
σελιδα 14

Μεθοδολογία 
Δείγματα

Στην έρευνα αυτή έλαβαν μέρος 30 άτομα (22 
γυναίκες και 8 άνδρες), ηλικίας 50-80 ετών, που 
είχαν διαγνωσθεί από τους θεράποντες ιατρούς 
τους με ΟΑ (οστεοαρθρίτιδα) γόνατος είτε πρω-
τοπαθή, είτε δευτεροπαθή. Οι ασθενείς τυχαία 
χωρίστηκαν σε 3 ομάδες των 10 ατόμων (n=10). 
Στην Α ομάδα από τα 10 άτομα, 6 ήταν γυναίκες 
και 4 άνδρες. Στη Β ομάδα, οι 8 ήταν γυναίκες 
και οι 2 άνδρες, ενώ στη Γ ομάδα ήταν επίσης 
8 γυναίκες και 2 άνδρες (πίνακας 1).

Οι ασθενείς οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για την 
έρευνα έπρεπε να τηρούν τα κλινικά κριτήρια της 
Αμερικανικής Ρευματολογικής Εταιρείας (ARA) για 
τη διάγνωση της πρωτοπαθούς οστεοαρθρίτιδας 
του γόνατος. 

Αυτά ήταν (Loyau et al., 1990):
• Πόνος στο γόνατο (+)

και
• Το λιγότερο 3 από τα παρακάτω κριτήρια: 

- ηλικία >50 ετών 
- πρωινή δυσκαμψία <30min 
- τριγμός
- πόνος στην οστική πίεση 
- οστική υπερτροφία 
- φυσιολογική τοπική θερμοκρασία

Από τους υποψήφιους αποκλείσθηκαν οι ασθε-
νείς με άσηπτη νέκρωση, με αρθροπάθεια της 
νόσου Paget, χονδροασβέστωση, ωχρόνωση, 
αιμοχρωμάτωση, αιμορροφιλική αρθροπάθεια, 
οξεία φλεγμονώδη αρθρίτιδα (ιδιαίτερα φυματι-
ώδη), νευρογενή αρθροπάθεια, λαχνο-οζώδη 
υμενίτιδα και οστεοχονδρομάτωση, βάση των 
κριτηρίων Lequesne (Layau et al, 1990).

Διαδικασία και Εργαλεία
Μετά το χωρισμό των ασθενών σε τρεις ομάδες, 

ακολούθησε μια «συνέντευξη» μαζί με κάθε 
έναν ασθενή ξεχωριστά στην οποία δόθηκαν 
πληροφορίες σχετικά με την έρευνα και τους 
σκοπούς της, καθώς επίσης και λεπτομερείς 
επεξηγήσεις για την εφαρμογή των θεραπευ-
τικών προγραμμάτων. Έπειτα, του δόθηκε μια 
υπεύθυνη δήλωση να υπογράψει για το αν 
συμφωνεί να συμμετάσχει στην έρευνα (πίνακας 
2). Από τον αρχικό αριθμό (40), 9 ασθενείς δεν 
υπέγραψαν την υπεύθυνη δήλωση φοβούμενοι 
την επιδείνωση της κατάστασής τους. Άλλος 

ένας ασθενής αποκλείσθηκε τυχαία για να γίνει 
στρογγυλός ο αριθμός (30) ώστε να υπάρχουν 
ισάριθμες ομάδες.

Το επόμενο βήμα μετά την έγκριση της συμμε-
τοχής ήταν η αξιολόγηση της άρθρωσης. Αυτή 
έγινε σε 3 μέρη. Το πρώτο μέρος είχε να κάνει 
με την απάντηση κάποιων ερωτήσεων για τον 
πόνο που αισθάνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ημέρας. Έπρεπε να απαντήσουν στις ερωτήσεις 
της κλίμακας οστεοαρθρίτιδας WOMAC (Western 
Ontario McMaster University Osteoarthritis 
Index) (πίνακας 3).

Την ίδια διαδικασία έκαναν όλοι μετά τις 6 
εβδομάδες, όταν τελείωσε και η περίοδος της 
έρευνας. Το δεύτερο μέρος ήταν η γωνιομέτρηση 
στην κάμψη και στα δυο γόνατα των ασθενών. 
Η συγκεκριμένη μέτρηση έγινε από τον ίδιο 
θεραπευτή σε όλους τους ασθενείς για να υ-
πάρχει αξιοπιστία στις μετρήσεις. Οι μετρήσεις 
έγιναν στην πρηνή θέση. Το τρίτο μέρος ήταν 
η μέτρηση της απόστασης που διανύθηκε σε 
χρόνο 6 λεπτών. Επισημάνθηκε στους ασθενείς 
ότι θα πρέπει να τελειώσουν τα 6 λεπτά και η 
βάδισή τους να είναι όσο πιο γρήγορη γίνεται 
αλλά πάντα ανάλογη με την αντοχή τους και την 
ανοχή τους στον πόνο. Η απόσταση διανύθηκε 
σε ευθή δρόμο.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν μία 
βιομηχανική μεζούρα για τη μέτρηση της από-
στασης, ένα γωνιόμετρο και ένα χρονόμετρο. 
Όλες οι μετρήσεις καταγράφτηκαν σε ένα πίνακα 
καταμετρήσεων (πίνακας 4).

Η πρώτη ομάδα (Α) κρίθηκε ως η ομάδα ελέγ-
χου, η οποία θα υποβαλόταν σε θεραπεία βάση 
των ασκήσεων και της φαρμακευτικής αγωγής 
που δόθηκε από τους θεράποντες ιατρούς τους. 
Είναι η ομάδα που δεν ακολούθησε πρόγραμμα 
φυσικοθεραπείας, κινησιοθεραπείας ή ελεγχό-
μενης άσκησης.

Η δεύτερη ομάδα (Β) είναι η ομάδα η οποία 
ακολούθησε πρόγραμμα άσκησης κατ’οίκον με 
την καθοδήγηση φυσικοθεραπευτή ως προς την 
ποιότητα, ποσότητα και συνέπεια στις ασκήσεις. 
Το πρωτόκολλο ασκήσεων (πίνακας 5) που 
ακολούθησε η ομάδα Β ήταν βασισμένο στον 

Robert J. Petrella, MD, Ph.D, που εκδόθηκε τη 
15η Οκτωβρίου του 1999 στο περιοδικό “The 
physician and sportmedicine” (vol. 27-No. 11). 
Η περίοδος άσκησης για τη Β ομάδα ήταν για 6 
εβδομάδες (εικόνες 1 έως 8).
•  Εκφόρτιση του γόνατος. Τοποθετήστε ένα 

ελαφρύ βαράκι (2-5 kg) στον αστράγαλό σας 
και καθίστε σε μία θέση που να μπορεί το 
πόδι σας να κρέμεται (πάγκο, ψηλό σκαμπό, 
στην άκρη του κρεβατιού). Κρατήστε εκεί 5-15 
λεπτά, 1-3 φορές την ημέρα. Επαναλάβετε με 
το άλλο γόνατο (εικόνα 1).

•  Έκταση του γόνατος. Καθίστε σε μια καρέκλα 
και ακουμπήστε το πόδι σας πάνω σε μια άλλη 
καρέκλα απέναντι σας έτσι ώστε το γόνατο να 
είναι ελαφρώς ανεβασμένο. Μαλακά σπρώξ-
τε το ανυψωμένο γόνατο προς το πάτωμα 

χρησιμοποιώντας μόνο τους μυς του κάτω 
άκρου. Μείνετε εκεί για 5 με 10 δευτερόλεπτα, 
έπειτα ξεκουραστείτε 1 λεπτό. Επαναλάβετε 
10 φορές. Κάντε το κάθε μέρα πάνω από 3 
φορές (εικόνα 2).

•  Εναλλακτική άσκηση έκτασης του γόνατος. 
Καθίστε στο πάτωμα ή στο κρεβάτι με τα πόδια 
σε έκταση και τοποθετήστε μια διπλωμένη 
πετσέτα κάτω από τον αχίλλειο σας τένοντα. 
Σπρώξτε μαλακά το ανυψωμένο γόνατο προς 

Kινησιοθεραπεία στην οστεοαρθρίτιδα γόνατος
Προσέγγιση με ειδικούς χειρισμούς

Λ. ΣΦΟΝΤΟΥρΗΣ1, Μ. ΛΑΜΑρΗ1

1Φυσιοθεραπευτής

Πίνακας 1.

Ομάδα Άνδρες Γυναίκες Σύνολο
Α 4 6 10
Β 2 8 10
Γ 2 8 10

Σύνολα 8 22 30

Πίνακας 2. Υπεύθυνη Δήλωση

Εγώ ο/η ______________________________________________

του __________________________________________________

δέχομαι να συμμετάσχω στην έρευνα που γίνεται για την αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας του 
γόνατος, που θα αποτελέσει πτυχιακή εργασία, λαμβάνοντας υπόψιν ότι τα προσωπικά μου 
στοιχεία δε  θα χρησιμοποιηθούν παρά μόνο από τα άτομα που διεξάγουν την έρευνα.

Ο/Η Δηλών/ούσα

Πίνακας 3.

Ονοματεπώνυμο__________________________________________________(προαιρετικό)
Ηλικία_________________ Γένος____________

Οδηγίες: Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν το μέγεθος του πόνου που έχετε από την αρθρίτιδα 
στο γόνατο σας, σε διάφορες στιγμές της ημέρας σας. Για κάθε σημείο παρακαλείσθε να 
σημειώσετε Χ στο αντίστοιχο τεταγωνάκι.

ΜΕρΟΣ Α
ΠΟΣΟ ΠΟΝΟ ΕΧΕΤΕ ΌΤΑΝ καθόλου λίγο  αρκετό πολύ αφόρητο
1. Περπατάτε σε ευθή δρόμο     
2. Ανεβαίνετε σκάλες      
3. Είστε ξαπλωμένος/η
    τη νύχτα στο κρεβάτι     
4. Κάθεστε ή ξαπλώνετε     
5. Κάθεστε όρθιος     

ΜΕρΟΣ Β
ΠΟΣΗ ΔΥΣΚΑΜΨιΑ ΕΧΕΤΕ 
(ΠΟΣΟ ΜΑΓΚΩΜΕΝΟ ΕιΝΑι) καθόλου λίγο  αρκετό πολύ αφόρητο
1 Το πρωί όταν ξυπνάτε     
2 Μετά από κάθισμα ή 
   ξεκούραση αργότερα     

ΜΕρΟΣ Γ  
ΠΟΣΗ ΔΥΣΚΟΛιΑ ΕΧΕΤΕ OΤΑΝ καθόλου λίγο  αρκετό πολύ αφόρητο
1. Kατεβαίνετε σκαλιά     
2. Ανεβαίνετε σκαλιά     
3. Σηκώνεστε από κάθισμα     
4. Στέκεστε     
5. Σκύβετε προς το πάτωμα     
6. Περπατάτε σε ευθύ δρόμο     
7. Μπαίνετε η βγαίνετε από 
    το αυτοκίνητο      
8. Πηγαίνετε για ψώνια     
9. Βάζετε τις κάλτσες     
10. Σηκώνεστε από το κρεβάτι     
11. Βγάζετε τις κάλτσες     
12. Είστε ξαπλωμένος/η στο κρεβάτι     
13. Βγαίνετε από την μπανιέρα      
14. Κάθεστε     
15. Σηκώνεστε από την τουαλέτα      
16. Κάνετε βαριές δουλειές στο σπίτι     
17. Κάνετε ελαφριές δουλειές στο σπίτι     
  Νούμερο Ασθενή 
  ΟΜΑΔΑ 

Εικόνα 1. Εκ φόρ-
τιση του γό νατος.

Εικόνα 3. Εναλ-
λακτική άσκηση 
έκτασης του γό-
νατος.

Εικόνα 5. Ά σκη-
ση τετρακέφα-
λου.

Εικόνα 2. Έκταση 
του γόνατος.

Εικόνα 4. Κάμψη 
του γόνατος. 

Εικόνα 6. Εναλ-
λακτική άσκηση 
τετρακέφαλου.

B' MEΡΟΣ
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το πάτωμα. Μείνετε εκεί για 5 με 10 δευτερόλεπτα, 
έπειτα ξεκουραστείτε 1 λεπτό. Επαναλάβετε 10 φορές. 
Κάντε το κάθε μέρα πάνω από 3 φορές (εικόνα 3).

•  Κάμψη του γόνατος. Από καθιστή θέση, σχηματίστε 
μια θηλιά με μια μακριά πετσέτα κάτω από το πόδι. 
Τραβήξτε μαλακά την πετσέτα προς τα πάνω με τα δυο 
σας χέρια, έτσι ώστε να καμφθεί το γόνατο, ανεβάζο-
ντας το πόδι σας 4 ή 5 inches από το πάτωμα. Μείνετε 
εκεί για 5 με 10 δευτερόλεπτα, έπειτα ξεκουραστείτε 
1 λεπτό. Επαναλάβετε 10 φορές. Κάντε την άσκηση 
και στα δύο γόνατα, κάθε μέρα πάνω από 3 φορές 
(εικόνα 4).

•  Άσκηση τετρακέφαλου. Από εδραία θέση σε καρέκλα, 

ισιώστε το πόδι σας και κρατήστε το εκεί. Μείνετε 
εκεί για 5 με 10 δευτερόλεπτα, έπειτα ξεκουραστείτε 
1 λεπτό. Επαναλάβετε 10 φορές. Κάντε την άσκηση 
και στα δύο γόνατα, κάθε μέρα πάνω από 3 φορές 
(εικόνα 5).

•  Εναλλακτική άσκηση τετρακέφαλου. Ξαπλώστε στο 
πάτωμα, με τα πόδια σε έκταση και να ακουμπάνε 
σε έναν τοίχο. Έπειτα σηκώστε το πόδι σας 1 foot 
από το έδαφος και σχηματίστε ένα «Τ» στον αέρα. 
Για αρχή, επαναλάβετε 5 με 10 φορές. Κάντε την 
άσκηση και στα δυο γόνατα, κάθε μέρα πάνω από 3 
φορές (εικόνα 6).

•  Ολίσθηση στον τοίχο. Στηριχτείτε με την πλάτη σας 

Πίνακας 5. Προοδευτικό πρόγραμμα 
ασκήσεων ενδυνάμωσης

Εβδομάδα Επαναλήψεις  Sets  Συχνότητα  Σαββατοκύριακο
1  5-10  1 Δε/Τετ/Παρ όχι
2  10  1 Καθημερινά όχι
3  10  1  Καθημερινά Σάβ ή Κυρ 
4*  10  1  Καθημερινά Σάβ ή Κυρ
  10  1  Δε/Τετ/Παρ Σάβ ή Κυρ
5  10  2  Καθημερινά Σάβ ή Κυρ
6* 10  2  Καθημερινά Σάβ ή Κυρ
  10  1  Δε/Τετ/Παρ Σάβ ή Κυρ
7  10  3 Καθημερινά  Σάβ ή Κυρ

*έξτρα sets που πρέπει να γίνουν μετά από ένα διάστημα ξεκούρασης.

Πίνακας 6. 

# ασθενή p.  p.  l.  l.  r.  r.  d.  d.
 before after before after before after before after
1 3 2 95 97 97 100 529 541
2 2 2 98 98 102 100 458 465
3 2 2 105 105 100 100 506 502
4 3 2 95 100 98 105 495 508
5 3 2 90 93 95 95 413 420
6 2 2 98 100 98 98 440 432
7 3 3 100 102 102 105 492 513
8 2 1 90 92 95 95 451 460
9 3 3 100 98 90 92 493 500
10 4 5 110 107 106 108 400 407

Πίνακας 7. Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks
  Ν  Mean Rank  Sum of Ranks 
pain after therapy/ Negative Ranks  4a 3,00 12,00
pain before therapy  Positive Ranks  1b 3,00  3,00 
  Ties  5c     
  Total  10     
flexion left-after therapy/  Negative Ranks 2d 4,75 9,50
flexion left-before therapy Positive Ranks  6e 4,42 26,50
 Ties 2f  

  Total  10     
flexion right-after therapy/ Negative Ranks  1g 2,00 2,00
flexion right-before therapy Positive Ranks  5h 3,80 19,00
 Ties 4i    
  Total 10    
distance after therapy -  Negative Ranks  2j 3,50 7,00
distance before therapy  Positive Ranks  8k  6,00  48,00 
  Ties  0l     
  Total  10     

a. pain after therapy < pain before therapy, b. pain after therapy > pain before therapy, c. pain before therapy = pain af-
ter therapy, d. flexion left - after therapy < flexion left - before therapy, e. flexion left - after therapy > flexion left - before 
therapy, f. flexion left - before therapy = flexion left - after therapy, g. flexion right - after therapy < flexion right - before 
therapy, h. flexion right - after therapy > flexion right - before therapy, i. flexion right - before therapy = flexion right - 
after therapy, j. distance after therapy < distance before therapy, k. distance after therapy > distance before therapy, I. 
distance before therapy = distance after therapy

Εικόνα 7. Ολίσθηση στον τοίχο. 

Εικόνα 8. Έκταση του γόνατος με αντίσταση. 

Εικόνα 9. Πλάγια κάμψη 
ΟΜΣΣ.

Εικόνα 10. Έλξη ΟΜΣΣ.

Εικόνα 11. Στροφική έλξη και 
διάταση.

Πίνακας 4. Πίνακας Μετρήσεων

# Ασθενή Πόνος  Πόνος Κάμψη Αρ Κάμψη ΔΕ Κάμψη Αρ Κάμψη ΔΕ Απόσταση Απόσταση
 πριν  μετά πριν πριν μετά μετά πριν μετά
 θεραπεία θεραπεία (μοίρες) (μοίρες) (μοίρες)

ΟΜΑΔΑ Α
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

ΟΜΑΔΑ Β
10
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20

ΟΜΑΔΑ Γ
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30
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σε έναν τοίχο, λυγίστε τα γόνατα σας 30°, 
ολισθήστε προς τα κάτω στον τοίχο, έπειτα 
σηκωθείτε στην όρθια θέση πάλι. Να κινήστε 
αργά και μαλακά. Κρατήστε τα πόδια σας 
παράλληλα και επικεντρώστε την επιγονα-
τίδα σας στο δεύτερο δάκτυλο του ποδιού. 
Επαναλάβετε 5 με 10 φορές, 1 με 3 φορές 
την ημέρα (εικόνα 7).

•  Έκταση του γόνατος με αντίσταση. Αν η ολί-
σθηση στον τοίχο (εικόνα 7) είναι επώδυνη, 
τότε χρησιμοποιήστε ένα Thera Band. Περάστε 
το στο πόδι στο κέντρο περίπου της πατούσας, 
κρατήστε το από τα άκρα του ενώ βρίσκεστε 
στην καθιστή θέση και λυγίστε το γόνατο σας 
30° (maximum). Ισιώστε το γόνατο σας ενάντια 
στην αντίσταση του λάστιχου και σπρώξτε όσο 
μπορείτε χωρίς να προκαλείτε πόνο. Κρατήστε. 
Κάντε 5 με 10 επαναλήψεις, 1 με 3 φορές την 
ημέρα (εικόνα 8).

To προοδευτικό πρόγραμμα που ακολούθησε 
η Ομάδα Β αναφέρεται παρακάτω και είναι 
επίσης βασισμένο στον Dr. Petrella, MD και 
εξηγεί επ’ακριβώς τη συχνότητα των ασκήσεων 
(πίνακας 5). 

Η ομάδα Γ ήταν η ομάδα που δέχτηκε τη θε-
ραπεία με χειρισμούς 2 φορές την εβδομάδα 
στο γόνατο, το ισχίο, την οσφυϊκή μοίρα και 
την ποδοκνημική ανάλογα με την ανάγκη του 
καθενός. Ακολουθήθηκε πρόγραμμα κινητο-
ποίησης που περιείχε έλξεις στο γόνατο, το 
ισχίο, την οσφυϊκή μοίρα, παθητικές διατάσεις 
τετρακεφάλων, ισχιοκνημιαίων, γαστροκνημιαίων 
έξω στροφέων ισχίου και ραχιαίων (εικόνες 9 
έως 26). Μετά την 4η εβδομάδα έγιναν κινήσεις 
ολίσθησης αμφοτερόπλευρα, στο γόνατο, στην 
κνημοπερονιαία, στην επιγονατιδομηριαία και 
ποδοκνημική άρθρωση. Καθ’ όλη τη διάρκεια 
των 6 εβδομάδων, οι ασθενείς της Γ ομάδας 

ακολούθησαν και πρόγραμμα ασκήσεων κατ’ 
οίκον, το οποίο θα έπρεπε να εφαρμόζουν 3 
φορές την εβδομάδα, παρόμοιες με αυτές της 
ομάδας Β. Μετά την 4η βδομάδα έγιναν κινήσεις 
ολίσθησης στην ιερολαγόνιο αμφοτερόπλευρα, 
στο γόνατο, στην κνημοπερονιαία, στην επιγονα-
τιδομηριαία και ποδοκνημική άρθρωση.

Κινητοποίηση Οσφυϊκής Μοίρας 
Σ.Σ
•  Πλάγια κάμψη ΟΜΣΣ. Ο θεραπευτής τοποθετεί 

μια τυλιγμένη πετσέτα στο σημείο θεραπείας 
και ασκεί αντίθετη πίεση με τους αγκώνες 
προκαλώντας την ΟΜ να κάνει πλάγια κάμψη 
διατείνοντας τον τετράγωνο οσφυϊκό και τους 
ιερονωτιαίους (εικόνα 9).

•  Έλξη ΟΜΣΣ. Ο θεραπευτής σταθεροποιεί 
τα πόδια του ασθενούς, τραβάει τα γόνατα 

Πίνακας 8. NPar Tests - Descriptive Statistics Percentiles

 Percentiles
  N  Mean  Std. Minimum  Maximum  25th  50th 75th 
   Deviation    (Median)
pain before therapy  10  2,70  ,67  2  4  2,00  3,00  3,00 
flexion left - before therapy 10  98,10  6,21  90  110  93,75  98,00  101,25 
flexion right - before therapy  10  98,30  4,50  90  106  95,00  98,00  102,00 
distance before therapy  10  467,70  42,05  400  529  433,25  475,00  497,75 
pain after therapy  10  2,40  1,07  1  5  2,00  2,00  3,00 
flexion left - after therapy  10  99,20  4,73  92  107  96,00  99,00  102,75 
flexion right - after therapy 10  99,80  5,07  92  108  95,00  100,00  105,00 
distance after therapy  10  474,80  44,80  407  541  429,00  482,50  509,25 

Πίνακας 9. Test Statisticsc

  pain after therapy /  flexion leftafter therapy / flexion rightafter therapy/  distance after therapy / 
  pain before therapy  flexion leftbefore therapy flexion rightbefore therapy distance before therapy
Z  -1,342a  -1,222b  -1,807b  -2,103b 
Asymp. Sig. (2-tailed)  ,180  ,222  ,071  ,035 

a. Based on positive ranks, b. Based on negative ranks, c. Wilcoxon Signed Ranks Test

Εικόνα 12. 
Έλξη ισχίου.

Εικόνα 13. Έλξη από κάμψη.

Εικόνα 14. Διάταση οπίσθιου αρθρικού θύ-
λακα.

Εικόνα 15 Α, Β. Διάταση πρόσθιου αρθρικού 
θύλακα.

Εικόνα 16 Α, Β. Ολίσθηση επιγονατίδας.

Εικόνα 17 Α, Β. 
Πλάγια ολίσθη ση 
επιγονατίδας.

Α

Α

Α Α

Β

Β

Β

Β

Πίνακας 10.

# ασθενή p. before p. after l. before l. after r. before r. after d. before d.after
11 3 3 100 106 102 104 418 427
12 4 3 115 115 117 115 482 500
13 4 4 102 108 108 110 495 508
14 3 3 104 110 100 110 572 580
15 2 2 100 105 95 98 538 550
16 3 2 100 108 98 104 500 503
17 2 1 90 98 110 112 508 522
18 5 3 98 108 100 110 602 619
19 4 5 102 106 105 107 595 590
20 2 2 96 104 115 115 442 445

Πίνακας 11. NPar Tests

Descriptive Statistics             Percentiles 
  N  Mean  Std.  Minimum  Maximum  25th  50th  75th 
    Deviation     (Median)  
pain before therapy  10  3,20  1,03  2  5  2,00  3,00  4,00 
flexion left- before therapy  10  100,70  6,36  90  115  97,50  100,00  102,50 
flexion right-before therapy 10  105,00  7,35  95  117  99,50  103,50  111,25 
distance before therapy  10  515,20  61,69  418  602  472,00  504,00  577,75 
pain after therapy  10  2,30  ,67  1  3  2,00  2,00  3,00 
flexion left-after therapy 10  106,80  4,37  98  115  104,75  107,00  108,50 
flexion right-after therapy 10  108,50  5,34  98  115  104,00  110,00  112,75 
distance after therapy  10  531,70  60,17  427  619  490,50  532,00  589,25 
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ελαφριά προς το μέρος του. Η δύναμη πρέ-
πει να είναι σύμφωνη με την αντίδραση του 
ασθενούς (εικόνα 10).

•  Στροφική έλξη και διάταση. Ο θεραπευτής 
κάμπτει το επάνω πόδι του ασθενούς. Ο α-
ντίθετος ώμος τραβιέται προς τα εμπρός και 
ο άλλος ώμος στρέφεται προς τα πίσω. Ο 
θεραπευτής έλκει προς το μέρος του το επάνω 
ισχίο και ταυτόχρονα σπρώχνει με το άλλο 
χέρι τον ώμο δημιουργώντας έτσι μία έλξη 
και διάταση στην ΟΜ. Ακολουθούμε τις αρχές 
διάτασης (εικόνα 11).

Κινητοποίηση ισχίου
•  Έλξη ισχίου. Ο θεραπευτής σταθεροποιεί και 

τα δύο χέρια επάνω στα σφυρά του ασθενούς 
και αφήνει το βάρος του να πέσει πίσω ελα-
φρώς. Α) Ισχίο σε σχετική κάμψη Β) Ισχίο σε 
απαγωγή (εικόνα 12).

•  Έλξη από κάμψη. 
Ο θεραπευτής φέρνει το ισχίο του ασθενούς σε 
κάμψη 90° και αφήνει το πόδι του ασθενούς να 
χαλαρώσει στον ώμο του. Μετά έλκει προς το 
μέρος του το μηριαίο με τα δάκτυλα κλειδωμένα 

(εικόνα 13).
•  Διάταση οπίσθιου αρθρικού θύλακα. Ο θερα-

πευτής κάμπτει το ισχίο του ασθενούς στις 100° 
τουλάχιστον, ο θεραπευτής φέρνει το γόνατο 
λίγο προς τη μεριά του και με το στήθος του 
σπρώχνει στην αντίθετη φορά (προς τα πίσω). 
Η συγκεκριμένη άσκηση ενδείκνυται και για 
κινητοποίηση της ιερολαγόνιας άρθρωσης 
(εικόνα 14).

•  Διάταση πρόσθιου αρθρικού θύλακα. Ο θε-
ραπευτής σηκώνει το τεντωμένο σκέλος την 
ίδια στιγμή που πιέζει την κεφαλή του μηριαίου 
προς τα κάτω (εικόνα 15Α).

•  Διάταση πρόσθιου αρθρικού θύλακα. Εδώ 
ο θεραπευτής κάμπτει το γόνατο διατείνοντας 
την ίδια στιγμή και τον ορθό μηριαίο (εικόνα 
15Β)

Κινητοποίηση επιγονατιδομηριαίας
•  Ολίσθηση επιγονατίδας. Ο θεραπευτής κάμπτει 

ελαφρώς το γόνατο και με το άλλο χέρι, με το 
σημείο μεταξύ αντίχειρα και δείκτη σπρώχνει 
την επιγονατίδα προς τα πάνω (εικόνα 16Α).

•  Ολίσθηση επιγονατίδας. Ο θεραπευτής κάμπτει 
ελαφρώς το γόνατο και με το άλλο χέρι, με το 
σημείο μεταξύ αντίχειρα και δείκτη σπρώχνει 
την επιγονατίδα προς τα κάτω (εικόνα 16Β).

•  Πλάγια ολίσθηση επιγονατίδας. Το πόδι σε 
πλήρη έκταση και με τους δύο αντίχειρες ο 
θεραπευτής σπρώχνει από έξω προς τα έσω 
την επιγονατίδα (εικόνα 17Α). 

•  Πλάγια ολίσθηση επιγονατίδας. Το πόδι σε 
πλήρη έκταση και με τους δύο αντίχειρες ο 
θεραπευτής σπρώχνει από έσω προς τα έξω 
την επιγονατίδα (εικόνα 17Β).

Κινητοποίηση γόνατος
•  Έλξη γόνατος. Ο ασθενής κάθεται στο κρε-

βάτι με το πόδι να κρέμεται. Ο θεραπευτής 
σταθεροποιεί τα σφύρα με τους μηρούς του 
και μαζί με τα χέρια τραβάνε το πόδι προς τα 
κάτω (εικόνα 18Α).

•  Έλξεις γόνατος. Έλξεις με διαφορετική τεχνική. 
Σταθεροποιώντας με το γόνατο ενώ τραβάει 
ο θεραπευτής τα σφύρα με τα χέρια προς τα 
πάνω (εικόνα 18Β). Σταθεροποιώντας με τον 
αγκώνα ενώ τραβάει ο θεραπευτής τα σφύρα 
με τα χέρια προς τα πάνω (εικόνα 18Γ).

•  Κινητοποίηση κνημοπερονιαίας. Γόνατο σε 
κάμψη 90°. Σταθεροποιούμε την κνήμη και με 
το άλλο χέρι, με τον αντίχειρα και το δείκτη, 
πιάνουμε την κεφαλή της περόνης και την 
κινούμε προσθιοπίσθια (εικόνα 19).

Κινητοποίηση κνημοποδικής
•  Ολίσθηση έξω σφυρού. Ο θεραπευτής στα-

θεροποιεί την κνήμη και με το άλλο χέρι, με 
τον καρπιαίο σωλήνα, πιέζει προς τα πίσω το 
έξω σφυρό (εικόνα 20).

•  Ολίσθηση έσω σφυρού. Ο θεραπευτής στα-
θεροποιεί την περόνη και με το άλλο χέρι, με 
τον καρπιαίο σωλήνα, πιέζει προς τα πίσω το 
έξω σφυρό (εικόνα 21).

•  Έλξη ποδοκνημικής. Ο θεραπευτής βάζει τους 
αντίχειρες στην πατούσα και τα υπόλοιπα 
δάκτυλα στη ραχιαία επιφάνεια του ποδιού. 
Έλκει προς το μέρος του, πραγματοποιώντας 
μια ελαφριά ραχιαία κάμψη (εικόνα 22Α).

•  Έλξη ποδοκνημικής. Ο θεραπευτής τοποθετεί 
το ένα χέρι στη ραχιαία επιφάνεια του ποδιού 
και με το άλλο έλκει τον αστράγαλο προς το 
μέρος του, πραγματοποιώντας μια ελαφριά 
ραχιαία κάμψη (εικόνα 22Β).

Διάταση τετρακέφαλου και 
λαγονοψοϊτη (εικόνα 23 Α,Β)

Διατάσεις ισχιοκνημιαίων (εικόνα 
24 Α,Β)

Διατάσεις προσαγωγών 
(1. Ισχνός, 2. Μακρύς, 3. Μέγας) (εικόνα 25 

Α,Β)

Διατάσεις έξω στροφέων ισχίου 
(έμφαση στον απιοειδή για την 
απελευθέρωση του ισχιακού 
νεύρου) (εικόνα 26 Α,Β)

Στατιστική Ανάλυση
Εισαγωγή

Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων, 
χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα 
SPSS 10.0 for Windows. Επειδή τα δεδομένα 
είναι συσχετισμένα ζεύγη παρατηρήσεων, θα 
χρησιμοποιηθεί το Wilcoxon signed-rank test 
(προσημιτικό τεστ για συγκρίσεις κατά ζεύγη). 
Δηλαδή για το ίδιο αντικείμενο (πειραματική 
μονάδα) έχουμε παρατηρήσεις πριν και μετά 
την εφαρμογή κάποιας μεθόδου. Διαλέξαμε 
το συγκεκριμένο τεστ για την ευκολία τόσο στη 
διαχείρησή του, όσο και στην κατανόηση των 
αποτελεσμάτων. Εργαστήκαμε σε επίπεδο ση-
μαντικότητας α=0.05. Θεωρήσαμε ως μηδενική 
την υπόθεση Ηο: Δεν υπάρχει διαφορά στις 
μετρήσεις των μεταβλητών πριν και μετά τη 
θεραπεία που θα ακολουθήσουν οι ασθενείς του 
δείγματος, έναντι της εναλλακτικής Ηα: Υπάρχει 

Εικόνες 18 Α, 
Β, Γ. Έλξεις 
γόνατος.

Β

Γ

Α

Εικόνα 19. Κινητο ποίηση κνη μο περο νιαίας.

Εικόνα 21. Ο λί σθηση έσω σφυρού.

Εικόνα 22 Α, Β. Έλξη ποδοκνημικής.

Α

Β

Εικόνα 20. Ολίσθηση έξω σφυρού.

Πίνακας 12. Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks
    N  Mean Rank  Sum of Ranks 
pain after therapy / Negative Ranks  7a  4,00  28,00 
pain before therapy Positive Ranks  0b  ,00  ,00 
  Ties  3C     
  Total  10     
flexion left-after therapy/ Negative Ranks  Od  ,00  ,00 
flexion left-before therapy Positive Ranks  9e  5,00  45,00 
 Ties lf     
  Total  10     
flexion right-after therapy/ Negative Ranks  1g 3,00  3,00 
flexion right-before therapy Positive Ranks  8h  5,25  42,00 
 Ties  li    
  Total  10     
distance after therapy/ Negative Ranks  lj 1,00  1,00 
distance before therapy Positive Ranks  9k  6,00  54,00 
  Ties  0l    
  Total  10     

a. pain after therapy < pain before therapy, b. pain after therapy > pain before therapy, c. pain 
before therapy = pain after therapy, d. flexion left-after therapy < flexion left-before therapy, e. flex-
ion left-after therapy > flexion left-before therapy, f. flexion left-before therapy = flexion left-after 
therapy, g. flexion right-after therapy < flexion right-before therapy, h. flexion right-after therapy > 
flexion right-before therapy, i. flexion right-before therapy = flexion right-after therapy, j. distance af-
ter therapy < distance before therapy, k. distance after therapy > distance before therapy, I. distance 
before therapy = distance after therapy

Γράφημα 1.

AVERAGE PAIN
(before - after therapy)

gr. 1-p.b.

gr. 1-p.a.

gr. 2-p.b.

gr. 2-p.a.

gr. 3-p.b.

gr. 3-p.a.

groups (before - after)

Γράφημα 2.

AVERAGE FLEXION (LEFT)
(before - after therapy)

gr. 1-l.b.

gr. 1-l.a.

gr. 2-l.b.

gr. 2-l.a.

gr. 3-l.b.

gr. 3-l.a.

groups (before - after)

Πίνακας 13. Test Statisticsc

 pain after therapy/  flexion leftafter therapy/  flexion right
after therapy/  distance after therapy/
 pain before therapy flexion leftbefore therapy  flexion right
before therapy distance before therapy

Z  -2,460a  -2,684b  
-2,354b  -2,705b 
Asymp. Sig. (2-tailed)  ,014  ,007  
,019  ,007 

a. Based on positive ranks, b. Based on negative ranks, c. Wilcoxon Signed Ranks Test
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διαφορά στις μετρήσεις των μεταβλητών πριν 
και μετά τη θεραπεία.

Στατιστική Ανάλυση Ομάδας Α
Αρχικά, γίνεται μελέτη της πρώτης ομάδας (Α), 

η οποία υποβλήθηκε σε θεραπεία βάσει οδη-
γιών του θεράποντα ιατρού και φαρμακευτικής 
αγωγής. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται 
οι μετρήσεις της πρώτης ομάδας και παρακάτω 
τα output με τα αποτελέσματα των μετρήσεων 
(πίνακας 6).

Η πρώτη μεταβλητή είναι ο πόνος πριν και 
μετά τη χορήγηση φαρμάκων (κλίμακα 1-5), η 
δεύτερη και η τρίτη είναι η κάμψη του αριστερού 
και του δεξιού γονάτου πριν και μετά -αντίστοι-
χα- (σε μοίρες) και η τέταρτη μεταβλητή είναι η 
απόσταση που διανύει ο ασθενής (σε μέτρα), σε 
χρόνο 6 λεπτών. Για τα δεδομένα της πρώτης 
ομάδας έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα 
(πίνακες 7, 8 και 9).

• Αποτελέσματα Ομάδας A
Συγκρίνουμε τα p-values (Asym.Sig.) που βρή-

καμε παραπάνω, με το επίπεδο σημαντικότητας 
α=0.05 και παρατηρούμε ότι:
•  Για τον πόνο, έχουμε: p-value=0.180 > 0.05=α, 

δηλαδή δεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση ότι 
δεν υπάρχει διαφορά στις μετρήσεις του πόνου 
πριν και μετά τη θεραπεία.

•  Για την κάμψη του αριστερού γόνατος, έχουμε: 
ρ-νalue=0.222 > 0.05=α, δηλαδή και εδώ 
δεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση.

•  Για την κάμψη του δεξιού γόνατος, παρατη-
ρούμε πως και σε αυτή την περίπτωση δεν 
έχουμε διαφορά στις μετρήσεις πριν και μετά τη 
θεραπεία, αφού p-value=0.071 > 0.05=α.

•  Στην περίπτωση της τελευταίας μας μεταβλητής, 
που είναι η διανυόμενη απόσταση, υπάρχει 
κάποια βελτίωση των ασθενών που ανήκουν σ’ 
αυτή την ομάδα, αφού ισχύει: p-value=0.035 
< 0.05=α και άρα απορρίπτουμε τη μηδενική 
υπόθεση.

Στατιστική Ανάλυση Ομάδας Β
Στη συνέχεια της μελέτης έγινε στατιστική ανά-

λυση της δεύτερης ομάδας των ασθενών (ομάδα 
Β), η οποία ακολούθησε πρόγραμμα άσκησης 
κατ’ οίκον, με την καθοδήγηση του φυσικοθε-
ραπευτή. Οι παρατηρήσεις που καταγράφηκαν 
και τα αποτελέσματα της μελέτης φαίνονται στον 
πίνακα 10. Οι μεταβλητές στη δεύτερη ομάδα 
είναι οι ίδιες με τις μεταβλητές της πρώτης ομάδας. 
Τα αποτελέσματα για την ομάδα Β φαίνονται 
στους πίνακες 11, 12 και 13.

• Αποτελέσματα Ομάδας Β
Συγκρίνοντας τις τιμές των p-value που βρή-

καμε, με το επίπεδο σημαντικότητας α=0.05, 

προκύπτουν τα εξής:
•  Για τον πόνο έχουμε: p-value=0.014 < 0.05=α 

και επομένως δεχόμαστε την εναλλακτική υπό-
θεση, ότι υπάρχει διαφορά στις μετρήσεις πριν 
και μετά την εφαρμογή των ασκήσεων.

•  Παρατηρούμε ότι για την κάμψη του αριστερού 
γόνατος ισχύει: p-value=0.007 < 0.05=α και 
άρα δεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση ότι 
υπάρχει διαφορά στις μετρήσεις πριν και μετά 
τη θεραπεία.

•  Το ίδιο αποτέλεσμα ισχύει και για το δεξί γόνατο, 
αφού είναι: p-value=0.019 < 0.05=α.

•  Για τη διανυόμενη απόσταση έχουμε: p-
value=0.007 < 0.05, άρα δεχόμαστε την 
Ηα.

Στατιστική Ανάλυση Ομάδας Γ
Ενδιαφέρον παρουσιάζει στην ανάλυση της η 

τρίτη ομάδα, η οποία δέχτηκε τη θεραπεία του 
φυσικοθεραπευτή και παράλληλα ακολούθησε 
πρόγραμμα ασκήσεων κατ’ οίκον. Τα δεδομένα 
για την τρίτη ομάδα φαίνονται στον πίνακα 14. 
Οι μεταβλητές προς εξέταση είναι οι ίδιες και 
στην τρίτη ομάδα και τα αποτελέσματα φαίνονται 
στους πίνακες 15, 16 και 17.

• Αποτελέσματα Ομάδας Γ
Παρατηρώντας τα αποτελέσματα, βλέπουμε 

ότι σε όλες τις μεταβλητές υπάρχει βελτίωση 
της κατάστασης των ασθενών της τρίτης ομάδας. 
Πιο συγκεκριμένα ισχύουν τα εξής:
•  Για τον πόνο: p-value=0.004 < 0.05=0, άρα 

δεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση ότι υ-
πάρχει διαφορά στις μετρήσεις πριν και μετά 
τις ασκήσεις και τη θεραπεία στην οποία υπο-
βλήθηκαν οι ασθενείς.

•  Για την κάμψη του αριστερού γόνατος έχουμε 
ότι: p-value=0.005 < 0.05=α και συνεπώς 
απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση.

•  Βελτίωση παρατηρείται και στην κάμψη του 
δεξιού γόνατος, αφού ισχύει p-value=0.008 
< 0.05=α, άρα και εδώ δεχόμαστε την Ηα ότι 
υπάρχει διαφορά στις μετρήσεις πριν και μετά 
τη θεραπεία.

•  Διαφορά στις μετρήσεις υπάρχει και στην α-
πόσταση που διανύουν οι ασθενείς του δείγ-
ματος αφού για αυτή τη μεταβλητή ισχύει: 
p-value=0.005 < 0.05=α και έτσι απορρίπτουμε 
τη μηδενική υπόθεση.

Συνολικά Αποτελέσματα
Συγκρίνοντας μεταξύ τους τα αποτελέσματα των 

τριών ομάδων και κοιτάζοντας στο γράφημα 1, 
παρατηρούμε ότι όλες οι ομάδες είχαν βελτίωση 
στον τομέα του πόνου με σημαντική βελτίωση 
να σημειώνεται στην ομάδα Γ. Πιο αναλυτικά, η 

ομάδα Α είχε ποσοστό καλυτέρευσης της τάξεως 
του 6% (από 2.7 στην κλίμακα του πόνου στο 
2.4), η ομάδα Β είχε καλυτέρευση 18% (από 3.2 
στο 2.3) και σημαντική βελτίωση παρουσιάζεται 
στην ομάδα Γ της τάξης του 36% (από 3.3 στην 
κλίμακα στο 1.5). 

Προχωρώντας στο επόμενο γράφημα (γράφημα 
2), παρατηρούμε τις βελτιώσεις στην κάμψη του 
αριστερού γόνατος των ασθενών. Η ομάδα Α 
είχε βελτίωση του μέσου όρου κατά 1.1 μοίρες, 
η ομάδα Β 6.1 μοίρες και η ομάδα Γ 8.3 μοίρες. 
Όσον αφορά το δεξί γόνατο υπήρχε βελτιώση 
και στις 3 ομάδες. Η ομάδα Α είχε βελτίωση 1,5 
μοίρες, η ομάδα Β είχε βελτίωση 3.5 μοιρών 
και η ομάδα Γ βελτίωση 7.7 μοιρών (γράφημα 
3). Τέλος, στο τελευταίο γράφημα (γράφημα 4) 
στην απόσταση που διανύθηκε σε χρόνο των 6 
λεπτών η ομάδα Α είχε αύξηση 7.1 μέτρα στην 
απόσταση. Η ομάδα Β σημείωσε βελτίωση μόνο 
κατά 16.5 μέτρα ενώ η ομάδα Γ είχε αύξηση 
40.1 μέτρα.

Συζήτηση
Μελετώντας τα αποτελέσματα των τριών ο-

μάδων ξεχωριστά, αλλά και συγκρίνοντας τα 
αποτελέσματα μεταξύ τους, με τη βοήθεια των 
γραφημάτων, καταλήξαμε σε διάφορα συμπε-
ράσματα τόσο για την ποιοτική όσο και για την 
ποσοτική σημασία της κάθε θεραπευτικής με-
θόδου, μεμονωμένα αλλά και σε σύγκριση με 
τις άλλες δύο.

Όλες οι ομάδες σημείωσαν αύξηση σε όλες 
τις μεταβλητές που μετρήθηκαν με την ομάδα 
Γ να σημειώνει τα καλύτερα συγκεντρωτικά 
αποτελέσματα. Αναλυτικότερα, για την ομάδα 
Α παρατηρούμε ότι παρόλο που σε όλες τις 
μεταβλητές παρατηρείται αύξηση, ωστόσο σε 
όλες τις μεταβλητές οι τιμές για το επίπεδο ση-
μαντικότητας είναι μεγαλύτερες από το επίπεδο 
σημαντικότητας στο οποίο εργαστήκαμε, έτσι 
σε όλες τις περιπτώσεις δεχόμαστε τη μηδενική 
υπόθεση, ότι δηλαδή δεν υπάρχει στατιστικά 
σημαντική διαφορά ανάμεσα στα αποτελέσματα 
της ομάδας Α πριν και μετά την εφαρμογή του 
θεραπευτικού προγράμματος. Αντίθετα, στην 
ομάδα Β δεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση μόνο 
στην περίπτωση της κάμψης του δεξιού γόνατος, 
ενώ για την ομάδα Γ δε δεχόμαστε σε καμία 
εκ των περιπτώσεων τη μηδενική υπόθεση, 
αλλά δεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση, ότι 
δηλαδή υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 
πριν και μετά την εφαρμογή του θεραπευτικού 
προγράμματος. Οι πιο πάνω παρατηρήσεις μας 
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι παρόλο που όλες 
οι ομάδες είχαν αύξηση των μεταβλητών που 
μετρήθηκαν, μόνο η ομάδα Β και η ομάδα Γ 

Γράφημα 3.

AVERAGE FLEXION (RIGHT)
(before - after therapy)

gr. 1-r.b.

gr. 1-r.a.

gr. 2-r.b.

gr. 2-r.a.

gr. 3-r.b.

gr. 3-r.a.

groups (before - after)

Γράφημα 4.

AVERAGE DISTANCE
(before - after therapy)

gr. 3-d.a.
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Πίνακας 14.

# ασθενή p. before p. after l. before l. after r. before r. after d. before d.after
21 3 1 100 107 98 105 507 562
22 5 2 92 110 90 104 410 490
23 4 2 98 106 107 110 389 425
24 3 2 102 104 108 108 446 502
25 2 1 110 115 110 116 604 632
26 2 1 112 118 112 120 569 592
27 3 1 105 117 100 105 465 484
28 4 1 103 109 90 103 403 442
29 4 2 95 105 97 105 380 410
30 3 2 99 108 90 103 427 462

Πίνακας 15. Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks
    N  Mean Rank  Sum of Ranks 
pain after therapy / Negative Ranks  10a  5,50  55,00 
pain before therapy Positive Ranks  0b  ,00  ,00 
  Ties  0C     
  Total  10     
flexion left-after therapy/ Negative Ranks  Od  ,00  ,00 
flexion left-before therapy Positive Ranks  10e  5,50  55,00 
 Ties 0f     
  Total  10     
flexion right-after therapy/ Negative Ranks  0g  ,00  ,00 
flexion right-before therapy Positive Ranks  9h  5,00  45,00 
 Ties  li    
  Total  10     
distance after therapy/ Negative Ranks  0g  ,00  ,00 
distance before therapy Positive Ranks  10k  5,50  55,00  
  Ties  0l    
  Total  10     

a. pain after therapy < pain before therapy, b. pain after therapy > pain before therapy, c. pain before therapy 
= pain after therapy, d. flexion left-after therapy < flexion left- before therapy, e. flexion left-after therapy 
> flexion left- before therapy, f. flexion left- before therapy = flexion left-after therapy, g. flexion right-after 
therapy < flexion right-before therapy, h. flexion right-after therapy > flexion right-before therapy, i. flexion 
right-before therapy = flexion right-after therapy, j. distance after therapy < distance before therapy, k. dis-
tance after therapy > distance before therapy, l.distance before therapy = distance after therapy
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είχαν σημαντική βελτίωση, κάτι που δεν ισχύει 
για την ομάδα Α (ομάδα ελέγχου).

Αναλυτικότερα, αν συγκρίνουμε τα αποτελέ-
σματα των ομάδων Β και Γ με αυτά της ομάδας 
Α παρατηρούμε ότι: Η ομάδα Β είχε ποσοστό 
καλυτέρευσης 12% κατά μέσο όρο και η ομάδα 
Γ 30% κατά μέσο όρο, όσον αφορά τον πόνο σε 
σχέση με την ομάδα Α. Στην κάμψη γόνατος, η 
ομάδα Β είχε αύξηση κατά μέσω όρο 5 μοίρες 
περισσότερο στο αριστερό γόνατο και 2 μοίρες 
περισσότερο στο δεξί γόνατο από την ομάδα 
Α. Η ομάδα Γ είχε κατά μέσο όρο 7.2 μοίρες 
περισσότερη αύξηση στο αριστερό γόνατο και 6.2 
μοίρες αύξηση στο δεξί γόνατο από την ομάδα Α. 
Τέλος, στην απόσταση που διανύθηκε σε χρόνο 
6 λεπτών, παρατηρούμε ότι η ομάδα Β διάνυσε 
κατά μέσο όρο 9.4 μέτρα περισσότερο από την 
ομάδα Α, ενώ η ομάδα Γ διάνυσε κατά μέσο 
όρο 23.6 μέτρα περισσότερο από την ομάδα Α. 
Οι διαφορές που παρατηρούνται ως προς την 
αύξηση των παραμέτρων είναι σημαντικές για 
τις ομάδες Β και Γ έναντι της ομάδας Α και είναι 
ενθαρρυντικές για τις θεραπευτικές μεθόδους 
που εφαρμόστηκαν στις ομάδες Β και Γ. Ας 
θυμηθούμε τώρα ποιες ήταν οι μέθοδοι αυτοί 
συγκρίνοντας τες βάσει των αποτελεσμάτων της 
παρούσας έρευνας. Η ομάδα Β ήταν η ομάδα 
που ακολούθησε πρόγραμμα άσκησης κατ’ 
οίκον με την καθοδήγηση φυσικοθεραπευτή ως 
προς την ποιότητα, την ποσότητα, καθώς και τη 
συνέπεια των ασκήσεων. Παράλληλα η ομάδα Γ 
ακολούθησε το ίδιο πρόγραμμα με την ομάδα Β 
ενώ ταυτόχρονα δέχτηκε θεραπεία με χειρισμούς 
δύο φορές την εβδομάδα στην οσφυϊκή μοίρα 
της σπονδυλικής στήλης, το ισχίο, το γόνατο, την 
ποδοκνημική και παθητικές διατάσεις σε διάφορες 
μυϊκές ομάδες. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα 
των θεραπευτικών προγραμμάτων των ομάδων 
Β και Γ παρατηρούμε ποσοστό καλυτέρευσης 
18% κατά μέσο όρο μεγαλύτερη του πόνου 
της ομάδας Γ έναντι της ομάδας Β. Στην κάμψη 
η ομάδα Γ είχε 2.2 μοίρες αύξηση κατά μέσο 
όρο στο αριστερό γόνατο και 4.2 μοίρες κατά 
μέσο όρο αύξηση στο δεξί γόνατο και διάνυσε 
23.6 μέτρα κατά μέσο όρο περισσότερο από 
ότι η ομάδα Β.

 Οι διαφορές που παρατηρούνται ως προς 

την αύξηση των παραμέτρων, συγκρίνοντας τις 
ομάδες Β και Γ αλλά και την κάθε μία ξεχωριστά 
με την ομάδα Α, είναι σημαντικές και έχουν 
ιδιαίτερη κλινική σημασία. Για την κάμψη του 
αριστερού γόνατος παρατηρείται αύξηση της 
τάξεως των 5 μοιρών έως 7.2 μοίρες κατά μέσο 
όρο και 2 μοιρών έως 6.2 κατά μέσο όρο για 
το δεξί γόνατο με την ομάδα Γ να παρουσιάζει 
τις υψηλότερες τιμές μέσου όρου 7.2 μοίρες 
και 6.2 μοίρες για το κάθε γόνατο αντίστοιχα, 
τιμές οι οποίες κλινικώς είναι σημαντικές για τη 
λειτουργικότητα της άρθρωσης του γόνατος. Αυτό 
μπορεί να διαπιστωθεί και από την απόσταση 
που διένυσαν οι ασθενείς αν υποθέσουμε ότι 
όσο μεγαλύτερη είναι η κάμψη στο γόνατο, τόσο 
αυξάνεται η λειτουργικότητα της άρθρωσης γι’ 
αυτό και παρατηρούνται ανάλογες τιμές αύξησης 
και στην απόσταση που διάνυσαν οι δύο ομά-
δες με την ομάδα Γ να διανύει κατά μέσο όρο 
23.6 μέτρα περισσότερο από την ομάδα Β. Ας 
μην ξεχνάμε τον πόνο ο οποίος παρ’ όλο που 
είναι ένα υποκειμενικό σύμπτωμα, επηρεάζει τη 
γενική κατάσταση των ασθενών και είναι σαφώς 
σημαντικός παράγοντας για τη σωστή εκτέλεση 
και συνέπεια στην εφαρμογή των θεραπευτικών 
προγραμμάτων συμβάλλοντας έτσι στα αποτε-
λέσματα των άλλων 2 μετρήσεων (απόστασης 
και κάμψης γόνατος). Οπότε η διαφορά 18% 
κατά μέσο όρο ανάμεσα στην ομάδα Β και Γ 
είναι επίσης σημαντική.

Συνοψίζοντας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα 
ότι η κινησιοθεραπεία (αν εφαρμοστεί σωστά) 
μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα σε 
ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα γόνατος και ακό-
μα πιο ευεργετικά μπορεί να είναι τα αποτε-
λέσματα αν εφαρμόζεται σε συνδυασμό με 
την εφαρμογή ειδικών τεχνικών κινητοποίησης 
(Manual Therapy) και παθητικών διατάσεων. Σε 
παρόμοια έρευνα από τους Deyle και Mateke, 
που συνέκρινε τα αποτελέσματα της κινησιο-
θεραπείας σε συνδυασμό με την εφαρμογή 
ειδικών τεχνικών κινητοποίησης (Manual Therapy) 
και παθητικών διατάσεων σε οστεοαρθρίτιδα 
γόνατος έναντι της εφαρμογής υπερήχων σε 
υποθεραπευτική ένταση 0.1 W/cm2 με 10% 
διακοπτόμενη συχνότητα, η πρώτη ομάδα είχε 
σημειώσει παρόμοια αποτελέσματα με την πα-

ρούσα έρευνα.  Καταλήγοντας, πιστεύουμε ότι 
η παρούσα έρευνα είναι ένα ακόμα σκαλοπάτι 
στην αρθρογραφία, για τα πλεονεκτήματα που 
μπορεί να έχει η κινησιοθεραπεία μεμονωμένα 
αλλά και σε συνδυασμό με άλλες τεχνικές και 
ανοίγει δρόμους για περαιτέρω έρευνες στον 
τομέα του Manual Therapy.

Επίλογος
Κάποιος σοφός κάποτε είπε πως «Ο άνθρωπος 

δεν πεθαίνει από γηρατειά... πεθαίνει από την 
ακινησία». Ο Maitland είπε «Όσο περισσότερο 
χρόνο αφιερώσουμε στην αύξηση του επιπέδου 
στη διάγνωση και στη θεραπεία των μυοσκελε-
τικών παθήσεων, τόσο καλύτερη θα είναι η ζωή 
των ασθενών μας». 

Το συμπέρασμα είναι ότι πρέπει σα φυσικο-
θεραπευτές να κρατάμε τον κόσμο σε σωστή 
λειτουργία έτσι ώστε να μη σταματάει να κινείται. 
Η παρούσα έρευνα αποδεικνύει ότι υπάρχουν 
τρόποι για να το πετύχουμε σε μια πάθηση όπως 
η οστεοαρθρίτιδα του γόνατος, που προβλη-
ματίζει και ταλαιπωρεί πολύ κόσμο. Το μόνο 
που χρειάζεται είναι σωστές μέθοδοι και πάνω 
από όλα αυτό που πολλοί έχουμε αφήσει στην 
άκρη... το μεράκι για τη δουλειά μας.
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Πίνακας 16. NPar Tests. Descriptive Statistics

 Percentiles
  N  Mean  Std. Minimum  Maximum  25th  50th 75th 
   Deviation    (Median)
pain before therapy  10  3,30  ,95  2  5  2,75  3,00  4,00 
flexion left - before therapy 10  101,60  6,24  92  112  97,25  101,00  106,25 
flexion right - before therapy  10   100,20  8,63  90  112  90,00  99,00  108,50
distance before therapy  10  460,00  76,97  380  604  399,50  436,50  522,50 
pain after therapy  10  1,50  ,53  1  2  1,00  1,50  2,00 
flexion left - after therapy  10  109,90  5,04  104  118  105,75  108,50  115,50 
flexion right - after therapy 10  107,90  5,82  103  120  103,75  105,00  111,50
distance after therapy  10  500,10  73,50  410  632  437,75  487,00  569,50 

Πίνακας 17. Test Statistics

 pain after therapy/  flexion leftafter therapy/  flexion rightafter therapy/  distance after therapy/
 pain before therapy flexion leftbefore therapy  flexion rightbefore therapy distance before therapy

Z  -2,842a  -2,805b  -2,670b  -2,803b 
Asymp. Sig. (2-tailed)  ,004  ,005  ,008  ,005 

a. Based on positive ranks, b. Based on negative ranks, c. Wilcoxon Signed Ranks Test
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Εικόνα 25 Α, Β. Διατάσεις προσαγωγών (1. 
Ισχνός, 2. Μακρύς, 3. Μέγας).
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Εικόνα 26 Α, Β. Διατάσεις έξω στρόφεων ι-
σχίου.
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