνπ  ειάζζσλ ζσξαθηθνύ (Ozer et al, 2017, Lai et al, 2019), ην νπνίν 

κάιινλ ην παξαηεξνύλ θαη νη θπζηθνζεξαπεπηέο ζην εξγαζηήξηό ηνπο. Ο 

βεινληζκόο κπνξεί λα είλαη αζθαιήο θαη απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία ζε σκαιγία 

βξαρππξόζεζκα έσο κεζνπξόζεζκα όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη παξάιιεια κε άιιεο 

ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο όπσο άζθεζε, θηλεηνπνίεζε θαη θιαζζηθή 

θπζηθνζεξαπεία αιιά σο κνλνζεξαπεία δε κπνξεί λα ζηαζεί γηα καθξνρξόληα 

απνηειέζκαηα. ηηο κειέηεο ππάξρεη έιιεηςε κεζνδνινγηθήο πνηόηεηαο νπόηε 

ρξεηάδνληαη έξεπλεο κε θαιύηεξε ζρεδίαζε (Rubio, Mansfield and Lewis 2017; 

Green, Buchbinder, Hetrick, 2005). Δπίζεο θαίλεηαη λα ππεξέρεη ζε ζρέζε κε 

Placebo group αιιά καθξνπξόζεζκα δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθή δηαθνξά. 

Σν LLLT (low level lasser therapy) έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα  ζε 

αζζελείο κε παζνινγία πεηάινπ ζηξνθέσλ (Haslerud et al., 2014). Ζ 

δηαθνπηόκελε καγλεηνζεξαπεία θαη ην LLLT κπνξεί λα κε θέξνπλ επηπξόζζεηα 

νθέιε ζε ζπλδπαζκό κε άιιεο θπζηνζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο. Ο ζεξαπεπηηθόο 

ππέξερνο ζε ζύγθξηζε κε άιιεο ζεξαπείεο δελ έδεημε ζεκαληηθή βειηίσζε όκσο 

ζε αζβεζηνπνηό ηελνληίηηδα (Page et al., 2016). Δπίζεο ζε ηελνληνπάζεηα 

πεηάινπ ζηξνθέσλ ζύκθσλα κε ηε ζπζηεκαηηθή αλαζθόπεζε  ηνπ Page et al ην 

2016 δελ ππήξρε θάπνην ζπκπέξαζκα γηα ηα TENS ιόγσ ηεο ρακειήο 

κεζνδνινγηθήο πνηόηεηαο ησλ εξεπλώλ. Σν 2018 ζε ηπραηνπνηεκέλε θιηληθή 

κειέηε θάλεθε πσο ε ειεθηξνζεξαπεία ζε ζύλδξνκν πξόζθξνπζεο, o 

ππέξερνο, ην TENS θαη θπξίσο ηα παξεκβαιιόκελα ξεύκαηα ζπκβάιινπλ ζηε 

κείσζε ηνπ πόλνπ ζηε βειηίσζε ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη πνηόηεηαο δσήο (Ucurum, 

2018). Γελ ππάξρεη δηεξεύλεζε ζε αζζελείο κε δπζθηλεζία σκνπιάηεο. ην 

εξσηεκαηνιόγην πνπ δόζεθε ζηνπο Κύπξηνπο ζεξαπεπηέο δελ ππήξμε 

δηαρσξηζκόο θαη ζπγθεθξηκέλε εξώηεζεγηα ηα κέζα ειεθηξνζεξαπείαο μερσξηζηά 

θαη ηε ρξήζε ηνπο θάηη ην νπνίν ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζε κειινληηθή 

έξεπλα. Οη Κύπξηνη ζεξαπεπηέο αλέθεξαλ πσο ζαλ ζεξαπεπηηθά κέζα 

ρξεζηκνπνηνύλ ηελ πδξνζεξαπεία θαη ηε κέζνδν Βνwen. Παξόια απηά νη 

εθαξκνγέο απηέο δελ έρνπλ αμηνινγεζεί εξεπλεηηθά. 
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Θεξαπεπηηθή Άζθεζε 

 

Σειεπηαίν θνκκάηη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ ε απνθαηάζηαζε ηεο 

δπζθηλεζίαο σκνπιάηεο θαη ε ζεξαπεπηηθή άζθεζε. ρεηηθά κε ηε ζεξαπεπηηθή 

άζθεζε γηα ηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο ζε αζπκπησκαηηθνύο ζπκκεηέρνληεο αιιά 

θαη ζε αζζελείο κε ζύλδξνκν πξόζθξνπζεο, ε αξζξνγξαθία δείρλεη όηη 

ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο απόςεηο γηα ην πνηεο αζθήζεηο ηειηθά ζπληεινύλ ζηε 

βειηίσζε ηεο ζέζεο θαη θίλεζεο ηεο σκνπιάηεο. ηαλ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε 

πξνζέγγηζε γηα αζθήζεηο ζηαζεξνπνίεζεο ηεο σκνπιάηεο θαίλεηαη λα έρεη 

απνηειέζκαηα αιιά ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ έξεπλεο κε πςειή κεζνδνινγηθή 

πνηόηεηα, ελώ νη δηαηάζεηο σο κνλνζεξαπεία δε θαίλεηαη λα πξνζθέξνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή βειηίσζε ζηε ζέζε θαη θίλεζε ηεο σκνπιάηεο. αλ ζύλνιν 

ε ζεξαπεπηηθή άζθεζε θαη νη δηαηάζεηο πνπ είλαη επηθεληξσκέλεο ζηελ 

σκνπιάηε, θαίλεηαη λα κεηώλνπλ πόλν θαη ηελ αληθαλόηεηα ζηα άηνκα κε πόλν 

ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ (Moghadam et al, 2019 ; Bury et al, 

2016) αιιά ζε βξαρππξόζεζκν ζηάδην. Πξνηείλεηαη πσο πξέπεη λα γίλνπλ 

κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ζε καθξνρξόλην ζηάδην θαη κε πην 

αμηόπηζηα κέζα αμηνιόγεζεο όπσο ε βηληενγξάθεζε (Saito 2018). Ζ πεπνίζεζε 

ησλ Κύπξησλ θπζηθνζεξαπεπηώλ γηα ηελ θηλεζηνζεξαπεία είλαη 2 ή 3 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα θαη γηα ηη αζθήζεηο ελδπλάκσζεο 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα ή θαη 

παξαπάλσ. Ζ αξζξνγξαθία πξνηείλεη όηη ππάξρεη απνηέιεζκα κε ζπρλόηεηα 2 

θαη 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα αιιά ζεκαληηθό είλαη λα ππάξρεη επίβιεςε από 

θπζηθνζεξαπεπηή (Moezy, Sepehrifar, and Solaymani Dodaran, 2014; Struyf et 

al., 2013) Εεηήζεθε λα απαληήζνπλ ζρεηηθά κε ην πνηνπο κύεο ηεο σκηθήο δώλεο 

ζηνρεύνπλ.  Ζ κέζε, θάησ κνίξα ηξαπεδνεηδή, ν πξόζζηνο νδνλησηόο , νη 

ξνκβνεηδείο θαη ιηγόηεξν ε άλσ κνίξα ηξαπεδνεηδή δνπιεύνληαη εμίζνπ από ηνπο 

ζεξαπεπηέο, θαζώο ε ζσζηή ελεξγνπνίεζε θαη ελδπλάκσζε απηώλ ησλ κπώλ 

είλαη ν ζηόρνο ησλ αζθήζεσλ ζηαζεξνπνίεζεο ηεο σκνπιάηεο θαη ηεο ζσζηήο 

νζηενθηλεκαηηθήο ζηελ σκηθή δώλε (Schory et al, 2016). ρεηηθά κε αζθήζεηο 

λεπξνκπτθνύ ζπληνληζκνύ ην κεγαιύηεξν πνζνζηό επηθεληξώλεηαη ζηελ άλσ 

κνίξα ηξαπεδνεηδή- αλειθηήξα θαη πξόζζηνπ νδνλησηνύ. Δπίζεο ε 
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επαλεθπαίδεπζε λεπξνκπτθνύ ζπληνληζκνύ γίλεηαη 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα. 

Σέηνηνπ είδνπο αζθήζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηα πξνηεηλόκελα αζθεζηνιόγηα όπσο 

ε άζθεζε scapula clock θαη αζθήζεηο θηλεηηθνύ ειέγρνπ. Μεηαμύ ησλ αζθήζεσλ 

αλνηρηήο θαη θιεηζηήο αιπζίδαο νη Κύπξηνη θπζηθνζεξαπεπηέο πξνηηκνύλ ζε 

εθαξκνγή πην γξήγνξα ρξνληθά ηηο αζθήζεηο θιεηζηήο θηλεηηθήο αιπζίδαο εάλ θαη 

θάπνηνη εθαξκόδνπλ θαη ηνπο δύν ηύπνπο ηαπηόρξνλα. ηελ αξζξνγξαθία δελ 

ππάξρεη αθόκα κειέηε πνπ λα ζπγθξίλεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ αζθήζεσλ 

θιεηζηήο θαη αλνηρηήο αιπζίδαο θαζώο θαη ην πνηα ζα ήηαλ θαιύηεξν λα 

εθαξκόδεηαη πξώηα. Καη ηα δύν είδε πεξηιακβάλνληαη ζηα αζθεζηνιόγηα γηα ηε 

δπζθηλεζία σκνπιάηεο γηα παξάδεηγκα ζε θιεηζηή αιπζίδα push up ζε ηνίρν, 

ηεηξαπνδηθή ζέζε κε ελεξγνπνίεζε πξόζζηνπ νδνλησηνύ θαη γηα αλνηρηή 

αιπζίδα, άζθεζε κε ιάζηηρα θαη ζε ειβεηηθή κπάια νη αζθήζεηο Σ, Y, W. ρεηηθά 

κε ηε ιεηηνπξγηθή απνθαηάζηαζε εθαξκόδεηαη 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα ή θαη 

πεξηζζόηεξεο, ελώ μεθηλνύλ ζπλήζσο ηελ 2ε κε 4ε εβδνκάδα ή ηελ 4ε κε 6ε 

εβδνκάδα. Σα όξηα όπσο αλέθεξαλ νη θπζηθνζεξαπεπηέο δελ είλαη ζαθή θαζώο 

εμαξηώληαη από ηε θάζε πεξίπησζε, θάηη ην νπνίν δελ θαζνξίδεηαη νύηε ζηελ 

αξζξνγξαθία (Turgut et al  2017; Struyf et al 2013; Moezy et al, 2014; Shah et al, 

2014; Baskurt et al 2011). 

πλεδξίεο 

 

πλνιηθά ηνπο αζζελείο κε δπζθηλεζία σκνπιάηεο θαίλεηαη λα ηνπο 

παξαθνινπζνύλ γηα 10-15 ζπλεδξίεο,  ζε 4-8 εβδνκάδεο αλ θαη πάιη αλαθέξεηαη 

όηη απηό θπκαίλεηαη αλάινγα κε ηνλ αζζελή θαη ηε πνξεία ηνπ. ηελ αξζξνγξαθία 

νη παξεκβάζεηο παξνκνίσο εθαξκόδνληαη θαη αμηνινγνύληαη ζπλήζσο ζε 4, 6, 10 

– 12 εβδνκάδεο (Βury et al, 2016). 
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Πεξηνξηζκνί θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο κειέηεο 

 

Οη Κύπξηνη θπζηθνζεξαπεπηέο εθαξκόδνπλ ηερληθέο θαη κεζόδνπο πνπ 

αθόκα δελ έρνπλ εξεπλεζεί, αιιά ζα κπνξνύζαλ λα αμηνινγεζνύλ ζην κέιινλ. 

Γελ ππήξμε εξώηεζε ζρεηηθά κε ζπλδπαζκό ζεξαπεπηηθώλ παξεκβάζεσλ νπόηε 

θάηη ηέηνην ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί. Δπίζεο ζα κπνξνύζε ην εξσηεκαηνιόγην 

λα δνζεί ζε επαγγεικαηίεο Φπζηθνζεξαπεπηέο ζε άιιεο ρώξεο γηα ηε δηεμαγσγή 

απνηειεζκάησλ ζρεηηθά κε ηε θαιύηεξε δπλαηή πξνζέγγηζε.  

Μεηνλέθηεκα ηεο κειέηεο ήηαλ πσο  δελ ππήξρε θσδηθνπνίεζε γηα θάζε 

θπζηθνζεξαπεπηή ώζηε λα δηαζηαπξσζεί εάλ θάπνηνο έηρε απαληήζεη πέξα ηεο 

κίαο θνξάο θαη απηό είλαη έλα αξλεηηθό ζεκείν ηεο ρξήζεο Google forms. Παξόια 

απηά κέζα από απηή ηε πιαηθόξκα κπνξεί νη επαγγεικαηείεο πγείαο λα έρνπλ 

άκεζε πξόβαζε θαη λα ζπγθεληξσζεί ζε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα ην δείγκα πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα ηελ απάληεζε εξσηεκαηνινγίσλ. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ  
 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε ήηαλ κία πξσηόηππε έξεπλα γηα ην θαζνξηζκό ησλ 

κεζόδσλ αμηνιόγεζεο θαη απνθαηάζηαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη  Κύπξηνη 

ζεξαπεπηέο γηα ηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο. θνπόο ήηαλ ε δηεξεύλεζε ηεο 

θιηληθήο ηνπο εθαξκνγήο κε ηηο επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο πξαθηηθέο πνπ 

ππάξρνπλ. Φάλεθε πσο ππάξρεη νιηζηηθή πξνζέγγηζε επί ηνπ ζέκαηνο θαη 

αθνινπζνύληαη νη γεληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. ρεηηθά κε ηελ αμηνιόγεζε 

πξέπεη λα γίλεη ελεκέξσζε γηα ηνλ θαιύηεξν θαζνξηζκό ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο 

ηεο δπζθηλεζίαο θαζώο θαη γηα ηε ρξήζε πην ζύγρξνλσλ κέζσλ αμηνιόγεζεο. 

Τπάξρεη εμαηνκίθεπζε αλά αζζελή, ρξεζηκνπνηνύλ θπζηθά κέζα θαη 

ειεθηξνζεξαπεία γηα ηε κείσζε ηνπ πόλνπ, εηδηθέο ηερληθέο θηλεηνπνίεζεο 

ζεξαπεπηηθή άζθεζε θαη δηαηάζεηο ησλ εκπιεθόκελσλ κπώλ. 

  Ζ ζεξαπεπηηθή άζθεζε γηα ηελ σκηθή δώλε ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο 

θπζηθνζεξαπεπηέο ζε ζπρλόηεηα θαη πξννδεπηηθόηεηα όπσο έρεη πξνηαζεί θαη 

από ηε ζπζηεκαηηθή αλαζθόπεζε (Κεθάιαην 2) δειαδή 2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα 
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θαη κπνξεί λα δηαξθέζεη 6-12 εβδνκάδεο κε ζθνπό ηε βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο. Απηό ην θνκκάηη ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο νδεγό ζεκείν γηα ηε 

δνζνινγία ηεο άζθεζεο ζηελ θιηληθή κειέηε γηα ηε δηεξεύλεζε ελόο 

ζεξαπεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο άζθεζεο ζε αζζελείο κε δπζθηλεζία σκνπιάηεο 

θαη ΠΠ. Δπίζεο νη θπζηθνζεξαπεπηέο ρξεζηκνπνηνύλ ηερληθέο καιαθώλ 

κνξηώλ όπσο δηαηάζεηο θαη ΜΠΑ κε εξγαιεία. ύκθσλα κε ηε ζπζηεκαηηθή 

αλαζθόπεζε (Κεθάιαην 2) νη δηαηάζεηο πξέπεη λα ζπλδπάδνληαη κε ηηο αζθήζεηο 

γηα ηελ επαλαθνξά ηεο κπτθήο ηζνξξνπίαο θαη ηε βειηίσζε ηεο δπζθηλεζίαο 

σκνπιάηεο άξα θαη απηή ε παξάκεηξνο ζα ζπκπεξηιεθζεί ζην ζεξαπεπηηθό 

ζρήκα ζηε θιηληθή κειέηε ζηα πιαίζηα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζε αζζελείο κε 

δπζθηλεζία σκνπιάηεο θαη ΠΠ. Οη ΜΠΑ δελ έρνπλ αμηνινγεζεί ζπλδπαζηηθά 

κε ζεξαπεπηηθή άζθεζε ζε αζζελείο κε δπζθηλεζία θαη ΠΠ (Κεθάιαην 2) αιιά 

θαίλεηαη από ηελ αλαζθόπεζε πσο κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ηεο 

θηλεηηθήο δπζιεηηνπξγίαο θαη ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο θπζηθνζεξαπεπηέο. 

Οπόηε θαη απηή ε ηερληθή ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζπλδπαζηηθά κε ηε ζεξαπεπηηθή 

άζθεζε γηα λα θαλεί ε επίδξαζε απηνύ ηνπ ζεξαπεπηηθνύ ζρήκαηνο ζηε θιηληθή 

κειέηε ζε αζζελείο κε δπζθηλεζία σκνπιάηεο θαη ΠΠ. 

 

 

 

 

 



133 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4.2. 

Ζ Διιεληθή Έθδνζε ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ Αμηνιόγεζεο Ώκνπ – Shoulder 

Rating Questionnaire: Μεηάθξαζε, Γηαπνιηηηζκηθή Πξνζαξκνγή, Μειέηε 

Αμηνπηζηίαο θαη Δγθπξόηεηαο ζε αζζελείο κε ΠΠ 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

H αμηνιόγεζε ζε αζζελείο κε δπζθηλεζία θαη ΠΠ αθνξά ηε 

ιεηηνπξγηθόηεηα απηώλ ησλ αζζελώλ θαη γίλεηαη ζπλήζσο κέζσ 

εξσηεκαηνινγίσλ όπσο ην SPADI, ην WORC, ην DASH όπσο θαίλεηαη θαη από 

ηε ζπζηεκαηηθή αλαζθόπεζε ζηα πιαίζηα απηήο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο 

(Κεθάιαην 2). Σα εξσηεκαηνιόγηα πξέπεη λα είλαη έγθπξα θαη αμηόπηζηα  γηα ηελ 

αμηνιόγεζε θαη είλαη ρξήζηκα ζηε θιηληθή πξάμε (Μischener et al., 2001 ; Lewis et 

al., 2015)  γηα ηνπο θπζηθνζεξαπεπηέο νη νπνίνη κπνξεί λα παξέρνπλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο αλάινγα κε ηε θιηληθή εηθόλα ηνπ αζζελή όπσο βξέζεθε ζηε 

κειέηε ζηάζεσλ θαη πεπνηζήζεσλ ησλ θύπξησλ θπζηθνζεξαπεπηώλ γηα ηε 

δπζθηλεζία σκνπιάηεο (Κεθάιαην 4.1.). Έηζη είλαη ζεκαληηθό γηα ηε θιηληθή 

κειέηε ζε αζζελείο κε δπζθηλεζία σκνπιάηεο θαη ΠΠ λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα 

έγθπξν θαη αμηόπηζην εξσηεκαηνιόγην ζηελ ειιεληθή γιώζζα. 

Πόλνο ζηνλ ώκν ζρεηηδόκελνο κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ 

 

Ο πόλνο ζηνλ ώκν είλαη ε ηξίηε ζπλεζέζηεξε κπνζθειεηηθή δηαηαξαρή 

κεηά ηε νζθπαιγία θαη ηελ απρελαιγία θαη επεξεάδεη ην 18-26% ησλ ελειίθσλ ζε 

νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο δσήο ηνπο (Bone et al., 2004) Πνιινί αζζελείο ζηελ 

πξσηνβάζκηα θξνληίδα κε πόλν ζηνλ ώκν παξνπζηάδνπλ θιηληθά ζπκπηώκαηα 

(Ostor et al.,2005) θαη ηδηαίηεξα πάζρνπλ από πόλν ζηνλ ώκν πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ. Απηή ε "δηάγλσζε" είλαη έλαο όξνο νκπξέια πνπ 

πεξηιακβάλεη ηε ζπιαθίηηδα, ηελ ηελνληνπάζεηα πεηάινπ ζηξνθέσλ, ην ζύλδξνκν 

ππαθξσκηαθήο πξνζηξηβήο θαη ηε ζπκπησκαηηθή ξήμε κεξηθή θαη πιήξεο 

πεηάινπ ζηξνθέσλ (Jeremy et al., 2016). 
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Σν ζύλδξνκν πόλνπ ζηνλ ώκν ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ 

είλαη έλα από ηα ζπρλόηεξα παξάπνλα ησλ αζζελώλ ζηηο νξζνπεδηθέο θιηληθέο 

(Loi et al., 2003) πνπ αληηπξνζσπεύεη ην 36% κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ κε 

παζνινγία ζην ζύκπιεγκα ηνπ ώκνπ (Juel,2014) θαη ν αξηζκόο ησλ αηόκσλ κε 

δπζιεηηνπξγία πεηάινπ ζηξνθέσλ αλακέλεηαη λα απμεζεί ηαπηόρξνλα κε ηε 

γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνύ πνπ είλαη όιν θαη πην δξαζηήξηνο θαη ρσξίο ιεηηνπξγηθά 

όξηα (Gomoll et al., 2004). 

Οη δηαηαξαρέο ηνπ πεηάινπ ζηξνθέσλ κεηώλνπλ ην θπζηνινγηθό εύξνο 

θίλεζεο ηνπ ώκνπ, ηε ιεηηνπξγηθόηεηα θαη επεξεάδεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο, όπσο ην ληύζηκν, ηε ζίηηζε θαη ηε θξνληίδα ηεο πξνζσπηθήο 

πγηεηλήο. Ο πόλνο ζηνλ ώκν επίζεο πεξηνξίδεη ηε ζπκκεηνρή ζηελ εξγαζία θαη 

θπξίσο ηηο θηλήζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλύςσζεο ηνπ βξαρίνλα πάλσ 

από ην θεθάιη (Juel,2014). Δπηπξόζζεηα, κπνξεί λα ππάξμνπλ δηαηαξαρέο 

ύπλνπ, δηάζεζεο θαη ζπγθέληξσζεο (Linaker and Walker –Bone, 2015). 

Σν θόζηνο απηώλ ησλ δηαηαξαρώλ είλαη κεηαβιεηό ιόγσ δηαθνξεηηθώλ 

κεζόδσλ ζεξαπείαο. Αλάινγα κε ηελ ηαηξηθή πεξίπησζε, κπνξνύλ λα 

παξαζρεζνύλ κε-επεκβαηηθέο ζεξαπείεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπηθώλ 

ελέζεσλ ζηεξνεηδώλ, αλαιγεηηθώλ θαξκάθσλ, θπζηνζεξαπείαο θαη επηπιένλ 

κπνξεί λα γίλεη κηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, όπσο ε αξζξνζθνπηθή επηζθεπή ηνπ 

πεηάινπ ησλ ζηξνθέσλ κπώλ (Paoloni and Orchard, 2005). 

Υξήζε Δξσηεκαηνινγίσλ Αμηνιόγεζεο 

 

πλεπώο, είλαη ζεκαληηθό γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο λα 

ρξεζηκνπνηνύλ αμηόπηζηα θαη έγθπξα εξγαιεία κέηξεζεο γηα ηε δηεξεύλεζε ησλ 

ζπκπησκάησλ θαη αλαπεξηώλ ηνπ αζζελνύο, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο 

ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο (Wright and 

Baumgarten,2010; Lewis et al., 2015). Τπό ην θσο απηήο ηεο αλάγθεο, έρνπλ 

αλαπηπρζεί εξσηεκαηνιόγηα απηνειέγρνπ γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ βαζκνύ 

δπζιεηηνπξγίαο, ηεο θύζεο ησλ παζνινγηθώλ ζεκείσλ θαη ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ 
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ζηελ πνηόηεηα δσήο όπσο πεξηγξάθεηαη από ηελ ζέζε ησλ αζζελώλ (Michener 

et al., 2001). 

Δξσηεκαηνιόγηα Αμηνιόγεζεο γηα ηνλ Ώκν 

 

Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ κειεηήζεη ζπζηήκαηα βαζκνιόγεζεο θαη 

εξσηεκαηνιόγηα πνπ ζπκπιεξώλνληαη από ηνπο αζζελείο γηα ην επξύηεξν 

θάζκα δηαηαξαρώλ ησλ ώκσλ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ 

επίδξαζε ηνπ πόλνπ, ηνπ εύξνπο ησλ θηλήζεσλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ώκσλ, ην 

επίπεδν απηνεμππεξέηεζεο, ηελ ηθαλόηεηα γηα εθηέιεζε νηθηαθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζία θαη ην 

επαγγεικαηηθό πεξηβάιινλ. Οξηζκέλα από απηά είλαη ηα εμήο: Γείθηεο Χκαιγίαο 

θαη Αλαπεξίαο - Shoulder Pain and Disability Index (SPADI), Αλαπεξία ηνπ 

βξαρίνλα, ώκνπ θαη ρεξηνύ - Disability of the Arm, Shoulder and Hand (DASH), 

Δξσηεκαηνιόγην ή γξήγνξε έθδνζε, Γείθηεο αζηάζεηαο ώκσλ ηνπ Γπηηθνύ 

Οληάξην - Western Ontario Shoulder Instability Index (WOSI), Ακεξηθαλνί 

ρεηξνπξγνί ώκσλ θαη αγθώλσλ American Shoulder and Elbow Surgeons (ΑSΔS), 

Βαζκνιόγεζε κνπ Ομθόξδεο - Oxford Shoulder Score (OSS), Δξσηεκαηνιόγην 

αμηνιόγεζεο ώκνπ - Shoulder Rating Questionnaire (SRQ),  (SRQ), 

Δξσηεκαηνιόγην αλαπεξίαο ώκνπ - Shoulder Disability Questionnaire (SDQ) 

(Angst 2011; Schmidt et al., 2014; Roy et al., 2009). Γηαηίζεληαη ζηελ αγγιηθή 

γιώζζα, αιιά πνιιέο από απηέο έρνπλ πξνζαξκνζηεί θαη κεηαθξαζηεί 

θαηάιιεια, ιακβάλνληαο ππόςε δηαθνξεηηθά γισζζηθά θαη πνιηηηζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Δπίζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κειέηεο αμηνπηζηίαο θαη 

εγθπξόηεηαο, ώζηε λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε άηνκα πνπ κηινύλ 

δηαθνξεηηθέο γιώζζεο (Perrin et al.,2016; Murena et al., 2010; Haldorsen et al., 

2014; Yao et al., 2017; Yahia et al., 2011; Yahia et al., 2011; Membrilla et al., 

2015; Choi et al.,2015). 

Σν SPADI θαη ην DASH κεηαθξάζηεθαλ ζηα ειιεληθά θαη αμηνινγήζεθαλ 

γηα αμηνπηζηία θαη εγθπξόηεηα. Χζηόζν, ππάξρνπλ αθόκα ιίγα ειιεληθά 

εξσηεκαηνιόγηα γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ πόλνπ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ώκνπ ζην 
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θιηληθό πεξηβάιινλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Κύπξν (Vrouva et al., 2016; 

Themistocleous et al., 2006). Έηζη, ζρεδηάζηεθε ε κεηάθξαζε, ε πξνζαξκνγή θαη 

ε αμηνιόγεζε ελόο άιινπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηα ειιεληθά.   

 

Δξσηεκαηνιόγην Shoulder Rating Questionnaire SRQ 

 

Σν Δξσηεκαηνιόγην Αμηνιόγεζεο κνπ - Shoulder Rating Questionnaire 

(SRQ) επηιέρζεθε επεηδή πξνεγνύκελε κειέηε γηα ηελ έθδνζε ηνπ Oιιαλδηθνύ 

SDQ, ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ SDQ, ηνπ αγγιηθνύ SPADI θαη ηνπ SRQ θαηέιεμε 

ζην ζπκπέξαζκα όηη ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα απηώλ ησλ 4 εξσηεκαηνινγίσλ 

έρνπλ νπζηαζηηθή ζύλδεζε (Paul et al., 2004) 

Σν εξσηεκαηνιόγην SRQ είλαη κηα θόξκα πνπ ε ζπκπιήξσζή ηεο 

βαζίδεηαη ζε αζζελείο θαη πεξηιακβάλεη έμη ηνκείο βαζκνινγίαο. πγθεθξηκέλα, 

απνηειείηαη από κηα νπηηθή αλαινγηθή θιίκαθα (VAS- Visual Analoque Scale, κηα 

νξηδόληηα γξακκή ησλ 10 εθαηνζηώλ κε ηα αθξαία όξηα ζηελ αξηζηεξή πιεπξά λα 

ραξαθηεξίδνληαη σο «θαζόινπ θαιά» θαη ζηε δεμηά πιεπξά «πνιύ θαιά» γηα ηε 

γεληθή θαηάζηαζε, θαη από 21 εξσηήζεηο ζπλνιηθά. Απαηηεί ιίγα ιεπηά γηα λα 

νινθιεξσζεί θαη είλαη εύθνιν λα γίλεη θαηαλνεηό. Κάζε ηκήκα κειεηά έλα 

δηαθνξεηηθό ραξαθηεξηζηηθό θαη ππνινγίδεηαη μερσξηζηά. Οη ηνκείο είλαη: γεληθή 

θαηάζηαζε (βαζκνινγία ηνκέα πνιιαπιαζηαζκέλε επί 1,5, εύξνο βαζκνινγίαο 0 

έσο 1 -VAS), πόλνο (βαζκνινγία ηνκέα πνιιαπιαζηαζκέλε επί 4, εύξνο 

βαζκνινγίαο 8 έσο 40 πόληνη), θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο (βαζκνινγία 

πνιιαπιαζηαζκέλε κε 2 (εύξνο βαζκνινγίαο 4 κε 20 πόληνπο), ςπραγσγηθέο θαη 

αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (βαζκνινγία ηνκέα πνιιαπιαζηαζκέλε επί 1,5, εύξνο 

βαζκνινγίαο 3 έσο 15 πόληνη), εξγαζία (βαζκνινγία ηνκέα πνιιαπιαζηαζκέλε 

κε 1, εύξνο βαζκνινγίαο 2 έσο 10  πόληνη). Ζ 15ε εξώηεζε παξέρεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην επάγγεικα ησλ  ζπκκεηερόλησλ θαη ε 20ε ζρεηηθά κε 

ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ ώκνπ θαη δελ βαζκνινγνύληαη. 

Δπηπιένλ, ππάξρεη έλα ηειεπηαίν ηκήκα πνπ επηηξέπεη ζην ζπγθεθξηκέλν άηνκν 

λα επηιέμεη δύν πεξηνρέο όπνπ πηζηεύεη όηη είραλ ηε ζεκαληηθόηεξε βειηίσζε 
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(ρσξίο βαζκνινγία). Σν ειάρηζην ζθνξ κε ηε ρείξηζηε θαηάζηαζε είλαη 17 βαζκνί 

θαη ην κέγηζην δειαδή θακία ζπκπησκαηνινγία 100 βαζκνί (L‘insalata et al., 

1997; Van Der Heijden,1999). 

ε αζζελείο κε λεπξνκπνζθειεηηθέο δηαηαξαρέο ηνπ ώκνπ ην SRQ έρεη 

αλαθεξζεί γηα ηε ρξήζε ηνπ σο αμηόπηζην θαη έγθπξν κέζν αμηνιόγεζεο 

(L‘insalata et al., 1997; Van Der Heijden,1999; Beaton and Richards). 

  Σν SRQ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε δηαθνξεηηθέο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο 

ηνπ ζπκπιέγκαηνο ηνπ ώκνπ θαη ζπκπησκαηνινγία όπσο ν πόλνο ζηνλ ώκν 

(Ludewig and Borstad, 2003) ε αζηάζεηα (Moser et al., 2008) ε αζβεζηνπνηόο 

ηελνληίηηδα πεηάινπ ζηξνθέσλ (Vad, Solomon and Adin,2005). SRQ, Penn 

Shoulder Score, Shoulder Pain and Disability Index, Rotator Cuff-Quality of Life, 

EuroQol-5D, Shoulder Activity Scale, Marks Activity Scale, Korean Shoulder 

Score, and Rowe ζε ζπλδπαζκό αλαθέξζεθαλ ζε ιηγόηεξν από 10%  ησλ 

κειεηώλ γηα κέηξα αμηνιόγεζεο γηα ηελ παζνινγία ηνπ πεηάινπ ζηξνθέσλ 

(Makhni et al., 2015). Γηα ην ιόγν απηό ζε κειινληηθέο κειέηεο απηέο νη θιίκαθεο 

θαη ηα εξσηεκαηνιόγηα πξέπεη λα  αμηνινγεζνύλ ζε ηέηνηνπ είδνπο παζνινγίεο. 

Σν SRQ έρεη κεηαθξαζηεί ζε δηάθνξεο γιώζζεο, ζηα νιιαλδηθά 

(Vermeulen et al., 2005) ζηα πνξηνγαιηθά γηα ηελ Πνξηνγαιία θαη γηα ηε Βξαδηιία 

(de Siquiera et al.,2014) ζηελ Κνξεαηηθή (Choi et al., 2015) θαη ζηε νπεδηθή 

γιώζζα (Dahlgren et al., 2002) γηα εθαξκνγή ζε αζζελείο κε πόλν ζηνλ ώκν θαη 

αλαπεξία. Χζηόζν, πξνο ην παξόλ δελ ππάξρεη ειιεληθή έθδνζε ηνπ SRQ  

 

θνπόο θαη αλαγθαηόηεηα κειέηεο κεηάθξαζεο θαη δηαπνιηηηζκηθήο πξνζαξκνγήο 

SRQ 

 

Γηα λα δνζεί απηό ην εξσηεκαηνιόγην, ζε έλαλ ειιελόθσλν πιεζπζκό, 

απαηηείηαη δηαδηθαζία δηαπνιηηηζκηθήο πξνζαξκνγήο θαη επηθύξσζεο. θνπόο 

απηήο ηεο κειέηεο ήηαλ ε κεηάθξαζε θαη ε πνιηηηζηηθή πξνζαξκνγή ηνπ SRQ 

ζηελ εθδνρή ηεο ειιεληθήο γιώζζαο θαη ε αμηνιόγεζε ηεο εγθπξόηεηαο, ηεο 
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αμηνπηζηίαο θαη ηεο αληαπόθξηζεο ζε αζζελείο κε πόλν ζηνλ ώκν πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ θαζώο ρξεηάδεηαη έλα έγθπξν θαη αμηόπηζην κέζν γηα 

απηήλ ηελ αμηνιόγεζε (Κεθάιαην 2) πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από ηνπο 

θπζηθνζεξαπεπηέο ζηε θαζεκεξηλε ηνπο πξαθηηθή γηα ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε 

γηα ηε δεκηνπξγία πιάλνπ ζεξαπείαο (Κεθάιαην 4.1). Δπίζεο ην SRQ σο έγθπξν 

θαη αμηόπηζην εξσηεκαηνιόγην κπόξεζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε θιηληθή κειέηε γηα 

ηε δηεξεύλεζε ηεο ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο θαη ΜΠΑ (Κεθάιαην 4.4.) ζε αζζελείο 

κε δπζθηλεζία σκνπιάηεο θαη ΠΠ. 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

Μεηάθξαζε θαη δηαπνιηηηζκηθή πξνζαξκνγή 

 

Ζ αγγιηθή έθδνζε ηνπ SRQ κεηαθξάζηεθε θαη πξνζαξκόζηεθε ζηελ 

ειιεληθή γιώζζα ζύκθσλα κε ηηο δηεζλείο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο όπσο 

αλαιύνληαη παξαθάησ γηα ηε δηαδηθαζία πνιηηηζηηθήο πξνζαξκνγήο (Terwee et 

al., 2007; Beaton et al., 2000) ρξεζηκνπνηώληαο ηα ηξία ζηάδηα κεηά ηελ επίζεκε 

έγθξηζε ηνπ πξώηνπ ζπγγξαθέα (Dr. Insalata) ηνπ πξσηόηππνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. 

Α. Πξνο ηα εκπξόο Μεηάθξαζε – Forward Translation  

 

ην πξώην ζηάδην νξίζηεθε έλαο κεηαθξαζηήο – επηζηήκνλαο πγείαο 

(A..), ν νπνίνο ήηαλ εμεηδηθεπκέλνο ζην ηνκέα ηεο θπζηθνζεξαπείαο ζην 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ηνπ εξγαιείνπ πνπ κεηαθξάζηεθε. Ο ζπγθεθξηκέλνο 

είλαη γλώζηεο ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο αιιά σο κεηξηθή ηνπ ήηαλ ε ειιεληθή. ε 

απηή ηε δηαδηθαζία κεηαθξάζηεθε ην εξσηεκαηνιόγην από απηόλ κε θάπνηα 

ζεκεία πξνζνρήο. Απηά ήηαλ πσο δελ έγηλε ιέμε επί ιέμε ε κεηάθξαζε αιιά ζαλ 

ζύλνιν ησλ ελλνηώλ θαη κεηαθέξζεθαλ κε έλα θπζηθό ηξόπν ζηελ ειιεληθή 

γιώζζα δηαηεξώληαο αθξηβώο ην ίδην λόεκα. Τπήξρε ζαθήλεηα, αθξίβεηα ζηηο 

εξσηήζεηο όπσο θαη έγηλε απνθπγή νη πνκπώδσλ θαη κεγάισλ πξνηάζεσλ. Ζ 

κεηαθνξά ηεο εξώηεζεο ήηαλ μεθάζαξε. Ο γξαπηόο ιόγνο ήηαλ απιόο ώζηε λα 



139 

 

κπνξεί λα θαηαλνεζεί από  ηνπο θπζηθνζεξαπεπηέο. Απνθεύρζεθαλ νη  

ηδησκαηηζκνί, νη επηζηεκνληθνί όξνη θαη νη πεξίπινθνη νξηζκνί. Πξνζνρή επίζεο 

δόζεθε  ηδηαίηεξα ζηε κε πξόθιεζε νπνηαζδήπνηε πξνζβνιήο (π.ρ. λύμε γηα 

ζεμηζηηθά ζρόιηα ή ξαηζηζηηθά θιπ). 

Οπόηε ζην πξώην ζηάδην έγηλε ε κεηάθξαζε πξνο ηα εκπξόο ηεο αξρηθήο 

- αγγιηθήο έθδνζεο ηνπ SRQ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α). Γύν αλεμάξηεηνη κεηαθξαζηέο, 

Έιιελεο θπζηνζεξαπεπηέο κε εκπεηξία ζηελ αγγιηθή αλάγλσζε, παξνπζίαζαλ 

κηα γξαπηή έθζεζε πνπ ππνγξακκίδεη ηα ζρόιηα ή ηπρόλ δπζθνιίεο θαη 

αβεβαηόηεηεο ζηε δηαδηθαζία κεηάθξαζήο ηνπο.  

Β. Δπηηειέην Δκπεηξνγλωκόλωλ – Δxpert Panel   

 

ε απηό ην ζηάδην ζπγθεληξώζεθε κία νκάδα ε νπνία πεξηιάκβαλε ηνλ 

αξρηθό κεηαθξαζηή, εκπεηξνγλώκνλεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο – δύν 

θπζηθνζεξαπεπηέο εγεγγξακκέλνη ζην Παγθύπξην ζύιινγν ζεξαπεπηώλ θαζώο 

θαη κε εκπεηξία ζηε κεηάθξαζε εξσηεκαηνινγίσλ. Σα άηνκα ήηαλ δίγισζζα θαη 

νκηινύλ ηελ ειιεληθή γιώζζα θαζώο θαη ηελ αγγιηθή ζηελ  νπνία είλαη γξακκέλε 

ην εξσηεκαηνιόγην. Δληνπίζηεθαλ θαη επηιύζεθαλ δηάθνξεο εθθξάζεηο θαη 

έλλνηεο πνπ έρνπλ κεηαθξαζηεί, εληνπίζηεθαλ δηαθνξέο κεηαμύ ηεο κειινληηθήο 

κεηάθξαζεο θαη άιισλ παιαηόηεξσλ εθδόζεσλ ησλ εξσηήζεσλ, θαη πξνηάζεθαλ 

ελαιιαθηηθέο κεηαθξάζεηο. ην ηέινο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο έγηλε κία ηειηθή 

κεηάθξαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηα ειιεληθά. 

Οπόηε νη δύν εθζέζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ζπγθξίζεθαλ θαη ζπληέζεθαλ 

από ηνπο δύν κεηαθξαζηέο θαη έλαλ παξαηεξεηή ζε έλα πξνζρέδην ηεο 

ειιεληθήο έθδνζεο. εκαληηθή πξνζαξκνγή έγηλε ζηελ εξώηεζε 12 ζύκθσλα κε 

ην παξάδεηγκα ησλ αζιεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, όπνπ ην κπέηδκπνι θαη ην γθνιθ 

έρνπλ αληηθαηαζηαζεί από ην κπάζθεη θαη ην ράληκπνι επεηδή  είλαη πην θνηλά 

αζιήκαηα ζηελ Διιάδα θαη ηελ Κύπξν κε απαξαίηεηε ηε ρξήζε ηνπ άλσ άθξνπ. 
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Γ. Πξνο ηα πίζω κεηάθξαζε – Βackward Translation   

ε απηό ην ζηάδην, αθνινπζώληαο παξόκνηα βήκαηα κε ην πξώην ζηάδην, 

ην εξσηεκαηνιόγην κεηαθξάζηεθε μαλά ζηα αγγιηθά από  δύν αλεμάξηεηνπο 

κεηαθξαζηέο (N.Γ.,Κ.Γ.) πνπ ηα αγγιηθά ήηαλ ε κεηξηθή ηνπο γιώζζα θαη δελ 

γλώξηδαλ ην εξσηεκαηνιόγην. Δπηιέρζεθαλ ζεκεία θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ην 

εξσηεκαηνιόγην θαη  γηα ηε  δηαθνξά ζηελ έλλνηα κεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ θαη 

ζεκεία πνπ  είραλ πξνζηεζεί γηα ηελ ειιεληθή έθδνζε  ειέγρζεθαλ.  Ζ κεηάθξαζε 

ζε απηό ην ζηάδην αθνξνύζε ηελ ηαύηηζε ζε ελλνηνινγηθό θαη πνιηηηζκηθό 

επίπεδν. Οη δηαθνξέο ζπδεηήζεθαλ από ηνλ επηθεθαιή θαη ηελ νκάδα ηεο 

κεηάθξαζεο. ‗Έγηλε κπξνο θαη πίζσ κεηάθξαζε θάπνηεο θνξέο κέρξη λα 

θαηαιήμνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθή έθδνζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

Οπόηε ην ηξίην ζηάδην ήηαλ ε κεηάθξαζε πξνο ηα πίζσ πνπ έθαλαλ δύν 

κεηαθξαζηέο, ησλ νπνίσλ ε κεηξηθή γιώζζα είλαη αγγιηθά θαη δελ είραλ ηαηξηθό 

ππόβαζξν. 

Γ. Πξνγελέζηεξε έθδνζε θαη κειέηε ζε δείγκα   

 

ε απηό ην ζηάδην ην εξσηεκαηνιόγην-εξγαιείν δνθηκάζηεθε ζε δείγκα. 

Δπηιέρζεθε έλα δείγκα πιεζπζκνύ πξηλ από ηελ εμέηαζε ην νπνίν ζα ήηαλ 

αληηπξνζσπεπηηθό  ησλ αηόκσλ πνπ ζα ιάβνπλ ην εξσηεκαηνιόγην, άηνκα κε 

ΠΠ. ηελ ηειηθή έθδνζε ην δείγκα ήηαλ ηνπιάρηζηνλ 10 άηνκα γηα θάζε 

ελόηεηα, άληξεο θαη γπλαίθεο ελήιηθεο, δηάθνξσλ ειηθηώλ θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθώλ νκάδσλ. Δλεκεξώζεθαλ αξρηθά εθηελώο γηα ην 

εξσηεκαηνιόγην. ηαλ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιόγην    δήισζαλ ηη 

ζθέθηνληαλ γηα θάζε εξώηεκα, αλ ζα κπνξνύζαλ λα επαλαιακβάλνπλ ηελ 

εξώηεζε κε δηθά ηνπο ιόγηα,  θαη εμήγεζαλ πσο επέιεμαλ ηελ απάληεζή ηνπο. 

πγθξίζεθε ε ζπλέληεπμε ηνπο ζε ζρέζε κε απηά πνπ όλησο απάληεζαλ θαη αλ 

ππήξρε ζπλνρή. Γήισζαλ εάλ δελ θαηαλόεζαλ θάπνηα θξάζε ή ιέμε ή αλ 

βξήθαλ θάηη πξνζβιεηηθό. Δάλ ππήξραλ ελαιιαθηηθέο θξάζεηο ή ιέμεηο έγηλε 

επνηινγή γηα ην πνηεο από απηέο ζα ήηαλ νη θαηαιιειόηεξεο.  Οη ζπλεληεύμεηο 

αλαιύζεθαλ από έκπεηξν εξεπλεηή.  
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Ζ επηηξνπή εκπεηξνγλσκόλσλ έθαλε κηα ηεθκεξίσζε κε έκθαζε ζηε 

ζεκαηηθή, βησκαηηθή θαη ελλνηνινγηθή ηζνδπλακία πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί κεηά 

από εμέηαζε ηεο πεγήο θαη ηνπ κεηαθξαζκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Ζ πξνγελέζηεξε έθδνζε ηνπ λένπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηε ζπλέρεηα 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πηινηηθή δνθηκή. Σν πξνζσπηθό ηνπ Δπξσπατθνύ 

Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ (ΔΠΚ) θαη νη θνηηεηέο έιαβαλ έλα ειεθηξνληθό κήλπκα 

πνπ ξσηνύζε αλ είραλ θάπνην πόλν ζηνλ ώκν. Δθείλνη πνπ αληαπνθξίζεθαλ 

ζεηηθά αμηνινγήζεθαλ από ηνπο ηξεηο ζπγγξαθείο γηα λα πξνζδηνξίζνπλ πνηνο 

είρε πόλν ζηνλ ώκν ζρεηηδόκελν κε ην ζηξνθηθό πέηαιν. Οη αμηνινγεηέο είλαη 

εγγεγξακκέλνη θπζηνζεξαπεπηέο θαη έρνπλ θιηληθή εκπεηξία ζηε θπζηθή εμέηαζε 

θαη ζεξαπεία ησλ δηαηαξαρώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζηξνθηθό πέηαιν. Ο ζθνπόο 

απηήο ηεο επηινγήο ήηαλ ε  εκπεηξία ηεο αμηνιόγεζεο θαη απνθαηάζηαζεο 

αζζελώλ κε κπνζθιεηηθά πξνβιήκαηα  ώζηε λα κπνξέζνπλ λα αμηνινγήζνπλ 

ηνπο αζζελείο. 30 άηνκα, Κύπξηνη, Έιιελεο νκηιεηέο ζπκπιήξσζαλ ην 

εξσηεκαηνιόγην (16 γπλαίθεο θαη 14 άληξεο), κέζε ειηθία (33,1 +/- 10,4) κε 

σκαιγία θαη δπζιεηηνπξγία ζην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ. Ο αξηζκόο θαζνξίζηεθε 

γηα ηε πηινηηθή κειέηε. Ο αξηζκόο θαζνξίζηεθε βάζε ηνπ ειάρηζηνπ αξηζκνύ πνπ 

είλαη θαηάιιεινο γηα ηε πηινηηθή κειέηε εθαξκνγήο ελόο εξσηεκαηνινγίνπ 

(Beaton et al., 2000). ε θάζε ζπκκεηέρνληα έγηλε ζπλέληεπμε γηα λα δηεξεπλεζεί 

ηη ελλννύζε ε θάζε εξώηεζε θαη ε επηιεγκέλε απάληεζε. Δπίζεο, ν ζπκκεηέρσλ 

παξείρε ζηελ εξεπλεηηθή νκάδα πιεξνθνξίεο, επηθξίζεηο ή ζρόιηα κεηά ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Απηέο νη πηινηηθέο δηαδηθαζίεο επηβεβαίσζαλ 

όηη ε πξνζαξκνζκέλε έθδνζε εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί ηελ ηζνδπλακία ηεο. ιεο 

νη εξσηήζεηο θαη νη απαληήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ θαηαλνεηέο από ηνπο 

εξσηεζέληεο θαη έηζη δελ έγηλαλ πεξαηηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ζηελ πξνγελέζηεξε 

έθδνζε.  
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Δ. Σειηθή Έθδνζε 

 

Ζ ηειηθή έθδνζε ηνπ εξγαιείνπ ζηα ειιεληθά ήηαλ απνηέιεζκα ησλ 

παξαπάλσ δηαδηθαζηώλ νπόηε θαη  δεκηνπξγήζεθε ην SRQ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α). 

πκκεηέρνληεο 

Δπηινγή αζζελώλ   

 

Σα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ από ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2019 έσο ηνλ Ηνύλην ηνπ 

2019. ηε ζπλέρεηα ζπιιέρζεθαλ αζζελείο κε πόλν ζηνλ ώκν ζρεηηδόκελν κε ην 

πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ (πξόζθξνπζε, ηελνληνπάζεηα πεηάινπ ζηξνθέσλ, ξήμε 

πεηάινπ ζηξνθέσλ) από 8 δηαθνξεηηθέο ηδησηηθέο θιηληθέο θπζηνζεξαπείαο ζηε 

Λεπθσζία. Σα θξηηήξηα εηζαγσγήο πεξηειάκβαλαλ κηα θιηληθή δηάγλσζε ηνπ 

πόλνπ πνπ ζρεηίδεηαη παζνινγία ηνπ  πεηάινπ ζηξνθέσλ ζε παξόληα ρξόλν. 

ύκθσλα κε ηε θπζηθνζεξαπεπηηθή αμηνιόγεζε νη αζζελείο έπξεπε λα είραλ 

ηαηξηθή δηάγλσζε κε ηελνληνπάζεηα, κεξηθή ξήμε πεηάινπ ζηξνθέσλ, ζύλδξνκν 

πξόζθξνπζεο πνπ ζπκπεξηιακβαλνληαη ζηνλ όξν πόλν ζρεηηδόκελν κε ην 

πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ (Choi et al., 2015). Δπίζεο έπξεπε λα έρνπλ ζεηηθά δύν 

από ηα ηεζη Neer, Hawkins, επώδπλν ηόμν θαη επώδπλε απαγσγή κε έμσ 

ζηξνθή κε αληίζηαζε. Δπίζεο έπξεπε λα είραλ πόλν ζε ςειάθεζε θαη επώδπλε 

ηζνκεηξηθή απαγσγή. Ο πόλνο λα ήηαλ  2+ ζηελ θιίκαθα VAS (visual analogue 

scale) (Turgut et al., 2017; Aytar et al., 2015; Stuyf et al., 2011). Οη 

ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα ήηαλ ελήιηθεο (> 18 εηώλ) Κύπξηνη θαη λα κηινύλ 

άπηαηζηα ειιεληθά, λα είραλ απεπζπλζεί γηα θπζηνζεξαπεία κεηά από ηαηξό 

ηδηώηε ή από ηαηξό ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα πγείαο . ινη νη ζπκκεηέρνληεο έπξεπε 

λα είραλ εμεηαζηεί από θπζηνζεξαπεπηή γηα επηβεβαίσζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη 

ησλ παζνινγηθώλ ζεκείσλ. Οη αζζελείο απνθιείζηεθαλ εάλ είραλ πξνεγνπκέλσο 

ρεηξνπξγεζεί ζηνλ ώκν, εάλ είραλ νπνηαδήπνηε άιιε παζνινγία πνπ επεξέαδε 

ηνλ ώκν (π.ρ. απρεληθό ζύλδξνκν, νζηεναξζξίηηδα) (Vrouva et al., 2016 ; Spanou 

et al., 2019). Σέινο, δελ κπνξνύζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε κειέηε άηνκα πνπ 

είραλ γλσζηαθά, επηθνηλσληαθά ή ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα (De Siqueira et al., 

2014). 
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Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο 

 

Σν κέγεζνο δείγκαηνο γηα ηε κεηάθξαζε, ηελ πνιηηηζηηθή πξνζαξκνγή θαη 

ηελ επηθύξσζε ηεο ειιεληθήο έθδνζεο ηνπ SRQ ππνινγίζηεθε ζύκθσλα κε ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ εγθξίζεθαλ από ηνπο Nunnally et al. ην 2004. 

ύκθσλα κε απηά, ε αλαινγία εξσηώκελνπ πξνο ζηνηρείν είλαη 10: 1 (δει. Δθαηό 

εξσηεζέληα άηνκα γηα εξσηεκαηνιόγην 10 εξσηήζεσλ). Αλ θαη δελ ππάξρνπλ 

απόιπηνη θαλόλεο γηα ην απαηηνύκελν κέγεζνο δείγκαηνο, ζπληζηάηαη νη εξεπλεηέο 

λα ρξεζηκνπνηνύλ όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξν κέγεζνο δείγκαηνο (Osborne and 

Costello, 2004; Tsang, Royse and Terwaki, 2017) ην SRQ ππάξρνπλ ζπλνιηθά 

21 εξσηήζεηο αιιά κόλν 18 κε παξακέηξνπο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα 

ππνινγηζηνύλ γηα βαζκνιόγεζε. Σειηθά ην δείγκα απνηειείηαη από 180 άηνκα. 

Βηνεζηθή 

 

Ζ κειέηε δηεμήρζε ζύκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε ηνπ Διζίλθη - Γενληνινγηθέο 

Αξρέο Ηαηξηθήο Έξεπλαο πνπ αθνξνύλ ηα Αλζξώπηλα Θέκαηα. Ζ κειέηε 

εγθξίζεθε από ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο Κύπξνπ κε αξηζκό θαθέινπ 

EEBK EΠ2019.01.167 (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η).  ινη νη αζζελείο έιαβαλ γξαπηή 

ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην εξεπλεηηθό πιάλν θαη ππέγξαςαλ ηειηθά ην έληππν 

ζπγθαηάζεζεο εάλ επηζπκνύζαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε κειέηε (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε). 

Δπίζεο δηαβεβαηώζεθαλ γηα ηε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο δεδνκέλσλ. 

Γεδνκέλα 

 

180 άηνκα νινθιήξσζαλ ηελ ειιεληθή έθδνζε ηνπ SRQ. Καηά ηελ έλαξμε, 

ηα δεδνκέλα γηα ηε δεκνγξαθηθή θαηάζηαζε θαη ηελ πγεία ζπγθεληξώζεθαλ κε 

ζπλέληεπμε θαη από ην ηαηξηθό ηζηνξηθό αζζελνύο: θύιν, ειηθία, εθπαηδεπηηθή 

θαηάζηαζε, δηάγλσζε, δηάξθεηα ζεκείσλ θαη ζπκπησκάησλ, θπξίαξρν κέινο, 

ζεξαπεία γηα θπξίαξρν κέινο ή όρη, θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη (Vermeulen 

et al., 2005). 
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Αμηνπηζηία 

 

Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο αμηνπηζηίαο εμέηαζε-επαλεμέηαζεο, ε ειιεληθή 

έθδνζε ηνπ SRQ ζπκπιεξώζεθε από ηνπο αζζελείο δύν θνξέο. Απάληεζαλ ζε 

δύν ζπλεδξίεο κε 2-3 κέξεο απόζηαζε κεηαμύ ηνπο. Ζ ρξνληθή πεξίνδνο 

επηιέρζεθε γηαηί πξέπεη λα είλαη αξθεηά κεγάιε ώζηε νη αζζελείο λα κελ 

απνκλεκνλεύζνπλ ηελ αξρηθή απάληεζή ηνπο θαη ε δηάξθεηα ηνπ δηαζηήκαηνο 

επηιέρζεθε επεηδή ε θαηάζηαζε πγείαο ηνπ αζζελνύο ήηαλ απίζαλν λα αιιάμεη 

ζεκαληηθά θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηόδνπ. Οη αζζελείο πνπ έδσζαλ 

αλαηξνθνδόηεζε ζηελ δεύηεξε ζπλεδξία ζρεηηθά κε ηα ζπκπηώκαηά ηνπο ήηαλ 

θαιύηεξα, ίδηα ή ρεηξόηεξα. Μόλν όζνη απάληεζαλ «ίδηα» ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηε 

κειέηε αμηνπηζηίαο γηα λα επηβεβαηώζνπλ όηη ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο ήηαλ ε 

ίδηα, απηό έγηλε ώζηε λα κελ ππάξρεη δηαθνξά ζηηο απαληήζεηο ιόγσ αιιαγήο ηεο 

θαηάζηαζεο ηεο ζπκπησκαηνινγίαο θαη θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Δπίζεο 

ειέρζεθε ε αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλνρήο γηα ηηο εξσηήζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ (Siny et al., 2017 ; Bot et al., 2004).  

 

Δγθπξόηεηα 

 

Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε εγθπξόηεηα, ηα απνηειέζκαηα ηνπ SRQ 

ζπζρεηίζηεθαλ κε ηελ ειιεληθή έθδνζε ηνπ SPADI. Απηό έγηλε κε ηε ζπληξέρνπζα 

εγθπξόηεηα, κε ζθνπό λα θαλεί ν βαζκόο ζπκθσλίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

SPADI κε ην εξσηεκαηνιόγην SRQ. Eθόζνλ θαη ηα δύν εξσηεκαηνιόγηα 

αμηνινγνύλ ην πόλν θαη ηε ιεηηνπξγηθόηεηα αζζελώλ κε πόλν ζηνλ ώκν, 

ειέγρζεθε ε ππόζεζε πσο αλ ηα απνηειέζκαηα από ην SRQ ζπκθσλνύζαλ κε 

ην SPADI κε πςειό βαζκό ζπζρέηηζεο, ηόηε ην SRQ ζα είλαη έγθπξν θαη 

αμηόπηζην εξσηεκαηνιόγην όπσο ην SPADI πνπ ήδε είλαη έλα έγθπξν θαη 

αμηόπηζην κέζν (Vrouva et al., 2016 ; Spanou et al., 2019). Tν εξσηεκαηνιόγην 

SPADI ην νινθιήξσζαλ, νη αζζελείο, καδί κε ην SRQ ηελ πξώηε θαη ηε δεύηεξε 

θνξά. Σν SPADI ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο πην έγθπξεο θαη αμηόπηζηεο θιίκαθεο ζηνλ 
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πόλνπ ηνπ ώκνπ, έρεη βξεζεί όηη είλαη έλα εξσηεκαηνιόγην γξήγνξν θαη εύθνιν λα 

νινθιεξσζεί, θαζώο είλαη έλα από ηα πην ρξήζηκα όξγαλα θαη έρεη δνθηκαζηεί ζε 

δηάθνξα θιηληθά πεξηβάιινληα (Roach et al., 1991; Bot et al., 2004). Σν SPADI 

πεξηέρεη 13 ζηνηρεία πνπ αμηνινγνύλ δύν ηνκείο. κηα ππνθιίκαθα 5 ζηνηρείσλ πνπ 

κεηξά ηνλ πόλν θαη κηα ππνθιίκαθα 8 ζηνηρείσλ πνπ κεηξά ηελ αλαπεξία. Ζ 

αξρηθή έθδνζε (Roach et al., 1991) έρεη βαζκνινγήζεη θάζε ζηνηρείν ζε κηα 

νπηηθή αλαινγηθή θιίκαθα (VAS) θαη ζηε δεύηεξε έθδνζε ηα ζηνηρεία 

βαζκνινγνύληαη ζε κηα αξηζκεηηθή θιίκαθα αμηνιόγεζεο (NRS) (Williams, 

Holleman and Simel, 1995). Ζ δεύηεξε έθδνζε ρξεζηκνπνηήζεθε ζε απηή ηε 

κειέηε. Ο αζζελήο απαληά ζε εξσηήζεηο αλάινγα κε ηνλ βαζκό πνπ αληηζηνηρεί 

ζηνλ πόλν θαη ηε δπζθνιία θίλεζεο, θπκαηλόκελν από 0 (ρσξίο πόλν θαη 

δπζθνιία) έσο 10 (γηα κέγηζην πόλν θαη δπζθνιία ώζηε ν αζζελήο λα ρξεηάδεηαη 

βνήζεηα). Ζ ηειηθή βαζκνινγία πξνθύπηεη από ην άζξνηζκα ησλ κεκνλσκέλσλ 

απαληήζεσλ θαη ηνλ ππνινγηζκό ηνπο ζε πνζνζηό (%). Από ηελ αξρή απηή ε 

κειέηε ππνζέηεη όηη ζα ππήξρε κηα πςειή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ δύν 

ζπλνιηθώλ βαζκνινγηώλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, θαζώο κεηξνύλ ηνπο ίδηνπο 

ηνκείο, πόλν θαη ιεηηνπξγηθέο δηαηαξαρέο. 

 

Δπηδξάζεηο ΄΄νξνθήο θαη δαπέδνπ΄΄  Ceiling and floor effects 

 

Σα θαηλόκελα νξνθήο θαη δαπέδνπ αθνξνύλ ηα όξηα ησλ πεξηνρώλ 

απάληεζεο όπνπ δελ κπνξεί λα αληρλεπζεί πεξαηηέξσ βειηίσζε ή κείσζε. Ζ 

επίηεπμε ησλ πςειόηεξσλ απνηειεζκάησλ (επίδξαζε νξνθήο) ή ρακειόηεξσλ 

απνηειεζκάησλ (επίδξαζε δαπέδνπ) θαηά πεξηζζόηεξν από 15% ησλ αζζελώλ 

ζεσξείηαη σο ζεκείν γηα ρακειή εγθπξόηεηα πεξηερνκέλνπ (McHorney et al., 

1995). Καζέλα από ηα ζηνηρεία SRQ, ε ζπλνιηθή εθηίκεζε, ν πόλνο, ε δπζθνιία 

ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο, νη αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη νη 

βαζκνινγίεο πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ειέγρζεθαλ. 
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ηαηηζηηθή αλάιπζε 

 

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε ρξεζηκνπνηώληαο ην SPSS 17.0 

γηα Windows (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Οη ηηκέο P κηθξόηεξεο από 0,05 

ζεσξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Ζ δνθηκαζία Kolmogorov-Smirnov 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο. Δάλ ηθαλνπνηήζεθε 

ην θξηηήξην ηεο θαλνληθόηεηαο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ παξακεηξηθνί ζηαηηζηηθνί 

έιεγρνη θαη εάλ όρη κε παξακεηξηθνί ζηαηηζηηθνί έιεγρνη. Ζ αμηνπηζηία εζσηεξηθήο 

ζπλνρήο αμηνινγήζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο - Intraclass 

Internal consistency (ICC) κε έλα ηπραίν κνληέιν θαη ηύπν two way: ε ζπλέπεηα 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο αμηνπηζηίαο εμέηαζεο-επαλεμέηαζεο 

θάζε ζηνηρείνπ θαη ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ηνπ SRQ (Terwee et al., 2007; 

Bruton,Conway and Holgate , 2000). 

  Ζ αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλνρήο εθηηκήζεθε ρξεζηκνπνηώληαο ην δείθηε 

ηνπ Cronbach α (ηηκή α> 0,80 ηνπ Cronbach ζεσξνύκελε σο απνδεθηή), έλα 

κέηξν πνπ ππνδεηθλύεη ηε δύλακε ηεο ζρέζεο κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ (Santos,1999). 

Σν ηππηθό ζθάικα κέηξεζεο (SEM) ππνινγίζηεθε από ηνλ κέζν όξν 

ηεηξαγσληθνύ ζθάικαηνο ξίδαο ηεο αλάιπζεο ηνπ πίλαθα κεηαβιεηόηεηαο (SEM 

= SD√1-ICC). Σν SEM ζηνρεύεη ζηελ εθηίκεζε ηεο αθξίβεηαο κέηξεζεο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε επαλαιακβαλόκελεο κεηξήζεηο. Δπνκέλσο, είλαη ρξήζηκν ν 

ππνινγηζκόο ηεο ειάρηζηεο αληρλεύζηκεο αιιαγήο (minimum detectable change - 

MDC) ε νπνία είλαη ε κηθξόηεξε κεηαβνιή ζηηο επηδόζεηο ελόο αηόκνπ πνπ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο πξαγκαηηθή αιιαγή ή ε αιιαγή πέξα από ην ζθάικα 

κέηξεζεο. Σν MDC νξίζηεθε σο SEMx1.96x√2 (Weir, 2005; Atkinson and Nevill, 

1998). Μηα ηηκή ζπζρέηηζεο κηθξόηεξε από 0,25 δείρλεη κηα αδύλακε ζρέζε, κηα 

ηηκή κεηαμύ 0,25 θαη 0,50 κηα ‗‘δίθαηε‘‘ ζρέζε, κηα ηηκή κεηαμύ 0,50 θαη 0,75 κηα 

κέηξηα έσο ηζρπξή ζρέζε, θαη κηα ζπζρέηηζε πάλσ από 0,75 κηα ηζρπξή ζρέζε. 
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Ζ εγθπξόηεηα ειέγρζεθε εμεηάδνληαο ηε ζπζρέηηζε ηνπ SPADI κε ηα 

δεδνκέλα SRQ πνπ ζπιιέρζεθαλ θαηά ηελ πξώηε θαη δεύηεξε αμηνιόγεζε 

ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearson (Benesty et al., 2009). 

  ζνλ αθνξά ηηο επηδξάζεηο νξνθήο θαη δαπέδνπ, ε δνθηκή αλαιύζεθε ζην 

ζύλνιό ηεο σο εληαία δηάζηαζε θαη ζεσξώληαο όηη ε κέγηζηε βαζκνινγία είλαη 

100 κνλάδεο θαη ην ειάρηζην είλαη 0 (Ho and Yu, 2015).  

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά 

 

Ζ ειιεληθή έθδνζε ηνπ SRQ νινθιεξώζεθε κε 180 ζπκκεηέρνληεο κε 

σκαιγία θαη παζνινγία πεηάινπ ζηξνθέσλ θαηά ηελ πξώηε ζπλεδξία αιιά 7 

από απηνύο δελ εκθαλίζηεθαλ ζην θέληξν θπζηνζεξαπείαο γηα ηε δεύηεξε 

αμηνιόγεζε θαη 5 δελ εκθαλίζηεθαλ εληόο 2-3 εκεξώλ γηα ιόγνπο πγείαο. Σέινο, 

γηα απηή ηε κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 168 ζπκκεηέρνληεο, 94 άλδξεο 

θαη 74 γπλαίθεο κε κέζν όξν ειηθίαο 38 +/- 11 εηώλ. 

Οη ζπκκεηέρνληεο δηαγλώζηεθαλ κε θιηληθή εμέηαζε από έλαλ γηαηξό 

δεκόζηαο πγείαο ή ηδηώηε: 65 αζζελείο αλαθέξζεθαλ κε δηάγλσζε ηεο 

ηελνληνπάζεηαο πεηάινπ ζηξνθέσλ (ρξόληα), 29 κε ηελνληίηηδα πεηάινπ 

ζηξνθέσλ (νμεία), 53 κε ππαθξσκηαθό ζύλδξνκν πξόζθξνπζεο θαη 21 κε ξήμε. 

Ζ δηάξθεηα ησλ ζπκπησκάησλ θπκαηλόηαλ κεηαμύ ησλ αζζελώλ. Ζ παξνπζία 

ζπκπησκάησλ έσο 3 κελώλ ήηαλ 25% ηνπ πιεζπζκνύ πνπ κειεηήζεθε, 3 έσο 6 

κήλεο 40%, θαη 35% είραλ ζπκπηώκαηα άλσ ησλ 6 κελώλ. Απηό νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα όηη ε SRQ - ειιεληθή έθδνζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα απηέο 

ηηο δηαθνξεηηθέο πεξηπηώζεηο όπσο αλαθέξεηαη ζε απηή ηε κειέηε θαη γηα νμύ θαη 

ρξόλην ζηάδην. 

ινη νη ζπκκεηέρνληεο έθαλαλ θπζηνζεξαπεία, θαλέλαο από απηνύο δελ 

είρε πξνεγνύκελε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ή ελέζεηο. 51 αζζελείο έιαβαλ 

θαξκαθεπηηθή αγσγή (από ην ζηόκα ή αλαιγεηηθή-αληηθιεγκνλώδε θξέκα). Σν 
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θπξίαξρν άλσ άθξν γηα 112 αζζελείο ήηαλ ην δεμί θαη γηα 56 ην αξηζηεξό. Δπίζεο, 

ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηώζεσλ ζε πνζνζηό 61%, νη αζζελείο είραλ 

αμηνινγεζεί ή ππνβιεζεί ζε ζεξαπεία γηα ηνλ ώκν ηνπ θπξίαξρνπ  κέινπο. 

ινη νη αζζελείο είραλ δηαθνξεηηθό κνξθσηηθό ππόβαζξν, κε 7% 

απόθνηηνπο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 41% από ηερλνινγηθό ίδξπκα ή 

θνιέγην θαη 52% από ην Παλεπηζηήκην. Απηό επηβεβαίσζε όηη γηα ηνπο αζζελείο 

από δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο θαηεγνξίεο, ην εξσηεκαηνιόγην ήηαλ θαηαλνεηό 

(Πίλαθαο 4.2.1). 

Σν εξσηεκαηνιόγην ήηαλ ζαθώο μεθάζαξν γηα λα ην αληηιεθζνύλ νη 

ζπκκεηέρνληεο, ν κέζνο ρξόλνο πνπ ρξεηαδόηαλ γηα λα νινθιεξσζεί ήηαλ 14 

ιεπηά (εύξνο 8 - 20) θαη ιηγόηεξν από ην 1% ησλ απαληήζεσλ έιεηπε.  

Πίλαθαο 4.2.1. Γεκνγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά  n=168 
  

Xαξαθηεξηζηηθά Αξηζκόο (Πνζνζηό%) 

Ζιηθία 38+/-11  
Φύιν 
Άλδξαο 

 
94  

 
56% 

Γπλαίθα 74  44% 

Δθπαίδεπζε   

Γεπηεξνβάζκηα 13 7% 

Σερλνινγηθό Ηλζηηηνύην ή Κνιέγην 69 41% 

Παλεπηζηήκην 86 52% 

Γηάγλσζε   

Σελνληνπάζεηα πεηάινπ ζηξνθέσλ (ρξόληα) 65 28% 

Σελνληίηηδα (νμεία) 29 8% 

ύλδξνκν ππαθξσκηαθήο πξνζηξηβήο 53 19% 

Ρήμε πεηάινπ ζηξνθέσλ 21 11% 

Γηάξθεηα ζπκπησκάησλ   

0-3 κήλεο 42 25% 

3-6 κήλεο 67 40% 

6 κήλεο 59 35% 

Φαξκαθεπηηθή   

Ναη 51 30% 

ρη  117 70% 

Δπηθξαηέο άθξν   

Γεμί 122 73% 

Αξηζηεξό 46 27% 

Θεξαπεία   

Δπηθξαηέο 103 61% 

Με επηθξαηέο 65 39% 
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Αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλνρήο θαη αμηνπηζηία εμέηαζεο –επαλεμέηαζεο 

 

Ζ κέζε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ θαηαγξάθεθε θαηά ηελ πξώηε 

αμηνιόγεζε ήηαλ 59,4 +/- 18,2 κε ειάρηζην 24 θαη κέγηζηε ηηκή 92. Ζ ζπλνιηθή 

βαζκνινγία ηνπ επαλαιεπηηθνύ ειέγρνπ ήηαλ 63,5 +/- 17,8 κε ην ειάρηζην 29 θαη 

ε κέγηζηε ηηκή 98.  

Σν άιθα ηνπ Cronbach γηα ηελ εζσηεξηθή ζπλνρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

SRQ ήηαλ πςειό θαζώο ήηαλ πάλσ από 0,8. πγθεθξηκέλα, ην άιθα ήηαλ 0.99 

γηα ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπ SRQ, γηα ηε ζπλνιηθή αμηνιόγεζε 0.96, γηα ηνλ 

ηνκέα ηνπ πόλνπ 0.99, γηα δξαζηεξηόηεηεο θαζεκεξηλήο δσήο 0.95, γηα αζιεηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 0.99 θαη γηα δξαζηεξηόηεηεο εξγαζίαο 0.96. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

αλάιπζεο αμηνπηζηίαο δνθηκήο εμέηαζεο-επαλεμέηαζεο έδεημαλ όηη ε ζπλνιηθή 

θιίκαθα είρε εμαηξεηηθή αμηνπηζηία (ICC:> 0,9) θαη ε αμηνπηζηία ησλ αληηθεηκέλσλ 

ππν-θιίκαθαο θπκαίλεηαη από θαιή (ICC:> 0,8 <0,9) έσο ηέιεηα παξνπζηάδεηαη 

ζηνλ Πίλαθα 4.2.2. Ο ηνκέαο εκεξήζησλ δξαζηεξηνηήησλ είρε ην ρακειόηεξν ICC 

θαη ν ηνκέαο ζπλνιηθήο αμηνιόγεζεο είρε ην πςειόηεξν ICC. Δπηπιένλ, ε SEM 

ηνπ ειιεληθνύ ζθνξ SRQ ήηαλ 5,5 θαη ρακειόηεξεο ηηκέο εκθαλίδνληαη ζηνπο 

άιινπο ηνκείο. Ζ βαζκνινγία ΜDC ήηαλ 15,8 θαη επίζεο νη άιινη ηνκείο θαίλεηαη 

λα έρνπλ ρακειόηεξεο ηηκέο (Πίλαθαο 4.2.2). Δπηπιένλ, ζηνλ Πίλαθα 4.2.3 

παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ησλ εξσηήζεσλ θάζε ζηνηρείνπ. Ζ εξώηεζε κε ην 

ρακειόηεξν ICC ήηαλ γηα δνπιεηά  

«Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεξαζκέλνπ κήλα, ηηο κέξεο πνπ εξγαδόζαζηαλ, πόζν 

ζπρλά αλαγθαζηήθαηε λα αιιάμεηε ηνλ ηξόπν πνπ εθηειείηε κία ζπλήζε εξγαζία 

ζαο, εμαηηίαο ηνπ ώκνπ ζαο;» Ζ εξώηεζε κε ην πςειόηεξν ICC εθηόο από ηελ 

γεληθή θαηάζηαζε  ήηαλ γηα ηνλ πόλν  «Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεξαζκέλνπ κήλα, 

πόζν ζπρλά ν πόλνο ζηνλ ώκν ζαο, ζαο δπζθόιεπε λα θνηκεζείηε ηε λύρηα;». 
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Πίλαθαο 4.2.2. Απνηειέζκαηα Δμέηαζεο – Δπαλεμέηαζεο ηνπ SRQ γηα ηελ αμηνπηζηία αζζελώλ κε πόλν 
ζηνλ ώκν ζρεηηδόκελν ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ (n = 168) 

Βαζκνινγία - Σνκέαο Μέζνο όξνο (Σππηθή 
Απόθιηζε) Δύξνο 

1
ε 
 Αμηνιόγεζε 

Μέζνο όξνο (Σππηθή 
Απόθιηζε) Δύξνο 
2ε  Αμηνιόγεζε  

ICC 95% Γηάζηεκα 
Δκπηζηνζύλεο 

  MDC Cronbach‘s                
a 

πλνιηθό ζθνξ 59.4 (+/-18.2) 68 63.5 (+/-17.8) 
69 

0.976 0.967-0.982 5.55 15.38 
 

0.990 

Γεληθή Αμηνιόγεζε 8.2 (+/-3.1) 
3.1 

12.2 (+/-) 
3 
 

0.997 0.996-0.998 0.35 0.97 0.961 

 Σνκέαο Πόλνπ 22.7 (+/-8.2) 
29 

 

23.2 (+/-) 
32 

0.954 0.938-0.966 0.75 2.08 0.988 

Σνκέαο Καζεκεξηλώλ 
Γξαζηεξηνηήησλ 

 

12 (+/-4.5) 
15 

11.5 (+/-) 
16 

 

0.887 0.850-0.916 2.67 7.40 0.947 

Σνκέαο Αζιεηηθώλ θαη 
Φπραγσγηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ  
 

9.5 (+/-3.5) 
13 

9.5 (+/-) 
13 

0.941 0.920 – 0.956 2.24 6.20 0.994 

Σνκέα γηα ηελ Δξγαζία 6.8 (+/-1.9) 
7 

7 (+/-) 
8 

0.890 0.854 – 0.918 1.48 4.10 0.956 

* ICC: intraclass correlation coefficient between   *Minimum Detectable Change  

 

Πίλαθαο 4.2.3. Αμηνπηζηία γηα θάζε ζηνηρείν ηνπ SRQ 
Questions ICC 95% confidence interval 

Γεληθή Αμηνιόγεζε 0.997 0.996-0.998 
Πόλνο -  Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεξαζκέλνπ κήλα, πσο ζα πεξηγξάθαηε ηνλ 
ζπλήζε πόλν ζηνλ ώκν ζαο θαηά ηελ αλάπαπζε; 

0.963 
 

0.932-0.991 

Πόλνο -  Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεξαζκέλνπ κήλα, πσο ζα πεξηγξάθαηε ηνv 
ζπλήζε πόλν ζηνλ ώκν ζαο θαηά ηε δηάξθεηα δξαζηεξηνηήησλ; 

0.948 0.913-0.984 

Πόλνο -  Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεξαζκέλνπ κήλα, πόζν ζπρλά ν πόλνο ζηνλ ώκν 
ζαο, ζαο δπζθόιεπε λα θνηκεζείηε ηε λύρηα; 

0.983 0.972-0.990 

Πόλνο -  Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεξαζκέλνπ κήλα, πόζν ζπρλά είραηε ζνβαξό 
πόλν ζηνλ ώκν ζαο; 

0.923 0.884-0.953 

Γπιεηηνπξγία ζηε Καζεκεξηλόηεηα - Λακβάλνληαο ππόςε όινπο ηνπο ηξόπνπο 
πνπ ρξεζηκνπνηείηε ηνλ ώκν ζαο γηα θαζεκεξηλή απηνεμππεξέηεζε θαη νηθηαθέο 
δξαζηεξηόηεηεο (π.ρ. ληύζηκν, πιύζηκν, νδήγεζε, δνπιεηέο ζπηηηνύ, θηι.), πσο ζα 
πεξηγξάθαηε ηελ ηθαλόηεηά ζαο λα ρξεζηκνπνηείηε ηνλ ώκν ζαο; 

0.812 
 
 

0.791-0.836 

Γπιεηηνπξγία ζηε Καζεκεξηλόηεηα – Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεξαζκέλνπ κήλα πόζε  
δπζθνιία αληηκεησπίζαηε ζε θάζε κία από  ηηο παξαθάησ δξαζηεξηόηεηεο εμαηηίαο 
ηνπ ώκνπ ζαο; 
 a. Φνξώληαο ή βγάδνληαο κία κπινύδα ή πνπθάκηζν..  

0.921 0.874-0.968 

Γπιεηηνπξγία ζηε Καζεκεξηλόηεηα  - β. Υηελίδνληαο ή βνπξηζίδνληαο ηα καιιηά 
ζαο.  

0.935 0.884-0.985 

Γπιεηηνπξγία ζηε Καζεκεξηλόηεηα γ.  Πξνζπαζώληαο λα θηάζεηε ξάθηα πνπ είλαη 
ζε ύςνο πάλσ από ην επίπεδν ηνπ θεθαιηνύ ζαο.  

0.896 0.873-0.920 

Γπιεηηνπξγία ζηε Καζεκεξηλόηεηα δ. Σξίβνληαο ή πιέλνληαο ηε κέζε ζαο κε ην 
ρέξη ζαο. 

0.874 0.857-0.891 

Γπιεηηνπξγία ζηε Καζεκεξηλόηεηα ε. εθώλνληαο ή κεηαθέξνληαο κία γεκάηε 
ηζάληα κε ςώληα (3.5 κε 4.5 θηιά). 

0.889 0.856-0.924 

Φπραγσγηθέο θαη Αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο-  Λακβάλνληαο ππόςε όινπο ηνπο 

ηξόπνπο πνπ ρξεζηκνπνηείηε  ηνλ ώκν ζαο θαηά ηε δηάξθεηα ςπραγσγηθώλ ή 
αζιεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ όπσο θαιαζνζθαίξηζε (κπάζθεη), ρεηξνζθαίξηζε 
(ράληκπνι), αεξόβηα άζθεζε, θεπνπξηθή, θηι.), πσο ζα πεξηγξάθαηε ηε ιεηηνπξγία 
ηνπ ώκνπ ζαο; 

0.928 0.945-0.911 

Φπραγσγηθέο θαη Αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο -  Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεξαζκέλνπ 
κήλα, πόζε δπζθνιία είραηε λα πεηάμεηε κπάια πάλσ από ην θεθάιη ή λα 
εθηειέζεηε ζεξβίο ζηελ αληηζθαίξζε (ηέληο) εμαηηίαο ηνπ ώκνπ ζαο; 

0.919 0.867-0.963 

Φπραγσγηθέο θαη Αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο - List one activity (recreational or 
athletic) that you particularly enjoy and then select the degree of limitation you 
have, if any, due to your shoulder. 

0.959 0.929-0.987 

Αλαθέξεηε κία δξαζηεξηόηεηα (ςπραγσγηθή ή αζιεηηθή) πνπ απνιακβάλεηε 
ηδηαηηέξσο θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμεηε ην βαζκό ηνπ πεξηνξηζκνύ πνπ έρεηε, αλ 
έρεηε θάπνηνλ, εμαηηίαο ηνπ ώκνπ ζαο 

0.958 0.927-0.990 

Δξγαζία - Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεξαζκέλνπ κήλα, πόζν ζπρλά δε κπνξνύζαηε 
λα εθηειέζεηε ηηο ζπλήζεηο εξγαζίεο ζαο εμαηηίαο ηνπ ώκνπ ζαο; 

0.923 0.898-0.949 

Δξγαζία - Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεξαζκέλνπ κήλα, ηηο κέξεο πνπ εξγαδόζαζηαλ, 
πόζν ζπρλά δε κπνξνύζαηε λα εθηειέζεηε ηελ εξγαζία ζαο ηόζν πξνζεθηηθά ή κε 
απνδνηηθόηεηα, όζν ζα ζέιαηε εμαηηίαο ηνπ ώκνπ ζαο; 

0.955 0.926-0.974 

Δξγαζία - Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεξαζκέλνπ κήλα, ηηο κέξεο πνπ εξγαδόζαζηαλ, 
πόζν ζπρλά  έπξεπε λα δνπιέςεηε ιηγόηεξν ρξόλν εμαηηίαο ηνπ ώκνπ ζαο; 

0.874 0.765-0.983 
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Δξγαζία - Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεξαζκέλνπ κήλα, ηηο κέξεο πνπ εξγαδόζαζηαλ, 
πόζν ζπρλά αλαγθαζηήθαηε λα αιιάμεηε ηνλ ηξόπν πνπ εθηειείηε κία ζπλήζε 
εξγαζία ζαο, εμαηηίαο ηνπ ώκνπ ζαο; 

0.789 0.711-0.867 

* ICC: intraclass correlation coefficient between 
 

Δγθπξόηεηα 

 

Ζ εγθπξόηεηα εμεηάζηεθε ζπζρεηίδνληαο ην εξσηεκαηνιόγην SRQ πνπ 

νινθιεξώζεθε ζηελ πξώηε αμηνιόγεζε κε ην εξσηεκαηνιόγην SPADI 

ρξεζηκνπνηώληαο ην ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearson. Σα δεδνκέλα ηεο 

ζπλδπαζκέλεο βαζκνινγίαο ηεο ζπλνιηθήο εθηίκεζεο θαη ηνπ πόλνπ πξώηα θαη 

ηνπ ηνκέα θαζεκεξηλώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ SRQ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα 

ζπγθξηζνύλ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ηκεκάησλ πόλνπ θαη αλαπεξίαο ηνπ SPADI 

αληίζηνηρα. ιεο νη ζπζρεηίζεηο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο  (Πίλαθαο 4.2.4).  Ζ 

κέγηζηε βαζκνινγία ηεο ζπλνιηθήο αμηνιόγεζεο θαη ηνπ πόλνπ ζην SRQ ήηαλ 55 

θαη ζην SPADI ήηαλ 50. Δπίζεο, ε κέγηζηε βαζκνινγία ηνπ ζηνηρείνπ 

δξαζηεξηνηήησλ ζην SRQ ήηαλ 20 θαη ζην SPADI 80.Oπόηε θαη ηα δύν ζθνξ 

ππνινγίζηεθαλ σο πνζνζηό γηα λα είλαη ζε ζέζε λα αλαιπζνύλ.  

Δπηδξάζεηο νξνθήο θαη δαπέδνπ 

 

Λακβάλνληαο ππόςε όηη ε κέγηζηε βαζκνινγία είλαη 100 κνλάδεο θαη ην 

ειάρηζην είλαη 0, δελ βξέζεθαλ θαηλόκελα εδάθνπο ή νξνθήο ζην δείγκα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δνθηκή, αλαιύνληάο σο ζύλνιν θαη σο εληαία 

δηάζηαζε. Δπηπιένλ, δελ βξέζεθαλ επίδξαζε δαπέδνπ ή νξνθήο γηα ηηο 

βαζκνινγίεο ησλ ππνηκεκάησλ ηνπ SRQ, θαζώο θαλέλαο ζπκκεηέρσλ δελ 

αλέθεξε ην θαιύηεξν δπλαηό απνηέιεζκα (100) ή ην ρεηξόηεξν δπλαηό ζθνξ 

(0). 

Πίλαθαο 4.2.4. πζρέηηζε κεηαμύ SRQ θαη SPADI 
Βαζκνινγία – Σνκέαο πζρέηηζε κε SPADI 

(ζπλνιηθέο βαζκνινγίεο 
ηνκέσλ: Πόλνπ  Αλαπεξίαο) 

 
p 

ύλνιν (1
ε
 αμηνιόγεζε) r = 0.923                                      <0.001 

ύλνιν (2
ε
  αμηνιόγεζε ) r = 0.930                                      <0.001 

Πόλνο (1ε αμηνιόγεζε) r = 0.904                                       <0.001 
Πόλνο  (2ε  αμηνιόγεζε) r = 0.840                                       <0.001 
Αλαπεξία ζηηο Καζεκεξηλέο Γξαζηεξηόηεηεο (1ε 
αμηνιόγεζε) 

r = 0.894                                        <0.001 

Αλαπεξία ζηηο Καζεκεξηλέο Γξαζηεξηόηεηεο (2ε  
αμηνιόγεζε) 

r = 0.801                                       <0.001 

r = Pearson‘s correlation coefficient, *p-value <0.001 
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ΤΕΖΣΖΖ 

 

Έλαο ζεκαληηθόο ιόγνο γηα ηελ επηινγή ηνπ SRQ γηα κεηάθξαζε θαη 

πξνζαξκνγή ζηα ειιεληθά νθεηιόηαλ ζηελ πηζαλή ηθαλόηεηά ηνπ λα δηεξεπλήζεη 

ην θάζκα ησλ δηαηαξαρώλ ηνπ ώκνπ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα: έληαζε ηνπ πόλνπ, 

πόλνο θαη άιια ζπκπηώκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηε δσή ηνπ αζζελνύο, ζπκκεηνρή 

ζε δξαζηεξηόηεηεο θαζεκεξηλέο, ςπραγσγηθέο, αζιεηηθέο,, θαη ε εξγαζία. 

Δπηπιένλ ν αζζελήο κπνξεί λα απαληήζεη ζε αλνηθηέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε 

θύζε εξγαζίαο ηνπ, ζρεηηθά κε ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπ 

θαη λα αλαθέξεη ηηο πεξηνρέο πνπ ζέιεη λα δεη βειηίσζε. Σν ηειεπηαίν από απηά, 

εηδηθόηεξα, δελ είλαη ζπλεζηζκέλν ζε άιια εξσηεκαηνιόγηα ώκσλ (Breckeridge 

and McAuley, 2011). 

Ζ κεηάθξαζε θαη ε πξνζαξκνγή ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ Αμηνιόγεζεο 

κνπ-SRQ ζηελ ειιεληθή γιώζζα ήηαλ επηηπρήο.Σν εξσηεκαηνιόγην ρξεηάζηεθε 

ιίγν ρξόλν γηα λα νινθιεξσζεί από ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ήηαλ εύθνιν λα 

θαηαλνεζεί. Σα εξσηεκαηνιόγηα είλαη πνιύ ρξήζηκα γηα ηε ζπιινγή 

πιεξνθνξηώλ από ηνπο αζζελείο θαη πξέπεη λα είλαη απιά, πξαθηηθά, ζαθή, 

ζύληνκα θαη εθαξκόζηκα ζηνλ πιεζπζκό-ζηόρν (Codo et al., 2008). Ζ SRQ- 

Διιεληθή έθδνζε πιεξεί απηά ηα βαζηθά ζηνηρεία ελόο δείθηε αμηνιόγεζεο ηεο 

πγείαο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ην κεηαθξαζκέλν απηό εξσηεκαηνιόγην 

είλαη κηα αμηόπηζηε θαη έγθπξε κέηξεζε γηα ηνπο ειιελόθσλνπο αζζελείο ειηθίαο> 

18 εηώλ, κε πόλν ζηνλ ώκν πνπ ζρεηίδεηαη κε παζνινγίεο ηνπ πεηάινπ 

ζηξνθέσλ. Δπηπιένλ, ην εξσηεκαηνιόγην ήηαλ θαηάιιειν γηα ηα δηαθνξεηηθά είδε 

παζνινγηώλ θάησ από ηνλ όξν νκπξέια ηνπ πόλνπ ζηνλ ώκν πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ην ζηξνθηθό πέηαιν, ζε νμεία ή ρξόληα θαηάζηαζε, όπσο ηελνληνπάζεηα θαη 

ηελνληίηηδα, ζύλδξνκν πξόζθξνπζεο θαη  ξήμεηο (Lewis et al., 2016).  

Ζ ηηκή ηνπ Cronbach πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε ηεο εζσηεξηθήο 

ζπλνρήο ηνπ ειιεληθνύ SRQ εθθξάδεηαη σο αξηζκόο κεηαμύ 0 θαη 1. Οη ηηκέο 

κεηαμύ 0,70 θαη 0,94 πεξηγξάθνληαη από ειαθξώο πςειή έσο εμαηξεηηθή, 

κηθξόηεξε από 0,70 ειαθξώο ρακειή, 0,55 - 0,4 κε ηθαλνπνηεηηθή θαη 0,11 
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ρακειή (Taber, 2018). Μηα ρακειή ηηκή ηνπ άιθα κπνξεί λα νθείιεηαη ζε θαθή 

ζύλδεζε κεηαμύ αληηθεηκέλσλ, ζε ρακειό αξηζκό εξσηήζεσλ ή ζε εηεξνγελείο 

δνκέο. Μηα πνιύ πςειή ηηκή κπνξεί λα ππνδεηθλύεη όηη νξηζκέλα ζηνηρεία είλαη 

πεξηηηά (Tavalok and Dennick, 2011). Ζ ηξέρνπζα κειέηε έδεημε εζσηεξηθή 

ζπλέπεηα, θνληά ζην 0,95. Δπνκέλσο, ηα απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα 

εξκελεύνληαη πξνζεθηηθά, δηόηη κε ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο 

παξάγεηαη κηα θιίκαθα πνπ είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε ζε πεξηερόκελν. Σα 

ζηνηρεία ηεο κειέηεο απηήο είλαη ζύκθσλα κε ηηο ηηκέο ηεο Cronbach's πνπ 

ειήθζεζαλ κε ηε κεηάθξαζε ηνπ ίδηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηα νιιαλδηθά (0,85), 

ζηα πνξηνγαιηθά γηα ηελ Πνξηνγαιία (0,91) ζηελ Πνξηνγαιία γηα ηε Βξαδηιία 

(0,89), ζηα θνξεαηηθά (0,93) [23, 35-37 ], είλαη ειαθξώο θαηώηεξα από απηά πνπ 

πξνέθπςαλ γηα ηελ ειιεληθή έθδνζε (0,95). Χζηόζν, ε πςειή εζσηεξηθή ζπλνρή 

(a> 0,95) ζηηο πεξηζζόηεξεο κεηαθξάζεηο εξσηεκαηνινγίσλ κπνξεί λα ζεκαίλεη 

όηη ην αξρηθό εξσηεκαηνιόγην κπνξεί λα πεξηέρεη εξσηήκαηα πνπ νη 

πεξηζζόηεξνη από ηνπο αζζελείο αλέθεξαλ κε ηνλ ίδην ηξόπν. Απηό ζεκαίλεη 

ζηαηηζηηθά όηη κπνξεί λα κελ είλαη ρξήζηκεο νη εξσηήζεηο, όκσο κπνξεί λα είλαη 

ζεκαληηθέο πεξηγξαθηθά (Βνllen et al., 1985) Ζ αμηνπηζηία εμέηαζεο-

επαλεμέηαζεο πξνζδηνξίζηεθε ρξεζηκνπνηώληαο ην 95% δηάζηεκα εκπηζηνζύλεο 

ηεο ICC. Σν επίπεδν αμηνπηζηίαο γηα ην ζπλνιηθό ζθνξ ηνπ SRQ ησλ δύν 

αμηνινγήζεσλ ήηαλ εμαηξεηηθό. Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθό όηη νη ηηκέο ICC γηα θάζε 

ηνκέα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (ζπλνιηθή εθηίκεζε, πόλνο, δπζιεηηνπξγία ζηε 

θαζεκεξηλόηεηα, δπζιεηηνπξγία ζηνλ αζιεηηζκό θαη εξγαζία) θαη μερσξηζηά γηα 

θάζε εξώηεζε ήηαλ κεηαμύ 0,75 θαη 0,9, δείρλνπλ θαιή αμηνπηζηία θαη ηηκέο 

κεγαιύηεξεο από 0,90, εμαηξεηηθή αμηνπηζηία (Koo et al., 2016) . Σα ζηνηρεία 

απηήο ηεο κειέηεο δείρλνπλ όηη ε SRQ - ειιεληθή έθδνζε είλαη έλα αμηόπηζην 

θιηληθό κέηξν θαζώο παξακέλεη ζηαζεξό κεηαμύ ησλ δύν αμηνινγήζεσλ) θαη 

παξήγαγε παξόκνηα απνηειέζκαηα. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ θιηληθή 

πξαθηηθή θαζώο θαη ζε άιια εξσηεκαηνιόγηα πνπ έρνπλ κεηαθξαοηεί ζηελ 

ειιεληθή γιώζζα, όπσο ην SPADI (Spanoy et al., 2018) θαη ην DASH (Vrouva et 

al., 2016). 
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Σν SEM παξέρεη έλαλ απόιπην δείθηε αμηνπηζηίαο σο ην ηππηθό ζθάικα. 

Σν SEM είλαη ην ηππηθό ζθάικα ζηελ εθηίκεζε ησλ παξαηεξνύκελσλ 

βαζκνινγηώλ από ηελ πξαγκαηηθή βαζκνινγία θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

θαζνξίζεη ηα όξηα γύξσ από ηα νπνία πηζηεύνπκε όηη ην πξαγκαηηθό ζθνξ ελόο 

ππνθεηκέλνπ βξίζθεηαη (Moser et al., 2008). Σν SEM ηνπ ζπλνιηθνύ 

απνηειέζκαηνο ηνπ ειιεληθνύ SRQ ήηαλ 5.55 θαη ην SEM γηα ηνπο άιινπο ηνκείο 

0.35 - 2.67. Γπζηπρώο, ζε άιιεο κειέηεο γηα ην SRQ δελ αλαθέξεηαη. Ζ 

βαζκνινγία MDC γηα ην ζπλνιηθό ζθνξ ηεο ειιεληθήο SRQ ήηαλ 15,8, δείρλνληαο 

όηη όηαλ ν ζπκκεηέρνληαο εμεηάδεηαη θαη επαλεμεηάδεηαη, ε αιιαγή ησλ 15,8 

βαζκώλ αληηπξνζσπεύεη ηελ ειάρηζηε δηαθνξά πνπ απαηηείηαη γηα λα δειώζεη 

(κε εκπηζηνζύλε 95%) όηη κηα πξαγκαηηθή αιιαγή είλαη ππεύζπλε γηα ηε δηαθνξά 

θαη όρη κόλν ζθάικα κέηξεζεο. Δπίζεο, γηα ηνπο άιινπο ηνκείο ε πεξηνρή ΜDC 

θπκαίλεηαη από 0,97 έσο 7,40, όπσο θαίλεηαη ζην Πίλαθα 4.2.2. Γελ ππάξρεη 

ζύγθξηζε κε άιιεο κειέηεο, θαζώο ην ΜDC δελ έρεη ππνινγηζηεί. Ζ εγθπξόηεηα 

ηνπ θξηηεξίνπ αμηνινγήζεθε κε ζπζρέηηζε ησλ κεκνλσκέλσλ εξσηήζεσλ θαη 

ηνκέσλ ηεο SRQ - ειιεληθήο έθδνζεο κε ηα αληίζηνηρα εξσηήκαηα θαη ηνκείο ηνπ 

SPADI - Διιεληθή Έθδνζε. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ε ειιεληθή εθδνρή ηνπ 

SRQ ήηαλ πνιύ θαιά ζπζρεηηζκέλε κε ην SPADI απνδεηθλύνληαο έηζη ηελ θαιή 

εγθπξόηεηα όπσο θαιή εγθπξόηεηα έρνπλ αλαθεξζεί ζηε νπεδηθή (Dahlgren et 

al., 2002) θαη Αγγιηθή έθδνζε ηνπ SRQ (L‘insalata et al., 1997). Δπηπιένλ, ν 

πόλνο ησλ πεξηνρώλ θαη ε ζπλνιηθή αμηνιόγεζε από ην SRQ θαη ηνλ ηνκέα ηνπ 

πόλνπ από ην SPADI ζπζρεηίζηεθαλ ζε κεγάιν βαζκό κεηαμύ ηνπο όπσο θαη ν 

ηνκέαο θαζεκεξηλώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ SRQ θαη ηνπ ηνκέα αλαπεξίαο ηνπ 

SPADI. 

Δπίζεο πξέπεη λα εμεηαζηνύλ νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί ηεο κειέηεο.  Έλαο 

πεξηνξηζκόο ηεο κειέηεο ήηαλ όηη ε επαηζζεζία ηνπ SRQ δελ κεηξήζεθε επεηδή 

ζα ρξεηαδόηαλ παξαθνινύζεζε ησλ αζζελεώλ θαηά ηε δηάξθεηα εβδνκάδσλ γηα 

ηελ αιιαγή ηεο ζπκησκαηνινγίαο ηνπο θαη θάηη ηέηνην δε κπνξνύζε λα δηεμαρζεί, 

όπσο επίζεο δελ ήηαλ ζηόρνο ηε οζπγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη ξνηείλεηαη γηα 

κειινληηθέο κειέηεο. Δπίζεο, δελ δηεμήρζε δνθηκή ζύγθξηζεο κεηαμύ ησλ 

ππννκάδσλ όπσο νη γπλαίθεο άλδξεο,δεμηόρεηξεο κε αξηζηεξόρεηξεο, άηνκα κε 
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δηαθνξεηηθή δηάξθεηα ησλ ζπκπησκάησλ ή άιιεο θαηεγνξίεο ζπκκεηερόλησλ, 

δηόηη ην δείγκα δελ ζα παξείρε επαξθή ηζρύ γηα ηέηνηεο αλαιύζεηο ππννκάδσλ. 

πλεπώο, ζα πξέπεη λα γίλνπλ κειινληηθέο έξεπλεο κε αμηνιόγεζε ησλ 

ππννκάδσλ. Σέινο, έλαο άιινο πεξηνξηζκόο ηεο ηξέρνπζαο κειέηεο ήηαλ όηη ηα 

απνηειέζκαηα κπνξεί λα κελ γεληθεπζνύλ ζε αζζελείο κε άιιεο παζνινγηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ ώκσλ, όπσο αζηάζεηα, ζπιαθίηηδα, νζηεναξζξίηηδα, ξήμε 

επηρείιηνπ ρόλδξνπ θιπ. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

 

ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο απηήο, ην εξσηεκαηνιόγην 

SRQ - Διιεληθή Έθδνζε έρεη πςειή εζσηεξηθή ζπλνρή, εμαηξεηηθή αμηνπηζηία 

εμέηαζεο-επαλεμέηαζεο γηα ζπλνιηθή βαζκνινγία θαη αμηνπηζηία εμέηαζεο-

επαλεμέηαζεο γηα θάζε αληηθείκελν θαζώο θπκαίλεηαη από θαιή ζε ηέιεηα. 

Δπίζεο, ν ζθνπόο ηεο κειέηεο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε εγθπξόηεηα ηνπ SRQ κέζσ 

ζπκθσλίαο κε ην SPADI. Σα επξήκαηα απνθαιύπηνπλ κηα ηζρπξή ζπζρέηηζε ζε 

αζζελείο κε πόλν ζηνλ ώκν ιόγσ πάζεζεο ζην πέηαιν σλ ζηξνθέσλ. Σν 

ειιεληθό SRQ είλαη έλα πνιύ ρξήζηκν εξγαιείν, θαζώο κπνξεί λα δώζεη 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζην ζεξαπεπηή ζρεηηθά κε ην επίπεδν ηνπ πόλνπ, ηε 

θύζε ηεο εξγαζίαο θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν επεξεάδεηαη ε θαζεκεξηλή δσή, νη 

αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, νη ςπραγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ε εξγαζία. ζνλ 

αθνξά ην επίπεδν ιεηηνπξγηθόηεηαο, ν αζζελήο κπνξεί λα ππνδείμεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα πνπ ηνλ πεξηνξίδεη πεξηζζόηεξν. Δπηπιένλ, ζην 

ηέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ν αζζελήο κπνξεί λα αλαθέξεη ηηο πεξηνρέο ζηηο 

νπνίεο ζα ήζειε πεξηζζόηεξν λα δεη βειηίσζε θαη ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο γηα 

ηελ θαηάζηαζε ηνπ ώκνπ. Απηά ηα δεδνκέλα είλαη ζεκαληηθά γηα ηνλ θιηληθό 

ζπιινγηζκό θαη γηα ηελ απόθαζε ηνπ ζεξαπεπηηθνύ ζρεδίνπ γηα θάζε άηνκν.  

Σν SRQ ζα κπνξνύζε λα εθαξκνζηεί ζε έλαλ ειιελόθσλν πιεζπζκό γηα 

λα εθηηκεζεί ν πόλνο, νη ιεηηνπξγηθνί πεξηνξηζκνί ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο, 

ηα ζπκπηώκαηα θαη ε ηθαλνπνίεζε ζε ελήιηθεο κε πόλν ζηνλ ώκν πνπ ζρεηίδεηαη 

κε παζνινγία πεηάινπ ζηξνθέσλ ζε νμεία θαη ρξόληα θάζε.  
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Οπόηε ζηα πιαίζηα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο γηα ηελ επίδξαζε ηεο 

ζεξαπεπηηθήο άζθεζο θαη ΜΠΑ κε εξγαιεία γηα δπζθηλεζία ζε αζζελείο κε πόλν 

ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ ην εξσηεκαηνιόγην SRQ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο εγθπξν θαη αμηόπηζην εξγαιείν γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο ζηε θιηληθή κειέηε γηα ηελ επίδξαζε ηεο ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο 

θαη ΜΠΑ ζε αζζελείο κε δπζθηλεζία σκνπιάηεο θαη ΠΠ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4.3. 

Αμηνπηζηία θαη Δγθπξόηεηα Γσληνκέηξεζεο κε ηελ εθαξκνγή θηλεηνύ 

Ζιεθηξνληθήο γσληνκέηξεζεο Ώκνπ κε Δθαξκνγή Κηλεηνύ 

ΔΗΑΓΧΓΖ  

 

ηα πιαίζηα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο γηα ηελ επίδξαζε ηεο 

ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο θαη ΜΠΑ κε εξγαιεία γηα δπζθηλεζία ζε αζζελείο κε πόλν 

ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ  γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ ROM (range of 

motion) - εύξνο θίλεζεο - έπξεπε λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα εγθπξν θαη αμηόπηζην 

εξγαιείν.  Σν γσληόκεηξν όπσο θάλεθε  ζηε ζπζηεκαηηθή αλαζθόπεζε ησλ 

κειεηώλ (Κεθάιαην 2) γηα ηε ζεξαπεπηηθή άζθεζε αζζελείο κε δπζθηλεζία θαη 

ΠΠ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ROM όπσο θαη ηα ζπζηήκαηα 

θηλεηηθήο αλάιπζεο.  

 Δλαιιαθηηθέο κέζνδνη κέηξεζεο αμηνιόγεζεο ηνπ ROM όπσο ε ρξήζε 

εθαξκνγώλ θηλεηνύ ρξεζηκνπνηνύληαη ιόγσ ηνπ ρακεινύ θόζηνπο, ηεο γξήγνξεο 

θαη εύθνιεο εθαξκνγήο αληί ησλ θιαζζηθώλ γσληνκέηξσλ. Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ 

αζρνιεζεί κε ηελ αμηνπηζηία θαη εγθπξόηεηά ηνπο θαη έρνπλ ππνζηεξίμεη ηε ρξήζε 

ηνπο. Οπόηε ζηα πιαίζηα απηήο ηεο κειέηεο γηα ηελ επίδξαζε ηεο ζεξαπεπηηθήο 

άζθεζεο θαη ΜΠΑ ζε αζζελείο κε δπζθηλεζία σκνπιάηεο θαη ΠΠ,  ε εθαξκνγή 

θηλεηνύ γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ ROM έγηλε αθόηνπ δηεμήρζεη ε κειέηε γηα ηελ 

εγθπξόηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο εθαξκνγήο. 

Mέηξεζε ROM ζηελ άξζξσζε ηνπ ώκνπ 

 

Ζ αθξηβήο κέηξεζε ηνπ Δύξνπο Κίλεζεο (ROM- Range of Motion) ζηελ 

άξζξσζε ηνπ ώκνπ είλαη ζεκαληηθή γηα ηνλ α) θιηληθό ζπιινγηζκό ζρεηηθά κε ηνλ 

πεξηνξηζκό ζηε θίλεζε, ηε δηάγλσζε ηεο παζνινγίαο, β)ηελ απόθαζε ζρεηηθά κε 

ηε θπζηθνζεξαπεπηηθή ή ηαηξηθή δηαρείξηζε ηεο θαηάζηαζεο, γηα ηε δηεξεύλεζε  

νπνηνλδήπνηε αζζπκεηξηώλ ζηηο θηλήζεηο (Riemann, Witt θαη Davies,2011) ηεο 

αληθαλόηεηαο θαη ηεο  δπζιεηηνπξγίαο θαζώο θαη γ) γηα ηε πξόνδν ηεο 
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απνθαηάζηαζεο θαη ην απνηέιεζκα ηεο παξέκβαζεο (Lea, 1995). Ζ κέηξεζε 

ROM ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αμηνιόγεζε ιεηηνπξγηθώλ θηλήζεσλ, θαηά ηηο νπνίεο 

ην άηνκν ζα πξέπεη λα έρεη θπζηνινγηθό πιήξεο εύξνο θίλεζεο ώζηε λα είλαη 

ηθαλό λα πξαγκαηνπνηεί ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ.  ε πεξίπησζε πνπ απηό δε 

ζπκβαίλεη θαη ππάξρεη έιιεηκκα ζηε θίλεζε ηόηε ππάξρεη δπζιεηηνπξγία ζηε 

θαζεκεξηλόηεηα αιιά θαη ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο αιιά θαη πηζαλόο 

κειινληηθόο ηξαπκαηηζκόο όπσο γηα παξάδεηγκα ε έιιεηςε έζσ ζηξνθήο ζε 

ηελνληνπάζεηεο πεηάινπ ζηξνθέσλ (Awan, Smith θαη Boon, 2002 ; Russo et al., 

2018).  

Μέζα γσληνκέηξεζεο 

 

Κνηλά κέζα γσληνκέηξεζεο είλαη ε επηζθόπεζε, ε ρξήζε θιηζηνκέηξνπ θαη 

γσληνκέηξνπ ελώ ιηγόηεξν ζπρλά ε θσηνγξάθεζε, βηληενγξάθεζε, 3D 

γπξνζθόπηα θαη νη κέζνδνη ηξηζδηάζηαηεο αλάιπζεο θίλεζεο θαη κέζσ 

ινγηζκηθώλ (Terwee et al., 2005; McClure et al., 2006 ; Van De Pol et al., 2010 ; 

El-Zayat et al.,2011 ; Δlrahim et al., 2016). 

Γσληόκεηξν Κιαζζηθό 

 

Ζ πην δηαδεδνκέλε κέζνδνο αμηνιόγεζεο ROM είλαη ε γσληνκέηξεζε δηα 

ρεηξόο, ε νπνία πξώηε θνξά ρξεζηκνπνηήζεθε ζηνλ Πξώην Παγθόζκην Πόιεκν 

ζε ηξαπκαηηζκέλνπο ζηξαηηώηεο θαη ζηνλ δεύηεξν Παγθόζκην γηαηί ε αλάγθε γηα 

κέηξεζε ηνπ εύξνπο θίλεζεο θαη ε αλάγθε γηα απνθαηάζηαζε ήηαλ κεγάιε 

(Moore, 1949). Έθηνηε αμηνινγείηαη ην ελεξγεηηθό θαη παζεηηθό ROM ηεο 

άξζξσζεο ηνπ ώκνπ κε γσληνκέηξεζε θαη ρξεζηκνπνηώληαο ην θιαζζηθό 

γσληόκεηξν universal όπνπ είλαη κία απιή ζηαζκηζκέλε κέζνδνο, γξήγνξε θαη 

θζελή (Wright, 1973 ; (Norkin and White, 2003 ; Hellebrangt 1949). Γηα ηε 

γσληνκέηξεζε ηεο γιελνβξαρηόληαο άξζξσζεο ζεσξείηαη σο gold standard ζηε 

θιηληθή εθαξκνγή ην γσληόκεηξν universal θαζώο έρεη δεηρζεί πσο έρεη πςειή 

αμηνπηζηία θαη εγθπξόηεηα (Gajdosik θαη Bohannon, 1987 ; Laupattarakasem et 

al, 1990). Σν κέγεζνο ηνπ γσληνκέηξνπ κπνξεί λα επηιερζεί από ην ζεξαπεπηή 
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θαζώο δελ ζα αιιάμεη ηα απνηειέζκαηα (Riddle, Rothstein and Lamb, 1987). 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε αζζελείο κε παζνινγία ζηνλ ώκν δίλνληαο πςειέο 

ηηκέο ζπζρέηηζεο γηα αμηνπηζηία κεηαμύ αμηνινγεηώλ (0.85-0.80) αιιά  θαη 

κεηξήζεσλ (0.88-0.93) ζε ύπηηα ζέζε γηα ηελ απαγσγή (ΜacDermid et al, 1999). 

Έρεη βξεζεί πσο ππάξρεη κεγαιύηεξε αμηνπηζηία κεηαμύ ησλ κεηξήζεσλ γηα ηα 

άλσ άθξα από όηη γηα ηα θάησ θαη κεηαμύ αμηνινγεηώλ είλαη επηηξεπηή ε δηαθνξά 

θαη ησλ 5ν.  

Ζιεθηξνληθά Γσληόκεηξα 

 

Ζ ηερλνινγία βέβαηα είλαη πιένλ έλα ζεκαληηθό θνκκάηη ην νπνίν έρεη 

εηζαρζεί ζηε θιηληθή πξαθηηθή (Wojchowski, 2011), έηζη ζην ηνκέα ηεο 

γσληνκέηξεζεο εηζήρζεθαλ ηα ειεθηξνληθά γσληόκεηξα. Σν ειεθηξνληθό 

γσληόκεηξν ζε ζρέζε κε ην θιαζζηθό γσληόκεηξν έρεη ην πιενλέθηεκα όηη 

ππάξρεη έλδεημε ρσξίο λα δπζθνιεύεη νπηηθά ιόγσ. Δπίζεο   ζην επίπεδν πνπ 

ρξεηάδεηαη ν ζεξαπεπηήο κπνξεί λα κεδελίζεη ηελ έλδεημε θαη έπεηηα λα κεηξήζεη 

κε ηνλ έλα βξαρίνλα, ελώ ζην θιαζζηθό ζα πξέπεη ζπλερώο λα ζηαζεξνπνηεί ηνλ 

έλα βξαρίνλα δηα ρεηξόο. Απηό είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ζε κεηξήζεηο όπσο ε έμσ 

ζηξνθή ηνπ ώκνπ ζηηο 90ν απαγσγήο θαζώο ν βξαρίνλαο δελ έρεη θάπνην νζηηθό 

νδεγό ζεκείν. Οπόηε γηα ηελ αμηνπηζηία  κεηαμύ κεηξήζεσλ θαη κεηαμύ 

αμηνινγεηώλ έγηλε κειέηε γηα ηελ άξζξσζε ηνπ ώκνπ από ηνπο Μullaney et al 

(2010) γηα ηελ έζσ θαη έμσ ζηξνθή θαη από ηνπο Carey et al  (2010) θαη γηα ηηο 

ππόινηπεο θηλήζεηο ηνπ ώκνπ. Φάλεθε πσο ην ειεθηξνληθό γσληόκεηξν κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλα αμηόπηζην κέζν. Γελ κπνξεί όκσο λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ελαιιάμ κε ην θιαζζηθό γηαηί κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξά ζηηο κνίξεο ηδηαίηεξα ζηηο 

ζηξνθέο ζε επίπεδν 3ν -5ν. 

Eθηόο από ηα ειεθηξνληθά γσληόκεηξα ρξεζηκνπνηνύληαη θαη ηα 

ειεθηξνληθά θιηζηόκεηξα γηα ηε κέηξεζε ησλ θηλήζεσλ ησλ ώκσλ ζύκθσλα κε 

ηελ αλαζθόπεζε ησλ Kobler, Hanney θαη Marshall, 2012. O Kobler et al ην 2012 

αμηνιόγεζε ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξόηεηα ηνπ ειεθηξνληθνύ θιηζηόκεηξνπ ζε 

ζρέζε κε ην θιαζηθό γσληόκεηξν. Πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ζην ηύπν ησλ 
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αηόκσλ αλάινγα κε ηνπο ηζηνύο δειαδή αλ είλαη ελδόκνξθνη, εθηόκνξθνη ή 

κεζόκνξθνη γηαηί ζα έρνπλ δηαθνξά ζηε κάδα ηνπο. Σν ειεθηξνληθό θιηζηόκεηξν 

θάλεθε λα είλαη έγθπξν θαη αμηόπηζην ( ICC=0,90). 

Τπάξρεη ε ζπζθεπή ΖΑLO πνπ ρξεζηκνπνηεί laser σο νδεγό πξνο ηα 

νζηηθά ζεκεία θαζώο θαη καγλεηηθό ζύζηεκα. Έρεη αμηνινγεζεί γηα ηελ αμηνπηζηία  

ζε έζσ θαη έμσ ζηξνθή ζε 15 πγηή άηνκα γηα ηνλ ώκν θαη εγθπξόηεηα ζε ζρέζε 

κε θιηζηόκεηξν (Furness et al, 2015). Eπίζεο έρεη απνδεηρζεί αμηόπηζην θαη ζηηο 

ππόινηπεο θηλήζεηο θαζώο θαη έγθπξν ζε ζρέζε κε ην θιαζζηθό γσληόκεηξν ζε 

κειέηε ησλ Correll et al, 2018. Φάλεθε πσο ην γσληόκεηξν universal, εθηόο ζηελ 

θίλεζε ηεο θάκςεο είρε κηθξόηεξεο απνθιίζεηο κεηαμύ ησλ κεηξήζεσλ από όηη ην 

ΖΑLO. Με ην HALO o ζεξαπεπηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί κόλν έλα ρέξη θαη έρεη 

ειεθηξνληθή έλδεημε όπσο ην ειεθηξνληθό γσληόκεηξν. Γελ έρεη γίλεη κειέηε ζε 

παζνινγίεο ηνπ ώκνπ. 

Υξήζε θηλεηνύ θαη γσληνκέηξεζε 

 

Γηάθνξα ινγηζκηθά ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο θπζηνζεξαπεπηέο κε 

ζθνπό λα βειηηώζνπλ ηε κεζνδνινγία ηεο αμηνιόγεζεο αιιά θαη ησλ 

παξεκβάζεσλ ζηνπο αζζελείο ηνπο. Οπόηε γηα απηό ην ζθνπό ελαιιαθηηθέο 

κέζνδνη κέηξεζεο αμηνιόγεζεο ηνπ ROM ζηε θπζηθνζεξαπεπηηθή πξάμε όπσο ε 

ρξήζε εθαξκνγώλ θηλεηνύ έρνπλ θεξδίζεη έδαθνο . Απηό ζπκβαίλεη  ιόγσ ηνπ 

ρακεινύ θόζηνπο, ηεο γξήγνξεο θαη εύθνιεο εθαξκνγήο. Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ 

αζρνιεζεί κε ηελ αμηνπηζηία θαη εγθπξόηεηά ηνπο θαη έρνπλ ππνζηεξίμεη ηε ρξήζε 

ηνπο. Απηό ην γεγνλόο θαίλεηαη ζηηο παξαθάησ έξεπλεο γηα δηαθνξεηηθέο 

αξζξώζεηο. Οη Jones et al (2014) κειέηεζαλ ην Simple Goniometer θαη βξήθαλ 

όηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έγθπξν θαη αμηόπηζην εξγαιείν γηα ηε κέηξεζε 

ησλ θηλήζεσλ ηνπ γόλαηνο ζε ιεηηνπξγηθέο θηλήζεηο πξνβνιήο. Οη  Pourahmadi et 

al. ην 2017 έδεημαλ πσο ε γσληνκέηξεζε κέζσ iphone κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ηε κέηξεζε εύξνπο ζηελ άξξζσζε ηνπ θαξπνύ κε εμαηξεηηθή αμηνπηζηία θαη 

εγθπξόηεηα. Οη Furness et al ην 2018  έδεημαλ παξόκνηα απνηειέζκαηα γηα ηε 

γσληνκέηξεζε ζηε ζσξαθηθή κνίξα .  
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Γσληνκέηξεζε smartphone ζε άηνκα κε παζνινγία ζηνλ ώκν 

 

Οη ελεξγεηηθέο θαη παζεηηθέο θηλήζεηο ηνπ αμηνινγήζεθαλ κε κέηξεζε ζε 

smartphone θαη ζύγθξηζε κε θιαζζηθό γσληόκεηξν ζε 41 αζζελείο κε παζνινγία 

ζηνλ ώκν όπσο ζύλδξνκν πξόζθξνπζεο, ξήμε πεηάινπ ζηξνθέσλ, 

κεηαηξαπκαηηθή δπζθακςία, ξήμε επηρείιηνπ ρόλδξνπ  θαη αζηάζεηα (Shin et al, 

2012). Οη  κεηξήζεηο έγηλαλ από 3 αμηνινγεηέο θαη 2 θνξέο κέζα ζε κία εκέξα. Ζ 

ζπζρέηηζε (ICC) κεηαμύ αμηνινγεηώλ ήηαλ πςειή εθηόο από ηελ έζσ ζηξνθή ζηηο 

90ν απαγσγείο (ΗCC= <0,7) πνπ ήηαλ ρακειή θαη απηό κπνξεί λα νθείιεηαη ζηε 

δηαθνξά κεηαμύ ηεο ζηαζεξνπνίεζεο από ηνπο αμηνινγεηέο όπσο αλαθέξνπλ θαη 

νη Wilk et al., (2009). Ζ αμηνπηζηία κεηαμύ ησλ δύν κεηξήζεσλ ήηαλ επίζεο κέηξηα 

κε πςειή. Eπίζεο ππάξρεη θαη ηζρπξή ζπζρέηηζε θαη γηα ηνπο 3 αμηνινγεηέο ζηε 

ζύγθξηζε κεηαμύ θηλεηνύ θαη γσληνκέηξνπ. Σν ζπκπέξαζκα ήηαλ πσο ε ρξήζε 

θηλεηνύ γηα γσληνκέηξεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε παζνινγίεο ηνπ 

ώκνπ θαζώο είλαη θαη έλα νηθνλνκηθό εξγαιείν θαη εύθνιν ζηε ρξήζε. 

 

Γσληνκέηξεζε θίλεζεο σκνπιάηεο 

 

Μαδί κε ηε κέηξεζε ηεο γιελνβξαρηόληαο άξζξσζεο είλαη εμίζνπ 

ζεκαληηθό ζε δπζιεηηνπξγίεο ηνπ ώκνπ λα κεηξεζεί ην ROM ηεο θίλεζεο ηεο 

σκνπιάηεο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ σκνβξαρηόληνπ ξπζκνύ. Καηά ηελ αλύςσζε 

ηνπ βξαρηνλίνπ γίλεηαη άλσ ζηξνθή ηεο σκνπιάηεο θαη ε κε ζσζηή θίλεζε απηή 

κπνξεί λα επηθέξεη παζνινγίεο όπσο ην ζύλδξνκν ππαθξσκηαθήο πξνζηξηβήο, 

αζηάζεηα θαη ηελνληνπάζεηεο (Kibler at al., 2013). Μία κέζνδνο «gold standar>> 

γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εύξνπο θίλεζεο πνπ είλαη έγθπξε θαη αμηόπηζηε είλαη ε 

θηλεηηθή ηξηζδηάζηαηε αλάιπζε κε markers (Lempereur, 2014).  Παξόια απηά 

επεηδή ν εμνπιηζκόο είλαη αθξηβόο θαη ρξνλνβόξα ε δηαδηθαζία ρξεηάδεηαη λα 

βξεζεί θάπνην άιιν κέζν.  Σν θιηζηόκεηξν ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα απηή ηελ 

αμηνιόγεζε ιόγσ ηεο επθνιόηεξεο, θζελόηεξεο θαη γξεγνξόηεξεο ρξήζεο ηνπ. 

Καηά ηελ αλύςσζε ηνπ άλσ άθξνπ ε άλσ ζηξνθή ηεο σκνπιάηεο κπνξεί λα 

κεηξεζεί άξα κε ην θιηζηόκεηξν. Αξθεηνί εξεπλεηέο (Johnson, 2015 ; Watson et 
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al., 2014 ; Groef, 2015) αμηνιόγεζαλ ην θιηζηόκεηξν θαη βξήθαλ πσο ππάξρεη 

αμηνπηζηία κεηαμύ ησλ κεηξήζεσλ ζε πγηή άηνκα αιιά θαη ζε άηνκα κε παζνινγία 

ζηνλ ώκν ζρεηηθά κε ηελ άλσ ζηξνθή ηεο σκνπιάηεο ζε δηάθνξεο κνίξεο 

αλύςσζεο ηνπ άλσ άθξνπ (νπδέηεξε ζέζε, 45ν, 60ν , 90ν, 120ν, 135ν ). Δπίζεο 

έρεη ειεγρζεί γηα ηελ εγθπξόηεηά ηνπ δηόηη έρεη ζπγθξηζεί κε ηα πξνγξάκκαηα γηα 

ηε ηξηζδηάζηαηε αλάιπζε θίλεζεο θαη θάλεθε πσο ήηαλ αθξηβέο ((Steven Tucker 

and Lyndsey Ingram, 2012). ρεηηθά όκσο κε ηε γσληνκέηξεζε ηεο θίλεζεο ηεο 

σκνπιάηεο θαη ηεο εθαξκνγήο θηλεηνύ δελ ππάξρεη πξνο ην παξόλ ζρεηηθή 

κειέηε κε ηε ρξήζε smartphνne όπσο ζηελ άξζξσζε ηνπ ώκνπ. 

Θέζε αζζελή 

 

Ζ ζέζε ηνπ αζζελή θαηά ηελ αμηνιόγεζε ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ε ίδηα 

ώζηε λα ππάξρεη αμηνπηζηία κεηαμύ ησλ κεηξήζεσλ. Δπίζεο ε γσληνκέηξεζε ζε 

ύπηηα αιιά θαη ζε θαζηζηή ζέζε είλαη αμηόπηζηεο νπόηε κπνξεί λα επηιερζεί 

νπνηαδήπνηε ζέζε είλαη ηδαληθόηεξε γηα ηε πεξίπησζε (Joyce et al,1998).  Ζ 

κόλε ζεκαληηθή δηαθνξά ήηαλ ζηε θίλεζε ηεο απαγσγήο κεηαμύ ησλ ζέζεσλ 

ζηελ ύπηηα ζέζε. Δπηπξόζζεηα όκσο πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή θαζώο ζηελ 

ύπηηα ζέζε θαίλεηαη πσο όιεο νη θηλήζεηο έρνπλ κεγαιύηεξν εύξνο ζε ζρέζε κε 

ηε θαζηζηή. ε κέηξεζε ζηε θαζηζηή ζέζε πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή από ηνλ 

αμηνινγεηή ζηε δηαηήξεζε ηεο νπδέηεξεο ζέζεο θαζώο κπνξεί λα ππάξμνπλ 

θηλήζεηο ζηε ιεθάλε θαη ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε (Sabari et al, 1998). Ζ  πξελή 

ζέζε πξνηείλεηαη πσο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα αζζελείο όπνπ ηε 

ρξεζηκνπνηνύλ ζηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο όπσο νη θνιπκβεηέο γηα ην ιόγν όηη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ επίζεο κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθά θαζώο θάλεθε 

πσο κε ε έμσ ζηξνθή έρεη κεγαιύηεξν εύξνο από απηή ηε ζέζε.  Παξνκνίσο 

πξνηείλεηαη όηη ε επηινγή ηεο ζέζεο δελ πξέπεη λα αιιάδεη από κέηξεζε ζε 

κέηξεζε (Furness et al, 2015). 
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θνπόο Μειέηεο αμηνπηζηίαο θαη εγθπξόηεηαο θηλεηνύ γηα γσληνκέηξεζε 

θηλήζεσλ ώκνπ θαη άλσ ζηξνθή σκνιάηεο 

 

 Oπόηε ζθνπόο απηήο ηεο κειέηεο ήηαλ ε δηεξεύλεζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη 

εγθπξόηεηαο ηεο ρξήζεο ηνπ smartphone - ηεο εθαξκνγήο  Clinometer γηα 

γσληνκέηξεζε ζε αζζελείο κε ΠΠ.  

Πξαγκαηνπνηήζεθε κειέηε αμηνπηζηίαο κεηαμύ αμηνινγεηώλ θαη κειέηε 

αμηνπηζηίαο κεηαμύ κεηξήζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή Clinometer Pro ζε αζζελείο κε 

ΠΠ από θαζηζηή ζέζε γηα ηηο θηλήζεηο θάκςε, απαγσγή, έθηαζε, έζσ θαη έμσ 

ζηξνθή ώκνπ θαη άλσ ζηξνθή σκνπιάηεο θαηά ηελ αλύςσζε ηνπ άλσ αθξνπ. 

Δπίζεο δηεμήρζεη κειέηε ηαπηόρξνλεο εγθπξόηεηαο κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνύ 

γσληνκέηξνπ. 

Ζ εθαξκνγή πνπ αμηνινγήζεθε ήηαλ ε Clinometer Pro γηαηί είλαη δηαζέζηκε 

εθαξκνγή ζε ινγηζκηθό Apple αιιά θαη ζε Android. Έρεη δεηρζεί πσο ππάξρεη 

αμηνπηζηία κεηαμύ αμηνινγεηώλ θαη κεηξήζεσλ αιιά ε κειέηε είρε γίλεη εληόο κίαο 

εκέξαο θαη όρη κε κηθξή δηαθνξά εκεξώλ (Shin et al., 2012) όπσο πξνηείλνπλ 

πσο πξέπεη λα γίλεη γηα λα θαζνξηζηεί ε θιηληθή ρξήζε γηα ηε θαηαγξαθή ηνπ 

ROM. Δπίζεο ε ηνπνζέηεζε έγηλε ζην βξαρηόλην κέζσ ζήθεο θαη όρη απιά κε 

ζπγθξάηεζε από ην ζεξαπεπηή (Werner et al., 2013; Mitchell et al., 2014) γηα ην 

ιόγν όηη ζα ήηαλ ρξήζηκν θαη γηα ηελ εθαξκνγή από ηνπο αζζελείο ζην ζπίηη αιιά 

θαη γηαηί απνθύγακε νπνηαδήπνηε θίλεζε κε εζειεκέλε από ην ζεξαπεπηή 

δηαηεξώληαο ηε ζσζηή θιίζε ηνπ θηλεηνύ. Δπίζεο ε ηνπνζέηεζε ηεο ζήθεο όπσο 

ζηε  κειέηε ησλ Μejia Hernandez et al., 2018  ήηαλ επί ηνπ βξαρηνλίνπ θαη όρη 

ζηε ζήθε ζηελ άθξα ρείξα θαζώο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κέηξεζεο ε θίλεζε ηνπ 

αγθώλα κπνξνύζε λα ηξνπνπνηήζεη ηα απνηειέζκαηα όπσο θάλεθε ζηα 

απνηειέζκαηα ρακειήο αμηνπηζηίαο ζηηο κεηξήζεηο γηα ηελ θάκςε θαη απαγσγή 

ηνπ ώκνπ (Shin et al., 2012). 

Σέινο δελ έρεη γίλεη ρξήζε θηλεηνύ όπσο αλαθέξζεθε γηα ηε γσληνκέηξεζε 

ηεο θίλεζεο ηεο σκνπιάηεο θαηά ηελ αλύςσζε ηνπ βξαρηνλίνπ ην νπνίν ζα ήηαλ 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθό γηα ηελ αμηνιόγεζε απηή παξά κόλν έρεη αμηνινγεζεί κε 
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ειεθηξνληθά θιηζηόκεηξα (Johnson et al. 2001; Watson et al. 2005; Tucker et al. 

2012;  Groef et al. 2017) ηα νπνία έρνπλ κεγαιύηεξν θόζηνο θαη δελ είλαη ηόζν 

επθνιόρξεζηα όπσο ην θηλεηό. 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

Υώξνο θαη Υξόλνο δηεμαγσγήο ηεο κειέηεο 

 

Ο ρώξνο ηεο κειέηεο πνπ δηεμήρζε ήηαλ ην εξεπλεηηθν θέληξν 

CYMUSTREC ζην Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ θαη ν ρξόλνο 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο έξεπλαο ήηαλ από ην Φεβξνπάξην κέρξη θαη ηνλ Ηνύιην ηνπ 

2019. Οη κεηξήζεηο γίλνληαλ θάζε Σξίηε θαη Πέκπηε πξσί 8 π.κ. κε 10 π.κ. Ζ 

πξώηε κέηξεζε θαηαγξάθεθε κε αθξηβή εκεξνκελία θαη ε δεύηεξε κέηξεζε έγηλε 

κε απόζηαζε 2 εκεξώλ.  Δλεκεξώζεθε ν εηζεγεηήο ηεο δηδαθηνξηθήο  δηαηξηβήο 

θαη ζπκθσλεί κε ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. 

πκκεηέρνληεο 

 

Γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ αηόκσλ πνπ ζα ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

αλαξηήζεθε αλαθνίλσζε ζην ρώξν  ηνπ Δπξσπατθνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ. Σα 

άηνκα κε ΠΠ ζπιιέρζεθαλ ύζηεξα από αλαθνίλσζε πνπ ζηάιζεθε ζε όιν ην 

πξνζσπηθό ηνπ Παλεπηζηεκίνπ αιιά θαη από παξαπνκπέο ύζηεξα από 

ελεκέξσζε ησλ εγγεγξακκέλσλ θπζηθνζεξαπεπηώλ ηνπ Παγθύπξηνπ πιιόγνπ 

Φπζηθνζεξαπεπηώλ. Σα άηνκα πνπ ελδηαθέξζεθαλ ελεκεξώζεθαλ πξνθνξηθά 

γηα ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο. Σνπο δεηήζεθε λα απαληήζνπλ γηα ην αλ δέρνληαη 

ή όρη λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηή. ηε πεξίπησζε πνπ ζπκκεηείραλ ζηε κειέηε 

ζπιιέγνληαλ ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, ηνπο δίλνληαλ ην ελεκεξσηηθό θπιιάδην 

γηα ηε δηαδηθαζία ηεο κέηξεζεο θαη νξηδόηαλ ε εκεξνκελία απηήο. 

Κξηηήξηα Δηζδνρήο θαη Απνθιεηζκνύ 

 

Σα θξηηήξηα εηζδνρήο γηα ηνπο αζζελείο κε πόλν ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν 

ησλ ζηξνθέσλ ήηαλ ηα εμήο : γπλαίθεο ή άληξεο δηαγλσζκέλνη από νξζνπεδηθό 
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ηαηξό, ελήιηθεο 18 έσο 75 εηώλ. Θα έπξεπε λα ήηαλ ηθαλνί λα θηλήζνπλ 

ηνπιάρηζηνλ ηνλ παζνινγηθό ώκν ζε ROM πέξα ησλ 135ν απαγσγήο θαη θάκςεο 

κε ζθνπό ηελ αμηνιόγεζε ηεο άλσ ζηξνθήο. Σα θξηηήξηα απνθιεηζκνύ ήηαλ ηα 

εμήο: εάλ είραλ παιηόηεξα νπνηνλδήπνηε ζνβαξό ηξαπκαηηζκό  ή θάθσζε ζηνλ 

ώκν, ζηελ Α.Θ.Μ... ή ζσξαθηθό θισβό όπσο π.ρ. θάηαγκα, πόλνο ζηνλ 

απρέλα ή ζηε πεξηνρή ηνπ άλσ θνξκνύ, πόλνο αλαθεξόκελνο ζην άλσ άθξν 

όπσο ύζηεξα από απρεληθή ξηδνπάζεηα, παιαηόηεξν ρεηξνπξγείν, ρνξήγεζε 

ελέζηκεο θνξηηδόλεο, εάλ θάλνπλ ρξήζε θαξκάθσλ. Δπηπξόζζεηα ζα πξέπεη λα 

ήηαλ ηθαλνί λα αθνινπζνύλ νδεγίεο θαη λα κελ έρνπλ γλσζηαθέο δηαηαξαρέο. ε 

πεξίπησζε πνπ ππήξρε πξόβιεκα θαη ζηνπο δύν ώκνπο ηόηε εμεηάδνληαλ 

αλεμαξηήησο. 

Βηνεζηθή θαη Έληππα ελεκέξσζεο ζπγθαηάζεζεο   

 

Ζ έξεπλα έγθξίζεθε από ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο Κύπξνπ κε 

αξηζκό θαθέινπ EEBK EΠ2019.01.167. Οη εζεινληέο ήηαλ πιήξσο 

ελεκεξσκέλνη γηα ηε δηαδηθαζία θαη πξνζηαηεπκέλνη σο πξνο ηα δηθαηώκαηα ηνπο 

θαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα δε ζα δηαδνζνύλ θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ κόλν γηα 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ηνπο. Τπέγξαςαλ έληππν ζπγθαηάζεζεο γηα ηε  

πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο δεδνκέλσλ. Σνπο δόζεθαλ ηα έληππα 

ελεκέξσζεο θαη ζπγθαηάζεζεο (Παξάξηεκα Γ.) Γελ έγηλε θάπνην είδνο 

παξέκβαζεο παξά κόλν ε αμηνιόγεζε ηνπ ROM.ε πεξίπησζε όκσο πνπ είρε 

πξνθιεζεί πεξαηηέξσ πόλνο ή παξακνλή απηνύ ν θπζηνζεξαπεπηήο ζα εδηλε ηηο 

θαηάιιειεο ζπκβνπιέο θαη παξνρέο ππεξεζηώλ. 

 

 

Έληππν ελεκέξσζεο 

 

Υξεζηκνπνηήζεθε ην έληππν ελεκέξσζεο γηα ηνπο εζεινληέο όπνπ 

κπόξεζαλ λα δηαβάζνπλ ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα έρνπλ από ηελ έξεπλα θαη 

αλαιπηηθά ηε δηαδηθαζία ησλ κεηξήζεσλ πξηλ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή. 
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Έληππν Αμηνιόγεζεο 

 

Υξεζηκνπνηήζεθε έληππν γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εύξνπο θίλεζεο  θαη γηα 

ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπο. Κάζε άηνκν είρε θσδηθό εζεινληή. Σα 

ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθνληαλ ήηαλ ε ειηθία ηνπ εζεινληή, ε επαγγεικαηηθή ηνπ 

δξαζηεξηόηεηα (π.ρ. αλ είλαη θνηηεηήο, αλ εξγάδεηαη ζε γξαθείν), θαηαγξάθνληαλ 

αλ ζρεηίδεηαη απηό κε ηε ρξήζε ηνπ ώκνπ ηνπ, αλ είλαη επαγγεικαηίαο ή 

εξαζηηέρλεο ζε θάπνην άζιεκα (π.ρ. θαιαζνζθαίξηζε, ρεηξνζθαίξηζε) θαη αλ 

απηό ζρεηίδεηαη, ηα ελδηαθέξνληα πνπ έρεη θαη θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο (π.ρ. 

νξγαλνπαίθηεο, ζηδέξσκα, πιεθηξνιόγεζε), πνην είλαη ην επηθξαηέο άλσ άθξν, 

δεμί ή αξηζηεξό. 

Αμηνινγεηέο 

 

  Οη αμηνινγεηέο ήηαλ επαγγεικαηίεο θπζηθνζεξαπεπηέο εγγεγξακκέλνη ζην 

Παγθύπξην θαη Παλειιήλην ζύιινγν Φπζηθνζεξαπεπηώλ κε θιηληθή εκπεηξία ζηε 

κπνζθειεηηθή θπζηθνζεξαπεία ηνπιάρηζηνλ 5 εηώλ γηα ην ιόγσ όηη ζα είραλ 

εκπεηξία ζηελ αμηνιόγεζε αζζελώλ κε πξνβιήκαηα ζηνλ ώκν θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηε γσληνκέηξεζε. Έηζη ε εθπαίδεπζε ζηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο ζα είρε 

ηαρύηεηα θαη ζα κπνξνύζαλ λα ςειαθήζνπλ επθνιόηεξα ηα νδεγά ζεκεία γηα ηε 

γσληνκέηξεζε. Ήηαλ ηπθινί κεηαμύ ηνπο θαζώο ζπκπιήξσλαλ δηαθνξεηηθέο 

θόξκεο αμηνιόγεζεο. Ζ θαηαγξαθή θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ έγηλε από άιια 

αλεμάξηεηα άηνκα. Οη δύν αμηνινγεηέο εθπαηδεύηεθαλ γηα 8 ώξεο γηα ηε 

δηαδηθαζία ησλ κεηξήζεσλ κε ζθνπό ηε κεγαιύηεξε αθξίβεηα ζε απηέο. Έπεηηα 

έγηλε κέηξεζε ζε 20 πγηή άηνκα γηα ην ζθνπό απηό. Καη νη δύν έθαλαλ 

πξνπόλεζε 20 ιεπηά καδί κε ην ηξίην αμηνινγεηή όπνπ θαηέγξαθε ηηο θηλήζεηο 

γηα ηελ επηβεβαίσζε πσο κεηξνύλ αθξηβώο ην ίδην πξηλ ηελ έλαξμε ησλ 

κεηξήζεσλ.  

Γηαδηθαζία Μέηξεζεο 

 

Οη κεηξήζεηο έγηλαλ κε επαλάιεςε 2 εκεξώλ. Γηα λα κεησζεί ην ξίζθν ηεο 

επίδξαζεο ησλ επαλαιεπηηθώλ θηλήζεσλ, ν πξώηνο αμηνινγεηήο έθαλε επίδεημε 
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ησλ θηλήζεσλ πνπ πξέπεη λα εθηειέζεη ν ζπκκεηέρνληαο. Έπεηηα έθαλε κία θνξά 

ηε θίλεζε σο πξνζέξκαλζε. Απηή ε δηαδηθαζία είρε σο ζθνπό ν ζπκκεηέρνληαο 

λα αληηιεθζεί άκεζα ηη πξέπεη λα θάλεη θαη ρσξίο λα θάλεη επαλαιήςεηο πνπ ζα 

κπνξνύζαλ λα απμήζνπλ ην εύξνο θίλεζεο.  

Ο αζζελήο ηνπνζεηνύληαλ ζε θαζηζηή ζέζε κε επζπγξακκηζκέλε ηε πιάηε 

ηνπ γηα ζηαζεξνπνίεζε κε έλα ζθιεξό καμηιάξη θαη ειέγρνληαλ λα κε γίλεηαη 

θίλεζε αληηξξόπεζεο από πνλδπιηθή ζηήιε είηε από ιεθάλε. ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο αμηνινγήζεθε ην ελεξγεηηθό εύξνο θαη παζεηηθό εύξνο θίλεζεο γηα 

ηηο παξαθάησ θηλήζεηο ηνπ ώκνπ : θάκςε, έθηαζε, απαγσγή, έμσ ζηξνθή (από 

ζέζε 0ν θαη 90ν απαγσγήο ώκνπ θαη έζσ ζηξνθή κε ειεθηξνληθό γσληόκεηξν θαη 

κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θηλεηνύ από  θαζηζηή ζέζε. Γηα ηε θίλεζε ηεο έμσ θαη έζσ 

ζηξνθή ώκνπ ζε 90ν απαγσγήο ν βξαρίνλαο ηνπ αζζελή πξνζαξκνδόηαλ ζε 

ηξαπέδη θαη πάλσ ζε επίπεδεο ζθήλεο.  

Ο ζπκκεηέρνληαο κεηά ηε πξνζέξκαλζε εθηεινύζε ηε θίλεζε από ηελ 

νπδέηεξε ζέζε έσο ην ηειηθό εύξνο όπνπ θαη ζεκεησλόηαλ ην εύξνο. Αθνινύζσο 

έγηλε κέηξεζε γηα ηηο παζεηηθέο θηλήζεηο. Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο γιελνβξαρηόληαο 

άξζξσζεο ε κέηξεζε γηλόηαλ από ηνλ 1Ο αμηνινγεηή κε γσληόκεηξν θαη έπεηηα κε 

ην θηλεηό θαη αθνινύζσο από ηνλ 2ν  αμηνινγεηή κε ηα ίδηα εξγαιεία. 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο αμηνινγήζεθε ην ελεξγεηηθό εύξνο θαη παζεηηθό 

εύξνο θίλεζεο γηα ηηο παξαθάησ θηλήζεηο ηνπ ώκνπ : θάκςε, έθηαζε, απαγσγή, 

έμσ ζηξνθή (από ζέζε 0ν θαη 90ν απαγσγήο ώκνπ θαη έζσ ζηξνθή κε 

ειεθηξνληθό γσληόκεηξν θαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θηλεηνύ από  θαζηζηή ζέζε. 

Δπηπξόζζεηα αμηνινγήζεθε ε θίλεζε ηεο σκνπιάηεο ζηελ αλύςσζε ηνπ άλσ 

άθξνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο ζέζεηο αλύςσζεο 45ν , 90ν , 135ν (Watson et al., 

2005). όπνπ κεηξήζεθε κε ην γσληόκεηξν γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ ζέζεσλ ζε 

θάζε αζζελή. H θίλεζε ηεο αλύςσζεο ήηαλ ζε θιίζε 40ν από ην νβειηαίν 

επίπεδν ώζηε λα θηλείηαη ζε επίπεδν σκνπιάηεο. Γηα λα θαζνξηζηεί ην επίπεδν ε 

ζέζε ηνπ αζζελή είρε νξηζηεί κε κία ηαηλία ζην πάησκα θαη ην άλσ άθξν έδεηρλε 

πξνο κία ζσιήλα (Σucker and Ingram, 2012).  
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Γσληνκέηξεζε θηλήζεσλ Γιελνβξαρηόληαο άξζξσζεο 

 

Ηιεθηξνληθό Γωληόκεηξν γηα Γωληνκέηξεζε Γιελνβξαρηόληαο: 

 

Σν ειεθηξνληθό γσληόκεηξν (ΖΓ) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην Digital 

Goniometer Baseline. Tα νδεγά ζεκεία πνπ ιήθζεθαλ ππόςηλ ήηαλ βάζε ηνπ 

βηβιίνπ ―Measurement of Joint  Motion‖ όπσο αλαθέξνληαη παξαθάησ ζε θαζηζηή 

ζέζε (Δηθ.4.3.1., Δηθ.4.3.2., Δηθ.4.3.3., Δηθ.4.3.4 Δηθ.4.3.5. Δηθ 4.3.6. Δηθ 4.3.7.) Οη 

θηλήζεηο έπξεπε λα εθηεινύληαη θαζαξά ζην επίπεδν ηνπο, ρσξίο λα ππάξρεη 

άιιε θίλεζε ηνπ ώκνπ ή ηνπ θνξκνύ πνπ κπνξεί λα δηεπθνιύλεη θαη λα γίλεη 

ιάζνο ζηε γσληνκέηξεζε όπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ θάκςε ώκνπ ε έθηαζε ηνπ 

ζώξαθα δελ είλαη επηηξεπηή (Norkin θαη White, 2016). Δπίζεο ην άθξν ζα πξέπεη 

λα είλαη ειεύζεξν νπόηε δελ ππήξρε θάπνην εκπόδην από ηε θαξέθια. 

Πίλαθαο 4.3.1. Σνπνζεηήζεηο - Γιελνβξαρηόληα Άξζξσζε 

ΚΗΝΖΔΗ Θέζε πκκεηέρνληα Άμνλαο ηαζεξόο 

Βξαρίνλαο 

Κηλεηόο 

Βξαρίνλαο 

Kάκςε Καζηζηή Μείδσλ 
βξαρηόλην 
όγθσκα 

Παξάιιεινο κε 
καζραιηαία 
γξακκή ηνπ 
ζώξαθα 

Έμσ επηθόλδπινο 

Έθηαζε  Καζηζηή Μείδσλ 
βξαρηόλην 
όγθσκα 

Παξάιιεινο κε 
καζραιηαία 
γξακκή ηνπ 
ζώξαθα 

Έμσ επηθόλδπινο 

Απαγσγή  Καζηζηή Παξάιιεια 
κε ηε γξακκή 
ηνπ 
αθξσκίνπ 

Παξάιιεινο κε ην 
ζηέξλν 

Έζσ επηθόλδπινο 

Έμσ ζηξνθή  Καζηζηή κε 0
ν
 κε 90

ν
 

απαγσγή ηνπ ώκνπ 
Χιέθξαλν Παξάιιεινο κε 

σιέλε (0ν) 
Κάζεηνο (90

ν
) 

Χιέλε – 
ηπινεηδή 
απόθπζε 

Έζσ ζηξνθή Καζηζηή  κε 90
ν
 

απαγσγή ηνπ ώκνπ 
Χιέθξαλν Κάζεηνο (90

ν
) Χιέλε – 

ηπινεηδή 
απόθπζε 
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Εηθόλα 4.3.1. Κάκςε κε ΗΓ    Εηθόλα 4.3.2. Απαγσγή  κε ΗΓ    Εηθόλα 4.3.3. Έθηαζε κε 

ΗΓ 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.3.4. Έμσ ηξνθή 0ν κε ΖΓ          Δηθόλα 4.3.5. Έζσ ηξνθή 0ν κε ΖΓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.3.6. Έμσ ηξνθή 90ν κε ΖΓ   Δηθόλα 4.3.7. Έζσ ηξνθή 90ν κε ΖΓ 
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Δθαξκνγή Kηλεηνύ (Αpplication) γηα Γωληνκέηξεζε Γιελνβξαρηόληα 

 

Ζ εθαξκνγή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε Clinometer Pro από ηελ εηαηξία 

smart-tools ζε ινγηζκηθό Android 7.0. Σν θηλεηό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην 

Xiaomi Mi 5 κε ζύζηεκα 3d γπξνζθόπεζεο. Σνπνζεηείηαη κέζα ζε ζήθε κε velcro 

(ηαηλία επαλαηνπνζέηεζεο) κε ηνπνζέηεζε ζην βξαρηόλην ζηε πιάγηα επηθάλεηα ή 

ζην αληηβξάρην γηα ηηο ζηξνθέο (Δηθ. 4.3.8. Δηθ. 4.3.9, Δηθ 4.3.10., Δηθ. 4.3.11., Δηθ 

4.3.12., Δηθ 4.3.13.) Παξνκνίσο νη θηλήζεηο πξέπεη λα εθηεινύληαη ζε ζσζηό 

επίπεδν θαη άμνλα όπσο αλαθέξνπλ νη Norkin θαη White ην 2009. Οη κεηξήζεηο κε 

ηελ εθαξκνγή θηλεηνύ ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζπγθεθξηκέλα ηα νδεγά ζεκεία ώζηε 

λα κεησζεί ην πεξηζώξην πηζαλνύ ιάζνπο ζηηο κεηξήζεηο. ρεηηθά κε ηε 

ηνπνζέηεζε ζα γίλεη βάζε ησλ νδεγώλ ζεκείσλ όπνπ νη Dougherty et al., 2015 

πεξηέγξαςαλ ζε κέηξεζε κε θιηζηόκεηξν, θαη ζύκθσλα κε Johnson et al.,2015 ε 

ηνπνζέηεζε ζα αθνινπζεί ηα αλαηνκηθά νδεγά ζεκεία όπσο ζηε γσληνκέηξεζε. 

Οη άμνλεο ηηο εθαξκνγήο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ, ν θάζεηνο θαη ν νξηδόληηνο 

αλάινγα κε ηελ θίλεζε πνπ εμεηάδεηαη. Μόιηο ηνπνζεηεζεί ην θηλεηό ζε αξρηθή 

ζέζε ζα κεδεληζηεί κε ην άγγηγκα γηα έλαξμε θαη έπεηηα ζηε ηειηθή ζέζε κε 

άγγηγκα ηεο νζόλεο ζα εκθαληζηεί νιόθιεξε ε γσλία ηεο θίλεζεο θαη νη αθξηβείο 

κνίξεο. 

Πίλαθαο 4.3.2. Σνπνζεηήζεηο Κηλεηνύ - Γιελνβξαρηόληα Άξζξσζε 

 

ΚΗΝΖΔΗ Θέζε 

πκκεηέρνληα  

Κηλεηό  Καηεύζπλζε άμνλαο 

εθαξκνγήο 

Kάκςε Καζηζηή ηε ζήθε ζηε πιάγηα 
επηθάλεηα ηνπ 
βξαρηνλίνπ  

Μείδσλ βξαρηόλην όγθσκα - 
Έμσ επηθόλδπινο 

Έθηαζε Καζηζηή ηε ζήθε ζηε πιάγηα 
επηθάλεηα ηνπ 
βξαρηνλίνπ 

Μείδσλ βξαρηόλην όγθσκα - 
Έμσ επηθόλδπινο 

Απαγσγή Καζηζηή ηε ζήθε ζηε 
πξόζζηα επηθάλεηα 
ηνπ βξαρηνλίνπ 

Παξάιιεινο κε ην ζηέξλν πξνο 
ηνλ έζσ επηθόλδπιν 

Έμσ 
ζηξνθή  

Καζηζηή κε 0o,  
90ν απαγσγή 
ηνπ ώκνπ 

ηε ζήθε ζηελ 
πξόζζηα επηθάλεηα 
ηνπ αληηβξαρίνπ 

Μεηαμύ θεξθίδαο  - σιέλεο 
ζηπινεηδή απόθπζε 

Έζσ 
ζηξνθή 

Καζηζηή κε0o. 
κε 90ν 
απαγσγή ηνπ 
ώκνπ 

ηε ζήθε ζηελ 
πξόζζηα επηθάλεηα 
ηνπ αληηβξαρίνπ θαη 
νπίζζηα 

Μεηαμύ θεξθίδαο  - σιέλεο 
ζηπινεηδή απόθπζε 
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Δηθόλα 4.3.8. Κάκςε Clinometer     Δηθόλα 4.3.9. Απαγσγή  Clinometer    Δηθόλα 4.3.10.Έθηαζε          

                                                                                                                Clinometer 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.3.11. Έμσ ηξνθή 0ν          Δηθόλα 4.3.12. Έζσ ηξνθή 0ν       Eηθόλα 4.3.13. ηξνθέο 

90
ν
  

Clinometer         Clinometer                                     Clinometer  

 

 

Γσληνκέηξεζε Αλσ ζηξνθή σκνπιάηεο 

 

Ηιεθηξνληθό Κιηζηόκεηξν 

 

Σν ειεθηξνληθό θιηζηόκεηξν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην Digital 

Inclinometer από ηελ εηαηξία Baseline. Υξεζηκνπνηήζεθαλ δύν θιηζηόκεηξα γηα 

κέηξεζε ηεο αλύςσζεο ηνπ άλσ άθξνπ θαη έλα γηα ηε κέηξεζε ηεο άλσ ζηξνθήο 

ηεο σκνπιάηεο. Ζ αλύςσζε ηνπ βξαρηνλίνπ πξέπεη λα ζπκβαίλεη ζε επίπεδν 

σκνπιάηεο δειαδή πεξίπνπ 40ν πνπ είλαη θαη ην πην ιεηηνπξγηθό (Scibek,2012 ; 

Wassinger,2013). Γηα ηνλ ππνινγηζκό απηνύ ηνπ επηπέδνπ γηα θάζε κέηξεζε 

ζρεδηάζηεθε κία λνεηή επζεία σο κεησπηαίν επίπεδν θαη κία ζε θιίζε κε απηό 40ν 
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όπνπ θαηέιεγε ζε ζεκεία ζην ηνίρν. Ο αζζελήο ήηαλ θαζηζηόο ζηε θαξέθια θαη ην 

άλσ άθξν αλπςώλνληαλ αλάινγα κε ηε θιίζε πξνο ηα ζεκεία ηνπ ηνίρνπ (Tucker 

θαη Ηngram, 2012). Γηα θαιύηεξε ηνπνζέηεζε ζηελ άθαλζα ηεο σκνπιάηεο ηνπ 

θιηζηόκεηξνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζε απηό κηθξά θνκκάηηα αθξνιέμ γηα πην άλεηε 

εθαξκνγή ζην ζπκκεηέρνληα, ηα δύν ζεκεία ήηαλ ζηε βάζε ηεο θαη ζην αθξώκην 

νπηζζηνπιάγηα. Καηά ηελ αλύςσζε ηνπ βξαρηνλίνπ ν ζπκκεηέρνληαο έπξεπε λα 

έρεη πιήξε έθηαζε αγθώλα, νπδέηεξε ζέζε ζε ππηηαζκό -πξεληζκό θαη νπδέηεξε 

ζέζε θαξπνύ κε ηνλ αληίρεηξα λα νδεγεί ηε θίλεζε (Groef, 2015). Ζ κέηξεζε ηεο 

άλσ ζηξνθήο έγηλε ζηηο 0o  45ν, ζηηο 90ν θαη ζηηο 135ν  (Watson et al., 2005).  

Πίλαθαο 4.3.3. Σνπνζεηήζεηο – Ζιεθηξνληθνύ Κιηζηόκεηξν θαη Κηλεηνύ 

ΚΗΝΖΔΗ Θέζε 

πκκεηέρνληα 

Κιηζηόκεηξν  

Αλύςσζε 
άθξνπ 

Καζηζηή Κάζεηα κε ηνλ άμνλα ηνπ βξαρηνλίνπ – θάησ από 
ην δειηνεηδέο ηξάρπζκα 

Άλσ ζηξνθή 
σκνπιάηεο 

Καζηζηή  Πάλσ ζηελ σκνπιαηηαία άθαλζα 

 

Δθαξκνγή Kηλεηνύ (Αpplication) γηα Γωληνκέηξεζε Άλω ζηξνθήο ωκνπιάηεο 

 

Σν θηλεηό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην Xiaomi Mi 5 κε ζύζηεκα 3d 

γπξνζθόπεζεο θαη ε εθαξκνγή Clinometer Pro από ηελ εηαηξία smart-tools ζε 

ινγηζκηθό Android 7.0. Σν θηλεηό ηνπνζεηήζεθε κε ηνλ άμνλα πξνο ηα ζεκεία ηεο 

σκνπιαηηαίαο άθαλζαο, ηε βάζε θαη νπηζζηνπιάγηα ηνπ αθξσκίνπ δειαδή όπσο 

θαη ην ειεθηξνληθό θιηζηόκεηξν (Δηθ. 4.3.14, Δηθ. 4.3.15). Ζ ζέζε ηνπ αζζελή θαη ε 

θίλεζε ηεο αλύςσζεο ήηαλ ίδηεο κε ηε κέηξεζε κε ην ειεθηξνληθό γσληόκεηξν. 
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Δηθόλα 4.3.14. Άλσ ζηξνθή Χκνπιάηεο θαη Ζιεθηξνληθό θιηζηόκεηξν 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.3.15. Άλσ ζηξνθή Χκνπιάηεο θαη Clinometer 

 

ηαηηζηηθή αλάιπζε θαη επεμεξγαζία  

 

Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθό 

παθέην Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), έθδνζε ηνπ 2009 ηεο 

εηαηξείαο ΗΒΜ ζε ιεηηνπξγηθό Windows 2010.  

Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ηα ζπλερή δεδνκέλα ππνινγίζηεθαλ σο 

θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο, βξέζεθε ν κέζνο όξνο, ε ηππηθή απόθιηζε, ε ζπρλόηεηα 

θαη ηα πνζνζηά αλαιόγσο.  

Ζ αμηνπηζηία κεηαμύ κεηξήζεσλ 1εο θαη 2εο θαη κεηαμύ πξώηνπ θαη 

δεύηεξνπ αμηνινγεηή έγηλε κε ην ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο intraclass  internal 

consistency (ICC) γηα θάζε θίλεζε θαη θαζνξίζηεθε ε ζπζρέηηζε σο εμήο : 0,00-

0,40 θησρή, 0,41-0,59 κέηξηα, 0,60-0,74 θαιή θαη 0,75-1,00 εμαηξεηηθή (Cicchetti 

et al., 1994). 
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Σν ηππηθό ζθάικα κέηξεζεο (SEM) ππνινγίζηεθε από ηνλ κέζν όξν 

ηεηξαγσληθνύ ζθάικαηνο ξίδαο ηεο αλάιπζεο ηνπ πίλαθα κεηαβιεηόηεηαο (SEM 

= SD√1-ICC). Σν SEM ζηνρεύεη ζηελ εθηίκεζε ηεο αθξίβεηαο κέηξεζεο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε επαλαιακβαλόκελεο κεηξήζεηο. Δπνκέλσο, είλαη ρξήζηκν ν 

ππνινγηζκόο ηεο ειάρηζηεο αληρλεύζηκεο αιιαγήο (MDC) ε νπνία είλαη ε 

κηθξόηεξε κεηαβνιή ζηηο επηδόζεηο ελόο αηόκνπ πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

πξαγκαηηθή αιιαγή ή ε αιιαγή πέξα από ην ζθάικα κέηξεζεο. Σν MDC 

νξίζηεθε σο SEMx1.96x√2. 

Ζ ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ κεηξήζεσλ από ην ειεθηξνληθό γσληόκεηξν, από 

ην ειεθηξνληθό θιηζηόκεηξν θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ smartphone έγηλε επίζεο κε ην 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο ΗCC.  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Οη αζζελείο πνπ αμηνινγήζεθαλ από ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2019 κέρξη θαη 

ηνλ Ηνύιην ηνπ 2019 ήηαλ 56 άηνκα. 7 από απηνύο δελ κπόξεζαλ λα εκθαληζηνύλ  

ζηε δεύηεξε κέηξεζε, 4 απνθιείζηεθαλ γηαηί έθαλαλ ρξήζε θαξκαθεπηηθήο 

αγσγήο  θαη 1 δηόηη έθαλε έλεζε θνξηηδόλεο.  

Σειηθά έιαβαλ κέξνο ζηε κειέηε 44 άηνκα (26 άληξεο θαη 18 γπλαίθεο) 

από 6 δηαθνξεηηθέο θιηληθέο θαη από ηελ αλαθνίλσζε ζην ΔΠΚ. Ο κέζνο όξνο 

ειηθίαο ήηαλ 43,65 (+/-14 έηε). 6 άηνκα είραλ πξόβιεκα θαη ζηνπο δύν ώκνπο. 

57% ε παζνινγία αθνξνύζε ην δεμί άθξν θαη 43% ην αξηζηεξό Από απηνύο νη 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ εθηεινύζαλ ζηελ εξγαζία ή ζηηο ςπραγσγηθέο-αζιεηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο θάλεθε λα ζρεηηδόηαλ κε ηε παζνινγία ζε πνζνζηό 68% ελώ νη 

αζιεηέο κε δξαζηεξηόηεηα θπξίσο ησλ άλσ άθξσλ όπσο κπάζθεη ή handball 

ήηαλ ζε πνζνζηό 39%. 
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Αμηνπηζηία κεηαμύ ησλ δύν αμηνινγεηώλ θαη ησλ δύν κεηξήζεσλ γηα ειεθηξνληθό 

γσληόκεηξν θαη θηλεηό – Κηλήζεηο γιελνβξαρηόληαο θαη άλσ ζηξνθή σκνπιάηεο 

 

Aμηνπηζηία κεηαμύ 1εο θαη 2εο κέηξεζεο 

 

Ζ αμηνπηζηία κεηαμύ ησλ κεηξήζεσλ ήηαλ εμαηξεηηθή >0,90 γηα ηηο 

παζεηηθέο θηλήζεηο ηνπ ώκνπ θαη γηα ηνπο δύν αμηνινγεηέο θαη γηα ηε 

γσληνκέηξεζε. Με θηλεηό θαη κε ειεθηξνληθό θιηζηόκεηξν. Γηα ηελ άλσ ζηξνθή 

ηεο σκνπιάηεο ήηαλ επίζεο ζε πςειά επίπεζα >0,89. ρεηηθά κε ηηο ελεξγεηηθέο 

θαη παζεηηθέο ήηαλ ζε επίπεδν εμαηξεηηθήο αμηνπηζηίαο επίζεο εθηόο από ηηο 

ζηξνθέο θαη ηελ έθηαζε ηνπ ώκνπ πνπ βξίζθνληαλ ζε επίπεδν θαιήο αμηνπηζηίαο 

(0,60-0,74). Tα απνηειέζκαηα ήηαλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά γηαηί ην p value ήηαλ 

θάησ από 0,05 (Πίλαθαο 4.3.4.). 

Πίλαθαο 4.3.4. Αμηνπηζηία κεηαμύ  κεηξήζεσλ γηα εθαξκνγή θηλεηνύ , ειεθηξνληθνύ 

γσληνκέηξνπ θαη ειεθηξνληθνύ θιηζηόκεηξνπ 1ε θαη 2ε κέηξεζε 
ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΜΔΣΡΖΖ ΚΗΝΖΖ ICC 95%CI SEM

ν
 MDC 

ΚΗΝΖΣΟ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΔ ΚΗΝΖΔΗ ΧΜΟΤ 

ΚΑΜΦΖ  0,95 0,92-0,98 2.7  7,5    

ΑΠΑΓΧΓΖ 0,98 0,89-0,93 2,9  8,0    

ΔΚΣΑΖ 0,60 0,55-0,65 4,1  11,4    

ΔΞΧ ΣΡΟΦΖ 0
ν
  0,72 0,76-0,68 2,4  6,7    

ΔΞΧ ΣΡΟΦΖ 90
ν
  0,63 0,68-0,58 3,5  9,7    

ΔΧ ΣΡΟΦΖ 90
Ο
  0,61 0,57-0,65 4,3  11,9    

ΚΗΝΖΣΟ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΑΝΤΦΧΖ ΑΝΧ ΑΚΡΟΤ - 

ΜΔΣΡΖΖ ΑΝΧ ΣΡΟΦΖ ΧΜΟΠΛΑΣΖ 

ΑΝΧ ΣΡΟΦΖ ΣΗ 0ν  0.98 0.93-0.98 2,9 8 

ΑΝΧ ΣΡΟΦΖ ΣΗ 45
Ο
  0.93 0.88-0.95 3,1 8,6 

ΑΝΧ ΣΡΟΦΖ ΣΗ 90
Ο
 0.96 0.92-0.98 3,4 9,4 

ΑΝΧ ΣΡΟΦΖ ΣΗ 135
Ο
 0.89 0.82-0.93 3,5 9,7 

ΚΗΝΖΣΟ 

ΠΑΘΖΣΗΚΔ ΚΗΝΖΔΗ ΧΜΟΤ 

ΚΑΜΦΖ  0,94 0,92-0,96 2.8 7,7 

ΑΠΑΓΧΓΖ 0,94 0,91-0,97 3,1 8,6 

ΔΚΣΑΖ 0,62 0,54-0,70 4,0 11,1 

ΔΞΧ ΣΡΟΦΖ 0
ν
  0,60 0,56-0,64 2,8 7,8 

ΔΞΧ ΣΡΟΦΖ 90
ν
  0,92 0,89-0,93 4,1 11,4 

ΔΧ ΣΡΟΦΖ 90
Ο
  0,91 0,89-0,93 4,5 12,5 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΧΝΗΟΜΔΣΡΟ 

ENΔΡΓΖΣΗΚΔ ΚΗΝΖΔΗ ΧΜΟΤ 

ΚΑΜΦΖ  0,90 0,85-0,95 2,5 6,9 

ΑΠΑΓΧΓΖ 0,91  0,84-0,98 2,6 7,2 

ΔΚΣΑΖ 0,72 0,68-0,76 4,3 11,9 

ΔΞΧ ΣΡΟΦΖ 0
ν
  0,70 0,66-0,74 2,3 6,3 

ΔΞΧ ΣΡΟΦΖ 90
ν
  0,67 0,60-0,74 4 11,1 

ΔΧ ΣΡΟΦΖ 90
Ο
  0,61 0,57-0,65 4,3 11,9 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΚΛΗΗΟΜΔΣΡΟ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΑΝΤΦΧΖ ΑΝΧ ΑΚΡΟΤ - 

ΜΔΣΡΖΖ ΑΝΧ ΣΡΟΦΖ ΧΜΟΠΛΑΣΖ 

ΑΝΧ ΣΡΟΦΖ ΣΗ 0
Ο
 0.97 0.95-0.98 3 8,3 

ΑΝΧ ΣΡΟΦΖ ΣΗ 45
Ο
  0.91 0.81-0.95 3,5 9,7 

ΑΝΧ ΣΡΟΦΖ ΣΗ 90
Ο
 0.94 0.89-0.97 3,3 9,2 

ΑΝΧ ΣΡΟΦΖ ΣΗ 135
Ο
 0.89 0.81-0.94 4,2 11,6 
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ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΧΝΗΟΜΔΣΡΟ 

ΠΑΘΖΣΗΚΔ ΚΗΝΖΔΗ ΧΜΟΤ 

 

 

 

 

 

ΚΑΜΦΖ  0,93 0,90-0,96 2,2  6,1    

ΑΠΑΓΧΓΖ 0,92 0,89-0,95 2,1  5,8    

ΔΚΣΑΖ 0,73 0,69-0,77 3,9  10,8 

ΔΞΧ ΣΡΟΦΖ 0
ν
  0,74 0,70-0,78 2,6  7,2    

ΔΞΧ ΣΡΟΦΖ 90
ν
  0,65 0,63-0,68 4,2  11,6    

ΔΧ ΣΡΟΦΖ 90
Ο
  0,61 0,59-0,63 4,4 12,2 

 

Αμηνπηζηία κεηαμύ εμεηαζηώλ γηα εθαξκνγή θηλεηνύ, ειεθηξνληθνύ γωληνκέηξνπ 

θαη ειεθηξνληθνύ θιηζηόκεηξνπ  

 

Ζ αμηνπηζηία κεηαμύ ησλ εμεηαζηώλ γηα ηηο κεηξήζεηο ηεο σκνπιάηεο θαη 

κε ην θιηζηόκεηξν αιιά θαη κε ηελ εθαξκνγή θηλεηνύ ήηαλ ζε κέηξην επίπεδν 

(0,56). Γηα ηηο ππόινηπεο ζέζεηο ε αμηνπηζηία θάλεθε λα είλαη ζε κηθξόηεξν βαζκό 

θαη γηα ην ειεθηξνληθό θιηζηόκεηξν θαη γηα ηελ εθαξκνγή θηλεηνύ (ICC = 0,51, 

ΗCC=0,43). Tα απνηειέζκαηα ήηαλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά γηαηί ην p value ήηαλ 

θάησ από 0,05 (Πίλαθαο 4.3.5.).  

Πίλαθαο 4.3.5.  Αμηνπηζηία κεηαμύ εμεηαζηώλ γηα εθαξκνγή θηλεηνύ, ειεθηξνληθνύ 

γσληνκέηξνπ θαη ειεθηξνληθνύ θιηζηόκεηξνπ 

ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΜΔΣΡΖΖ ΚΗΝΖΖ ICC 95%CI SEM
ν
 MDC90

ν
 

ΚΗΝΖΣΟ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΔ ΚΗΝΖΔΗ ΧΜΟΤ 

ΚΑΜΦΖ  0.69 0,63-0,75 8,5  23,6    

ΑΠΑΓΧΓΖ 0,73 0,70-0,76 7,4  20,5    

ΔΚΣΑΖ 0,67 0,65-0,69 10,1  28,0    

ΔΞΧ ΣΡΟΦΖ 0
ν
  0,72 0,70-0,74 6,3  17,5    

ΔΞΧ ΣΡΟΦΖ 90
ν
  0,59 0,56-0,60 7,8  21,6    

ΔΧ ΣΡΟΦΖ 90
Ο
  0,45 0,41-0,49 11,2  31,0    

ΚΗΝΖΣΟ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΑΝΤΦΧΖ 

ΑΝΧ ΑΚΡΟΤ - ΜΔΣΡΖΖ ΑΝΧ 

ΣΡΟΦΖ ΧΜΟΠΛΑΣΖ 

ΑΝΧ ΣΡΟΦΖ ΣΗ 0
Ο
 0,58 0,56-0,60 3,5  9,7    

ΑΝΧ ΣΡΟΦΖ ΣΗ 45
Ο
  0,55 0,51-0,59 3,6  10,0    

ΑΝΧ ΣΡΟΦΖ ΣΗ 90
Ο
 0,56 0,50-0,62 3,5  9,7    

ΑΝΧ ΣΡΟΦΖ ΣΗ 135
Ο
 0,52 0,48-0,56 4,1  11,4    

ΚΗΝΖΣΟ 

ΠΑΘΖΣΗΚΔ ΚΗΝΖΔΗ ΧΜΟΤ 

ΚΑΜΦΖ  0,71 0,69-0,73 8,1  22,4    

ΑΠΑΓΧΓΖ 0,75 0,70-0,80 6,5  18,0    

ΔΚΣΑΖ 0,68 0,65-0,71 9,6  26,6    

ΔΞΧ ΣΡΟΦΖ 0
ν
  0,71 0,67-0,75 9,9  27,4    

ΔΞΧ ΣΡΟΦΖ 90
ν
  0,57 0,54-0,60 8,4  23,3    

ΔΧ ΣΡΟΦΖ 90
Ο
  0,46 0,44-0,48 12,2  33,8    

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΧΝΗΟΜΔΣΡΟ  

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΔ ΚΗΝΖΔΗ ΧΜΟΤ 

  

ΚΑΜΦΖ  0,73 0,67-0,79 9,5  26,3    

ΑΠΑΓΧΓΖ 0,71 0,64-0,78 6,7  18,6    

ΔΚΣΑΖ 0,45 0,40-0,50 9,2  25,5    

ΔΞΧ ΣΡΟΦΖ 0
ν
  0,55 0,52-0,58 5,9  16,4    

ΔΞΧ ΣΡΟΦΖ 90
ν
  0,46 0,42-0,50 10,5  29,1    

ΔΧ ΣΡΟΦΖ 90
Ο
  0,43 0,41-0,45 10,4  28,8    

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΚΛΗΗΟΜΔΣΡΟ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΑΝΤΦΧΖ 

ΑΝΧ ΣΡΟΦΖ ΣΗ 0
Ο
 0,55 0,53-0,58 4  11,1    

ΑΝΧ ΣΡΟΦΖ ΣΗ 45
Ο
  0,53 0,47-0,59 3,7  10,3    
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ΑΝΧ ΑΚΡΟΤ - ΜΔΣΡΖΖ ΑΝΧ 

ΣΡΟΦΖ ΧΜΟΠΛΑΣΖ 

ΑΝΧ ΣΡΟΦΖ ΣΗ 90
Ο
 0,58 0,55-0,61 3,8  10,5    

ΑΝΧ ΣΡΟΦΖ ΣΗ 135
Ο
 0,51 0,46-0,56 4,6  12,7    

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΧΝΗΟΜΔΣΡΟ 

ΠΑΘΖΣΗΚΔ ΚΗΝΖΔΗ ΧΜΟΤ 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΜΦΖ  0,74 0,70-0,78 6,9  19,1    

ΑΠΑΓΧΓΖ 0,70 0,65-0,75 6,4  17,7    

ΔΚΣΑΖ 0,62 0,59-0,65 7,2  20,0    

ΔΞΧ ΣΡΟΦΖ 0
ν
  0,64 0,61-0,67 5,5  15,2    

ΔΞΧ ΣΡΟΦΖ 90
ν
  0,58 0,55-0,61 6,3  17,5    

ΔΧ ΣΡΟΦΖ 90
Ο
  0,54 0,52-0,56 10,4  28,8    

 

Δγθπξόηεηα κεηαμύ ειεθηξνληθνύ γσληνκέηξνπ - εθαξκνγήο θηλεηνύ θαη 

ειεθηξνληθνύ θιηζηόκεηξνπ θαη εθαξκνγήο θηλεηνύ 

 

Ζ εγθπξόηεηα κεηαμύ ηνπ ειεθηξνληθνύ γσληνκέηξνπ θαη ηεο εθαξκνγήο 

θηλεηνύ γηα όιεο ηηο θηλήζεηο ηνπ ώκνπ ήηαλ ζε εμαηξεηηθό επίπεδν (0,75-1.00)  

θαη γηα ηνπο δύν αμηνινγεηέο. ζν αθνξά ηηο κεηξήζεηο γηα ηελ άλσ ζηξνθή 

σκνπιάηεο θαηά ηελ αλύςσζε ηνπ άλσ άθξνπ ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ 

εμαηξεηηθή ζπζρέηηζε δείρλνληαο πσο ε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο θηλεηνύ είλαη έλα 

έγθπξν κέζν γηα ηελ κέηξεζε ηεο θίλεζεο ηεο άλσ ζηξνθήο ηεο σκνπιάηεο 

(Πίλαθαο 4.3.6).   

Πίλαθαο 4.3.6.  Δγθπξόηεηα θηλεηνύ – ύγθξηζε θηλεηνύ κε ειεθηξνληθό θιηζηόκεηξν γηα 

θηλήζεηο σκνπιάηεο θαη ζύγθξηζε θηλεηνύ θαη ειεθηξνληθνύ γσληνκέηξνπ γηα ηηο  θηλήζεηο 

γιελνβξαρηόληαο. 

ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΜΔΣΡΖΖ ΚΗΝΖΖ 1νο  
Αμηνινγεηήο 

2νο    
Αμηνινγεηήο 

  ICC (95%CI) ICC (95%CI) 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΔ ΚΗΝΖΔΗ ΧΜΟΤ ΚΑΜΦΖ  0,83 (0,80-0,86) 0.84 (0,79-0,89) 

ΑΠΑΓΧΓΖ 0,90 (0,80-0,94) 0,91 (0,97 – 0,95) 

ΔΚΣΑΖ 0,80 (0,75-0,85) 0,85 (0,81 – 0,89) 

ΔΞΧ ΣΡΟΦΖ 0
ν
  0,92 (0,88-0,96) 0,87 (0,84-0,90) 

ΔΞΧ ΣΡΟΦΖ 90
ν
  0,83 (0,78 – 0,88) 0,76 (0,74-0,78) 

ΔΧ ΣΡΟΦΖ 90
Ο
  0,75 (0,69-0,81) 0,77 (0,73-0,79) 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ 

ΑΝΤΦΧΖ ΑΝΧ ΑΚΡΟΤ - 

ΜΔΣΡΖΖ ΑΝΧ ΣΡΟΦΖ 

ΧΜΟΠΛΑΣΖ 

ΑΝΧ ΣΡΟΦΖ ΣΗ 0
Ο
 0,78 (0,74 -0,82) 0,79 (0,74 – 0,84) 

ΑΝΧ ΣΡΟΦΖ ΣΗ 45
Ο
  0,76 (0,71 -0,81) 0,78 (0,72 – 0,84) 

ΑΝΧ ΣΡΟΦΖ ΣΗ 90
Ο
 0,79 (0,76-0,82) 0,81 (0,73 – 0,89) 

ΑΝΧ ΣΡΟΦΖ ΣΗ 135
Ο
 0,75 (0,70-0,80) 0,76 (0,72 – 0,80) 

ΠΑΘΖΣΗΚΔ ΚΗΝΖΔΗ ΧΜΟΤ 

ΚΑΜΦΖ  0,89 (0,85-0,93) 0,85 (0,81 – 0,89) 

ΑΠΑΓΧΓΖ 0,93 (0,88-0,95) 0,90 (0,88-0,92) 

ΔΚΣΑΖ 0,82 (0,76- 0,88) 0,80 (0,79 – 0,91) 

ΔΞΧ ΣΡΟΦΖ 0
ν
  0,93 (0,90-0,96) 0,88 (0,81 – 0,95) 

ΔΞΧ ΣΡΟΦΖ 90
ν
  0,85 (0,77 – 0,92) 0,84 (0,78 – 0,90) 

ΔΧ ΣΡΟΦΖ 90
Ο
  0,76 (0,73-0,79) 0,78 (0,75-0,81) 
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ΤΕΖΣΖΖ 

Αμηνιόγεζε άλσ ζηξνθήο σκνπιάηεο κε ειεθηξνληθό θιηζηόκεηξν θαη εθαξκνγή 

θηλεηνύ  

 

ε απηή ηε κειέηε παξνπζηάζηεθε έλαο θαηλνύξγηνο ηξόπνο κέηξεζεο ηεο 

άλσ ζηξνθήο ηεο σκνπιάηεο κε ηελ εθαξκνγή θιηζηόκεηξνπ ζε θηλεηό. πσο 

θαίλεηαη ζηα απνηειέζκαηα ε εθαξκνγή θηλεηνύ είλαη έλα αμηόπηζην κέζν ζηα ίδηα 

επίπεδα κε ην θιηζηόκεηξν πνπ είλαη έλα κέζν γηα απηή ηελ αμηνιόγεζε όπσο 

έδεημαλ νη Tucker and Ingram (2012), νη νπνίνη θαηαζθέπαζαλ έλα θιηζηόκεηξν κε 

ηξνπνπνηήζεηο. ζν αθνξά ηελ αμηνπηζηία κεηαμύ κεηξήζεσλ ζπκθσλώληαο κε 

ηνπο Greenfield et al (ΗCC=0,97) θαη Johnson et al. (ICC =0,89-0,96). Eπίζεο ε 

ζπλνιηθή αμηνπηζηία κεηαμύ ησλ κεηξήζεσλ ήηαλ πςειή (>0,89) ην πςειόηεξν 

πνζνζηό παξαηεξήζεθε ζηε ζέζε αλάπαπζεο θαη γηα ην θηλεηό αιιά θαη γηα ην 

ειεθηξνληθό θιηζηόκεηξν ελώ ην ρακειόηεξν ζηε ζέζε αλύςσζεο 135ν, 

ζπκθσλώληαο κε ηα απνηειέζκαηα ζε κέηξεζε ηεο άλσ ζηξνθήο κε θιηζηόκεηξν 

από ηνπο Watson et al (2005). Απηό εμεγείηαη θαζώο ε αλύςσζε ζηηο 135ν 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη πόλν αθόκα θαη αλ ν αζζελήο είλαη ηθαλόο λα θηάζεη ζε 

απηά ηα επίπεδα εύξνπο θαη λα ππάξρεη αιιαγή ζηε θηλεκαηηθή ζηε πεξηνρή 

(Phadke et al., 2009). Ζ κειέηε απηή δελ έγηλε ζε πεξαηηέξσ εύξνο γηα ηελ 

αμηνιόγεζε ηεο άλσ ζηξνθήο ηεο σκνπιάηεο γηαηί νη αζζελείο δελ ήηαλ δπλαηό 

λα θηάζνπλ ζε απηά ηα επίπεδα. ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε βξέζεθε SEM 3,2ν  γηα 

ηελ άλσ ζηξνθή ζε ζέζε αλάπαπζεο. Σα απνηειέζκαηα είλαη παξόκνηα κε ηνπο 

Johnson et al 2001 όπνπ βξήθαλ όζν αθνξά ην SEM κέζν όξν 2,8ν  γηα ηελ άλσ 

ζηξνθή ηεο σκνπιάηεο θαη κε ηε κειέηε ησλ Watson et al 3,75  γηα ην 

ειεθηξνληθό θιηζηόκεηξν.   

ε απηή ηε κειέηε γηα ηε κέηξεζε ηεο θίλεζεο ηεο σκνπιάηεο ζα πξέπεη 

λα αλαθεξζεί πσο κεηξήζεθε κόλν ε άλσ ζηξνθή ηεο σκνπιάηεο, ελώ ζε 

παζνινγίεο ηνπ ώκνπ ε δπζθηλεζία σκνπιάηεο αθνξά εθηόο από ηελ άλσ 

ζηξνθή θαη άιια επίπεδα όπσο ε αλάζπαζε ηεο σκνπιάηεο θαη ε έζσ ζηξνθή 

απηήο (Hebert et al.,2002 ; Kibler and Sciascia, 2020) νπόηε ζα πξέπεη λα 

ειερζνύλ νη θηλήζεηο θαη ζηα άιια επίπεδα. Δπηπξόζζεηα ζα πξέπεη λα βξεζεί 
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κία αμηόπηζηε εθαξκνγή θζελή θαη έπθνιε ζηε ρξήζε γηα ηε κέηξεζε απηώλ ησλ 

θηλήζεσλ όπσο ην θιηζηόκεηξν ειεθηξνληθό ή ζε εθαξκνγή θηλεηνύ γηα ηε 

κέηξεζε ησλ ππνινίπσλ θηλήζεσλ, νπόηε κέρξη ηόηε ν ζεξαπεπηήο κπνξεί λα 

αμηνινγεί ηελ άλσ ζηξνθή κέζσ εξγαιείνπ αιιά δε κπνξεί λα πεξηκέλεη λα έρεη 

νινθιεξσκέλε εηθόλα. Οπόηε ζηε πξαθηηθή εθαξκνγή κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα απηνύο ηνπο αζζελείο όπσο πξνηείλεηαη ζε αλαζθόπεζε ε 

παξαηήξεζε ησλ θηλήζεσλ θαη ηεο δπζξπζκίαο κε βηληενγξάθεζε (Struyf et al., 

2014z). H αμηνιόγεζε ηεο θίλεζεο ηεο σκνπιάηεο έγηλε ζε δηαγώλην επίπεδν 

αλύςσζεο γηαηί είρε κειεηεζεί ζε απηό ην επίπεδν ην θιηζηόκεηξν V-Pluimeter 

(Watson et al, 2012) νπόηε γηα απηό ειέγρζεθε θαη ην ειεθηξνληθό θιηζηόκεηξν 

Baseline αιιά θαη ε εθαξκνγή θιηζηόκεηξνπ Clinometer Pro. Ζ αμηνιόγεζε 

ζρεηηθά κε ηελ αλύςσζε ηνπ άλσ άθξνπ ζε αζζελείο κε παζνινγία ζηνλ ώκν 

γίλεηαη θαη από ζέζε θάκςεο θαη απαγσγήο (Βurbank et al.,2008) oπόηε ε 

αμηνιόγεζε ηεο σκνπιάηεο κπνξεί λα γίλεη θαη ζε απηά ηα επίπεδα. 

Ζ αμηνπηζηία κεηαμύ ησλ εμεηαζηώλ γηα ηηο κεηξήζεηο ηεο σκνπιάηεο θαη 

κε ην θιηζηόκεηξν αιιά θαη κε ηελ εθαξκνγή θηλεηνύ ήηαλ ζε κέηξην επίπεδν 

(0,56) θαη γηα ηηο ππόινηπεο ζέζεηο ζε κηθξόηεξν βαζκό ειαθξώο θαη γηα ην 

ειεθηξνληθό θιηζηόκεηξν θαη γηα ηελ εθαξκνγή θηλεηνύ (ICC = 0,51, ΗCC=0,43). 

Mέηξηα θαη θαιή παξνπζηάζηεθε γηα ηηο θηλήζεηο ηεο γιελνθξαρηόληαο.  Απηό είλαη 

απνηέιεζκα πνπ αλακέλεηαη θαζώο ε αμηνπηζηία κεηαμύ ησλ εμεηαζηώλ δελ ζα 

είλαη ζε ηόζν πςειό επίπεδν όπσο κεηαμύ ησλ κεηξήζεσλ θαζώο ε αθξίβεηα ζηε 

ηνπνζέηεζε ηνπ θιηζηόκεηξνπ θαη ε ηθαλόηεηα ςειάθεζεο είλαη δηαθνξεηηθή ζε 

θάζε εμεηαζηή (Green et al., 1998; Hoving et al., 2002). Δπίζεο ε κηθξόηεξε 

αθξίβεηα γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκό θαζώο δελ απνηειείηαη κόλν από 

αζιεηέο ή κε ζπγθεθξηκέλν ζσκαηόηππν, κπνξεί λα νθείιεηαη ζηνλ ιηπώδε ηζηό 

πνπ βξίζθεηαη ζηε πεξηνρή θαη ζηνπο κύεο πνπ πεξηβάινπλ ηε πεξηνρή ηεο 

σκνπιάηεο ώζηε λα ππάξρεη δπζθνιία ζηελ εύξεζε ησλ νδεγώλ ζεκείσλ γηα ηε 

κέηξεζε (Reenders, 1998). Μόλν κία κειέηε ππάξρεη γηα ηελ αμηνπηζηία κεηαμύ 

αμηνινγεηώλ γηα ηελ άλσ ζηξνθή ηεο σκνπιάηεο κε  θιηζηόκεηξν ζε γπλαίθεο 

κέζεο ειηθίαο θαη αζπκπησκαηηθέο. ε απηή βξέζεθε πσο ππάξρεη θησρή 

αμηνπηζηία γηα ηελ άλσ ζηξνθή ζε ζέζε αλάπαπζεο αιιά θαη ζηηο ππόινηπεο 
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ζέζεηο (Groef et al., 2015). ηε κειέηε πνπ παξνπζηάδεηαη εδώ όκσο ε αμηνπηζηία 

είλαη ζε κέηξην επίπεδν (0,60-0,74). Ζ δηαθνξά απηή κπνξεί λα νθείιεηαη ζην 

γεγνλόο πσο νη αμηνινγεηέο ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ήηαλ επηπέδνπ 

Μεηαπηπρηαθνύ ζηελ Αζιεηηθή Φπζηθνζεξαπεία θαη νη δύν εξγάδνληαλ ζε θιηληθό 

πεξηβάιινλ βιέπνληαο αζζελείο ζην πιαίζην ηεο κπνζθειεηηθήο 

θπζηθνζεξαπείαο γηα ηα ηειεπηαία 5 έηε θαη κέζα ζε απηνύο κεγάιν αξηζκό κε 

παζνινγίεο ζηνλ ώκν. Δπηπξόζζεηα ζεηηθό ζεκείν απνηειεί ην γεγνλόο πσο ζηε 

κεζνδνινγία έπξεπε θαη νη δύν αμηνινγεηέο λα εθπαηδεπζνύλ γηα δηάξθεηα 8 

σξώλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κέηξεζεο θαη λα κεηξήζνπλ πγηή άηνκα. Απηό έγηλε 

επίζεο ζηελ έξεπλα ησλ Groef et al., 2015  αιιά o έλαο εμεηαζηήο είρε κόλν έλα 

ρξόλν θιηληθή εκπεηξία νπόηε  κπνξεί λα επεξέαζε ηα απνηειέζκαηα ζε αξλεηηθό 

βαζκό. 

Αμηνιόγεζε θηλήζεσλ ώκνπ κε ειεθηξνληθό γσληόκεηξν θαη εθαξκνγή θηλεηνύ 

 

ρεηηθά κε ηελ άξζξσζε ηνπ ώκνπ έρνπλ κειεηεζεί δηάθνξεο εθαξκνγέο. 

7 κειέηεο έρνπλ αζρνιεζεί κε  ηε γσληνκέηξεζε κε smartphone.. 

ε πγηή άηνκα (n=10) ειέγρζεθε ε εγθπξόηεηα ηεο γσληνκέηξεζεο κέζσ 

θηλεηνύ , αιιά ρσξίο λα αλαθέξεηαη ε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε. Φάλεθε πσο ππάξρεη κία απόθιηζε ζρεηηθά κε ην θιαζηθό 

γσληόκεηξν ζε πνζνζηό 2,8%-11,4%. Γελ ειέγρζεθε ε αμηνπηζηία κεηαμύ 

αμηνινγεηώλ ή κεηξήζεσλ (Τan et al., 2013) Yγηή άηνκα κειεηήζεθαλ γηα ηηο 

εθαξκνγέο GetmyRom (βαζηζκέλν ζε θιηζηόκεηξν) πνπ είλαη ζπκβαηή κε Apple, 

Android, Windows θαη DrGoniometry  (βαζηζκέλν ζε θσηνγξαθία) ζπκβαηή ζε 

Apple.. Μεηξήζεθε ε ελεξγεηηθή έμσ ζηξνθή από ύπηηα ζέζε ζε απαγσγή 90ν , 

θαη έγηλε ζύγθξηζε κε ηε θιαζηθή γσληνκέηξεζε. Καη νη δύν εθαξκνγέο είλαη 

έγθπξεο θαη αμηόπηζηεο κε κέηξηα ζπζρέηηζε (ICC 0,79-0,81) κεηαμύ κεηξήζεσλ 

θαη κε πνιύ θαιή ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ αμηνινγεηώλ (ICC= 0,92 kai 0,94) θαη 

πξνηείλεηαη πσο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη θαη‘νίθνλ (Mitchell et al., 2014). 

Μειεηήζεθε ζε πγηή άηνκα ε έμσ ζηξνθή από ζέζε 90ν απαγσγήο ζε ύπηηα 

ζέζε, θαη επηπξόζζεηα ε έζσ ζηξνθή από ηελ ίδηα ζέζε, ε έμσ ζηξνθή από 0ν 
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απαγσγήο, ε θάκςε θαη ε απαγσγή ηνπ ώκνπ από όξζηα ζέζε. Ζ εθαξκνγή πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε Clinometer ε νπνία είλαη δηαζέζηκε ζε θηλεηά κε Apple 

ινγηζκηθό αιιά θαη Android. Ζ αμηνπηζηία κεηαμύ ησλ 5 αμηνινγεηώλ ήηαλ αξθεηά 

θαιή (0,72) θαη ζρεηηθά κε ηε ζύγθξηζε κε ην θιαζηθό γσληόκεηξν θαιή (0,65). 

Γελ ππήξραλ δηαδνρηθέο κεηξήζεηο (Shin  et al., 2012). Ζ θίλεζε ηεο νξηδόληηαο 

απαγσγήο παζεηηθά κόλν κειεηήζεθε από ηνπο Lim et al (2015) γηα ηελ 

αμηνιόγεζε ηεο νπίζζηαο δπζθακςίαο ζηνλ ώκν κε smartphone θαη κε ηελ 

εθαξκνγή Goniometer Pro ηεο Αpple. H κέηξεζε έγηλε ζε ύπηηα θαη πιάγηα ζέζε 

από δύν αμηνινγεηέο θαη γηα δύν κεηξήζεηο. Ζ αμηνπηζηία κεηαμύ αμηνινγεηώλ 

ήηαλ κέηξηα γηα ηελ ύπηηα ζέζε (0,79) ελώ γηα ηελ πιάγηα εμαηξεηηθή (0,94). Γελ 

ππήξμε έιεγρνο ηεο εγθπξόηεηαο απηήο ηεο εθαξκνγήο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

παξακέηξνπο (Lim et al., 2015). Σo 2015 νη Johnson et al, ζε πηινηηθή κειέηε, 

δηεξεύλεζαλ ηελ εθαξκνγή MG (magnetometer based goniometer) ε νπνία είρε 

δεκηνπξγεζεί γηα αθξηβέζηεξε κέηξεζε θαζώο αμηνινγεί θαη ζηνπο 3 άμνλεο. Ζ 

κειέηε έγηλε ζε πγηή πιεζπζκό θαη ζρεηηθά κε ηε παζεηηθή απαγσγή ζε δηάθνξεο 

ζέζεηο ζε θαζηζηή θαη ζε ύπηηα ζέζε. Τπήξμε πςειή ζπζρέηηζε γηα ηα 

απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ κε ηελ εθαξκνγή ζε ζύγθξηζε κε ην θιαζηθό 

γσληόκεηξν (CCC>0,99)  ζε όιεο ηη ζέζεηο θαη κε απόθιηζε πεξίπνπ 4ν. Ζ 

αμηνπηζηία ήηαλ πςειή γηα ηηο επαλαιακβαλόκελεο κεηξήζεηο γηα όια ηα ζεκεία 

ηεο ηξνρηάο (CCC>0,997) (Johnson et al., 2015). Oη Μejia- Hernandez (2018) 

κειέηεζαλ ηηο δύν Iphone εθαξκνγέο – GetmyRom, DrGoniometry αιιά απηή ηε 

θνξά ζε αζζελείο κε παζνινγία ζηνλ ώκν αληί ζε πγηείο (Μitchell et al., 2014). 

Μειέηεζαλ ηελ θάκςε θαη απαγσγή ζε θαζηζηή ζέζε θαη ηελ έμσ θαη έζσ ζηξνθή 

ζε ύπηηα ζέζε κε 90ν απαγσγή ώκνπ, ελεξγεηηθά θαη παζεηηθά. Tα επξήκαηα 

επίζεο έδεημαλ ηελ αμηνπηζηία θαη εγθπξόηεηα απηώλ ησλ εθαξκνγώλ αθόκα θαη 

ζε πιεζπζκό κεγαιύηεξεο ειηθίαο (46 εηώλ). πκπεξαζκαηηθά ζπκθσλνύλ κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ησλ Shin et al, 2012 θαη ηεο δηθήο καο. Από ηηο 

κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία θαη εγθπξόηεηα smartphone γηα ηε 

γσληνκέηξεζε ηνπ ώκνπ κόλν 2 αθνξνύζαλ κε πγηή πιεζπζκό κε παζνινγία 

ζηνλ ώκν (Shin et al., 2012 ; Μejia- Hernandez 2018). ε όιεο ηηο κειέηεο ε 

εγθπξόηεηα ησλ εθαξκνγώλ ειέγρζεθε κε θιαζηθό γσληόκεηξν θαη όρη κε 
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ειεθηξνληθό γσληόκεηξν.  κσο ζηε δηθή καο κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

ειεθηξνληθό γσληόκεηξν θαζώο είλαη πην εύρξεζην ζηε ρξήζε, κπνξεί λα 

θαηαγξαθεί ε αξρηθή ζέζε, είλαη επθνιόηεξν ιόγσ ειεθηξνληθήο έλδεημεο αιιά 

έρεη θαη κεξηθή δηαθνξά ζηηο κνίξεο νπόηε κπνξεί λα δείμεη θαιύηεξα 

απνηειέζκαηα ζηελ αμηνπηζηία.  

Οη θηλήζεηο θάκςεο θαη απαγσγήο έγηλαλ από θαζηζηή ζέζε αιιά νη 

θηλήζεηο έζσ θαη έμσ ζηξνθήο από ύπηηα (Lim et al., 2015 ; Johnson et al., 2015).  

Oπόηε έγηλε ε κέηξεζε ζε ζέζε 0 αιιά θαη ζε ζέζε 90ν απαγσγήο από θαζηζηή 

ζέζε θαζώο είλαη ζεκαληηθό λα πξνζαξκόδεηαη ε ζέζε αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 

ηνπ αζζελή θαη έγηλε έιεγρνο αμηνπηζηίαο όισλ ησλ θηλήζεσλ ζε θαζηζηή ζέζε 

κεηαμύ ησλ αμηνινγεηώλ. Δπηπξόζζεηα ε ρξήζε θηλεηνύ είλαη πξνηέξεκα γηα ην 

ζεξαπεπηή αιιά θαη γηα ηε ρξήζε ηνπ αζζελή ζην ζπίηη νπόηε ζα επηιερζεί κόλν 

κία ζέζε, ε θαζηζηή . ε απηή ηε ζέζε δόζεθε πξνζνρή ζηα ζεκεία εθαξκνγήο 

θαζώο θαη ζηε ζηαζεξόηεηα ηεο σκηθήο δώλεο θαη  ώζηε λα ιεθζνύλ ζσζηέο 

κεηξήζεηο. Δπηπξόζζεηα  ζε κειέηεο γσληνκέηξεζεο κε θηλεηό (Lim et al., 2015 ; 

Johnson et al., 2015 ; Shin et al., 2012) δελ έγηλε αμηνιόγεζε ηεο έθηαζεο όπσο 

έγηλε ζηε παξνύζα κειέηε κε ηελ εθαξκνγή ζην βξαρηόλην νπόηε ζα κπνξέζεη σο 

έγθπξε θαη αμηόπηζηε κέζνδνο γηα απηή ηε θίλεζε λα ρξεζηκνπνηεζεί από ηνπο 

θπζηθνζεξαπεπηέο αιιά θαη ζε κειινληηθέο κειέηεο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε ρξεζηκνπνίεζε γηα ζύγθξηζε ην ειεθηξνληθό 

γσληόκεηξν παξά ην θιαζζηθό γσληόκεηξν γηα ηε κέηξεζε όισλ ησλ θηλήζεσλ 

ηνπ ώκνπ σο gold standard όπσο ζε κειέηεο γηα ηελ άξζξσζε ηνπ ώκνπ αιιά 

θαη άιισλ πεξηνρώλ όπσο ηελ απρεληθή κνίξα , ηνλ αγθώλα, ην γόλαην θαη ηελ 

πνδνθλεκηθή (Behnoush et al., 2016 ; Werner et al.,2014 ; Shin et al.,2012 ; 

Brosseau 2001;Rome and Cowieson 1996). H ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ 

γσληνκέηξνπ γηα ηε ζύγθξηζε κε ηελ εθαξκνγή θηλεηνύ επηιέρζεθε θαζώο είλαη 

έλα αμηόπηζην εξγαιείν θαη είλαη ρξήζηκν θπξίσο ζηελ έζσ θαη έμσ ζηξνθή ζηηο 

90ν όπνπ δελ ππάξρεη θάπνην νδεγό νζηηθό ζεκείν θαη επίζεο κπνξεί λα έρεη 

κεγαιύηεξν πνζνζηό αμηνπηζηίαο ζηηο παζεηηθέο θηλήζεηο θαζώο ν ζεξαπεπηήο 

εθόζνλ έρεη ειεύζεξν ην έλα ρέξη κπνξεί λα σζήζεη ηελ άξζξσζε ζε πεξαηηέξσ 

εύξνο παζεηηθά. Δπίζεο νη κεηξήζεηο θάλεθαλ λα είλαη 3ν -5ν κεγαιύηεξεο από 
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όηη ην θιαζηθό γσληόκεηξν (Mullaney et al.,2010)  νπόηε ζα έπξεπε λα 

αμηνινγεζεί θαη απηό ζε ζύγθξηζε κε ηελ εθαξκνγή ζην θηλεηό.  

Ζ ζέζε αμηνιόγεζεο ηνπ αζζελή γηα όιεο ηηο θηλήζεηο ήηαλ ε θαζηζηή ελώ 

ζε παξόκνηεο κειέηεο ε αμηνιόγεζε κε θηλεηό γηλόηαλ ζηελ ύπηηα ζέζε γηα ηελ 

αμηνιόγεζε ηεο έζσ θαη έμσ ζηξνθήο (Mitchell et al,2014; Shin et al., 2012) αιιά 

ε αμηνιόγεζε ηνπ εύξνπο  ησλ ζηξνθώλ κπνξεί επίζεο λα γίλεη θαη από θαζηζηή 

ζέζε (Cools et al.,2014). Ζ ζέζε απηή επηιέρζεθε σο πξσηόηππε γηα ηελ 

εθαξκνγή θηλεηνύ  θαζώο ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ αζζελή είλαη πην εύθνιν γηα ηνλ 

ζεξαπεπηή λα κελ ππάξρεη αιιαγή ζέζεσλ. Ζ επηινγή απηή έγηλε επηπξόζζεηα 

γηαηί ζηε ζσζηή θαζηζηή ζέζε έρεη θαλεί πσο ππάξρεη βειηησκέλε ζσζηή ζέζε 

ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη πσο κπνξεί λα βειηηώζεη θαη ην εύξνο θίλεζεο ηνπ ώκνπ 

ζε αζζελείο κε ζύλδξνκν πξόζθξνπζεο γηα ηε θάκςε (Βullock, Foster and 

Wright,2005). 

Δίλαη ζεκαληηθό γηα ηνλ αζζελή γηαηί κπνξεί λα αμηνινγήζεη θαη κόλνο ηνπ 

ηε θίλεζε ζην ζπίηη ώζηε λα έρεη άκεζε αλαηξνθνδόηεζε γηα ηελ εμέιημή ηνπ θαη 

γηα ην θαζνξηζκό ηνπ πξνγξάκκαηόο ηνπ ζην ζπίηη. Ο ζεξαπεπηήο κε ηε ρξήζε 

εθαξκνγήο κπνξεί λα ηξαβήμεη θσηνγξαθίεο ώζηε λα κπνπλ ειεθηξνληθά ζην 

ηζηνξηθό  γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο πνξείαο ηνπ. Μπνξεί λα ηηο δείμεη ζηνλ αζζελή 

ώζηε λα θαηαλνήζεη ηελ αιιαγή θαη λα ηνλ βνεζήζεη θαη ζε ςπρνινγηθό επίπεδν 

ηδηαίηεξα ζε θαηαζηάζεηο κε ρξνληόηεηα ηνπ πόλνπ (Ferriero et al.,2014 ; Ludwig 

and Kabat-Zinn, 2008).    

Οη θηλήζεηο γηα ηελ άξζξσζε ηνπ ώκνπ ζε επίπεδν αμηνπηζηίαο κεηαμύ ησλ 

κεηξήζεσλ είλαη ζε πςειό επίπεδν παξόκνην ζπγθξίλνληαο κε ηηο ππόινηπεο 

κειέηεο (Kobler et al.,2011; Yan et al., 2013 ; Hernades et al.,2018) εθηόο από ηηο 

θηλήζεηο ησλ ζηξνθώλ ζε 90ν αιιά θαη ηεο έθηαζεο πνπ βξίζθνληαη ζε θαιό 

επίπεδν (<0,74). 

Δπηπξόζζεηα ε θίλεζε ηεο έθηαζεο κε ηελ εθαξκνγή θηλεηνύ δελ είρε 

αμηνινγεζεί γηα ηελ αμηνπηζηία κεηαμύ αμηνινγεηώλ θαη κεηξήζεσλ θαη κέζα από 

ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε θάλεθε πσο είλαη ζε θαιό επίπεδν όπσο θαη ε θίλεζε 

ηεο έζσ ζηξνθήο από 90ν απαγσγήο ηδηαίηεξα ζηηο παζεηηθέο θηλήζεηο. Ζ 
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κεησκέλε απηή αμηνπηζηία παξόια απηά ζε ζρέζε κε ηελ εμαηξεηηθή ησλ 

ππνινίπσλ θηλήζεσλ κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ε θίλεζε ηεο έζσ 

ζηξνθήο θαζνξίδεηαη από ηνλ αμηνινγεηή κε ηε κε πξνβνιή ηνπ ώκνπ – 

ζηαζεξνπνίεζε σκνπιάηεο όπνπ θάζε θνξά κπνξεί λα είλαη ππνθεηκεληθό, ελώ 

ζηελ έμσ ζηξνθή απηό δε ζπκβαίλεη (Cools et al.,2014). Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηελ 

έθηαζε πνπ πεξηνξίδεηαη κέρξη ην όξην πνπ κπνξεί ν αζζελήο λα αληηξξνπήζεη κε 

θάκςε ηνπ θνξκνύ ηνπ (Riddle, Rothstein and Lamb, 1987).  

Ζ αμηνπηζηία κεηαμύ ησλ αμηνινγεηώλ είλαη κέηξηα ζπκθσλώληαο κε ηηο 

ππόινηπεο κειέηεο γηα ηηο θηλήζεηο ηνπ ώκνπ παξόιν πνπ νη αμηνινγεηέο είραλ 

πνιύ θαιή εκπεηξία θαη εθπαίδεπζε ζηε γσληνκέηξεζε (Kobler er al., 2011; 

Cadogan et al., 2011; Hernandez et al., 2018) νπόηε πξνηείλεηαη πσο ηελ 

αμηνιόγεζε ηνπ αζζελή ζα πξέπεη λα ηελ εθηειεί θάζε θνξά ν ίδηνο ζεξαπεπηήο 

ώζηε λα ππάξρεη πςειή ζπκθσλία ζηελ εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ άξα θαη 

ζηε βέιηηζηε δεκηνπξγία ηνπ πιάλνπ απνθαηάζηαζεο. 

εκαληηθό είλαη όηη αμηνινγήζεθαλ όρη κόλν νη ελεξγεηηθέο αιιά θαη νη 

παζεηηθέο θηλήζεηο όπνπ θάλεθε πσο ε εθαξκνγή θηλεηνύ Clinometer Pro κπνξεί 

λα είλαη ρξήζηκε θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο όπσο έδεημε θαη ε κειέηε ησλ 

Hernandez et al.,2018 αιιά ζρεηηθά κε άιιεο εθαξκνγέο ζην θηλεηό  όπσο ε 

DrGoniometer θαη ε GetmyRom.  Ζ εθαξκνγή είλαη ρξήζηκε ζηελ αμηνιόγεζε 

ROM αηόκσλ κε ΠΠ δηόηη ν θαζνξηζκόο ηνπ επηπέδνπ θίλεζεο ηνπ άλσ άθξνπ 

αιιά θαη ηνπ ξπζκνύ ηεο σκνπιάηεο είλαη θαζνξηζηηθόο γηα ηε δεκηνπξγία 

πιάλνπ ζεξαπείαο. 

Πξάγκαηη ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ππάξρεη εγθπξόηεηα ηεο 

εθαξκνγήο Clinometer Pro ζε ζύγθξηζε κε ην ειεθηξνληθό γσληόκεηξν ζε 

εμαηξεηηθό επίπεδν (ICC= >75) ζπκθσλώληαο κε ηνπο Werner et al, 2014 oη 

νπνίνη έδεημαλ εγθπξόηεηα γηα ηελ ίδηα εθαξκνγή θαη ζε αζζελείο κε 

αξζξνπιαζηηθή ώκνπ γηα ηηο παζεηηθέο θαη γηα ηηο ελεξγεηηθέο θηλήζεηο αιιά ζε 

ζύγθξηζε κε ην θιαζηθό γσληόκεηξν. Δπίζεο ππήξμε ην θηλεηό απνδείρζεθε πσο 

είλαη έλα έγθπξν κέζν θαη γηα ηε κέηξεζε ηεο άλσ ζηξνθήο ηεο σκνπιάηεο θάηη 

ην νπνίν δελ είρε ειερζεί κέρξη ηώξα ζηελ αξζξνγξαθία. 
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Πεξηνξηζκνί 

 

Πεξηνξηζκνί ζηελ έξεπλα ήηαλ πσο νη αζζελείο έπξεπε λα κπνξνύλ λα 

εθηειέζνπλ θίλεζε 90ν απαγσγήο θαη 135ν αλύςσζεο πξάγκα ην νπνίν δε 

κπνξεί λα ζπκβεί ζε όια ηα ζηάδηα ηεο παζνινγίαο ιόγσ πόλνπ θαη 

δπζιεηηνπξγίαο, νπόηε αλαιόγσο ζα πξνζαξκνζηεί θαη ε θίλεζε. 

Ζ ρξήζε εθαξκνγήο θηλεηνύ έπξεπε λα γίλεη δηαηεξώληαο ζπλερόκελε 

επαθή θηλεηνύ κε ην βξαρηόλην ηνπ αζζελή κέζσ πεξηρεηξίδαο πνπ ηνπνζεηείηαη 

ην θηλεηό. Δάλ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλέρεηα θαη ηδηαίηεξα από άηνκν ζε άηνκν ηόηε 

ππάξρνπλ ζέκαηα πγηεηλήο (Tekerekoǧlu et al.,2011) νπόηε ν θάζε αζζελήο ζα 

πξέπεη λα έρεη δηθή ηνπ ή θαη αλ γίλεηαη λα είλαη δπλαηή ε πιύζε ηεο. Ηδηαίηεξα 

πξνζεθηηθνί ζα πξέπεη λα είλαη θαη νη επηζηήκνλεο πγείαο ζε λνζνθνκεηαθνύο 

ρώξνπο θαη θέληξα κε ηε ρξήζε ησλ ηειεθώλσλ θαζώο κπνξεί λα κεηαθέξνπλ 

κηθξόβηα (Ustun and Cihangiroglu, 2012). 

ρεηηθά κε ηε ζήθε ηνπ θηλεηνύ ππάξρεη θίλδπλνο λα γιηζηξήζεη, λα 

ραιαξώζεη θαη λα κεηαθηλεζεί από ηε ζέζε ηνπ νπόηε ζθνπόο είλαη ν ζεξαπεπηήο 

λα είλαη πξνζεθηηθόο. Ζ ηνπνζέηεζή ηεο επίζεο κπνξεί λα δηαθέξεη αλάινγα κε 

ην ζρήκα ηνπ άλσ άθξνπ ηνπ αζζελή, ηε κπτθή ηνπ κάδα θαη ηνλ ιηπώδεο ηζηό 

νπόηε θαη εδώ ν ζεξαπεπηήο πξέπεη λα δώζεη πξνζνρή ζηα αλαηνκηθά νδεγά 

ζεκεία θαη λα πξνζαξκόζεη ηε ζήθε αλαιόγσο (Miliani et al.,2014). 

Οη αμηνινγεηέο είραλ αξθεηά ρξόληα θιηληθή εκπεηξία θαη εμεηδίθεπζε ζηε 

κπνζθειεηηθή ζεξαπεία θαζώο θαη θαιή εθπαίδεπζε ζηε δηαδηθαζία ησλ 

κεηξήζεσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. Δάλ ππήξρε ιηγόηεξε εκπεηξία θαη 

εθπαίδεπζε ηόηε πηζαλώο ηα απνηειέζκαηα λα ήηαλ δηαθνξεηηθά. Οπόηε 

πξνηείλεηαη νη ζεξαπεπηέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην θηλεηό σο κέζσ 

αμηνιόγεζεο πξέπεη λα έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηεο κεηξήζεηο πξώηα κε ην 

ειεθηξνληθό γσληόκεηξν θαη λα επηβεβαηώζνπλ ηε κεζνδνινγία ηνπο ζηε 

ςειάθεζε θαη ζηε ζσζηή ηνπνζέηεζε θαη λα βεβαησζνύλ γηα ηε ρξήζε ηνπ 

θηλεηνύ ζε πγηή άηνκα πξηλ εθαξκόζνπλ ηηο κεηξήζεηο ζηνπο αζζελείο ηνπο. 
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Ο θαζνξηζκόο ηεο ζεηξάο ησλ κεηξήζεσλ ησλ θηλήζεσλ γηα θάζε εξγαιείν 

ήηαλ θαζνξηζκέλνο γηα λα ππάξρεη ζπλνρή όπσο γίλεηαη θαη ζηελ αμηνιόγεζε 

εύξνπο ζηε θιηληθή πξάμε, νπόηε ε αιιαγή ηεο ζεηξάο απηήο κπνξεί λα 

δηαθνξνπνηήζεη ηα απνηειέζκαηα. 

Πξνηάζεηο 

 

Πξνηείλεηαη ζε κειινληηθή έξεπλα αζζελείο κε ΠΠ λα θαηαγξάςνπλ 

κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ θηλεηνύ ην ROM γηα ηηο θηλήζεηο ηνπ ώκνπ ηνπο θαη λα 

ειεγρζεί ε αμηνπηζηία κεηαμύ ησλ κεηξήζεσλ θαζώο θαη αλ όλησο ε θαηαγξαθή 

ηνπ αζζελή ζην ζπίηη κε ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο σο κέζν ‗απηό-αμηνιόγεζεο‘ 

είλαη έγθπξε θαη όρη κόλν ε ρξήζε από ηνλ ζεξαπεπηή. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

 

Ζ ρξήζε ηνπ θηλεηνύ κε εθαξκνγή θιηζηόκεηξνπ γηα ηελ κέηξεζε ηεο άλσ 

ζηξνθήο ηεο σκνπιάηεο θαηά ηελ αλύςσζε ηνπ άλσ άθξνπ κπνξεί λα είλαη κία 

αμηόπηζηε θαη έγθπξε κέζνδνο ζε αζζελείο κε ΠΠ. Οη κεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηε 

θίλεζε ηνπ ώκνπ κε ηε ρξήζε εθαξκνγήο θιηζηόκεηξνπ κπνξεί λα γίλεη κε 

αμηόπηζηία εγθπξόηεηα γηαπηό ην είδνο ησλ αζζελώλ θαη από ηελ θαζηζηή ζέζε. Ο 

αζζελήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην θηλεηό θαη γηα ηελ αμηνιόγεζή ηνπ ζην 

ζπίηη ν ίδηνο, ην νπνίν κπνξεί λα κειεηεζεί κειινληηθά. Καηαιεθηηθά ην θηλεηό 

κπνξεί λα είλαη έλα εξγαιείν κέηξεζεο ζηα ρέξηα ηνπ ζεξαπεπηή κε κηθξό θόζηνο, 

εύθνιν ζηε ρξήζε, αμηόπηζην θαη έγθπξν γηα ηε κέηξεζε ηνπ εύξνπο θίλεζεο ζηνλ 

ώκν ελεξγεηηθά θαη παζεηηθά θαη γηα ηε θίλεζε ηεο σκνπιάηελο 

Οπόηε ζηα πιαίζηα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, γηα ηελ επίδξαζε ηεο 

ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο θαη ΜΠΑ κε εξγαιεία γηα δπζθηλεζία ζε αζζελείο κε πόλν 

ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ, ήηαλ ζεκαληηθή απηή ε κειέηε γηαηί ε 

γσληνκέηξεζε κέζσ θηλεηνύ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εγθπξν θαη αμηόπηζην 

εξγαιείν γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ ROM ηεο άλσ ζηξνθήο ηεο σκνπιάηεο θαη ησλ 

θηλήζεσλ ηεο γιελνβξαρηόληαο άξζξσζεο (Κεθάιαην 4.4.).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4.4. 

H επίδξαζε ηεο ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο θαη κπνπεξηηνληαθήο 

απειεπζέξσζεο κε εξγαιεία γηα ηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο ζε αζζελείο κε 

πόλν ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

ρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ θπζηθνζεξαπεπηηθώλ παξεκβάζεσλ 

ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο επηθεληξσκέλε ζηελ σκνπιάηε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ζε  

πόλνπ ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ζηξνθέσλ  θαη ύπαξμε δπζθηλεζίαο σκνπιάηεο 

ζηα πιαίζηα απηήο ηεο δηαηξηβήο έγηλε ε ζπζηεκαηηθή αλαζθόπεζε (Κεθάιαην 2). 

ηε ζπζηεκαηηθή απηή αλαζθόπεζε  βξέζεθαλ 6 RCTs (Σurgut et al., 2017 ; 

Aytal et al., 2015 Moezy et al. 2014; Shah et al., 2014; Struyf et al., 2012; Bakurt 

et al., 2012). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο νη αζθήζεηο επηθεληξσκέλεο ζηελ 

σκνπιάηε ζηνρεύνπλ ζηε βειηίσζε ηεο κπηθήο ηζνξξνπίαο γηα ηε δηόξζσζε ηεο 

δπζθηλεζίαο πνπ είλαη παξνύζα. Οη αζθήζεηο κπνξεί λα είλαη αλνηρηήο θαη 

θιεηζηήο θηλεηηθήο αιπζίδαο, ιόγσ εηεξνγέλεηαο δε κπνξνύκε  λα νδεγεζνύκε ζε 

αζθαιή απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηε δνζνινγία θαη ηύπν ηεο άζθεζεο αιιά 

κπνξεί λα εθαξκνζηνύλ γηα 2 ή 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη ε πεξίνδνο θπκαίλεηαη 

από 4-12 εβδνκάδεο (Σurgut et al., 2017; Aytal et al., 2015 Moezy et al. 2014; 

Shah et al., 2014; Struyf et al., 2012; Bakurt et al., 2012). Οη αζθήζεηο κε 

επηθέληξσζε ζηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο σκνπιάηεο εθαξκόδνληαη κε 

πξννδεπηηθόηεηα γηα ηνπο κύεο ηεο σκηθήο δώλεο θπξίσο ηεο θάησ θαη κέζεο 

κνίξα ηξαπεδνεηδνύο, ηνπ πξόζζηνπ νδνλησηνύ θαη ησλ ξνκβνεηδώλ αιιά δελ 

ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο επαλαιήςεηο. εκαληηθό θνκκάηη απνηειεί ε εθαξκνγή 

δηαηάζεσλ γηα ηελ αλαραίηεζε ηεο άλσ κνίξαο ηξαπεδνεηδνύο, αλειθηήξα, γηα ηελ 

επθακςία ηνπ κείδσλ θαη ειάζζσλ ζσξαθηθνύ θαη ηνπ νπηζζίνπ ηκήκαηνο ηνπ 

ζύιαθα ηνπ ώκνπ (Σurgut et al., 2017; Aytal et al., 2015; Moezy et al. 2014; Shah 

et al., 2014; Struyf et al., 2012; Bakurt et al., 2012). Οη αζθήζεηο ζηαζεξνπνίεζεο 

θαίλεηαη λα βειηηώλνπλ ην πόλν θαη ηε ιεηηνπξγηθόηεηα. Γελ έρεη δηεμαρζεί κειέηε 

γηα ην ζπλδπαζκό κε ηερληθέο κπνπεξηηνληαθήο απειεπζέξσζεο νη νπνίεο ζε 
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άιιεο κειέηεο καδί κε άζθεζε ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ηεο θηλεηηθήο 

δπζιεηηνπξγίαο (Laudner et al, 2014; Ζeinecke et al., 2014; Tsepis, 2016; 

Fousekis, 2016) (Κεθάιαην 1). 

Πξαγκαηνπνηήζεθε κειέηε ηεο ζηάζεο θαηη ησλ πεπνηζήζεσλ γηα ηε 

δπζθηλεζία σκνπιάηεο (Κεθάιαην 4.1.) γηα ηηο θιηληθέο εθαξκνγέο γηα ηε 

δπζθηλεζία ηεο σκνπιάηεο ώζηε λα δηεξεπλεζνύλ ηα κέζα αμηνιόγεζεο θαη νη 

ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θιηληθά γηα λα ζπλζέζνπλ 

πηζαλά εξσηήκαηα πνπ δελ έρνπλ αμηνινγεζεί ζηελ αξζξνγξαθία. Ζ εξεπλεηηθή 

κειέηε γηα ηηο πεπνηζήζεηο θαη ζηάζε ησλ Κύπξησλ θπζηθνζεξαπεπηώλ  

(Κεθάιαην 4.1.)  πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηε δπζθηλεζία σκνπιάηε. Βξέζεθε πσο 

νη θπζηθνζεξαπεπηέο αμηνινγνύλ θαηά 99% γηα δπζθηλεζία σκνπιάηεο  θαη 

πηζηεύνπλ θαηά 96,3% πσο κε ηε δηαρείξηζε ηεο ζα επηδξάζνπλ ζηε 

ζπκπησκαηνινγία ηνπ ώκνπ.  Eπίζεο ζηε κειέηε γηα ηηο ζηάζεηο θαη πεπνηζήζεηο 

ησλ θπζηθνζεξαπεπηώλ ε ζεξαπεπηηθή άζθεζε επηθεληξσκέλε ζηελ σκνπιάηε 

ηελ εθαξκόδνπλ  2 θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη γηα δηάξθεηα 10-15 ζπλεδξηώλ ζε 

αζζελείο κε δπζθηλεζία σκνπιάηεο ελώ νη δηαηάζεηο καδί κε ηε ιεηηνπξγηθή 

άζθεζε ζπλήζσο 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη πεξηζζόηεξν. Μέξνο ηεο 

ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο αλέθεξαλ πσο είλαη θαη νη ηερληθέο καιαθώλ κνξίσλ 

όπσο ε ιύζε κπνπεξηηνληαθώλ ζεκείσλ – Trigger points δηα ρεηξόο αιιά θαη κε 

μεξή βειόλα θαζώο θαη ε κπνπεξηηνλταθή απειεπζέξσζε (ΜΠΑ) κε ηε ρξήζε 

εξγαιείσλ όπσο Ergon θαη IASTM.  ύκθσλα κε ηελ αλαζθόπεζε αξζξνγξαθίαο 

νη ηερληθέο καιαθώλ κνξίσλ βνεζνύλ ζηε ιεηηνπξγηθόηεηα ζε αζζελείο κε 

ζύλδξνκν πξόζθξνπζεο (Senbursa et Atay, 2007), θαη αθόκα ζε ζπλδπαζκό κε 

θηλεηηθό έιεγρν γηα δπζηθηλεζία σκννπιάηεο κπνξεί λα κεηώζεη ηνλ πόλν αιιά ε 

κειέηε απηή ήηαλ πεξηπησζηαθή (Moura et al, 2016). Δπίζεο κπνξεί λα βνεζήζεη 

ζε δπζθηλεζία σκνπιάηεο θαη ζαλ κνλνζεξαπεία (Nowotny et al., 2018). Oη 

ηερληθέο κε ηα εξγαιεία ζύκθσλα κε ηελ αλαζθόπεζή κπνξνύλ λα έρνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό απνηέιεζκα ζηε βειηίσζε ηνπ εύξνπο θίλεζεο ζηνλ ώκν ζε 

αζιεηέο κε ρξήζε άλσ άθξνπ πάλσ από ηελ θεθαιή (Laudner et al, 2014; 

Ζeinecke et al., 2014; Tsepis, 2016 ; Fousekis, 2016).  Οπόηε ε ΜΠΑ είλαη κία 

ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο θύπξηνπο θπζηθνζεξαπεύηέο (Κεθάιαην 
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4.1. ) γηα ηε δηαρείξεζε αζζελώλ κε δπζθηλεζάη σκνπιάηεο. Δπίζεο θάλεθε ζηελ 

αλαζθόπεζε ηεο αξζξνγξαθίαο (Κεθάιαην 2) πσο είλαη κία ηερληθή πνπ κπνξεί 

λα βειηηώζεη ηε κπηθή ηζνξξνπία κέζσ ηεο βειηίσζεο ειαζηηθόηεηαο ησλ κπώλ 

αιιά δελ έρεη δηεξεπλεζεί ζε ζπλδπαζκό κε ζεξαπεπηηθή άζθεζε ζε αζζελείο κε 

δπζθηλεζία θαη ΠΠ.  

 Ζ κέζνδνο κπνπεξηηνλταθήο απειεπζέξσζεο ινηπόλ θαη ε ζεξαπεπηηθή 

άζθεζε επηθελησκέλε ζηελ σκνπιάηε κπνξεί λα είλαη έλα ζεξαπεπηηθό ζρήκα 

πνπ λα ζπκβάιεη ζηε δηαρείξηζε ηεο ζπκπησκαηνινγίαο ζε ΠΠ θαη δπζθηλεζία 

σκνπιάηεο. Παξόια απηά όκσο δελ έρεη γίλεη ζρεηηθή θιηληθή κειέηε γηα ην αλ 

ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό απνηέιεζκα ζηε κείσζε πόλνπ θαη βειηίσζε 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ζε ηέηνην πιεζπζκό θαη ζα πξέπεη λα κειεηεζεί.  

θνπόο επηκέξνπο ζηόρνη θαη ζεκαληηθόηεηα ηεο θιηληθήο κειέηεο:  H επίδξαζε 

ηεο ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο θαη κπνπεξηηνληαθήο απειεπζέξσζεο κε εξγαιεία γηα 

ηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο ζε αζζελείο κε πόλν ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ 

ζηξνθέσλ 

 

θνπόο ηεο ηπραηνπνηεκέλεο θιηληθήο κειέηεο ήηαλ ε  αμηνιόγεζε 

πξνγξάκκαηνο  κε ζεξαπεπηηθή άζθεζε επηθεληξσκέλε ζηελ σκνπιάηε  καδί κε 

δηαηάζεηο θαη ζε ζπλδπαζκό κε κπνπεξηηνλταθή απειεπζέξσζε ζε άηνκα κε 

δπζθηλεζία σκνπιάηεο θαη ΠΠ. Διέγρζεθε ε επίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζηνλ πόλν, ζηε δπζθηλεζία ηεο σκνπιάηεο, ζηε θίλεζε ηνπ επεξεαζκέλνπ άθξνπ 

θαη ζηε ζέζε θαη ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο σκηθήο δώλεο. Δπίζεο κειεηήζεθε ε ζέζε 

ηεο Α.Μ... θαη Θ.Μ..., ε ζέζε ηνπ ώκνπ θαη ε δύλακε  ησλ κπώλ ηεο 

γιελνβξαρηόληαο άξζξσζεο θαη ηεο σκνπιαηνζσξαθηθήο δηάξζξσζεο  

Δπηπιένλ ζηόρνη ήηαλ εάλ ν ζπλδπαζκόο ησλ αζθήζεσλ γηα ηε 

δπζθηλεζία σκνπιάηεο κε δηαηάζεηο έρεη θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε 

ζπλδπαζκό καδί κε ΜΠΑ ή όρη. Δπίζεο δηεξεπλήζεθε εάλ ην πξόγξακκα 

εξγνλνκίαο θαη παξαθνινύζεζεο πξνγξάκκαηνο ζην ζπίηη είρε εμίζνπ ίδηα 

απνηειέζκαηα κε ηε θπζηθνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε κε επίβιεςε.  
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Ζ ηπραηνπνηεκέλεο θιηληθήο κειέηεο γηα ηελ επίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

επηθεληξσκέλεο ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο θαη ΜΠΑ γηα δπζθηλεζία σκνπιάηεο θαη 

ΠΠ ήηαλ ζεκαληηθή γηαηί ηα απνηειέζκαηα  καο νδήγεζαλ ζε θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο ζρεηηθά κε ην ζεξαπεπηηθό ζρήκα γηα ηε θαιύηεξε δηαρείξεζε απηώλ 

ησλ αζζελώλ ζηε θιηληθή πξαθηηθή. 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

Γείγκα   

Σξόπνο ζπγθέληξωζεο δείγκαηνο, κέγεζνο θαη πεηξακαηηθόο ζρεδηαζκόο 

 

Γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ αηόκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

αλαξηήζεθε αλαθνίλσζε κε ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ βαζηθνύ εξεπλεηή θαη ην 

ζθνπό ηεο παξέκβαζεο, ζην ρώξν ηνπ πξνγξάκκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο θαη ζε 

δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ ΔΠΚ. Δπίζεο έγηλε ελεκέξσζε κέζσ ειεθηξνληθνύ 

κελύκαηνο ζε όιν ην πξνζσπηθό θαη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ ΔΠΚ. Δηδνπνηήζεθε ν 

ζύιινγνο Φπζηθνζεξαπεπηώλ Κύπξνπ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ώζηε λα 

ελεκεξώζνπλ έπεηηα ην θνηλό θαη ηνπο θαηλνύξγηνπο αζζελείο πνπ είραλ 

παξαπεκθζεί ζε απηνύο γηα ηπρόλ εζεινληέο. Οη εζεινληέο ύζηεξα από 

επηθνηλσλία καδί κε ην βαζηθό εξεπλεηή ελεκεξώζεθαλ πξνθνξηθά γηα ηε 

δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο.  

ηε ζπλέρεηα ηνπο δεηήζεθε λα απαληήζνπλ γηα ην αλ δέρνληαη ή όρη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε απηή. Δθόζνλ δέρζεθαλ έγηλαλ νη εξσηήζεηο απνθιεηζκνύ όπσο 

παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. ηε πεξίπησζε πνπ απάληεζαλ ζεηηθά 

ζπιιέρζεθαλ ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη δόζεθε  έλα ελεκεξσηηθό θπιιάδην 

(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ)  γηα ηε δηαδηθαζία ηεο κέηξεζεο θαη νξίζηεθε ε εκεξνκελία γηα 

ην πξώην ξαληεβνύ. Σελ εκέξα ηεο κέηξεζεο αμηνινγήζεθαλ πεξαηηέξσ γηα ην 

αλ ηεξνύλ ηα θξηηήξηα εηζαγσγήο ζηε κειέηε θαη αλ λαη ηόηε ζπκπιήξσζαλ ην 

έληππν ζπλαίλεζεο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ) γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο. Έπεηηα ιύζεθαλ 
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ηπρόλ απνξίεο πνπ είραλ. Αθνινύζσο πξαγακηνπνηήζεθε ε δηαδηθαζία ηεο 

κέηξεζεο θαζώο θαη ην πξόγξακκα παξέκβαζεο.  

Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο πνπ ρξεηάζηεθε έρεη ππνινγηζηεί κε ην 

πξόγξακκα G*Power 3.1.9.4.. Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ANOVA γηα ηα ηξία 

group θαη ζύκθσλα κε ηνπο Turgut et al,2017. κε παξόκνηα κέηξα έθβαζεο γηα 

ηππηθό ζθάικα a 5% κε ζηαηηζηηθό power 80% θαη ζε 15%-20% πηζαλόηεηα 

dropout ζα είλαη απαξαίηεην δείγκα ην ιηγόηεξν 36 αηόκσλ.  

Κξηηήξηα Δηζόδνπ ζην δείγκα 

 

Σα άηνκα έπξεπε λα ήηαλ ελήιηθεο >18 εηώλ. Δκθάληδαλ ζεκεηνινγία θαη 

ζπκπησκαηνινγία πόλνπ ζρεηηδόκελνπ κε πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ ε νπνία 

επηβεβαηώζεθε κε ππνθεηκεληθή θαη αληηθεηκεληθή αμηνιόγεζε ηνπ ώκνπ (Petty, 

2011) θαη ύπαξμε δπζθηλεζίαο σκνπιάηεο. Σα άηνκα είραλ παξαπεκπηηθό από 

ηαηξό δεκόζηνπ ή ηδησηηθνύ ζπζηήκαηνο πγείαο. 

πγθεθξηκέλα ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ηα εμήο:  

 Θα πξέπεη λα ππήξρε πόλνο ζηνλ ώκν, εληνπηζκέλνο ζηε πεξηνρή ηνπ 

αθξσκίνπ (Lewis et al., 2016) 

 Ο πόλνο ρεηξνηέξεπε κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ άλσ άθξνπ πάλσ από ηε 

θεθαιή (Leong et al., 2017) 

 Ζ έληαζή ηνπ ζα πξέπεη πόλνπ γηα ηνπο αζζελείο κε ΠΠ λα ήηαλ 2-8 /10  

ζηε θιίκαθα VAS    (Αytar et al., 2015 ; Turgut et al., 2017) 

 Ζ δηάξθεηα ησλ ζπκπησκάησλ ήηαλ πέξα ησλ 4 εβδνκάδσλ (Moezy et al., 

2014) ώζηε λα κελ ππάξρεη επεξεζηζηόηεηα.    

 Αλαπαξαγσγή ή ρεηξνηέξεπζε πόλνπ, ή αδπλακία ζε αληίζηαζε ησλ 

θηλήζεσλ ηδηαίηεξα ηεο ηζνκεηξηθήο απαγσγήο θάκςεο θαη έμσ ζηξνθήο  

πνπ ζεκαηνδνηεί ην ΠΠ (Shah et al., 2014;Moezy et al., 2014 ; Aytal et 

al., 2015) 
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 3 δνθηκαζίεο ζεηηθέο  Γνθηκαζία επώδπλνπ ηόμνπ, ,  Νeer test, Kennedy – 

Hawkins  (Carr et al.,2012 ; Littlewood et al., 2012 ;  Diercks et al.,2014 ; 

Turgut et al., 2017 ; Aytal et al., 2015)  

 Δπαηζζεζία θαη πόλν ζηε ςειάθεζε ηνπ ηέλνληα ηνπ πεηάινπ ζηξνθέσλ 

(Μνezy et al., 2014) 

 Aμηνιόγεζε θαη ζεηηθή δνθηκαζία Scapular Dyskinesis test (McClure et al., 

2009 ; Tate et al., 2009). 

Κξηηήξηα απνθιεηζκνύ   

 

Σα άηνκα εάλ παξνπζίαδαλ ή είραλ θάπνηα ζεκεία από ηα παξαθάησ 

απνθιείζηεθαλ από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα. 

 Ηζηνξηθό, ρεηξνπξγείνπ, εμαξζξήκαηνο ή αζηάζεηαο ζηελ άξζξσζε ηνπ 

ώκνπ, νπνηαδήπνηε άιιε πάζεζε πιελ απηήο πνπ έρεη ήδε αλαθεξζεί. 

 Μνξθνινγία αθξσκίνπ ηύπνπ ΗΗΗ ( Aydin et al., 2011) ζε πεξίπησζε πνπ 
ππήξρε αληίζηνηρε έθζεζε θαη εξγαζηεξηαθή εμέηαζε από ηαηξό. 

 Μεγάιε ξήμε πεηάινπ ζηξνθέσλ (Bedi et al., 2010) 

 Ρήμε δηθεθάινπ βξαρηνλίνπ (Shah et al., 2018) 

 Οπνηαδήπνηε εθθπιηζηηθή πάζεζε ζηε πεξηνρή ηνπ ώκνπ (Spiegl et al.,  
2016) 

 Άιιε λεπξνκπνζθειεηηθή πάζεζε π.ρ. απρελαιγία θαη ζπκπηώκαηα     
νθεηιόκελα ή ζρεηηθά κε ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε (Μitcell et al., 2018) 

Νεπξνινγηθή δηαηαξαρή (π.ρ. ύπαξμε κνπδηάζκαηνο, ξηδνπάζεηα)     (Mueller 
et al., 2017)         

 Μεηαβνιηθή λόζν ή Ρεπκαηνινγηθή πάζεζε (Trail et al., 2002 ; Mueller et 
al., 2018) 

 Άηνκα πνπ έιαβαλ ηαηξηθή ζεξαπεία (π.ρ. ελέζηκε ζεξαπεία) ή       
θπζηθνζεξαπεία (Σurgut et al.,    2017 ; Aytal et al., 2015) 

 Δγθπκνζύλε (Olson et al., 2009) 
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 Λήςε θαξκάθσλ αλαιγεηηθώλ θαη αληηθιεγκνλώδε (Σurgut et al.,    2017 ; 

Aytal et al., 2015) 

Δπίζεο απνθιείζηεθαλ άηνκα κε ηηο εμήο παζνινγίεο πνπ είλαη 

αληελδείμεηο γηα ηελ εθαξκνγή ΜΠΑ (Cheatham et al., 2019) γηαηί ε εθαξκνγή 

ΜΠΑ κπνξνύζε λα δεκηνπξγήζεη πεξαηηέξσ βιάβε: 

 Θξαύζεηο δέξκαηνο, αλνηρηέο πιεγέο, δεξκαηηθέο παζήζεηο 

 Καξθίλνο 

 Οζηενπόξσζε ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην 

 νβαξέο θαξδηαγγεηαθέο δηαηαξαρέο, πξνβιήκαηα λεθξηθνύ ζπζηήκαηνο 

θαη αηκνπνηεηηθνύ 

 Μεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο δηαβήηεο θιπ 

 Φάξκαθα πνπ επεξεάδνπλ ηελ πεθηηθόηεηα ηνπ αίκαηνο (Cheatham et 

al.,2019) 

 Tπραηνπνίεζε 

 

Ο δηαρσξηζκόο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο νκάδεο πνπ έιαβαλ ηηο 

δηαθνξεηηθέο παξεκβάζεηο έγηλε κε ηπραία επηινγή κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

GraphPad Software  (www.graphpad.com) γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο θαηαλνκήο 

ησλ αηόκσλ ζε 3 δηαθνξεηηθά group (Suresh et al., 2011). Γεκηνπξγήζεθαλ δύν 

νκάδεο παξέκβαζεο (Α, Β) θαη κία κε αζθήζεηο ζην ζπίηη (Γ). Κάζε άηνκν έρεη ηελ 

ίδηα πηζαλόηεηα λα ιάβεη έλα από ηα ηξία ζεξαπεπηηθά ζρήκαηα. Ζ θαηαλνκή ησλ 

αηόκσλ ηεο κειέηεο ζηα δηάθνξα ζθέιε έγηλε  θαηά ηξόπν πνπ νη δηαθνξέο 

κεηαμύ ησλ ζθειώλ λα νθείινληαη ζηελ ηύρε. 

 Tύθισζε – Θεξαπεπηέο – Αμηνινγεηήο 

 

Έλαο αμηνινγεηήο (Π.Γ.) ζύιιεμε ηα δεδνκέλα ησλ αζζελώλ πξηλ θαη κεηά 

ηε παξέκβαζε. Έγηλε θσδηθνπνίεζε ώζηε λα δηαηεξεζεί ε αλσλπκία ησλ 

ζπκκεηερόλησλ θαη δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νλνκαηεπώλπκα. Γηαθνξεηηθά άηνκα 

(Α.Ε.Υ., Π.Ρ.), επαγγεικαηίεο θπζηθνζεξαπεπηέο εγγεγξακκέλνη ζην Παγθύπξην 

http://www.graphpad.com/
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ζύιινγν Φπζηθνζεξαπεπηώλ κε θιηληθή εκπεηξία ζηε κπνζθειεηηθή 

θπζηθνζεξαπεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο βιέπνπλ θαη πεξηζηαηηθά κε 

παζνινγίεο ώκνπ,  εθηέιεζαλ ηηο θπζηθνζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο. Γηαθνξεηηθό 

άηνκν εηζήγαγε ηα δεδνκέλα κε ηε θσδηθνπνίεζε ζην ζηαηηζηηθό παθέην SPSS 

θαη αλέιπζε ηα δεδνκέλα. Oη αζζελείο δελ ήηαλ ηπθινί ζρεηηθά κε ηε ζεξαπεία 

θαζώο έπξεπε λα γλσξίδνπλ ην ζεξαπεπηηθό ζρήκα θαζώο θαη γηα πην ιόγν ην 

θάλνπλ ώζηε λα εληζρπζεί ε πεπνίζεζε ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθόηεηα ησλ 

ζεξαπεηώλ γηα ηελ έθβαζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπο. Δπηπξόζζεηα δε γλώξηδαλ ζε 

πνηα νκάδα ζα βξίζθνληαλ θαζώο θαη ηελ ύπαξμε δηαθνξεηηθώλ νκάδσλ. Σέινο 

αλάινγα κε ην δηαρσξηζκό ηνπο ζηηο νκάδεο ελεκεξσλόληνπζαλ αληίζηνηρα γηα 

ηε παξέκβαζε πνπ ζα αθνινπζνύζαλ. 

 

Μέηξα έθβαζεο  

 

Ζ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο θαη κεηξήζεσλ γηα ηηο εθβάζεηο θαηαγξάθεθε  

ζε αξρείν μερσξηζηά γηα θάζε ζπκκεηέρνληα (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ). Οη 

ζπκκεηέρνληεο ππέγξαςαλ γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο ζηνηρείσλ 

ην έληππν ζπγθαηάζεζεο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ) θαη έγηλε θσδηθνπνίεζε ησλ 

ζπκκεηερόλησλ.  

Ζ αμηνιόγεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ έγηλε από έκπεηξν εγγεγξακκέλν 

θπζηθνζεξαπεπηή (Π.Γ) ν νπνίνο δελ είρε ζρέζε κε ηε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ή 

κε ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ώζηε λα κελ επεξεαζηνύλ ηα απνηειέζκαηα. 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο δόζεθε ζρεηηθό ελεκεξσηηθό θπιιάδην γηα ηε 

παξέκβαζε πνπ ζα έθαλαλ θαη γηα ηε θαζνδήγεζή ηνπο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ – θαη κε 

ηξνπνπνίεζε αλάινγα κε ηελ νκάδα). Έπεηηα θαηαγξάθεθαλ ηα επηκέξνπο κέηξα 

έθβαζεο ζην αξρείν ηνπ θάζε εζεινληή καδί κε ηα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο πνπ 

ήδε έγηλε γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ έξεπλα.  
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Μέηξα Έθβαζεο  

 

Σα κέηξα έθβαζεο πνπ αμηνινγήζεθαλ ήηαλ ηα εμήο: 

 

Πόλνο 

 

Ζ έληαζε ηνπ πόλνπ αμηνινγήζεθε κε ηε θιίκαθα VAS 0 – 10 cm (Visual 

Analogue Scale) όπνπ 0 θαζόινπ πόλνο θαη 10 ν ρεηξόηεξνο πόλνο πνπ κπνξεί 

λα θαληαζηεί. Απηή ε πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ν αζζελήο 

ην πόλν ηνπ γηα πεξίνδν 24 σξώλ πξηλ ηε κέηξεζε θαη είλαη κία κέζνδνο 

αμηόπηζηε θαη έγθπξε θαη ρξεζηκνπνηείηαη  ζε αζζελείο κε ΠΠ (Aytar et al, 

2015; Başkurt et al., 2011; Moezy et al., 2014; Shah et al, 2014; Struyf et al., 

2013). 

Λεηηνπξγηθόηεηα θαη Ιθαλνπνίεζε 

 

Σν επίπεδν ιεηηνπξγηθόηεηαο όζν αθνξά θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο, ηηο 

αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ηελ εξγαζία θαζώο θαη ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο γηα 

ηε βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ αμηνινγήζεθε κε ην Shoulder Rating 

Questionnaire (SRQ) (L‘insalata, 1997) εξσηεκαηνιόγην ζηελ ειιεληθή έθδνζε. 

ην πιαίζην απηήο ηεο εξγαζίαο έρεη κεηαθξαζηεί θαη έρεη γίλεη δηαπνιηηηζκηθή 

πξνζαξκνγή ζηελ Διιεληθή Γιώζζα (Κεθάιαην 4.2.). 

Δύξνο Κίλεζεο 

 

Σν εύξνο θίλεζεο αμηνινγήζεθε γηα όιεο ηηο θηλήζεηο ηεο γιελνβξαρηόληαο 

άξζξσζεο ελεξγεηηθά. Καηαγξάθεθε νπνηνδήπνηε έιιεηκκα ζε: θάκςε, έθηαζε, 

έζσ – έμσ ζηξνθή, απαγσγή ώκνπ θαη άλσ ζηξνθή σκνπιάηεο. Ζ 

γσληνκέηξεζε έγηλε κε εθαξκνγή θηλεηνύ Clinometer - pro application ζε 

ινγηζκηθό Android. Απηνύ ηνπ είδνπο ε γσληνκέηξεζε είλαη κία εύθνιε θαη 

ζύγρξνλε δηαδηθαζία πνπ έρεη αξρίζεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θιηληθά. Παξάδεηγκα 

απνηειεί ε   έξεπλα ησλ Furness et al., ην 2018 πνπ αμηνιόγεζαλ ζε πγηή άηνκα 
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ηε ζηξνθή ηεο Θ.Μ.. κέζσ Iphone. Ζ ρξήζε θηλεηνύ γηα ηε γσληνκέηξεζε ησλ 

θηλήζεσλ ηεο γιελνβξαρηόληαο αιιά θαη ηεο άλσ ζηξνθήο σκνπιάηεο έρεη 

ειεγρζεί γηα ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξόηεηα ζην πιαίζην απηήο ηεο κειέηεο θαη 

έγηλε βάζε απηώλ ησλ εθαξκνγώλ ζε θαζηζηή ζέζε (Κεθάιαην 4.3.).  

 

 

 

 

 

 

 

Eηθόλα 4.4.1. Γσληνκέηξεζε άλσ ζηξνθή σκνπιάηεο 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.4.2. Γσληνκέηξεζε γιελνβξαρηόληαο 

 

Μπηθή Γύλακε 

 

Ζ κπτθή δύλακε αμηνινγήζεθε κέζσ ηεο θαζνδήγεζεο γηα ηνλ έιεγρν 

κπτθήο ιεηηνπξγηθήο ηθαλόηεηαο από ην νκώλπκν βηβιίν (Hislop θαη Montgomery, 

2007). Γηα ηε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ επξεκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

δπλακόκεηξν ρεηξόο σο έγθπξν θαη αμηόπηζην κέζν γηα ηελ σκηθή δώλε (Stark et 

al., 2011) όπνπ θαηαγξάθεθε ε δύλακε ζε kg (Wikholm, 1991 ; Surburg, Suomi 

and Poppy, 1992) MicroFet 2 (Kimura et al., 1996) (Δηθ.4.4.4.). Διέγζεθε ε 
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δύλακε ησλ κπώλ (Δηθ.4.4.3.) ηεο σκηθήο δώλεο (Michener et al., 2005), 

πξόζζηνπ νδνλησηνύ, άλσ κνίξα ηξαπεδνεηδή, θάησ κνίξα ηξαπεδνεηδή, 

ξνκβνεηδώλ, κέζεο κνίξαο ηξαπεδνεηδή  θαζώο είλαη νη κύεο πνπ απνηεινύλ ηα 

δέπγε δύλακεο ηεο σκνπιάηε θαη κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηε θίλεζή ηεο ζε 

πόλν ζηνλ ώκν (Μichener et al., 2005). Δπίζεο  ειέρζεθαλ νη κύεο ηεο 

γιελνβξαρηόληαο άξζξσζεο ηνπ πεηάινπ ζηξνθέσλ – έζσ θαη έμσ ζηξνθή, 

θακπηήξεο, εθηείλνληεο απαγσγείο (Laine et al., 2016 ; Holt et al., 2016 ; Karabay 

et al., 2019). 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.4.3. Γπλακνκέηξεζε Microfet           Δηθόλα 4.4.4. Γπλακόκεηξν Microfet 

 

Διαζηηθόηεηα PMI 

 

ρεηηθά κε ηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο ειέγρζεθε γηα ηελ ειαζηηθόηεηά ηνπ 

ειάζζσλ ζσξαθηθνύ θαζώο επεξεάδεη ηε θιηζε ηεο σκνπιάηεο θαη ηε ζηάζε ηνπ 

ώκνπ (Borstad and Ludewig, 2005 ; Cools et al., 2014). Ζ απόζηαζε από ηε 

ηέηαξηε πιεπξά έσο ηε θνξαθνεηδή απόθπζε κεηξήζεθε κε κεδνύξα ζε 

εθαηνζηά, δηαηξέζεθε κε ην ύςνο ηνπ αζζελή θαη ζα πνιιαπιαζηαζηεί κε 100. Σν 

απνηέιεζκα ηνπ PMI (pectoralis muscle length index) (Δηθ 4.4.5.) αλ είλαη ίζν ή 

θάησ από 7.65 είλαη βξαρπζκέλνο (Borstad and Ludewig, 2005) 

 

 

 

Δηθόλα 4.4.5. Μέηξεζε Pectoralis muscle length 
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Έιεγρνο δπζθηλεζίαο ωκνπιάηεο 

 

Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο δπζθηλεζίαο ηεο σκνπιάηεο εθαξκόζηεθε ε 

δνθηκαζία δπζθηλεζίαο σκνπιάηεο – Scapula Dyskinesis Test (SDT) (Δηθ.4.4.6., 

Δηθ 4.4.7.) θαζώο ζύκθσλα κε ηνπο McClure et al., 2009 θαη Tate et al., 2009 

είλαη κία αμηόπηζηε θαη έγθπξε δνθηκαζία γηα ηε βεβαίσζε ύπαξμεο δπζθηλεζίαο 

σκνπιάηεο κέζσ ηεο επηζθόπεζεο ηνπ σκνβξαρηόληνπ ξπζκνύ.  

Οη αζζελείο πξαγκαηνπνίεζαλ αλύςσζε ηνπ βξαρηνλίνπ κε 1,4kg (3 lbs) 

εάλ είραλ βάξνο κηθξόηεξν ή ίζν ησλ 68,1 kg ή κε 2,3 kg (5 lb) εάλ είραλ 

κεγαιύηεξν ή ίζν βάξνο από 68,1 kg. Ζ επηινγή γηα ζύιιεςε βάξνπο έγηλε 

θαζώο νη Johnson et al., 2001 θαηέιεμαλ πσο ε ελεξγεηηθή θίλεζε κε αληίζηαζε 

κπνξεί λα δείμεη ηελ αλώκαιε θίλεζε σκνπιάηεο ζε ηξαπκαηηζκνύο ζηνλ ώκν. 

 Οη ζπκκεηέρνληεο πξαγκαηνπνίεζαλ 5 θηλήζεηο θάκςεο θαη 5 θηλήζεηο 

απαγσγήο  θαη ησλ δύν άθξσλ κε ηνπο αγθώλεο ζε έθηαζε. Πξηλ από ην ηειηθό 

ηεζη έθαλαλ δνθηκαζηηθά 2 επαλαιήςεηο γηα θάζε θίλεζε θαη έπεηηα από 

μεθνύξαζε 30 δεπηεξνιέπησλ έθαλαλ ην ηεζη. Ο ξπζκόο ήηαλ γηα 3 

δεπηεξόιεπηα πξνο ηα άλσ θαη 3 δεπηεξόιεπηα πξνο ηα θάησ, ππήξμε 

ζπγθεθξηκέλνο ήρνο γηα ην ξπζκό ώζηε λα ππάξρεη  ζπλνρή ησλ κεηξήζεσλ. Ζ 

θίλεζε θαηαγξάθεθε κε βηληενθάκεξα ε νπνία ήηαλ ζηεκέλε ζε απόζηαζε 1,5 

κέηξνπ ώζηε λα θαίλεηαη θαζαξά ε θίλεζε ησλ άθξσλ θαη νιόθιεξε ε πιάηε. Οη 

αζζελείο βξηζθόληνπζαλ ζε όξζηα ζέζε. 

Έγηλε παξαηήξεζε ηνπ σκνβξαρηόληνπ ξπζκνύ θαη θαηαγξάθεθε ν ηύπνο 

θαη από ηνπο 2 αμηνινγεηέο (Π.Γ.,Α.Λ.) Δάλ δελ ζπκθσλνύζαλ ηόηε παξέκβαηλε 

θαη έλαο ηξίηνο αμηνινγεηήο (Α.Ε.).  

Σν ζεηηθό ηεζη ην νπνίν είραλ όινη εμάιινπ γηα λα εηζέιζνπλ ζηε κειέηε 

δειαδή δπζθηλεζία σκνπιάηεο ήηαλ ζεηηθό εάλ ππήξρε πηεξπγνεηδήο σκνπιάηε 

ή δπζξπζκία. Πηεξπγνεηδή σκνπιάηε ραξαθηεξίδεηαη σο ε νπίζζηα κε ζσζηή 

ηνπνζέηεζε ηνπ έζσ ρείινπο ηεο σκνπιάηεο ή θαη ε απνκάθξπλζε ηεο θάησ 

γσλίαο σκνπιάηεο από ην ζσξαθηθό θισβό. Γπζξπζκία ραξαθηεξίδεηαη ε 
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πξώηκε ή κεγαιύηεξε αλάζπαζε ή πξνζαγσγή, κε αξκνλία ή ζπλερόκελα 

‗καγθώκαηα‘ θαηά ηελ αλύςσζε ή θαηέβαζκα ηνπ άθξνπ, γξήγνξε θάησ ζηξνθή 

θαηά ην θαηέβαζκα ηνπ άλσ άθξνπ.  

 Κάζε θίλεζε (θάκςε θαη απαγσγή) δηαρσξίζηεθε σο   

α.  θπζηνινγηθή θίλεζε = θακία έλδεημε αλσκαιίαο 

β. ππνςία αλσκαιίαο = κεξηθή ή ακθηζβεηήζηκε έλδεημε αλσκαιίαο, κε ζπλερή 

εκθάληζε 

γ. θαλεξή αλσκαιία = θαζαξή αλσκαιία, ελδείμεηο από 3/5 θηλήζεηο (δπζξπζκία 

ή πηεξπγνεηδή σκνπιάηε 2,54 εθαηνζηώλ ή πεξηζζόηεξεο δπζθηλεζίαο ηεο 

σκνπιάηεο έλαληη ηνπ ζσξαθηθνύ θισβνύ 

Ζ ηειηθή βαζκνιόγεζε ηνπ ηεζη γηα ην ζπλδπαζκό ησλ θηλήζεσλ δηαρσξίζηεθε 

σο εμήο :   

α. Οκαιή θίλεζε = θαη νη δύν θηλήζεηο ήηαλ θπζηνινγηθέο ή κία θίλεζε ήηαλ 

θπζηνινγηθή θαη ε άιιε κε ππνςία αλσκαιίαο 

β. ππνςία αλσκαιίαο = θάκςε θαη απαγσγή θαηαγξάθεθαλ κε ππνςία 

αλσκαιίαο 

γ. θαλεξή αλσκαιία = είηε ε θάκςε είηε ε απαγσγή θηαγξάθεθαλ σο αλώκαιεο 

θηλήζεηο. (McClure et al., 2009 ; Tate et al., 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.4.6. Scapula Dyskinesis Test                  Δηθόλα 4.4.7. Scapula Dyskinesis Test  

Κάκςε             Απαγσγή 
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Πξνβνιή Ώκνπ ΑΣΙ 

 

Γηα αμηνιόγεζε ηεο πξνβνιήο ηεο θεθαιήο κεηξήζεθε ε απόζηαζε ηνπ 

αθξσκίνπ (νπίζζηνπ ρείινπο) από ην εμεηαζηηθό θξεβάηη πνπ είλαη κία έγθπξε θαη 

αμίνπηζηε κέζνδνο γηα ηε πξνβνιή ηεο θεθαιήο ηνπ βξαρηνλίνπ. (Host et al., 

1995 ; Nijs et al., 2005). O αζζελήο ηνπνζεηήζεθε ζε ύπηηα ζέζε. Ζ απόζηαζε 

κεηξήζεθε γηα ηνλ ώκν κε ηε δπζιεηηνπξγία.  Έπεηηα ν αζζελήο έθεξε ελεξγεηηθά 

ηνπο ώκνπο ηνπ ζε πξνζαγσγή θαη  μαλακεηξήζεθε (Αcromial Σable Index - ATI) 

(Δηθ.4.4.8.). Ζ κέηξεζε έγηλε κε κεδνύξα ζε εθαηνζηά. Ζ ίδηα κέηξεζε έγηλε ζε 

ζέζε πξνζαγσγήο σκνπιαηώλ. Καη νη δύν κεηξήζεηο έρνπλ πςειή αμηνπηζηία θαη 

καδί κε ην δείθηε PMI απνηεινύλ κία γξήγνξε αμηνιόγεζε γηα ηελ ύπαξμε ηεο 

πξνβνιήο ηεο θεθαιήο ηνπ βξαρηνλίνπ (Carvalho et al., 2019). 

 

         

                                                                                                                                         

 

 

 

Δηθόλα 4.4.8. Μέηξεζε Αcromial Table Index 

 

Αμηνιόγεζε ηάζεο - ΑΘΓ – Θωξαθηθή Κπξηόηεηα 

 

Ζ ζηάζε γηα ηελ πξνβνιή ηεο θεθαιήο αμηνινγήζεθε κέζσ θσηνγξάθηζεο 

κε ηε κέζνδν ηεο θσηνγξακκεηξίαο θαζώο είλαη κία ζπρλή θαη εύρξεζηε 

αμηνιόγεζε γηα ηε ζηάζε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ζύκθσλα κε ηε ζπζηεκαηηθή 

αλαζθόπεζε ησλ Furlanetto et al., 2016.  

Ζ θάκεξα ηνπνζεηήζεθε παξάιιεια κε ην πάησκα πάλσ ζε έλα ηξίπνδν 

ζε απόζηαζε 2,5 κέηξσλ από ην ζεκείν πνπ ζα ζηέθνληαλ ν αζζελήο. Οη 
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ζπκκεηέρνληεο ηνπνζεηήζεθαλ ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, ζε θαζηζηή ζέζε ρσξίο 

κπινύδα νη άληξεο ελώ αλ ήηαλ γπλαίθεο θνξνύζαλ αζιεηηθό ζηεζόζεζκν ή 

αλάινγν κπινπδάθη.  

εκεηώζεθαλ θαη ηνπνζεηήζεθαλ markers ζηηο απνθύζεηο Α7 θαη Θ12 

(Rodriquez, Romeiro, Patrizzi, 2009 ; Porto 2016) γηα ηε κέηξεζε ηεο ζσξαθηθήο 

θπξηόηεηαο (Eηθ.4.4.10.). Γηα ηελ αμηνιόγεζε ζηάζεο επίζεο αμηνινγήζεθε ε  

απρελνζσξαθηθή γσλία (ΑΘΓ) κε markers ζηελ αθαλζώδε απόθπζε ηνπ Α7 γηα 

ηελ πξνβνιή ηεο θεθαιήο. Yπνινγίζηεθε ε γσλία κεηαμύ ηεο επζείαο πνπ ελώλεη 

ηνλ Α7 κε ην εζσηεξηθό κέξνο ηνπ ηξάγνπ θαη ηεο παξάιιειεο νξηδόληηαο επζείαο 

πνπ δηέξρεηαη από ηνλ Α7(Δηθ.4.4.9.). 

ηε ζπλέρεηα ε θσηνγξαθία κεηαθέξζεθε ζε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή θαη 

αλαιύζεθε από δηαθνξεηηθό αμηνινγεηή Υξεζηκνπνηήζεθε ην πξόγξακκα 

WebPlotdigitizer ην νπνίν έρεη ειεγρζεί γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ (Ramalingam et al., 

2019). Καη νη δύν κέζνδνη έρνπλ ειεγρζεί γηα ηελ αμηνπηζηία θαη εγθπξόηεηά ηνπο 

θαη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ζηάζεο (van Niekerk, 

2008 ; Singla et al., 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.4.9. ΑπρελνΘσξαθηθή Γσλία                      Δηθόλα 4.4.10. Θσξαθηθή Kπξηόηεηα                       

(WebPlotdigitizer)                                                      (WebPlotdigitizer) 
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ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ 

 

Eθόζνλ έγηλε ε αμηνιόγεζε θαη ειέγρζεθαλ ηα θξηηήξηα απνθιεηζκνύ θαη 

εηζαγσγήο νη αζζελείο εηζήρζαλ ζηε κειέηε. Γηαρσξήζηεθαλ ηπραία θαη εηζήιζαλ 

ζε κία από ηα ηξεηο νκάδεο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο (IBS SPSS 

Statistiscs, Version 20) θαη δόζεθε ν θσδηθό ηνπο. Σα άηνκα θαηαρσξήζεθαλ ζηηο 

3 νκάδεο.  

ΟΜΑΓΑ Α –  ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΚΖΖ -ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΖ ΧΜΟΠΛΑΣΖ   ΚΑΗ 

ΓΗΑΣΑΔΗ.  

ΟΜΑΓΑ Β – ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΚΖΖ - ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΖ ΧΜΟΠΛΑΣΖ, 

ΓΗΑΣΑΔΗ, ΚΑΗ  ΣΔΥΝΗΚΖ ΜΤΟΠΔΡΗΣΟΝΗΑΚΖ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΧΖ ΜΔ 

ΔΡΓΑΛΔΗΑ  

ΟΜΑΓΑ Γ  – ΓΔΝΗΚΔ ΑΚΖΔΗ ΧΜΟΤ ΣΟ ΠΗΣΗ   

Πξνθπιάμεηο – Δξγνλνκία – Πξνεηνηκαζία 

 

ηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο νη αζζελείο ελεκεξώζεθαλ ζρεηηθά κε  ηνλ 

ΠΠ θαζώο θαη ηε δπζθηλεζία ηεο σκνπιάηεο πξνθνξηθά γηα ηε 

παζνθηλεζηνινγία ηεο θαηάζηαζεο (Kibler et al, 2013). ηνπο αζζελείο 

πξνηάζεθε λα ζπλερίζνπλ ηηο απιέο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο κε πεξηνξηζκό 

ζηε ιήςε πςειώλ θνξηίσλ, ηνπνζέηεζε απηώλ θνληά ζην ζώκα,  θαη ρξήζε άλσ 

άθξνπ κέρξη πεξίπνπ ηηο 70ν αλύςσζεο. Έγηλε ελεκέξσζε πξνθνξηθή ζρεηηθά κε 

δηόξζσζε εξγνλνκίαο ζε ζρεηηθέο αλάινγα κε ην άηνκν ιεηηνπξγίεο ζηε 

θαζεκεξηλόηεηα, ζε δξαζηεξηόηεηεο, ζηνλ ύπλν (Zenian, 2010) θαζώο θαη ζηνλ 

επαγγεικαηηθό ρώξν (Leyshon et al., 2010). εκαζία δόζεθε ηδηαίηεξα ζηελ 

ηήξεζε θαη δηόξζσζε ηεο εξγνλνκίαο ιόγσ ηεο επηβάξπλζεο θαη κεγάιεο 

δηαθηλδύλεπζεο πξόθιεζεο ζπκπησκάησλ θαη επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο 

(Waersted et al., 2010). 
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Δθπαηδεπζε αζζελε  

 

Σν πιάλν θπζηθνζεξαπεπηηθήο απνθαηάζηαζεο ζε αζζελείο κε πόλν 

ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ πξέπεη λα είλαη εμαηνκηθεπκέλν ζρεηηθά 

κε ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ αζζελή. Ο θπζηθνζεξαπεπηήο πξέπεη λα 

επηθνηλσλήζεη κε ηνλ αζζελή θαη λα ηνλ ελεκεξώζεη γηα ηε παζνινγία θαη λα ηνλ 

εθπαηδεύζεη ζρεηηθά κε ηηο πξνζδνθίεο από ην πιάλν ζεξαπείαο. Έηζη 

γλσξίδνληαο ηε θαηάζηαζε καδί κε ζπδήηεζε κπνξεί λα επηηεπρζνύλ θαιπηεξα 

απνηειέζκαηα. Οπόηε ν ζεξαπεπηήο ήηαλ ζε ζπλερή επηθνηλσλία κε ηνπο 

αζζελείο θαη ζπδεηνύζε ζηηο ζπλεδξίεο καδί ηνπο γηα ηε θαηάζηαζε θαη ηελ 

έθβαζε δίλνληαο ζεκαζία ζηνπο ζηόρνπο εμαηνκηθεπκέλα. Δπίζεο νη αζζελείο 

κπνξνύζαλ λα επηθνηλσλήζνπλ δηα ηειεθώλνπ θαη εθηόο ησλ ζπλεδξηώλ γηα 

νπνηεζδήπνηε απνξίεο (Saely θαη Lewis,2016). Δπίζεο νη αζζελείο δελ έπξεπε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο λα εθηεινύζαλ νπνηαδήπνηε άιιε άζθεζε 

ή επηβαξξπληηθέο δξαζηεξηόηεηεο.  

ΟΜΑΓΑ Α - ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΚΖΖ - ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΖ ΧΜΟΠΛΑΣΖ, ΓΗΑΣΑΔΗ 

Αζθήζεηο Κεληξηθήο ηαζεξνπνίεζεο  

 

ηελ αξρή ζύκθσλα κε ηνπο Κibler at al., 2001 εθαξκόζηεθαλ αζθήζεηο 

θεληξηθήο ζηαζεξνπνίεζεο θνξκνύ ζε όξζηα ζέζε κε ζθνπό λα ππάξρεη 

ζηαζεξόηεηα ζην θνξκό θαη κπτθή ηζνξξνπία ώζηε λα ιεηηνπξγήζεη νξζόηεξα ε 

θηλεηηθή αιπζίδα ηνπ άλσ άθξνπ. Οη επαλαιήςεηο ήηαλ 10 θνξέο γηα ηε θάζε κία 

ελαιιάμ. Δάλ ζε θάπνηα ππήξρε θηλεηηθή δηαηαξαρή ηόηε δηνξζώζεθε θαη έπεηηα 

μεθίλεζε ην ππόινηπν ζεξαπεπηηθό πξόγξακκα. Απηέο ήηαλ: 

I. Καζίζκαηα (Δηθ. 4.4.11), ΗΗ Πξνβνιέο κε ηξνθέο Κνξκνύ (Δηθ. 4.4.12) 
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 Δηθόλα 4.4.11  Καζίζκαηα                                Δηθόλα 4.4.12 Πξνβνιέο κε ηξνθέο 

Κνξκνύ 

 

Γηαηάζεηο 

 

ηε ζπλέρεα εθαξκόζηεθαλ νη δηαηάζεηο γηα βειηίσζε ηνπ εύξνπο θίλεζεο 

(Cools et al., 2013). H ηερληθή δηάηαζεο ήηαλ ε Muscle Energy Technique 

Stetching (MET ή ΜΔΣS) 3 θνξέο γηα θάζε κπ (10 δεπη. Ηζνκεηξηθή 50%, 

ραιάξσζε θαη δηάηαζε 10 δεπη., δηάιιεηκα 10 δεπη.) θαζώο νη δηαηάζεηο ηύπνπ  

ηδηνδέθηξηαο λεπξνκπηθήο δηεπθόιπλζεο (Proprioceptive Neuromuscular 

Facilitation –PNF) όπσο είλαη νη δηαηάζεηο ΜΔΣ έρνπλ θαιύηεξα απνηειέζκαηα 

από ηηο ζηαηηθέο (Decicco et al., 2005; Chaitow and Crenshak., 2006). Οη κύεο 

ζηνπο νπνίνπο έγηλαλ δηαηάζεηο ήηαλ: 

I. Διάζζσλ ζσξαθηθόο (Δηθ 4.4.13.)  

II. Μείδσλ ζσξαθηθόο (Δηθ 4.4.14.) 

III. Ρνκβνεηδείο (Δηθ 4.4.15.)  

IV. Αλειθηήξαο σκνπιάηεο (Δηθ 4.4.16.)  

V. Άλσ κνίξα ηξαπεδνεηδή (Δηθ 4.4.17.) 

VI. Πιαηύο ξαρηαίνο (Δηθ 4.4.18.) 

VII. Γηθεθάινπ βξαρηόληνο (Δηθ 4.4.19.) 

VIII. Γηάηαζε νπίζζηνπ ζύιαθα – ππαθαλζίνπ – 3 ιεπηά (Δηθ. 4.4.20) 

 

 

 



205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.4.13. Γηάηαζε          Δηθόλα 4.4.14. Γηάηαζε             Δηθόλα 4.4.15. Γηάηαζε    

Διάζζσλ ζσξαθηθόο            Μείδσλ Θσξαθηθόο                   Ρνκβνεηδώλ 

 

 

 

 

 

 

 

 Δηθόλα 4.4.16. Γηάηαζε                Δηθόλα 4.4.17.Γηάηαζε                Δηθόλα 4.4.18. 

Γηάηαζε 

 Αλειθηήξα Χκνπιάηεο             Άλσ κνίξα Σξαπεδνεηδή            Πιαηύο ξαρηαίνο 

 

 

 

 

 

 

 

     Δηθόλα 4.4.19. Γηάηαζε                                 Δηθ. 4.4.20. Γηάηαζε νπηζζίνπ ηκήκαηνο 

    Γηθεθάινπ Βξαρηνλίνπ          ζύιαθα - ππαθαλζίνπ 

 

Αθνινύζσο έγηλαλ αζθήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επαλεθπαίδεπζε ησλ κπτθώλ 

ζπλεξγεηώλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο κπτθήο αληζνξξνπίαο.  

Δπαλεθπαίδεπζε νπδέηεξεο ζέζεο ωκνπιάηεο 

 

Αξρηθά ζύκθσλα κε ηνπο Comeford θαη Mottram (1997) θαη ηε ζεσξία ηνπ 

θηλεηηθνύ ειέγρνπ έγηλε ε επαλεθπαίδεπζε ηνπ αζζελή γηα ηε ζσζηή κπτθή 
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επηζηξάηεηπζε ησλ κπώλ ηεο σκνπιάηεο. Ο αζζελήο θαζνδεγήζεθε αλάινγα ηε 

δπζιεηηνπξγία ηνπ πξνο πηνζέηεζε ηεο νπδέηεξεο ζέζεο ηεο σκνπιάηεο. Απηό 

έγηλε κε ηδηνδεθηηθά, ιεθηηθά θαη νπηηθά εξεζίζκαηα από θπζηθνζεξαπεπηή θαη 

κέζσ δηπινύ θαζξέθηε θαη αλαιόγσο κε ηελ απόδνζε ηνπ αζζελή. ύκθσλα κε 

ηελ Cools et al., 2007 γηα ηελ αλαραίηεζε ηεο ππεξδξαζηεξηνπνίεζεο ηεο άλσ 

κνίξαο ηξαπεδνεηδή έγηλε ελεξγνπνίεζε θαη πξναγσγή ηεο δξαζηεξηόηεηαο θάησ 

θαη κέζεο κνίξαο ηξαπεδνεηδή. Έκθαζε δόζεθε ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ πεηάινπ 

ζηξνθέσλ θαη ηνπ πξόζζηνπ νδνλησηνύ. Οη αζθήζεηο έγηλαλ θαη ζε αλνηθηή θαη ζε 

θιεηζηή αιπζίδα. ε όιεο ηηο αζθήζεηο ππήξρε νδεγία λα ειέγρεηαη ν ζσζηόο 

θηλεηηθόο έιεγρνο ηεο σκηθήο δώλεο θαη λα δίλεηαη πξνζνρή ζηε θηλεηηθή αιπζίδα 

(McMullen θαη Uhl., 2000). Οη αζθήζεηο απηέο ήηαλ: 

I. νξηδόληηα απαγσγή κε έμσ ζηξνθή από πξελή ζέζε – ώκνη ζε 90ν  

θάκςεο πξνο νξηδόληηα απαγσγή θαη κε έμσ ζηξνθή ζην ηέινο ηεο 

θίλεζεο. Πξννδεπηηθά ζε ηειηθή ζέζε απαγσγήο θαη ζε κπάια κε βάξε 

(Δηθ. 4.4.21.) 

II. έθηαζε ώκνπ από πξελή ζέζε - από θάκςε ώκνπ 90ν πξνο έθηαζε 

κέρξη ηελ νπδέηεξε ζέζε, πξννδεπηηθά θαη ζε κπάια κε βάξε (Δηθ. 

4.4.22) 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.4.21. Άζθεζε νξηδόληηα απαγσγή           Δηθόλα 4.4.22. Άζθεζε έθηαζεο 

απαγσγή θαη έμσ ζηξνθή                                          πάλσ ζε κπάια            

 

Βάζε πξννδεπηηθόηεηαο ησλ ζέζεσλ ηνπ αζζελή εθαξκόζηεθαλ νη 

παξαθάησ αζθήζεηο γηα ζηαζεξνπνίεζε σκνπιάηεο θαη ελδπλάκσζε ζρεηηθώλ 

κπώλ (Uhl et al.,2001). Σν εύξνο ηεο θίλεζεο ήηαλ αλάινγν κε ηνλ πόλν θαη ηελ 
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ηθαλόηεηα ηνπ αζζελή. Γηα ηξνπνπνίεζε επθνιίαο κεησλόηαλ ν κνρινβξαρίνλαο 

αληίζηαζεο (π.ρ. από αγθώλα κε έθηαζε ζα γίλεηαη θάκςε γηα ειάηησζε 

απόζηαζεο από ην ππνκόριην) ή γηλόηαλ ηξνπνπνίεζε επηβάξπλζεο (αιιαγή 

ρξώκαηνο ιάζηηρνπ). 

III. Έζσ ζηξνθή ώκνπ από όξζηα ζέζε κε πεηζέηα, από νπδέηεξε ζέζε 

ώκνπ θαη 90ν αγθώλα. εκείν εθαξκνγήο ιάζηηρνπ ζην ίδην επίπεδν κε 

άθξα ρείξα. Πξννδεπηηθά απμάλεηαη ε απαγσγή ηνπ ώκνπ (Δηθ. 4.4.23). 

IV. Έμσ ζηξνθή ώκνπ από όξζηα ζέζε κε πεηζέηα, από νπδέηεξε ζέζε 

ώκνπ θαη 90ν αγθώλα. εκείν εθαξκνγήο ιάζηηρνπ ζην ίδην επίπεδν κε 

άθξα ρείξα. Πξννδεπηηθά απμάλεηαη ε απαγσγή ηνπ ώκνπ (Δηθ. 4.4.24). 

V. Άζθεζε πξόζζηνπ νδνλησηνύ. Δλεξγνπνίεζε πξόζζηνπ νδνλησηνύ κε 

ιάζηηρν από όξζηα ζέζε ν αζζελήο θέξλεη ηελ σκνπιάηε ζε απαγσγή 

κε ώκν ζε 90ν θάκςε. Αλ ν αζζελήο ελεξγνπνηεί ην κείδσλ ζσξαθηθό 

σο βνήζεηα παξά ηνλ πξόζζην νδνλησηό ηόηε βάδεη γύξσ από ηα ρέξηα 

ιάζηηρν γηα αληίζηαζε ζηελ απαγσγή ηνπ ώκνπ. Δπίζεο κόιηο 

ελεξγνπνηήζεη ζσζηά ην πξόζζην νδνλησηό ε άζθεζε κπνξεί λα γίλεη 

ζην ηνίρν κε ιπγηζκέλνπο αγθώλεο θαη δηαηεξώληαο ζε ηάζε ην 

ιάζηηρν, θαζώο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί θάκςε θαη έθηαζε θαη ζηα 

δύν άλσ άθξα (Δηθ. 4.4.25). 

VI.  

 

  

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.4.23. Άζθεζε            Δηθόλα 4.4.24. Άζθεζε           Δηθόλα 4.4.25. Άζθεζε   

 Έμσ ζηξνθήο                Έζσ ζηξνθήο                   Πξόζζηνπ νδνλησηνύ 
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Νεπξνκπϊθόο πληνληζκόο 

 

i. Αζθήζεηο clock ν αζζελήο θξαηώληαο κπάια πηέδεη ζην ηξαπέδη 

θάλνληαο εζσ θαη έμσ ζηξνθή ώκνπ θαη ελαιιάζνληαο όπσο ηνπο 

δείθηεο ηνπ ξνινγηνύ 3,6,9 θαη12. Σν ίδην εθαξκόδεηαη θαη κε κπάια 

ζην ηνίρν κε αλύςσζε 90ν εάλ είλαη εθηθηό θαη ζε επίπεδν σκνπιάηεο 

(Δηθ.4.4.26.). 

II. Άζθεζε θάησ νιίζζεζεο Ο αζζελήο γηα ελεξγνπνίεζε θάησ κνίξαο 

ηξαπεδνεηδή θαη ζπλεξγείαο κπώλ ζπξώρλεη ην ηξαπέδη – ώκνο πξνο 

πξνζαγσγή ζε επίπεδν σκνπιάηεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ηνλ 

ελεξγνπνηεη γίλεηαη θαηάζηαζε σκνπιάηεο κε βνήζεηα από επηθάλεηα 

πνπ κπνξεί λα νιηζζήζεη ην ρέξη ηνπ π.ρ. θαζξέπηεο (Δηθ.4.4.27). 

III. Push up ζην ηνίρν κε έθηαζε ηζρίνπ. Ο αζζελήο πξαγκαηνπνηεί 

θάκςεηο ζην ηνίρν κε ηόζε επηβάξπλζε όζε γηα λα δηαηεξεί νπδέηεξε 

ζέζε σκνπιάηεο. Ο ώκνο βξίζθεηαη πεξίπνπ ζε 60ν απαγσγή. Δάλ ν 

αζζελήο δύλαηαη ηόηε πξαγκαηνπνηεί ηαπηόρξνλα έθηαζε ηζρίσλ 

ελαιιάμ. Πξννδεπηηθά κπνξεί λα έιζεη πξνο ην πάησκα. H άζθεζε ζην 

πάησκα πξννδεπηηθά ζα γίλεη κε θάκςε πεξίπνπ 110ν θαη κε έθηαζε 

ηνπ ελόο ηζρίνπ γηα θαιπηεξε ελεξγνπνίεζε θαη επηθέληξσζε ηνπ 

πξόζζηνπ νδνλησηνύ θαη ζε ζηαζεξή επηθάλεηα γηα λα κελ 

ελεξγνπνηείηαη ε άλσ κνίξα ηξαπεδνεηδή (Kang et al., 2019) 

(Δηθ.4.4.28). 

IV. Άζθεζε Robbery with Squat ν αζζελήο πξαγκαηνπνηεί πξνζαγσγή 

σκνπιαηώλ , νξηδόληηα απαγσγή ώκσλ κε θάκςε αγθώλα κε 

αληίζηαζε από ιάζηηρν. Δάλ δύλαηαη ηόηε πξαγκαηνπνηεί ηαπηόρξνλα 

θαη squat (Δηθ.4.4.29). 

V. Άζθεζε PNF D2 θαη Λεηνπξγηθή άζθεζε ν αζζελήο πξαγκαηνπνηεί ην 

παηέλην (απαγσγήο θάκςεο θαη έμσ ζηξνθήο – αλάινγα ην πόζν 

κπνξεί λα αλπςώζεη) κε έκθαζε ζηε πξνζαγσγή ηνπ ώκνπ. ηαλ 

δύλαηαη πξαγκαηνπνηεί θαη ζηξνθή ζσξαθηθήο κνίξαο. ηαλ δύλαηαη 
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πξννδεπηηθά ζα πξαγκαηνπνηήζεη θαη άζθεζε πξνβνιήο ηαπηόρξνλα 

(Δηθ.4.4.30).  

VI. Άζθεζε πξόζζηνπ νδνλησηνύ κε ιάζηηρν θαη πξνβνιή θαζώο κπνξεί 

λα ελεξγνπνηεζεί έληνλα ε ζπεηξνεηδήο κπνπεξηηνλταθή αιπζίδα (όηαλ 

γίλεηαη απηή ε άζθεζε δελ εθαξκόδνληαη νη πξνεγνύκελεο γηα ηνλ 

πξόζζην νδνλησηό) (Δηθ. 4.4.31.). 

VII. Άζθεζε θύθινπ δηάηαζεο βξάρπλζεο κε ξίςεηο κηθξήο κπάιαο ζην 

ηνίρν θαη ππνδνρή (Σurgut et al.,2017 ; Moezy et al.,2014 ;  Struyf et 

al.,2012 ; Kibler, Muller and Uhl,2001) (Δηθ.7.32). 

ιν ην πξόγξακκα θηλεζηνζεξαπείαο είρε δηάξθεηα 55 ιεπηώλ, έγηλαλ 

δηαιιείκαηα όπνηε ρξεηαδόηαλ αλά νκάδα αζθήζεσλ ή όπνηε έλησζε ηελ αλάγθε 

ν αζζελήο. 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.4.26. Άζθεζε            Δηθόλα 4.4.27. Άζθεζε           Δηθόλα 4.4.28. Άζθεζε   

Clock                                  Kάησ Οιίζζεζεο              Push up 
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Δηθόλα 4.4.29. Άζθεζε            Δηθόλα 4.4.30. Άζθεζε           Δηθόλα 4.4.31. Άζθεζε   

Robbery                                 PNF                              ‗Αζθεζε Πξόζζηνπ             

νδνλησηνύ – Αιπζίδα 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.4.32. Άζθεζε - Ρίςεηο            

 

  Γνζνινγία 

 

  Οη αζζελείο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο δελ έπξεπε λα 

εθηεινύλ νπνηαδήπνηε άιιε άζθεζε ή επηβαξξπληηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Κάζε 

άζθεζε έγηλε ζύκθσλα κε ηε πξννδεπηηθόηεηα γηα αληίζηαζε ζηε ζεξαπεπηηθή 

άζθεζε θαη αλάινγα κε ηo πξσηόθνιιν Oxford γηα πξννδεπηηθ;oηεηα ζηελ 

αληίζηαζε όπνπ ππήξρε ελεξγνπνίεζε κεγάισλ θηλεηνπνηώλ κπώλ. Γηα ηνπο 

ζηαζεξνπνηνύο κύεο ζύκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ θηλεηηθνύ ειέγρνπ έγηλε ή 

άζθεζε κε ελεξγνπνίεζε ηζνκεηξηθά κε ζηόρν ηελ επίηεπμε ησλ 2 ιεπηώλ. Ζ 

πξόνδνο έγηλε ρσξίο πόλν ή θόπσζε. Δπίζεο κόιηο νη αζζελείο κπόξεζαλ θαη 

νινθιήξσζαλ ηα ζεη έγηλε αύμεζε ζηελ αληίζηαζε ησλ ιαζηίρσλ. Σα ιάζηηρα 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ηεο Theraband – CLX. Οη αζζελείο εθηεινύζαλ ηηο 
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αζθήζεηο ππό επίβιεςε ηνπ θπζηθνζεξαπεπηή (ΜcClure et al., 2004; Baskurt et 

al., 2011). 

πρλόηεηα Παξεκβάζεσλ  

 

Σα πξνγξάκκαηα αζθήζεσλ εθαξκόζηεθαλ 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα κε 

επίβιεςε γηα πεξίνδν 12 εβδνκάδσλ, θαζώο είλαη πεξίνδνο όπνπ δύλαηαη λα 

θαλνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ηεο ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο ζηε 

βειηίσζε ηνπ πόλνπ θαη ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ζε αζζελείο κε δπζθηλεζία θαη 

ΠΠ ζύκθσλα κε ηε ζπζηεκαηηθή αλαζθόπεζε (Κεθάιαην 2). Δπίζεο ζύκθσλα 

κε ηε κειέηε γηα ηε ζηάζε θαη πεπνηζήζεηο ησλ Κύπξησλ θπζηθνζεξαπεπηώλ ζηα 

πιάηζηα απηήο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα είλαη ε 

ζπρλόηεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο αζθήζεηο θαη ηελ εθαξκνγή 

δηαηάζεσλ. Δπίζεο ε δηαρείξηζε γηα ηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο θαη ΠΠ 

θπκαίλεηαη από 4 έσο 12 εβδνκάδεο ζύκθσλα κε ηε ζπζηεκαηηθή αλαζθόπεζε 

(Κεθάιαην 2) αιιά θαη νη θπζηθνζεξαπεπηέο (Κεθάιαην 4.1.) αλέθεξαλ πσο 

πξαγκαηνπνηνύληαη 10-15 ζπλεδξίεο αιιά εμαξηάηαη θαη από ηελ αμηνιόγεζή 

ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζεξαπεηώλ ππήξρε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο ηνπ 

αζζελή κε ην θπζηθνζεξαπεπηή γηα νπνηαδήπνηε αλεζπρία ή εξώηεκα ζρεηηθά κε 

ηε θαζεκεξηλόηεηα θαη ηε θαηάζηαζε ηνπ αζζελνύο. 

 

ΟΜΑΓΑ Β - ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΚΖΖ - ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΖ ΧΜΟΠΛΑΣΖ, 

ΓΗΑΣΑΔΗ, ΚΑΗ  ΣΔΥΝΗΚΖ ΜΑΛΑΚΧΝ ΜΟΡΗΧΝ ΜΔ ΔΡΓΑΛΔΗΑ  

 

ηελ νκάδα απηή πξαγκαηνπνηήζεθε αθξηβώο ε ίδηα κέζνδνο παξέκβαζεο 

κε ηελ νκάδα Α. ύκθσλα κε ηνλ Ellenbecker & Cools, 2010 ζηνλ αιγόξπζκν 

απνθαηάζηαζεο γηα ηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κε 

ζθνπό ηελ επθακςία νη ηερληθέο καιαθώλ κνξίσλ.  

ε απηή ηελ νκάδα ζηνπο κύεο πνπ ρξεηάδνληαη ραιάξσζε ζρεηηθά κε ηε 

παζνινγία (πιαηύο ξαρηαίνο, ξνκβνεηδείο, ππαθάλζηνο, άλσ κνίξα ηξαπεδνεηδή, 

αλειθηήξαο σκνπιάηεο, ειάζζσλ ζσξαθηθόο, δηθέθαινο βξαρηόληνο), 
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ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα εξγαιεία ΜΠΑ ηύπνπ Ergon. Ο ζεξαπεπηήο (Α.Ε.Υ.) ήηαλ 

εμεηδηθεπκέλνο ζηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν κε εκπεηξία ζηελ θιηληθή ηεο εθαξκνγή. 

 Δθαξκόζηεθε ζηε πεξηνρή θξέκα θαη έπεηηα μεθίλεζε ε ΜΠΑ ζε 

θαηεύζπλζε παξάιιειε κε ηηο κπτθέο ίλεο ηνπ θάζε κπόο γηα 20 δεπηεξόιεπηα. Σν 

εξγαιείν ήηαλ αλάινγν ζρεηηθά κε ην κπ πνπ δερόηαλ ζεξαπεία. Σν εξγαιείν 

βξηζθόηαλ ζε γσλία 45ν. ηε ζπλέρεηα έγηλε ε ηερληθή θάζεηα ζηηο κπτθέο ίλεο γηα 

άιια 20 δεπηεξόιεπηα (Launder et al., 2004).  

ε εύξεζε απμεκέλεο ηάζεο – ζεκείν εκπινθήο – δειαδή όηαλ ην 

εξγαιείν δελ νιίζζαηλε ζε απηό ην ζεκείν ζηε πεξηηνλία έγηλε παξακνλή ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή γηα 60-120 δεπηεξόιεπηα. Ζ αθνινπζία ησλ εθαξκνγώλ 

είρε ζθνπό ηελ απειεπζέξσζε ηεο πεξηηνλίαο γηα ηελ πξόζζηα, νπίζζηα, 

επηθαλεηαθή θαη ελησβάζεη κπνπεξηηνληαθή γξακκή ηεο σκηθήο δώλεο θαη γηα ηελ 

πιάγηα επηθαλεηαθή γξακκή ηνπ θνξκνύ (Δηθ. 4.4.33) ζύκθσλα κε ηα θιηληθά 

εξγαζηήξηα Ergon.  

Οη επαλαιήςεηο θαη ζπρλόηεηα ησλ αζθήζεσλ ήηαλ ίδηεο κε ηελ νκάδα Α. 

πλνιηθά ε κπνπεξηηνλταθή εθαξκνγή είρε δηάξθεηα 15 ιεπηά θαη ε ζεξαπεπηηθή 

άζθεζε 55 ιεπηά. Tεξήζεθαλ νη θαλόλεο αζθαιείαο πγηεηλήο. Ο ζεξαπεπηήο 

έπιελε ηα ρέξηα ηνπ κε ζαπνύλη, θαη λεξό θαη ύζηεξα έβαδε αιθννινύρν δηάιπκα. 

Ζ πεξηνρή όπνπ έγηλε ε εθαξκνγή θαζαξηδόηαλ κε πγξά αληηζεπηηθά καληειάθηα. 

Σα εξγαιεία πάληα θαζαξίδνληαλ κε αληηζεπηηθά πξηλ ηελ εθαξκνγή (Cheatam et 

al., 2019). 
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Eηθόλα 4.4.33. Eθαξκνγή MΠΑ Χκηθή Εώλε θαη Πιαηύο Ραρηαίνο – Ergon 

 

ΟΜΑΓΑ Γ - ΓΔΝΗΚΔ ΑΚΖΔΗ ΧΜΟΤ ΣΟ ΠΗΣΗ 

 

       Οη ζπκκεηέρνληεο ζε απηή ηελ νκάδα ηήξεζαλ ηηο νδεγίεο θαη εθαξκόζηεθαλ 

νη ίδηεο κέζνδνη ζρεηηθά κε πξνθπιάμεηο-εξγνλνκία- πξνεηνηκαζία. Δπίζεο ίζρπε 

ην ίδην θαη γηα ηε δνζνινγία ησλ αζθήζεσλ 3 θνξέο αζθήζεηο ζην ζπίηη γηα 12 

εβδνκάδεο,  

H oκάδα απηή θαζνξίζηεθε σο ςεπδν-πεηξακαηηθή θαζώο νη αζζελείο λα 

κελ ιάβνπλ θακία ζεξαπεία δελ είλαη εζηθό γηα ηνπο αζζελείο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηε κειέηε (Page, 2012). 

Δθαξκόζηεθε ηζνηνληθό πξόγξακκα άζθεζεο κε πξννδεπηηθόηεηα 

ζύκθσλα κε πξσηόθνιιν Oxford. Οη αζθήζεηο ήηαλ εθθξεκνεηδείο θηλήζεηο, έζσ 

θαη έμσ ζηξνθή ώκνπ κε αληίζηαζε ιάζηηρνπ, ελδπλάκσζε πξόζζηαο θαη 

νπίζζηαο κνίξαο δειηνεηδή κε ιάζηηρν, full can αλύςσζε επίζεο κε ιάζηηρν, 
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αλαζπάζεηο ώκσλ, αζθήζεηο θιεηζηήο θηλεηηθήο αιπζίδαο- Push ups ζε 

ηεηξαπνδηθή ζέζε, πξελή ζέζε θαη νξηδόληηα απαγσγή καδί κε έμσ ζηξνθή 

ώκνπ.  

Ζ δηάξθεηα ήηαλ 50-55 ιεπηά γηα ηε ζεξαπεπηηθή άζθεζε. Ζ επηινγή γηα 

ηελ νκάδαο Γ λα δερζεί άζθεζε θαη ζπκβνπιέο ήηαλ θαηάιιειή θαζώο αλ γηλόηαλ 

νκάδα Placebo ή θαζόινπ ζεξαπεία –wait and see- δε ζα ππήξρε θακία 

αλαθνύθηζε από ζπκπησκαηνινγία γηα ηνπο αζζελείο (Βlair et al., 1996 ; Brox et 

al., 1993 ; Ginn et al., 1997) θαη δελ ζπλάβεη κε ηελ εζηθή (Page,2012).  

Κάζε αζζελήο ζηελ νκάδα Γ είρε εκεξνιόγην ζην θηλεηό ηνπ ζρεηηθά κε ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε εμεηδηθεπκέλε άζθεζε πνπ ζα πξέπεη λα 

εθηειεί ζην ζπίηη. ε απηό ζεκεησλόηαλ θαηά πόζν νη αζζελείο έθαλαλ ηηο 

αζθήζεηο πνπ είραλ ζην ζπίηη θαη θαηέγξαθαλ ηε ζπρλόηεηα απηώλ. Οη αζθήζεηο 

δίλνληαλ γξαπηώο θαη γηλόηαλ πξννδεπηηθόηεηα θάζε εβδνκάδα. 

Γηάξθεηα θαη Υώξνο Γηεμαγσγήο  

 

Σα άηνκα αμηνινγήζεθαλ ζηα κέηξα έθβαζεο όπσο αλαθέξζεθαλ  θαη 

ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα απνθαηάζηαζεο. Ζ δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο 

έξεπλαο από ηελ εκέξα έλαξμεο θάζε αηόκνπ ήηαλ 12 εβδνκάδεο. Ο ρώξνο ήηαλ 

ην εξεπλεηηθό θέληξν CYMUSTREC ηνπ πξνγξάκκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο ζην 

ΔΠΚ. Υξεζηκνπνηήζεθε εμνπιηζκόο όπσο ιάζηηρα γπκλαζηηθήο, ζηξώκαηα, 

θξεβάηη θπζηθνζεξαπείαο θαζώο θαη ηα εξγαιεία καιαθώλ κνξίσλ Ergon θαη 

θξέκα Ergon. 

Αμηνιόγεζε Αζζελώλ, Αζθάιεηα , Μέηξα έθβαζεο 

 

Οη αζζελείο αμηνινγήζεθαλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ παξεκβάζεσλ (εβδνκάδα 

0), ζην κέζν ηεο ζεξαπείαο  (6ε εβδνκάδα) θαη κεηά από ηξεηο κήλεο (12ε  

εβδνκάδα) ζην ηέινο ηεο ζεξαπείαο. Έγηλε θαηαγξαθή ησλ drop outs θαη 

ζπγθεθξηκέλε θαηαγξαθή ησλ αηηηώλ. Οη αζζελείο ζηελ νκάδα Γ ζεκείσλαλ ζε 

ειεθηξνληθό εκεξνιόγην ηε δνζνινγία θαη ηε ζπρλόηεηα ησλ αζθήζεσλ ζην ζπίηη. 
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ιεο νη ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο ήηαλ αζθαιείο θαη γίλνληαλ κέρξη ηα όξηα ηνπ 

πόλνπ. Παξόια απηά ζε πεξίπησζε πνπ πξνθαινύληαλ πεξαηηέξσ πόλνο ή 

παξακνλή απηνύ ν θπζηνζεξαπεπηήο έδσζε ηηο θαηάιιειεο ζπκβνπιέο θαη ηε 

θαηάιιειε θπζηθνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε, ρσξίο νηθνλνκηθή νθεηιή (Turgut et 

al., 2017; Aytal et al., 2017; Stevinson et al., 2006) 

ηαηηζηηθή Αλάιπζε 

 

Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθό 

παθέην Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), έθδνζε ηνπ 2020 ηεο 

εηαηξείαο ΗΒΜ.  

Κάζε εζεινληήο θαηαρσξήζεθε κε θσδηθό θαη θαηαγξάθεθαλ όιεο νη 

κεηαβιεηέο γηα ηα κέηξα έθβαζεο πνπ κεηξήζεθαλ πξηλ ηε παξέκβαζε ζηελ 6ε 

θαη 12ε εβδνκάδα. Γηα ηνλ έιεγρν νκνηνγέλεηαο ησλ δεκνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ 

ζηηο νκάδεο πξηλ ηηο παξεκβάζεηο έγηλε κε παξακεηξηθόο έιεγρνο ρ2. Οη 

κεηαβνιέο ζηα κέηξα έθβαζεο από ηελ αξρηθή αμηνιόγεζε ππνινγίζηεθαλ γηα 

θάζε παξάκεηξν, πόλνο, SRQ,ATI,PMI ζσξαθηθή θπξηόηεηα, ROM θηλήζεσλ 

γιελνβξαρηόληαο θαη άλσ ζηξνθή σκνπιάηεο, δύλακεο θαη SDT αμηνινγήζεθαλ 

κεηαμύ ησλ νκάδσλ κε ηε κέζνδν αλάιπζεο δηαζπνξάο κε έλαλ παξάγνληα one 

way ANOVA.  ηαλ ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά από ηνλ 

έιεγρν one way ANOVA γηα ην θαζνξηζκό ηεο δηαθνξάο κεηαμύ ησλ δύν νκάδσλ 

έγηλε Bonferroni post hoc έιεγρνο. Σν επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 

θαζνξίζηεθε σο 0,05 (95% δηάζηεκα εκπηζηνζύλεο). 

 

Δπηηξνπή Βηνεζηθήο 

 

Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο εγθξίζεθε από ηελ επηηξνπή Βηνεζηθήο 

Κύπξνπ κε αξηζκό θαθέινπ EEBK EΠ2019.01.167.  Τπήξρε δπλαηόηεηα 

ζπκπιήξσζεο θόξκαο παξαπόλσλ θαη νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνύζαλ λα 

απεπζπλζνύλ ζηελ Τπεύζπλε ηνπ ηκήκαηνο Eξεπλώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ΔΠΚ - 
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Research & Ext. Affairs. Οπνηαδήπνηε επζύλε ζρεηηθά κε ηελ  εθαξκνγή 

αμηνιόγεζεο θαη παξέκβαζεο θέξεη ην εξεπλεηηθό πξόγξακκα. Οη αζζελείο ζα 

κπνξνύζαλ λα έξζνπλ ζε επηθνηλσλία κε ηνλ ππεύζπλν θαη πέξαλ ησλ 

θαζνξηζκέλσλ ζπλαληήζεσλ γηα επίιπζε απνξηώλ. Οπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή 

νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνύζαλ λα απνρσξήζνπλ από ηελ έξεπλα Οη αζζελείο 

έιαβαλ ην έληππν ζπγθαηάζεζεο θαη ελεκέξσζεο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ). 

Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ  

 

Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα δε κπνξνύζαλ λα δηαδνζνύλ θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ κόλν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα από ηνλ εξεπλεηή όπνπ ηα 

είρε εηζάγεη ζην SPSS κε θσδηθνπνίεζε θαη δελ ππήξραλ νλνκαηεπώλπκα αιιά 

αξίζκεζε. Τπήξρε αλσλπκία. Οη εζεινληέο ππέγξαςαλ έληππν ζπγθαηάζεζεο 

(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ) γηα ηε  πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο δεδνκέλσλ. 

Σα δεδνκέλα ζα θπιάζζνληαη ζην Παλεπηζηήκην θαη ζα είλαη θιεηδσκέλα 

ζην αξρείν - ππνινγηζηή ηνπ Δξεπλεηηθνύ Κέληξνπ ζην Παλεπηζηήκην (EΠΚ). 

Πξόζβαζε έρνπλ νη ζπκκεηέρνληεο κόλν γηα ηε δηθή ηνπο κέηξεζε ελεκεξσηηθά 

θαη νη εξεπλεηέο πνπ είραλ θαηαρσξήζεη ηα ζηνηρεία όηαλ έρνπλ ζθνπό λα 

αλαιύζνπλ ηα απνηειέζκαηα. Σν αξρείν ζα θαηαζηξαθεί εληόο 5 εηώλ. 

. 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Οη κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ηνλ επηέβξε ηνπ 2019 σο θαη ηνλ 

Ηαλνπάξην 2020. ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε 85 αζζελείο ελδηαθέξζεθαλ θαη 

παξνπζηάζηεθαλ ζην εξγαζηήξην γηα αμηνιόγεζε. Από απηνύο 11 δελ ήηαλ 

δηαηεζεηκέλνη λα αθνινπζήζνπλ ην πξόγξακκα θαη 25 δελ  έιαβαλ κέξνο ύζηεξα 

από αμηνιόγεζε βάζε ησλ θξηηεξίσλ. Σειηθά ζπκκεηείραλ 49 άηνκα. Υσξίζηεθαλ 

ηπραία ζηηο ηξεηο νκάδεο 17 άηνκα ζηελ νκάδα Α, 16 ζηελ νκάδα Β θαη 16 άηνκα 

ζηελ νκάδα Γ. Από απηνύο ππήξρε drop out από ηε κειέηε 3 αηόκσλ ζπλνιηθά. 

Έλα άηνκν ζηακάηεζε γηαηί επέιεμε λα ζπλερίζεη κε ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε 
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ζηνλ ώκν ιόγσ έληνλνπ πόλνπ, έλα άηνκo δελ αθνινύζεζε ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλεδξίεο ιόγσ πξνζσπηθώλ αηηηώλ, θαη έλα άηνκν είρε αηύρεκα θαη 

ηξαπκαηηζκό ζηελ άθξα ρείξα νπόηε έπξεπε λα απνθιεηζηνύλ από ηε κειέηε θαη 

δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Σειηθά  46 άηνκα  έιαβαλ 

κέξνο θαη ζπκπεξηιήθζεθαλ, 15 άηνκα ζηελ νκάδα ηεο ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο 

(Οκάδα A) , 15 άηνκα ζηελ νκάδα ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο ζε ζπλδπαζκό κε ηε 

κπνπεξηηνλταθή απειεπζέξσζε (Οκάδα B) θαη 16 άηνκα ζηελ νκάδα  αζθήζεσλ 

ζην ζπίηη (Οκάδα Γ). (ρήκα 4.4.1. Γηάγξακκα Ρνήο).   

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 4.4.1. Γηάγξακκα Ρνήο Μειέηεο 

Γεκνγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 

Ζ νκάδα Α απνηειείηαη από 15 ζπκκεηέρνληεο, κε κεζν όξν  ειηθίαο 35+/-

11 εηώλ, 9 γπλαίθεο θαη  6 άληξεο, κε πεξίνδν παζνινγίαο γηα 4+/-3 κήλεο 

(Πίλαθαο 4.4.1.). Ζ νκάδα Β απνηειείηαη από 15 ζπκκεηέρνληεο, κε κεζν όξν  

ειηθίαο 32+/-13 εηώλ, 5 γπλαίθεο θαη  8 άληξεο, κε πεξίνδν παζνινγίαο γηα 6,5+/-

5 κήλεο (Πίλαθαο 4.4.1.). Ζ νκάδα Γ απνηειείηαη από 16 ζπκκεηέρνληεο, κε κεζν 

όξν  ειηθίαο 34+/-11 εηώλ, 7 γπλαίθεο θαη  9 άληξεο, κε πεξίνδν παζνινγίαο γηα 

5,8+/-5 κήλεο (Πίλαθαο 4.4.1.). Γελ ππήξραλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ αξρή ηεο κειέηεο (p>0,05) 

Σύνολο αζθενών με ηενονηοπάθεια πεηάλος πος παποςζιάζηηκαν ζηο επγαζηήπιο (n=85) 

Μη επιθςμία ζςμμεηοσήρ (n=11) 
Γςνηηικοί ζςμμεηέσονηερ  (n=74) 

Αζθενείρ πος παπέμειναν μεηά από εξέηαζη ηων κπιηηπίων  (n=49) 

Ομάδα Α- Θεπαπεςηική άζκηζη (n=17) Ομάδα B- Θεπαπεςηική άζκηζη και 

μςοπεπιηονϊακή απελεςθέπωζη (n=16) 

Ομάδα Γ- άζκηζη ζηο ζπίηι (n=16) 

Ομάδα Α -  Ολοκλήπωζη (n=15) Ομάδα Β -  Ολοκλήπωζη (n=15) Ομάδα Γ-  Ολοκλήπωζη (n=16) 
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ζύκθσλα κε ηνλ κε παξακεηξηθό έιεγρν ρ2. Οη ζπκκεηέρνληεο ειέγρζεθαλ πξηλ 

ηελ έλαξμε (Πίλαθαο 4.4.1.)  

Πίλαθαο 4.4.1. Γεκνγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά  

 Οκάδα Α Οκάδα Β Οκάδα Γ p value 

Ζιηθία Έηε 35,3 +/- 11,2 32,5 +/- 13,4 34,9 +/- 10,8 0,23 

Γπλαίθεο / Άλδξεο 9/6 5/8 7/9 0,12 

Πεξίνδνο ηεο 

παζνινγίαο κήλεο 

4,2 +/- 3,3 6,5 +/-5,1 5,8 +/-4,7 0,9 

*p >0,05 

Πόλνο  - VAS 

 

Ζ αμηνιόγεζε γηα ην πόλν έγηλε κέζσ ηεο θιίκαθαο VAS (Πίλαθαο 4.4.2.). 

Φάλεθε πσο ππήξρε ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή κείσζε ηνπ πόλνπ θαη ζηηο νκάδεο Α 

θαη Β ζηαηηθώο ζεκαληηθή (p<0,05) ζηηο 6 εβδνκάδεο (Πίλαθαο 4.4.3.). Ζ κείσζε 

ηνπ πόλνπ ήηαλ κεγαιύηεξε ζηηο 12 εβδνκάδεο γηα ηηο νκάδεο ζεξαπεπηηθήο 

άζθεζεο (Οκάδα Α) θαη ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο ζε ζπλδπαζκό κε ΜΠΑ από όηη 

ζηελ νκάδα ζην ζπίηη  (Πίλαθαο 4.4.3.).  Ζ κεηαβνιή ζηηο 12 εβδνκάδεο γηα ηελ Α 

θαη Β νκάδα ήηαλ 6 κνλάδεο ρσξίο δηαθνξά κεηαμύ ηνπο ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή 

(p>0,05) (Πίλαθαο 4.4.3.). κσο ζηηο 6 εβδνκάδεο ε νκάδα ηεο ζεξαπεπηηθήο 

άζθεζεο ζε ζπλδπαζκό κε ΜΠΑ θαίλεηαη λα έρεη κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή ζηε 

κείσζε ηνπ πόλνπ γηα 2 κνλάδεο (Πίλαθαο 4.4.3.).   

 

 

Λεηηνπξγηθόηεηα –SRQ 

 

Ζ αμηνιόγεζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη ηελ επίδξαζε ηεο 

ζπκπησκαηνινγίαο έγηλε κε ην εξσηεκαηνιόγην Shoulder Rating Questionnaire- 

Διιεληθή έθδνζε κε ζύλνιν 17-100 βαζκνί (17 ε ρεηξόηεξε θαηάζηαζε θαη 100 ε 

βέιηηζηε) (Πίλαθαο 4.4.2.). Ζ ζεξαπεπηηθή άζθεζε θαη ε ζεξαπεπηηθή άζθεζε κε 

MΠΑ έδεημαλ κεγαιύηεξε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ζηηο 12 εβδνκάδεο ζε 

ζύγθξηζε κε ηελ νκάδα  αζθήζεσλ ζην ζπίηη (Οκάδα Γ) ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή 
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(p<0,05) (Πίλαθαο 4.4.3.). ηηο 6 εβδνκάδεο ππήξρε κεγαιύηεξε βειηίσζε ζηελ 

νκάδα ΜΠΑ ζε ζύγθξηζε κε ηηο ππόινηπεο (Πίλαθαο 4.4.3.) . Σα απνηειέζκαηα 

είλαη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά (p<0,05 (Πίλαθαο 4.4.3.).   

 

Πξνβνιή Ώκνπ – PMI – ATI 

 

Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο πξνβνιήο ηνπ ώκνπ αμηνινγήζεθαλ νη δείθηεο PMI 

θαη ΑΣΗ (Πίλαθαο 4.4.2.).  ρεηηθά κε ην δείθηε PMI θάλεθε κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά (p<0,05) πσο ε ζεξαπεπηηθή άζθεζε κε ΜΠΑ κπνξεί λα 

βειηηώζεη ηελ ειαζηηθόηεηα ηνπ ειάζζνλνο ζσξαθηθνύ πεξηζζόηεξν από όηη ε 

ζεξαπεπηηθή άζθεζε κόλε ηεο ζηηο 12 εβδνκάδεο (Πίλαθαο 4.4.3.). Ζ 

ζεξαπεπηηθή άζθεζε επίζεο ππεξέρεη ηεο νκάδαο αζθήζεσλ ζην ζπίηη 

ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά (p<0,05) (Πίλαθαο 4.4.3.). Ζ ζεξαπεπηηθή άζθεζε κε ΜΠΑ 

επίζεο έρεη κεγαιύηεξε επίδξαζε ζηε βειηίσζε πξνβνιήο ηνπ ώκνπ θαζώο ν 

δείθηεο ΑΣΗ ελεξγεηηθά θαη παζεηηθά θαίλεηαη λα έρεη κεγαιύηεξε βειηίσζε ζε 

ζρέζε κε ηελ νκάδα ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο ζηηο 6 εβδνκάδεο αιιά θαη ζηηο 12 

εβδνκάδεο (p<0,05) (Πίλαθαο 4.4.3.). Καη νη δύν παξεκβάζεηο θαίλεηαη λα 

ππεξηζρύνπλ ηεο νκάδαο αζθήζεσλ ζην ζπίηη θαζώο δελ ππήξμε θαζνξηζηηθή 

αιιαγή γηα ηε πξνβνιή ηνπ ώκνπ, ηα απνηειέζκαηα γηα ηε ζύγθξηζε ησλ νκάδσλ 

ήηαλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά (p<0,05) (Πίλαθαο 4.4.3.).   

 

ηάζε 

.Απρελνζωξαθηθή Γωλία (ΑΘΓ) 

 

Γηα ηε ζηάζε ειέγρζεθαλ νη αιιαγέο ζηελ απρελνζσξαθηθή γσλία θαη 

ζσξαθηθή θπξηόηεηα (Πίλαθαο 4.4.2.). ηηο 6 εβδνκάδεο θαη ζηηο 12 εβδνκάδεο κε 

ηελ εθαξκνγή ησλ αζθήζεσλ γηα ηελ νκάδα Α θαη κε ηε εθαξκνγή ησλ αζθήζεσλ 

καδί κε ΜΠΑ γηα ηελ νκάδα Β θάλεθε πσο ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιαγή 

ζηελ απρελνζσξαθηθή γσλία ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα αζθήζεσλ ζην ζπίηη 

(p<0,05) αιιά ρσξίο ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ηνπο (p>0,05) 
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(Πίλαθαο 4.4.3.). Καη ζηηο δύν θάλεθε πσο κπνξνύλ λα βειηηώζνπλ ηελ 

απρελνζσξαθηθή γσλία κεηώλνληαο ηελ πξνβνιή ηεο θεθαιήο ζηαηηζηηθώο 

ζεκαληηθά (p<0,05) ζε ζύγθξηζε κε ηελ νκάδα αζθήζεσλ ζην ζπίηη  (Πίλαθαο 

4.4.3.). ηηο 6 εβδνκάδεο γηα ηελ νκάδα Α θαη νκάδα Β ήηαλ 4ν θαη 5ν αύμεζε θαη 

ζηηο 12 εβδνκάδεο ε αύμεζε ήηαλ κεγαιύηεξε κε 10ν θαη 11ν αληίζηνηρα (Πίλαθαο 

4.4.3.).   

 

Θσξαθηθή Κπξηόηεηα (ΘΚ) 

 

ρεηηθά κε ηελ ζσξαθηθή θπξηόηεηα (Πίλαθαο 4.4.2.) ε νκάδα Β ηεο 

ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο κε ΜΠΑ κπνξεί λα βειηηώζεη ζε δηπιάζην βαζκό ζε 

ζύγθξηζε κε ηελ νκάδα Α ηε ζσξαθηθή θπξηόηεηα κε επίδξαζε θαη ζηηο 6 

εβδνκάδεο αιιά θαη ζηηο 12 εβδνκάδεο ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά (p<0,05) (Πίλαθαο 

4.4.3.). Ζ ζεξαπεπηηθή άζθεζε –νκάδα Α επίζεο έρεη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή 

δηαθνξά κε ηελ νκάδα αζθήζεσλ ζην ζπίηη (Γ), όπνπ ε ηειεπηαία είρε πνιύ κηθξή 

βειηίσζε γηα ηελ ζσξαθηθή θπξηόηεηα (Πίλαθαο 4.4.3.).   

 

 

 

Πίλαθαο 4.4.2. Πόλνο (VAS), Λεηηνπξγηθόηεηα (SRQ), Γείθηεο Μείδσλ ζσξαθηθνύ (PMI), 

Πξνβνιή θεθαιήο βξαρηνλίνπ (ATI a :ζε ζέζε ραιάξσζεο θαη ΑΣΗ b: ζε ζέζε 

πξνζαγσγήο), Aπρελνζσξαθηθήο γσλίαο θαη Θσξαθηθήο θπξηόηεηαο.  

 Δβδνκάδα 0 Δβδνκάδα 6 Δβδνκάδα 12 

 Μέζνο όξνο (Σππηθή Απόθιηζε) Μέζνο όξνο (Σππηθή Απόθιηζε) Μέζνο όξνο (Σππηθή 

Απόθιηζε) 

Πόλνο    

Οκάδα Θ. Άζθεζεο 7,2 (5,9-8,6) 4,5 (4,0-5,0) 0,8 (0,5-1,1) 

Οκάδα Θ. Άζθεζεο θαη Μ.Π.Α. 6,7 (5,5-7,9) 3,1 (2,8-3,4) 0,6 (0,4-0,8) 

Οκάδα Άζθεζε ζην ζπίηη 6,9 (5,5-8,3) 5,6 (4,9-6,3) 4,2 (3,8-4,6) 

SRQ    

Οκάδα Θ. Άζθεζεο 45 (40-65) 72 (69-79) 96 (94-98) 

Οκάδα Θ. Άζθεζεο θαη Μ.Π.Α. 51 (46-56) 89(86-88) 98 (96-100) 

Οκάδα Άζθεζε ζην ζπίηη 48 (42-54) 58 (51-65) 69 (65-73) 



221 

 

PMI    

Οκάδα Θ. Άζθεζεο 8,1 (7,9-8,3) 8,7 (8,4-9,0) 10,5 (10,1-10,9) 

Οκάδα Θ. Άζθεζεο θαη Μ.Π.Α. 8,5 (8,4-8,6) 9,0 (8,8-9,2) 11,3 (10,4-11,9) 

Οκάδα Άζθεζε ζην ζπίηη 7,9 (7,7-8,1) 8,0 (7,9-8,1) 8,5 (8,2-8,8) 

ATIa    

Οκάδα Θ. Άζθεζεο 8.7 (8,0-9,4) 8,0 (7,8-8,4) 7,2 (7,0-7,4) 

Οκάδα Θ. Άζθεζεο θαη Μ.Π.Α. 8.9 (8,6-9,2) 7,2 (6,9-7,5) 6,5 (6,1-6,9) 

Οκάδα Άζθεζε ζην ζπίηη 8,6 (8,1-9,1) 8,3 (7,8-8,8) 7,9 (7,5-8,3) 

ATIb    

Οκάδα Θ. Άζθεζεο 5,9 (5,7-6,1) 5,2 (4,8-5,4) 4,8 (4,0-5,6) 

Οκάδα Θ. Άζθεζεο θαη Μ.Π.Α. 5,8 (5,4-6,2) 4,5 (4,3-4,7) 3,8 (3,2-4,4) 

Οκάδα Άζθεζε ζην ζπίηη 6,1 (5,7-6,5) 5,8 (5,6-6,0) 5,5 (5,1-5,9) 

Απρελνζσξαθηθή γσλία     

Οκάδα Θ. Άζθεζεο 45 (41-49) 49 (46 – 52) 55 (50-60) 

Οκάδα Θ. Άζθεζεο θαη Μ.Π.Α. 43 (38-48) 48 (41-55) 54 (49-59) 

Οκάδα Άζθεζε ζην ζπίηη 44 (39-49) 46 (42 -50) 48 (44-52) 

Θσξαθηθή θπξηόηεηα    

Οκάδα Θ. Άζθεζεο 59 (55-63) 54 (51-57) 50 (48-52) 

Οκάδα Θ. Άζθεζεο θαη Μ.Π.Α. 56 (51-61) 48 (44-52) 40 (39-41 

Οκάδα Άζθεζε ζην ζπίηη 60 (53 -67) 57 (52-62) 54 (50-58) 

    
*Μ.Π.Α= Μπνπεξηηνλταθή Απειεπζέξσζε 

*Θ. Άζθεζε =  Θεξαπεπηηθή Άζθεζε 

*ATI= acromion table index 

*PMI =  Pectoralis muscle length index 

*SRQ= Shoulder Rating Questionnaire 

*VAS=Visual analogue scale 
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Πίλαθαο 4.4.3. Μεηαβνιέο ζηα κέηξα έθβαζεο κεηά ηελ παξέκβαζε Πόλνο (VAS), 

Λεηηνπξγηθόηεηα (SRQ), Γείθηεο Μείδσλ ζσξαθηθνύ (PMI), Πξνβνιή θεθαιήο βξαρηνλίνπ 

(ATIa :ζε ζέζε ραιάξσζεο θαη ΑΣΗb: ζε ζέζε πξνζαγσγήο) 

 Οκάδα Θ. 
Άζθεζεο 

Οκάδα Θ. 
Άζθεζεο 
θαη Μ.Π.Α. 

Οκάδα Θ. 
Άζθεζεο ζην 
ζπίηη 

Οκάδα Θ. 

Άζθεζεο vs 

Οκάδα Θ. 

Άζθεζεο 

θαη Μ.Π.Α. 

Οκάδα 

Θ. 

Άζθεζε

ο vs 

Οκάδα 

Θ. 

Άζθεζε

ο ζην 

ζπίηη 

Οκάδα Θ. 

Άζθεζεο θαη 

Μ.Π.Α. vs 

Οκάδα Θ. 

Άζθεζεο ζην 

ζπίηη  

 Μέζνη όξνη (Σππηθή Απόθιηζε) 

Πόλνο       

6
ε
 Δβδνκάδα -2,7  

(-2,4-3,1) 

-3,6 

(-3,0-4,2) 

-1,3 

(-1,1- -1,5) 

+1,9§ 

(1,5-2,3) 

-1,4§ 

(-1,1 - -

1,7) 

2,3§ 

(2,0- 2,6) 

12
ε
 

εβδνκάδα 

-6,4 

(-5,9- - 6,9) 

-6,1 

(-5,7 - - 6,5)  

-2,7 

(-2,2 - -3,2) 

-0,3 

(-0,2-0,4) 

3,7§ 

(-3,3 - -4,0) 

3,4§ 

(3,1-3,7) 

SRQ       

6ε 
Δβδνκάδα 

17 

(12-22) 

38 

(34-42) 

10 

(8-12) 

19§ 

(15-23) 

-7§ 

(-5 - -9) 

-28§ 

(-23- -33) 

12ε 
εβδνκάδα 

51 

(48 – 54) 

47 

(44-50) 

21 

(17-25) 

-4 

(-2- -6) 

-30§ 

(-27- -33) 

-30§ 

(-25- - 35) 

PMI       

6ε 
Δβδνκάδα 

0,6  

(0,4- 0,8) 

0,5 

(0,3-0,7) 

0,1 

(0,05 – 0,15) 

-0,1 

(-0,06 -

0,12) 

-0,5§ 

(-0,4 - -0,6) 

-0,4§ 

(-0,3- -0,5) 

12ε 
εβδνκάδα 

2,4 

(2,0-2,8) 

2,8 

(2,6 – 3,0) 

0,6 

(0,3 – 0,9) 

0,4§ 

(0,1 – 0,7) 

-1,8§ 

(-1,6 – -2,0) 

-2,8§ 

(-2,5 – -3,1) 

ΠΡΟΒΟΛΖ 
ΚΔΦΑΛΖ 
ΑTIa 

      

6ε 
Δβδνκάδα 

-0,7  

(-0,3-1,1) 

-1,7 

(-1,2 - -2,2) 

-0,3 

(-0,1- - 0,5) 

-1§ 

(-0,5 - -1,5) 

0,4§ 

(0,3 - 0,5) 

1,4§ 

(1,1 – 1,7) 

12ε 
εβδνκάδα 

-1,5 

(-1 - -2) 

-2,4 

(-2,1 - -2,7) 

-0,7 

(-0,4 - -1) 

-0,9§ 

(-0,6 - -1,2) 

0,6§ 

(0,2-1) 

1,7§ 

(1,3 – 2,1) 

ΠΡΟΒΟΛΖ 
ΚΔΦΑΛΖ 
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ΑTIb 

6ε 
Δβδνκάδα 

-0,7  

(-0,5 - -0,9) 

-1,3 

(-1 - -1,6) 

-0,3 

(-0,1- -0,5) 

-0,6§ 

(-0,1 – -1,1) 

0,4§ 

(0,2-0,6) 

1§§ 

(0,7-1,3) 

12ε 
εβδνκάδα 

-1,1 

(-0,8- - 1,4) 

-2 

(-1,7 - -2,3) 

-0,6 

(-0,4 -0,8) 

-0,9§ 

(-0,7- -1,1) 

0,5§ 

(0,3-0,7) 

1,1§ 

(0,8- 1,4) 

Απρελνζσξ
αθηθή γσλία 

      

6ε 
Δβδνκάδα 

4 

(2-6) 

5 

(2-8) 

2 

(1-3) 

1 

(0-2) 

-2§ 

(-5 – 1) 

-3§ 

(-7 -1) 

12ε 
εβδνκάδα 

10 

(6-14) 

11 

(7-15) 

4 

(1-7) 

1 

(-3-5) 

-6§ 

(-2- -10) 

-7§ 

(-3- -1,1) 

Θσξαθηθή 
θπξηόηεηα 

      

6ε 
Δβδνκάδα 

-5 

(-2- -8) 

-8 

(-5 - -1,1) 

-3 

(-2- -4) 

2§ 

(-4 – 8) 

-3§ 

(-7 – 1) 

5§ 

(1-9) 

12ε 
εβδνκάδα 

-9 

-7 - -1,1) 

-16 

(-13 - -19) 

-6 

(-5 - -7) 

3§ 

(1-5) 

-7§ 

(-5 - -1,2) 

10§ 

(3 – 17) 

§ Ζ δηαθνξά ησλ κέζσλ όξσλ είλαη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή (p<0,05) 

 

Δύξνο Κίλεζεο (ROM) Γιελνβξαρηόληαο θαη Χκνπιάηεο 

 

ρεηηθά κε ην εύξνο θίλεζεο ηνπ ώκνπ (Πίλαθαο 4.4.4.) όιεο νη θηλήζεηο 

είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή βειηίσζε (p<0,05) γηα ηελ νκάδα Α ζεξαπεπηηθήο 

άζθεζεο θαη ηελ νκάδα Β ζεξαπεπηηθή άζθεζε θαη ΜΠΑ ζηηο  6 θαη ζηηο 12 

εβδνκάδεο(Πίλαθαο 4.4.5.). ηελ νκάδα  αζθήζεσλ ζην ζπίηη ζε ζρέζε κε ηελ 

νκάδα Α δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο γηα ηελ αύμεζε εύξνπο 

ζηηο 6 εβδνκάδεο (p<0,05) (Πίλαθαο 4.4.5.). Καη νη δύν νκάδεο παξεκβάζεσλ 

είραλ ην ίδην απνηέιεζκα όζν αθνξά ην εύξνο ζηηο 12 εβδνκάδεο ρσξίο θάπνηα 

λα έρεη πξνηέξεκα ρσξίο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα (p>0,05) (Πίλαθαο 

4.4.5.). Παξαηεξήζεθε πσο ηελ 6ε εβδνκάδα ε νκάδα Β ηεο ζεξαπεπηηθήο 

άζθεζεο ζε ζπλδπαζκό κε ΜΠΑ ππήξμε ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή (p<0,05) αύμεζε 

ηνπ εύξνπο ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα Α ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο γηα ηηο θηλήζεηο 

θάκςεο, απαγσγήο, θαη έμσ ζηξνθήο ζηηο 0ν  θαη 90ν  απαγσγήο (Πίλαθαο 

4.4.5.).   
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ζν αθνξά ην εύξνο θίλεζεο ηεο άλσ ζηξνθήο ηεο σκνπιάηεο (Πίλαθαο 

4.4.4.) πνπ κεηξήζεθε νη νκάδεο Α θαη Β ζπλέβαιαλ ζηε κείσζε ηεο ππεξβνιηθήο 

θίλεζεο ηεο θάησ ζηξνθήο θαη βειηίσζε ηεο άλσ ζηξνθήο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

ζηηο 90ν θαη 135ν αλύςσζεο (p<0,05) ζε ζύγθξηζε κε ηελ νκάδα αζθήζεσλ ζην 

ζπίηη  ζηηο 6 θαη 12 εβδνκάδεο (Πίλαθαο 4.4.5.). Τπήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

κεγαιύηεξε βειηίσζε ζηελ άλσ ζηξνθή ζε ζύγθξηζε κε ηελ νκάδα Α (p<0,05) 

γηα ηελ νκάδα ησλ MΠΑ κε εξγαιεία ηελ 6ε θαη 12ε εβδνκάδα ζηηο 90ν θαη 135ν 

αλύςσζε ηνπ άλσ άθξνπ (Πίλαθαο 4.4.5.).  

Πίλαθαο 4.4.4. ROM – Δύξνο Κηλεζεο Γιελνβξαρηόληαο θαη Αλσ ζηξνθή σκνπιάηεο 

  Δβδνκάδα 0 Δβδνκάδα 6 Δβδνκάδα 12 

  Μέζνο όξνο 

(Σππηθή 

Απόθιηζε) 

Μέζνο όξνο 

(Σππηθή 

Απόθιηζε) 

Μέζνο όξνο 

(Σππηθή 

Απόθιηζε) 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΔ 

ΚΗΝΖΔΗ 

ΧΜΟΤ 

ΚΑΜΦΖ     

Οκάδα Θ. Άζθεζεο 154 +/- 5 165 +/- 4 178 +/- 2 

Οκάδα Θ. Άζθεζεο θαη 
Μ.Π.Α. 

155  +/- 7 171 +/- 5 179 +/- 5 

-Οκάδα Άζθεζε ζην ζπίηη 158 +/- 8  163 +/- 3 168 +/- 6 

ΑΠΑΓΧΓΖ    

Οκάδα Θ. Άζθεζεο 149 +/- 6 156 +/- 4 177 +/- 3 

Οκάδα Θ. Άζθεζεο θαη 
Μ.Π.Α. 

147 +/- 7 165 +/- 5 179  +/- 6 

-Οκάδα Άζθεζε ζην ζπίηη 150 +/- 5  158 +/- 7 162 +/- 5 

ΔΚΣΑΖ    

Οκάδα Θ. Άζθεζεο 15 +/- 4  20 +/- 2 31 +/- 5 

Οκάδα Θ. Άζθεζεο θαη 
Μ.Π.Α. 

14 +/- 5 22 +/- 3 30 +/- 7 

-Οκάδα Άζθεζε ζην ζπίηη 12 +/- 8 15 +/- 4 18 +/- 6 

ΔΞΧ ΣΡΟΦΖ 0
ν
     

Οκάδα Θ. Άζθεζεο 58 +/- 6 70 +/- 8 85 +/- 5 

Οκάδα Θ. Άζθεζεο θαη 
Μ.Π.Α. 

56 +/- 7 77 +/- 9 88 +/- 7 

-Οκάδα Άζθεζε ζην ζπίηη 59 +/- 3 63 +/- 5 70 +/- 6 

ΔΞΧ ΣΡΟΦΖ 90
ν
     

Οκάδα Θ. Άζθεζεο 51 +/- 8 68 +/- 6 87 +/- 8  

Οκάδα Θ. Άζθεζεο θαη 
Μ.Π.Α. 

53 +/- 6 76 +/- 4 88 +/- 9 

-Οκάδα Άζθεζε ζην ζπίηη 55 +/- 4 65 +/- 5 68 +/- 7 
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ΔΧ ΣΡΟΦΖ 90
Ο
     

Οκάδα Θ. Άζθεζεο 60 +/- 5 72 +/- 5 90 +/- 3 

Οκάδα Θ. Άζθεζεο θαη 
Μ.Π.Α. 

57 +/- 3 74 +/- 2 91 +/- 6 

-Οκάδα Άζθεζε ζην ζπίηη 62 +/- 4 66 +/- 3 73 +/- 4 

 

 

 ΑΝΤΦΧΖ 

ΑΝΧ ΑΚΡΟΤ - 

ΜΔΣΡΖΖ ΑΝΧ 

ΣΡΟΦΖ 

ΧΜΟΠΛΑΣΖ 

ΑΝΧ ΣΡΟΦΖ ΣΗ 0o      

Οκάδα Θ. Άζθεζεο 2 +/- 2 3 +/- 1 3 +/- 1 

Οκάδα Θ. Άζθεζεο θαη 
Μ.Π.Α. 

3 +/- 3 4 +/- 2 6+/- 2 

-Οκάδα Άζθεζε ζην ζπίηη 4 +/- 1 5 +/- 4 5 +/- 2 

ΑΝΧ ΣΡΟΦΖ ΣΗ 45
Ο
     

Οκάδα Θ. Άζθεζεο 6 +/- 5 8 +/- 2 10 +/- 1 

Οκάδα Θ. Άζθεζεο θαη 
Μ.Π.Α. 

6 +/- 6 11 +/- 3 13 +/- 2 

-Οκάδα Άζθεζε ζην ζπίηη 8 +/- 5 9 +/- 4 9 +/- 2 

ΑΝΧ ΣΡΟΦΖ ΣΗ 90
Ο
    

Οκάδα Θ. Άζθεζεο 14 +/- 5 25 +/- 3 32 +/- 3 

Οκάδα Θ. Άζθεζεο θαη 
Μ.Π.Α. 

13 +/- 7 31 +/- 5 39+/- 4 

-Οκάδα Άζθεζε ζην ζπίηη 17 +/- 4 22 +/- 6 24 +/- 5 

ΑΝΧ ΣΡΟΦΖ ΣΗ 135
Ο
    

 Οκάδα Θ. Άζθεζεο 24 +/- 6 36 +/- 4 43 +/- 2 

 Οκάδα Θ. Άζθεζεο θαη 
Μ.Π.Α. 

22 +/- 7 40 +/- 3 46 +/- 5 

 -Οκάδα Άζθεζε ζην ζπίηη 28 +/- 5 32 +/- 4 38 +/- 3 

 

 

Πίλαθαο 4.4.5. Μεηαβνιέο  ζην ROM - Δύξνο Κηλεζεο Γιελνβξαρηόληαο θαη Αλσ ζηξνθή 

σκνπιάηεο 

  Οκάδα Θ. 
Άζθεζεο 

Οκάδα Θ. 
Άζθεζεο θαη 
Μ.Π.Α. 

Οκάδα Θ. 
Άζθεζεο ζην 
ζπίηη 

Οκάδα Θ. 

Άζθεζεο vs 

Οκάδα Θ. 

Άζθεζεο θαη 

Μ.Π.Α. 

Οκάδα Θ. 

Άζθεζεο vs 

Οκάδα Θ. 

Άζθεζεο ζην 

ζπίηη 

Οκάδα Θ. 

Άζθεζεο θαη 

Μ.Π.Α. vs 

Οκάδα Θ. 

Άζθεζεο ζην 

ζπίηη  

 Μέζνη όξνη (Σππηθή Απόθιηζε) 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚ

Δ 

ΚΑΜΦΖ 
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ΚΗΝΖΔΗ 

ΧΜΟΤ 

6
ε
 Δβδνκάδα 11 +/- 4 16 +/- 5 5 +/- 4 5 +/- 1§ -6 +/- 4 -11 +/- 2§ 

12
ε
 εβδνκάδα 24 +/- 5  25+/- 7 10 +/- 5  -1 +/- 2 -14 +/- 3§ -15 +/- 3§ 

 ΑΠΑΓΧΓΖ       

6ε Δβδνκάδα 7 +/- 7 18 +/- 6 8 +/- 4 11 +/- 4§ 1 +/- 2 -10 +/- 3§ 

12ε 
εβδνκάδα 

28 +/- 8 32 +/- 9 12 +/- 5 4 +/- 4 -16 +/- 4§ -20 +/- 7§ 

ΔΚΣΑΖ       

6ε Δβδνκάδα 5 +/- 9 11 +/- 10 3 +/- 8 6 +/- 3§ -2 +/-5 -8 +/- 6§ 

12ε 
εβδνκάδα 

16 +/- 5 16 +/- 4 6 +/- 6 0 +/- 2 -10 +/- 3§ -10 +/- 8§ 

ΔΞΧ ΣΡΟΦΖ 

0ν 

      

6ε Δβδνκάδα 12 +/- 4 21 +/- 6 4 +/- 7 9 +/- 1§ -8 +/- 4 -17 +/- 7 

12ε 
εβδνκάδα 

27 +/- 5 32 +/- 4 11 +/- 7 5 +/- 5 -22 +/- 6§ -21 +/- 6§ 

ΔΞΧ 
ΣΡΟΦΖ 90Ο  

      

6ε Δβδνκάδα 17 +/- 7 23 +/- 5 4 +/- 5 6 +/- 5§ -13 +/- 8§ -19 +/-7§ 

12ε 
εβδνκάδα 

36 +/- 9 35 +/- 6 11 +/- 5 -1 +/-6 -25 +/-6§ -24 +/-6§ 

ΔΧ 
ΣΡΟΦΖ 90ν  

      

6ε Δβδνκάδα 12 +/- 5 17 +/- 4 4 +/- 6 5 +/-3 -8 +/-4§ -13 +/-4§ 

12ε 
εβδνκάδα 

30 +/- 6 34 +/- 7 11 +/-8 4 +/-2 -19 +/-5§ -23 +/-6§ 

ΑΝΤΦΧΖ
 ΑΝΧ 
ΑΚΡΟΤ 
ΜΔΣΡΖΖ 
ΑΝΧ 
ΣΡΟΦΖ 
ΧΜΟΠΛΑΣ
Ζ - 

       

ΑΝΧ 
ΣΡΟΦΖ 
ΣΗ 0ν   

      

6ε Δβδνκάδα 1 +/- 7  1+/- 4 1+/-1 0+/-5  0+/-3 0 +/-2 

12ε 
εβδνκάδα 

1 +/- 8 3+/-7 1+/-3 2 +/- 3 0 +/-2 -2 +/-5 

ΑΝΧ 
ΣΡΟΦΖ 
ΣΗ 45ν  

      

6ε Δβδνκάδα 2+/- 4 5 +/- 6 1 +/-5 3 +/-6 -1 +/-4 -4 +/-6 

12ε 
εβδνκάδα 

4+/- 9 7+/- 4 1 +/-4 3 +/-7 -3 +/-5 -6 +/-4 

ΑΝΧ 
ΣΡΟΦΖ 
ΣΗ 90ν  

      

6ε Δβδνκάδα 11+/- 5 18+/- 5 5+/-6 7 +/-4§ -6 +/-3§ -13 +/-3§ 

12ε 18 +/- 6 26 +/- 8 7 +/-3 8+/-5§ -11 +/-2 § -14 +/-4§ 
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εβδνκάδα 

ΑΝΧ 
ΣΡΟΦΖ 
ΣΗ 135ν  

      

6ε Δβδνκάδα 12 +/- 7 18+/- 7 4+/-4 6+/-5§ -8+/-2§ -14 +/-6§ 

12ε 
εβδνκάδα 

19 +/- 8 24 +/- 4 10 +/-5 5 +/-6§ -9 +/-6§ -14 +/-4§ 

§Ζ δηαθνξά ησλ κέζσλ όξσλ είλαη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή (p<0,05) 

 

Γύλακε Μπώλ Γιελνβξαρηόληαο θαη Μπώλ Χκνπιάηεο 

 

ρεηηθά κε ηελ ηζνκεηξηθή δύλακε κε έιεγρν δπλακόκεηξνπ ρεηξόο 

MICROFET θαη ζηηο ηξεηο νκάδεο (Πίλαθαο 4.4.6.) ππήξμε βειηίσζε ζηηο 6 θαη 12 

εβδνκάδεο (Πίλαθαο 4.4.7.). Ζ νκάδα Α ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο θαη ε νκάδα Β 

ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο θαη ΜΠΑ είραλ κεγαιύηεξε αύμεζε ζηε δύλακε από όηη 

ζηελ νκάδα  αζθήζεσλ ζην ζπίηη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά (p<0,05) (Πίλαθαο 

4.4.7.). Aπηή ε αύμεζε είλαη ζεκαληηθή θαζώο ε κεηαβνιή ππεξέρεη ηεο ειάρηζηεο 

(θάκςε=5 όιεο ηηο θηλήζεηο ηεο γιελνβξαρηόληαο θαη ζηελ 6ε θαη ζηελ 12ε 

εβδνκάδα ε επίδξαζε ζηελ αύμεζε ηεο δύλακεο ήηαλ ίδηα γηα ηελ Α θαη Β νκάδα 

κε εμαίξεζε όηη ε νκάδα Β ζεξαπεπηηθή άζθεζε θαη ΜΠΑ λα ππεξέρεη ζηελ 

αύμεζε δύλακεο ησλ θακπηήξσλ θαη απαγσγώλ θαη έμσ ζηξνθέσλ ηνπ ώκνπ 

ηελ 6ε θαη ηελ 12ε εβδνκάδα ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά (p<0,05) (Πίλαθαο 4.4.7.).  

Ζ ηζνκεηξηθή δύλακε γηα ηνπο κύεο ηεο σκνπιάηεο απμήζεθε ζηαηηζηηθώο 

ζεκαληηθά (p<0,05) γηα ηελ Α θαη Β νκάδα πεξηζζόηεξν ζε ζύγθξηζε κε ηελ 

νκάδα αζθήζεσλ ζην ζπίηη γηα ηνπο κύεο : πξόζζηνο νδνλησηόο θαη κέζε κνίξα 

ηξαπεδνεηδή θαη ξνκβνεηδείο ζηελ 6ε θαη 12ε εβδνκάδα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

(p<0,05) (Πίλαθαο 4.4.7.). ζν αθνξά ηελ άλσ κνίξα ηξαπεδνεηδή ππήξρε 

ειάρηζηε αύμεζε θαη γηα ηηο ηξεηο νκάδεο κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p>0,05) 

(Πίλαθαο 4.4.7.). ρεηηθά κε ηνπο ξνκβνεηδείο θαη ηε θάησ κνίξα ηξαπεδνεηδή ε 

δύλακε απμήζεθε ζηελ νκάδα Α ηεο ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο θαη ζηελ νκάδα Β 

ζεξαπεπηηθή άζθεζε θαη ΜΠΑ ζε ζρέζε κε νκάδα αζθήζεσλ ζην ζπίηη  θαη κε 
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ηελ νκάδα Β λα έρεη κεγαιύηεξε αύμεζε δύλακεο ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα Α γηα 

ηελ 6ε θαη 12 εβδνκάδα γηα ηελ θάησ κνίξα ηξαπεδνεηδή (Πίλαθαο 4.4.7.).  

Πίλαθαο 4.4.6. Γύλακε (kg) 

  Δβδνκάδα 0 Δβδνκάδα 6 Δβδνκάδα 12 

  Μέζνο όξνο 

(Σππηθή 

Απόθιηζε) 

Μέζνο όξνο 

(Σππηθή 

Απόθιηζε) 

Μέζνο όξνο (Σππηθή 

Απόθιηζε) 

 

MYΔ 

ΓΛΖΝΟΒΡΑΥΗΟΝΗΑ 

ΚΑΜΠΣΖΡΔ    

Οκάδα Θ. Άζθεζεο 5 +/- 2 11+/- 3 20 +/- 6 

Οκάδα Θ. Άζθεζεο θαη Μ.Π.Α. 6 +/- 5  16+/- 5 25 +/- 5 

-Οκάδα Άζθεζε ζην ζπίηη 7 +/- 4 8 +/- 6 12+/- 4 

ΑΠΑΓΧΓΔΗ    

Οκάδα Θ. Άζθεζεο 3 +/- 3 12 +/- 2 17 +/- 6 

Οκάδα Θ. Άζθεζεο θαη Μ.Π.Α. 4 +/- 4 18  +/- 4 22 +/- 7 

-Οκάδα Άζθεζε ζην ζπίηη 4 +/- 5  5 +/- 3 10 +/- 5 

ΔΚΣΔΗΝΟΝΣΔ    

Οκάδα Θ. Άζθεζεο 7 +/- 6  14 +/- 3  16 +/- 2 

Οκάδα Θ. Άζθεζεο θαη Μ.Π.Α. 10 +/- 8 18 +/- 4 20 +/- 5 

-Οκάδα Άζθεζε ζην ζπίηη 8 +/- 5 10 +/- 3 12 +/- 3 

ΔΞΧ ΣΡΟΦΔΗ    

Οκάδα Θ. Άζθεζεο 3 +/- 1 8 +/-3 12 +/- 5 

Οκάδα Θ. Άζθεζεο θαη Μ.Π.Α. 2 +/- 3 12 +/- 6 16 +/- 3 

-Οκάδα Άζθεζε ζην ζπίηη 4 +/-2  5 +/- 4  8 +/- 4 

ΔΧ ΣΡΟΦΔΗ    

Οκάδα Θ. Άζθεζεο 2 +/-1 9 +/-4 14+/-1 

Οκάδα Θ. Άζθεζεο θαη Μ.Π.Α. 4 +/-3 12 +/-3 13+/-2 

-Οκάδα Άζθεζε ζην ζπίηη 3 +/-4 6 +/-5 8 +/-1 

  

ΜΤΔ ΧΜΟΠΛΑΣΖ 

ΠΡΟΘΗΟ ΟΓΟΝΣΧΣΟ    

Οκάδα Θ. Άζθεζεο 14 +/-1 21 +/-2 22 +/-7 

Οκάδα Θ. Άζθεζεο θαη Μ.Π.Α. 16 +/-4 22 +/-3 24 +/-5 

-Οκάδα Άζθεζε ζην ζπίηη 15 +/-6 17 +/-4 20 +/-4 

ΑΝΧ ΜΟΗΡΑ ΣΡΑΠΔΕΟΔΗΓΖ    

Οκάδα Θ. Άζθεζεο 20 +/-3 21 +/-4 22 +/-2 

Οκάδα Θ. Άζθεζεο θαη Μ.Π.Α. 23 +/-5 23 +/-3 24 +/-4 

-Οκάδα Άζθεζε ζην ζπίηη 22 +/-1 22 +/-2 23 +/-2 
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ΜΔΖ ΜΟΗΡΑ ΣΡΑΠΔΕΟΔΗΓΖ    

Οκάδα Θ. Άζθεζεο 4 +/-3 11 +/-4 14 +/-4 

Οκάδα Θ. Άζθεζεο θαη Μ.Π.Α. 3 +/-6 12 +/-3 17 +/-2 

-Οκάδα Άζθεζε ζην ζπίηη 5 +/-5 7 +/-6 8 +/-2 

ΡΟΜΒΟΔΗΓΔΗ    

Οκάδα Θ. Άζθεζεο 5 +/-3 10 +/-4 12+/-2 

Οκάδα Θ. Άζθεζεο θαη Μ.Π.Α. 5 +/-2 11 +/-6 14+/-7 

-Οκάδα Άζθεζε ζην ζπίηη 6 +/-1 7 +/-1 8 +/-5 

ΚΑΣΧ ΜΟΗΡΑ ΣΡΑΠΔΕΟΔΗΓΖ    

Οκάδα Θ. Άζθεζεο 2 +/-3 7 +/-3 10+/-3 

Οκάδα Θ. Άζθεζεο θαη Μ.Π.Α. 1 +/-6 11 +/-4 13+/-7 

-Οκάδα Άζθεζε ζην ζπίηη 2 +/-5 2 +/-6 3 +/-2 

 

Πίλαθαο 4.4.7. Αιιαγέο ζηε δύλακε (kg) 

  Οκάδα Θ. 
Άζθεζεο 

Οκάδα Θ. 
Άζθεζεο 
θαη 
Μ.Π.Α. 

Οκάδα Θ. 
Άζθεζεο ζην 
ζπίηη 

Οκάδα Θ. 

Άζθεζεο vs 

Οκάδα Θ. 

Άζθεζεο 

θαη Μ.Π.Α. 

Οκάδα 

Θ. 

Άζθεζε

ο vs 

Οκάδα 

Θ. 

Άζθεζε

ο ζην 

ζπίηη 

Οκάδα Θ. 

Άζθεζεο 

θαη Μ.Π.Α. 

vs Οκάδα 

Θ. 

Άζθεζεο 

ζην ζπίηη  

  Μέζνη όξνη (Σππηθή Απόθιηζε) 

 

MYΔ 

ΓΛΖΝΟΒΡ

ΑΥΗΟΝΗΑ 

 ΚΑΜΠΣΖΡΔ 

 

      

6
ε
 Δβδνκάδα 6 +/- 1 10 +/- 1 1 +/- 3 4 +/- 1§ -5 +/- 3§ - 9+/- 4§ 

12
ε
 εβδνκάδα 15 +/- 2 19 +/- 5 5 +/- 3 4 +/- 2§ -10 +/- 

2§ 

-14 +/- 7§ 

 ΑΠΑΓΧΓΔΗ       

6ε Δβδνκάδα 9 +/- 4 14 +/- 2 1 +/- 1 5 +/- 4§ -8 +/- 5§ -13 +/- 3§ 

12ε εβδνκάδα 14 +/- 3 18 +/- 4 6 +/- 2 4 +/- 5§ -8 +/- 3§ -12 +/- 6§ 

ΔΚΣΔΗΝΟΝΣΔ       

6ε Δβδνκάδα 7 +/- 2 8 +/- 1 2 +/- 1 1 +/- 3  5 +/- 1§ -6 +/- 1§ 

 12ε εβδνκάδα 9 +/- 2 10 +/- 2 5 +/- 2 1 +/- 2 4 +/- 2§ -5 +/- 2§ 

ΔΞΧ ΣΡΟΦΔΗ        
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6ε Δβδνκάδα 6 +/- 1 10 +/- 3 1 +/- 1 5 +/- 1§ -4 +/- 3§ -9 +/- 2§ 

12ε εβδνκάδα 9 +/- 3 15 +/- 5 4 +/- 2  6+/- 4§ -5 +/- 4§ -7 +/- 3§ 

ΔΧ ΣΡΟΦΔΗ       

6ε Δβδνκάδα 7 +/- 2 8 +/- 1 3 +/- 1 1 +/- 3 4 +/- 1§ -5+/- 3§ 

12ε εβδνκάδα 12 +/- 4 9 +/- 2 5 +/- 3 -3 +/- 4 7 +/- 4§ -4 +/- 1§ 

 
ΜΤΔ 
ΧΜΟΠΛΑ
ΣΖ 

       

   ΠΡΟΘΗΟ 
ΟΓΟΝΣΧΣΟ 

      

6ε Δβδνκάδα 7 +/- 1 6+/- 4 2 +/- 3 -1 +/- 4 -5 +/- 5§ -4 +/- 7§ 

12ε εβδνκάδα 8 +/- 5 8 +/- 2 5 +/- 2 0 +/- 3 -3 +/- 6§ - 3+/- 5§ 

  ΑΝΧ ΜΟΗΡΑ 
ΣΡΑΠΔΕΟΔΗΓΖ 

      

6ε Δβδνκάδα 1 +/- 1 0 +/- 2 0 +/- 1 -1 +/- 3 -1 +/- 3 0 +/- 3 

12ε εβδνκάδα 2 +/- 3 1 +/- 1 1 +/- 5 -1 +/- 1 -1 +/- 3 0 +/- 4 

  ΜΔΖ ΜΟΗΡΑ 
ΣΡΑΠΔΕΟΔΗΓΖ 

      

6ε Δβδνκάδα 5 +/- 2 4 +/- 5 1 +/- 1 -1 +/- 2 -4 +/- 2§ -3 +/- 2§ 

12ε εβδνκάδα 7 +/- 4 7 +/- 3 2 +/- 2 0 +/- 4 -5 +/- 4§ -5 +/- 3§ 

ΡΟΜΒΟΔΗΓΔΗ       

6ε Δβδνκάδα 5 +/- 6 6 +/- 3 2 +/- 5 1+/- 5 -3 +/- 2§ -4 +/- 1§ 

12ε εβδνκάδα 7 +/- 5 9 +/- 4 2 +/- 6 2 +/- 2 -5+/- 4§ -7 +/- 2§ 

 ΚΑΣΧ ΜΟΗΡΑ 
ΣΡΑΠΔΕΟΔΗΓΖ 

      

 6ε Δβδνκάδα 5 +/- 3 10 +/- 4 0 +/- 7 5+/- 2§ -5 +/- 1§ - 10+/- 3§ 

 12ε εβδνκάδα 8 +/- 3  12 +/- 1 1 +/- 5 4 +/- 3§ -7 +/- 4§ -11+/- 4§ 

§Ζ δηαθνξά ησλ κέζσλ όξσλ είλαη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή (p<0,05) 

 

Scapula Dyskinesis Test (SDT) 

 

  H δνθηκαζία δπζθηλεζίαο σκνπιάηεο είλαη κία δπλακηθή δνθηκαζία ε 

νπνία έρεη πξνηαζεί σο αμηόπηζηε δνθηκαζία θαη κπνξεί έθαξκόζηεθε  γηα ηελ 

ύπαξμε ηεο δπζθηλεζίαο σκνπιάηεο γηα ηηο 3 νκάδεο (McClure 2009 ; Tate, 

2009) (Πίλαθαο 4.4.8.). ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ηα άηνκα κε δπζθηλεζία 

σκνπιάηεο ραξαθηεξίζηεθαλ ζύκθσλα κε ηελ αλώκαιε θηλεηηθόηεηα θαηά ηε 

θίλεζε σκνπιάηεο σο αλώκαιε θίλεζε ή κε ππνςία αλώκαιεο θίλεζεο (Πίλαθαο 

4.4.9.). Ζ δηεξεύλεζε έγηλε κε επαλάιεςε ηεο δνθηκαζίαο ύζηεξα πό ηηο 

παξεκβάζεηο ζηηο 6 θαη 12 εβδνκάδεο. Όζηεξα από ηηο αζθήζεηο επηθεληξσκέλεο 
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άζθεζεο ζηελ σκνπιάηε καδί κε δηαηάζεηο θάλεθε πσο ζηηο 6 εβδνκάδεο 20% 

ησλ αηόκσλ είρε επαλέιζεη ζε θπζηνινγηθή θίλεζε θαη θαηά 7% είρε κεησζεί ε 

αλώκαιε θίλεζε ηεο σκνπιάηεο (Πίλαθαο 4.4.9.). ηηο 12 εβδνκάδεο έλα 

ζεκαληηθό κέξνο 53% είρε επαλέιζεη ζην θπζηνινγηθό θαη ε αλώκαιε θίλεζε είρε 

παξακείλεη κόλν ζε 7% (Πίλαθαο 4.4.9.). Ζ νκάδα ηνπ ζπλδπαζκνύ άζθεζεο, 

δηαηάζεσλ θαη ΜΠΑ κε εξγαιεία θάλεθε πσο 13% είρε επαλέιζεη ζην 

θπζηνινγηθό ζηηο 6 εβδνκάδεο θαη ζηηο 12 εβδνκάδεο είραλ επαλέιζεη ζην 

θπζηνινγηθό 56% ησλ αηόκσλ (Πίλαθαο 4.4.9.). Ζ άζθεζε ζην ζπίηη είρε πνιύ 

κηθξό πνζνζηό επαλάθακςεο ηεο δπζιεηηνπξγίαο. Ζ δηαθνξά ηεο νκάδαο ΜΠΑ 

από ηε ζεξαπεπηηθή άζθεζε είλαη ζηηο 6 εβδνκάδεο είλαη ζεκαληηθή κε ηελ νκάδα 

ηεο ΜΠΑ λα έρεη κεγαιύηεξε βειηίσζε 20% κεγαιύηεξε κείσζε ηεο αλσκαιίαο 

θαη 7% επαλαθνξά ζην θπζηνινγηθό (Πίλαθαο 4.4.9.). ηηο 12 εβδνκάδεο νη δύν 

παξεκβάζεηο δελ είραλ ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ηνπο.Σα απνηειέζκαηα ήηαλ 

ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά (p<0,05) (Πίλαθαο 4.4.9.).   

 

Πτλαθαο 4.4.8. Απνηειέζκαηα ησλ ηξηώλ παξεκβάζεσλ  ζηε δνθηκαζία Scapula 

Dyskinesis Test (SDT) 

 
 Δβδνκάδα 0 Δβδνκάδα 6 Δβδνκάδα 12 

 SDT Οκάδα Θ. 
Άζθεζεο 

 27%Α – 73%Τ 20%Α – 60%Τ – 20% 
Φ 

7%Α – ,27%Τ – 53% Φ 

Οκάδα Θ. 
Άζθεζεο θαη 
Μ.Π.Α. 

 40%Α – 60%Τ 13% Α - 60%Τ – 27% 
Φ 

13%Α – 27%Τ – 56%Φ 

-Οκάδα Άζθεζε 
ζην ζπίηη 

  31%Α – 69%Τ 25%A- 69%Τ – 6% Φ 25%Α – 69%Y – 6%Φ 

*Α = αλσκαιία θαλεξή 

*Τ = ππνςία αλσκαιίαο 

*Φ= θπζηνινγηθή θίλεζε 

  

Πίλαθαο 4.4.9 Αιιαγέο  ζηε δνθηκαζία Scapula Dyskinesis Test  (SDT) 

  Οκάδα Θ. 
Άζθεζεο 

Οκάδα Θ. 
Άζθεζεο θαη 
Μ.Π.Α. 

Οκάδα Θ. 
Άζθεζεο ζην 
ζπίηη 

Οκάδα Θ. 

Άζθεζεο vs 

Οκάδα Θ. 

Άζθεζεο θαη 

Μ.Π.Α. 

Οκάδα Θ. 

Άζθεζεο 

vs Οκάδα 

Θ. 

Άζθεζεο 

ζην ζπίηη 

Οκάδα Θ. 

Άζθεζεο 

θαη Μ.Π.Α. 

vs Οκάδα 

Θ. 

Άζθεζεο 
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ζην ζπίηη  

 

 SDT 

       

6
ε
 Δβδνκάδα  -7%Α 

 -13%Τ 

+20%Φ 

-27%Α 

+0%Τ 

+27%Φ 

-6%Α 

0%Τ 

+6% 

-20%Α 

13%Τ 

7%Φ 

1%Α 

13%Τ 

-24%Φ 

21%Α 

0%Τ 

-21%Φ 

12
ε
 εβδνκάδα  -20%Α  

-46%Τ 

+53%Φ 

-27%Α 

-33%Τ 

+56%Φ 

 

-6%Α 

0%Τ 

+6% 

-7%Α 

+9%Τ 

3%Φ 

14%Α 

46%Τ 

-47%Φ 

20%Α 

9%Τ 

-50%Φ 

*Α = αλσκαιία θαλεξή 

*Τ = ππνςία αλσκαιίαο 

*Φ= θπζηνινγηθή θίλεζε 

Ζ δηαθνξά ησλ κέζσλ όξσλ είλαη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή (p<0,05) 

 

πλέπεηα θαηαγξαθήο άπό ηελ Οκάδα Γ. 

 

Ζ νκάδά Γ ζύκθσλα κε ηε θαηαγξαθή ησλ ζπλεδξηώλ ζην εκεξνιόγην είρε 

έιιεηςε ηήηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην ζπίηη θαηά 33% (190 ζπλεδξίεο δελ 

έγηλαλ ζην ζπίηη).  

ΤΕΖΣΖΖ   

 

ε απηή ηε κειέηε έγηλε δηεξεύλεζε ηεο ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ησλ αζθήζεσλ ζηαζεξνπνίεζεο κε έκθαζε ζηνλ θηλεηηθό έιεγρν 

σο κνλνζεξαπεία αιιά θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηε κπνπεξηηνλταθή απειεπζέξσζε 

ζε αζζελείο κε δπζθηλεζία σκνπιάηεο θαη κε πόλν ζηνλ ώκν ζρεηηδόκελν κε 

πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ.  

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ην πξόγξακκα ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο 

επηθεληξσκέλεο ζηελ σκνπιάηε καδί κε δηαηάζεηο κεηώλεη ην πόλν ζεκαληηθά 

ζηηο 6 θαη 12 εβδνκάδεο θαη βειηηώλεη ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ζε αζζελείο κε 

δπζθηλεζία σκνπιάηεο θαη ΠΠ. Σν πξόγξακκα κε ηε πξνζζήθε ΜΠΑ κε 

εξγαιεία κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε πεξαηηέξσ κείσζε πόλνπ θαη βειηίσζε 

ιεηηνπξγηθόηεηαο αιιά κέρξη ηηο 6 εβδνκάδεο. Ζ δηεξεύλεζε ηεο επίδξαζεο 
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αθνξνύζε ην πόλν, ηε ιεηηνπξγηθόηεηα, ηε πξνβνιή ηνπ ώκνπ, ηε ζηάζε, ην 

εύξνο ησλ θηλήζεσλ ηεο γιελνβξαρηόληαο θαη άλσ ζηξνθήο ηεο σκνπιάηεο, ηε 

δύλακε ησλ κπώλ γιελνβξαρηόληαο θαη σκνπιάηεο θαη ηε δπζθηλεζία ηεο 

σκνπιάηεο.  Σν πξόγξακκα καδί κε ζπλδπαζκό ΜΠΑ κε εξγαιεία θάλεθε πσο 

έρεη θαιύηεξα απνηειέζκαηα από όηη ε ζεξαπεπηηθή άζθεζε κόλν. ζηηο 12 

εβδνκάδεο γηα ηε βειηίσζε ζην κήθνο ηνπ ειάζζνλνο ζσξαθηθνύ (PMI),  θαη ηεο 

πξνβνιήο ηνπ ώκνπ ζην δείθηε ATI. Σν πξόγξακκα ζεξαπεπηηθήο άθεζεο 

βαζηζκέλν ζηνλ θηλεηηθό έιεγρν είρε ζεκαληηθή αύμεζε ζηηο 6 θαη 12 εβδνκάδεο 

εμίζνπ ην ίδην γηα ηε βειηίσζε ηεο ΑΘΓ ζηηο 12 εβδνκάδεο θαη γηα ηελ νκάδα 

ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο θαη γηα ην ζπλδπαζκό κε ΜΠΑ κε εξγαιεία. Ο 

ζπλδπαζκόο ΜΠΑ κε εξγαιεία θαίλεηαη λα εληζρύεη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο ζηηο 12 εβδνκάδεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ζσξαθηθήο 

θπξηόηεηαο . To πξόγξακκα ηεο ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο θαη ηεο άζθεζεο κε ΜΠΑ 

βειηίσζε ην ROM ηεο γιελνβξαρηόληαο θαη ζηηο 6 θαη 12 εβδνκάδεο, ελώ ζηηο 6 

εβδνκάδεο γηα ηηο θηλήζεεηο θάκςεο απαγσγήο θαη έμσ ζηξνθήο  ζηηο 0ν θαη 90ν 

θαλεθε λα ππεξέρεη ε νκάδα άζθεζεο ζε ζπλδπαζκό κε ΜΠΑ κε εξγαιεία γηα ηε 

βειηίσζε ηνπ εύξνπο θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο δύλακεο απηώλ ησλ κπηθώλ 

νκάδσλ. Ζ δύλακε απμήζεθε ζεκαληηθά κε ηε πάξνδν ησλ ζπλεδξηώλ θαη ζηηο 

δύν νκάδεο, ελώ γηα ηελ νκάδα κε ηε ΜΠΑ κε εξγαιεία ππήξμε κεγαιύηεξε 

αύμεζε γηα ηε δύλακε ηνπ πξόζζηνπ νδνλησηνύ, ξνκβνεηδώλ θαη θάησ κνίξαο 

ηξαπεδνεηδή ζηηο 6 θαη 12 εβδνκάδεο από όηη ε ζεξαπεπηηθή άζθεζε κόλν. Ζ 

ζπκβνιή ηεο ΜΠΑ επίζεο έρεη κεγαιύηεξε βειηίσζε γηα ηελ άλσ ζηξνθή ηεο 

σκνπιάηεο θαη ζηηο 6 θαη 12 εβδνκάδεο. Τπάξρεη κείσζε ηεο δπζθηλεζίαο 

σκνπιάηεο ζηηο 6 θαη 12 εβδνκάδεο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

άζθεζεο επηθεληξσκέλεο ζηελ σκνπιάηε ζηνπο αζζελείο κε ΠΠ. Ζ πξνζζήθε 

ηεο ΜΠΑ κε εξγαιεία κπνξεί λα κεηώζεη πεξηζζόηεξν από ηε ζεξαπεπηηθή 

άζθεζε κόλν, ηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο ζηηο 6 εβδνκάδεο, 

Πόλνο 

 

Μέζα από ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο θάλεθε πσο ην 

πξόγξακκα ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο κε επίβιεςε από επηζηήκνλα πγείαο 
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ζπκβάιεη ζηελ απνθαηάζηαζε αηόκσλ κε δπζθηλεζία σκνπιάηεο θαη πόλν 

ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ., πνπ ζπκπεξηιακβάλεη αζθήζεηο 

ζηαζεξνπνίεζεο σκνπιάηεο κε πξνζέγγηζε θηλεηηθήο αιπζίδαο, δηαηάζεηο ησλ 

κπώλ πνπ είλαη ζε βξάρπλζε ζε δπζθηλεζία σκνπιάηεο θαη πξνβνιή ώκνπ, 

όπσο ν κείδσλ ζσξαθηθόο, ειάζζσλ ζσξαθηθόο θαη νπίζζην κέξνο ζύιαθα ώκνπ 

κπνξεί λα κεηώζεη ην πόλν ζηηο 6 εβδνκάδεο θαη ζηηο 12 ζε αζζελείο κε 

δπζθηλεζία σκνπιάηεο θαη πόλν ζρεηηδόκελν κε παζνινγία πεηάινπ ζηξνθέσλ. 

Ζ επηθέληξσζε ησλ αζθήζεσλ ζηελ σκνπιάηε θαίλεηαη πσο παίδεη ζεκαληηθό 

ξόιν ζηε κείσζε ηνπ πόλνπ. 

Μεραληζκνί κείσζεο πόλνπ θαη ζεξαπεπηηθή άζθεζε 

 

 Ζ ζεκαληηθή κείσζε ηνπ πόλνπ κπνξεί λα εμεγεζεί γηαηί κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηεο ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο ππάξρεη βειηίσζε ηνπ θηλεηηθνύ 

ειέγρνπ άξα θαη νξζόηεξε ηνπνζέηεζε θαη θίλεζε ηεο σκνπιάηεο ζην ζσξαθηθό 

θισβό. πσο αλέθεξαλ θαη ζηε κειέηε ηνπο νη Merolla et al., 2010, ζε αζιεηέο 

κε δπζθηλεζία σκνπιάηεο, ε βειηίσζε ηεο ηνπνζέηεζεο ηεο σκνπιάηεο, κέζσ 

ζηαζεξνπνηεηηθώλ αζθήζεσλ θαη δηαηάζεσλ κπνξεί λα βειηηώζεη ηε 

κεθνδπλακηθή ζρέζε ησλ κπώλ ηνπ πεηάινπ ζηξνθέσλ, ηνπ ππαθαλζίνπ θαη 

ππεξαθαλζίνπ, άξα θαη ηνλ πόλν (VAS) ν νπνίνο κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε 

ζύλδξνκν πξόζθξνπζεο ζε άηνκα κε κε ζσζηή θίλεζε σκνπιάηεο. Οη δηαηάζεηο 

κπνξνύλ λα κεηώζνπλ ην πόλν ιόγσ βειηίσζεο ηεο ειαζηηθόηεηαο ηνπ 

ζπλδεηηθνύ ηζηνύ (Rosa et al., 2016). O ξόινο ηεο ζσζηήο θίλεζεο ηεο 

σκνπιάηεο θαη ηε βειηίσζε κε επηθεληξσκέλν πξόγξακκα γηα κείσζε ηνπ πόλνπ 

θαη άιιεο ζπκπησκαηνινγίαο εληζρύεηαη από ηα επξήκαηα ησλ Carbone et 

al.,2014 γηαηί κε πξόγξακκα 12 αζθήζεσλ θαη 12 δηαηάζεσλ κε επηθέληξσζε 

ζηελ σκνπιάηε κπνξεί από ηηο 6 εβδνκάδεο λα βειηηώζεη ηε ηνπνζέηεζή ηεο 

σκνπιάηεο ζε αζιεηέο κε δπζθηλεζία σκνπιάηεο κεηά από ρξόλην εμάξζξεκα 

αθξσκηνθιεηδηθήο ηύπνπ ΗΗΗ θαη λα κεηώζεη αθόκα θαη ηελ ύπαξμε ηεο 

δπζθηλεζίαο. Μέζσ ησλ ζεξαπεπηηθώλ αζθήζεσλ επαλέξρεηαη ε κπτθή 

ηζνξξνπία, ππάξρεη βειηίσζε ηεο ζσζηήο νζηενθηλεκαηηθήο, εμηζνξξόπεζε 
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ηάζεο ζηνπο ηζηνύο κε απνηέιεζκα ην κε ηξαπκαηηζκό θαη πξόθιεζε 

ζπκπησκάησλ ζηε πεξηνρή.  

Βειηίσζε Πόλνπ ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο θαη ΜΠΑ 

 

  ηηο 12 εβδνκάδεο ε νκάδα ηεο ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο θαη ε νκάδα ηεο 

ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο κε ΜΠΑ δελ είραλ ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ηνπο. 

Παξόια απηά ζηηο 6 εβδνκάδεο ε νκάδα ηεο κπνπεξηηνλταθήο απειεπζέξσζεο 

καδί κε ηελ άζθεζε θάλεθε λα έρεη κεηώζεη ην πόλν πεξηζζόηεξν από όηη ε 

ζεξαπεπηηθή άζθεζε κόλν.   

H επίδξαζε ηεο ΜΠΑ κε ρξήζε εξγαιείσλ ζηνλ πόλν έρεη θαλεί θαη ζε 

άιιεο κειέηεο ζε κπνζθειεηηθέο δηαηαξαρέο ζε πεξίνδν κέρξη θαη 6 εβδνκάδσλ 

κε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθή δηαθνξά ζην πόλν όπσο θαη ζηε παξνύζα κειέηε. ε 2 

εβδνκάδεο ζε κία πεξηπησζηαθή κειέηε κε εθαξκνγή 2 θνξέο αλά εβδνκάδα, 

γπλαίθα βνιεπκπνιίζηξηα κε θιεγκνλή ζηηο ζηεξληθέο απνθύζεηο ησλ πιεπξώλ 

κπόξεζε λα γπξίζεη ζην άζιεκα γξεγνξόηεξα ιόγσ ηεο κείσζεο ηνπ πόλνπ 

(Aspenger et al., 2007). ε 4 εβδνκάδεο νη Lee et al., ην 2016 απέδεημαλ ζε 

αζζελείο κε ρξόληα νζθπαιγία πσο είραλ ζεκαληηθή κείσζε ηνπ πόλνπ κε ηε 

ρξήζε εξγαιείσλ ΜΠΑ (IASTM), ζε 4 εβδνκάδεο επίζεο ππήξμε κείσζε πόλνπ 

ζε αζζελείο κε trigger finger (Ζνwwit et al., 2006). ε πεξίνδν 6 εβδνκάδσλ κε 

δύν θνξέο εθαξκνγή ηελ εβδνκάδα ν πόλνο είρε εμαθαληζηεί πιήξσο ζε αζιεηή 

ηξίαιζνπ κε ζιάζε νπίζζηνπ θλεκηαίνπ νπόηε κπόξεζε λα επηζηξέςεη ζην ηξέμηκν 

θαη ζην θνιύκπη (Howitt et al., 2009). Σν ηδην απνηέιεζκα είρε θαη έλαο δξνκέαο 

κε ηελνληνπάζεηα ηζρηνθλεκηαίσλ ζηηο 6 εβδνκάδεο (White, 2011) κε ρξήζε 

εξγαιείσλ Graston. Οη Lauche et al., (2012) απέδεημαλ πσο ε κπνπεξηηνλταθή 

απειεπζέξσζε κε ρξήζε εξγαιείσλ αιιά απηή ηε θνξά Gua Sha κπνξεί λα 

κεηώζεη ζεκαληηθά ην πόλν ζε αζζελείο κε ρξόλην απρεληθό θαη ρξόλην νζθπτθό 

πόλν. Ζ ρξήζε εξγαιείσλ κείσζε ζεκαληηθά ην πόλν θαη ζε αζζελείο κε θαξπηαίν 

ζσιήλα όπσο όκσο θαη ε κπνπεξηηνλταθή απειεπζέξσζε δηα ρεηξόο ζε 6 

εβδνκάδεο γηα 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα γηα ηηο πξώηεο 4 εβδνκάδεο θαη κία θνξά 

γηα ηηο επόκελεο 2 (Burke et al., 2007). Δπίζεο κείσζε πόλνπ ππήξρε θαη κε ηε 
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ρξήζε κόλν κίαο θνξάο γηα 6 εβδνκάδεο ζε αζιεηέο κε πεικαηηαία 

απνλεπξσζίηηδα (Dianiels θαη Morrell , 2012). Ζ ζεξαπεπηηθή άζθεζε ζε 

ζπλδπαζκό κε  ρεηξηζκνύο θαη εθαξκνγή MΠΑ κε εξγαιεία έδεημε ε έξεπλα ησλ 

Brantingam et al., 2009 ζε αζζελείο κε ζύλδξνκν επηγνλαηηδνκεξηαίνπ πόλνπ ζε 

8 εβδνκάδεο. Τπάξρεη εηεξνγέλεηα ζηε δνζνινγία αιιά θπκαίλεηαη ζε πεξίνδν 

ελόο κε ελάκηζε κήλα. Ζ κείσζε ηνπ πόλνπ θάλεθε θαη ζε ρξόλην πόλν ζηνλ ώκν 

όπνπ έρνπλ επέιζεη θηλεηηθέο δπζιεηηνπξγίεο κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ ΜΠΑ.  Οη 

Kassolik et al., ην 2013 εθάξκνζαλ ηερληθέο κπνπεξηηνλταθήο απειεπζέξσζεο 

δηα ρεηξόο κε ηε ζεσξία tensegrity αιιά γηα 5 θνξέο από 20 ιεπηά ζε 2 

εβδνκάδεο θαη ε κείσζε ηνπ πόλνπ θαη βειηίσζε ιεηηνπξγηθόηεηαο ππήξμε ζηηο 2 

εβδνκάδεο θαη έλα κήλα κεηά.   

ε αληίζεζε έξρνληαη νη Gulick et al., (2018) όπνπ ζε 3 εβδνκάδεο ζε 

αζζελείο κε MTrP (myofascial trigger points- Μπνπεξηηνλταθά ζεκεία 

ππξνδόηεζεο πόλνπ) ζην άλσ κέξνο ηεο ξάρεο αιιά δε βξήθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ επαηζζεζία ζηε πίεζε. Απηό νθείιεηαη ιόγσ ηεο 

δηαθνξάο πσο ε εθαξκνγή ήηαλ γηα 5 ιεπηά, ελώ ζηηο ππόινηπεο κειέηεο ν 

ρξόλνο θπκαίλεηαη ζηα 10-15 ιεπηά θαη γηα 4-6 εβδνκάδεο. Δπίζεο δελ 

αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ε ηερληθή ε νπνία εθαξκόζηεθε θαη ππήξρε κία αιιαγή ζηε 

κεζνδνινγία ζρεηηθά κε ηελ αμηνιόγεζε ησλ ζεκείσλ. 

Μεραληζκνί  κείσζεο ηνπ Πόλνπ ιόγσ ηεο ΜΠΑ   

 

Ζ κπνπεξηηνλταθή απειεπζέξσζε κε εξγαιεία βαζίδεηαη ζηε ζεσξία ηεο 

έλλνηαο tensergity. Ζ ιέμε tensegrity, απνδίδεηαη σο <<ζπλεξγεηηθό ζύζηεκα>> 

πξνέξρεηαη από ηηο αγγιηθέο tensile θαη integrity – έληαζε θαη αθεξαηόηεηα  

(Πεξέληεο, 2010) θαη είλαη έλα ζύζηεκα από ζπλερέο δίθηπν εθειθπόκελσλ 

γξακκηθώλ ζηνηρείσλ θαη έλα ζπλερέο δίθηπν ζιηβνκέλσλ γξακκηθώλ ζηνηρείσλ 

(Παπαλησλίνπ, 2019). Οη ηδηόηεηεο απηνύ ηνπ δηθηύνπ έρνπλ ηαπηηζηεί κε απηέο 

ηνπ κπνπεξηηνλταθνύ δηθηύνπ θαζώο ε ηάζε κπνξεί λα κεηαθεξζεί θαη λα 

θαηαλεκεζεί κέζσ ησλ πεξηηνληώλ θαη ησλ ζηξσκάησλ απηώλ πνπ δηαπεξλνύλ 

θαη ελώλνπλ ηνπο κύεο, ζπλδέζκνπο θαη ηα ππόινηπα καιαθά κόξηα κέζσ 
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ζπγθεθξηκέλσλ κπνπεξηηνλταθώλ κεζεκβξηλώλ (Myers,2013). Καηαιήγνληαο ε 

κπνπεξηηνλταθή απειεπζέξσζε βάζε ηεο αξρήο tensegrity κπνξεί λα 

εμηζνξξνπήζεη ηε ηάζε ζην κπνπεξηηνλταθό ζύζηεκα κέζσ ησλ αιπζηδώλ θαη λα 

κεηώζεη ην πόλν ζε αξθεηέο νξζνπεδηθέο θαθώζεηο. (McKenney et al., 2013). 

Απηό αηηηνινγείηαη ιόγσ ηνπ ξόινπ ηνπ. Σν κπνπεξηηνληαθό δίθηπν κέζσ ηνπ 

πηεδνειεθηξηθνύ θαηλνκέλνπ (Yasuda 1964), ηεο ειαζηηθόηεηάο ηνπ ιόγσ ηεο 

ύπαξμεο λεξνύ (Chaitow, 2009) θαη ιόγσ ηνπ όηη είλαη κία ζπλερή δνκή 

(Benjamin 2009 ; Stecco 2016)  κε αξθεηνύο κεραλνππνδνρείο κε ηθαλόηεηα 

κεηαθνξάο ηάζεο (Scleip et al., 2003 ; 2005) ζε θηλεηηθέο δπζιεηηνπξγίεο ε 

αιιαγή ηεο ηάζεο ζηε πεξηηνλία(Wilke et al., 2016) ζα πξνθαιέζεη  πόλν. 

Ζ ηερληθή MΠΑ κε εξγαιεία κπνξεί λα έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηε κείσζε 

ηνπ πόλνπ θαζώο βειηηώλεη ηε θπθινθνξία θαη κπνξεί λα κεηώζεη ηα παξάγσγα 

ηνπ πόλνπ θαη ηεο θιεγκνλήο πνπ κπνξεί λα ζπγθεληξσζνύλ γύξσ από έλα 

ηξαπκαηηζκό (Zainuddlin et al., 2005), ηελ ειαζηηθόηεηα ηνπ κπνπεξηηνλταθνύ 

δηθηύνπ, ηε κείσζε ηνπ κπτθνύ ζπαζκνύ (Kalichman θαη David, 2017).  H ηερληθή 

ΜΠΑ κπνξεί λα εθαξκνζηεί σο ηερληθή ηζραηκηθήο πίεζεο θαη σο ηερληθή 

εγθάξζηαο ηξηβήο αιιάδνληαο έηζη ην θαηώθιη πόλνπ ύζηεξα από ηε κεραληθή 

πίεζε θαη ραιαξώλνληαο ηα ζεκεία trigger points (Fryer θαη Hodgson et al., 2005) 

ην νπνίν κπνξεί λα εληζρύζεη ηα απνηειέζκαηα γηα ηε κείσζε ηνπ πόλνπ  κε ηε 

δηάηαζε (Hanten et al., 1994).  

ρεηηθά κε ηε κείσζε πόλνπ ζε δηάθνξα κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα θαη ηε 

ρξήζε εξγαιείσλ MΠΑ έρνπλ αλαθεξζεί αξθεηέο κειέηεο (Lambert et al., 2017). 

Yπάξρεη ε ζεσξία πσο κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ MΠΑ κπνξεί λα εθαξκνζηνύλ 

ηερληθέο κε πξόθιεζε θιεγκνλήο ζηε πεξηνρή, θαη ζθνπό ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ 

θνιαγγόλνπ ηζηνύ θαη ηειηθά ηε ζσζηή θαηεύζπλζε ησλ ηλώλ (Cooperstein, 2004) 

κε ζηόρν ηε βειηίσζε ηνπ πόλνπ θαη ιεηηνπξγηθόηεηαο ζε ηελνληνπάζεηεο 

(Checketts, 2018) αιιά δελ έρεη απνδεηρζεί εξγαζηεξηαθά. O κεραληζκόο δξάζεο 

ησλ εξγαιείσλ ΜΠΑ γηα ηε κείσζε ηνπ πόλνπ δελ είλαη μεθάζαξνο. Απηό κπνξεί 

λα εμεγεζεί θαη ιόγσ ηεο πνιππινθόηεηαο ηνπ πόλνπ ζρεηηθά κε ην θινηώδεο θαη 

ζπνλδπιηθό επίπεδν θαη ηελ επίδξαζε ησλ ςπρνινγηθώλ παξαγόλησλ (Wijma, 
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2016). κσο ε κείσζε ηνπ πόλνπ κε απηή ηε ηερληθή έρεη αλαθεξζεί ιόγσ 

θηλεηνπνίεζεο ηεο πεξηηνλίαο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην λεπξνθπζηνινγηθό ξόιν 

ειέγρνπ ηνπ πόλνπ κε ηε δηέγεξζε ησλ κεραλνεπαίζζεησλ ππνδνρέσλ ησλ 

καιαθώλ κνξίσλ πνπ θηλεηνπνηνύληαη, δέξκα, κύεο, θαη ζύιαθεο (Chaput et al., 

2017). 

Πηζαλνί κεραληζκνί κπνξεί λα είλαη ε ζεσξία ηεο πύιεο ηνπ πόλνπ (The 

Gate Control Theory) (Melazk and Katz, 2004).  Δλεξγνπνηνύληαη κε ηελ επαθή 

κε ρακειήο έληαζεο εξέζηζκα, νη ρακεινύ θαησθιηνύ Αβ ίλεο επεξεάδνληαο ηα 

αλώηεξα επίπεδα ζην KN θαη θιείλνληαο ηε ‗πύιε‘ ζηα νπίζζηα θέξαηα ηνπ 

λσηηαίνπ κπεινύ όπνπ ππάξρνπλ νη δηαβηβαζηηθνί λεπξώλεο θαη νη αλαζηαιηηθνί 

ελδνλεπξώλεο, κελ αθήλνληαο λα πεξάζνπλ ηα επώδπλα εξεζίζκαηα από ηνπο 

αιγνππνδνρείο Αδ θαη C ίλεο (Bialosky et al., 2019). Δπίζεο κπνξεί λα ππάξμεη 

αύμεζε ησλ επηπέδσλ β-ελδνξθίλεο (ελδνγελή νπνηνύρν) κε απνηέιεζκα 

παξαγσγή θνξηηδόλεο, πνπ είλαη ππεύζπλε γηα ηελ αλαιγεζία, θαη κπνξεί λα 

είλαη θαη πην ηζρπξή ε δξάζε ηεο θαηά 18 κε 33 θνξέο από όηη ε κνξθίλε (Gerritis 

et al., 2003). Αθόκα  κπνξεί λα ππάξμεη αύμεζε ησλ επηπέδσλ νμπηνθίλεο ε 

νπνία έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε κε αλαιγεηηθή δξάζε. Δίλαη ηθα΄λε λα βνεζήζεη  

ζηε κείσζε ηoπ θόβνπ, ηεο θαηάζιηςεο θαη ζηε βειηίσζε ηεο δηάζεζεο 

(Guarnieri, 2017 ; Gerber et al., 2011) πνπ θαίλεηαη όηη είλαη ζεκαληηθό θαζώο 

αζζελείο κε πόλν κπνξνύλ αλ βηώζνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζρεηηθά κε ηε 

θαηάζηαζή ηνπο πνπ λα ζπληειέζνπλ ζηελ αληίιεςε ηνπ πόλνπ. Δπίζεο ππάξρεη 

βειηίσζε επηπέδσλ ζεξνηνλίλεο πνπ απνζθνπεί ην λα κεησζεί ε έληαζε ηνπ 

επώδπλνπ εξεζίζκαηνο θαη ζην λα βειηησζεί ε δηάζεζε θαη ν ύπλνο   (Moayedi 

and Davis, 2013; Castro-Sanchez et al., 2011a,2011b).  Δπίπξόζζεηα ιόγσ ηεο 

δηέγεξζεο ησλ κεραλνππνδνρέσλ κπνξεί λα αιιάμεη ηα εξεζίζκαηα θαη λα 

κεηώζεη ηελ πεξηθεξηθή επαηζζεζία όπσο ζε ύπαξμε trigger point όπνπ ππάξρεη 

ππεξαιγεζία θαη αιινδπλία (Lucas et al., 2004). ύκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο 

αλαραίηηζεο κέζσ αληαλαθιαζηηθνύ Hoffman ν εξεζηζκόο ησλ λεπξηθώλ 

απνιήμεσλ Ruffini θαη ηύπνπ 4 κεραλνππνδνρέσλ από ηε ζπλερή πίεζε ησλ 

εξγαιείσλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη αληαλαθιαζηηθά αλαραίηηζε θαη ραιάξσζεο ησλ 

κπώλ καδί κε ηελ έθθιεζε ησλ αλαιγεηηθώλ ζηνηρείσλ όπσο αλαθέξζεθε. Οπόηε 
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ε ρξήζε ησλ ηερληθώλ ΜΠΑ κπνξεί λα κεηώζεη ηελ πεξηθεξηθή επαηζζεζία κε ηε 

ιύζε ησλ trigger points άξα λα ζπκβάιεη θαη ζηε κείσζε ηνπ πόλνπ.  

Σέινο ζε ρξόληεο θαηαζηάζεηο πόλνπ όπσο ζηε δηθή καο κειέηε ε ύπαξμε 

πόλνπ ζηνλ ώκν, αιιά θαη ζε ύπαξμε trigger point ιόγσ θηλεηηθώλ 

δπζιεηηνπξγηώλ κπνξεί λα έρεη δεκηνπξγεζεί θεληξηθή επαηζζεηνπνίεζε (Sanchis 

et al., 2015; Fernadez de la Penas θαη Dommerholt, 2014). ύκθσλα κε ηε 

ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ Sanchis et al., 2015 ζε αζζελείο κε πόλν ζηνλ ώκν 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ππαθξσκηαθήο πξνζηξηβήο ε θεληξηθή 

επαηζζεηνπνίεζε είλαη παξνύζα ζε έλα κέξνο πεξίπνπ 65%-90% ηνπ 

πιεζπζκνύ απηνύ. ε αζζελείο κε ππαθξσκηαθή πξνζηξηβή επίζεο έρεη βξεζεί 

πσο ππάξρεη θαη θεληξηθή θαη πεξηθεξηθή επαηζζεηνπνίεζε ιόγσ ηεο ύπαξμεο 

trigger point ζηνπο κύεο (Hildago-lozano et al., 2010). Οπόηε ε κπνπεξηηνλταθή 

απειεπζέξσζε ίζσο λα έρεη βνεζήζεη ιόγσ ηεο κείσζεο ηεο επαηζζεζίαο πνπ 

ππάξρεη ζην πεξηθεξηθό ζύζηεκα, κε ηελ αιιαγή ησλ εξεζηζκάησλ κε ηελ 

πξνζαγσγό νδό ζην ΚΝ άξα θαη ηε κείσζε ελεξγνπνίεζεο ησλ εξεζηζκάησλ 

από ηηο Aδ θαη C ίλεο πνπ πξνθαινύλ έθιπζε ηεο νπζίαο P θαη δηεγεξηηθώλ 

ακηλνμέσλ, άξα ηειηθά ζηελ ππεξεπαηζζεηνπνίεζε (Liptan et al., 2013). 

Μείσζε πόλνπ -  ζεξαπεπηηθή άζθεζε ή ζπλδπαζκόο ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο θαη 

ΜΠΑ κε εξγαιεία   

 

 ηε παξνύζα κειέηε θάλεθε πσο ε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε κε αζθήζεηο 

ζηαζεξνπνίεζεο γηα ηε βειηίσζε θηλεηηθνύ ειέγρνπ ηεο σκνπιάηεο γηα άηνκα κε 

πόλν ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ ζε ζπλδπαζκό κε ΜΠΑ κε 

εξγαιεία έρεη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζηε κείσζε ηνπ πόλνπ ζηηο 6 

εβδνκάδεο  ζε ζύγθξηζε κε ηε ζεξαπεπηηθή άζθεζε κόλν. πγθξίλνληαο ηε 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε κε απηή ησλ Ajisha et al., θάλεθε πσο ζπκθσλνύλ ζηε 

ζεηηθή επίδξαζε ηεο κπνπεξηηνλταθήο απειεπζέξσζεο ζηε κείσζε ηνπ πόλνπ ζε 

επαγγεικαηίεο λνζνθόκεο κε ρξόληα νζθπαιγία. Τπάξρεη δηαθνξεηηθή πεξηνρή 

ζεξαπείαο αιιά ην ζεξαπεπηηθπν ζρήκα ζπλδπαζκνύ άζθεζεο θαη ΜΠΑ ζε 

ζύγθξηζε κε κόλν άζθεζε είαλη θνηλό ζεκείν. ρεηηθά κε ηε δνζνινγία ππήξμε 

δηαθνξά : νη παξεκβάζεηο ήηαλ γηα 8 εβδνκάδεο θαη γηα 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα 
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θαη νη αζθήζεηο γηα 20 ιεπηά ελώ ε κπνπεξηηνλταθή απειεπζέξσζε γηα 40 ιεπηά. 

Απηό έρεη δηαθνξά κε ηε παξνύζα κειέηε θαζώο ε άζθεζε ήηαλ πεξηζζόηεξε 

ώξα (55 ιεπηά) θαη ε κπνπεξηηνλταθή ιηγόηεξε (15 ιεπηά). Απηό εμεγείηαη θαζώο 

ν ζθνπόο ήηαλ ε βειηίσζε ηνπ θηλεηηθνύ ειέγρνπ κέζσ ηεο άζθεζεο πνπ 

ρξεηάδεηαη  αξθεηό ρξνληθό δηάζηεκα ζηελ εθπαίδεπζε (Mottram et al., 2013). 

Eπίζεο ε δηαθνξά ζηε ΜΠΑ  ήηαλ ζε ιηγόηεξν ρξνληθό δηάζηεκα γηαηί δηα ρεηξόο 

αιιά κε εξγαιεία γηαηί ηα απνηειέζκαηα είλαη  γξεγνξόηεξα θαζώο έρνπκε 

κεγαιύηεξε πίεζε θαη επηθέληξσζε όπσο έρεη πξνηαζεί (8-20 ιεπηά) Cheatham 

et al., 2019. Γελ κπνξεί λα γίλεη πεξαηηέξσ ζύγθξηζε θαζώο είλαη θαη δηαθνξεηηθή 

πεξηνρή θαη παζνινγία. Παξόια απηά θάλεθε πσο ε ΜΠΑ θαη ν ζπλδπαζκόο ησλ 

αζθήζεσλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειεζκαηηθόο p (0,05) ζηε κείσζε ηνπ 

πόλνπ ζηηο 6 εβδνκάδεο καδί κε εθαξκνγή αζθήζεσλ ζηαζεξνπνίεζεο. 

 Οη  Schaenfer θαη Sandrey ην 2012 εθάξκνζαλ ζεξαπεπηηθό πξόγξακκα 

άζθεζεο 4 εβδνκάδσλ κε ζθνπό ηε βειηίσζε ηζνξξνπίαο κε ζπλδπαζκό MΠΑ 

κε εξγαιεία γηα 8 ιεπηά, ζε ζύγθξηζε κε ζεξαπεπηηθή άζθεζε θαη ςεύηηθε 

εθαξκνγή MΠΑ, θαη κε αζθήζεηο ηζνξξνπίαο κόλν. Σα απνηειέζκαηα ζηηο 8 

εβδνκάδεο έδεημαλ βειηίσζε αιιά δελ είραλ δηαθνξά κεηαμύ ηνπο, κε παξέκβαζε 

κία θνξά ηελ εκέξα. Απηό θαίλεηαη θαη ζηε παξνύζα κειέηε όπνπ θαη ε νκάδα 

ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο θαη ε νκάδα ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο κε MΠΑ είραλ 

βειηίσζε ζην πόλν αιιά δελ ππεξηεξνύζε θάπνηα ζηηο 12 εβδνκάδεο. κσο 

δηαθνξνπνηείηαη από ηε δηθή καο κειέηε όπνπ ζηηο 6 εβδνκάδεο ππεξηεξνύζε ε 

νκάδα κε MΠΑ, ελώ ζησλ Scaenfer θαη Sandrey (2012) όρη. Απηό ζπλαίβεη γηαηί 

νη αζζελείο κε ρξόληα αζηάζεηα άθξνπ πνδόο θαηά ηελ αμηνιόγεζή ηνπο δελ είραλ 

πεξηνξηζκνύο ζηε πεξηηνλία θαη ζηνπο κύεο ηνπ θάησ άθξνπ ή θάπνην νπιώδε 

ηζηό πνπ ζα κπνξνύζε λα βειηησζεί κε ΜΠΑ. Μείσζε πόλνπ βξέζεθε θαη ζε 

αζζελείο κε έμσ επηθνλδπιίηηδα ζε πηινηηθή κειέηε ζηηο 6 εβδνκάδεο , γηα 2 

θνξέο ηελ εβδνκάδα   γηα νκάδα δηαηάζεσλ, άζθεζεο, ζπκβνπιέο εξγνλνκίαο 

(Blanchette et al., 2011) ρσξίο δηαθνξά κε νκάδα εθαξκνγήο MΠΑ κε εξγαιεία. 

εκαληηθό εύξεκα ήηαλ πσο ηα απνηειέζκαηα παξέκεηλαλ θαη γηα 3 κήλεο 

αξγόηεξα. ηε παξνύζα κειέηε δελ πξαγκαηνπνηήζεθε follow up. 
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Μαθξνπξόζεζκα θαίλεηαη πσο ε νκάδα ηεο ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο ζε 

ζπλδπαζκό κε δηαηάζεηο θαη ζπκβνπιέο γηα βειηίσζε ηεο εξγνλνκίαο κπνξεί λα 

κεηώζεη ην πόλν ζηνλ ίδην βαζκό όπσο θαη κε ηελ νκάδα πνπ επηπξόζζεηα είρε 

εθαξκνζηεί ΜΠΑ κε εξγαιεία, κε ηε κείσζε ηνπ πόλνπ λα είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή. Απηό ζπκβαίλεη γηα ην ιόγν όηη επηηπγράλεηαη ν θαιύηεξνο θηλεηηθόο 

έιεγρνο κε βειηίσζε ζηηο θηλεηηθέο δπζιεηηνπξγίεο πνπ ππάξρνπλ, βειηίσζε ζηε 

κπτθή ηζνξξνπία θαη ζηελ ηάζε ησλ ηζηώλ, ζηε ιεηηνπξγηθόηεηα. Οη αζθήζεηο 

ζηαζεξνπνίεζεο κε έκθαζε ζην θηλεηηθό έιεγρν γηα δπζθηλεζία σκνπιάηεο ζε 

ζπλδπαζκό κε δηαηάζεηο κπνξνύλ λα ζπληειέζνπλ ζηε βειηίσζε ηνπ πόλνπ  

ζπκθσλώληαο κε ηνπο Turgut et al., 2017 θαη  ηνπο Baskurt et al., 2011. Απηό 

αηηηνινγείηαη ιόγσ όηη αιιάδνπλ ηε θηλεκαηηθή ηεο σκνπιάηεο άξα θαη ηε 

ζπκπίεζε πνπ κπνξεί λα πξνθαιείηαη ζηνλ ππαθξσκηαθό ρώξν κε ηελ αιιαγή 

ζηε κεθνδπλακηθή ζρέζε ησλ κπώλ θαη ηε θαιύηεξε θεληξνπνίεζε ηεο θεθαιήο 

ηνπ βξαρηνλίνπ ζηελ σκνγιήλε άξα θαη ηελ θηλεηηθόηεηα ηνπ ώκνπ.  

Ζ άζθεζε ζην ζπίηη είρε κείσζε ηνπ πόλνπ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κόλν ζηηο 

12 εβδνκάδεο θαη γηα 2 βαζκνύο ελώ ζηηο ππόινηπεο ν πόλνο είρε ζρεδόλ 

εμαιεθζεί. Σα επξήκαηα έξρνληαη ζε αληίζεζε κε απηά ησλ Pekyavas et al., όπνπ 

έδεημαλ ζεκαληηθή κείσζε ηνπ πόλνπ ζηηο 6 εβδνκάδεο κε δνζνινγία 2 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα. Σα επξήκαηα απηά κπνξεί λα ήηαλ εκθαλή θαζώο νη αζζελείο ζηε 

παξνύζα κειέηε έπξεπε λα εθηειέζνπλ κε αθξίβεηα ηεο αζθήζεηο γηα 

ζηαζεξνπνίεζε, νπόηε ε επίβιεςε ζα ήηαλ θαιύηεξε. Δπίζεο εθηόο από ηελ 

έλλνηα ηεο δηόξζσζεο ε επηθνηλσλία κε ην ζεξαπεπηή είλαη ζεκαληηθή. Μπνξεί λα 

βνεζήζεη ην πόλν ιόγσ ςπρνινγηθώλ παξαγόλησλ θαζεζπράδνληαο ηνλ αζζελή, 

επεξεάδνληαο ην θόβν θαη ην άγρνο. Ζ ελζπλαίζζεζε (empathy) από ην 

ζεξαπεπηή παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ απνθαηάζηαζε (Banja 2006 ; Tait et al., 

2008). Σν θνκκάηη απηό ηεο ζεξαπείαο κε ηελ άζθεζε ζην ζπίηη δε κπνξεί λα 

επηηεπρζεί θαη ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο πνπ είραλ ίζσο θεληξηθή επαηζζεηνπνίεζε 

ιόγσ ρξνληόηεηαο πξνβιήκαηνο λα επεξέαζε ηα απνηειέζκαηα. Σέινο νη 

αζζελείο κπνξεί λα κελ αθνινύζεζαλ ηηο νδεγίεο γηα ην ζπίηη θαη ππήξρε δελ 

εθάξκνδαλ ην πξόγξακκά ηνπο θαηά  33%. 
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Λεηηνπξγηθόηεηα SRQ 

 

H αμηνιόγεζε ηεο  ιεηηνπξγηθόηεηαο έγηλε κε ην εξσηεκαηνιόγην Shoulder 

Rating Questionnaire όπνπ ζηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

κεηάθξαζε θαη δηαπνιηηηζκηθή πξνζαξκνγή γηα ηελ ειιεληθή έθδνζε. Ζ επηινγή 

ηνπ θαζνξίζηεθε θαζώο απνηειεί έλα εξσηεκαηνιόγην κε 21 εξσηήζεηο θαη 6 

ηνκείο : γεληθή θαηάζηαζε, πόλνο, θαζεκεξηλέο, ςπραγσγηθέο, θαη αζιεηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, εξγαζία. Ζ απάληεζε γηα ηε θαηάζηαζε ηνπ ώκνπ ηνπο γηα 

όινπο ηνπο ηνκείο ζπληειεί ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζθαηξηθά. 

ηηο 6 εβδνκάδεο ζηαηηζηηθή ζεκαληηθή δηαθνξά (p<0,05) ππήξμε γηα ηηο 

νκάδεο άζθεζεο θαη άζθεζεο κε ΜΠΑ θαη κε ηελ νκάδα άζθεζεο θαη ΜΠΑ λα 

ππεξέρεη κε 19 κνλάδεο. Απηό κπνξεί λα ζπκβαίλεη γηαηί κε ηε ρξήζε ησλ 

εξγαιείσλ πξνθαιείηαη βειηίσζε ηεο θπθινθνξίαο, κείσζε ηεο γινηόηεηαο ησλ 

ηζηώλ, απειεπζέξσζε ηνπ κπνπεξηηνλταθνύ ηζηνύ, δηαθνπή ησλ επώδπλσλ 

εξεζηζκάησλ από ηνπο αιγνππνδνρείο θαη βειηίσζε ηεο ειαζηηθόηεηαο ηνπ 

ππνθείκελνπ ηζηνύ. Δπίζεο κπνξεί λα έρεη ςπρνινγηθή επίδξαζε ιόγσ ηεο 

επαθήο κε ηνλ αζζελή (Markovic et al., 2015 ; Lauche et al., 2012 ;  Senbursa et 

al., 2007). ε άιιεο κειέηεο ε επίδξαζε ησλ εξγαιείσλ θάλεθε λα ζπκθσλεί κε 

ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη ζηε κείσζε ηεο 

αληθαλόηεηαο. πγθεθξηκέλα ζηε κειέηε ησλ Blanchette et al. (2011) ζεκεηώζεθε 

κείσζε ηεο αληθαλόηεηαο ζηηο 6 εβδνκάδεο  κε ζηαζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά, 

πεξηζζόηεξν ησλ 11 κνλάδσλ ζηε θιίκαθα  Patient Rated Tennis Elbow 

Evaluation (PRTEE) γηα αζζελείο κε επηθνλδπιίηηδα όπνπ εθαξκόζηεθε ΜΠΑ κε 

εξγαιεία γηα 2 θνξέο/ εβδνκάδα γηα 5 εβδνκάδεο αιιά δελ αλαθέξεηαη αθξηβώο ε 

ηερληθή θαη ηα ιεπηά. Δπίζεο νη Schaefer et al., 2012 βξήθαλ βειηίσζε ηεο 

αληθαλόηεηαο ζε ρξόληα αζηάζεηα άθξνπ πνδόο ζηηο 4 εβδνκάδεο εθαξκνγήο 8 

ιεπηώλ MΠΑ κε εξγαιεία Graston γηα 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα καδί κε άζθεζε 

ηζνξξνπίαο γηα ηε θιίκαθα FAAM - The Foot and Ankle Ability Measure 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε ζρέζε κε ςεύηηθε ΜΠΑ θαη νκάδα ειέγρνπ όπνπ ζε όιεο 

είρε εθαξκνζηεί επίζεο εμεηδηθεπκέλε άζθεζε. Ζ δηαθνξά ζηηο 6 εβδνκάδεο γηα 

ηελ νκάδα Β αζθήζεσλ θαη ΜΠΑ  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα Α 
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κόλν άζθεζε γηα ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ζην εξσηεκαηνιόγην SRQ εθηόο ησλ αηηηώλ 

πνπ αλαθέξζεθαλ κπνξεί λα εμεγεζεί θαη ιόγσ όηη ππήξρε ζεκαληηθή κείσζε 

ζην πόλν ζηηο 6 εβδνκάδεο.  

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο θαη ζηηο 3 νκάδεο ππήξμε βειηίσζε ζηηο 12 

εβδνκάδεο αιιά ππήξρε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθή δηαθνξά γηα ηηο νκάδεο άζθεζεο 

θαη άζθεζεο κε ΜΠΑ ζε ζρέζε κε ηελ νκάδ  άζθεζεσλ ζην ζπίηη κε κεγαιύηεξε 

επίδξαζε ζηε ιεηηνπξγηθόηεηα ζύκθσλα κε ην εξσηεκαηνιόγην SRQ. Φαίλεηαη 

πσο νη νκάδεο ηεο ζεξαπεπηηθή άζθεζεο θαη ζεξαπεπηηθή άζθεζε κε ζπλδπαζκό 

ΜΠΑ κε εξγαιεία έρνπλ ηα ίδηα απνηειέζκαηα ζηηο 12 εβδνκάδεο ζηνπο αζζελείο 

κε δπζθηλεζία σκνπιάηεο θαη πόλν ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ. 

Απηό ζπκβαίλεη θαζώο κε ηηο παξεκβάζεηο ππάξρεη κείσζε ηνπ πόλνπ άξα 

κεηώλεηαη ε αλαραίηηζε ησλ κπώλ, βειηηώλεηαη ε ζσζηή ελεξγνπνίεζε ησλ κπώλ 

γύξσ από ηελ σκνπιάηε, νδεγώληαο ζε έλα ζσζηό παηέλην θίλεζεο. Δθόζνλ 

ππάξρεη ε κείσζε ηεο δπζθίλεζεο ηόηε ππάξρεη βειηίσζε θαηο ηε ιεηηνπξγηθόηεηα 

όπσο έρεη αλαθεξζεί ζε ππαθξησκηαθή πξνζηξηβή θαη παζνινγίεο πεηάινπ 

ζηξνθέσλ (Kibler et al., 2012).  

Oη αζθήζεηο ζηαζεξνπνίεζεο ησλ κπώλ γηα βειηίσζε ηεο ζέζεο θαη 

θίλεζεο ηεο σκνπιάηεο όπσο νη αζθήζεηο θηλεηηθνύ ειέγρνπ θαηά ηελ αλύςσζε 

ηνπ άλσ άθξνπ, ζε θιεηζηή θηλεηηθή αιπζίδα  καδί κε ηηο δηαηάζεηο  ηνπ κείδσλ, 

ειάζζνλ ζσξαθηθνύ, ηνπ πιαηύ ξαρηαίνπ, αλειθηήξα θαη άλσ ηξαπεδνεηδή 

θαίλεηαη λα κπνξνύλ λα βειηηώζνπλ ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ζε αζζελείο κε πόλν 

ζηνλ ώκν ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ. Σα απνηειέζκαηα απηά 

ζπκθσλνύλ κε ηνπο  Turgut et al., 2017 όπνπ θαη απηνί ζηηο 12 εβδνκάδεο 

παξέκβαζεο κε αζθήζεηο ζηαζεξνπνίεζεο βξήθαλ βειηίσζε ζηε ιεηηνπξγηθόηεηα 

όπσο θαηαγξάθεθε από αζζελείο κε ζύλδξνκν ππαθξσκηαθήο πξνζηξηβήο κε ηε 

θιηκαθα SPADI (Shoulder Pain and Disability Index). Βειηίσζε ζηε θιηκαθα 

SPADI βξήθαλ θαη νη Shah et al., (2014) αιιά ζε πεξίνδν 4 εβδνκάδσλ θαη κε 

εληαηηθόηεξεο ζπλεδξίεο γηα ζηαζεξνπνίεζε σκνπιάηεο γηα θάζε κέξα. Οη  Αytar 

et al.  ην 2015 ζηε θιίκαθα όκσο Quick Dsh – Disability Arm and Shoulder Hand 

βξήθαλ πσο κε ηε πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ππήξρε βειηίσζε ιεηηνπξγηθόηεηαο κε ηηο 
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αζθήζεηο ζηαζεξνπνίεζεο ζηηο 3 εβδνκάδεο κε 3 θνξέο ζεξαπεία αιιά 

ζεκαληηθό θαη ζε follow up 8 εβδνκάδεο κεηά. ε 9 ζπλεδξίεο (4-8 εβδνκάδεο) ε 

ιεηηνπξγηθόηεηα κέζσ αμηνιόγεζεο κε ην εξσηεκαηνιόγην SDQ (Shoulder 

Disability Questionnaire) βειηηώζεθε κε αζθήζεηο ζηαζεξνπνίεζεο σκνπιάηεο 

βαζηζκέλεο ζηε ζεσξία θηλεηηθνύ ειέγρνπ (Struyf et al., 2013).  

Ζ δηάξθεηα ησλ αζθήζεσλ ζηαζεξνπνίεζεο γηα λα έρνπλ επίδξαζε ζην 

πόλν θαη ζηε ιεηηνπξγηθόηεηα θαίλεηαη πσο θπκαίλνληαη κε ηε πιεηνλόηεηα απηώλ 

2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη ειάρηζην ρξόλν πνπ κπνξεί λα έρνπλ επίδξαζε ζηηο 

4 εβδνκάδεο θαη λα δηαηεξεζνύλ ηα απνηειέζκαηα έσο θαη 8 εβδνκάδεο κεηά 

όπσο παξνπζηάζηεθε (Κεθάιαην 2) ζηε ζπζηεκαηηθή αλαζθόπεζε θαη ζηε κειέηε 

(Κεθάιαην 4.1.) γηα ηηο πεπνηζήζεηο θαη εθαξκνγή ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο από 

ηνπο θπζηθνζεξαπεπηέο θαη ζε απηό βαζίζηεθε ε δνζνινγία ηεο άζθεζεο ζηε 

παξνύζα κειέηε. Ζ δηάξθεηα ησλ πεξηζζόηεξσλ πξνγξακκάησλ πνπ 

εθαξκόδνληαη είλαη 6 εβδνκάδεο ην ιηγόηεξν (Turgut et al., 2015 ; Moezy et al., 

2014 ; Baskurt et al., 2012).  

Δπίζεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ δηάθνξεο θιίκαθεο γηα αμηνιόγεζε 

πόλνπ ζηνλ ώκν αλάινγα κε ηελ επηινγή ηνπ ζεξαπεπηή, παξόια απηά δελ 

αλαθέξεηαη ζηελ αξζξνγξαθία ε αηηηνιόγεζε ηεο ρξήζεο. ηε παξνύζα κειέηε 

ην εξσηεκαηνιόγην πνπ επηιέρζεθε ήηαλ ην SRQ θαζώο πεξηιακβάλεη πνιιέο 

εξσηήζεηο (21) θαη θαιύπηεη 6 ηνκείο όπσο αλαθέξζεθε αιιά δελ έρεη 

μαλαρξεζηκνπνηεζεί γηα αμηνιόγεζε δπζθηλεζίαο σκνπιάηεο θαη πόλν 

ζρεηηδόκελν κε παζνινγία πεηάινπ ζηξνθέσλ. Δλώ ην SPADI πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά, απνηειείηαη από ιηγόηεξεο εξσηήζεηο θαη θαιύπηεη ην 

πόλν κε 5 εξσηήζεηο θαη ηε ιεηηνπξγηθόηεηα κε 8 (Spanou et al., 2019) νπόηε δε 

κπνξεί λα ζρεκαηηζηεί νινθιεξσηηθή εηθόλα ηεο θαηάζηαζεο. Δπίζεο ην DASH 

δελ επηθεληξώλεηαη ζε παζνινγίεο κόλν ηνπ ώκνπ αιιά νιόθιεξνπ ηνπ άλσ 

άθξνπ (αγθώλαο, άθξα ρείξα) ζε αληίζεζε κε ην SRQ πνπ είλαη κόλν γηα ηε 

πεηνρή ηνπ ώκνπ(Themistokleous et al., 2006). 

H εθπαίδεπζε ηνπ αζζελή πνπ έγηλε θαη ζηηο 2 νκάδεο παξέκβαζεο αιιά 

θαη ζηελ νκάδα αζθήζεσλ ζην ζπίηη είλαη έλα ζεκαληηθό ζηνηρείν πνπ βνήζεζε 
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ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο θαζώο ε εξγνλνκία θαη ε ζσζηή δηαρείξηζε 

ηνπ ζώκαηνο, ηεο ζηάζεο θαη ηεο ζέζεο ησλ κειώλ παίδνπλ ξόιν ζηε πξόιεςε 

ηξαπκαηηζκώλ θαη δπζιεηηνπξγηώλ όπσο ζε ζρεηηδόκελεο κε ην επάγγεικα ζε 

παζνινγίεο ηνπ ώκνπ (Van Rijn et al., 2010 ; Larsson et al.,2007). 

Eιαζηηθόηεηα Διάζζνλνο ζσξαθηθνύ PMI 

 

Σν κηθξόηεξν κήθνο ηνπ ειάζζνλνο ζσξαθηθνύ είλαη γλσζηό γηα ηε πηζαλή 

πξόθιεζε δπζιεηηνπξγηώλ ζην ώκν (Borstad θαη Ludewig, 2005) ηδηαίηεξα όηαλ 

ππάξρεη κία αιιαγή ζηε ζηάζε όπσο ε θύθσζε. Ζ δπζθηλεζία σκνπιάηεο θαη ε 

κε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηεο σκνπιάηεο ζην ζσξαθηθό θισβό ζρεηίδεηαη κε ην 

κήθνο ηνπ ειάζζνλνο ζσξαθηθνύ, γηαπηό θαη αμηνινγήζεθε ην κήθνο ηνπ κέζσ 

ηνπ δέηθηε PMI γηα πηζαλή αιιαγή κεηά ηηο παξεκβάζεηο. Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ πσο ζηελ νκάδα άζθεζεο θαη νκάδα άζθεζεο θαη ΜΠΑ ρσξίο λα 

ππάξρεη ζηαηηζηθώο ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ηνπο (p>0,05),  δηαθέξνπλ από 

ηελ νκάδα άζθεζεο ζην ζπίηη θαη έρνπλ αύμεζε ηνπ δείθηε PMI ζηηο 6 θαη γηα ζηηο 

12 εβδνκάδεο. Δπίζεο ζηηο 12 εβδνκάδεο ε ζπκβνιή ηεο ΜΠΑ κε εξγαιεία 

αύμεζε ην δείθηε ηνπ ειάζζνλνο ζσξαθηθνύ γηα 2,8 ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ηεο 

ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο πνπ ήηαλ 2,4 (p<0,05). Απηό νθείιεηαη ζηε ζπκβνιή ηεο 

κπνπεξηηνληαθήο απειεπζέξσζεο θαη ζηε ιύζε ζπκθύζεσλ ζην δίθπην εμαηηίαο 

ηεο ιάζνο ζηάζεο αιιά  θαη ιόγσ ησλ εξεζηζκάησλ πξνο δηόξζσζε ηεο ζέζεο 

ηνπ ώκνπ θαζώο ε θνξά ήηαλ πξνο ηα άλσ θαη πίζσ θαη κε επηθέληξσζε 60-120 

δεπηεξόιεπηα ζηελ πεξηνρή ηεο βξάρπλζεο (Myers et al., 2013 ; Fousekis et al., 

2019).  

Tα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο κείσζεο p(<0,05) ηνπ PMI 

ζηηο 12 εβδνκάδεο ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο κε αζθήζεηο θηλεηηθνύ ειέγρνπ γηα 

δπζθηλεζία σκνπιάηεο ζε άηνκα κε πόλν ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ 

ζηξνθέσλ ζπκθσλνύλ κε απηά ηνπ Μνezy et al., 2014 όπνπ εθάξκνζαλ 6 

εβδνκάδσλ πξόγξακκα ζε άηνκα κε ζύλδξνκν ππαθξσκηαθήο πξνζηξηβήο. 

Οη δηαηάζεηο πνπ αθνξνύζαλ ηνλ ειάζζσλ ζσξαθηθό πνπ ζπληέιεζαλ ζην 

απνηέιεζκα είλαη νη δηαηάζεηο κε ηερληθή METS. Δπίζεο METS ρξεζηκνπνίεζαλ 
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ζηε κειέηε ηνπο νη Launder et al., ην 2015 γηα 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα γηα 6 

εβδνκάδεο θαη είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα ην δείθηε PMI ζε 

θνιπκβεηέο. Οη αζθήζεηο ζρεηηθά κε ηε πξνζαγσγή ηεο σκνπιάηεο θαίλεηαη πσο 

ελίζρπζαλ ηελ ειαζηηθόηεηα ηνπ ειάζζνλνο ζσξαθηθνύ όπσο ζηε κειέηε ησλ 

Viriyatharakj et al., (2017).  

 ε αληίζεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο κειέηεο έξρεηαη ε κειέηε 

ησλ Rosa et al., 2017 όπνπ γηα 6 εβδνκάδεο εθάξκνδαλ δηαηάζεηο ζε 50 αζζελείο 

κε βξάρπλζε ειάζζνλνο ζσξαθηθνύ θαη ζύλδξνκν ππαθξσκηαθήο πξνζηξηβήο. Ζ 

δηαθνξά έγθεηηαη ζηε ηερληθή θαζώο ν αζζελήο εθάξκνδε απηνδηάηαζε κε ηε 

παιάκε ζην ηνίρν θαη νη αγθώλεο ζε 90ν θάκςε θαη 90ν απαγσγή ώκσλ. ε απηή 

ηε ζέζε είλαη πηζαλό λα ππήξμε πξνβνιή ώκσλ αιιά θαη νη αζζελείο λα ηε 

ηξνπνπνηνύζαλ ιόγσ πόλνπ, νπόηε λα κελ ππήξμε θαζαξή δηάηαζε. Απηό είλαη 

πηζαλό θαζώο ιόγσ πόλνπ ζε απηή ηε ζέζε δηάηαζεο ππήξρε θαη drop out 27 

αηόκσλ. Ζ παζεηηθή δηάηαζε ηύπνπ πεηαινύδα (1 ρέξη ζεξαπεπηή ζηέξλν θαη ην 

άιιν ζην αθξώκην) ζε ζπλδπαζκό κε αζθήζεηο ζηαζεξνπνίεζεο επίζεο θαίλεηαη 

σο δελ έρεη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά απνηειέζκαηα γηα ην δείθηε PMI (Stuyf et al., 

2012). 

Σα απνηειέζκαηά καο έδεημαλ πσο νη δηαηάζεηο MET θαη ε ελεξγεηηθή 

ζπκκεηνρή ζε απηέο ηνπ αζζελή ή αθόκα θαη ε δηάηαζε ιόγσ ελεξγνπνίεζεο θαη 

ελδπλάκσζεο ησλ πξνζαγσγώλ ηεο σκνπιάηεο όπσο κέζε κνίξα ηξαπεδνεηδή, 

ξνκβνεηδείο θαη ε θάησ κνίξα ηξαπεδνεηδή κπνξεί λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε 

ηεο θάησ θιίζεο θαη απαγσγήο ηεο σκνπιάηεο ζπκθσλώληαο κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ζπζηεκαηηθήο αλαζθόπεζεο ησλ Lai et al., 2019. Έηζη 

κεηώλεηαη ε άλσ θιίζε θαη ε απαγσγή ηεο σκνπιάηεο πνπ πξνθαιεί ν ειάζζσλ 

ζσξαθηθόο. Τπάξρεη απμεζε ηεο ειαζηθόηεηάο ηνπ, όπσο θάλεθε κέζσ ηεο 

αύμεζεο ηνπ δείθηε PMI θαη ηε κείσζε ηεο πξνβνιήο ηνπ ώκνπ. Οη δηαηάζεηο ζε 

ζπλδπαζκό κε αζθήζεηο γηα δηόξζσζε σκνπιάηεο εληζρύνπλ ηε βειηίσζε ηνπ 

PMI. Οπόηε ε αύμεζε ηνπ κήθνπο ηνπ ειάζζνλνο ζσξαθηθνύ, βειηηώλεη ηε 

ηνπνζέηεζε ηεο σκνπιάηεο, ηε θίλεζε ηεο θάησ θιίζεο θαη ηεο άλσ ζηξνθήο γηα 

ηε θαιύηεξε θηλεηηθόηεηα θαηά ηελ αλύςσζε ηνπ άλσ άθξνπ (Umehara et al., 
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2018 ; Lee et al., 2015). Ζ ζεκαληηθή απηή ζπκβνιή ζηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο 

είλαη ζεκαληηθό θνκκάηη ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ αζζελώλ κε πόλν ζρεηηδόκελν 

κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ. 

Πξνβνιή θεθαιήο βξαρηνλίνπ – ΑΣΗ 

 

Οη αζθήζεηο γηα ηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο είραλ ζθνπό ηε ζσζηή 

ελεξγνπνίεζε θαη ελδπλάκσζε ησλ ζηαζεξνπνηώλ κπώλ ηεο σκνπιάηεο 

ξνκβνεηδείο,  θάησ κνίξα ηξαπεδνεηδή θαη  πξόζζηνο νδνλησηόο, πξνάγνληαο ηε 

ζηαζεξόηεηα ζηνλ ώκν, ην ζπγρξνληζκό ησλ δεύγσλ κπώλ ησλ θηλεηνπνηώλ 

κπώλ ηεο σκνπιάηεο, ηελ απνθπγή ηεο αλώκαιεο θίλεζεο θαη κε ζσζηήο 

ηνπνζέηεζεο ηεο, θαη ηεο πξνβνιήο ηνπ ώκνπ. Έηζη νη αζθήζεηο γηα ηελ νκάδα 

αζθήζσλ ζηαζεξνπνίεζεο θαη ηελ νκάδα κε ζπλδπζκό ΜΠΑ έγηλαλ κε επίβιεςε 

από ην ζεξαπεπηή λα ειέγρεη ζπλερώο θαη λα δηνξζώλεη ηε ζέζε ησλ κειώλ ζην 

ρώξν κε ζηόρν ην ζσζηό θηλεηηθό πξόηππν. Ζ επαλεθπαίδεπζε ηνπ λεπξνκπτθνύ 

ζπληνληζκνύ πνπ έγηλε κέζσ ησλ αζθήζεσλ ήηαλ ζεκαληηθή γηα ηελ εθηέιεζε 

ηνπο. Γηα απηό ην ιόγν θαη νη δύν ζρεηηθά κε ηε πξνβνιή ηνπ βξαρηνλίνπ ζηηο 6 

θαη 12 εβδνκάδεο είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (p<0,05) θαη παζεηηθά κε 

κείσζε 0,7εθ θαη 1,7 εθ θαη ελεξγεηηθά 0.7εθ θαη 1,3 εθ αληίζηνηρα ζηε κέηξεζε 

ηνπ ATI. 

ηηο 12 εβδνκάδεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά βξέζεθε ζηελ νκάδα 

αζθήζεσλ παζεηηθά θαη ελεξγεηηθά κε 1,5 εθ κείσζε θαη 1,1 εθ αληίζηνηρα γηα ηελ 

6ε θαη 12ε εβδνκάδα. Γηα ηελ νκάδα κε ΜΠΑ ε πξνβνιή ηνπ ώκνπ είρε κεησζεί 

όπσο έδεημε ν δείθηεο ΑΣΗ κε κείσζε παζεηηθά 2,4 εθ θαη ελεξγεηηθά 2 εθ. 

Φάλεθε πσο ζηηο 12 εβδνκάδεο ε νκάδα πνπ ζπλδύαζε ηε κπνπεξηηνλταθή 

απειεπζέξσζε βνήζεζε πεξηζζόηεξν ζηε πξνβνιή ηνπ ώκνπ. Ζ κόλε παξόκνηα 

εξεπλεηηθή κειέηε πνπ ππάξρεη θαη ζύγθξηλε ηε ζεξαπεπηηθή άζθεζε γηα 

δηόξζσζε ηεο πξνβνιήο ώκνπ θαη ζεξαπεπηηθή άζθεζε κε ΜΠΑ κε εξγαιεία 

είλαη απηή ησλ Μousavi et al., 2019 αιιά κε αμηνιόγεζε κέζσ θσηνγξαθίαο  Ζ 

εθαξκνγή έγηλε γηα 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα όπσο ζηε παξνύζα κειέηε, αιιά  γηα 

8 εβδνκάδεο θαη κε θάζε ζπλεδξία λα είλαη 60 ιεπηά. Έδσζαλ έκθαζε ζε 
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αζθήζεηο δηαηάζεσλ, ζηαζεξνπνίεζεο θαη θηλεηηθόηεηαο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο κε 

ζηόρν όπσο ζηε παξνύζα ηε δηόξζσζε ησλ θηλεηηθώλ δπζιεηηνπξγηώλ. Σα 

απνηειέζκαηα ήηαλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά (p<0,05) θαη έδεημαλ πσο ε νκάδα ηνπ 

ζπλδπαζκνύ ΜΠΑ απειεπζέξσζεο καδί κε ηελ άζθεζε είρε κεγαιύηεξε 

βειηίσζε ηεο πξνβνιήο ηεο θεθαιήο ηνπ βξαρηνλίνπ αιιά δελ δηαηεξήζεθαλ 

κεηά ηηο 4 εβδνκάδεο follow up. Ζ ζεηηθή επίδξαζε ησλ εξγαιείσλ θάλεθε όηη 

ζπληειεί ζεκαληηθά θαζώο ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο ηερληθέο ζηε πεξηνρή ηνπ κείδσλ 

ζσξαθηθνύ θαη ζηελ άλσ επηθάλεηα θαη νπίζζηα ζηελ σκηθή δώλε κε ζθνπό λα 

ιπζνύλ νπνηαδήπνηε εκπινθή ηνπ ηζηνύ θαη εθεί επέκελαλ ζηελ ίδηα θαη αληίζεηε 

θαηεύζπλζε γηα 90-120 δεπηεξόιεπηα όπσο θαη ζηε παξνύζα κειέηε. Ζ ζεηηθή 

επίδξαζε ζηελ νκάδα απηή ππήξμε όπσο αλαθέξζεθε γηαηί κε ηηο αιιαγέο ζηε 

πεξηηνλία ραιαξώλεη θαη ηνπηθά ν ηζηόο αιιά θαη πεξηθεξηθά θαηά κήθνο ηεο 

αιπζίδαο αιιά θαη ιόγσ ηνπ εξεζηζκνύ ιόγσ κεραληθήο πίεζεο θαη ηάζεο  όισλ 

ησλ αηζζεηεξηαθώλ ππνδνρέσλ πνπ ππάξρνπλ ζε απηήλ κε ζθνπό ηε ραιάξσζε 

ησλ ηζηώλ.  

H ζεξαπεπηηθή άζθεζε γηα ηε δηόξζσζε ηεο πξνβνιήο ηνπ ώκνπ θαίλεηαη 

λα έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (p<0,05) απνηειέζκαηα θαη ζε άιιεο κειέηεο όπσο 

ηνπ Ruivo et al., 2017 ζε εθήβνπο θαη ησλ Thigpen et al., 2010 ζε θνιπκβεηέο. 

Δπίζεο ζε αζζελείο κε ζύλδξνκν ππαθξσκηαθήο πξνζηξηβήο (Moezy et al., 

2014) ζπκθσλόληαο κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο ε επίδξαζε ησλ 

αζθήζεσλ κε έκθαζε ζηε ραιάξσζε ησλ πξόζζησλ κπώλ ηεο σκηθήο δώλεο 

όπσο κείδσλ ζσξαθηθνύ, ραιάξσζε αλειθηήξα, ελδπλάκσζεο ησλ 

ζηαζεξνπνηώλ κπώλ ηεο σκνπιάηεο κέζε θαη θάησ κνίξα ηξαπεδνεηδή θαη 

πξόζζηνπ νδνλησηνύ έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε (p<0,05) ζηε κείσζε 

ηεο πξόζζηα θεθαιήο ηνπ βξαρηνλίνπ. 

Απρελνζσξαθηθή γσλία (ΑΘΓ) 

 

Ζ πξόζζηα πξνβνιή ηεο θεθαιήο είλαη ε κεηαηόπηζε ηεο θεθαιήο πην 

κπνξζηά από ηε θάζεηε γξακκή ηεο βαξύηεηαο πνπ δηαπεξλά ηνλ έμσ αθνπζηηθό 

πόξν, ηα ζώκαηα ησλ απρεληθώλ ζπνλδύισλ ην αθξώκην θαη ην πξόζζην κέξνο 
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ηεο ΘΜ (Singlal, 2017). Τπάξρεη αύμεζε ηεο ιόξδσζεο ηεο θάησ απρεληθήο 

κνίξαο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη ππεξέθηαζε ηεο κέζεο απρεληθήο κνίξαο 

ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ρεηίδεηαη κε ηελ επηκήθπλζε θαη αδπλακία ησλ ελησβάζεη 

θακπηήξσλ κπώλ ηεο Α.Μ... (απρεληθήο κνίξαο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο), ηεο 

θάησ κνίξαο ηξαπεδνεηδή, ηνπ πξόζζηνπ νδνλησηνύ θαη ηελ βξάρπλζε θαη 

δπζθακςία ησλ εθηεηλόλησλ κπώλ ηεο ΑΜ (Ζarman et al, 2005) επεξεάδνληαο 

έηζη θαη ηελ σκηηθή δώλε. Ζ απνηπρία ηεο θεθαιήο λα παξακείλεη ζηνλ θάζεην 

άμνλα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πεξαηηέξσ θηλεηηθέο δπζιεηηνπξγίεο (Szcygiel et al., 

2015). Ζ πξόζζηα πξνβνιή ηεο θεθαιήο  νδεγεί ζε κπνζθειεηηθέο δπζιεηηνπξγίεο 

ηνπ απρέλα θαη  ηεο σκηθήο δώλεο νδεγώληαο ζε πόλν (Roddey et al., 2002). 

Άηνκα κε πξνβνιή θεθαιήο θαη πξνβνιή ώκνπ δελ έρνπλ θπζηνινγηθή θίλεζε 

ηεο σκνπιάηεο θαη ζπγθεθξηκέλα έρνπλ κεγαιύηεξε έζσ ζηξνθή, άλσ ζηξνθή, 

άλσ θιίζε θαηά ηελ αλύςσζε ηνπ βξαρηνλίνπ. Άξα ε ιάζνο ζηάζε επεξεάδεη ηε 

θηλεκαηηθή ηνπ ώκνπ θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη πόλν όπσο ζπκβαίλεη ζην πόλν 

ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ (Thigpen et al., 2010). Έρεη απνδεηρζεί 

θαη ζηε κειέηε ησλ Wang et al., 2015 πσο ζε πξνβιήκαηα ώκνπ ζρεηηδόκελα κε 

εξγαζία ε δηόξζσζε ηεο πξόζζηαο πξνβνιήο ηεο θεθαιήο κπνξεί λα βειηηώζεη 

ηηο θηλήζεηο ηνπ άλσ άθξνπ πνπ αθνξνύλ ηε θάκςε (Weon et al., 2010). 

ηε παξνύζα κειέηε γηα ηελ επίδξαζε ησλ αζθήζεσλ ζηαζεξνπνίεζεο 

ηνπ ώκνπ κε έκθαζε ζην θηλεηηθό έιεγρν θαη ν ζπλδπαζκόο κε ΜΠΑ ζηε 

πξνβνιή ηεο Α.Μ... έγηλε ε αμηνιόγεζε κε ηε απρελνζσξαθηθή γσλία. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο Ζ ΑΘΓ βειηηώζεθε θαη ζηελ νκάδα άζθεζεο θαη ζηελ 

νκάδα άζθεζεο θαη ζπλδπαζκνύ ΜΠΑ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ 6ε 

εβδνκάδα θαηά 5ν πεξίπνπ θαη ζηηο 12 εβδνκάδεο θαηά 10ν πεξίπνπ.   

ην πξόγξακκα δηαηάζεσλ ζπκπεξηιήθζεθαλ δηαηάζεηο κπώλ όπσο ν 

αλειθηήξαο θαη άλσ κνίξα ηξαπεδνεηδή νη νπνίνη θαη ζε αζζελείο κε παζνινγία 

πεηάινπ ζηξνθέσλ θαη ζε αζζελείο κε πξόζζηα πξνβνιή είλαη βξαρπζκέλνη. Γηα 

απηό ην ιόγν ππάξρεη ε βειηίσζε ηεο ΑΘΓ κέζσ απηώλ ησλ αζθήζεσλ. Δπίζεο 

επεηδή νη αζθήζεηο αθνξνύζαλ ηε δηόξζσζε ηεο θίλεζεο ηεο σκνπιάηεο άξα θαη 

ην ζσξαθηθό θισβό, επεηδή ππήξμε βειηίσζε ηεο ζσξαθηθήο θπξηόηεηαο σο 



250 

 

ζπλέπεηα επεξεάδεη θαη ηελ απρελνζσξαθηθή γσλία. Απηό εμεγείηαη θαζώο ζε κία 

κε ζσζηή ζηάζε θαη αδπλακία ειέγρνπ ηνπ θεληξηθνύ ζεκείνπ ζώκαηνο θαη 

ηειηθά ζσξαθηθή θύθσζε είλαη δύζθνιν λα δηαηεξεζεί ε θεθαιή ςειά γηα έλα 

ζσζηό νπηηθό πεδίν (Ehrlich et al., 1999 ; Lee et al., 2016). 

Παξόκνηα απνηειέζκαηα κε ηε παξνύζα βξέζεθαλ ζηε κειέηε ησλ Lee et 

al., 2016 γηα ηε ζεξαπεπηηθε άζθεζε ζε πξνβνιή θεθαιήο γηα 10 εβδνκάδεο κε 

εθαξκνγή ησλ αζθήζεσλ 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα. Bειηίσζε ζηελ ΑΘΓ βξέζεθε 

ζε πξόγξακκα αζθήζεσλ ζηαζεξνπνίεζεο θαη δηαηάζεσλ από ηνπο Ruivo et al, 

2016, Κluemper et al., 2006  θαη Seidi et al., 2014 όπνπ εθάξκνζαλ πξόγξακκα 

αζθήζεσλ θαη δηαηάζεσλ κε πξνβνιή ώκνπ θαη ζε πξνβνιή θεθαιήο κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα. Βειηίσζε πξνβνιήο θεθαιήο  

παξαηεξήζεθε ζε αζθήζεηο γηα ηε δηόξζσζε θπξηόηεηαο ώκσλ θαη πξνβνιήο 

θεθαιήο (κε αζθήζεηο Y,W,T) ¨όπσο έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί θαη ζηε παξνύζα 

κειέηε.  ηαηηζηηθή ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο πξνβνιήο ηεο θεθαιήο ζε παξόκνηα 

κειέηε κε εθαξκνγή αζθήζεσλ ζηαζεξνπνίεζεο σκνπιάηεο ζε αζζελείο κε 

ππαθξσκηαθή πξνζηξηβή. Σα επξήκαηα ζπκθσλνύλ θαη κε ηνπο Moesely et al., 

1992 θαη Lewis et al., 2005 γηα ηε βειηίσζε ζε αζζελείο κε ππαθξσκηαθή 

πξνζηξηβήο κε ηε ζσζηή ελεξγνπνίεζε ησλ ελησβάζεη θακπηήξσλ ηεο ΑΜ, 

ηεο κέζεο θαη θάησ κνίξαο ηξαπεδνεηδή θαη ηνπ πξόζζηνπ νδνλησηνύ. 

Ζ δηόξζσζε ηεο πξνβνιήο θεθαιήο θαηά ηελ δηάξθεηα αζθήζεσλ ζε 

θηλεηηθέο δπζιεηηνπξγίεο ηνπ ώκνπ ζπκβαίλεη γηαηί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

αζθήζεσλ κε έκθαζε ζηνλ θηλεηηθό έιεγρν, ν ζεξαπεπηήο θαη επηβιέπσλ 

ζπλερώο δηόξζσλε ηε ζέζε ηεο θεθαιήο.  ε παξνπζία πξόζζηα πξνβνιήο ηεο 

θεθαιήο ηόηε κε ηε δηόξζσζε ν αζζελήο πξαγκαηνπνηεί κία λεύζε θαη νπίζζηα 

θίλεζε ηεο θεθαιήο ελεξγνπνηώληαο ηνπο ελησβάζεη θακπηήξεο έηζη ώζηε λα 

εθηεινύληαη ζσζηά νη αζθήζεηο ζηαζεξνπνίεζεο γηα ηνλ ώκν αιιά θαη 

ελεξγνπνίεζε όισλ ησλ κπώλ γηα ηε βειηίσζε ζηάζεο, ην νπνίν είλαη ζεκαληηθό 

γηα ηε ζσζηή αιιεινπρία ησλ θηλήζεσλ (Frank 2009, Sheikhhoseini et al., 2018). 

Ζ νκάδα άζθεζεο θαη ΜΠΑ δελ θάλεθε λα έρεη θαιύηεξα απνηειέζκαηα 

από ηελ νκάδα Α, ιόγσ ηνπ όηη δελ ππήξμε ζπγθέληξσζε ησλ ηερληθώλ ζηελ 



251 

 

Α.Μ..., αιιά δελ ππάξρεη θάπνηα κειέηε κε ΜΠΑ θαη AΘΓ γηα λα γίλεη 

ζύγθξηζε. Ζ νκάδα Γ ζην ζπίηη δε θάλεθε όηη είρε πνιύ κηθξή βειηίσζε ζηελ 

ΑΘΓ. Γελ κπνξνύκε λα γλσξίδνπκε όκσο αλ όλησο ππήξρε ζσζηή εθηέιεζε ησλ 

αζθήζεσλ ζην ζπίηη ρσξίο επίβιεςε. Ζ κειέηε ησλ Harman et al., 2005 έδεημε 

πσο κε άζθεζε ζην ζπίηη δηάξθεηαο 10 εβδνκάδσλ ππάξρεη βειηίσζε ζηελ ΑΘΓ 

ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή αιιά ζε άηνκα ρσξίο παζνινγία.   

Θσξαθηθή θπξηόηεηα 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο επίζεο έδεημαλ πσο ην 

ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα αζθήζεσλ ζηαζεξνπνίεζεο επηθεληξσκέλν ζηελ 

σκνπιάηε κπνξεί λα βειηηώζεη ηε ζηάζε όζν αθνξά θαη ηε ζσξαθηθή θπξηόηεηα 

ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα αζθήζεσλ ζην ζπίηη (p<0,05). Ζ 

νκάδα άζθεζεο είρε 5ν βειηίσζε ζηηο 6 εβδνκάδεο θαη ζηηο 12 εβδνκάδεο 9ν θαη ε 

Β 8ν θαη 16ν αληίζηνηρα.  

Ζ ΜΠΑ απειεπζέξσζε θάλεθε όηη ελίζρπζε ηελ επίδξαζε ησλ αζθήζεσλ. 

Ζ ηερληθή κε εξγαιεία εθαξκόζηεθε ζηνπο κύεο γύξσ από ηελ σκνπιάηε νπόηε 

θαη ζηε ζσξαθηθή πεξηνρή γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ κπνπεξηηνληαθώλ 

ζπγθνιιήζεσλ, αιιά θαη κε θνξά δηεπθόιπλζεο γηα ζσζηή ηάζε από κπξνζηά 

πξνο ηα πίζσ θαη θεθαιηαία πξνο νπξαία γηα ηε ζσζηή ηάζε. Οη ηερληθέο ΜΠΑ 

ζηε ζσξαθηθή κνίξα θαίλεηαη λα βειηηώλνπλ κε ηε πάξνδν ησλ ζπλεδξηώλ ην 

πόλν θαη ηε ιεηηνπξγηθόηεηα γηα πεξίνδν εθαξκνγήο 4 εβδνκάδσλ ζύκθσλα κε 

ηνπο Crothers et al., 2016 αιιά κε πόλν θαη ιεηηνπξγηθόηεηα ζην ύςνο ηεο 

ζσξαθηθήο κνίξαο, αιιά δελ αμηνιόγεζαλ ηε ζσξαθηθή θπξηόηεηα. Γελ ππάξρεη 

κειέηε όπνπ λα έρνπλ αμηνινγήζεη ηελ εθαξκνγή εξγαιείσλ ΜΠΑ θαη ζσξαθηθή 

θπξηόηεηα. Ζ κπνπεξηηνληαθή απειεπζέξσζε ζηε ζσξαθννζθπηθή πεξηνλία 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηε νιόθιεξε ηε πεξηνρή θαηά κήθνο ηεο αιπζίδαο  ιόγσ 

ησλ ππνδνρέσλ θη όρη κόλν ηνπηθά κε ηε ιύζε ζπκθύζεσλ (Yahia et al., 1992). Ζ 

πεξηθεξηθή επίδξαζε θάλεθε θαη ζηε κειέηε ησλ Fousekis et al., 2019 θαζώο κε 

ηελ απειεπζέξσζε αλώηεξνπ κέξνπο ζηε νπίζζηα επηθαλεηαθή κπνπεξηηνληαθή 

αιπζίδα ππήξρε κεγαιύηεξε ειαζηηθόηεηα ζηε πεξηνρή ησλ ηζρηνθλεκηαίσλ. 
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Βειηίσζε ζηάζεο όπσο αμηνινγήζεθε κε θσηνγξάθεζε βξέζεθε θαη ζε κία 

πεξηπησζηαθή κειέηε αιιά ζε ηδηνπαζήο ζθνιίσζε γηα εθακξνγή 6 εβδνκάδεσλ, 

2 θνξέο ηελ εβδνκάδα γηα 60 ιεπηά ΜΠΑ (LaBauer et al, 2008). ε θπθσηηθά 

άηνκα θαίλεηαη πσο ε ΜΠΑ δηαρεηξόο καδί κε θηλεηνπνίεζε βνεζά ζηε δηόξζσζε 

ζηάζεο ζε 5 εβδνκάδεο κε 15 ζπλεδξίεο (Kamali et al., 2016). ε κειέηε 

κπνπεξηηνληαθήο απειεπζέξσζεο δηα ρεηξόο γηα 1 κήλα γηα εθήβνπο κε ζσξαθηθή 

θύθσζε επίζεο θάλεθε λα βειηηώλεη ηε ζηάζε καδί κε ζεξαπεπηηθε άζθεζε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά αθόκα θαη κε δηαηήξεζε ησλ απνηειεζκάησλ αθόκα θαη 7 

κήλεο κεηά (Cosic et al., 2013). Δπεηδή ε ΜΠΑ έρεη απνδεηρζεί πσο βνεζά ζηελ 

ειαζηηθόηεηα ηνπ κπνπεξηηνληαθνύ δηθηύνπ ηόηε κπνξεί αλ ζπκβάιεη καδί κε ηηο 

αζθήζεηο ζηε δηόξζσζε κίαο θπθσηηθήο ζέζεο (Kim et al., 2017).  

Ζ ζεξαπεπηηθή άζθεζε είλαη έλα ζεκαληηθό κέζν γηα ηε δηόξζσζε ηεο 

ζηάζεο ηνπ ζώκαηνο θαη απηό θάλεθε θαη ζηα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα. 

Παξόκνηα απνηειέζκαηα γηα ηε ζσξαθηθή θπξηόηεηα είραλ νη Moezy et al., 2014 

oη νπνίνη επίζεο κέζσ πξνγξάκκαηνο γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο σκηθήο δώλεο 

είραλ βειηίσζε θαη ζηε ζηάζε ηνπ ζώκαηνο.  

Αζθήζεηο ελδπλάκσζεο καδί κε δηαηάζεηο γηα θύθσζε θαη πξνβνιή 

θεθαιήο ππό ηελ επίβιεςε ηνπ ζεξαπεπηή ζε θπθσηηθά άηνκα, ζε άηνκα κε 

πξνβνιή θεθαιήο  κε δνζνινγία 2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα, γηα 13,8 θαη γηα 24 

εβδνκάδεο γηα κία ώξα έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα γηα ηε 

βειηίσζε ηεο ζσξαθηθήο θύθσζεο ζύκθσλα κε ηε αλαζθόπεζε ησλ Mohammad 

et al., 2019. Οη κέζνδνη αμηνιόγεζεο  πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη εθηόο από ηελ 

αθηηλνγξαθία , είλαη ε κεδνύξα Flexicurve, ην Spinal Mouse, ην ειεθηξνληθό 

Iλθιηλόκεηξν , ην Deprunner Kyphometer αιιά πξέπεη λα γίλεη πξώηα 

εθπαίδεπζε ζε απηά ηα εξγαιεία.θαη ππάξρεη θόζηνο. Οη κεηξήζεηο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε έγηλαλ κέζσ θσηνκεηξίαο θαη ινγηζκηθνύ θαζώο είλαη κία   

αμηόπηζηε κέζνδνο πνπ ν ζεξαπεπηήο κε εύθνιν θαη νηθνλνκηθό ηξόπν κπνξεί λα 

ηε ρξεζηκνπνηήζεη ζην εξγαζηήξηό ηνπ (Barrett et al., 2014). 
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Δύξνο Κίλεζεο –ROM Γιελνβξαρηόληαο  

 

      Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο όιεο νη θηλήζεηο είραλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή βειηίσζε (P<0,05) γηα ηελ νκάδα άζθεζεο θαη άζθεζεο κε ΜΠΑ ζηηο 6 

εβδνκάδεο ζε ζύγθξηζε κε ηελ νκάδα αζθήζεσλ ζην ζπίηη .  

Θεξαπεπηηθή άζθεζε θαη ΜΠΑ  

 

πγθεθξηκέλα παξαηεξήζεθε πσο ηελ 6ε εβδνκάδα ε  νκάδα άζθεζεο θαη 

ΜΠΑ  είρε ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή (p<0,05) αύμεζε ηνπ εύξνπο ζε ζρέζε κε ηελ 

νκάδα άζθεζεο κόλν γηα ηηο θηλήζεηο θάκςεο, απαγσγήο, θαη έμσ ζηξνθήο ζηηο 

0ν θαη 90ν  απαγσγήο. Απηό ην απνηέιεζκα πξνθύπηεη ιόγσ ηεο επίδξαζεο ηεο 

ηερληθήο ζηνπο κύεο πνπ εθαξκόζηεθε, ηε ραιάξσζε  ησλ κπώλ θαη αύμεζε ηεο 

ειαζηηθόηεηάο ηνπο, ηε ιύζε νπνηνλδήπνηε ζπκθπηηθώλ πεξηνρώλ ζηε πεξηηνλία 

θαη ηνλ εξεζηζκό ησλ ππνδνρέσλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ εύξνπο.  

Οη ηερληθέο κε ηα εξγαιεία επηθεληξώζεθαλ ζηνπο πξόζζηνπο ζσξαθηθνύο 

κύεο – κείδσλ ζσξαθηθό θαη ειάζζσλ βειηηώλνληαο ηε πξνβνιή ηνπ ώκνπ. 

Δπίζεο ε ηερληθή ζην δειηνεηδή θπξίσο ζηε πξόζζηα κνίξα θαη κέζε κνίξα 

ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε ηεο θάκςεο θαη απαγσγήο θαζώο είλαη έλαο κύο πνπ 

ππεξθνξηώλεηαη θαη γίλεηαη δύζθακπηνο ζε πόλν ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ 

ζηξνθέσλ θαζώο δελ ππάξρεη κπτθή ηζνξξνπία απηνύ  θαη ηνπ πεηάινπ 

ζηξνθέσλ. Δθαξκνγή γηα απειεπζέξσζε έγηλε θαη ζηνλ πιαηύ ξαρηαίν, κείδσλ 

ζηξνγγύιν νπόηε κπνξεί λα ππάξρεη βειηίσζε ηεο θάκςεο θαη απαγσγήο. Έγηλε 

εθαξκνγή ζηνπο κύεο ηεο σκνπιάηεο , ραιάξσζε ηεο άλσ κνίξαο ηξαπεδνεηδή 

θαη ππαθάλζην γηα ηε θαιύηεξε θηλεηηθόηεηα ηεο σκνπιάηεο κε ζθνπό ηε 

πξναγσγή ηνπ σκνβξαρηόληνπ ξπζκνύ. Σέινο ζηελ νπίζζηα επηθάλεηα ηεο άλσ 

πιάηεο εθαξκόζηεθαλ νη ηερληθέο κε ζθνπό ηε δηεπθόιπλζε θαη επαλάθηεζε ηεο 

ζσζηήο ζηάζεο θαη ελεξγνπνίεζε ησλ ξαρηαίσλ κπώλ.  

Τπήξρε επηκνλή όπνπ θξηλόηαλ απαξαίηεην γηα 60-120 δεπηεξόιεπηα ζε 

πεξίπησζε πνπ ππήξρε θάπνην trigger point ή εκπινθή ζην κπνπεξηηνληαθό 

δίθηπν. Ζ θιηζε ήηαλ 45ν θαη ε θνξά ήηαλ ζηελ αξρή κε θαη έπεηηα αληίζεηα κε ηηο 
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ίλεο ηνπ κπόο ή θαη πνιπθαηεπζπληηθή αλάινγα κε ηελ αμηνιόγεζε από ην 

εξγαιείν γηα ηελ εκπινθή ηεο πεξηξηνλίαο.  

Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ηερληθώλ ήηαλ εκθαλήο ζηηο 6 εβδνκάδεο ζην 

εύξνο αιιά ζεκαληηθό ξόιν έπαημε πσο θαη ζηηο 6 εβδνκάδεο ππήξρε ζεκαληηθή 

κείσζε ηνπ πόλνπ κε ηε ρξήζε ηεο ΜΠΑ.  

Ζ βειηίσζε ζηηο θηλήζεηο απαγσγήο, θάκςεο, έμσ ζηξνθήο κε ηελ 

απειεπζέξσζε ησλ αληίζηνηρσλ κπώλ γηα ηελ αύμεζε ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά 

(p<0,05) ηεο θηλεηηθόηεηαο ηεο γιελνβξαρηόληαο κε ηε ρξήζε ΜΠΑ ζε ζπλδπαζκό 

κε ζεξαπεπηηθή άζθεζε θαη δηαηάζεηο θάλεθε ζε αζζελείο κε πόλν ζρεηηδόκελν 

κε παζνινγία πεηάινπ ζηξνθέσλ θαη δπζθηλεζία σκνπιάηεο. ε ηξεηο κειέηεο 

αμηνινγήζεθε θαη θάλεθε πσο ε εθαξκνγή ηεο MΠΑ κπνξεί λα βειηηώζεη ην 

ROM ζηε γιελνβξαρηόληα ζε αζιεηέο κε έιιεηκκα θίλεζεο αιιά αζπκπησκαηηθνί 

(Ζussey et al., 2018)  θαη δύν  πεξηπησζηαθέο κειέηεο, κία γηα νξνγνλνζπιαθίηηδα 

(Fousekis et al., 2016) θαη κία ζε αξζεβαξίζηα κε ζύλδξνκν ππαθξσκηαθήο 

πξνζηξηβήο (Coviello et al., 2017). Οη κεραληζκνί επίδξαζεο θαη γηα ην πόλν θαη 

γηα ην ROM είλαη λεπξνθπζηνινγηθνί κε κείσζε ηνπ θαησθιηνύ πόλνπ, 

επεξεζηζηόηεηαο θεληξηθά θαη πεξηθεξηθά, βειηίσζε θπθινθνξίαο, βειηίσζε 

ειαζηηθόηεηαο ζην κπνπεξηηνληαθό δίθπην, ιύζε ζπκθύζεσλ ζηε πεξηηνλία θαη 

trigger point , ιύζε κπηθώλ δπζθακςηώλ αιιά θαη κπηθώλ ζπαζκώλ αιιά θαη 

ιόγσ βηνςπρνθνηλσληθώλ παξαγόλησλ ησλ δηα ρεηξόο ζεξαπεηώλ όπσο 

αλαιύζεθαλ πξνεγνπκέλσο ζηε παξάγξαθν 6.4.1.3.  (ΜcMurray 2015 ;  

Cheatham et al., 2016 ; Lambert et al., 2017). 

πλδπαζκόο ΜΠΑ κε εξγαιεία θαη ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο κε δηαηάζεηο 

θάλεθε πσο έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή βειηίσζε (p<0,05) ηνπ εύξνπο θαη ζε 

αζιεηέο κπεηδνκπνι κε ειιείκαηα ζηε θίλεζε ηνπ ώκνπ (Bailey et al., 2015). Ζ 

αύμεζε ηνπ εύξνπο θίλεζεο αθνξνύζε ηελ έζσ ζηξνθή θαηά 5ν θαη ηελ νξηδόληηα 

πξνζαγσγή θαηά 7ν παζεηηθά, πνπ ειέγρζεθαλ κε ειεθηξνληθό θιηζηόκεηξν, 

θαζώο νη ηερληθέο επηθεληξώζεθαλ ζηελ ραιάξσζε ησλ κπώλ ηνπ ζηξνθηθνύ 

πεηάινπ αιιά θαη κε ζπγθεθξηκέλεο δηαηάζεηο γηα ηνπο έμσ ζηξνθείο θαη γηα ην 

νπίζζην ηκήκα ηνπ ζύιαθα ηνπ ώκνπ γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
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ειιείκαηνο. Ζ κειέηε όκσο αθνξνύζε κόλν κία εθαξκνγή, θαζώο ήζειαλ λα 

κειεηήζνπλ ηε ζπζρέηηζε ηεο απειεπζέξσζεο ηεο δπζθακςίαο ηνπ πεηάινπ 

ζηξνθέσλ κε ηε κεηαηόπηζε ηεο θεθαιήο ηνπ βξαρηνλίνπ θαη ηεο ζπζηνξθήο κε 

ειαζηνγξαθία ππεξήρνπ, ππεξερνγξαθήκαηνο, ειεθηξνκαγλεηηθή αλάιπζε 

θίλεζεο. Βειηίσζε ζηελ έζσ ζηξνθή παξαηεξήζεθε (Launder et al.,2014)  ζε 

αζιεηέο  κπεηδκπνι κε έιιεηκα θηλήζεσλ ζηε γιελνβξαρηόληα άξζξσζε κεηά από 

κία εθαξκνγή. ύγθξηλαλ ηελ εθαξκνγή ΜΠΑ κε εξγαιεία Graston γηα κία 

εθαξκνγή ζηνπο νπίζζηνπο κύεο ηεο σκηθήο δώλεο κόλν θαη ζύγθξηλαλ κε κε 

ζεξαπεία ηεο νκάδαο αζθήζεσλ ζην ζπίηη. Παξόκνηα απνηειέζκαηα γηα 

βειηίσζε ηνπ ROM βξήθαλ κε ηε δηθή καο κειέηε γηα ηελ έζσ ζηξνθή 8ν θαη 5ν νη 

δύν κειέηεο αιιά ε αμηνιόγεζε ήηαλ ζε παζεηηθή θίλεζε θαη κεηά από κία 

εθαξκνγή κόλν. ηε δηθή καο κειέηε ε αμηνιόγεζε γηα ηελ έζσ ζηξνθή ήηαλ 

κέζσ ελεξγεηηθήο θίλεζεο θαη κεηά από 6 εβδνκάδεο εθαξκνγήο καδί κε άζθεζε 

ππήξρε κεγαιύηεξε βειηίσζε 17ν. Παξαηεξήζεθε βειηίσζε ηεο παζεηηθήο 

νξηδόληηαο πξνζαγσγήο αιιά απηή ε θίλεζε δε κειεηήζεθε ζηε δηθή καο 

εξεπλεηηθή κειέηε (Launder et al., 2014 ; Bailey et al., 2015).  

Ζ εθαξκνγή ΜΠΑ κε εξγαιεία εθαξκόζηεθε ζε αζιεηέο κε θηλήζεηο πάλσ 

από ην θεθάιη (νverhead) καδί κε πξνζέξκαλζε κε ιάζηηρα Theraband ζε 

ζύγθξηζε κε πξνγξακκα άζθεζεο αη δηαηάζεσλ (Heinecke et al., 2014). 

Δθαξκόζηεθε γηα 4 εβδνκάδεο θαη 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη αμηνιόγεζαλ ηελ 

έζσ θαη έμσ ζηξνθή θαη ηελ νξηδόληηα πξνζαγσγή. πκθσλώληαο κε ηα 

απνηειέζκαηα καο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζηξνθώλ ππήξμε βειηίσζε ζην εύξνο κε 

ηε πάξνδν ηνπ ρξόλνπ αιιά δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p<0,05) ζηηο 4 

εβδνκάδεο ζε ζύγθξηζε κε ηελ νκάδα ησλ αζθήζεσλ κόλν. Απηό κπνξεί λα 

εμεγεζεί θαζώο ε εθαξκνγή ηνπο (Heinecke et al., 2014) έγηλε θαη ζην δεμί θαη 

αξηζηεξό άθξν από όηη ζην επηθξαηέο θαη κε επηθξαηέο θαη απηό κπνξεί λα 

επεξέαζε ηα απνηειέζκαηα (Heinecke et al.,2014). Bειηίσζε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή έζσ ζηξνθήο παξνπζηάζηεθε ζηα απνηειέζκαηα ησλ Fousekis et al., 

2016, ζε πεξηπησζηαθή κειέηε νξνγνλνζπιαθίηηδαο ζηνλ ώκν ζηε 4ε θαη 8ε 

ζπλεδξία κε ηα ηερληθή ΜΠΑ κε εξγαιεία Ergon ζηνλ ώκν καδί κε δηαηάζεηο. Γε 

γίλεηαη αλαθνξά όκσο ζηε δνζνινγία ηεο ηερληθήο θαη ησλ αζθήζεσλ. Oη Coviello 
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et al., 2017 επίζεο βξήθαλ πσο ζε ζπλδπαζκό κε αζθήζεηο γηα ζηαζεξνπνίεζε 

σκνπιάηεο θαη δηαηάζεηο γηα ηελ επαλαθνξά ηεο κπηθήο ηζνξξνπίαο ζηελ 

πεξηνρή ηεο σκηθήο δώλεο ζε 3 ζπλεδξίεο ππάξρεη βειηίσζε ηεο θάκςεο ηνπ 

ώκνπ 6ν θαη κείσζε ζην πόλν.  Tα απνηειέζκαηα ηεο δηθήο καο έξεπλαο έδεημαλ 

πσο βειηίσζε ζην ROM έρνπκε κε ηε ρξήζε ΜΠΑ κε αζθήζεηο ζηαζεξνπνίεζεο 

γηα ηελ σκνπιάηε θαη δηαηάζεηο ζε αζζελείο κε δπζθηλεζία σκνπιάηεο θαη πόλν  

ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ. Οη θηλήζεηο κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

αύμεζε (p<0,05) ήηαλ ε θάκςε, απαγσγή θαη έμσ ζηξνθή ζηηο 0ν θαη 90ν ζε 

ζρέζε κόλν κε ηε ζεξαπεπηηθή άζθεζε ζηηο 6 εβδνκάδεο εληζρύνληαο ηελ 

πξνεγνύκελε αξζξνγξαθία γηα ην ζπλδπαζκό εθαξκνγήο MΠΑ κε εξγαιεία θαη 

ζεξαπεπηηθή άζθεζε γηα ηε γιελνβξαρηόληα άξζξσζε.  

 

Δύξνο Κίλεζεο –ROM Άλσ ζηξνθή σκνπιάηεο 

 

ε αζζελείο κε πόλν ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ θαη κε 

δπζθηλεζία σκνπιάηεο, ε ζεξαπεπηηθή άζθεζε  ζηηο  6  εβδνκάδεο θαη ζηηο 12 

εβδνκάδεο ζε ζύγθξηζε κε ηελ νκάδα αζθήζεσλ ζην ζπίηη είρε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα  (p<0,05) γηα ηελ άλσ ζηξνθή ηεο 

σκνπιάηεο ζηηο 90ν  θαη 135ν αλύςσζεο ηνπ άλσ άθνπ. Ζ ζεξαπεπηηθή άζθεζεο 

κε ΜΠΑ είρε κεγαιύηεξε βειηίσζε άλσ ζηξνθήο ζηηο 6 θαη 12 εβδνκάδεο από όηη 

ε νκάδα κε εθαξκνγή κόλν ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο  ζηηο 6 θαη 12 εβδνκάδεο 

(p<0,05). 

Έλα πξόγξακκα απνθαηάζηαζεο γηα αζζελείο κε ππαθξσκηαθή 

πξνζηξηβή έρεη πξνηαζεί πσο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη αζθήζεηο  

εμεηδηθεπκέλεο γηα ηε βειηίσζε ηεο θηλεηηθόηεηαο ηεο σκνπιάηεο (Κuhn et al., 

2009 ; Michener et al., 2004 ; Cools et al., 2015; Castelein et al.,2017), όπσο έρεη 

αμηνινγεζεί θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε. Tα απνηειέζκαηά ησλ κειεηώλ 

εληζρύνπλ ηε πεπνίζεζε πσο νη αζθήζεηο επηθεληξσκέλεο ζηελ σκνπιάηε 

βειηηώλνπλ ην εύξνο θίλεζεο ζηε γιελνβξαρηόληα ζε αζζελείο κε πόλν 

ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ θαη δπζθηλεζία σκνπιάηεο. Απηό 
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ζπκβαίλεη θαζώο όπσο έδεημαλ κειέηεο κε ειεθηξνκπνγξάθν ππάξρεη βειηίσζε 

ζηελ ελεξγνπνίεζε ζε ζσζηό ρξόλν ησλ κπώλ ηεο σκνπιάηεο όπσο ν 

ηξαπεδνεηδήο θαη ν πξόζζηνο νδνλησηόο θαη βειηίσζε ηεο θηλεκαηηθήο ηεο 

σκνπιάηεο όπσο ηεο άλσ ζηξνθήο θαη ηεο θάησ θιίζεο (De Mey et al., 2012) ζε 

πξόγξακκα 10 εβδνκάδσλ γηα ηε θάκςε θαη απαγσγή ηνπ ώκνπ (Worsley et al., 

2013) αιιά ζε αζπκπησκαηηθνύο αζζελείο. ηηο αζθήζεηο ζην ζπίηη ππήξρε 

δηαθνξά αιιά κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.  

Ζ ζσξαθηθή θύθσζε θαη ε πξνβνιή ηνπ ώκνπ κπνξεί λα κεηώζεη ην εύξνο 

θίλεζεο ηνπ ώκνπ, ηελ αλύςσζε ηνπ βξαρηνλίνπ ιόγσ ηεο θακπηηθήο ζέζεο 

δεκηνπξγώληαο έλα κεραληθό κπινθ (Donatelli et al., 2011) νπόηε κε ηε βειηίσζε 

ηεο ζέζεο κπνξεί λα απμεζεί θαη ε θίλεζε ζηνλ ώκν (Lewis 2005; Kuhn et al., 

2009 ; Ratcliffe et al., 2014), θη απηό θαίλεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο κε ηε βειηίσζε ηεο ζσξαθηθήο θπξηόηεηαο θαη πξνβνιήο 

ώκνπ. 

Μειέηεο ROM θαη Κίλεζε Άλω ζηξνθήο ωκνπιάηεο 

 

 Οη Baskurt et al., (2011) επίζεο έδεημαλ πσο ππάξρεη βειηίσζε ζηε 

θάκςε θαη απαγσγή ηνπ ώκνπ κε ηηο αζθήζεηο ζηαζεξνπνίεζεο ζηαηηζηηθώο 

ζεκαληηθά ζηηο 6 εβδνκάδεο ρσξίο όκσο λα ππάξρεη follow up. Σo πξόγξακκά 

ηνπο πεξηειάκβαλε αζθήζεηο ελδπλάκσζεο πεηάινπ ζηξνθέσλ, δηαηάζεσλ γηα ην 

ζύιαθα θαη έζσ ζηξνθήο καδί κε αζθήζεηο ζηαζεξνπνίεζεο ξνιόη, PNF, 

θαηάζπαζε σκνπιάηεο, θιεηζηήο αιπζίδαο ζην ηνίρν θαη αζθήζεηο νιίζζεζεο 

ζην ηνίρν. Οη αζθήζεηο δε θάλεθα λα έρνπλ δηαθνξά κε ηελ νκάδα γεληθώλ 

αζθήζεσλ ελώ ζηε δηθή καο κειέηε νη  αζθήζεηο ζηαζεξνπνίεζεο είραλ δηαθνξά 

από ηηο γεληθέο αζθήζεηο ζην ζπίηη θαζώο δελ ππήξρε επίβιεςε ζρεηηθά εκ ηε 

ζσζηή ηερληθή. Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη παξόιν  πνπ νη Baskurt et al., 

2011 έδσζαλ αζθήζεηο ζηαζεξνπνίεζεο σκνπιάηεο δελ αλαθέξεηαη αλ έγηλαλ 

κε ζσζηή επίβιεςε θαη θηλεηηθό έιεγρν θαη ζηηο γεληθέο αζθήζεηο πνπ έδσζαλ 

όπσο ε ελδπλάκσζε ηνπ πεηάινπ ζηξνθέσλ κπνξεί λα γηλόηαλ κε 
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ζηαζεξνπνίεζε σκνπιάηεο αιιά θάηη ηέηνην δελ είλαη μεθάζαξν. Γελ 

αμηνιόγεζαλ θακία άιιε θίλεζε ηεο γιελνβξαρηόληαο.  

  Οη Aytar et al., 2015 ζε επηθεληξσκέλν πξόγξακκα ζηαζεξνπνίεζεο 

σκνπιάηεο ζε αζζελείο κε ππαθξσκηαθή πξνζηξηβή βξήθαλ πσο νη αζθήζεηο κε 

επηθέληξσζε ζηελ σκνπιάηε κπνξνύλ λα βειηηώζνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε 

πεξίνδν 3 εβδνκάδσλ γηα 9 ζπλεδξίεο ηηο θηλήζεηο θάκςεο, έζσ θαη έμσ ζηξνθήο 

αιιά δελ ειέρζεθε follow up νύηε άιιεο θηλήζεηο.  Δπίζεο νη Moezy et al 2014 κε 

πξόγξακκα επηθεληξσκέλν ζηελ σκνπιάηε ζε αζζελείο κε ΤΠ βξήθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα γηα ηηο θηλήζεηο απαγσγήο θαη έμσ ζηξνθήο 

αιιά θαη γεληθνύ πξνγξάκκαηνο όκσο θη απηό πεξηείρε δηαηάζεηο κε επηθέληξσζε 

ζηελ σκνπιάηε.   

ε  αζθήζεηο ζηαζεξνπνίεζεο ζε αζζελείο κε ππαθξσκηαθή πξνζηξηβή 

από ηνπο Moezy et al., 2014 δε ππάξρεη αιιαγή ζηε ζηξνθή ηεο σκνπιάηεο νύηε 

όκσο θαη ζηελ νκάδα γεληθήο άζθεζεο ζε 6 εβδνκάδεο.. Ζ αμηνιόγεζή ηνπο  ζηε 

κειέηε έγηλε κε ηε ςειάθεζε ηεο έζσ γσλίαο  θαη ησλ ζσξαθηθώλ απνθύζεσλ, 

νπόηε ππάξρεη έιιεηκκα ζηελ αθξίβεηα θαη δελ ππήξρε ζαθήλεηα ζρεηηθά κε ηε 

κεζνδνινγία, εάλ ππήξρε δηαζηαύξσζε ζρεηηθά κε ηε ςειάθεζε από άιινλ 

αμηνινγεηή. Δπηπξόζζεηα δελ αλαθέξεηαη εάλ ηεξήζεθε ε κέζνδνο ηνπ θηλεηηθνύ 

ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηεο κπτθήο ηζνξξνπίαο. 

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηθήο καο κειέηεο γηα ηελ άπμεζε ηεο άλσ ζηξνθήο 

ηεο σκνπιάηεο ζπκθσλνύλ κε ηνπο Turgut et al., 2017 θαζώο θάλεθε ε 

βειηίσζε ηεο άλσ ζηξνθήο θαη ζηηο 6 εβδνκάδεο θαη 12 εβδνκάδεο. Δπίζεο 

επεηδή νη Turgut et al αμηνιόγεζαλ κε ινγηζκηθό Motion analysis εθηόο από ηε 

βειηίσζε ηεο άλσ ζηξνθήο βξέζεθε όηη βειηηώλεηαη θαη ε θάησ θιίζε ηεο 

σκνπιάηεο αιιά πξαγκαηνπνίεζαλ θαη έιεγρν θαηά ην θαηέβαζκα ηνπ 

βξαρηνλίνπ ην νπoίν δελ αμηνινγήζεθε ζηε δηθή καο κειέηε. Ζ αλάιπζε ηεο 

ηξηδηάζηαηεο θίλεζεο ηεο σκνπιάηεο πξνηείλεηαη γηα αμηνιόγεζε ζην κέιινλ γηα 

ην πξόγξακκα ζηαζεξνπνίεζεο σκνπιάηεο θαη ζε ζπλδπαζκό κε ΜΠΑ.   Ζ 

επηθεληξσκέλε άζθεζε γηα ηελ σκνπιάηε βάζε θηλεηηθνύ ειέγρνπ θαίλεηαη λα 

ζπληειεί ζηε δηόξζσζε ηνπ θηλεηηθνύ παηέληνπ θαηά ηε θίλεζε ηνπ άλσ άθξνπ θαη 
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ηνπ σκνβξαρηόληνπ ξπζκνύ κεηώλνληαο ην πόλν θαη απμάλνληαο ηε 

ιεηηνπξγηθόηεηα (Reijineveld et al., 2017  Worsley et al.2012). Δπηπξόζζεηα ηα 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε δπζιεηηνπξγία ηεο σκνπιάηεο θαη ε αλάγθε βειηίσζήο 

ηεο ζε ζπκπησκαηηθά άηνκα πξνηείλεηαη θαη ζε πξνεγνύκελε κειέηε (Borstad et 

al., 2002) ζηεξίδνληαο ηα απνηειέζκαηά γηα ηε ζεκαληηθόηεηα ηεο αύμεζεο άλσ 

ζηξνθήο ζε αάηνκα κε ΤΠ. Βειηίσζε ηεο άλσ ζηξνθήο ππήξρε θαη ζηε κειέηε 

ησλ Camargo et al. (2015) ζε πξόγξακκα 4 εβδνκάδσλ. ηε δηθή καο κειέηε 

θάλεθε πσο ππάξρεη βειηίσζε ηεο άλσ ζηξνθήο όρη κόλν ζε λεό πιεζπζκό 

όπσο ησλ Turgut et al., 2017 αιιά θαη ζε κεγαιύηεξεο ειηθίαο θαη κε ρξόλην 

πόλν θαη δπζιεηηνπξγία ιόγσ παζνινγίαο πεηάινπ ζηξνθέσλ.  

 ε αληίζεζε έξρνληαη ηα απνηειέζκαηα από ηε κειέηε ησλ Struyf et al. 

2012 όπνπ αζθήζεηο κε επηθέληξσζε ζηελ σκνπιάηε δελ είρε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζηηο 9 θαη 12 εβδνκάδεο. Ζ κεζνδνινγία πνπ 

αθνινύζεζαλ είρε ειιείκκαηα θαζώο ν αξηζκόο γηα ηνλ πιεζπζκό ζηόρν ησλ 

παξεκβάζεσλ ήηαλ πεξηνξηζκέλνο κε αθνινπζώληαο ηελ αλάιπζε power όπσο 

είρε θαζνξηζηεί γηα 46 άηνκα θαη παξέκεηλαλ  ζε κηθξό δείγκα 22 αηόκσλ δηόηη 

είραλ ήδε ελδείμεηο κέζσ ηεο interim analysis γηα ηα απνηειέζκαηα θαη ζεώξεζαλ 

κε εζηθό λα πξνρσξήζνπλ κε ηηο παξεκβάζεηο. Παξόια απηά είρε απνδεηρζεί όηη 

ε δπζθηλεζία ηεο σκνπιάηεο παίδεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζηα πξνβιήκαηα ώκνπ 

από κειέηεο πξνεγνύκελσλ εηώλ (Voight et al., 2000 ; Baskurt 2011; Schmitt et 

al.1999). Οπόηε κε αμηνιόγεζε κεγαιύηεξνπ δείγκαηνο ηα απνηειέζκαηά ηνπο 

κπνξεί λα ήηαλ δηαθνξεηηθά γηα ηε θίλεζε ηεο σκνπιάηεο.  

Mε ηξηζδηάζηαηε αλάιπζε θίλεζε ηεο σκνπιάηεο βξέζεθε πσο ε 

ζεξαπεπηηθή άζθεζε ζε ζπλδπαζκό κε δηαηάζεηο γηα βειηίσζε ηεο ζέζεο θαη 

θίλεζεο ηεο σκνπιάηεο δελ είρε ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα ζηε δπζθηλεζία 

σκνπιάηεο αιιά είρε πνζνζηό απνηπρίαο ζσζηήο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

από ηνπο αζζελείο ιόγσ κε ζεώξεζεο σο ζεκαληηθνύ πξνγξάκκαηνο, απνηπρία 

πξνέιεπζεο ζηε θιηληθή θιπ, ην νπνίν ππνδεηθλύεη ηε ζεκαληηθόηεηα 

εθπαίδεπζεο ηνπ αζζελή θαη γηα ηε παζνινγία θαη γηα ηε ζεκαληηθόηεηα 
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εθηέιεζεο ηνπ πιάλνπ ζεξαπείαο θαη ηνλ ηξόπν πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη 

(McClure et al.,2006,2007). 

Δύξνο άλω ζηξνθήο, άζθεζε θαη ΜΠΑ 

 

 H oκάδα ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο θαη ΜΠΑ απειεπζέξσζεο κε εξγαιεία 

είρε κεγαιύηεξε επίδξαζε ζηελ αύμεζε ηεο άλσ ζηξνθήο ηεο σκνπιάηεο θαηά 

ηελ αλύςσζε ηνπ άλσ άθξνπ κε  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αύμεζε (p<0,05) 

επίδξαζε ζηηο 90ν αλύςσζεο θαη 135ν θαη 14ν  θαη 6ν βειηίσζε άλσ ζηξνθήο ζηηο 

6 εβδνκάδεο θαη αθόκε κεγαιύηεξε βειηίσζε ζηηο 12 εβδνκάδεο 21ν θαη 24ν 

αληίζηνηρα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ε ρξήζε ΜΠΑ κπνξεί λα εληζρύζεη ηε 

θίλεζε ηεο σκνπιάηεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (p<0,05) ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα 

αζθήζεσλ ζην ζπίηη θαη θαίλεηαη λα έρεη κεγαιύηεξε επίδξαζε ζε ζρέζε κε ηελ 

νκάδα άζθεζεο κόλν. Γελ ππάξρεη εξεπλεηηθή κειέηε ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε 

ησλ ηερληθώλ ΜΠΑ ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηεο δπζθηλεζίαο σκνπιάηεο ζε 

αζζελείο κε πόλν ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ. Απηή ε βειηίσζε 

νθείιεηαη ζην γεγνλόο αύμεζεο ηεο ειαζηηθόηεηαο (Baker et al., 2013 ; Loghmani 

et al., 2016), αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, κείσζε ησλ πξνζθνιιήζεσλ ηνπ 

ζπλδεηηθνύ ηζηνύ, ηελ αλαζύλζεζε λένπ θνιιαγόλνπ κεηά από ηε δηάζπαζε ηνπ 

νπιώδνπο ηζηνύ (Davidson et al., 1997 ; Gehlsen et al., 1999) αιιά θαη ζην πόλν 

όπσο ήδε έρεη αλαιπζεί ζηε παξάγξαθν 6.4.1.3. γηα ηε πεξίπησζε ησλ αζζελώλ 

κε πόλν ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ. Ζ εθαξκνγή ησλ ΜΠΑ κε 

εξγαιεία ζπληειεί ζηε βειηίσζε ηνπ εύξνπο θαη ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ κπώλ γηα 

ηελ επαλαθνξά ηεο κπτθήο ηζνξξνπίαο (Ikeda et al., 2019) θαη ζηελ θηλεκαηηθή 

ηεο σκνπιάηεο όπσο θάλεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε γηα ηα άηνκα κε 

δπζθηλεζία. 

Γύλακε (Kg) 

 

 Ζ νκάδα ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο θαη ε νκάδα ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο θαη ΜΠΑ 

είραλ κεγαιύηεξε αύμεζε ζηε δύλακε από όηη ζηελ νκάδα αζθήζεσλ ζην ζπίηη 

ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά (p<0,05) ε νπνία ειέγρζεθε κε δπλακόκεηξν ρεηξόο γηα 
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ηνπο κύεο ηεο γιελνβξαρηόληαο, θακπηήξεο, απαγσγείο, εθηείλνληεο, έζσ θαη έμσ 

ζηξνθώλ θαη γηα ηνπο κύεο : πξόζζηνο νδνλησηόο θαη κέζε κνίξα ηξαπεδνεηδή 

ζηελ 6ε θαη 12ε εβδνκάδα, επίζεο γηα ηνπο ξνκβνεηδείο θαη ηε θάησ κνίξα 

ηξαπεδνεηδή. Τπάξρεη αύμεζε ηεο δύλακεο κε ηε πάξνδν ησλ ζπλεδξηώλ θαζώο 

ππάξρεη πξννδεπηηθόηεηα.  

Αζθήζεηο 

 

Πξνεγνύκελεο κειέηεο έρνπλ δείμεη πσο ε ελδπλάκσζε ηνπ πεηάινπ ζηξνθέσλ 

θαη ησλ σκνπιαηνζσξαθηθώλ κπώλ ζηελ απνθαηάζηαζε ζπλδξόκσλ πόλνπ 

ζηνλ ώκν όπσο ην ΤΠ θαζώο κπνξεί λα βειηησζεί ε ζέζε ηεο θεθαιήο ηνπ 

βξαρηνλίνπ θαη ηεο σκνπιάηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ππαθξσκηαθό ρώξν (Kim 

et al., 2019 ;Baskurt et al., 2011). Έρεη πξνηαζεί πσο νη αζθήζεηο πξέπεη λα 

επηθεληξσζνύλ ζηνλ ππνπιάηην, ππαθάλζην θαη ειάζζσλ ζηξνγγύιν (Cools et 

al., 2007 ; Kibler et al., 2008) Eπίζεο ζε ηέηνηεο θηλεηηθέο δπζιεηηνπξγίεο ζηελ 

αλύςσζε ηνπ άλσ άθξνπ ππάξρεη κε ζσζηή ελεξγνπνίεζε ρξνληθή θαη ζαλ 

δεύγε δπλάκεσλ γηα ην ζσζηό σκνβξαρηόλην ξπζκό νη κύεο ηεο σκνπιάηεο  (Lin 

et al., 2005). Οη κύεο ηεο σκνπιάηεο έρνπλ ράζεη ην 25%-30% ηεο κέγηζηεο 

ζύζπαζεο ηνπο ζε ιεηηνπξγίεο κε θόξηηζε (Ludewig et al., 2000). Οπόηε νη 

αζθήζεηο ζηε θπζηθνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε γηα ηε βειηίσζε ζηε δύλακε θαη 

ελεξγνπνίεζε είλαη ζεκαληηθέο. 

 Οη Phadke θαη Ludewig (2013) κε ειεθηξνκπνγξαθηθό έιεγρν έδεημαλ πσο ζε 

αζζελείο κε ΤΠ ππάξρεη γξήγνξε ελεξγνπνίεζε ηεο άλσ κνίξαο ηξαπεδνεηδή 

θαη κεησκέλε ελεξγνπνίεζε ηνπ πξόζζηνπ νδνλησηνύ θαη θάησ κνίξαο 

ηξαπεδνεηδή. ε ηζνθηλεηηθό έιεγxo νη Cools et al., 2005 επίζεο ζπκπέξαλαλ πσο 

αζιεηέο κε ΤΠ παξνπζηάδνπλ έιιεηκκα ζηε δύλακε θαη κπτθή αληζζνξνπία 

ζηνπο κπο ηεο σκνπιάηεο.  Οπόηε ην ζπγθεθξηκέλν πξνγξάκκαηνο άζθεζεο κε 

ζηόρν ηελ ελεξγνπνίεζε απηώλ ησλ κπώλ θάλεθε πσο έρεη κείσζε ηεο 

ζπκπησκαηνινγίαο ζε άηνκα κε πόλν ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ. 

Έρνληαο απηό ην ζθνπό πξνγξάκκαηα άζθεζεο κε ζηόρν ηελ αιιαγή ζηε 

θηλεκαηηθή σκνπιάηεο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην πξόγξακκα 
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απνθαηάζηαζεο (Kibler et al., 2019). Eπίζεο ζύκθσλα κε ηνλ ηα απνηειέζκαηα 

ησλ αζθήζεσλ επηθέληξσζεο ζηελ σκνπιάηε γηα αζζελείο κε ζύλδξνκν 

ππαθξσκηαθήο πξνζηξηβήο από ηνπο Baskurt et al., 2011 εληζρύνπλ ηε 

ζεκαληηθόηεηα απηώλ ησλ αζθήζεσλ. Βξέζεθαλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά 

απνηειέζκαηα p<0,05 γηα ηνπο ζηξνθείο, ππνπιάηην, ππαθάλζην θαη ππεξαθάλζην 

θαζώο πξόζζηνπ νδνλησηνύ θαη ηξαπεδνεηδή γηα 6 εβδνκάδεο άζθεζεο κε 

ζπρλόηεηα 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα. ε 8 εβδνκάδεο θαη 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα ε 

εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο κε άζθεζε επηθεληξσκέλε ζηελ σκνπιάηε γηα 

βειηίσζε δύλακεο θαη λεπξνκπηθνύ ζπληνληζκνύ νη Hotta et al., ην 2017 βξήθαλ 

πσο ππάξρεη βειηίσζε ζηε δύλακε γηα ηε κέζε θαη θάησ κνίξα ηξαπεηδνεηδή 

όπσο θαη γηα ην πξόζζην νδνλησηό γηα άηνκα κε ΤΠ αιιά δελ είραλ αμηνινγεζεί  

Oη Struyf et al, κε επηθεληξσκέλν ζηελ σκνπιάηε πξόγξακκα δε βξήθαλ 

δηαθνξά ζηε δύλακε αιιά ην δείγκα δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθό γηα λα δείμεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα γηα ηνλ ππεξαθάλζην. Δπίζεο ζε θακία 

κειέηε δελ ππήξρε follow up. Γελ ππάξρνπλ άιιεο κειέηεο ζηηο νπνίεο λα έρεη 

αμηνινγεζεί ηε δύλακε ζρεηηθά κε αζθήζεηο επηθεληξσκέλεο ζηελ σκνπιάηε ζε 

αζζελείο κε δπζθηλεζία θαη πόλν ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ νπόηε 

λα κπνξέζεη λα γίλεη πεξαηηέξσ ζύγθξηζε.  

ΜΠΑ θαη Γύλακε 

 

  Ζ νκάδα  ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο θαη ΜΠΑ  ππεξέρεη  από ηε ζεξαπεπηηθή 

άζθεζε  ζηελ αύμεζε δύλακεο ησλ θακπηήξσλ θαη απαγσγώλ έμσ ζηξνθέσλ 

ηνπ ώκνπ ηελ 6ε θαη ηελ 12ε εβδνκάδα θαη γηα ηνπο κύεο πξόζζην νδνλησηό 

ξνκβνεηδείο θαη θάησ κνίξα ηξαπεδνεηδή. Γελ ππάξρεη άιιε κειέηε γηα ηε 

δηεξεύλεο ησλ ΜΠΑ θαη εξγαιείσλ ζηε βειηίσζε ηεο δπζθηλεζίαο σκνπιάηεο θαη 

ζηε ζεκεηνινγία γηα ζύλδξνκν πόλνπ ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ. 

Σα επξήκαηα βειηίσζεο ηεο δύλακεο κε ηελ εθαξκνγή εξγαιείσλ ΜΠΑ 

εληζρύνληαη από ηελ έξεπλα ησλ  Halperin et al., 2014 όπνπ έδεημαλ ζεκαληηθή 

βειηίσζε ζηελ ηζνθηλεηηθή δύλακε ησλ ξαρηαίσλ θαη πεικαηηαίσλ θακπηήξσλ ζε 

αζιεηέο θαιαζνζθαίξεζεο ιόγσ ηεο εθαξκνγήο MΠΑ κε roller όκσο θαη ηελ 

επίδξαζε κε ηε βειηίσζε ηνπ εύξνπο γηα ηε ξαρηαία θαη πεικαηηαία θάκςε. ε 
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βξάρπλζε ησλ ηζρηνθλεκηαίσλ θαη εθαξκνγή ΜΠΑ κε εξγαιεία ε κείσζε ηεο 

δπζθακςίαο βειηίσζε ηελ ηζνθηλεηηθή δύλακε ηνπ ηεηξαθεθάινπ όπνπ ηα 

απνηειέζκαηα ήηαλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά (Kim et al., 2018). Ζ βειηίσζε ζηε 

δύλακε έγγπηαη ζην γεγνλόο πσο ε εθαξκνγή ησλ ηερληθώλ ΜΠΑ  έρεη ζηε 

βειηίσsε ζην ROM θαζώο θαη ζηε κεησζε ηνπ πόλνπ  ζηε πεξηνρή (Cheatham et 

al., 2016).  Οη MΠΑ κε εξγαιεία κπνξνύλ λα ζπληειέζνπλ ζηε  κείσζε ηεο 

δπζθακςίαο, ζηε βειηίσζε ειαζηηθόηεηαο ησλ βξαρπζκέλσλ κπώλ θαη ησλ 

εκπινθώλ ηεο πεξηηνλίαο. Δπηπξόζζεηα ζπληεινύλ  κε ηελ λεπξνθπζηνινγηθή 

επίδξαζε ζηελ αλαραίηηζε ησλ ππεξδξαζηήξησλ κπώλ (Lopes et al., 2015 ; 

Mendellhall et al., 2018). H εθαξκνγή ΜΠΑ κε εξγαιεία απμάλνπλ ην εύξνο θαη 

κεηώλνπλ ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο πεξηνρήο ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή κόλν 

ζηαηηθώλ δηαηάζεσλ (Gunn et al., 2019) Ζ εθαξκνγή όκσο MΠΑ κε εξγαιεία θαη 

ζε ζπλδπαζκό κε δηαηάζεηο ηύπνπ ΜΔΣ δελ έρεη ειεγρζεί αθόκα γηα ηελ 

απνηειεζκάηηθόηεηά ηεο, θάηη ζην νπνίν δε κπνξνύκε λα ζηεξηρζνύκε αλ όλησο 

ζπλέβαιιε απηόο ν ζπλδπαζκόο ή ζαλ κνλνζεξαπεία ε εθαξκνγή MΠΑ (Hussey 

et al., 2018). Ζ εθαξκνγή ησλ ΜΠΑ κε εξγαιεία βειηηώλνπλ ηε κπηθή ηζνξξνπία 

απειεπζεξώλνληαο ηνπο ππεξδξαζηήξηνπο θαη βξαρπζκέλνπο κύεο (Kim et al., 

2017 ; Gulick et al., 2018; Ikeda et al., 2019) θαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

εμεηδηθεπκέλσλ αζθήζεσλ ζπληεινύλ ζηε   ζσζηή  

ελεξγνπνίεζε ησλ κπώλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο δύλακήο ηνπο όπσο έδεημαλ θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. 

 

Γνθηκαζία Γπζθηλεζίαο Χκνπιάηεο – SDT 

 

  H εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο γηα δπζθηλεζία 

σκνπιάηεο θαη πόλν ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ επηθεληξώλεηαη 

ζηε βειηίσζε ηεο ζέζεο θαη θίλεζε ηεο σκνπιάηεο ηε βειηίσζε ηεο άλσ 

ζηξνθήο, ηεο θάησ θιίζεο θαηά ηελ αλύςσζε ηνπ άλσ άθξνπ (Moghadam et al., 

2019).  Σν ζεξαπεπηηθό πξόγξακκα άζθεζεο πνπ εθαξκόζηεθε ζηε 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία είρε σο ζθνπό ηε βειηίσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηεο 
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ειαζηηθόηεηαο ησλ καιαθώλ κνξίσλ θαη ηε αύμεζε ηεο κπτθήο απόδνζεο 

(McQuade et al., 2016). Οη αζθήζεηο πεξηειάκβαλαλ αζθήζεηο ησλ θάησ άθξσλ 

θαη ηεο ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ θνξκνύ γηα ηελ επίδξαζε ζε νιόθιεξε ηε θηλεηηθή 

αιπζίδα θαη ηε ξπναγσγή ηεο κπηθήο ηζνξξνπίαο κε ηε κεηαθνξά ησλ θνξηίσλ 

από ηα θάησ πξνο ηα άλσ άθξα (Myers,2013 ; Nowotny et al., 2016 ; Sciascia θαη 

Cromwell et al., 2012) κε ζηόρν ην θαιύηεξν παηέλην θίλεζεο.  

 Oη αζθήζεηο γηα ηνλ ώκν έγηλαλ βάζε ηνπ θηλεηηθνύ ειέγρνπ κε ζπλερή 

αλαηξνθνδόηεζε ζηνλ αζζελή, αηζζεηεξηαθά κέζσ ηεο αθήο, νπηηθήο 

αλαηξνθνδόηεζεο θαη κε ηηο εληνιέο από ην ζεξαπεπηή δηαηεξώληαο ζπλερώο 

ζσζηή ηερληθή θαη ζην θνξκό (Kibler et al., 2006), θαζώο ν ώκνο θηλείηαη 

δπλακηθά θαη δελ κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε όηη είλαη ζαλ κία μερσξηζηή κνλάδα 

(McMullen 2000; Moura et al., 2016 ; Nowotny et al., 2018). Δπίζεο νη αζθήζεηο 

κε επηθέληξσζε ζηνλ έιεγρν ηεο σκνπιάηεο όπσο γηα παξάδεηγκα ε άζθεζε 

ξνιόη θαη νη αζθήζεηο κε ζηόρν ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο θάησ κνίξαο ηξαπεδνεηδή 

ζε πξελή ζέζε θαη ζε θιεηζηή αιπζίδα ε ζύζπαζε ηνπ πξόζζηνπ νδνλησηνύ 

έρνπλ ζθνπό λα επαλαθέξνπλ ηελ ζσζηή ελεξγνπνίεζε ησλ κπώλ ζην ρξόλν θαη 

ηε  θηλεηηθή αιιεινπρία (Cools et al., 2014). Έηζη νη αζθήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

βειηίσζαλ ηα δεύγε δπλάκεσλ άλσ – θάησ κνίξα ηξαπεδνεηδή, 

  Οη αζθήζεηο βειηίσζαλ ηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο όπσο ειέγρζεθε κε ηε 

δνθηκαζία SDT. Ζ δνθηκαζία απηή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κόλν γηα αμηνιόγεζε ζε 

πξνεγνύκελεο κειέηεο (Christiansen et al., 2017 ; Tsuruike et al., 2016 ; 

Yesilyaprak et al., 2016) θαη σο πξσηόηππε κειέηε αμηνιόγεζε θαη ηελ επίδξαζε 

ησλ αζθήζεσλ κε απηή ηε δνθηκαζία ην νπνίν είλαη πνιύ ζεκαληηθό γηα ηε θιηληθή 

εθαξκνγή. 

 Ο ζπλδπαζκόο κε ΜΠΑ βειηίσζε  ηε δπζθηλεζία πεξηζζόηεξν ζηηο 6 

εβδνκάδεο ιόγσ όηη ππήξρε κεγαιύηεξε κείσζε πόλνπ θαη βειηίσζε 

ιεηηνπξγηθόηεηαο από όηη ζηελ νκάδα ηεο ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο. ηηο 12 

εβδνκάδεο δελ ππήξρε ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ηνπο θαη ζηηο δύν νκάδεο ε 

επίδξαζε ησλ αζθήζεσλ θηλεηηθνύ ειέγρνπ θαη ησλ δηαηάζεσλ είραλ επαλαθέξεη 

ηε κπηθή ηζνξξνπία ζηε πεξηνρή νπόηε θαίλεηαη πσο καθξνπξόζεζκα ε 
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επίδξαζε ησλ αζθήζεσλ θηλεηηθνύ ειέγρνπ είλαη ζεκαληηθή ζηε βειηίσζε ηεο 

δπζθηλεζίαο σκνπιάηεο. 

Πεξηνξηζκνί θαη Πξνηάζεηο γηα Μειινληηθέο Μειέηεο 

 

 Ο έιεγρνο ησλ πξνγξακκάησλ απνθαηάζηαζεο έγηλε ζηηο 6 θαη 12 εβδνκάδεο 

αιιά πξνηείλεηαη πσο κία παξαθνινύζεζε – follow up 12  εβδνκάδσλ ζα έδεηρλε 

ηελ καθξνπξόζεζκε επίδξαζε. 

 Ζ απεηθόληζε κε δηαγλσζηηθό ππέξερν ηνπ ηέλνληα ηνπ πεηάινπ ησλ 

ζηξνθέσλ θαη ππαθξσκηαθνύ ρώξνπ (Hinsley et al., 2014 ; McCreesh et al., 

2014) ζην θαζνξηζκό ησλ θξηηεξίσλ εηζαγσγήο ζα κπνξνύζε λα δείμεη 

κεγαιύηεξε αθξίβεηα ζηε δηάγλσζε θαη πιεξνθνξίεο γηα ηε βειηίσζε ησλ 

αζζελώλ, θαζώο ν πόλνο πεηάινπ ζηξνθέσλ απνηειεί κία νξνινγία νκπξέια 

όπσο έρεη αλαθεξζεί. 

          Ζ αμηνιόγεζε ηεο θίλεζεο ηεο άλσ ζηξνθήο έγηλε κε θιηζηόκεηξν 

εθαξκνγήο θηλεηνύ αιιά κε αμηνιόγεζε 3D αλάιπζεο κε ινγηζκηθό κπνξνύζε λα 

ειεγρζεί κε κεγαιύηεξε αθξίβεηα όπσο θαη λα ειεγρζνύλ νη ππόινηπεο θηλήζεηο 

ηεο σκνπιάηεο. ρεηηθά κε ην εύξνο δελ ειέρζεθε ε νξηδόληηα πξνζαγσγή ηνπ 

ώκνπ θαη είλαη κεηνλέθηεκα ηεο κειέηεο. 

          Ζ δύλακε ειέγρζεθε κέζσ κπηθώλ ηεζη θαη δπλακόκεηξν ρεηξόο αιιά δελ 

κπόξεζε λα αμηνινγήζεί ε ζσζηή ελεξγνπνίεζε ησλ κπώλ πνπ είλαη θαζνξηζηηθή 

ζηηο κπηθέο ηζνξξνπίεο γηαηί ζα ππήξρε ππέξβαζε ηνπ ρξόλνπ ηεο ζπλεδξίαο. 

Ούηε ζηε δηθή καο αιιά νύηε ζηηο ππόινηπεο κειέηεο  γηα ηελ επίδξαζε ηεο 

ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο επηθεληξσκέλεο ζηελ σκνπιάηε γηα δπζθηλεζία θαη 

ΠΠ (Κεθάιαην 2) έρεη γίλεη έιεγρνο ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ κπώλ κε 

ειεθηξνκπνγξάθν ώζηε λα κπνξέζεη λα δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε ησλ αζθήζεσλ 

ζην ζσζηό ζπγρξνληζκό ησλ κπώλ ζε δπζθηλεζία σκνπιάηεο (Shire et al., 2007; 

Piraua et al., 2014; Holtermann et al., 2010). Πξνηείλεηαη όπσο αμηνινγεζεί ζην 

κέιινλ γηαηί ε δηεξεύλεζε απηή ζα κπνξεί λα αλαδείμεη πνηνο ζπλδπαζκόο 

αζθήζεσλ κπνξεί λα έρεη θαιύηεξν απνηέιεζκα γηα ηε βειηίσζε ηεο κπηθήο 
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ηζνξξνπίαο. Οπόηε πξνηείλεηαη ζε κειινληηθή κειέηε ε ρξήζε 

ειεθηξνκπνγξάθνπ θαη γηα ηελ αμηνιόγεζε αιιά θαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

αζθήζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γηα ηελ ζσζηή ελεξγνπνίεζε θαη ηνλ θηλεηηθό 

έιεγρν ζηηο αζθήζεηο έρνπλ δεκηνπξγεζεί εύρξεζηεο εθαξκνγέο θηλεηνύ 

ειεθηξνκπνγξαθηθήο αλαηξνθνδόηεζεο (Madeleine et al., 2006) όπσο ε mtrigger 

(mtrigger.com) πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνππνηεζνύλ από ηνπο θπζηθνζεξαπεπηέο 

γηα ηελ επαλεθπαίδεπζε ηεο θηλεηηθήο ιεηηνπξγίαο αιιά δελ έρνπλ ειερζεί αθόκα 

γηα αμηνπηζηία. Οπόηε πξνηείλεηαη γηα κειινληηθέο κειέηεο. 

          Ο ζπλδπαζκόο ΜΠΑ απειεπζέξσζεο κε εξγαιεία έγηλε κε ηε ηερληθή 

Ergon θαη απεδείρζεη πσο έρεη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζε ζπλδπαζκό κε ηε 

ζεξαπεπηηθή άζθεζε γηα ηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο θαη πόλν ζρεηηδόκελν κε ην 

πέηαιν ησλ ζηξνθεώλ. Γελ ππάξρεη εξεπλεηηθή κειέηε πνπ λα ζπγθξίλεη ηηο 

δηαθνξεηηθέο ηερληθέο κεηαμύ ηνπο, όπσο κε ηε Graston ή ηελ IASTM. Με ηε 

ρξήζε δηαθνξεηηθήο ηερληθήο ηα απνηειέζκαηα ίζσο λα δηαθέξαλ. Οπόηε 

πξνηείλεηαη όπσο γίλεη ζύγθξηζε απηώλ θαη αμηνιόγεζε ζπλδπαζκνύ άζθεζεο 

θαη άιιεο ηερληθήο γηα απηή ηελ πιεζπζκηαθή νκάδα. 

        Γελ ππήξμε θιίκαθα αμηνιόγεζεο γηα ηελ επραξίζηεζε ησλ αζζελώλ (Aytar 

et al., 2015) γηα λα κπνξέζεη λα αμηνινγεζεί εάλ θάπνην πξόγξακκα είρε 

θαιύηεξε απήρεζε ζηνπο αζζελείο θαζώο ε ςπρνινγία είλαη ζεκαληηθό θνκκάηη 

ζηελ αληίιεςε ηνπ πόλνπ νπόηε πξνηείλεηαη γηα κειινληηθή αμηνιόγεζε. 

         ρεηηθά κε ηελ άζθεζε ζην ζπίηη ππήξρε κε ηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηόο 

ηνπο 33%.  Γηα ηε δηαηήξεζε ησλ νδεγηώλ ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί αληί 

γηα ειεθηξνληθό εκεξνιόγην θάπνηα εθαξκνγή.  ε απηήλ  ζα κπνξνύζαλ λα 

έρνπλ θαηαγξαθεί θαη νη νδεγίεο αιιά θαη κε βίληεν νη αζθήζεηο κε ηηο 

επαλαιήςεηο  θαη όηαλ ηηο θάλνπλ λα αξρεηνζεηείηαη ε εθαξκνγή ηνπο. Δπίζεο 

κέζσ απηήο ζα κπνξνύζε λα έρνπλ θαη άκεζε ζπλνκηιία κε ην ζεξαπεπηή γηα ηε 

θαιύηεξε επηθνηλσλία.  

        Σα άηνκα πνπ αμηνινγήζεθαλ είραλ πόλν πάλσ από 3 κήλεο. Τπήξρε 

κεγάιε πηζαλόηεηα ινηπόλ λα παξνπζηάδεηαη θεληξηθή επαηζζεηνπόηεζε ιόγσ 
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ρξόληνπ πόλνπ ζηνλ ώκν. Κάηη ηέηνην δελ αμηνινγήζεθε πεξαηηέξσ ζηε παξνύζα 

εξγαζία. Πξνηείλεηαη ζε κειινληηθέο εξγαζίεο όπσο δηαρσξηζηνύλ άηνκα κε 

θεληξηθή επαηζζεηνπνίεζε κε εμεηδηθεπκέλε αμηνιόγεζε γηα ηελ εθαξκνγή 

πξνγξάκκαηνο πνπ κπνξεί λα είρε δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ 

αζζελή ζρεηηθά κε ηε παζνινγία ηνπ αιιά θαη ε ζπλερή επηθνηλσλία κε ηελ 

επίβιεςε θαη ε ελζπλαίζζεζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπ πξνηείλεηαη πσο παίδεη 

θαζνξηζηηθό ξόιν ζηε ξνή ηεο απνθαηάζηαζεο. Ζ κειέηε ηεο επίδξαζεο απηήο 

πξέπεη λα αμηνινγεζεί θαη κε ςπρνκεηξηθέο δηαηθαζίεο γηα ηελ επίδξαζε ζην πόλν 

αιιά θαη ζηε ιεηηνπγηθόηεηα. 

 ρεηηθά κε ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο έγηλε κε αλαθνίλσζε ζην Δπξσπαηθό 

Παλεπηζηήκην Κύπξνπ αιιά θαη κε αλαθνίλσζε ζηνλ Παγθύπξην ζύιινγν 

Φπζηθνζεξαπεπηώλ ώζηε λα ζπιιερζνύλ νη αζζελείο, Απηό απνηειεί πεξηνξηζκό 

θαζώο κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ δείγκα επθνιίαο. Δπίζεο δελ έγηλε έιεγρνο εθηόο 

ησλ δεκνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ θαη δπζθηλεζίαο σκνπιάηεο γηα ηηο ππόινηπεο 

παξακέηξνπο γηα ηελ νκνηνγέλεηα ζηελ αξρή ηεο κειέηεο. Απηό ζεσξείηαη 

πεξηνξηζκόο αλ θαη ιήθζεθε ηδηαίηεξα ππόςηλ ζηα απνηειέζκαηα ε κεηαβνιή ζε 

απηά ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ ζεξαπεπηηθώλ ζρεκάησλ. 

 Αδπλακία ηεο κειέηεο απνηειεί ην γεγνλόο πσο δελ ππήξμε νκάδα ειέγρνπ  

αιιά ε νκάδα ήηαλ ςεπδνπεηξακαηηθή γηα εζηθνύο ιόγνπο (Page, 2012), θαζώο 

δελ γηλόηαλ λα αθεζνύλ νη αζζελείο ρσξίο ζεξαπεπηηθε΄παξέκβαεο θαη απιά λα 

γίλεη παξαηήξεζε ηεο εμέιημεο ηεο πάζεζεο. 

 Δπηπξόζζεηα αδπλακία απνηειεί ην γεγνλόο πσο δελ έρεη γίλεη έιεγρνο κε 

νκάδα ςεύηηθεο εθαξκνγήο εξγαιείσλ (sham group) ώζηε λα ειεγρζεί ε 

επίδξαζε ησλ εξγαιείσλ κπνπεξηηνληαθήο απειεπζέξσζεο ζπγθξίλνληαο 

πξαγκαηηθή θαη ςεύηηθε εθαξκνγή απηώλ. 

          ζν αθνξά ην δείγκα ππήξραλ θαη αζιεηέο κε ρξήζε άλσ άθξνπ πάλσ 

από ηε θεθαιή θπξίσο ραληκπνιίζηεο. Απηή ε ππννκάδα ηνπ δείγκαηνο δελ 

ειέγρζεθε μερσξηζηά. Πξνηείλεηαη πσο ην πξόγξακκα εθαξκνζηεί θαη κόλν ζε 

αζιεηέο κε ρξήζε άλσ άθξνπ πάλσ από ηε θεθαιή, κε δπζθηλεζία σκνπιάηεο 
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θαη πόλν ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ γηα λα δνύκε ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ζε απηέο ηηο παξακέηξνπο αιιά θαη ζε ιεηηνπξγηθέο 

αζιεηηθέο δνθηκαζίεο όπσο ε ξήςε.  

 Σν εύξνο αμηνινγήζεθε θαη ζηε γιελνβξαρηόληα θαη ζηελ σκνπιαηνζσξαθηθή 

κε εθαξκνγή θηλεηνύ ην νπνίν πξνηείλεηαη θαη γηα επόκελεο θιηληθέο εθαξκνγέο.   

Δπηπξόζζεηα πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηεο δνθηκαζίαο SDT κε βηληενζθόπεζε γηα 

ηελ αμηνιόγεζε ηεο θίλεζε ηεο σκνπιάηεο ζε δηαηαξαρέο δπζθηλεζίαο ηεο 

σκνπιάηεο θαη πόλν ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ θαζώο είλαη έλα 

αμηόπηζην θαη εύρξεζην εξγαιείν γηα ηελ αμηνιόγεζε θαη ηειηθά ηε δηακόξθσζε 

ηνπ πιάλνπ απνθαηάζηαζεο 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

 

   Σν ζπγθεθξηκέλν ζεξαπεπηηθό πξόγξακκα άζθεζεο βάζε θηλεηηθνύ ειέγρνπ 

κε έκθαζε ζηνπο ζηαζεξνπνηνύο κύεο ηεο σκνπιάηεο καδί κε δηαηάζεηο ησλ 

ππεξδξαζηήξησλ, βξαρπζκέλσλ κπώλ θαη ηνπ νπίζζηνπ ηκήκαηνο ηνπ ζύιαθα 

ηνπ ώκνπ απνδείρζεθε πσο κπνξεί λα κεηώζεη ηνλ πόλν θαη λα βειηηώζεη ηε 

ιεηηνπξγηθόηεηα ζηηο 6 θαη ζηηο 12 εβδνκάδεο γηα 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα καδί κε 

ηελ εθπαίδεπζε ηνπ αζζελή γηα ηε παζνινγία ηνπ θαη γηα ηελ θαζεκεξηλή ηνπ 

ιεηηνπξγηθόηεηα θαη εξγνλνκία. Με ηελ εμεηδηθεπκέλε άζθεζε γηα ηε δπζθηλεζία 

σκνπιάηεο θαη γηα ηνλ ΠΠ ππάξρεη βειηίσζε ζηε ζέζε ηνπ ώκνπ αιιά θαη ζηε 

ζηάζε. Απηό θάλεθε κε ηε κείσζε ηνπ κήθνπο ηνπ ειάζζνλνο ζσξαθηθνύ, κε ηε 

βειηίσζε ηεο πξνβνιήο ηνπ ώκνπ, ηελ κείσζε ηεο απρελνζσξαθηθήο γσλίαο θαη 

ηε βειηίσζε ηεο ζσξαθηθήο θπξηόηεηαο. ύκθσλα κε ηνλ έιεγρν δπζθηλεζίαο 

σκνπιάηεο ε θηλεηηθή δπζιεηηνπγία κεηώζεθε ζηηο 12 εβδνκάδεο έσο θαη 53%. Σν 

εύξνο θίλεζεο ηεο γιελνβξαρηόληαο απμήζεθε κε ηε πάξνδν ησλ ζεξαπεηώλ 

όπσο θαη ε   άλσ ζηξνθή ηεο σκνπιάηεο θπξίσο ζηηο 90ν θαη 135ν αλύςσζεο. Οη 

αζθήζεηο κε πξννδεπηηθόηεηα θαη ε δηαηήξεζε ησλ ζσζηώλ θηλεηηθώλ παηέλησλ, 

βειηίσζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηε δύλακε ησλ κπώ ηεο γιελνβξαρηόληαο θαη ηεο 

σκνπιαηνζσξαθηθήο.   
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 Οη αζθήζεηο ΜΠΑ κε εξγαιεηα είλαη ηερληθή ε νπνία ζα βνεζήζεη ζηε κείσζε 

ηνπ πόλνπ, ζηε βειηίσζε ιεηνπξγηθόηεηαο, ζηε βειηίσζε ηνπ εύξνπο θίλεζεο 

θπξίσο ηεο θάκςεο, απαγσγήο, έμσ ζηξνθήο θαη ζηελ βειηίσζε ηεο άλσ 

ζηξνθήο ηεο σκνπιάηεο θαηά ηελ αλύςσζε ηνπ άλσ άθξνπ ζηηο 90ν θαη 135ν. Ζ 

ρξήζε ηνπο κέρξη θαη ηηο 6 εβδνκάδεο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο ζηε δηαρείξηζε ηεο 

ζπκπησκαηνινγηαο ζε δπζθηλεζία σκνπιάηεο θαη ΠΠ. Ο ζπλδπαζκόο ησλ 

ΜΠΑ κε εξγαιεία θαη ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο ζπληειεί ζεκαληηθά ζηελ κείσζε ηεο 

πξνβνιή ηνπ ώκνπ, ζηε κείσζε ηεο ζσξαθηθήο θπξηόηεηαο θαη ζηε κείσζε ηεο 

δπζθακςίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



270 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΤΕΖΣΖΖ 

 

Ζ δπζθηλεζία σκνπιάηεο ζπλδέεηαη όπσο θάλεθε ζηελ αλαζθόπεζε ηεο 

αξζξνγξαθίαο (Κεθάιαην 1) θαη κε ηε πξόθιεζε ΠΠ. ηα πιαίζηα ηεο 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο,  γηα ηελ εύξεζε ησλ επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλσλ 

πξνγξακκάησλ κε επηθέληξσζε ζηελ σκνπιάηε ζε αζζελείο κε πόλν 

ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζπζηεκαηηθή 

αλαζθόπεζε. ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπζηεακηηθήο αλαζθόπεζεο  

κέξνο ησλ πξνγξακκάησλ απνθαηάζηαζεο επηθεληξώλεηαη ζηελ εμάιεηςε ηεο 

δπζιεηηνπξγίαο ηεο δπζθηλεζία σκνπιάηεο  κέζσ ηεο ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο θαη 

έρεη ζθνπό ηελ επαλαθνξά ηνπ λεπξνκπτθνύ ζπληνληζκνύ θαη θηλεηηθνύ ειέγρνπ 

(Κεθάιαην 2) ζύκθσλα κε ηελ ζπζηεκαηηθή αλαζθόπεζε   

Ζ ζπζηεκαηηθή αλαζθόπεζε ζπκπεξηέιαβε 6 RCTs πςειήο πνηόηεηαο.  

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο νη αζθήζεηο ζηαζεξνπνίεζεο θαίλεηαη λα βνεζνύλ 

γηα ηε δπζθηλεζία ηεο σκνπιάηεο ζε αζζελείο κε πόλν ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν 

ησλ ζηξνθέσλ κε κείσζε  ζην πόλν θαη βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο αιιά 

ιόγσ εηεξνγέλεηαο ησλ κειεηώλ γηα ην ζπλδπαζκό ησλ παξεκβάζεσλ ηα 

απνηειέζκαηα είλαη δηθνξνύκελα. Οη δηαηάζεηο, ε εθπαίδεπζε ησλ αζζελώλ γηα 

ηελ εξγνλνκία ζπλδπάδνληαη κε ηηο αζθήζεηο ζηαζεξνπνίεζεο γηα ηε βειηίσζε 

ηεο κπηθήο ηζνξξνπίαο ζηελ σκηθή δώλε ζηνπο αζζελείο κε πόλν ζρεηηδόκελν κε 

ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ ζύκθσλα κε ηε κειέηε.  

Γπλαηό ζεκείν απνηειεί πσο νη κειέηεο ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ 

Furlan (2009) ήηαλ πςειήο πνηόηεηαο θαη ππήξμε ηζρπξό επίπεδν 

απνηειεζκάησλ ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα van Tulder (2003).  
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Kύξηα Δπξήκαηα   

πζηεκαηηθή Αλαζθόπεζε : Θεξαπεπηηθή άζθεζε Γπζθηλεζίαο ωκνπιάηεο 

ζε αζζελείο κε ζύλδξνκν πόλνπ ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ηωλ ζηξνθέωλ 

 Οη αζθήζεηο ζηαζεξνπνίεζεο σκνπιάηεο πξνηείλεηαη πσο βνεζνύλ ζηε 

βειηίσζε ηεο δύλακεο ησλ κπώλ ηεο πεξηνρήο, ζηε κείσζε ηνπ πόλνπ θαη ζηε 

βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο κε ζπρλόηεηα 2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα γηα 4-12 

εβδνκάδεο.   

 Θα πξέπεη νη αζζελείο λα έρνπλ εθπαηδεπζεί όζν αθνξά ηε θαζεκεξηλόηεηά 

ηνπο ζηε ζσζηή εξγνλνκία θαζώο θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ θαζεκεξηλώλ ηνπο 

ιεηηνπξγηώλ.  

 Ζ  ζεξαπεπηηθή άζθεζε γηα ηε δπζθηλεζία καδί κε ηηο δηαηάζεηο  ζπληειεί ζηε 

κπτθή ηζνξξνπία θαη ζηε βειηίσζε ηνπ σκνβξαρηόληνπ ξπζκνύ.  

 Δπίζεο νη ηερληθέο καιαθώλ κνξίσλ όπσο ε ΜΠΑ κε εξγαιεία θάλεθε πσο 

ζπληειεί ζηελ επαλαθνξά ηεο κπηθήο ηζνξξνπίαο ζε θηλεηηθέο δπζιεηηνπξγίεο 

(Δηζαγσγή).  

 Ζ ύπαξμε ηπραηνπνηεκέλσλ θιηληθώλ κειεηώλ πςειήο πνηόηεηαο είλαη αλαγθαία 

ώζηε λα δηεξεπλεζνύλ νη παξακέηξνη ηεο άζθεζεο θαη ν ζπλδπαζκόο θαη άιισλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο θηλεηηθήο δπζιεηηνπξγίαο.  

Γηα ηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο ζε αζζελείο κε πόλν ζηνλ ώκν ζρεηηδόκελν 

κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ δηεμήρζεη κειέηε εθηόο από ηε ζπζηεκαηηθή 

αλαζθόπεζε θαη γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζηε θιηληθή πξάμε κε ζθνπό λα αλαδεηρζνύλ 

δηαθνξέο ζηελ εθαξκνγή αιιά θαη ζεκεία πξνο πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε. Έηζη 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε επαγγεικαηίεο θπζηθνζεξαπεπηέο ώζηε λα αλαδεηρζνύλ νη 

πεπνηζήζεηο θαη ε ζηάζε ηνπο γηα ηε δηαρείξεζε απηώλ ησλ αζζελώλ.   

  Ζ κειέηε ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ επαγγεικαηηώλ θπζηθνζεξαπεπηώλ 

(Κεθάιαην 4.1.) ήηαλ ζεκαληηθή ώζηε λα ζπλζέζνπλ καδί κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ζπζηεκαηηθήο αλαζθόπεζεο  (Κεθάιαην 2) θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε θιηληθή 

κειέηε ύζηεξα από ζύγθξηζε ζηηο εθαξκνγέο γηα ηε δπζθηλεζία ηεο σκνπιάηεο.  

Υξεζηκνπνηήζεθε ειεθηξνληθό εξσηεκαηνιόγην.  
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Γπλαηό ζεκείν απνηειεί ην γεγνλόο πσο ε ζπιινγή ησλ απαληήζεσλ ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε αξθεηά γξήγνξα θαη πεξηιακβάλεη θαη ηελ αμηνιόγεζε θαη 

παξέκβαζε ησλ θπζηθνζεξαπεπηώλ γηα ηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο κε κεγάιν 

αξηζκό ζπκκεηερόλησλ ιόγσ ηεο ειεθηξνληθήο πξόζβαζεο κέζσ Google Forms. 

Αδύλαην ζεκείν απνηειεί ην γεγνλόο πσο δελ ππήξμε δηαζθάιηζε γηα ηε 

ζπκπιήξσζε θάζε εξσηεκαηνινγίνπ από μερσξηζηό ζεξαπεπηή γηαηί δελ ππήξρε 

ε δπλαηόηεηα θσδηθνπνίεζεο θαη βαζίζηεθε ζηε ηήξεζε νδεγηώλ γηα 

ζπκπιήξσζε από ην θάζε θπζηθνζεξαπεπηή από κία θνξά. 

Kύξηα Δπξήκαηα  

 Οη Πεπνηζήζεηο θαη ε ηάζε ηωλ Κύπξηωλ Φπζηθνζεξαπεπηώλ γηα ηε 

Γπζθηλεζία Ωκνπιάηεο 

 

 Μεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ Κύπξησλ θπζηθνζεξαπεπηώλ εμεηδηθεύνληαη ζηε 

κπνζθειεηηθή θαη αζιεηηθή θπζηθνζεξαπεία  

 Οη επαγγεικαηίεο θπζηθνζεξαπεπηέο ζπλδένπλ ηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο κε 

πξνβιήκαηα ζηνλ ώκν 

 Γελ έρεη εληαρζεί ε ζύλδεζε ζηε θιηληθή πξάμε ε δηαρείξεζε ηεο απρελαιγίαο κε ηε 

δπζθηλεζία σκνπιάηεο, ελώ ππάξρνπλ επηζηεκνληθά δεδνκέλα 

 Τπάξρεη αλάγθε γηα εθπαίδεπζεο ησλ θιηληθώλ θπζηθνζεξαπεπηώλ ζηηο κεζόδνπο 

αμηνιόγεζεο ηεο δπζθηλεζίαο σκνπιάηεο θαη ζεσξία θηλεηηθνύ ειέγρνπ – θηλεηηθώλ 

αιπζηδώλ 

 Γελ εθαξκόδνληαη αζθήζεηο ησλ θάησ άθξσλ ζπλδπαζηηθά κε θνξκό θαη άλσ άθξα γηα 

βειηίσζε ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ κπώλ  

 Γελ εθαξκόδνληαη δηαηάζεηο νπίζζηνπ ζύιαθα θαη πιαηύ ξαρηαίνπ  ελώ ππάξρνπλ 

επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε γηα ηελ αύμεζε εύξνπο ζε αζζελείο κε πόλν ζρεηηδόκελν κε 

ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ. 

 Δθαξκόδνληαη ηερληθέο θηλεηνπνίεζεο θαη manipulation ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε αιιά  ε 

επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε είλαη ειιεηπήο  ζηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο. 

 πρλή ρξήζε ηερληθώλ καιαθώλ κνξίσλ, είλαη επηζηεκνληθή ηεθκεξησκέλε πξαθηηθή 

αιιά δελ έρεη ηεθκεξησζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα γηα ηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο θαη 

πόλν ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ 
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 Υξήζε μεξεο βειόλαο θπξίσο γηα αλαραίηηζε ηξαπεδνεηδή, taping, ειεθηξνζεξαπεία  

γηα κείσζε πόλνπ, ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα εθαξκνγή ζε δπζθηλεζία σκνπιάηεο θαη 

πόλν ζηνλ ώκν  

 Υξήζε Bowen αιιά ρσξίο επζηεκνληθή ηεθκεξίσζε. 

 Δθαξκνγή ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο θαη κε δνζνινγίεο 10-15 ζπλεδξίεο γηα 4- εβδνκάδεο 

, εληόο πιαηζίσλ επηζηεκνληθώλ δεδνκέλσλ. εκαληηθό όηη ππάξρεη ζπλερήο 

αμηνιόγεζε θαη αλαδηακόξθσζε πιάλνπ ζεξαπείαο κε νιηζηηθή πξνζέγγηζε. 

 

Γηαθνξέο ζην ηξόπν εθαξκνγήο ηεο ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο γηα ηε δπζθηλεζίαο 

ωκνπιάηε ζε ΠΠ 

  

ύθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο ζπζηεκαηηθήο αλαζθόπεζεο ηεο αξζξνγξαθίαο ζηα 

πιαίζηα ηεο δηαδαθηνξηθήο δηαηξηβήο,  ε δπζθηλεζία απνηειεί ζεκαληηθό θνκκάηη ζηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ αηόκσλ κε ΠΠ όπσο θάλεθε θαη ζηε κειέηε ησλ πεπνηζήζεσλ 

ησλ θπζηθνζεξαπεπηώλ θαζώο απνηειεί αηηία ή θαη απνηέιεζκα ηεο ύπαξμεο 

παζνινγηώλ ζηνλ ώκν.  

 

πκθσλόληαο κε ηελ αξζξνγξαθία νη Κύπξηνη θπζηθνζεξαπεπηέο 

ρξεζηκνπνηνύλ αζθήζεηο πνπ αθνξνύλ νιόθιεξε ηε θηλεηηθή αιπζίδα θαζώο είλαη 

ζεκαληηθε ε βειηίσζε ηεο κπηθήο ηζνξξνπίαο αιιά δελ επηθεληξώλνληαη ζηελ 

ζηαζεξνπνίεζε ηεο ιεθάλεο θαη ζηα θάησ άθξα (Κεθάιαην 4.1.) ελώ αλαθέξεηαη ζηελ 

αξζξνγξαθία (Κεθάιαην 2) πσο πξέπεη λα εληάζζεηαη ζην πξόγξακκα ε 

ζηαζεξνπνίεζε θνξκνύ θαη ζπλδπαζηηθή θίλεζε ησλ θάησ άθξσλ. 

 

 Δπίζεο νη αζθήζεηο πνπ εθαξκόδνπλ ζπκθσλόληαο κε ηελ αξζξνγξαθία 

(Κεθάιαην 2) είλαη θαη αλνηρηήο θαη θιεηζηήο θηλεηηθήο αιπζίδαο. Οη επαλαιήςεηο ησλ 

αζθήζεσλ ζύκθσλα κε ηελ ζπζηεκαηηθε΄αλαζθόπεζε θπκαίλνληαη από 3 ζεη κε 10 

επαλαιήςεηο, 3 ζεη από 8 επαλαιήςεηο ή αλάινγα κε ηε πξννδεπηηθόηεηα ησλ 

αζθήζεσλ. Ζ πξννδεπηηθόηεηα εθαξκόδεηαη αλάινγα κε θάζε αζζελή όπσο θαη ηα 

δηαιιείκκαηα. ηε κειέηε ησλ θύπξησλ ζεξαπεπηώλ δελ κειεηήζεθαλ απηέο νη 

παξακέηξνη γηα θάζε άζθεζε θαζώο δελ ππήξραλ ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο γηα 
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αλάιπζε πξνγξάκκαηνο αζθήζεσλ. Απηό έγηλε γηαηί ζα ήηαλ κεγαιύηεξνο ν ρξόλνο 

ζπκπιήξσζεο εξσηεκαηνινγηνπ άξα κεγαιύηεξνο θίλδπλνο κε ζπκπιήξσζεο.  

 

ύκθσλα κε ηελ αξζξνγξαθία νη δηαηάζεηο γηα βειηίσζε ηεο θηλεκαηηθήο ζε 

δπζθηλεζία σκνπιάηεο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηηο δηαηάζεηο ηνπ νπηζζίνπ ζύιαθα 

ηνπ ώκνπ, ηεο άλσ κνίξαο ηξαπεδνεηδή, ηνπ κείδσλ θαη ειάζζσλ ζσξαθηθνύ θαη πιαηύ 

ξαρηαίνπ (Δηζαγσγή, Κεθάιαην 2), ελώ νη Κύπξηνη θπζηθνζεξαπεπηέο δελ εθαξκόδνπλ 

δηάηαζε ηνπ πιαηύ ξαηρηαίνπ θαη νπίζζηνπ ζύιαθα ζηνλ ώκν θάηη ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη ζην πξόγξακκα ηεο απνθαηάζηαζεο. Ζ ζεξαπεπηηθή άζθεζε (άζθεζε 

επηθεληξσκέλε ζηελ σκνπιάηε γηα ζηαζεξνπνίεζε, δηαηάζεηο)  όπσο αλαθέξεη ε 

αξζξνγξαθία (Κεθάιαην 2) εθαξκόδεηαη γηα 2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη είλαη ηθαλή λα 

κεηώζεη ην πόλν θαη λα απμήζεη ηε ιεηηνπξγηθόηεηα (Κεθάιαην 2). Ζ πεξίνδνο 

θπκαίλεηαη από 4-12 εβδνκάδεο ελώ νη Κύπξηνη θπζηθνζεξαπεπηέο αλαθέξνπλ πσο ε 

ζεξαπεπηηθή άζθεζε κε επηθέληξσζε ζηελ σκνπιάηε εθαξκόδεηαη γηα 2 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα θαη νη δηαηάζεηο θαη ιεηηνπξγηθή άζθεζε, λεπξνκπηθνύ ζπληνληζκνύ γηα 3 

θνξέο ηελ εβδνκάδα. Οη ζπλεδξίεο ζύκθσλα κε ηνπ Κύπξηνπο θπζηθνζεξαπεπηέο είλαη 

10-15 θνξέο θαη εθαξκόδνπλ ηε ιεηηνπγηθή άζθεζε από ηε 2ε κε 4ε εβδνκάδα ή 4ε κε 

6ε  εβδνκάδα  ζπλήζσο αιιά απηό εμαξηάηαη από ηε θιηληθή ηνπο αμηνιόγεζε.  

 

Μαδί κε ηε ζεξαπεπηηθή άζθεζε ζπλδπάδνληαη θαη άιιεο κνξθέο ζεξαπείαο 

όπσο θάλεθε ζην Κεθάιαην 1, taping, θπζηθά κέζα θαη ειεθηξνζεξαπεία, εηδηθέο 

ηερληθέο θηλεηνπνίεζεο θαη ρξεζηκνπνηνύλ θαη νη θπζηθνζεξαπεπηέο γηα ηε δπζθηλεζία 

σκνπιάηεο κε ΠΠ. Δπίζεο νη θπζηθνζεξαπεπηνύο έρνπλ εληάμεη ζην ζεξαπεπηηθό 

ηνπο ζρήκα ηηο ΜΠΑ ην, όπνπ κπνξεί λα είλαη έλαο απνηειεζκαηηθόο ζπλδπαζκόο γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θηλεηηθώλ δπζιεηηνπξγηώλ αιιά δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί γηα 

απηόλ ηνλ ζπλδπαζκό ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο θαη ΜΠΑ ηπραηνπνηεκέλε θιηληθή κειέηε 

ζύκθσλα κε ηε ζπζηεκαηηθή αλαζθόπεζε (Κεθάιαην 2).  

 

Ζ αλάδεημε απηνύ ηνπ ζπλδπαζκνύ ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο θαη ΜΠΑ  απνηειεί 

δπλαηό ζεκείν ηεο κειέηεο θαζώο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ηπραηνπνηεκέλε θιηληθή 

κειέηε γηα εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε αζζελείο κε δπζθηλεζία κνπιάηεο θαη 
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ΠΠ. Αδύλακν ζεκείν απνηειεί ην γεγνλόο όηη δελ έγηλαλ ζπγθεθξηκελεο εξσηήζεηο 

γηα θάζε αζθεζε γηα ηηο επαλαιήςεηο απηώλ θαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαιιεηκάησλ. 

 

ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπζηεκαηηθήο αλαζθόπεζεο ινηπόλ  θαη ηεο 

κειέηεο πεπνηζήζεσλ γηα ηελ επίδξαζε ησλ θπζηθνζεξαπεύηηθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηε 

δπζθηλεζία ηεο σκνπιάηεο ζε πόλν ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ θάλεθε 

πσο είλαη ζεκαληηθό λα γίλεη κία ηπραηνπνηεκέλε θιηληθή κειέηε γηα ηε ζεξαπεπηηθή 

άζθεζε επηθεληξσκέλε ζηελ θαη ΜΠΑ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα.  

      

Μεηάθξαζε θαη δηαπνιηηηζκηθή πξνζαξκνγή ηνπ εξωηεκαηνινγίνπ 

Shoulder Rating Questionnaire (SRQ) 

ηα πιάηζηα ηεο εξγαζίαο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ζε 

δπζθηλεζία σκνπιάηεο θαη ΠΠ ζηε θιηληθή κειέηε (Κεθάιαην 4.4.) έγηλε 

κεηάθξαζε θαη δηαπνιηηηζκηθή πξνζαξκνγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Shoulder 

Rating Questionnaire (SRQ) γηα ηελ Διιεληθή έθδνζε θαζώο είλαη 

εξσηεκαηνιόγην πνπ κπνξεί λα αμηνινγήζεη ηνλ αζζελή ζε δηάθνξνπο ηνκείο.  

Σν SRQ είλαη έλα από ηα εξσηεκαηνιόγηα απηνειέγρνπ γηα ηελ θαηαγξαθή 

ηνπ βαζκνύ δπζιεηηνπξγίαο, ηεο θύζεο ησλ παζνινγηθώλ ζεκείσλ θαη ησλ 

δηαθνξνπνηήζεσλ ζηελ πνηόηεηα δσήο όπσο πεξηγξάθεηαη από ηελ ζέζε ησλ 

αζζελώλ θαη είλαη ζεκαληηθό λα είλαη αμηόπηζηα θαη έγθπξα σο εξγαιεία κέηξεζεο   

ε αζζελείο κε κπνζθειεηηθέο δηαηαξαρέο ηνπ ώκνπ ην SRQ έρεη αλαθεξζεί γηα ηε 

ρξήζε ηνπ σο αμηόπηζην θαη έγθπξν κέζν αμηνιόγεζεο θαη επηιέρζεθε θαζώο 

κπνξεί λα αμηνινγήζεη 6 ηνκείο.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε αλαθέξεηαη ζε θππξηαθό πιεζπζκό αιιά ζα 

κπνξνύζε λα γίλεη θαη εθαξκνγή ζε άιιεο ρώξεο. Πξνο ην παξόλ ππάξρεη ζηα 

αγγιηθά πνξηνγαιηθά γηα Πνξηνγαιία θαη Βξαδηιία, νιιαλδηθά θαη ζνπεδηθά. 

Όζηεξα από ηε κειέηε απνδείρζεθε πσο έρεη πςειή εζσηεξηθή ζπλνρή, 

εμαηξεηηθή αμηνπηζηία εμέηαζεο-επαλεμέηαζεο γηα ζπλνιηθή βαζκνινγία θαη 

αμηνπηζηία εμέηαζεο-επαλεμέηαζεο γηα θάζε αληηθείκελν θαζώο θπκαίλεηαη από 
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θαιή ζε ηέιεηα. Δίλαη έγθπξν θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε αζζελείο κε πόλν ζηνλ 

ώκν ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ.  

Οπόηε ε κεηάθξαζε ηνπ SRQ, ε δηαπνιηηηζκηθή πξνζαξκνγή θαη ην 

ζπκπέξαζκα πσο είλαη έλα αμηόπηζην θαη έγθπξν κέζν γηα ηε ρξήζε ζηελ 

αμηνιόγεζε ησλ αζζελώλ κε δπζθηλεζία σκνπιάηεο θαη ΠΠ απνηέιεζε 

δπλαηό κέξνο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο.  

Kύξηα Δπξήκαηα Μεηάθξαζε θαη δηαπνιηηηζκηθή πξνζαξκνγή ηνπ 

εξωηεκαηνινγίνπ Shoulder Rating Questionnaire (SRQ) 

 

 Απνηειείηαη από 21 εξσηήζεηο πνπ θαιύπηνπλ δηαθνξεηηθνύο ηνκείο, 

ζεκαληηθό γηα ηε θαιπηεξε πιεξνθόξεζε θαη αμηνιόγεζε από ην ζεξαπεπηή 

αιιά θαη από ηνλ ίδην ηνλ αζζελή ηεο πνξείαο ηεο θαηάζηαζήο ηνπ 

 Μπνξεί λα αμηνιόγήζεη 6 ηνκείο: γεληθή θαηάζηαζε, πόλν, θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηόηεηεο, ςπραγσγηθέο θαη αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, εξγαζία 

 Γπλαηόηεηα θαηαγξαθήο από αζζελή 2 ηνκέσλ πνπ ζέιεη λα βειηησζεί 

 Γπλαηόηεηα θαηαγξαθήο από αζζελή ηνπ επαγγέικαηνο 

 πκπιήξσζε εληόο 8-20 ιεπηώλ 

 Σν εξσηεκαηνιόγην SRQ – Διιεληθή Έθδνζε είλαη έλα έγθπξν θαη αμηόπηζην 

εξσηεκαηνιόγην θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε αζζελείο κε πόλν ζηνλ 

ώκν 

 

 

Αμηνπηζηία θαη Δγθπξόηεηα Γωληνκέηξεζεο κε ηελ εθαξκνγή θηλεηνύ 

Ηιεθηξνληθήο γωληνκέηξεζεο Ώκνπ κε Δθαξκνγή Κηλεηνύ 

 H  αμηνιόγεζε ηνπ ROΜ είλαη επίζεο έλα κέηξν έθβαζεο πνπ κειεηήζεθε 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο επηθεληξσκέλεο ζηελ 

σκνπιάηε θαη ησλ ηερληθώλ ΜΠΑ κε εξγαιεία ζε δπζθηλεζία σκνπιάηεο ζε 

αζζελείο κε πόλν ζηνλ ώκν ζρεηηδόκελν κε ην πιέηαιν ησλ ζηξνθέσλ (Κεθάιαην 

4.4.). 
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 Ζ  ρξήζε εθαξκνγώλ θηλεηνύ ζηε θπζηθνζεξαπεπηηθή πξαθηηθή  έρνπλ 

θεξδίζεη έδαθνο ιόγσ ηνπ ρακεινύ θόζηνπο, ηεο γξήγνξεο θαη εύθνιεο 

εθαξκνγήο. Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ αμηνπηζηία θαη εγθπξόηεηά 

ηνπο θαη έρνπλ ππνζηεξίμεη ηε ρξήζε ηνπο (Κεθάιαην 4.3.).  Οπόηε έγηλε κειέηε 

γηα ηελ εγθπξόηεηα θαη αμηνπηζηία εθαξκνγήο θηλεηνύ – Ηclinometer- ζηελ 

γσληνκέηξεζε ηεο άλσ ζηξνθήο σκνπιάηεο θηλήζεσλ ηνπ ώκνπ.  

Γπλαηό ζεκείν απνηειεί πσο ήηαλ κία πξσηόηππε κειέηε γηα ηελ άλσ 

ζηξνθή ηεο σκνπιάηεο αιιά θαη ησλ θηλήζεσλ ηεο γιελνβξαρηόληαο κε 

δηαθνξεηηθή εθαξκνγή από άιιεο κειέηεο. Δίλαη έλα έγθπξν θαη αμηόπηζην κέζν 

θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κειινληηθέο κειέηεο αμηνιόγεζεο ROM ηνπ 

ώκνπ θαη άλσ ζηξνθήο ηεο σκνπιάηεο. Αδύλαην ζεκείν απνηειεί ην γεγνλόο 

πσο γηα ηελ εθαξκνγή πξέπεη ν ζεξαπεπηήο λα βεβαησζεί όηη ην θηλεηό 

εθαξκόδεη ζσζηή ζηε ζήθε γηα λα γίλεη ζσζηή θαηαγξαθή θαη λα κελ ππάξρεη 

απόθιεηζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κέηξεζεο θαη λα βεβαησζεί όηη ν αζζελήο 

δηαηεξεί ζηε ζσζηή ζηάζε ζην θνξκό ώζηε λα κελ ππάξρεη απόθιεηζε ζηηο 

κεηξήζεηο. Δπηπξόζζεηα ε γσληνκέηξεζε ηνπ αζζελή ζα πξέπεη λα γίλεηαη από 

ηνλ ίδην. 

 

Kύξηα Δπξήκαηα  

Αμηνπηζηία θαη Δγθπξόηεηα Γωληνκέηξεζεο κε ηελ εθαξκνγή θηλεηνύ 

Ηιεθηξνληθήο γωληνκέηξεζεο Ώκνπ κε Δθαξκνγή Κηλεηνύ 

 Σν θηλεηό πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε ζήθε γηα κέηξεζε όισλ ησλ θηλήζεσλ 

ηεο γιελνβξαρηόληαο  εθηόο από ηηο ζηξνθέο ηνπ ώκνπ πνπ ηνπνζεηείηαη 

ζην πήρπ 

 Πξνζνρή ζηε ζσζηή ηνπνζέηεζε – ζηαζεξνπνίεζε θαη ηεο πεξηβξαρίδαο 

θαη ηνπ θηλεηνύ εληόο ζήθεο 

 Κάζε αζζελήο πξνηηκάηε λα έρεη ηε δηθή ηνπ ζήθε γηα ζέκαηα πγηεηλήο 

  εξγαιείν γηα ηε γσληνκέηξεζε, εύθνιν θαη νηθνλνκηθό 

 Αλάγθε εκπεηξίαο ζεξαπεπηή ζηε ςειάθεζε ησλ νδεγώλ ζεκείσλ 
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 Μπνξεί λα γίλεη ε γσληνκέηξεζε άλσ ζηξνθήο θαηά ηελ ελεξγεηηθή 

αλύςσζε βξαρηνλίνπ κε ηελ εθαξκνγή θηλεηνύ κε αμηνπηζηία θαη 

εγθπξόηεηα 

 Αμηνιόγεζε θηλήζεσλ γιελνβξαρηόληαο είλαη δπλαηό λα γίλεη κε ηε ρξήζε 

εθαξκνγήο θηλεηνύ σο έλα έγθπξν θαη αμηόπηζην κεζν. 

 

H επίδξαζε ηεο ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο θαη κπνπεξηηνληαθήο 

απειεπζέξωζεο κε εξγαιεία γηα ηε δπζθηλεζία ωκνπιάηεο ζε αζζελείο κε 

πόλν ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ηωλ ζηξνθέωλ 

ηελ ηπραηνπνηεκέλε θιηληθή κειέηε έγηλε δηεξεύλεζε γηα ην πξόγξακκα 

ησλ αζθήζεσλ ζηαζεξνπνίεζεο καδί κε δηαηάζεηο γηα ηελ επίδξαζε ζε 

δπζθηλεζία σκνπιάηεο ζε αζζελείο κε ΠΠ.   Μειεηήζεθε ε επίδξαζε γηα ην αλ 

κπνξεί λα βεηηώζεη ην πόλν, ηε ιεηηνπξγηθόηεηα, ηε δύλακε, ην εύξνο θίλεζεο ηεο 

σκνπιάηεο θαη ηεο γιελνβξαρηόληαο, ηε πξνβνιή ηνπ ώκνπ, ηε ζηάζε ηεο 

ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη ηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο, ή όρη. Δπίζεο αμηνινγήζεθε 

ν ζπλδπαζκόο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο άζθεζεο καδί κε δηαηαζεηο κε 

κπνπεξηηνληαθή απειεπζέξσζεο κε εξγαιεία. 

Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο ηπραηνπνηεκέλεο θιηληθήο κειέηεο ην εξεπλεηηθό 

πξσηόθνιιν ζηάιζεθε ζηελ Δζληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο Κύπξνπ θαη εγθξίζεθε 

ρσξίο θάπνηα θαζπζηέξεζε ώζηε λα κπνξέζεη λα δηεμαρζεί ζην εξεπλεηηθό 

θέληξν ηνπ πξνγξάκκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο ηνπ Δπξσπαηθνύ Παλεπηζηεκόπ 

Κύπξνπ. Σν δείγκα ζπιιέρζεθε ύζηεξα από αλαθνίλσζε ζηε θνηλόηεηα ησλ 

θπζηθνζεξαπεπηώλ θαη ηνπ Δπξσπατθνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ώζηε λα 

αμηνινγεζνύλ νη αζζελείο  πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηε κειέηε. Ζ ζπκβνιή ησλ 

δύν θνηλνηήησλ ήηαλ ζεκαληηθή θαη αξθεηνί αζζελείο έδεημαλ πξνζπκία γηα ην 

πξόγξακκα όπσο θαη θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Οη αζζελείο πνπ έπξεπε λα 

ζπιιερζνύλ ζύκθσλα κε ην Power analysis ήηαλ 36.  

 

ζνη δήισζαλ ελδηαθέξνλ αμηνινγήζεθαλ από ηνλ εξεπλεηή βάζε ησλ 

θξηηεξίσλ εηζαγσγήο θαη απνθιεηζκνύ. Απνθιείζηεθαλ 25 άηνκα θαη 11 άηνκα 
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δελ ήζειαλ ηειηθά λα ιάβνπλ κέξνο ύζηεξα από ηελ ελεκέξσζε γηα ην 

πξόγξακκα. πγθεληξώζεθαλ ηειηθά 49 άηνκα κε δπζθηλεζία σκνπιάηεο θαη 

πόλν ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ. ινη έδσζαλ ηε ζπγθαηάζεζή 

ηνπο θαη ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία δηαθπιιάζνληαη γηα ηε πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθώλ ηνπο δεδνκέλσλ. Έγηλε θαηαγξαθή ησλ ζπκκεηερόλησλ κέζσ 

θσδηθώλ θαη δηαρσξίζηεθαλ ηπραία ζε 3 νκάδεο. Ζ πξώηε νκάδα εθηέιεζε 

πξόγξακκα ζηαζεξνπνηεηηθώλ αζθήζεσλ δηαηάζεσλ θαη ζπκβνπιέο γηα 

εξγνλνκία θαη εθπαίδεπζε από ην θπζηθνζεξαπεπηή. Ζ δεύηεξε νκάδα 

αθνινύζεζε ην ίδην πξόγξακκα καδί κε ηερληθέο κππεξηηνληαθήο απειεπζέξσζεο 

κε εξγαιεία θαη ε ηξίηε νκάδα  εθάξκνζε  πξόγξακκα γεληθώλ αζθήζεσλ ζην 

ζπίηη. Τπήξρε drop out 3 αζζελώλ. Έηζη ε Α νκάδα είρε 15 άηνκα, ε Β 15 άηνκα 

θαη ε Γ 16.  

 

Οη κεηξήζεηο δηεμήρζεθαλ ζην εξγαζηήξην CYMUSTREC ηνπ Δπξσπαηθνύ 

Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ. Aδύλαην ζεκείν ήηαλ πσο ππήξμε πξόβιεκα όηη 

έπξεπε λα ηεξεζεί ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα θαζώο ζην εξγαζηήξην ππήξρε 

ρξήζε θαη γηα δηδαθηηθνύο ζθνπνύο θαζώο θαη άιινη εξεπλεηέο ην 

ρξεζηκνπνηνύζαλ θαη θάπνηεο θνξέο έπξεπε λα αιιάμεη ε ώξα. Οη κεηξήζεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ηνλ επηέβξε 2019 κέρξη θαη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2020.  

 

Οη θπζηθνζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα 12 

εβδνκάδεο κε 3 ζπλεδξίεο ηελ εβδνκάδα γηα θάζε αζζελή κε ζπλερή 

πξννδεπηηθόηεηα αλάινγα ηα θιηληθά επξήκαηα. Ζ νκάδα ζην ζπίηη εθηεινύζε ην 

πξόγξακκα ησλ αζθήζεσλ θαη ε πξννδεπηηθόηεηά ηνπ ειεγρόηαλ θάζε εβνκάδα. 

Καηέγξαθαλ ηε ζπλνρή ζε εκεξνιόγην. Αδύλαην ζεκείν ήηαλ πσο δελ ππήξρε 

αθξηβή αθνινύζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε 33% απώιεηα νπόηε απηό ίζσο λα 

έρεη επεξεάζεη ηα απνηειέζκαηα. Δίλαη ζεκαληηθό όηη ηηο παξεκβάζεηο ηηο 

εθηεινύζαλ θπζηθνζεξαπεπηέο κε πάλσ από 5 έηε θιηληθή εκπεηξία θαη κε 

εμεηδίθεπζε ζηελ Αζιεηηθή Φπζηθνζεξαπεία θαη πηζηνπνηεκέλνη ζηε ηερληθή 

κπνπεξηηνλταθήο απειεπζέξσζεο.  
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Γπλαηό ζεκείν ηεο κειέηεο απνηειεί ην γεγνλόο πσο αμηνινγήζεθαλ κέηξα 

έθβαζεο πνπ κπνξνύλ λα ζπλζέζνπλ ηελ νιηζηηθή εηθόλα ηεο θαηάζηαζε ησλ 

αζζελσλ: πόλνο, δύλακε, ιεηηνπξγηθόηεηα, ζηάζε (AΘΓ, ζσξαθηθή θπξηόηεηα), 

εύξνο, δπζθηλεζία, ζέζε ώκνπ (ΑΣΗ θαη PMI) θαη αμηνινγήζεθαλ ηελ 6ε θαη 12ε 

εβδνκάδα. Σν κεηνλέθηεκα θαη αδύλαην ζεκείν ηεο ζπγθεθξηκέλεο θιηληθήο 

κειέηεο είλαη όηη δελ πξαγκαηνπνηήζεθε follow up γηα λα θαλνύλ ηα 

καθξνπξόζεζκα απνηειέζκαηα.  

 

Κιηληθά Δπξήκαηα   

H επίδξαζε ηεο ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο θαη κπνπεξηηνληαθήο 

απειεπζέξωζεο κε εξγαιεία γηα ηε δπζθηλεζία ωκνπιάηεο ζε αζζελείο κε 

πόλν ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ηωλ ζηξνθέωλ 

Φαίλεηαη πσο νη αζθήζεηο θηλεηηθνύ ειέγρνπ γηα ηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο ζε 

αζζελείο κε πόλν ζρεηηδόκελν κε πόλν πεηάινπ ζηξνθέσλ καδί κε δηαηάζεηο γηα 

ηνπο πξόζζηνπο κύεο ηνπ ζώξαθα, πιαηύ ξαρηαίνπ θαη νπίζζηνπ ηκήκαηνο 

ζύιαθα ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ αζζελή γηα ηε παζνινγία θαη 

εξγνλνκία είλαη έλα πιάλν πνπ έρεη απνηειεζκαηηθόηεηα 

 ηαηηζηηθά ζεκαληηθή p<0,05 βειηίσζε γηα ην πόλν (VAS), ηε 

ιεηηνπξγηθόηεηα (SRQ) ηελ ΑΘΓ, ην εύξνο θίλεζεο θάκςεο απαγσγή θαη 

έμσ ζηξνθήο, ηε βειηίσζε ηεο άλσ ζηξνθήο ηεο σκνπιάηεο ζηηο 90ν θαη 

135ν αλύςσζεο, ηε δύλακε ησλ κπώλ ηεο γιελνβξαρηόλαο, ηνπ πξόζζηνπ 

νδνλησνηνύ, κέζε κνίξα ηξαπεδνεηδή, θάησ κνίξα ηξαπεδνεηδή, 

ξνκβνεηδείο. Ζ θηλεηηθή δπζιεηηνπξγεία ηεο σκνπιάηεο θαηά 20% είρε 

βειηίσζε ζηηο 6 εβδνκάδεο θαη ζηηο 12 θαηά 53%.  

 

 Ζ έληαμε εθαξκνγήο 15 ιεπηώλ κπνπεξηηνληαθήο απειεπζέξσζεο 

ζπλέβαιε ζηελ απνθαηάζηαζε όπσο είρακε πηζαλνινγήζεη ιόγσ ησλ 

λεπξνθπζηνινγηθώλ κεραληζκώλ αλαιγεζίαο θαη ηε θηλεηνπνίεζε ησλ 

ηζηώλ.  
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 ηελ νκάδα ΜΠΑ ζηηο 6 εβδνκάδεο κεηώζεθε ν πόλνο, απμήζεθε ε 

ιεηηνπξγηθόηεηα (SRQ). ηηο 12 εβδνκάδεο έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά κε ηελ νκάδα ηεο άζθεζεο γηα ηελ ειαζηηθόηεηα ηνπ ειάζζσλ 

ζσξαθηθνύ (PMI).  

 

 ηελ 6ε  εβδνκάδα θαη ζηε 12ε ην πξόγξακκα κε ζπλδπαζκό MΠΑ είρε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή βειηίσζε γηα ηε πξνβνιή ηνπ ώκνπ (ATI) θαη ηε 

ζσξαθηθή θπξηόηεηα. Δπίζεο νη αζζελείο ζε απηή ηελ νκάδα είραλ 

κεγαιύηεξε αύμεζε ζην εύξνο ηεο θάκςεο, έμσ ζηξνθήο, απαγσγήο ώκνπ 

θαη άλσ ζηξνθήο σκνπιάηεο ζηηο 90ν θαη 135ν αλύςσζεο ηνπ άθξνπ.  

 

 Ζ βειηίσζε ζηε δύλακε ζηελ νκάδα ΜΠΑ ήηαλ κεγαιύηεξε από ηελ νκάδα 

κόλν άζθεζεο γηα ηνπο απαγσγείο έμσ ζηξνθείο, θακπηήξεο θαη ηε θάησ 

κνίξα ηξαπενεηδή.  

 

 Ζ βειηίσζε ηεο θηλεηηθήο δπζιεηηνπγίαο θαη ε επαλαθνξά ησλ κπηθώλ 

ηζνξξνπηώλ γηα ηε δπζθηλεζία ζε αζζελείο κε πόλν ζηνλ ώκν ζρεηηδόκελν 

κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ θαίλεηαη πσο ζρεηίδεηαη άκεζα θαη κε ηελ 

επίδξαζε ζηε ζηάζε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη ηνπ ώκνπ.  

 

Μεραληζκόο Γξάζεο θαη Κιηληθέο επηπηώζεηο Θεξαπεπηηθήο Άζθεζεο θαη 

ΜΠΑ ζε αζζελείο κε δπζθηλεζία ωκνπιάηεο θαη ΠΠ 

Ζ κείσζε ηνπ πόλνπ θαη ε βειηίσζε ζηε ιεηηνπξγηθόηεηα κπνξεί λα 

εμεγεζεί γηαηί κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο ππάξρεη 

βειηίσζε ηνπ θηλεηηθνύ ειέγρνπ άξα θαη θαιύηεξε ηνπνζέηεζε θαη θίλεζε ηεο 

σκνπιάηεο (Κεθάιαην 4.4.). Ζ βειηίσζε ηεο ζέζεο ηεο σκνπιάηεο κέζσ ησλ 

ζηαζεξνπνηεηηθώλ αζθήζεσλ κπνξεί λα βειηηώζεη ηε κεθνδπλακηθή ζρέζε ηνπ 

πεηάινπ ζηξνθέσλ όπσο επίζεο θαη ηελ νζηενθηλεκαηηθή θαη αξζξνθηλεκαηηθή 

(Κεθάιαην 4.4.). Δπίζεο νη δηαηάζεηο  ζα ζπληειέζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο 

ειαζηηθόηεηαο ηνπ ζπλδεηηθνύ ηζηνύ άξα θαη ζηελ αύμεζε ηνπ εύξνπο θίλεζεο. Ζ 
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ελδπλάκσζε ησλ κπώλ ηεο πεξηνρήο, ε βειηίσζε ηεο ζηάζεο ζα ζπληειέζνπλ 

ζηε κείσζε ηνπ πόλνπ θαη αύμεζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ιόγσ ηεο εμηζνξξόπηζεο 

ηεο ηάζεο ζηνπο ηζηνύο, ηεο επαλαθνξάο ηεο κπηθήο ηζνξξνπίαο θαη ηεο αύμεζεο 

ηεο αληνρήο ησλ κπώλ (Κεθάιαην 4.4.).  Ζ ΜΠΑ κε εξγαιεία κπνξεί λα βειηηώζεη 

ην πόλν θαη ηε ιεηηνπξγηθόηεηα θαη λα εληζρύζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί κέζσ ηεο ΜΠΑ κε εξγαιεία 

πξνθαιείηαη αλαιγεζία ιόγσ εξεζηζκνύ ησλ ππνδνρέσλ ζην κπνπεξηηνληαθό 

ζύζηεκα, ζην ζύιαθα θαη ζην δέξκα πνπ θηλεηνπνηνύληαη πξνθαιώληαο 

πεξηθεξηθή απεπαηζζεηνπνίεζε, θαηεξρόκελνπο κεραληζκνύο όπσο παξαγσγή 

ελδνξθηλώλ, γηα κείσζε πόλνπ θαη θεληξηθή απεπαηζζεηνπνίεζε όπσο  

(Κεθάιαην 4.4.). Δπίζεο ε ΜΠΑ ζα ζπληειέζεη ζηε κείσζε ηνπ πόλνπ θαη 

βειηίσζε ζηε ιεηηνπξγηθόηεηα ιόγσ απειεπζέξσζεο ηεο πεξηηνλίαο, δειαδή ησλ 

ζπκθύζεσλ πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζην κπνπεξηηνληαθή δίθηπν. Δπίζεο ε 

εθαξκνγή ΜΠΑ κε εξγαιεία ζα βειηηώζεη ηε ζσζηή θαηαλνκή ησλ θνξηίσλ ζην 

κπνπεξηηνληαθό δίθηπν θαη επίζεο ζα πξνθιεζεί αύμεζε ηεο θπθινθνξίαο θαη 

απνκάθξπλζε πξνηόλησλ θιεγκνλήο. Δπίζεο ε ρξήζε ηεο ΜΠΑ κε εξγαιεία 

βειηηώλεη ηελ ειαζηηθόηεηα ησλ καιαθώλ κνξίσλ, ζπληειώληαο έηζη ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο θηλεηηθνύ ειέγρνπ γηα ηε δπζθηλεζία 

σκνπιάηεο. Έηζη ν ζπλδπαζκόο ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο θαη ΜΠΑ ζα επαλαθέξεη 

ηε κπηθή ηζνξξνπία, ζα βειηηώζεη ηε ζέζε ηεο ζσξαθηθήο κνίξαο ζπνλδπιηθήο 

ζηήιεο κεηώλνληαο ηε θπξηόηεηα, κεηώλεη ηε πξνβνιή ηνπ ώκνπ ζπκβάινληαο 

έηζη ζηε ζσζηή θηλεηηθή ιεηηνπξγία σκνπιάηεο θαη ηειηθά ζηελ ζσζηή 

θηλεηηθόηεηα ηεο γιελνβξαρηόληαο άξζξσζεο ρσξίο ζπκπηώκαηα (Κεθάιαην 4.4.). 

 

 Μειινληηθέο Μειέηεο 

ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπζηεκαηηθήο αλαζθόπεζεο (Κεθάιαην 

2) ππάξρεη αλάγθε γηα κειινληηθέο κειέηεο γηα  ζπλδπαζκό αζθήζεσλ θαη άιισλ 

παξεκβάζεσλ ζε αζζελείο κε ΠΠ θαη δπζθηλεζία σκνπιάηεο.  γηαπηό θαη έγηλε 

ζηε παξνύζα εξγαζία ν ζπλδπαζκόο ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο θαη δηαηάζεσλ κε 

ΜΠΑ κε εξγαιεία. Μειινληηθέο κειέηεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ζπλδπαζκό 
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ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο, δηαηάζεσλ θαη άιισλ ηερληθώλ καιαθώλ κνξίσλ θαη 

ζύγθξηζε απηώλ. Γελ ππάξρεη κειέηε ζρεηηθά κε άιιε κέζνδν ραιάξσζήο γηα 

κπηθή ηζνξννπία γηα αζζελείο κε δπζθηλεζία σκνπιάηεο θαη ΠΠ. Ζ ελεξγή 

επαθή κε ηνλ αζζελή κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε πξόνδν ζηελ απνθαηάζηαζε αιιά 

ζα πξέπεη λα γίλεη δηεξεύλεζε γηα ην βαζκό πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ 

απνθαηάζηαζε. 

Ζ κειέηε γηα ηηο πεπνηζήζεηο ησλ Κύπξησλ θπζηθνζεξαπεπηώλ γηα ηε 

δπζθηλεζία σκνπιάηεο (Κεθάιαην 4.1.) αλέδεημε ηα ζεξαπεπηηθά ζρήκαηα θαη 

δνζνινγία πξνγξάκκαηνο ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο ζε αζζελείο κε δπζθηλεζία 

αιιά ζην κέιινλ ζα πξέπεη λα γίλεη εξσηεκαηνιόγην κε εξσηήζεηο γηα ηε 

δηεξεύλεζε ησλ επαλαιήςεσλ θαη δηαιιεηκάησλ ησλ αζθήζεσλ γηα ηε 

δπζθηλεζία, θαζώο θαη πνηεο ρξεζηκνπνηνύλ ζπγθεθξηκέλα.  

ύκθσλα κε ηε κειέηε γηα ηελ Διιεληθή έθδνζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

SRQ (Κεθάιαην 4.2.) έδεημε πσο είλαη έλα έγθπξν θαη αμηόπηζην κέζν γηα ηελ 

αμηνιόγεζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ζε αζζελείο κε ΠΠ. Πξνηείλεηαη ινηπόλ ε 

ρξήζε ηνπ ζε κειινληηθέο έξεπλεο ππννκάδσλ ή θαη άιισλ παζνινγηώλ ζηνλ 

ώκν όπσο νζηεναξζξίηηδα, αζηάζεηα. 

Δπίζεο ε κειέηε γηα ηελ αμηνπηζηία θαη εγθπξόηεηα γηα ηελ εθαξκνγή 

θηλεηνύ –Clinometer – γηα ηε γσληνκέηξεζε ηεο άλσ ζηνθήο θαη θηλήζεσλ ηεο 

γιελνβξαρηόληαο (Κεθάιαην 4.3.) έδεημε πσο είλαη έλα έγθπξν θαη αμηόπηζην κέζν 

ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα. Μειινληηθέο κειέηεο πξέπεη λα δηεξεπλήζνπλ θαη 

ηελ αμηνιόγεζε από ηνλ ίδην αζζελή ζην ζπίηη πνπ κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθό γηα 

ηε παξαθνινύζεζε ηνπ εύξνπο θίλεζεο ησλ θηλήζεσλ θαη από ηνλ ίδην αιιά θαη 

γηα ηε πιεξνθόξεζε ηνπ ζεξαπεπηή ηνπ πνπ κπνξεί λα δηακνξθώζεη ην πιάλν 

ζεξαπείαο. 

 Ζ απώιεηα ζπκκεηνρήο ζην ζπίηη ήηαλ 33%, ην νπνίν κπνξεί λα επεξέαζε 

ηε ζεκαληηθόηεηα ησλ αζθήζεσλ ζην ζπίηη. Οπόηε πξνηείλεηαη άιιε κέζνδνο 

ειέγρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην ζπίηη όπσο ε ρξήζε 

εθαξκνγώλ θηλεηνύ γηα θαηαγξαθή θαη επηζθόπεζε ησλ αζθήζεσλ κε βίληεν 
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ώζηε λα ηηο βέπνπλ νη αζζελείο γηα θαιύηεξε εθηέιεζε. Δπίζεο δελ ειέγρζεθε ε 

ελεξγνπνίεζε ησλ κπώλ πνπ κπνξεί λα γίλεη κειινληηθά κε ειεθηξνκπνγξάθν, ή 

θνξεηή ζπζθεπή αλαηξνθνδόηεζεο γηα ηελ αμηνιόγεζε θαη γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ αζθήζεσλ. Αθόκα έρεη πξνηαζεί ε αμηνιόγεζε γηα ηε 

θεληξηθή επαηζζεηνπνίεζε αθνύ είλαη ρξόληνη αζζελείο κε πόλν, αμηνιόγεζε κε 

εξγαζηεξηαθή εμέηαζε πρ δηαγλσζηηθόο ππέξερνο γηα αθξηβέζηεξα επξήκαηα γηα 

ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ θαη ηε παζνινγία θαη επίζεο εξσηεκαηνιόγην ζρεηηθά 

κε ηελ επραξίζηεζε ησλ αζζελώλ γηα ηε ζεξαπεία ηνπο πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη 

ηελ επίδξαζε απηήο. ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ εξγαιείσλ ρξεηάδεηαη 

πεξαηηέξσ κειέηε γηα ην πνηα εξγαιεία θαη ηερληθή κπνξεί λα έρνπλ ηε θαιύηεξε 

επίδξαζε. Πεξαηηέξσ αμηνιόγεζε κπνξεί λα γίλεη απηνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα 

ηελ καθξνπξόζεζκε επίδξαζε όπσο κε follow up κεηά από 6 κήλεο θαη κειέηε 

ηνπ γηα ηελ επίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο πιεζπζκνύ 

όπσο ζε αζιεηέο κε ρξήζε άλσ άθξνπ πάλσ από ην θεθάιη πνπ ζπλήζσο 

παξνπζηάδνπλ ηέηνηνπ είδνπο ζεκεηνινγία. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑ  

 

  Οη αζθήζεηο θηλεηηθνύ ειέγρνπ γηα ηε βειηίσζε ηεο ζηαζεξνπνίεζεο ηεο 

σκνπιάηεο θαη θηλεηηθνύ ειέγρνπ ζηε πεξηνρή, ε εθπαίδεπζε ηνπ αζζελή, νη 

δηαηάζεηο γηα βειηίσζε ηεο ειαζηηθόηεηαο καδί κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ γηα ηε 

θηλεηνπνίεζε ησλ καιαθώλ κνξίσλ γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο πεξηηνλίαο 

ζπλζέηνπλ έλα πξόγξακκα πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε ζεκαληηθή επίδξαζε 

γηα ηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο, ηνλ πόλν θαη ηελ αύμεζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ζε 

αζζελείο κε δπζθηλεζία σκνπιάηεο θαη πόλν ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ην 

ζηξνθέσλ. 
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Β. ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ – ΠΔΠΟΗΘΖΔΗ ΚΤΠΡΗΧΝ Φ/Θ ΓΗΑ ΓΤΚΗΝΖΗΑ 

ΧΜΟΠΛΑΣΖ  

                      

ΔΤΡΧΠΑΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ 

ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 

Δξεπλεηηθή εξγαζία: 

«Οη πεπνηζήζεηο θαη ε ζηάζε ησλ Κύπξησλ Φπζηθνζεξαπεπηώλ όζνλ αθνξά ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο δπζθηλεζίαο σκνπιάηεο» 

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη/ηζζεο, 

αο θαινύκε λα ιάβεηε κέξνο ζηελ έξεπλα πνπ δηεμάγεη ην Πξόγξακκα 

Φπζηθνζεξαπείαο ηνπ Δπξσπατθνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηείηαη 

ππό ηελ επίβιεςε ηνπ επίθνπξνπ θαζεγεηή Φπζηθνζεξαπείαο  Γξ. Γεκήηξην 

ηαζηλόπνπιν, από ηελ δηδαθηνξηθή θνηηήηξηα Αξεηή Εσή Υεηκσλίδνπ. 

θνπόο ηεο έξεπλαο απηήο είλαη λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πεπνηζήζεηο θαη 

ηε ζηάζε ησλ Κύπξησλ θπζηθνζεξαπεπηώλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνιόγεζε αιιά θαη ηηο 

θπζηθνζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο. 

Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα θαιείζηε λα ζπκπιεξώζεηε ην παξαθάησ εξσηεκαηνιόγην, 

ηνπ νπνίνπ ε δηάξθεηα είλαη πεξίπνπ 15 ιεπηά. Ζ ζπκκεηνρή ζαο είλαη εζεινληηθή θαη 

κπνξείηε λα απνζπξζείηε από απηήλ νπνηεδήπνηε. Δπηβεβαηώλεηαη πσο ζα δηαηεξεζεί ε 

αλσλπκία ησλ απαληήζεώλ ζαο θαζώο δε ζα ρξεηαζηνύλ πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία θαη 

ηα δεδνκέλα ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζπλνιηθά γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε. 

ύκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζπγθεληξσζνύλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο  

ζα βνεζήζνπλ ζηελ επηζηεκνληθή εμέιημε ζρεηηθά κε ηε θπζηθνζεξαπεπηηθή δηαρείξηζε 

αζζελώλ κε δπζθηλεζία σκνπιάηεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ζα δεκνζηεπζνύλ ζε 

επηζηεκνληθό πεξηνδηθό επί ηνπ ζέκαηνο. Ζ ζπκβνιή ζαο είλαη πνιύηηκε γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε θαη νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο. 

Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίλεζε, παξαθαιώ απεπζπλζείηε : ηει. 96307148 / 

azcheimonidou@gmail.com. 

αο επραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ, 

Αξεηή Εσή Υεηκσλίδνπ 

ΔΠΚ, Πξόγξακκα Φπζηθνζεξαπείαο 

mailto:azcheimonidou@gmail.com


342 

 

 

  ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΑΠΑΝΣΖΣΔ ΣΗ ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΔΡΧΣΖΔΗ : 

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

1. Δθπαίδεπζε σο Φπζηθνζεξαπεπηήο 
Α.Πηπρίν 
Β.Μεηαπηπρηαθό 
Γ.Γηδαθηνξηθό 
Γ.Μεηαδηδαθξνηηθό 
 

2. Υξόληα Δκπεηξίαο 
Α.1-3 
Β.3-5 
Β.5-10 
Γ.>10 
Γ.ΑΛΛΟ 

3.  Πεδίν Δμεηδίθεπζεο 
Α.Μπνζθειεηηθή Φ/Θ 
Β.Καξδηνινγηθή Φ/Θ 
Γ.Νεπξνινγηθή Φ/Θ 
 Γ. Παηδηαηξηθή Φ/Θ 
 Δ. Αζιεηηθή Φ/Θ 
 Σ. Αλαπλεπζηηθή Φ/Θ 
 Ε. Άιιν 

____________________________________________________________________
_____________ 
 

 
4. Ζ δπζθηλεζία σκνπιάηεο πνπ αληηκεησπίδεηο πην ζπρλά κπνξεί λα 
νθείιεηαη ζε παζήζεηο ζρεηηθά κε : 

ΧΜΟ   ΑΤΥΔΝΑ    ΣΑΖ 
 

5. Όηαλ αληηκεησπίδεηο παζνινγίεο ώκνπ ειέγρεηαη γηα ύπαξμε δπζθηλεζίαο 
σκνπιάηεο;   
ΝΑΗ                ΟΥΗ 
 

6. Δάλ  ΝΑΗ ζηε πξνεγνύκελε εξώηεζε  ζε πνηεο πεξηπηώζεηο ζπκβαίλεη 
απηό; 

1. ύλδξνκν Τπαθξσκηαθήο Πξνζηξηβήο 
2. Σελνληνπάζεηα πεηάινπ ζηξνθέσλ 
3. Ρήμε πεηάινπ ζηξνθέσλ 
4. Ρήμε επηρείιηνπ ρόλδξνπ 
5. Αζηάζεηα κνπ 
6. Αξζξίηηδα Γιελνβξαρηόληαο Άξζξσζεο 
7. Παγσκέλνο κνο 
8. ε όια ηα παξαπάλσ 
9. Γελ ειέγρσ γηα δπζθηλεζία σκνπιάηεο ζε παζνινγία ώκνπ 
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Άιιν 
__________________________________________________________
__ 
 

7. Πηζηεύεηο όηη ε δπζθηλεζία σκνπιάηεο είλαη ε αηηία  ή ην απνηέιεζκα ηεο 
παζνινγίαο ζηνλ ώκν ζπλήζσο  ; 
 

Α.Ζ ΑΗΣΗΑ  Β.ΣΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ Γ.ΚΑΗ ΣΑ ΓΤΟ Γ. ΓΔΝ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ 
 

8. Αλ δηνξζώζεηο ηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο πηζηεύεηο όηη κπνξεί λα 
επεξεάζεη ηε κείσζε ζπκπησκάησλ ζηνλ ώκν;  

ΝΑΗ                ΟΥΗ 
 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 
9. ρεηηθά κε ηελ αμηνιόγεζε ηεο δπζθηλεζίαο ηεο σκνπιάηεο πνηα ή πνηεο 
κεζόδνπο ρξεζηκνπνηείο ζπλήζσο;   

 Παξαηήξεζε 

 Βηληενγξάθεζε 

 Αλάιπζε ζε Ζ/Τ κέζσ software 

 Γσληoκέηξεζε 

 Μπτθά ηεζη 

 Tεζη ειαζηηθόηεηαο 

 Έιεγρνο Θσξαθηθήο Μνίξαο πνλδπιηθήο ηήιεο 

 Έιεγρνο Αθξσκηνθιεηδηθήο 

 Δηδηθά Σεζη 

 Άιιν 
 

10.  Ζ δπζθηλεζία σκνπιάηεο θαηαηάζζεηαη ζπλήζσο ζε 4 ηύπνπο βάζε Kibler 
( I – άλσ θιίζε -tilting. II – έζσ ζηξνθή σκνπιάηεο / winging. III 
δπζιεηηνπξγία αλάζπαζεο – hiking. ΗV θπζηνινγηθή θίλεζε σκνπιάηεο 
ζηελ αλύςσζε άθξνπ– θάησ θιίζε, έμσ ζηξνθή θαη αλάζπαζε). Πνηνλ 
ηύπν αληηκεησπίδεηο πην ζπρλά; 

Η,     ΗΗ,      ΗΗΗ,     ΗV 
 
Με πνηα παζνινγία ηνλ ζπλδέεηο; 
__________________________________________________- 

 
11. Υξεζηκνπνηείηαη θάπνην εμεηδηθεπκέλν εηδηθό ηεζη γηα ηελ αμηνιόγεζε; 

Scapular Retraction Test 
Scapular Assistance Test 
Lateral Scapular Slide Test 
Sick Scapula  
Kinetic Medial Rotation Test 
ρη 
Άιιν 
________________________________________________________________
______________ 
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ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

12.  Γηνξζώλεηο ηελ νπδέηεξε ζέζε ηεο πνλδπιηθήο ηήιεο γηα ηε 
δπζθηλεζία σκνπιάηεο; 

ΝΑΗ,     ΟΥΗ,        ΚΑΠΟΗΔ ΦΟΡΔ,    ΑΛΛΟ _________________ 
 

13. Γηνξζώλεηο ηε ζέζε ηεο ιεθάλεο γηα ηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο; 
              ΝΑΗ,     ΟΥΗ,        ΚΑΠΟΗΔ ΦΟΡΔ,    ΑΛΛΟ _________________ 
 

14. Γηνξζώλεηο ηε ζέζε ησλ θάησ άθξσλ γηα ηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο; 
             ΝΑΗ,     ΟΥΗ,        ΚΑΠΟΗΔ ΦΟΡΔ,    ΑΛΛΟ _________________ 
 

15. Γηνξζώλεηο κέζσ κπνπεξηηνλταθώλ αιπζίδσλ - θηλεηηθώλ αιπζίδσλ γηα 
ηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο; 
             ΝΑΗ,     ΟΥΗ,        ΚΑΠΟΗΔ ΦΟΡΔ,    ΑΛΛΟ _________________ 

  
16. Γηα ηε βειηίσζε εύξνπο θίλεζεο  πνηνπο κύεο /πνηεο δνκέο δηαηείλεηο - 

ραιαξώλεηο; 
1. Eιάζζσλ ζσξαθηθόο 
2. Μείδσλ ζσξαθηθόο 
3. Γηθέθαινο Βξαρηόληνο 
4. Αλειθηήξαο σκνπιάηεο 
5. Άλσ κνίξα Σξαπεδνεηδή 
6. Ρνκβνεηδείο 
7. Τπαθάλζηνο 
8. Πιαηύο ξαρηαίνο 
9. Μείδσλ ζηξνγγύινο 
10. Οπίζζηνο ζύιαθαο 
11. Γελ εθαξκόδσ ηέηνηεο ηερληθέο 
Άιιν _________________________________ 

 
17. Αλ εθαξκόδεηο ηερληθέο δηαηάζεσλ, επηιέμηε δνζνινγία 

1. 1θνξά/εβδνκάδα 
2. 2θνξέο/εβδνκάδα 
3. 3θνξέο/εβδνκάδα 
4. >3θνξέο/εβδνκάδα 
5. Γελ εθαξκόδσ 

 
18. Αλ εθαξκόδεηο ηερληθέο δηαηάζεσλ, αλάθεξε νλνκαζηηθά πνηεο 

___________________________________________________________________________
_________________ 
 

19. Αλ εθαξκόδεηο εηδηθέο ηερληθέο θηλεηνπνίεζεο (ελδναξζξηθή 
θηλεηνπνίεζε) επέιεμε δνζνινγία  

1. 1θνξά/εβδνκάδα 
2. 2θνξέο/εβδνκάδα 
3. 3θνξέο/εβδνκάδα 
4. >3 θνξέο/εβδνκάδα 
5. Γελ εθαξκόδσ 
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20. Αλ εθαξκόδεηο εηδηθέο ηερληθέο θηλεηνπνίεζεο (ελδναξζξηθή 
θηλεηνπνίεζε) αλάθεξε νλνκαζηηθά πνηεο 
_____________________________________________________________
____________ 
 
 

21. Αλ εθαξκόδεηο ηερληθέο καιαθώλ κνξίσλ - κπνπεξηηνλταθήο 
απειεπζέξσζεο (π.ρ. trigger point-therapy, dry needling, ηερληθέο κε 
εξγαιεία) επέιεμε δνζνινγία 
       1. θνξά/εβδνκάδα 
       2. 2θνξέο/εβδνκάδα 
       3. 3 θνξέο/εβδνκάδα 
       4. >3θνξέο/εβδνκάδα 
       5. Γελ εθαξκόδσ 

 

22. Αλ εθαξκόδεηο ηερληθέο καιαθώλ κνξίσλ - κπνπεξηηνλταθήο 
απειεπζέξσζεο αλέθεξε νλνκαζηηθά πνηεο 

                         

______________________________________________________________________________________

____ 

23. Δθαξκόδεηο άιιεο ηερληθέο παξεκβάζεσλ; 

Kinesiotape 

Taping – Adhesive 

Acupuncture-Βεινληζκόο 

Ζιεθηξνζεξαπεία 

Γελ εθαξκόδσ 

Άιιν 

 

24. Αλ εθαξκόδεηο άιιεο ηερληθέο παξεκβάζεσλ, αλάθεξε ηε δνζνινγία 

(θ/εβδ) γηα θάζε 

κηα___________________________________________________________

____________ 
 
 
 
 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ - ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΚΖΖ  

25. Δάλ εθαξκόδεηο παζεηηθή ή ππνβνεζνύκελε θηλεζηνζεξαπεία γηα ηελ 
σκνπιάηε επέιεμε δνζνινγία 
       1. θνξά/εβδνκάδα 
       2. 2θνξέο/εβδνκάδα 
       3. 3 θνξέο/εβδνκάδα 
       4. >3θνξέο/εβδνκάδα 
       5. Γελ εθαξκόδσ 

  
 



346 

 

26.   Δάλ εθαξκόδεηο αζθήζεηο ελδπλάκσζεο, πνηνπο κύεο ηεο σκηθήο 
δώλεο ζηνρεύεηο ζπλήζσο; 
 Άλσ κνίξα Σξαπεδνεηδή 
 Κάησ κνίξα Σξαπεδνεηδή 
 Μέζε κνίξα Σξαπεδνεηδή 
Ρνκβνεηδείο 
Πξόζζηνο νδνλησηόο 
Άιιν__________________________________________ 
 

27. Δάλ εθαξκόδεηο αζθήζεηο ελδπλάκσζεο γηα ηελ σκνπιάηε, επέιεμε 
δνζνινγία 
       1. θνξά/εβδνκάδα 
       2. 2θνξέο/εβδνκάδα 
       3. 3 θνξέο/εβδνκάδα 
       4. >3θνξέο/εβδνκάδα 
       5. Γελ εθαξκόδσ 

 

28. Δάλ εθαξκόδεηο αζθήζεηο λεπξνκπτθνύ ζπληνληζκνύ θαη θηλεηηθνύ 
ειέγρνπ, ζε πνην δεύγνο δπλάκεσλ δίλεηο έκθαζε; 
Άλσ θαη Κάησ κνίξα Σξαπεδνεηδή 
Άλσ κνίξα θαη Μέζε κνίξα Σξαπεδνεηδή 
Άλσ κνίξα Σξαπεδνεηδή-Αλειθηήξαο θαη Πξόζζηνο Οδνλησηόο 
Άιιν___________________________________________ 

 

29. Δάλ εθαξκόδεηο αζθήζεηο λεπξνκπτθνύ ζπληνληζκνύ θαη θηλεηηθνύ 
ειέγρνπ γηα ηελ σκνπιάηε, επέιεμε δνζνινγία 
       1. θνξά/εβδνκάδα 
       2. 2θνξέο/εβδνκάδα 
       3. 3 θνξέο/εβδνκάδα 
       4. >3θνξέο/εβδνκάδα 
       5. Γελ εθαξκόδσ 

 

30. Πνην ηύπν αζθήζεσλ εθαξκόδεηο πξώηα; 
Αζθήζεηο Αλνηθηήο Κηλεηηθήο Αιπζίδαο 
Αζθήζεηο Κιεηζηήο Κηλεηηθήο Αιπζίδαο 
Καη ηηο δύν ζηνλ ίδην ρξόλν 
Γελ εθαξκόδσ 
Άιιν____________________________________________ 

 

31. Δάλ εθαξκόδεηο ιεηηνπξγηθέο αζθήζεηο ή αζθήζεηο γηα αζιεηηθή 
απόδνζε, επέιεμε δνζνινγία 

       1. θνξά/εβδνκάδα 
       2. 2θνξέο/εβδνκάδα 
       3. 3 θνξέο/εβδνκάδα 
       4. >3θνξέο/εβδνκάδα 
       5. Γελ εθαξκόδσ 
 

32. Δάλ εθαξκόδεηο ιεηηνπξγηθέο αζθήζεηο ή αζθήζεηο γηα αζιεηηθή 
απόδνζε πόηε εζσθιείνληαη ζηε ζεξαπεία; 
 Δμ' αξρήο 
 2ε κε 4ε εβδνκάδα 
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 4ε κε 6ε εβδνκάδα 
 Μεηά ηελ 6ε εβδνκάδα 
 Μεηά ηνπο 2 κήλεο 
 Άιιν 

33. Καηά κέζν όξν πόζεο ζπλεδξίεο θαη εβδνκάδεο ρξεηάδνληαη ζηελ 
απνθαηάζηαζή ζαο γηα ηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο; 

 6 - 10 ζπλεδξίεο 

 10 - 15 ζπλεδξίεο 

 15 - 30 ζπλεδξίεο 

 >30 ζπλεδξίεο 

 1 - 4 εβδνκάδεο 

 4 - 8 εβδνκάδεο 

 2 - 3 κήλεο 

 3 - 6 κήλεο  

    >6 κήλεο 

 Άιιν_____________________________________________________
_______________ 

 

34. ε ηη πνζνζηό έρεηε παξαηεξήζεη ζε αζζελείο κε ηελνληνπάζεηα 
πεηάινπ ζηξνθέσλ ή ζύλδξνκν Πεηάινπ ηξνθέσλ λα ζπλππάξρεη ε 
δπζθηλεζία σκνπιάηεο; 

 0-20% 

 20%-40% 

 40%-60% 

 60%-80% 

 80%-100% 

 Γελ έρσ παξαηεξήζεη 

 Άιιν_____________________________________________________
_______________ 

 

ΔΓΩ ΔΙΝΑΙ ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΟΤ ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ 

 

Θα ην βξείηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO8BVWYoe_pvYUVZurzRlTbK0xfV-
gOSmjen-xOGnxSYj_tQ/viewform?usp=sf_link   

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO8BVWYoe_pvYUVZurzRlTbK0xfV-gOSmjen-xOGnxSYj_tQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO8BVWYoe_pvYUVZurzRlTbK0xfV-gOSmjen-xOGnxSYj_tQ/viewform?usp=sf_link
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Γ. ENTYΠΟ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ 

<<<ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ ΚΑΗ ΔΓΚΤΡΟΣΖΣΑ ΓΧΝΗΟΜΔΣΡΖΖ ΧΜΟΤ ΚΑΗ 

ΧΜΟΠΛΑΣΖ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΗΝΖΣΟΤ>> 

 

αο πξνζθαινύκε λα ζπκκεηέρεηε ζηελ έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη ζην εξγαζηήξην 

Κηλεζηνινγίαο ηνπ Γηδαθηνξηθνύ πξνγξάκκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο ηνπ Eπξσπαηθνύ 

Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ κε ζέκα ηελ Αμηνπηζηία θαη Δγθπξόηεηα  Γσληνκέηξεζεο ώκνπ 

θαη Χκνπιάηεο κε ηελ εθαξκνγή θηλεηνύ. Πξηλ απνθαζίζεηε αλ ζέιεηε λα ιάβεηε κέξνο 

είλαη ζεκαληηθό λα δηαβάζεηε ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο. 

Ζ ζπκκεηνρή ζαο είλαη πνιύηηκε θαη άθξσο απαξαίηεηε γηα εκάο θαζώο ζα 

κειεηεζεί γηα ην αλ ε εθαξκνγή θηλεηνύ είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ αμηνιόγεζε 

ησλ θηλήζξσλ αζζελώλ κε ηελνληνπάζεηα πεηάινπ ζηξνθέσλ.   

αο δηαβεβαηώλνπκε όηη θάζε πξνζσπηθή ζαο πιεξνθνξία δε ζα γλσζηνπνηεζεί 

πέξαλ ησλ αηόκσλ πνπ είλαη ππεύζπλα γηα ηελ έξεπλα απηή.  

Ζ έξεπλα δελ ρξεκαηνδνηείηαη 

Θα γίλεη αμηνιόγεζε  ηνπ εύξνπο όισλ ησλ θηλήζεσλ ηνπ ώκνπ ζαο κέζσ 

γσληνκέηξεζεο αιιά θαη κέζσ εθαξκνγήο θηλεηνύ γηα παξάδεηγκα όπσο θαίλεηαη θαη 

ζηηο εηθόλεο 1.2  H κέηξεζε ζα γίλεη από δύν ζεξαπεπηέο θαη ζα αμηνινγεζεί θαη έπεηηα 

από δύν εκέξεο, ώζηε λα εληνπηζζνύλ ή  όρη δηαθνξέο. Θα αμηνινγεζνύλ άηνκα κε πόλν 

ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ  θαη ζα ζέιακε λα είζηε έλα από απηά. Μπνξεί 

λα ρξεηαζηεί λα κειεηήζνπκε ηνλ ηαηξηθό ζαο θάθειν γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε 

παζνινγία ζηνλ ώκν ζαο. H κέηξεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην εξγαζηήξην 

Κηλεζηνινγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο ζε κία ζπλεδξία, ζα έρεη δηάξθεηα 50  

ιεπηώλ πεξίπνπ, ελώ νη ώξεο ηεο ζπλεδξίαο ζα έρνπλ ζπκθσλεζεί κε εζάο ύζηεξα από 

ηειεθσληθή ζπλνκηιία γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο. 

 

 

 

 

Δηθόλα 1.                                                                                  Δηθόλα 2. 

 Καηά ηε δηάξθεηα  ηεο δνθηκαζίαο ζα είλαη απαξαίηεην : 

o Να έρεηε ειαθξηά έλδπζε κε ειεύζεξν ην άλσ άθξν 

o Να είζηε ηθαλνί λα γπξίζεηε αλάζθεια, κπξνύκπηα θαη ζην πιάη 

o Να έρεηε γεπκαηίζεη ειαθξά (εθόζνλ επηζπκείηε λα έρεηε θάεη).  Έλα ειαθξύ 

γεύκα είλαη απνδεθηό πξηλ ηελ δνθηκαζία. 
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o Να κελ έρεηε θαπλίζεη ή πηεη θαθέ σο θαη 1 ώξα πξηλ.  

o Να κελ έρεηε αζθεζεί έληνλα. 

o Να κελ γίλεηαη ιήςε θαξκάθσλ 

Ζ δνθηκαζία ζα πεξηιακβάλεη : 

1. Καηαγξαθή γεληθώλ (απιώλ) πξνζσπηθώλ ζαο ζηνηρείσλ 

2. Δπίιπζε νπνηνλδήπνηε απνξηώλ  

3.  Δπίδεημε ησλ θηλήζεσλ πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεηε γηα ην ρέξη ζαο 

4. Δθηέιεζε ησλ θηλήζεσλ ηνπ ώκνπ ζαο από εζάο 3 θνξέο θαη έπεηηα από ηνλ 

θπζηνζεξαπεπηή 3 θνξέο γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ εύξνπο ζε κνίξεο. 

5. Γσληνκέηξεζε ησλ θηλήζεσλ από 1Ο αμηνινγεηή κε ειεθηξνληθό γσληόκεηξν, 

ειεθηξνληθό θιηζηόκεηξν θαη κε ηελ εθαξκνγή θηλεηνύ  

6. Γσληνκέηξεζε ησλ θηλήζεσλ από 2ν  αμηνινγεηή κε ειεθηξνληθό γσληόκεηξν θαη 

ειεθηξνληθό θιηζηόκεηξν θαη κε ηελ εθαξκνγή θηλεηνύ  

7. Πξνζνρή ζα δνζεί πσο ζα θηλείηαη ην ρέξη ζαο κέρξη ην όξην ηνπ πόλνπ θαη έσο ην 

ζεκείν πνπ ην ληώζεηε άλεηα 

8.  Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκαζηώλ ζα ππάξρνπλ δηαζηήκαηα αλάπαπζεο. 

9. Ζ κέηξεζε είλαη αζθαιήο θαη δελ ζα επεξεάζεη νπνηαδήπνηε ζεξαπεία ιακβάλεηε 

Οθέιε ηεο Έξεπλαο 

Θα κπνξείηε λα θαηαλνήζεηε ηηο θηλήζεηο ηνπ ώκνπ ζαο θαζώο θαη ζε πνην επίπεδν 

ιεηηνπξγηθόηεηαο είζηε ζρεηηθά κε ηε παζνινγία ζαο  θαζώο ζα αληηιεθζείηε ην εύξνο ηεο 

θίλεζεο πνπ έρεηε 

Ζ έξεπλα απηή ζα ζπληειέζεη ζηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηνπ πεδίνπ Φπζηθνζεξαπεία 

θαζώο ζα αλαδείμεη αλ ε ρξήζε ηνπ θηλεηνύ είλαη έλα εξγαιείν ρξήζηκν ζηα ρέξηα ηνπ 

θπζηθνζεξαπεπηή γηα γξεγνξόηεξε θαη επθνιόηεξε αμηνιόγεζε ηνπ αζζελή  πόλν 

ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ. 

Δπηπξόζζεηεο Πιεξνθνξίεο 

 Γελ ππάξρεη θαλέλαο θίλδπλνο πνπ κπνξεί λα εκθαληζηεί θαηά ηε κέηξεζε.  

• ε πεξίπησζε πνπ πξνθιεζεί πόλνο ή ληώζεηε θάπνηα ελόριεζε κπνξείηε λα 

ελεκεξώζεηε θαη ζα ζηακαηήζεη ε δηαδηθαζία. Ακέζσο ζα ζαο παξαρζνύλ 

ζπκβνπιέο γηα αληηκεηώπηζε θαη πξνζέγγηζε κέζσ θπζηθνζεξαπεπηηθώλ  πξάμεσλ 

αζθαιώλ γηα ηνπο αζζελείο 

• Τπάξρεη πεξίπησζε λα γίλεη ιήςε θσηνγξαθηώλ ,ύζηεξα από δηθή ζαο ζπκθσλία, 

όπνπ δε ζα εκθαλίδεηαη ην πξόζσπό ζαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ 

πξνζσπηθώλ ζαο ζηνηρείσλ.  
Δελ είλαη αλάγθε λα καο απαληήζεηε ακέζσο, αλ επηζπκείηε κπνξείηε λα ζπδεηήζεηε θαη κε άιινπο θαη κεηά 

απαληήζηε καο αλ ζέιεηε λα ζπκκεηάζρεηε ή όρη. Δάλ απνθαζίζεηε λα ζπκκεηέρεηε ζηελ έξεπλα, 

παξαθαιώ ζπκπιεξώζηε παξαθάησ ζρεηηθά κε ηε πλαίλεζε κεηά από πιεξνθόξεζε θαη  

ππνγξάςεηε.  Αθόκα θαη κεηά ηελ ππνγξαθή απηνύ ηνπ εληύπνπ έρεηε θάζε δηθαίσκα λα 

απνζπξζείηε από ηελ έξεπλα ρσξίο λα δώζεηε θακία εμήγεζε. Θα θξαηήζεηε  έλα αληίγξαθν από ην 

Έληππν Δλεκέξσζεο  θαη από ην ππνγεγξακκέλν έληππν πλαίλεζε κεηά από Πιεξνθόξεζε. Γηα 

νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία θαη δηεπθξίληζε ρξεηάδεζηε, κε δηζηάζεηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο. 

                ΔΤΥΑΡΗΣΟΤΜΔ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΟΝΟ Α!!!  

Με εθηίκεζε,  Αξεηή Εσή Υεηκσλίδνπ 
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Γ. ENTYΠΟ ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ 

<<<ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ ΚΑΗ ΔΓΚΤΡΟΣΖΣΑ ΓΧΝΗΟΜΔΣΡΖΖ ΧΜΟΤ ΚΑΗ 

ΧΜΟΠΛΑΣΖ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΗΝΖΣΟΤ>> 

 

Ζκεξνκελία__/__/__ 

 Αξηζκόο αλαγλώξηζεο αζζελνύο ζηελ παξνύζα έξεπλα:______ 

               (ζπκπιεξώλεηε από εξεπλεηή)  

 Ολνκαηεπώλπκν εζεινληή : 

__________________________________________________________________

____ 

 ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο- Σειέθσλν, Email : 

__________________________________________________________________

____ 

(Σα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ κόλν σο δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. Πξόζβαζε ζα έρνπλ κόλν νη εξεπλεηέο γηα ην ζθνπό ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη κόλν. Πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα ζαο ζα έρεηε νη ίδηνη. Δε ζα 

δεκνζηνπνηεζνύλ ην νλνκαηεπώλπκό ζαο θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ζαο. Σν παξόλ 

πεξηέρεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο.  Σα αξρεία ζα θπιάζζνληαη ζην αξρείν ηνπ εξεπλεηή 

ζην Σκήκα Εξεπλώλ ηνπ Eπξσπατθνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θαη ζα θαηαζηξαθνύλ ζε 5 

έηε.)  

Έρεηε ζπκκεηάζρεη ζε άιιν εξεπλεηηθό πξόγξακκα ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο: λαη / 

όρη             

Γήισζε θαη ππνρξεώζεηο ηνπ ππεύζπλνπ εξεπλεηή 

 Έρσ εμεγήζεη ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο ζηνλ εζεινληή.  

 Έρεη πιεξνθνξεζεί γηα ηα πιενλεθηήκαηα από ηελ έξεπλα έρνληαο θαηαζηήζεη 

ζαθέο αλ είλαη πιενλεθηήκαηα πξνο ηελ αλζξσπόηεηα ή πξνο ην ίδην ηνλ 

εζεινληή. 

 Έρσ θαηαζηήζεη ζαθέο πνηνη κπνξεί λα είλαη νη θίλδπλνη ζπκκεηέρνληαο ζε απηή 

ηελ έξεπλα. 

 Έρσ θαηαζηήζεη ζαθέο ηη πεξηιακβάλεη ην πείξακα, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ πνπ κπνξεί λα έρεη ν αζζελήο, θαη έρσ 

απαληήζεη ζε απνξίεο ηνπ αζζελή. 

 ε πεξίπησζε πνπ ν αζζελήο ζέιεη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο πξηλ ή θαη κεηά ηε 

δηεμαγσγή ηνπ πεηξάκαηνο κπνξεί λα κε βξεη ζην ηει.96307148   . 

 Δμήγεζα ζηνλ αζζελή όζν θαιύηεξα κπνξνύζα ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη ηηο 

ζπλέπεηεο ηνπ πεηξάκαηνο κε ηξόπν απιό ώζηε λα κπνξεί λα θαηαλνήζεη ηα 

ιεγόκελά κνπ. 

 Ολνκαηεπώλπκν      

Τπνγξαθή εζεινληή                              Ζκεξνκελία__/__/__ 
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Σν παξόλ δόζεθε ζηνλ αζζελή  λαη / όρη 

Γήισζε ηνπ εζεινληή: 

Παξαθαιώ λα δηαβάζεηε ην παξόλ πξνζεθηηθά. Καλνληθά πξέπεη λα έρεηε ήδε ζηα ρέξηα 

ζαο έλα αληίγξαθν ηνπ Δληύπνπ Δλεκέξσζεο Δζεινληή πνπ πεξηγξάθεη ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ πεηξάκαηνο ζην νπνίν ζπκκεηέρεηε. Αλ όρη, ν 

εξεπλεηήο ζα ζαο δώζεη έλα αληίγξαθν ηώξα. 

Σίηινο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο: Αμηνπηζηία θαη Δγθπξόηεηα  Γσληνκέηξεζεο ώκνπ θαη 

Χκνπιάηεο κε ηελ εθαξκνγή θηλεηνύ 

 Θα γίλεη αμηνιόγεζε  ηνπ εύξνπο ησλ θηλήζεσλ ηνπ άλσ άθξνπ κε ηε ρξήζε 

ειεθηξνληθνύ γσληόκεηξνπ, ειεθηξνληθνύ θιηζηόκεηξνπ θαη εθαξκνγή θηλεηνύ. Ζ κέηξεζε 

ζα γίλεη από δύν θπζηθνζεξαπεπηέο θαη ζα έρεη δηάξθεηα πεξίπνπ 50 ιεπηά.   

 Δπηβεβαηώλσ όηη δηάβαζα θαη θαηάιαβα ην Έληππν Δλεκέξσζεο Δζεινληή ζήκεξα ηελ 

/__/__ θαη όηη είρα ηελ δπλαηόηεηα λα θάλσ εξσηήζεηο. 

 

 Καηαιαβαίλσ όηη ε ζπκκεηνρή κνπ είλαη εζεινληηθή θαη όηη είκαη ειεύζεξε(-νο) λα 

απνζπξζώ από ην πείξακα νπνηαδήπνηε ώξα, αθόκα θαη κεηά από ηελ 

ππνγξαθή ηεο παξνύζαο δήισζεο, ρσξίο λα δώζσ εμεγήζεηο ή ην ιόγν ηεο 

απόζπξζήο κνπ, ρσξίο λα επεξεαζηεί ην επίπεδν παξνρήο ππεξεζηώλ από ην 

θπζηνζεξαπεπηή κνπ, ην γηαηξό κνπ ή ην λνζνθνκείν. 

 Καηαιαβαίλσ όηη κέξνο ή νιόθιεξνο ν ηαηξηθόο κνπ θάθεινο ζα δηαβαζηεί από 

ηνπο εξεπλεηέο.  

 Γίλσ ηελ άδεηα λα έρνπλ πξόζβαζε ζηνλ ηαηξηθό θάθειό κνπ. 

  πκθσλώ λα ζπκκεηάζρσ εζεινληηθά ζηελ παξνύζα εξεπλεηηθή εξγαζία. 

 

Παξαθάησ παξαζέησ, ρσξίο πεξαηηέξσ εμεγήζεηο, πξαθηηθέο νη νπνίεο δελ ζα 

επηζπκνύζα λα αθνινπζεζνύλ ζε πεξίπησζε αλάγθεο:      

        

Ολνκαηεπώλπκν                                                                                         

Τπνγξαθή εζεινληή                                               Ζκεξνκελία__/__/__ 

 

 ε πεξίπησζε πνπ ν εζεινληήο δελ δίλεη ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπ λα ππνγξάςεη εδώ.    

________________      

 Τπνγξαθή εζεινληή   
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Γ. ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ ΚΑΗ ΔΓΚΤΡΟΣΖΣΑ ΚΗΝΖΣΟΤ 

 

 

ΔΤΡΧΠΑΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ CYMUSTREC 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ROM ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΧΜΟΤ 

Αμηνινγεηήο : 

Αξηζκόο Δζεινληή : 

Ολνκαηεπώλπκν : 

Hιηθία : 

Φύιν : 

Kπξίαξρν Άθξν : 

Ζκεξνκελία 1εο Μέηξεζεο : 

Ζκεξνκελία 2εο Μέηξεζεο : 

Παιαηό ηζηνξηθό ηξαπκαηηζκνύ, θάθσζεο, πόλνπ, θαξκαθνζεξαπείαο γηα 

πεξίπησζε απνθιεηζκνύ 

 

Δλδηαθέξνληα/ Δπάγγεικα θαη ινηπέο Γξαζηεξηόηεηεο εζεινληή 

εκεηώζεηο 
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ΚΧΓΗΚΟ : 

ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ  (Α ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΖ) 

 1Ζ ΜΔΣΡΖΖ 2Ζ ΜΔΣΡΖΖ 

ΚΗΝΖΔΗ 

ΧΜΟΤ  

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ 

ΓΧΝΗΟΜΔΣΡΟ - 

ΚΛΗΗΟΜΔΣΡΟ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΚΗΝΖΣΟΤ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ 

ΓΧΝΗΟΜΔΣΡΟ - 

ΚΛΗΗΟΜΔΣΡΟ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΚΗΝΖΣΟΤ 

 Δ Π Δ Π Δ Π Δ Π 

ΚΑΜΦΖ 

 

        

ΑΠΑΓΧΓΖ 

 

        

ΔΚΣΑΖ 

 

        

ΔΞΧ ΣΡΟΦΖ 0o  

 

        

ΔΞΧ ΣΡΟΦΖ 90o  

 

        

ΔΧ ΣΡΟΦΖ 

 

        

ΑΝΧ ΣΡΟΦΖ 

ΧΜΟΠΛΑΣΖ ΣΗ 

0
Ο 

        

ΑΝΧ ΣΡΟΦΖ 

ΧΜΟΠΛΑΣΖ Δ 

45
Ο
  ΑΝΤΦΧΖ 

ΑΚΡΟΤ 

        

ΑΝΧ ΣΡΟΦΖ 

ΧΜΟΠΛΑΣΖ Δ 

90
Ο
  ΑΝΤΦΧΖ 

ΑΚΡΟΤ    

        

ΑΝΧ ΣΡΟΦΖ 

ΧΜΟΠΛΑΣΖ Δ 

135
Ο
  ΑΝΤΦΧΖ 

ΑΚΡΟΤ  
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ΚΧΓΗΚΟ : 

ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ  (Β ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΖ) 

 1Ζ ΜΔΣΡΖΖ 2Ζ ΜΔΣΡΖΖ 

ΚΗΝΖΔΗ 

ΧΜΟΤ  

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ 

ΓΧΝΗΟΜΔΣΡΟ - 

ΚΛΗΗΟΜΔΣΡΟ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΚΗΝΖΣΟΤ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ 

ΓΧΝΗΟΜΔΣΡΟ - 

ΚΛΗΗΟΜΔΣΡΟ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΚΗΝΖΣΟΤ 

 Δ Π Δ Π Δ Π Δ Π 

ΚΑΜΦΖ 

 

        

ΑΠΑΓΧΓΖ 

 

        

ΔΚΣΑΖ 

 

        

ΔΞΧ ΣΡΟΦΖ 0o  

 

        

ΔΞΧ ΣΡΟΦΖ 90o  

 

        

ΔΧ ΣΡΟΦΖ 

 

        

ΑΝΧ ΣΡΟΦΖ 

ΧΜΟΠΛΑΣΖ ΣΗ 

0
Ο 

        

ΑΝΧ ΣΡΟΦΖ 

ΧΜΟΠΛΑΣΖ Δ 

45
Ο
  ΑΝΤΦΧΖ 

ΑΚΡΟΤ 

        

ΑΝΧ ΣΡΟΦΖ 

ΧΜΟΠΛΑΣΖ Δ 

90
Ο
  ΑΝΤΦΧΖ 

ΑΚΡΟΤ    

        

ΑΝΧ ΣΡΟΦΖ 

ΧΜΟΠΛΑΣΖ Δ 

135
Ο
  ΑΝΤΦΧΖ 

ΑΚΡΟΤ  
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Δ. ENTYΠΟ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ 

H επίδξαζε ηεο ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο θαη Μπνπεξηηνληαθήο 

απειεπζέξσζεο κε εξγαιεία γηα ηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο ζε αζζελείο κε 

πόλν ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ 

 

αο πξνζθαινύκε λα ζπκκεηέρεηε ζηελ έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη ζην εξγαζηήξην 

Κηλεζηνινγίαο ηνπ Γηδαθηνξηθνύ πξνγξάκκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο ηνπ Eεπξσπατθνύ 

Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ κε ζέκα ηελ Δπίδξαζε Φπζηθνζεξαπεπηηθώλ Παξεκβάζεσλ γηα ηε 

Γπζθηλεζία Χκνπιάηεο. Πξηλ απνθαζίζεηε αλ ζέιεηε λα ιάβεηε κέξνο είλαη ζεκαληηθό λα 

δηαβάζεηε ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο. 

Ζ ζπκκεηνρή ζαο είλαη πνιύηηκε θαη άθξσο απαξαίηεηε γηα εκάο θαζώο ζα κειεηεζεί γηα 

ην αλ ε θπζηθνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε – ζεξαπεπηηθή άζθεζε θαη δηαηάζεηο γηα ηε δπζθηλεζία 

ηεο σκνπιάηεο είλαη δπλαηό λα βνεζήζεη ηε ζπκπησκαηνινγία αηόκσλ κε  πόλν ζρεηηδόκελν κε 

ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ. Δπίζεο κέζα από απηήλ ηελ έξεπλα ζα αλαδεηρζεί αλ ζπκβάινπλ 

ζεκαληηθά ζε ηέηνηα πεξηζηαηηθά νη ηερληθέο καιαθώλ κνξίσλ. αο δηαβεβαηώλνπκε όηη θάζε 

πξνζσπηθή ζαο πιεξνθνξία δε ζα γλσζηνπνηεζεί πέξαλ ησλ αηόκσλ πνπ είλαη ππεύζπλα γηα 

ηελ έξεπλα απηή. Ζ έξεπλα δελ ρξεκαηνδνηείηαη 

Θα γίλεη αμηνιόγεζε γηα ηελ άξζξσζε ηνπ ώκνπ ζαο γηα ηελ θίλεζε, ηε δύλακε, ηε ζηάζε, 

ηνπ πόλνπ θαη ηεο ιεηηνπξγηθόηεηάο ζαο κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ, ζπλέληεπμεο θαη κέζσ θπζηθήο 

εμέηαζεο από έκπεηξν εγεγγξακέλν Φπζηθνζεξαπεπηή κε ηνπιάρηζηνλ 5εηή εκπεηξία ζε 

κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα.  ηε ζπλέρεηα ζα δερηείηε θπζηθνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε όπσο  

ζεξαπεπηηθή  άζθεζε, δηαηάζεηο θαη ηερληθέο καιαθώλ κνξίσλ  (Δηθόλεο 1,2,3)   2 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα γηα πεξίνδν 12 εβδνκάδσλ κε επίβιεςε. Δπίζεο ζα θαηαγξάθεηαη ηε ζπλέπεηα ζαο γηα 

ηε ζπρλόηεηα ησλ αζθήζεσλ όηαλ ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζπίηη γηα αθόκε κία θνξά.  Σν 

ζεξαπεπηηθό πξόγξακκα ζα είλαη δηάξθεηαο 55 - 70 ιεπηώλ κε δηαιείκκαηα. Σν πξόγξακκα είλαη 

αζθαιέο θαη ζύκθσλα κε ηε πξνεγνύκελε αξζξνγξαθία  έρεη ζθνπό λα κεηώζεη ηα ζπκπηώκαηα 

θαη λα βειηηώζεη ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ζαο.  Σέινο ζα γίλεη επαλαμηνιόγεζε ηεο θαηάζηαζήο ζαο 

ζηηο 6 θαη ζηηο 12 εβδνκάδεο. Μπνξεί λα ρξεηαζηεί λα κειεηήζνπκε ηνλ ηαηξηθό ζαο θάθειν γηα 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε παζνινγία ζηνλ ώκν ζαο.  Ζ αμηνιόγεζε θαη ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην εξγαζηήξην Κηλεζηνινγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο ελώ ε 

ώξα ηεο ζπλεδξίαο ζα έρεη ζπκθσλεζεί κε εζάο ύζηεξα από ηειεθσληθή ζπλνκηιία γηα ηε 

δηεπθόιπλζή ζαο.  

 

 

 

 

  

Δηθόλα 1.                                                    Δηθόλα 2.                                     Δηθόλα 3. 
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Καηά ηε δηάξθεηα  ηεο ζπλεδξίαο ζα είλαη απαξαίηεην : 

o Να έρεηε ειαθξηά έλδπζε κε ειεύζεξα ηα άλσ άθξα 

o Να είζηε ηθαλνί λα γπξίζεηε αλάζθεια, κπξνύκπηα θαη ζην πιάη 

o Να έρεηε γεπκαηίζεη ειαθξά (εθόζνλ επηζπκείηε λα έρεηε θάεη).  Έλα ειαθξύ 

γεύκα είλαη απνδεθηό πξηλ ηε ζπλεδξία. 

o Να κελ έρεηε θαπλίζεη ή πηεη θαθέ σο θαη 1 ώξα πξηλ.  

o Να κελ έρεηε θάλεη θάπνηα άζθεζε ή θπζηθνζεξαπεπηηθή παξέκβαζεο 

o Να κελ γίλεηαη ιήςε θαξκάθσλ 

Ζ δνθηκαζία ζα πεξηιακβάλεη : 

10. Καηαγξαθή γεληθώλ (απιώλ) πξνζσπηθώλ ζαο ζηνηρείσλ 

11. Δπίιπζε νπνηνλδήπνηε απνξηώλ  

12. Αμηνιόγεζε ηεο παζνινγίαο ηνπ ώκνπ ζαο κέζσ ζπλέληεπμεο, εξσηεκαηνινγίνπ 

θαη θπζηθή εμέηαζε γηα δηεξεύλεζε ηνπ πόλνπ ιεηηνπξγηθόηεηαο, εύξνπο θίλεζεο, 

κπηθήο δύλακεο, ειαζηηθόηεηαο, δπζθηλεζίαο σκνπιάηεο, έιεγρνο ζηάζεο. 

13.  Θα θάλεηε ζεξαπεπηηθή άζθεζε κε επίβιεςε θαη δηόξζσζε αλάινγα κε ην 

επίπεδν ιεηηνπξγηθόηεηαο πνπ βξίζθεζηε. Ζ πξννδεπηηθόηεηα ησλ αζθήζεσλ ζα 

γίλεηαη αλαιόγσο ησλ δπλαηνηήησλ ζαο. Θα ρξεζηκνπνηεζνύλ ιάζηηρα 

γπκλαζηηθήο θαη βαξάθηα ζε θάπνηεο από απηέο πξνζαξκνζκέλα αλάινγα ηε 

δύλακή ζαο θαη ηε ιεηηνπξγηθόηεηά ζαο. Θα ππάξρνπλ δηαιείκκαηα κεηαμύ ησλ 

αζθήζεσλ θαη αλάπαπζε όπνηε επηζπκείηε.  

14. Θα γίλνπλ δηαηάζεηο γηα ηνλ ώκν ζαο ζεβόκελνη πάληα ην όξην αλνρήο θαη πόλνπ 

ζαο 

15. Θα γίλεη δηόξζσζε ηεο εξγνλνκίαο ζαο θαη εθπαίδεπζε γηα ηηο θηλήζεηο ζαο ζηε 

θαζεκεξηλή δσή αιιά θαη βειηίσζε ηνπ ηξόπνπ ύπλνπ, εξγαζίαο θαη ηεο ηερληθήο 

δξαζηεξηνηήησλ ζαο 

16. Δάλ αλήθεηε ζηελ νκάδα καιαθώλ κνξίσλ ζα δερηείηε ηερληθέο κε ρξήζε 

εξγαιείσλ γηα κπνπεξηηνλταθή απειεπζέξσζε ηεο πεξηνρήο 

17. Θα γίλεη ππόδεημε γηα θάπνηεο αζθήζεηο πνπ ζα εθηειείηαη ζην ζπίηη κία θνξά ηελ 

εβδνκάδα θαη ζα θαηαγξάθεηαη ηε ζπλέπεηα ζε εθαξκνγή ζην θηλεηό ζαο. 

18. Ζ δηάξθεηα ζα είλαη 12 εβδνκάδσλ γηα 2 θνξεο ηελ εβδνκάδα. Ζ θάζε ζπλεδξία 

δηάξθεηαο 55-70 ιεπηά.  

19. Θα γίλεη ε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ζηελ αξρή ζηελ 6ε εβδνκάδα θαη ζηε 12ε. 

20. ιεο ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο είλαη αζθαιείο θαη δελ γίλνληαη εληόο ησλ νξίσλ 

ηνπ πόλνπ. Παξόια απηά ζε πεξίπησζε όκσο πνπ πξνθιεζεί πεξαηηέξσ πόλνο ή 

παξακνλή απηνύ ν θπζηνζεξαπεπηήο ζα δώζεη ηηο θαηάιιειεο ζπκβνπιέο θαη 

δνζεί ε θαηάιιειε θπζηθνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε, ρσξίο νηθνλνκηθή νθεηιή 

 

Οθέιε ηεο Έξεπλαο 

Θα επσθειεζείηε κέζσ ησλ ζεξαπεηώλ γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ώκνπ ζαο κε ζηόρν ηε 

κείσζε ηνπ πόλνπ θαη ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ζαο. Δπηπξόζζεηα ηα 

απνηειέζκαηα ζα αλαδείμνπλ πνην είλαη ην θαιύηεξν θπζηθνζεξαπεπηηθό ζρήκα γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο δπζθηλεζίαο ηεο σκνπιάηεο θαη ηελ εθαξκνγή ζε αζζελείο κε  πόλν 

ζρεηηδόκελν κε νη πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ. Απηό είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό γηαηί είλαη κία 

παζνινγία πνπ αληηκεησπίδνπλ ζπρλά νη θπζηθνζεξαπεπηέο.   
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Δπηπξόζζεηεο Πιεξνθνξίεο 

• Γελ ππάξρεη θαλέλαο θίλδπλνο πνπ κπνξεί λα εκθαληζηεί  

• ε πεξίπησζε πνπ πξνθιεζεί πόλνο ή ληώζεηε θάπνηα ελόριεζε κπνξείηε λα 

ελεκεξώζεηε θαη ζα ζηακαηήζεη ε δηαδηθαζία. Ακέζσο ζα ζαο παξαρζνύλ 

ζπκβνπιέο γηα αληηκεηώπηζε θαη πξνζέγγηζε κέζσ θπζηθνζεξαπεπηηθώλ  πξάμεσλ 

αζθαιώλ γηα ηνπο αζζελείο 

• Τπάξρεη πεξίπησζε λα γίλεη ιήςε θσηνγξαθηώλ θαη βίληεν ,ύζηεξα από δηθή ζαο 

ζπκθσλία, όπνπ δε ζα εκθαλίδεηαη ην πξόζσπό ζαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ 

απνξξήηνπ ησλ πξνζσπηθώλ ζαο ζηνηρείσλ.  

 

Δελ είλαη αλάγθε λα καο απαληήζεηε ακέζσο, αλ επηζπκείηε κπνξείηε λα ζπδεηήζεηε θαη 

κε άιινπο θαη κεηά απαληήζηε καο αλ ζέιεηε λα ζπκκεηάζρεηε ή όρη. Δάλ απνθαζίζεηε 

λα ζπκκεηέρεηε ζηελ έξεπλα, παξαθαιώ ζπκπιεξώζηε παξαθάησ ζρεηηθά κε ηε 

πλαίλεζε κεηά από πιεξνθόξεζε θαη  ππνγξάςεηε.  Αθόκα θαη κεηά ηελ 

ππνγξαθή απηνύ ηνπ εληύπνπ έρεηε θάζε δηθαίσκα λα απνζπξζείηε από ηελ 

έξεπλα ρσξίο λα δώζεηε θακία εμήγεζε. Θα θξαηήζεηε  έλα αληίγξαθν από ην 

Έληππν Δλεκέξσζεο  θαη από ην ππνγεγξακκέλν έληππν πλαίλεζε κεηά από 

Πιεξνθόξεζε. Γηα νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία θαη δηεπθξίληζε ρξεηάδεζηε, κε 

δηζηάζεηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο. 

                ΔΤΥΑΡΗΣΟΤΜΔ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΟΝΟ Α!!!  

Με εθηίκεζε,  Αξεηή Εσή  Υεηκσλίδνπ 

Γξ. Γεκήηξεο ηαζηλόπνπινο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



358 

 

Δ. ENTYΠΟ ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ 

H επίδξαζε ηεο ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο θαη Μπνπεξηηνληαθήο απειεπζέξσζεο κε 

εξγαιεία γηα ηε δπζθηλεζία σκνπιάηεο ζε αζζελείο κε πόλν ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν 

ησλ ζηξνθέσλ 

 

Ζκεξνκελία__/__/__ 

 Αξηζκόο αλαγλώξηζεο αζζελνύο ζηελ παξνύζα έξεπλα:______ 

               (ζπκπιεξώλεηε από εξεπλεηή)  

 Ολνκαηεπώλπκν εζεινληή : 

__________________________________________________________________

____ 

 ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο- Σειέθσλν, Email : 

__________________________________________________________________

____ 

(Σα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ κόλν σο δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. Πξόζβαζε ζα έρνπλ κόλν νη εξεπλεηέο γηα ην ζθνπό ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη κόλν. Πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα ζαο ζα έρεηε νη ίδηνη. Δε ζα 

δεκνζηνπνηεζνύλ ην νλνκαηεπώλπκό ζαο θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ζαο. Σν παξόλ 

πεξηέρεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο.  Σα αξρεία ζα θπιάζζνληαη ζην αξρείν ηνπ εξεπλεηή 

ζην Σκήκα Εξεπλώλ ηνπ Eπξσπατθνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θαη ζα θαηαζηξαθνύλ ζε 5 

έηε.)  

Έρεηε ζπκκεηάζρεη ζε άιιν εξεπλεηηθό πξόγξακκα ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο: λαη / 

όρη             

Γήισζε θαη ππνρξεώζεηο ηνπ ππεύζπλνπ εξεπλεηή 

 Έρσ εμεγήζεη ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο ζηνλ εζεινληή.  

 Έρεη πιεξνθνξεζεί γηα ηα πιενλεθηήκαηα από ηελ έξεπλα έρνληαο θαηαζηήζεη 

ζαθέο αλ είλαη πιενλεθηήκαηα πξνο ηελ αλζξσπόηεηα ή πξνο ην ίδην ηνλ 

εζεινληή. 

 Έρσ θαηαζηήζεη ζαθέο πνηνη κπνξεί λα είλαη νη θίλδπλνη ζπκκεηέρνληαο ζε απηή 

ηελ έξεπλα. 

 Έρσ θαηαζηήζεη ζαθέο ηη πεξηιακβάλεη ην πείξακα, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ πνπ κπνξεί λα έρεη ν αζζελήο, θαη έρσ 

απαληήζεη ζε απνξίεο ηνπ αζζελή. 

 ε πεξίπησζε πνπ ν αζζελήο ζέιεη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο πξηλ ή θαη κεηά ηε 

δηεμαγσγή ηνπ πεηξάκαηνο κπνξεί λα κε βξεη ζην ηει.96307148   . 

 Δμήγεζα ζηνλ αζζελή όζν θαιύηεξα κπνξνύζα ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη ηηο 

ζπλέπεηεο ηνπ πεηξάκαηνο κε ηξόπν απιό ώζηε λα κπνξεί λα θαηαλνήζεη ηα 

ιεγόκελά κνπ. 

 Ολνκαηεπώλπκν      

Τπνγξαθή εζεινληή                              Ζκεξνκελία__/__/_ 
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Σν παξόλ δόζεθε ζηνλ αζζελή  λαη / όρη 

Γήισζε ηνπ εζεινληή: 

Παξαθαιώ λα δηαβάζεηε ην παξόλ πξνζεθηηθά. Καλνληθά πξέπεη λα έρεηε ήδε ζηα ρέξηα 

ζαο έλα αληίγξαθν ηνπ Δληύπνπ Δλεκέξσζεο Δζεινληή πνπ πεξηγξάθεη ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ πεηξάκαηνο ζην νπνίν ζπκκεηέρεηε. Αλ όρη, ν 

εξεπλεηήο ζα ζαο δώζεη έλα αληίγξαθν ηώξα. 

Σίηινο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο: Αμηνπηζηία θαη Δγθπξόηεηα  Γσληνκέηξεζεο ώκνπ θαη 

Χκνπιάηεο κε ηελ εθαξκνγή θηλεηνύ 

 Θα γίλεη αμηνιόγεζε  ηνπ εύξνπο ησλ θηλήζεσλ ηνπ άλσ άθξνπ κε ηε ρξήζε 

ειεθηξνληθνύ γσληόκεηξνπ, ειεθηξνληθνύ θιηζηόκεηξνπ θαη εθαξκνγή θηλεηνύ. Ζ κέηξεζε 

ζα γίλεη από δύν θπζηθνζεξαπεπηέο θαη ζα έρεη δηάξθεηα πεξίπνπ 50 ιεπηά.   

 Δπηβεβαηώλσ όηη δηάβαζα θαη θαηάιαβα ην Έληππν Δλεκέξσζεο Δζεινληή ζήκεξα ηελ 

/__/__ θαη όηη είρα ηελ δπλαηόηεηα λα θάλσ εξσηήζεηο. 

 

 Καηαιαβαίλσ όηη ε ζπκκεηνρή κνπ είλαη εζεινληηθή θαη όηη είκαη ειεύζεξε(-νο) λα 

απνζπξζώ από ην πείξακα νπνηαδήπνηε ώξα, αθόκα θαη κεηά από ηελ 

ππνγξαθή ηεο παξνύζαο δήισζεο, ρσξίο λα δώζσ εμεγήζεηο ή ην ιόγν ηεο 

απόζπξζήο κνπ, ρσξίο λα επεξεαζηεί ην επίπεδν παξνρήο ππεξεζηώλ από ην 

θπζηνζεξαπεπηή κνπ, ην γηαηξό κνπ ή ην λνζνθνκείν. 

 Καηαιαβαίλσ όηη κέξνο ή νιόθιεξνο ν ηαηξηθόο κνπ θάθεινο ζα δηαβαζηεί από 

ηνπο εξεπλεηέο.  

 Γίλσ ηελ άδεηα λα έρνπλ πξόζβαζε ζηνλ ηαηξηθό θάθειό κνπ. 

  πκθσλώ λα ζπκκεηάζρσ εζεινληηθά ζηελ παξνύζα εξεπλεηηθή εξγαζία. 

  

Παξαθάησ παξαζέησ, ρσξίο πεξαηηέξσ εμεγήζεηο, πξαθηηθέο νη νπνίεο δελ ζα 

επηζπκνύζα λα αθνινπζεζνύλ ζε πεξίπησζε αλάγθεο:      

            

         

Ολνκαηεπώλπκν                                                                                         

Τπνγξαθή εζεινληή                                               Ζκεξνκελία__/__/__ 

 ε πεξίπησζε πνπ ν εζεινληήο δελ δίλεη ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπ λα ππνγξάςεη 

εδώ. 

Τπνγξαθή εζεινληή    

Σ. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ 

 

ΔΤΡΧΠΑΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ 



360 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ  CYMUSTREC 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  

Αξηζκόο Δζεινληή : 

Ολνκαηεπώλπκν : 

Hιηθία : 

Φύιν : 

Βάξνο : 

Όςνο : 

BMI : 

Kπξίαξρν Άθξν : 

Ζκεξνκελία 1εο Μέηξεζεο : 

Ζκεξνκελία 2εο Μέηξεζεο : 

Ζκεξνκελία 3εο Μέηξεζεο 

Γηάγλσζε - Eίδνο θαη Υξνληόηεηα ζπκπησκάησλ 

Παιαηό ηζηνξηθό ηξαπκαηηζκνύ, θάθσζεο, πόλνπ, θαξκαθνζεξαπείαο   

Δλδηαθέξνληα/ Δπάγγεικα θαη ινηπέο Γξαζηεξηόηεηεο εζεινληή 

εκεηώζεηο  

ΚΧΓΗΚΟ : 

ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ    
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 1Ζ ΜΔΣΡΖΖ 2Ζ ΜΔΣΡΖΖ 3ε ΜΔΣΡΖΖ 

ΚΗΝΖΔΗ 

ΧΜΟΤ - 

ΧΜΟΠΛΑΣΖ 

     

ΚΑΜΦΖ    

ΑΠΑΓΧΓΖ    

ΔΚΣΑΖ    

ΔΞΧ ΣΡΟΦΖ 0o 

/90o  

   

ΔΧ ΣΡΟΦΖ 90o     

ΑΝΧ ΣΡΟΦΖ 

ΧΜΟΠΛΑΣΖ Δ 45
Ο
  

ΑΝΤΦΧΖ ΑΚΡΟΤ 

   

ΑΝΧ ΣΡΟΦΖ 

ΧΜΟΠΛΑΣΖ Δ 90
Ο
  

ΑΝΤΦΧΖ ΑΚΡΟΤ    

   

ΑΝΧ ΣΡΟΦΖ 

ΧΜΟΠΛΑΣΖ Δ 

135
Ο
  ΑΝΤΦΧΖ 

ΑΚΡΟΤ  

   

 

ρόιηα 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

  

ΚΧΓΗΚΟ : 
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 1
Ζ
 ΜΔΣΡΖΖ 2

Ζ
 ΜΔΣΡΖΖ 3

ε
 ΜΔΣΡΖΖ 

 ΠΟΝΟ VAS 0-10 

 

   

 SRQ    

 ΜΤΗΚΑ ΣΔΣ    

ΠΡΟΘΗΟ ΟΓΟΝΣΧΣΟ    

ΑΝΧ ΜΟΗΡΑ 

ΣΡΑΠΔΕΟΔΗΓΖ 

   

ΚΑΣΧ ΜΟΗΡΑ 

ΣΡΑΠΔΕΟΔΗΓΖ 

   

ΡΟΜΒΟΔΗΓΔΗ    

ΜΔΖ ΜΟΗΡΑ 

ΣΡΑΠΔΕΟΔΗΓΖ 

   

ΔΞΧ ΣΡΟΦΔΗ    

ΔΧ ΣΡΟΦΔΗ    

ΚΑΜΠΣΖΡΔ    

ΑΠΑΓΧΓΔΗ    

ΔΚΣΔΗΝΟΝΣΔ    

 PMI (pectoralis muscle length 

index) 
   

 

 ATIa 

 

 

 

ATIb 

 

   

       

 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΑΖ 

ΦΧΣΟΓΡΑΦΖΖ 

 

CVA 

 

ΘΧΡΑΚΗΚΖ ΚΤΡΣΟΣΖΣΑ 
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  SCAPULAR  

DYSKINESIS 

TEST 

   

 

ρόιηα 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



364 

 

Ε. ΔΝΣΤΠΟ ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

Ζ Διιεληθή Έθδνζε ηνπ Δξσηεκαηνιίγνπ Αμηνιόγεζεο Ώκνπ – Shoulder 

Rating Questionnaire (SRQ) Μεηάθξαζε, Γηαπνιηηηζκηθή Πξνζαξκνγή, 

Μειέηε Αμηνπηζηίαο θαη Δγθπξόηεηαο ζε αζζελείο κε ΠΠ 

 

ΔΤΡΧΠΑΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ 

ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 

Δξεπλεηηθή εξγαζία: 

  «Ζ Διιεληθή Έθδνζε ηνπ Δξσηεκαηνιίνπ Αμηνιόγεζεο κνπ – Shoulder Rating 

Questionnaire (SRQ) Μεηάθξαζε, Γηαπνιηηηζκηθή Πξνζαξκνγή, Μειέηε Αμηνπηζηίαο θαη 

Δγθπξόηεηαο ζε αζζελείο κε ΠΠ» 

Αγαπεηνί /έο, 

αο θαινύκε λα ιάβεηε κέξνο ζηελ έξεπλα πνπ δηεμάγεη ην Πξόγξακκα 

Φπζηθνζεξαπείαο ηνπ Δπξσπατθνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηείηαη 

ππό ηελ επίβιεςε ηνπ επίθνπξνπ θαζεγεηή Φπζηθνζεξαπείαο  Γξ. Γεκήηξην 

ηαζηλόπνπιν, από ηελ δηδαθηνξηθή θνηηήηξηα Αξεηή Εσή Υεηκσλίδνπ. 

θνπόο ηεο έξεπλαο απηήο είλαη λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην επίπεδν 

πόλνπ θαη ιεηηνπξγηθόηεηάο ζαο ζρεηηθά κε ηε θαηάζηαζε ηνπ ώκνπ ζαο. Γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα θαιείζηε λα ζπκπιεξώζεηε ην Δξσηεκαηνιόγην Αμηνιόγεζεο 

κνπ, ηνπ νπνίνπ ε δηάξθεηα είλαη πεξίπνπ 15 ιεπηά. Θα ρξεηαζηεί λα ην ζπκπιεξώζεηε 

2 θνξέο κε απόζηαζε 2 εκεξώλ. Ζ ζπκκεηνρή ζαο είλαη εζεινληηθή θαη κπνξείηε λα 

απνζπξζείηε από απηήλ νπνηεδήπνηε.  Δπηβεβαηώλεηαη πσο ζα δηαηεξεζεί ε αλσλπκία 

ησλ απαληήζεώλ ζαο θαζώο δε ζα ρξεηαζηνύλ πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία θαη ηα δεδνκέλα 

ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζπλνιηθά γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε.   ύκθσλα κε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζπγθεληξσζνύλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο  ζα βνεζήζνπλ 

ζηελ επηζηεκνληθή εμέιημε ζρεηηθά κε ηε θπζηθνζεξαπεπηηθή δηαρείξηζε αζζελώλ κε 

πόλν ζρεηηδόκελν κε ην πέηαιν ησλ ζηξνθέσλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ζα 

δεκνζηεπζνύλ ζε επηζηεκνληθό πεξηνδηθό επί ηνπ ζέκαηνο. Ζ ζπκβνιή ζαο είλαη 

πνιύηηκε γηα ηε δηεθπεξαίσζε θαη νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο. 

Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίλεζε, παξαθαιώ απεπζπλζείηε : ηει. 96307148 / 

azcheimonidou@gmail.com. 

αο επραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ, 

Αξεηή Εσή Υεηκσλίδνπ  

Γξ. ηαζηλόπνπινο 

 

ΔΠΚ, Πξόγξακκα Φπζηθνζεξαπείαο 

mailto:azcheimonidou@gmail.com
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Ε. ENTYΠΟ ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ 

Ζ Διιεληθή Έθδνζε ηνπ Δξσηεκαηνιίγνπ Αμηνιόγεζεο Ώκνπ – Shoulder 

Rating Questionnaire (SRQ) Μεηάθξαζε, Γηαπνιηηηζκηθή Πξνζαξκνγή, 

Μειέηε Αμηνπηζηίαο θαη Δγθπξόηεηαο ζε αζζελείο κε   ΠΠ 

 

Ζκεξνκελία__/__/__ 

 Αξηζκόο αλαγλώξηζεο αζζελνύο ζηελ παξνύζα έξεπλα:______ 

               (ζπκπιεξώλεηε από εξεπλεηή)  

 Ολνκαηεπώλπκν εζεινληή : 

__________________________________________________________________

____ 

 ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο- Σειέθσλν, Email : 

__________________________________________________________________

____ 

(Σα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ κόλν σο δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. Πξόζβαζε ζα έρνπλ κόλν νη εξεπλεηέο γηα ην ζθνπό ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη κόλν. Πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα ζαο ζα έρεηε νη ίδηνη. Δε ζα 

δεκνζηνπνηεζνύλ ην νλνκαηεπώλπκό ζαο θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ζαο. Σν παξόλ 

πεξηέρεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο.  Σα αξρεία ζα θπιάζζνληαη ζην αξρείν ηνπ εξεπλεηή 

ζην Σκήκα Εξεπλώλ ηνπ Eπξσπατθνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θαη ζα θαηαζηξαθνύλ ζε 5 

έηε.)  

Έρεηε ζπκκεηάζρεη ζε άιιν εξεπλεηηθό πξόγξακκα ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο: λαη / 

όρη             

Γήισζε θαη ππνρξεώζεηο ηνπ ππεύζπλνπ εξεπλεηή 

 Έρσ εμεγήζεη ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο ζηνλ εζεινληή.  

 Έρεη πιεξνθνξεζεί γηα ηα πιενλεθηήκαηα από ηελ έξεπλα έρνληαο θαηαζηήζεη 

ζαθέο αλ είλαη πιενλεθηήκαηα πξνο ηελ αλζξσπόηεηα ή πξνο ην ίδην ηνλ 

εζεινληή. 

 Έρσ θαηαζηήζεη ζαθέο πνηνη κπνξεί λα είλαη νη θίλδπλνη ζπκκεηέρνληαο ζε απηή 

ηελ έξεπλα. 

 Έρσ θαηαζηήζεη ζαθέο ηη πεξηιακβάλεη ην πείξακα, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ πνπ κπνξεί λα έρεη ν αζζελήο, θαη έρσ 

απαληήζεη ζε απνξίεο ηνπ αζζελή. 

 ε πεξίπησζε πνπ ν αζζελήο ζέιεη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο πξηλ ή θαη κεηά ηε 

δηεμαγσγή ηνπ πεηξάκαηνο κπνξεί λα κε βξεη ζην ηει.96307148   . 

 Δμήγεζα ζηνλ αζζελή όζν θαιύηεξα κπνξνύζα ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη ηηο 

ζπλέπεηεο ηνπ πεηξάκαηνο κε ηξόπν απιό ώζηε λα κπνξεί λα θαηαλνήζεη ηα 

ιεγόκελά κνπ. 

 Ολνκαηεπώλπκν      
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Τπνγξαθή εζεινληή                              Ζκεξνκελία__/__/__ 

Σν παξόλ δόζεθε ζηνλ αζζελή  λαη / όρη 

Γήισζε ηνπ εζεινληή: 

Παξαθαιώ λα δηαβάζεηε ην παξόλ πξνζεθηηθά. Καλνληθά πξέπεη λα έρεηε ήδε ζηα ρέξηα 

ζαο έλα αληίγξαθν ηνπ Δληύπνπ Δλεκέξσζεο Δζεινληή πνπ πεξηγξάθεη ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ πεηξάκαηνο ζην νπνίν ζπκκεηέρεηε. Αλ όρη, ν 

εξεπλεηήο ζα ζαο δώζεη έλα αληίγξαθν ηώξα. 

Σίηινο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο: Αμηνπηζηία θαη Δγθπξόηεηα  Γσληνκέηξεζεο ώκνπ θαη 

Χκνπιάηεο κε ηελ εθαξκνγή θηλεηνύ 

 Θα γίλεη αμηνιόγεζε  ηνπ εύξνπο ησλ θηλήζεσλ ηνπ άλσ άθξνπ κε ηε ρξήζε 

ειεθηξνληθνύ γσληόκεηξνπ, ειεθηξνληθνύ θιηζηόκεηξνπ θαη εθαξκνγή θηλεηνύ. Ζ κέηξεζε 

ζα γίλεη από δύν θπζηθνζεξαπεπηέο θαη ζα έρεη δηάξθεηα πεξίπνπ 50 ιεπηά.   

 Δπηβεβαηώλσ όηη δηάβαζα θαη θαηάιαβα ην Έληππν Δλεκέξσζεο Δζεινληή ζήκεξα ηελ 

/__/__ θαη όηη είρα ηελ δπλαηόηεηα λα θάλσ εξσηήζεηο. 

 

 Καηαιαβαίλσ όηη ε ζπκκεηνρή κνπ είλαη εζεινληηθή θαη όηη είκαη ειεύζεξε(-νο) λα 

απνζπξζώ από ην πείξακα νπνηαδήπνηε ώξα, αθόκα θαη κεηά από ηελ 

ππνγξαθή ηεο παξνύζαο δήισζεο, ρσξίο λα δώζσ εμεγήζεηο ή ην ιόγν ηεο 

απόζπξζήο κνπ, ρσξίο λα επεξεαζηεί ην επίπεδν παξνρήο ππεξεζηώλ από ην 

θπζηνζεξαπεπηή κνπ, ην γηαηξό κνπ ή ην λνζνθνκείν. 

 Καηαιαβαίλσ όηη κέξνο ή νιόθιεξνο ν ηαηξηθόο κνπ θάθεινο ζα δηαβαζηεί από 

ηνπο εξεπλεηέο.  

 Γίλσ ηελ άδεηα λα έρνπλ πξόζβαζε ζηνλ ηαηξηθό θάθειό κνπ. 

  πκθσλώ λα ζπκκεηάζρσ εζεινληηθά ζηελ παξνύζα εξεπλεηηθή εξγαζία. 

 

Παξαθάησ παξαζέησ, ρσξίο πεξαηηέξσ εμεγήζεηο, πξαθηηθέο νη νπνίεο δελ ζα 

επηζπκνύζα λα αθνινπζεζνύλ ζε πεξίπησζε αλάγθεο:      

            

Ολνκαηεπώλπκν                                                                                         

Τπνγξαθή εζεινληή   

                                                      Ζκεξνκελία__/__/__ 

 ε πεξίπησζε πνπ ν εζεινληήο δελ δίλεη ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπ λα ππνγξάςεη 

εδώ. 

Τπνγξαθή εζεινληή    
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