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Ένας συνεχώς επιστημονικό πρόβλημα που συνδέεται άμεσα με την εκρηκτική 
αύξηση του αριθμού των υπερηλίκων ατόμων, ιδίως στις ανεπτυγμένες χώρες, 
είναι το σύνδρομο της ευπάθειας, το οποίο αποτελεί κατά τη γνώμη μας την πιο 
σωστή απόδοση του όρου «Frailty». Το σύνδρομο της ευπάθειας αποτελεί σήμερα 
έναν από τους βασικότερους στόχους της παθολογίας της τρίτης ηλικίας ή με άλλα 
λόγια της γηριατρικής. Το σύνδρομο αυτό αφορά ιδιαίτερα τους επιστήμονες που 
ασχολούνται με τις παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος, γεγονός που κατά 
εύλογο τρόπο ενδιαφέρει και τις μονογραφίες του ΕΛΙΟΣ.

Στην παρούσα έκδοση γίνεται προσπάθεια θεωρητικής και πρακτικής προσέγγισης 
του συνδρόμου ευπάθειας από φυσικοθεραπευτικής άποψης. Θα ήθελα να 
ευχαριστήσω τον συγγραφέα κο Δημήτριο Νικολάου για την επιμέλεια που 
επέδειξε στην παρουσίαση του θέματος αυτού και ευελπιστώ ότι στο άμεσο 
μέλλον θα παρουσιαστούν από το ΕΛΙΟΣ και άλλες μονογραφίες σχετικές με το 
σύνδρομο της ευπάθειας.

Γεώργιος Π. Λυρίτης

Καθηγητής Ορθοπεδικής-Μεταβολικών Νοσημάτων των Οστών, ΕΚΠΑ
Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Οστεοπόρωσης (ΕΛΙΟΣ)

Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση ευπαθών υπερηλίκων Πρόλογος
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Το σύνδρομο της ευπάθειας στην τρίτη ηλικία
“Η ευπάθεια είναι ένας από αυτούς τους σύνθετους ορισμούς…  

με πολλαπλές και ‘ολισθηρές’ ερμηνείες”1

Η αύξηση του ορίου ηλικίας που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες στους 
πληθυσμούς του Δυτικού Πολιτισμού2,3, έχει ως φυσικό επακόλουθο την εμφάνιση 
και εγκαθίδρυση της ευπάθειας (“frailty”). Η ευπάθεια είναι ένα σύνδρομο που 
άπτεται στην ελάττωση των φυσικών ομοιοστατικών αποθεμάτων καθώς και τη 
σταδιακή φθίνουσα πορεία των λειτουργιών του ανθρώπινου οργανισμού4-12. 
Συνήθως συσχετιζόμενο με ηλικιωμένα άτομα, το σύνδρομο αυτό, συνδέεται 
με μια γενικευμένη εικόνα αυξημένης ευαισθησίας12. Αποτέλεσμα των άνωθεν 
προαναφερθέντων είναι η μειωμένη αντίσταση που παρουσιάζει το άτομο σε 
εξωγενείς καθώς και σε ενδογενείς στρεσογόνους παράγοντες13,14. Επιτυχώς 
χαρακτηριζόμενο ως το κεντρικό σημείο μεταξύ της ανεξαρτησίας και της 
θνησιμότητας, το σύνδρομο ευπάθειας έχει “κατηγορηθεί” για περιπτώσεις 
αναπηρίας ανεξάρτητου βαθμού, αυξημένο κίνδυνο ύπαρξης πτώσεων, παραπομπή 
σε νοσοκομειακό ίδρυμα και λοιπές συννοσηρότητες4-15.

Ιδιαιτέρως σημαντικό σημείο, το οποίο αποτελεί και μια παγίδα για την καθημερινή 
κλινική πράξη του εκάστοτε επαγγελματία υγείας, είναι η σύγχυση του συνδρόμου 
της ευπάθειας με τη σαρκοπενία16-18. Βέβαια με τη βοήθεια της υπάρχουσας 
βιβλιογραφίας καταλήγουμε ότι η ευπάθεια αποτελεί ένα διαφορετικό σύνδρομο 
καθώς μάλιστα ότι διαθέτει και μια βιολογική βάση6. 

1.1 Σύγκρουση εννοιών γύρω από την ευπάθεια
Αυτό που παρατηρείται είναι ότι οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι επαγγελματίες 
υγείας και οι ερευνητές στον ευρύ χώρο της γηριατρικής, συμφωνούν να 
διαφωνήσουν γύρω από την εύρεση, την αποδοχή και χρήση κάποιου μοναδικού 
όρου για το σύνδρομο της ευπάθειας. Διαπιστώνουμε πως επικρατεί μια σύγχυση, 
η οποία οδηγεί ή ενδεχομένως να είναι απόρροια ύπαρξης πολλών διαφορετικών 
θεωριών και ορισμών6. Καταλήγοντας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρουσίαζε μια 
“σύγκρουση” ή ενδεχομένως σύγκριση μεταξύ των πιο γνωστών και καθολικά 
αποδεκτών εννοιών γύρω από την ευπάθεια όπως είναι αυτές των Linda P. Fried 
και K. Rockwood.

1.1.α Ευπάθεια σύμφωνα με την Linda P. Fried
Η ιδεολογία που “κρύβεται πίσω” από την προσπάθεια της Linda P. Fried και της 
επιστημονικής της ομάδας, για την εύρεση ορισμού της ευπάθειας, έγκειται στο 
ότι η απουσία ορισμού αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο στην επιτυχή παρέμβαση 
(διαγνωστική καθώς και θεραπευτική)20,21. 
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Το μοντέλο που προτάθηκε από τους Linda P. Fried et al., βασίζεται στη συγκέντρωση 
τουλάχιστον τριών από τα πέντε ακόλουθα χαρακτηριστικά, στην “κυκλική” 
πορεία εξέλιξης του συνδρόμου6,7. Τα χαρακτηριστικά αυτά παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 1:

Χαρακτηριστικά Συμπληρωματικά στοιχεία/σχόλια

“Συρρίκνωση” (“Shrinking”) 
Ακούσια απώλεια βάρους μεγαλύτερου ή ίσου των 5 κιλών σε 
προγενέστερο χρόνο ή σε ακόλουθο (μεγαλύτερο ή ίσο του 5% του 
σωματικού βάρους σε προγενέστερο χρόνο)7.

Αδυναμία Παρατηρείται μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ μυϊκής δύναμης κατά την 
σύσφιξη της άκρας χείρας και της λειτουργικότητας των κάτω άκρων7.

Μειωμένη αντοχή και ενέργεια Αυτό-αναφερόμενη κούραση7. 

Βραδύτητα Βάση του χρόνου που χρειάστηκε η εξεταζόμενη να διανύσει μια 
απόσταση 5 μέτρων (μετατροπές ανάλογα το φύλο και ύψος)7.

Χαμηλό Επίπεδο Σωματικής 
Δραστηριότητας 

Η αξιολόγηση βασιζόταν στη μέτρηση χιλιοθερμίδων στο επίπεδο του 
“baseline”7.

Πίνακας 1. Παρουσίαση των χαρακτηριστικών που σχετίζονται με το μοντέλο της ευπάθειας 
σύμφωνα με τη Linda P. Fried και τους συνεργάτες της6.

Άρα γίνεται αντιληπτό, πως σε περίπτωση υποψίας ύπαρξης του συνδρόμου 
ευπάθειας, ο εκάστοτε εξεταστής λαμβάνει υπόψη τα παραπάνω χαρακτηριστικά. 
Αναλόγως τον αριθμό των χαρακτηριστικών που συγκεντρώνει ο ασθενής, 
“τοποθετείται” σε μία από τις δύο ακόλουθες κατηγορίες:

Αριθμός Χαρακτηριστικών Κατηγοριοποίηση 

Μεγαλύτερος ή ίσος του τρία (3) Ευπάθεια

1,2 “Ενδιάμεση” κατάσταση ή “προ της ευπάθειας” (“pre-frail”)

Πίνακας 2. Παρουσίαση της κατηγοριοποίησης του ασθενούς6.

Είναι αλήθεια πως το μοντέλο που έχει προτείνει η Linda P. Fried συναντάται σε 
πολλές μελέτες σχετικά με την ευπάθεια, υποδηλώνοντας την καθολική αποδοχή 
της σκέψης της γύρω από την παθολογική αυτή κατάσταση. 

1.1.β Ευπάθεια σύμφωνα με τον Δρ. K. Rockwood 
O Δρ. Kenneth Rockwood και οι επιστημονικοί του συνεργάτες, προσπάθησαν 
να “κινηθούν” προς την εύρεση κάποιου ορισμού για το σύνδρομο της 
ευπάθειας λαμβάνοντας υπόψη τον πολυπαραγοντικό και ταυτόχρονα δυναμικό 
χαρακτήρα της παθολογικής αυτής κατάστασης22,23. Δίνοντας ιδιαίτερη σημασία 
σε ολοκληρωμένα γεροντολογικά σημεία εστίασης όπως το γνωστικό επίπεδο, 
την κινητικότητα του ατόμου, την εγκράτεια, τη λειτουργικότητα24 καθώς και τον 
παράγων σωματική άσκηση24, ο Δρ. K. Rockwood και η ομάδα του υποστήριξαν τη 

Κεφάλαιο 1: Το σύνδρομο της ευπάθειας στην τρίτη ηλικία
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θεωρία της συλλογής ελλειμμάτων (“Deficit Accumulation”). Με αυτόν τον τρόπο 
υπήρξε η δυνατότητα δημιουργίας καθώς και χρήσης ενός δείκτη αξιολόγησης της 
ευπάθειας που κατηγοριοποιούσε τον ασθενή βάση των ελλειμμάτων που αυτός 
παρουσίαζε. Όσο μεγαλύτερος ο αριθμός των ελλειμμάτων που συγκέντρωνε ο 
ασθενής τόσο μεγαλύτερη και η ευπάθεια που την χαρακτήριζε. Στον δείκτη δόθηκε 
ο χαρακτηρισμός “φιλόξενος” προς τις διάφορες πιθανές αλλαγές, την ύπαρξη 
βαθμολόγησης ενώ ταυτόχρονα παρουσίαζε μια απλότητα που τον καθιστούσε 
εύκολο στη χρήση από μεγάλο αριθμό επαγγελματιών υγείας24. Επίσης άξιο 
αναφοράς είναι η επιμονή που έδειξε η ομάδα του Rockwood στη σύγκριση μεταξύ 
ατόμων της ίδιας χρονολογικής ηλικίας25. 

1.1.γ Ο δείκτης της ευπάθειας κατά το μοντέλο του Rockwood
Ο ακόλουθος δείκτης αξιολόγησης της ευπάθειας (Πίν. 3) περιλαμβάνει 9 σημεία 
εστίασης και μαζί με συμπληρωματικά εργαλεία αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκε 
στη δεύτερη φάση της “Canadian Study of Health and Ageing - CSHA” προς 
αξιολόγηση ενός μεγάλου αριθμού ασθενών29.

Πίνακας 3. Δείκτης βαθμολόγησης της ευπάθειας του ασθενούς σύμφωνα με τον K. Rock-
wood και τους επιστημονικούς συνεργάτες του στη μελέτη με τίτλο “Canadian Study of 
Health and Ageing”29.

Βαθμολόγηση Χαρακτηρισμός Επιπρόσθετα σχόλια

01
Σε αρκετά καλή 
φυσική κατάσταση

Άτομα που χαρακτηρίζονται ως δραστήρια, εύρωστα και αυτό-
παρακινούμενα. Υπάρχει προσκόλληση σε ένα σταθερό πρόγραμμα 
γυμναστικής29

02
Καλή φυσική 
κατάσταση

Άτομα που δεν παρουσιάζουν ενεργά συμπτώματα. Γυμνάζονται 
περιοδικά29

03 Καλή διαχείριση
Άτομα των οποίων τα σχετικά με την υγεία τους προβλήματα 
ελέγχονται με σωστό τρόπο αλλά πέρα από τη βάδιση δεν 
παρακολουθούν κάποια άλλη φυσική δραστηριότητα29

04 Ευάλωτα
Αν και ανεξάρτητα, οι καθημερινές δραστηριότητες των ατόμων 
αυτής της κατηγορίας, περιορίζονται από ποικίλα συμπτώματα. Συχνά 
σημάδια κόπωσης και παράπονα σχετικά με μειωμένο ρυθμό βάδισης29

05
Ήπιας μορφής 
ευπάθεια

Τα άτομα αυτής της κατηγορίας παρουσιάζουν μεγαλύτερη βραδύτητα 
στη βάδιση και χρειάζονται βοήθεια για την εκτέλεση κάποιων 
δραστηριοτήτων της καθημερινότητας29

06
Μέτριας μορφής 
ευπάθεια

Απαιτείται βοήθεια από συγγενή και μη για την εκτέλεση εξωτερικών 
δουλειών καθώς και μερικών δραστηριοτήτων μέσα στο σπίτι29

07 Σοβαρή ευπάθεια
Ολοκληρωτικά εξαρτώμενοι από συγγενείς (και μη) λόγω σωματικών 
αλλά και γνωστικών δυσλειτουργιών. Όχι μεγάλος κίνδυνος 
θνησιμότητας29
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08
Αρκετά σοβαρή 
ευπάθεια

Τα άτομα αυτής της κατηγορίας είναι ολοκληρωτικά εξαρτώμενα από 
άλλους, καθώς προσεγγίζουν το τέλος της ζωής τους. Ακόμα και η 
ανάρρωση από τυπικές ασθένειες είναι δύσκολη29

09
Σε τελικό στάδιο 
ασθένειας

Το προσδόκιμο ζωής είναι μικρότερο των έξι μηνών. Μεγάλος κίνδυνος 
θνησιμότητας29

Καλή φυσική κατάσταση - (02): Κάποιοι ασθενείς σε αυτή την κατηγορία 
ενδεχομένως να παραπονιούνται για προβλήματα με τη μνήμη τους χωρίς όμως 
την ύπαρξη αντικειμενικών στοιχείων/ελλειμμάτων25.

Ευάλωτα - (04): Οι περισσότεροι ασθενείς αυτής της κατηγορίας όταν ζητηθούν 
να αξιολογήσουν την κατάσταση της υγείας τους, θα δώσουν τον χαρακτηρισμό 
“καλή”. Σε περίπτωση ύπαρξης προβλημάτων μνήμης, αυτά αρχίζουν και έχουν 
κάποιον αντίκτυπο σε βασικές λειτουργίες, χωρίς όμως να θεωρείται ότι υπάρχει 
περίπτωση άνοιας - ακόμα και σε πρώιμο στάδιο. Το συγγενικό περιβάλλον 
του ασθενούς θα πει χαρακτηριστικά ότι το άτομο για το οποίο γίνεται λόγος 
παρουσιάζει μια γενική εικόνα απόσυρσης και πως χρειάζεται διαρκώς μια ώθηση25.

Μέτριας μορφής ευπάθεια - (06): Σε περίπτωση που κάποιο πρόβλημα με τη 
μνήμη προκαλέσει την εξάρτηση από άλλα άτομα για την εκτέλεση διάφορων 
δραστηριοτήτων της καθημερινότητας, συνήθως η πρόσφατη μνήμη θα υποστεί 
κάποια ζημιά, αφήνοντας ακέραιες τις αναμνήσεις παλαιών γεγονότων της ζωής25.

- Επιπρόσθετος σχολιασμός -

Η ύπαρξη μιας πληθώρας δεικτών που αποσκοπούν στην κατηγοριοποίηση της 
ευπάθειας μας δίνει μια αίσθηση σύγχυσης στον τομέα της υγείας σχετικώς με 
το θέμα της ευπάθειας24. Επίσης καθώς φαίνεται, η μέθοδος της συλλογής των 
ελαττωμάτων κατά Rockwood μπορεί να λαμβάνει την υποστήριξη μεγάλου 
αριθμού επαγγελματιών υγείας, δεν παύει όμως να θεωρείται χρονοβόρα 
διαδικασία24. 

1.2 Ορισμός της ηλικιακής ομάδας της τρίτης ηλικίας 
Η τρίτη ηλικία οριοθετείται από το εξηκοστό πέμπτο (65) έτος της ηλικίας ενός 
ανθρώπου και αποτελεί το τρίτο στάδιο της ζωής του (χαρακτηριζόμενο ως στάδιο 
“υποστροφής”) μετά το στάδιο της ανάπτυξης και της ωρίμανσης, έως το βιολογικό 
του θάνατο, όπου και ολοκληρώνεται30. Βέβαια η προσπάθεια να προσδιοριστεί η 
τρίτη ηλικία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως συμβατική και κυρίως μεθοδολογική 
καθώς σε παλαιότερα έτη το πεντηκοστό (50) έτος της ηλικίας αποτέλεσε την 
έναρξη της τρίτης ηλικίας. 

Κεφάλαιο 1: Το σύνδρομο της ευπάθειας στην τρίτη ηλικία
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1.2.α  Ο χαρακτηρισμός “community-dwelling”  
(“κατοικούν εντός της κοινότητας”)

Στην αγγλική βιβλιογραφία συναντάται αρκετά συχνά ο όρος “community-dwell-
ing”, ο οποίος χρησιμοποιείται για να περιγράψει τους ηλικιωμένους, πιθανά, 
ευπαθείς πάραυτα κοινωνικά ενεργούς ανθρώπους. Στο συγκεκριμένο ορισμό 
δύναται να δοθεί ο χαρακτηρισμός “πολυπαραγοντικός”, όπως άλλωστε δίνεται 
ήδη και στο σύνδρομο της ευπάθειας. Η γνώση γύρω από τις δραστηριότητες της 
καθημερινότητας των ηλικιωμένων είναι μεγάλης σημασίας, καθώς μας επιτρέπει 
να κατανοήσουμε την ψυχολογία αυτής της ηλικιακής ομάδας. Ταυτόχρονα θα μας 
βοηθήσει να “συλλάβουμε” καλύτερα την ιδέα της αναπηρίας που ενδεχομένως να 
αντιμετωπίζουν και η οποία τους “κρατά” μακριά από αυτές τις δραστηριότητες31. 
Κάθε μία από αυτές τις δραστηριότητες παίζει τον δικό της ξεχωριστό ρόλο στη 
δημιουργία ενός προφίλ που ταιριάζει σε έναν (κοινωνικά) ανεξάρτητο ηλικιωμένο31. 

Οι ηλικιωμένοι αυτοί λαμβάνουν μέρος σε ένα αριθμό διαφορετικών 
δραστηριοτήτων ως μέρος της καθημερινότητάς τους. Ακολουθούν κάποια 
παραδείγματα: 

•  Μετακίνηση - Για αγορές είτε επισκέψεις σε συγγενείς, γνωστούς, φίλους32.
•  Κοινωνικοποίηση - Ενδεχομένως, συμμετοχή σε διάφορες αθλητικές 

δραστηριότητες (π.χ. βάδιση, κάποιου είδους σπορ, ασκήσεις όντας μέλος σε 
ομάδα κ.λπ.)31.
•  Ενασχόληση με τον οικιακό χώρο - Μεγάλος αριθμός ηλικιωμένων ασχολείται 

τακτικά με την καθαριότητα του σπιτιού. Αν και οικείος, ο αναφερόμενος χώρος, 
ελλοχεύει μια πληθώρα κινδύνων που ενδεχομένως να οδηγήσουν σε δυσμενείς 
καταστάσεις όπως π.χ. μια πτώση και ακολούθως ένα πιθανό κάταγμα χαμηλής 
βίας (οστεοπορωτικό)31,32.
•  Συντήρηση άλλων μελών της οικογενείας - Παρατηρείται συνήθως, 

ηλικιωμένοι να υπερβαίνουν τα σωματικά καθώς και ψυχικά όριά τους με σκοπό 
την εξυπηρέτηση κάποιου μέλους της οικογενείας που ενδέχεται να αντιμετωπίζει 
με τη σειρά του προβλήματα υγείας31.
•  Εργασία - Σημαντικός αριθμός ηλικιωμένων συνεχίζουν την εργασία τους και μετα 

την ηλικία συνταξιοδότησης. Η συνέχιση της εργασίας, πέρα από αποτέλεσμα των 
δύσκολων οικονομικά καιρών που διανύουμε, συνδράμει κυρίως ψυχολογικά31. 
•  Επικοινωνία - Οι ηλικιωμένοι φαίνεται να χρησιμοποιούν σύγχρονα επιτεύγματα 

της τεχνολογίας π.χ. tablet, κινητό τηλέφωνο, Skype tm31. 
•  Παρακολούθηση τηλεόρασης ή διάβασμα - Σαν τρόπος ξεκούρασης-

ψυχαγωγίας31.
•  Προσωπική φροντίδα που αφορά την υγιεινή31.

Σύμφωνα με μια Αμερικάνικη μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2006, οι 
ηλικιωμένοι αφιερώνουν περίπου 11 ώρες από την καθημερινότητά τους στις 
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παραπάνω αναφερόμενες δραστηριότητες. Αυτό που φέρει μεγάλο ενδιαφέρον 
είναι το γεγονός ότι μεγαλύτερη συμμετοχή παρουσίαζαν οι νεαρότερες ηλικιακά 
ομάδες και πιο υγιείς31. 

1.3  Η “φθορά” που πλήττει το μυϊκό και το νευρικό 
σύστημα

Αν και αποτελεί μια συνεχή αναζήτηση για τον άνθρωπο η εύρεση μεθόδων να 
σταματήσει το χρόνο, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να τον επιβραδύνει. Ο 
χρόνος, το μόνο που είναι σίγουρο, είναι ότι θα αφήσει τα “σημάδια” του στο σώμα 
μας και με τον όρο σώμα αναφερόμαστε στην πληθώρα των “συστημάτων” που 
το οικοδομούν. Κάποιες από τις αλλαγές που συνοδεύουν το πέρασμα του χρόνου 
είναι εμφανείς ενώ άλλες όχι. 

1.3.α Μυϊκό σύστημα
Τα “σημάδια” του χρόνου, στα οποία έγινε προηγουμένως αναφορά, αργά ή 
γρήγορα θα γίνουν αντιληπτά και στο μυϊκό σύστημα. Μελέτες παρατήρησης 
(“Observational Studies”) που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν, “δείχνουν” 
πως η μυϊκή μάζα αλλά και η δύναμη λαμβάνουν τη μέγιστη “τιμή” τους, στο 
διάστημα μεταξύ της δεύτερης και της τέταρτης δεκαετίας της ζωής του ατόμου. 
Από το κομβικό αυτό σημείο και ύστερα, ακολουθεί μια πτωτική πορεία για τη μυϊκή 
δύναμη, η οποία γίνεται εντονότερη μετά το εξηκοστό έτος ηλικίας. Το φαινόμενο 
αυτό, “συνοδεύει” τον ηλικιωμένο και κατά την έβδομη αλλά και όγδοη δεκαετία 
της ζωής του. 

Οι αλλαγές που εντοπίζονται στο μυϊκό ιστό, συγκεντρωτικά, είναι οι ακόλουθες:

•  Μείωση των κινητικών μονάδων.
•  Μείωση της μυϊκής μάζας και δύναμης.
•  Μείωση του μεγέθους και του αριθμού των μυϊκών ινών.
•  Εξασθένηση στην ένωση των εγκάρσιων γεφυρών.

Ένας μεγάλος αριθμός μελετών έχει αναφερθεί εκτενώς στο μηχανισμό που είναι 
υπεύθυνος για την παρατηρούμενη μείωση μυϊκής μάζας και απώλεια ινών καθώς 
και μυϊκής λειτουργίας, ο οποίος είναι η μείωση του βαθμού σύνθεσης πρωτεϊνών 
στους σκελετικούς μυς33.

Οι αλλαγές αυτές που χαρακτηρίζουν τις διάφορες μυϊκές δομές, γίνονται καλύτερα 
αντιληπτές μέσα από τη λεπτομερή κλινική εξέταση του φυσικοθεραπευτή. Η 
εξέταση αυτή περιλαμβάνει κατ’ αρχάς την ψηλάφηση αλλά και μια πληθώρα 
ειδικών δοκιμασιών που “προσφέρει” πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με ιδιότητες 
όπως η μυϊκή δύναμη, η ελαστικότητα, η τάση κ.λ.π.

Κεφάλαιο 1: Το σύνδρομο της ευπάθειας στην τρίτη ηλικία
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1.3.β Νευρικό σύστημα
Όπως συμβαίνει με τις διάφορες μυϊκές ομάδες, έτσι και το κεντρικό νευρικό 
σύστημα αποτελούμενο από τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό, θα υποστεί μια 
σταδιακή αλλοίωση34-36. Με το γήρας εντοπίζονται τα ακόλουθα ελαττώματα στο 
νευρικό σύστημα του ασθενούς:

•  Μείωση του αριθμού των νευρώνων
•  Απώλεια του ελύτρου μυελίνης 
•  Μείωση του αριθμού των υποδοχέων
•  Απώλεια της μάζας του εγκεφάλου37 

1.4  Το στοιχείο των πτώσεων - συσχέτιση με την 
παρουσία ευπάθειας

Η ευπάθεια και οι πτώσεις μοιράζονται πολλά κοινά μεταξύ τους. Κυρίως λόγω του 
πολυπαραγοντικού τους χαρακτήρα και των πιθανών δυσμενών καταστάσεων με 
τις οποίες συνδέονται έκαστος38. Ως πτώση ορίζεται το γεγονός της απροσδόκητης 
μετάβασης από την όρθια, καθιστή ή οριζόντια θέση στο έδαφος, με υψομετρική 
διαφορά μεταξύ των δύο θέσεων μικρότερη του ενός μέτρου39,40. Σε αυτό το σημείο 
ο εκάστοτε επαγγελματίας υγείας έρχεται αντιμέτωπος με μια πρόκληση κατά την 
καθημερινή του κλινική πράξη: ενώ παρατηρείται ένας άξιος αναφοράς αριθμός 
ηλικιωμένων άνω του 65ου έτους ηλικίας, που έχουν την εμπειρία μίας 
πτώσης τον προηγηθείσα χρόνο41,42 οι περισσότεροι τείνουν να μη αναφέρουν 
τη συγκεκριμένη πτώση λόγω ότι ξεχάστηκε ή δε συνδυάστηκε με κάποιο 
σημαντικό -για τους ίδιους- τραυματισμό43. Γεγονός που ενισχύει τη σημασία 
και συνάμα την αναγκαιότητα της λήψης λεπτομερούς ιστορικού και αυτό γιατί οι 
πτώσεις στους ηλικιωμένους οδηγούν σε δυσμενείς καταστάσεις όπως οι ακόλουθες:

•  Σοβαρούς τραυματισμούς - σε ποσοστό 10-15%.
•  Κατάγματα - λύση της οστικής συνέχειας σε ποσοστό 5%.
•  Κατάγματα του ισχίου σε ποσοστό 1%44.

Υπάρχει μια πεποίθηση που θέλει τα περιστατικά των πτώσεων, εκδήλωση της 
πολυπλοκότητας που παρουσιάζει ο σταδιακός εκφυλισμός των διάφορων 
συστημάτων του ανθρώπινου σώματος και όχι απλά προοίμια της γενικευμένης 
κατάστασης45. 

- Επιπρόσθετος σχολιασμός -

α.  Από τον ορισμό των πτώσεων αποκλείστηκαν τα επεισόδια που ήταν αποτέλεσμα 
απώλειας συνειδήσεως, κάποιου είδους παράλυσης, εφαρμογής εξωτερικών 
δυνάμεων π.χ. εφαρμογή βίας, κρούση ενάντια σε ένα τοίχο ή οικιακό έπιπλο και 
τέλος κρίσης επιληψίας42-43.
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β.  Γύρω στο 1960 ο καθηγητής Isaacs χαρακτήρισε τις πτώσεις, την απώλεια 
βάρους, την ακράτεια, τη σύγχυση και τη γενικότερη αδυναμία επίτευξης ενός 
τρόπου ζωής που χαρακτηρίζεται από ευημερία ως “γηριατρικούς γίγαντες”46. 
Στη σημερινή βιβλιογραφία τα προαναφερθέντα διακριτά στοιχεία ενός ευπαθούς 
ηλικιωμένου βρίσκονται με την ονομασία “γηριατρικό σύνδρομο”. 

γ.  Τα ακόλουθα ιδρύματα: “The British Geriatrics Society”, “American Geriat-
rics Society”, “Australian Commission on Safety and Quality in Health Care”, 
“National Institute for Health and Clinical Excellence” έχουν εκδώσει οδηγίες 
σχετικά με την αντιμετώπιση των πτώσεων, δίνοντας την απαιτούμενη βαρύτητα 
στην πολυπαραγοντική αιτία ύπαρξης τους47-50. 

1.4.α Παράγοντες κινδύνου που οδηγούν σε πτώση 
Οι πτώσεις είναι άρτια συνδεδεμένες με το σύνδρομο της ευπάθειας - σε σημείο 
που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως σήμα κατατεθέν του γηριατρικού 
αυτού συνδρόμου38. Η αστάθεια που χαρακτηρίζει τη βάδιση, η μειωμένη όραση, η 
χορήγηση φαρμάκων όπως π.χ. αντικαταθλιπτικά (φάρμακα τα οποία χορηγούνται 
σε μεγάλο αριθμό ασθενών), μειωμένο γνωστικό επίπεδο, μυϊκή αδυναμία κ.ά. 
είναι μερικά στοιχεία που σκιαγραφούν το προφίλ ενός ευπαθούς ηλικιωμένου 
ασθενούς, την ίδια στιγμή που αποτελούν αίτια ύπαρξης πτώσεων51,52. 

Κεφάλαιο 1: Το σύνδρομο της ευπάθειας στην τρίτη ηλικία



Φυσιοθεραπευτική διαγνωστική προσέγγιση και 
αξιολόγηση
Είναι πολύ σημαντικό ο θεραπευτής να αντιμετωπίζει τον ασθενή με τον 
απαιτούμενο σεβασμό53. Ακόμα και σε περιπτώσεις που η διάγνωση είναι εμφανής, 
η πραγματοποίηση μιας λεπτομερούς εξέτασης θα οδηγήσει στη σωστή αξιολόγηση 
της υπάρχουσας κατάστασης, στην επιτυχή πρόγνωση της πορείας της, στη 
δημιουργία ενός σωστού θεραπευτικού πλάνου και στην αποφυγή λανθασμένης 
είτε βεβιασμένης εκτίμησης53. Επιθυμητή και συνάμα ιδιαιτέρως σημαντική, 
είναι η ερμηνεία του προβλήματος του ασθενούς από τον ίδιο53. Ακολουθώντας 
μια φυσιολογική πορεία, η φυσιοθεραπευτική αξιολόγηση αποτελείται από τις 
ακόλουθες δραστηριότητες: 

•  Παρατήρηση του ασθενούς, “δημιουργία” ενός φαινοτύπου, παρατήρηση της 
στάσης του σώματος.
•  Ψηλάφηση των συσχετιζόμενων οστικών δομών και μυϊκών ομάδων. Στην 

περίπτωση των μυών, “στοχεύουμε” στον καθορισμό της τονικότητας. Η 
αξιολόγηση ολοκληρώνεται με την εκτέλεση ειδικών κλινικών δοκιμασιών.
•  Αξιολόγηση του διαθέσιμου εύρους κίνησης των αρθρώσεων (Παθητικό & 

Ενεργητικό Εύρος Κίνησης).
•  Αξιολόγηση της μυϊκής δύναμης. Ο φυσιοθεραπευτής αξιολογεί τη δύναμη/

αντοχή των διαφόρων μυϊκών ομάδων.
•  Αξιολόγηση της μυϊκής ελαστικότητας. Αντίστοιχα ο φυσιοθεραπευτής αξιολογεί 

την ελαστικότητα των μυϊκών ομάδων.
•  Ανθρωπομετρήσεις. Αναφερόμαστε σε διαφόρους, μη-επεμβατικούς, τρόπους 

αξιολόγησης του μεγέθους, του σχήματος καθώς και της σύστασης του 
ανθρώπινου σώματος.
•  Αξιολόγηση της Ισορροπίας του ασθενούς. Ακολουθείται μια σειρά αξιολογήσεων, 

οι οποίες προσομοιάζουν καθημερινές δραστηριότητες. Ζητείται να ελεγχθεί 
εάν ο ασθενής, είναι ικανός να διατηρήσει την ισορροπία του κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης των προαναφερομένων αξιολογήσεων. 
•  Νευρολογική Αξιολόγηση. Η λήψη ενός λεπτομερούς ιστορικού μας βοηθά στην 

κατανόηση της πάθησης που ταλαιπωρεί τον ασθενή. Η Νευρολογική εξέταση 
μας βοηθά στον εντοπισμό του προβλήματος σχετικά με το κεντρικό είτε το 
περιφερικό νευρικό σύστημα.

2.1  Παρατήρηση του ασθενούς - ο φαινότυπος ενός 
ευπαθούς ηλικιωμένου ανθρώπου 

Η φυσιοθεραπευτική αξιολόγηση ξεκινάει (και θα πρέπει να ξεκινάει) με τη 
λεπτομερή παρατήρηση του σώματος, καθώς και των κινήσεων του ασθενούς53. Η 
παρατήρηση αυτή λαμβάνει χώρα από τη στιγμή που ο ασθενής θα εισέλθει στο 
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Κεφάλαιο 2Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση ευπαθών υπερηλίκων
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χώρο όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η εξέταση/συνεδρία (Εικ. 1)54. Στο σημείο 
αυτό της αξιολόγησης την προσοχή του εξεταστή “κεντρίζει” η στάση του σώματος. 
Ως στάση σώματος δύναται να χαρακτηριστεί η σύνθεση των θέσεων όλων των 
αρθρώσεων (του σώματος) σε οποιαδήποτε δεδομένη χρονική στιγμή55. Η στάση 
του σώματος μπορεί να εκφραστεί και στα πλαίσια της μυϊκής ισορροπίας55. 

Εικόνα 1. Η λήψη ενός 
λεπτομερούς ιστορικού 
είναι αρκετά σημαντική 
κατά την αξιολόγηση της 
ασθενούς. (Ανακτήθηκε από 
προσωπικό αρχείο).

 

2.1.α  Στάση του σώματος, αναφερόμενος πόνος και φυσιοθεραπευτική 
θεραπευτική παρέμβαση 

Οι παθολογικές καταστάσεις που συνοδεύονται από πόνο, ο οποίος σχετίζεται με 
λανθασμένους μηχανισμούς του σώματος είναι αρκετά συχνές και αφορούν μια 
πληθώρα ανατομικών περιοχών56-58. Σε σημείο μάλιστα που αποτελούν τον κύριο 
λόγο ύπαρξης αναπηρίας, το λεγόμενο “disability”59. 

Στη προσπάθειά μας να κατηγοριοποιήσουμε τις αναφερόμενες ως παθολογικές 
καταστάσεις του σώματος και το συσχετιζόμενο άλγος που συναντώνται στην 
καθημερινή κλινική πράξη οδηγούμαστε στην ακόλουθη σημαντική θέση: 

•  Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ασθενών που ενώ έχουν υιοθετήσει μια μη-
σωστή στάση σώματος, αυτή δεν εκφράζεται με συμπτώματα πόνου59,

   την ίδια στιγμή που,
•  Υπάρχουν ασθενείς που με σωστή στάση σώματος ή ενδεχομένως ένα 

φαινομενικώς ήπιας μορφής σχετικό ελάττωμα παρουσιάζουν περιπτώσεις 
μηχανικής και μυϊκής καταπόνησης59.

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα “πορευόμαστε” προς τη σταδιακή 
σύλληψη μιας μεγαλύτερης και πιο δυναμικής “εικόνας” σχετικά με τη στάση 
σώματος και τον αναφερόμενο πόνο, η οποία δίνει εξαιρετική σημασία στην 
ύπαρξη κίνησης και υποδηλώνει πως η απουσία κίνησης λόγω μειωμένου μυϊκού 
μήκους και όχι λανθασμένης ευθυγράμμισης, είναι το κλειδί της όλης υπόθεσης59. 

Κεφάλαιο 2: Φυσιοθεραπευτική διαγνωστική προσέγγιση και αξιολόγηση
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Συνήθως συναντάται η ανάγκη για ακινητοποίηση στα πλαίσια της προσπάθειας 
επίτευξης μιας κατάστασης που χαρακτηρίζεται από απουσία πόνου59. Το 
ανθρώπινο σώμα όμως είναι κατασκευασμένο να κινείται και όχι να υπολείπεται 
της κίνησης που το καθιστούν ανεξάρτητο. Δεδομένης αυτής της δήλωσης 
διαπιστώνεται η παρουσία δυσκαμψίας των ιστών μετά από την παρατεταμένη 
έλλειψη κίνησης59. Ως επαγγελματίες υγείας, φυσιοθεραπευτές, καλούμαστε να 
εξηγήσουμε και να καθοδηγήσουμε τον ασθενή στο “ταξίδι” μετάβασης από την 
ακινησία στη φυσιολογική κίνηση, χωρίς έντονες ενοχλήσεις, καθώς και να τον 
ωθήσουμε να απαλλαγεί από εξοπλισμούς όπως π.χ. υποστηρικτές πλάτης, που δε 
θα τον ωφελήσουν . Αντιθέτως θα καταλήξουν να “τρέφουν” μια υποβόσκουσα 
παθολογική κατάσταση χαρακτηριζόμενη από μυϊκή αδυναμία και άλλες μη-
επιθυμητές καταστάσεις, οι οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 459. 

Λανθασμένη ευθυγράμμιση θα οδηγήσει σε υπερβολική καταπόνηση στα κόκκαλα, στις αρθρώσεις, 
στους συνδέσμους και στις μυϊκές ομάδες

Η θέση της άρθρωσης υποδηλώνει ποιος μυς είναι επιμήκης και ποίος είναι βραχύς

Σε περίπτωση συνήθους στάσης σώματος υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της ευθυγράμμισης και των 
ευρημάτων από τις διάφορες μυϊκές αξιολογήσεις
Σε περίπτωση μυϊκής βράχυνσης παρατηρείται μικρή απόσταση μεταξύ μυϊκής έκφυσης και κατάφυσης
Προσαρμοστική βράχυνση ενδέχεται να παρουσιαστεί σε μυϊκές ομάδες που παραμένουν σε αντίστοιχη θέση
Η μυϊκή αδυναμία επιτρέπει τον διαχωρισμό της μυϊκής έκφυσης από την κατάφυση
Αδυναμία διάτασης μπορεί να εμφανιστεί σε κάποιο μυ, ο οποίος παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα σε 
επιμήκη θέση

Πίνακας 4. Συμπληρωματικά σχόλια γύρω από την υιοθέτηση ενός λανθασμένου 
προτύπου στάσης σώματος55,59.

2.1.β Η διαδικασία της αξιολόγησης
Η αξιολόγηση της στάσης του σώματος του ασθενούς, είναι έτσι σχεδιασμένη 
ώστε να επιτρέπει σε οποιονδήποτε επαγγελματία υγείας να “προχωρήσει” στην 
εκτέλεσή της, ανεξάρτητα του χώρου και του εξοπλισμού που διαθέτει55,59. 

Με τον όρο “σταθερή θέση” αναφερόμαστε στη θέση που αποτελεί μέτρο 
σύγκρισης για τα ευρήματα του εκάστοτε εξεταστή. Στην οποία, η σπονδυλική 
στήλη εμφανίζει τρείς σε αριθμό κυρτότητες - δυο λορδώσεις στην αυχενική 
και στην οσφυϊκή μοίρα και μια κύφωση στη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής 
στήλης59. Τα οστά της λεκάνης πρέπει να υιοθετούν μια θέση που απέχει τελείως 
από πιθανές πρόσθιες, οπίσθιες ή πλευρικές μετατοπίσεις (“posterior-anterior-lat-
eral tilt” αντίστοιχα) και κατά συνέπεια θα συμπαρασύρουν την κοιλιακή χώρα, τον 
υπόλοιπο κορμό καθώς και τα κάτω άκρα σε μια αρμονική ευθυγράμμιση59. Από 
τα οστά των κάτω άκρων αναζητούμε σωστή τοποθέτηση ώστε να επιτυγχάνεται 
αντίστοιχα σωστή κατανομή του βάρους59. Οδεύοντας προς την κεφαλή, το στέρνο 
καθώς και η ανώτερη περιοχή του κορμού επιτρέπεται η ομαλή λειτουργία των 
οργάνων του αναπνευστικού και καρδιακού συστήματος59. 
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2.1.γ Η “Plumb Line”
Η λεγόμενη “plumb line” (“νήμα της στάθμης” σε ελεύθερη μετάφραση) αποτελεί 
ένα πολύτιμο βοήθημα στην αξιολόγηση (φυσιοθεραπευτική και μη-) καθώς 
κυριολεκτικά και μεταφορικά αποτελεί μια “γραμμή αναφοράς” για το σώμα του 
ασθενούς. Πέρα από τον τομέα της υγείας η “plumb line” χρησιμοποιείτε στις 
οικοδομικές/κατασκευαστικές διεργασίες καθώς προσδίδει καθετότητα (π.χ. σε 
εργασίες που σχετίζονται με τοίχους ή γενικώς την ανάγκη ύπαρξης σωστού 
υπολογισμού). Το ιδιαίτερο αυτό χαρακτηριστικό μεταφέρθηκε στον τομέα της 
φυσιοθεραπευτικής αξιολόγησης και χρησιμοποιείται πλέον καθολικά. Στην 
εφαρμογή του το βαρίδιο κρεμιέται από ένα σημείο πάνω από την κεφαλή του 
ασθενούς και ο σπάγκος τεντώνεται. Έτσι το βαρίδι φθάνει στην τελική του θέση, 
το λεγόμενο “σταθερό σημείο” (“fixed point”). Από τη στιγμή που θα τοποθετηθεί 
το βαρίδιο ξεκινάει η αξιολόγηση εντοπίζοντας την απόκλιση που παρουσιάζει το 
σημείο του σώματος που εξετάζουμε, σε σχέση με το σπάγκο. Με τη χρήση της 
“plumb line” εξετάζουμε την οπίσθια και την πλευρική όψη του ασθενούς, ενώ 
αποφεύγουμε την πρόσθια - λόγω του ότι ο ασθενής “χρησιμοποιεί” την “plumb 
line” και επηρεάζει ως ένα βαθμό την στάση του σώματος59. 

Συγκεντρωτικά τα σημεία για την σωστή τοποθέτηση της “plumb line” 
παρουσιάζονται στους Πίνακες 5, 6: 

Πλευρική Όψη (“Lateral View”)

Ελαφρώς πρόσθια του έξω σφυρού

Ελαφρώς πρόσθια του άξονα της άρθρωσης του γόνατος
Ελαφρώς οπίσθια του άξονα της άρθρωσης του ισχίου
Σώματα των οσφυϊκών σπονδύλων (Ο1-Ο5)
Γληνοβραχιόνια άρθρωση
Σώματα των αυχενικών σπονδύλων (Α1-Α7)
Έξω Ακουστικός Πόρος (“External Auditory Meatus”)
Ελαφρώς οπίσθια της κορυφής της στεφανιαίας ραφής

Πίνακας 5. Η σωστή τοποθέτηση της “plumb line” κατά την εξέταση της πλευρικής όψης59.

Μετωπιαίο Επίπεδο (“Coronal Plane”)

Ανάμεσα στα τακούνια

Ανάμεσα στα κάτω άκρα
Στη διάμεσο γραμμή της λεκάνης
Σπονδυλική Στήλη
Στέρνο
Στη διάμεσο γραμμή του κρανίου

Πίνακας 6. Η σωστή τοποθέτηση της “plumb line” κατά την εξέταση του μετωπιαίου 
επιπέδου59.

Κεφάλαιο 2: Φυσιοθεραπευτική διαγνωστική προσέγγιση και αξιολόγηση
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Προφανώς αυτό δεν απαγορεύει σε κάποιον εξεταστή να χρησιμοποιήσει κάποια 
εφόδια στην αξιολόγησή του για επίτευξη μεγαλύτερης αντικειμενικότητας. Μερικά 
από αυτά παρουσιάζονται ακολούθως:

“Posture Boards”: Τα λεγόμενα “posture boards” (σανίδα ισορροπίας σε 
ελεύθερη μετάφραση) είναι φορητά βοηθήματα για τον έλεγχο ύπαρξης καθώς και 
την αξιολόγηση της ευθυγράμμισης του σώματος. Πάνω στη σανίδα βρίσκονται 
σχεδιασμένες πατημασιές οι οποίες υποδεικνύουν στον ασθενή που πρέπει να 
τοποθετεί τα πόδια του κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Ενδεχομένως κάποιος θα 
μπορούσε να σχεδιάσει τις πατούσες και στο πάτωμα , απλώς οι σανίδες ισορροπίας 
προσφέρουν την δυνατότητα εύκολης μεταφοράς59. 

“Αναδιπλώμενος Χάρακας”: Χρησιμοποιείτε κατά τον υπολογισμό της διαφοράς 
του επιπέδου στο οποίο βρίσκεται η κάθε οπίσθια λαγόνια άκανθα. Βέβαια, αν και 
δεν αποτελεί την καλύτερη μέθοδο για αυτό, επιτρέπει και τον υπολογισμό της 
πιθανής διαφοράς στο επίπεδο της ανατομικής περιοχής των ώμων - συνήθως 
προτιμάται για το σκοπό αυτό ένα φόντο με τετράγωνα59.

“Κατάλληλος Ρουχισμός”: Ο ρουχισμός που επιλέγει ο ασθενής είναι μέγιστης 
σημασίας για την επιτυχημένη παρατήρηση του σώματος της. Η χρήση ενός ρούχου 
στη προσέγγιση του μαγιό που επιλέγουμε κατά τους καλοκαιρινού μήνες είναι 
η ιδανική. Συγκεκριμένα, στην Αγγλική βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται οι όροι 
“two-piece bathing suit” και “swim trunks” για γυναίκες και άντρες αντίστοιχα. 
Σε περίπτωση που η αξιολόγηση πραγματοποιηθεί σε ένα νοσοκομειακό χώρο, 
τότε η επιλογή ενός κατάλληλου τρόπου ένδυσης είναι πιο εύκολος (επιλογή 
νοσοκομειακών ποδιών). Καθώς ιδιαίτερη σημασία έχει η γνώση του μη-
κατάλληλου ρουχισμού, αυτά που αποφεύγονται δια ροπάλου, καθώς καθιστούν 
την αξιολόγηση πιο δύσκολη για τον εξεταστή στη διεκπεραίωση και πιο μη-
αντικειμενική είναι τα “gym suits”59.

“Μολύβι Σήμανσης”: Χρησιμοποιείται ώστε να σημάνει την θέση των σπονδυλικών 
σωμάτων. Συγκεκριμένα ο εξεταστής σημειώνει ελαφρώς τις ακανθώδεις 
αποφύσεις των σπονδύλων, με σκοπό να ελέγξει την πλάγια απόκλιση. Αυτό 
που είναι ιδιαιτέρως σημαντικό είναι να σεβόμαστε τον εξεταζόμενο και να μην 
γράφουμε άσκοπα πάνω του59. 

“Μεζούρα”: Η συγκεκριμένη μεζούρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τον 
υπολογισμό του μήκους του κάτω άκρους ή ενδεχομένως της κάμψης προς 
τα μπροστά που πραγματοποιεί ο ασθενής με σκοπό τα δάκτυλα των χεριών 
να πιάσουν το έδαφος59. Βέβαια η μεζούρα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο και για 
άλλες ανθρωπομετρικές μετρήσεις, κάποιες από τις οποίες δεν αναφέρονται στην 
παρούσα βιβλιογραφία.
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2.2 Ανάλυση της βάδισης
2.2.α Ορισμός της βάδισης
Με τον όρο “βάδιση” γίνεται η προσπάθεια περιγραφής, της ιδιαίτερης διαδικασίας 
που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, οριζόντιας μεταφοράς του κέντρου βάρους μέσα 
στο χώρο60 με τη χρήση των δύο κάτω άκρων και έχει ως απώτερο σκοπό πέρα 
από τη μετακίνηση και την ύπαρξη σταθερότητας60,61. 

Η βάδιση είναι μια αρκετά περίπλοκη διαδικασία που διακρίνεται σε περιόδους 
φόρτισης και αποφόρτισης των κάτω άκρων62,63. Αξιολογώντας λεπτομερώς τον 
τρόπο καθώς και την ταχύτητα βάδισης ενός ατόμου, “λαμβάνουμε” ιδιαίτερης 
σημασίας στοιχεία γύρω από τη λειτουργία αλλά και τη συνεισφορά του κάθε 
ανατομικού τμήματος του σώματος του61,64.

2.2.β Κύκλος διασκελισμού
Ως “κύκλος διασκελισμού”, το λεγόμενο “Gait Cycle”, ορίζεται ένα μοτίβο 
επαναληπτικών κινήσεων65. Η εκτέλεση αυτών των επαναληπτικών κινήσεων, 
γίνεται λόγω διαφόρων βιοχημικών και μη διεργασιών που συμβαίνουν στο 
ανθρώπινο σώμα και με τη σειρά τους “τονίζουν” την αρμονική συνεργασία του 
νευρικού και του μυοσκελετικού συστήματος.

Πριν ξεκινήσουμε μια αναλυτικότερη ανάλυση του κύκλου διασκελισμού, θα ήταν 
προτιμότερο να περιγράψουμε κάποιους ιδιαίτερα σημαντικούς ορισμούς. 

Βήμα: Κατά τη βάδισή μας, λέμε ότι πραγματοποιούμε βήματα. Για την ακρίβεια, 
ως βήμα ορίζεται το χρονικό διάστημα από την αρχική επαφή του άκρου ποδός 
(και συγκεκριμένα της περιοχής της πτέρνας) με το επίπεδο όπου γίνεται η βάδιση, 
μέχρι την αρχική επαφή του αντίθετου ποδιού. 

Δρασκελιά: Η λεγόμενη δρασκελιά, “ξεκινάει” με την αρχική επαφή του ενός 
ποδιού και ολοκληρώνεται με την επόμενη αρχική φάση του ίδιου ποδιού. 

Συμπερασματικά, μπορούμε να καταλήξουμε πως η δρασκελιά “περιλαμβάνει” δύο 
επιμέρους βήματα. 

Έχοντας κατανοήσει τους προαναφερόμενους όρους, “προχωρούμε” στην 
αναλυτική περιγραφή βάδισης, και συγκεκριμένα του κύκλου διασκελισμού. 
Φέροντας στο μυαλό την εικόνα ενός ανθρώπου που βαδίζει με ήρεμο σχετικά 
ρυθμό, διαπιστώνουμε πως ο κύκλος διασκελισμού, δύναται να εκφραστεί σε τοις 
εκατό ποσοστά. Για του λόγου το αληθές, θα αποδίδαμε το 60% της συνολικής 
διαδικασίας στη λεγόμενη φάση στήριξης του σκέλους και το υπολειπόμενο 40% 
στη φάση αιώρησης65. Πρόκειται στη συνέχεια, να αναλυθεί μια διαδικασία που 
χαρακτηρίζεται ούτως ή άλλως από μια σημαντική πολυπλοκότητα. Προς αποφυγή 
παρανοήσεων, ότι περιγράφεται στη συνέχεια αφορά το ένα πόδι π.χ. το δεξί. 

Κεφάλαιο 2: Φυσιοθεραπευτική διαγνωστική προσέγγιση και αξιολόγηση
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Πιθανή αναφορά στο αντίθετο πόδι θα υπάρχει στη συνέχεια του κειμένου, όμως 
ως αναγνώστες επικεντρωνόμαστε για την ώρα στο δεξί. 

Άρα, στο σημείο αυτό μπορούμε να πούμε πως, το πόδι περιγράφεται πάντα από 
δύο καταστάσεις - φάσεις: Τη φάση στήριξης, και τη φάση αιώρησης. Η πρώτη 
αφορά το πόδι όταν αυτό βρίσκεται σε επαφή με το δάπεδο ενώ η δεύτερη όταν 
αυτό αιωρείται. Κάθε μια από αυτές τις φάσεις, διαθέτει κάποιες υπο-κατηγορίες

Ας “πάρουμε” τώρα τη στάση στήριξης (“Stance Phase”), ώστε να εξετάσουμε 
βήμα προς βήμα τις διάφορες επιμέρους διεργασίες που έχει να επιτελέσει το κάτω 
άκρο, κατά τη βάδιση:

•  Αρχική Επαφή (“Heel Strike”) - Με το λεγόμενο “Heel Strike” (ή ενδεχομένως 
“Initial Contact” όπως μπορεί επίσης να βρεθεί στη βιβλιογραφία), το πόδι πρέπει 
να δεχθεί το βάρος του υπόλοιπου σώματος. Για το λόγο αυτό, η διαδικασία που 
περιγράφεται λαμβάνει τον ιδιαίτερο χαρακτηρισμό “Loading Response”, και 
αποτελεί το 10% του συνολικού κύκλου διασκελισμού65.

Το “Loading Response”, ολοκληρώνεται μόλις το δεξί πόδι έρθει σε πλήρη επαφή 
με το δάπεδο, ενώ το αντίθετο πόδι “ξεκινάει” να απομακρύνεται από το επίπεδο. 
Λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία πληροφορία, καταλαβαίνουμε πως σε αυτή τη 
φάση το σώμα εκτελεί μονοποδική στήριξη65. 

Την ολοκλήρωση του “Loading Response” θα διαδεχθεί η λεγόμενη φάση 
ημί-στήριξης (“Mid Stance”), η οποία αποτελεί το 30% του συνολικού κύκλου 
διασκελισμού. Στο σημείο αυτό, λαμβάνει χώρα η έναρξη της διαδικασίας “Heel 
Off”. Με τον όρο “Heel Off”, περιγράφεται η απομάκρυνση του δεξιού ποδιού από 
το έδαφος. Ταυτόχρονα, το αντίθετο πόδι πραγματοποιεί την “αρχική επαφή” (που 
αναφέραμε προηγουμένως) με το έδαφος, ολοκληρώνοντας την “Mid Stance” και 
δίνοντας το έναυσμα στη τερματική φάση (“Terminal Stance”) του διασκελισμού 
(50% του συνολικού κύκλου διασκελισμού)65. 

Το αριστερό πόδι, πραγματοποιεί πλήρη επαφή πλέον με το δάπεδο ενώ το δεξί 
ξεκινάει να αιωρείται. Η φάση αυτή ονομάζεται προ-αιώρησης (“pre-swing”) και 
αντικατοπτρίζει το 60% του κύκλου διασκελισμού65.

Στο σημείο αυτό η φάση στήριξης έχει ολοκληρωθεί και ξεκινάει η φάση αιώρησης. 
Η φάση αιώρησης, αποτελείται από τρείς επιμέρους φάσεις: 

•  Την αρχική αιώρηση (“Initial Swing”) - Η οποία ξεκινάει με την απομάκρυνση του 
ποδιού από το έδαφος και ολοκληρώνεται στο σημείο όπου και τα δύο πόδια 
βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο (“Feet Adjacent”). Η αρχική αιώρηση, αποτελεί 
το 70% του συνολικού κύκλου διασκελισμού.
•  Μέση αιώρηση (“Mid Swing”) - Είναι αρκετά σύντομη σε διάρκεια και 

ολοκληρώνεται στο σημείο όπου οι κνήμες των δύο άκρων είναι κάθετες προς 
το έδαφος. 87% του συνολικού κύκλου διασκελισμού.
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•  Τελική Αιώρηση (“Terminal Swing”) - Ολοκληρώνεται, και μαζί της και ο κύκλος 
διασκελισμού, με την αρχική επαφή του δεξιού ποδιού65. 

2.2.γ  Κλινική αξιολόγηση της βάδισης - Ανάλυση του κύκλου 
διασκελισμού 

“Δεδομένου ότι ο μέσος άνθρωπος εκτελεί καθημερινά 5000-15000 βήματα, 
υπολογίζεται ότι πραγματοποιεί συνολικά 2-5 εκατομμύρια ανά έτος.  

Διανύει κατά μέσο όρο δηλαδή 27.000 km, όσο είναι περίπου ένας γύρος της γης”63 

Τρόπος διεξαγωγής της αξιολόγησης βάδισης

Συνήθως προτιμάται η απουσία υποδημάτων από πλευράς του ασθενούς - για 
επίτευξη καλύτερης ιδιοδεκτικότητας. Κατά τη διάρκεια της “βόλτας” που κάνει ο 
ασθενής, ο εξεταστής καλείται να παρατηρήσει τα ακόλουθα: 

•  Συμμετρία 
•  Κομψότητα και αρμονία στη κίνηση
•  Ύπαρξη αυτοπεποίθησης από πλευράς ασθενούς κατά τη βάδιση
•  Ταχύτητα βάδισης
•  Κίνηση άνω άκρων και κορμού (“synkinesis”) 
•  Κίνηση της λεκάνης66 

- Επιπρόσθετος σχολιασμός -

α.  Ένας φυσιολογικός ρυθμός βάδισης, βασίζεται κυρίως στην αρμονική λειτουργία των 
κάτω άκρων. Τα άνω άκρα και η ευρύτερη περιοχή του κορμού παρέχουν σταθερότητα 
και ισορροπία κατά την εκτέλεση της κίνησης. Καθώς η ταχύτητα αυξάνεται, η βάδιση 
τώρα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα άνω άκρα και τον κορμό για τα στοιχεία 
της μεταφοράς της ισορροπίας και της σταθερότητας, χωρίς όμως να υποβαθμίζεται 
η λειτουργία και η σημασία των κάτω άκρων - τα οποία πραγματοποιούν κίνηση 
μεγαλύτερου εύρους αρχόμενη από “μεγαλύτερη” μυϊκή λειτουργία66 

β.  Θα ήταν επιθυμητό, κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αξιολόγησης 
της βάδισης του ασθενούς, η ερμηνεία των ποσοτικών αποτελεσμάτων που 
έχουν συγκεντρωθεί να πραγματοποιείται από μια επιστημονική ομάδα που 
αποτελείται από π.χ. ιατρούς, φυσιοθεραπευτές κ.λπ. και είναι εξοικειωμένοι 
τόσο με τη φυσιολογική όσο και με τη παθολογική βάδιση66. 

2.3  Ψηλάφηση των μυϊκών ομάδων για καθορισμό της 
τονικότητας / Εκτέλεση ειδικών δοκιμασιών

Ως ψηλάφηση ορίζεται η διαδικασία εναπόθεσης των δακτύλων σε μια επιφάνεια 
του σώματος , εφαρμόζοντας ελαφριά πίεση, με απώτερο σκοπό τον προσδιορισμό 

Κεφάλαιο 2: Φυσιοθεραπευτική διαγνωστική προσέγγιση και αξιολόγηση
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της κατάστασης των υποκείμενων ανατομικών περιοχών (Εικ. 2)67. Η ψηλάφηση 
αποτελεί μια υψίστης σημασίας ικανότητα του φυσικοθεραπευτή, τόσο για τη 
διαδικασία της αξιολόγησης όσο και για τη θεραπευτική παρέμβαση67,68. Συνήθως, 
λανθασμένα βεβαίως, η διαδικασία της ψηλάφησης συσχετίζεται αποκλειστικά με 
ορθοπεδική ή φυσιοθεραπευτική αξιολόγηση. Η ψηλάφηση αποτελεί μια τεχνική, 
από την οποία σταχυολογούνται σημαντικότατες πληροφορίες, γι αυτό καλό θα 
ήταν να πραγματοποιείται από όλους του επαγγελματίες υγείας.

  

Εικόνα 2. Γραφική απεικόνιση της 
διαδικασίας της ψηλάφησης. (Ανακτήθηκε 
από προσωπικό αρχείο).

 

Η ψηλάφηση για πολλούς φυσικοθεραπευτές αποτελεί μια μορφή τέχνης67, που 
αποζητά, και ενδεχομένως θα μπορούσε να ειπωθεί πως απαιτεί άριστη γνώση της 
ανατομικής του ανθρωπίνου σώματος και εξάσκηση σε διαφορετικά σώματα59,67,68. Η 
διαδικασία της ψηλάφησης χαρακτηρίζεται από αμφίδρομη σχέση μεταξύ ασθενούς 
και θεραπευτή. Γεγονός που αποδεικνύεται από την ικανότητα του ασθενούς να 
διαισθανθεί την πιθανή έλλειψη σιγουριάς στο άγγιγμα του εξεταστή67. Ο λόγος 
που η ψηλάφηση είναι σημαντική είναι τόσο όμορφα απλός που συνήθως δεν του 
δίνεται η απαιτούμενη προσοχή. Τα χέρια μας, έχουν τη δυνατότητα να “δουν” με 
ένα διαφορετικό τρόπο αυτά που τα μάτια μας αδυνατούν ή ενδεχομένως άθελά 
μας προσπερνούν67. 

2.3.α Κλινική ψηλάφηση των άνω άκρων 
Κατά την αρχική θέση ψηλάφησης των άνω άκρων, ο ασθενής βρίσκεται καθήμενος 
ενώ ο εξεταστής βρίσκεται πίσω από αυτόν, όρθιος. Διατηρώντας αυτή τη θέση, ο 
εξεταστής δύναται να αξιολογήσει τα ακόλουθα: 

•  Θερμότητα της ανατομικής περιοχής που εξετάζεται.
•  Ύπαρξη παθολογικής διόγκωσης.
•  Παρούσα ευαισθησία κατά τη ψηλάφηση.
•  Παράδοξη κινητικότητα και
•  Πιθανούς κριγμούς54.
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Παρατίθεται ο Πίνακας 8 με λεπτομερή αναφορά των διάφορων οστικών 
ανατομικών δομών του άνω άκρου και σχόλια σχετικά με την ψηλάφησή τους:

Πίνακας 8. Παρουσίαση της μεθόδου ψηλάφησης της περιοχής των άνω άκρων.

Ανατομική δομή Τοποθεσία Σχόλια-Διαδικασία ψηλάφησης

Στερνοκλειδική 
άρθρωση 
(L Articulations 
Sternocostales)

Εντοπίζεται εξωτερικά και ύπερθεν του 
έξω χείλους του στέρνου69 

Ο εξεταστής πραγματοποιεί ταυτόχρονη 
ψηλάφηση αμφοτέρως για συγκριτικούς λόγους. 
Πιθανή ύπαρξη ασυμμετρίας είναι αποτέλεσμα 
εξαρθρήματος54 

Κλείδα (L Clavicula)
Οστική δομή, η οποία αρθρώνεται 
εσωτερικά με το στέρνο και εξωτερικά 
με το ακρώμιο της ωμοπλάτης69

Η ψηλάφηση πραγματοποιείται σε όλο το μήκος 
του οστού, με κατεύθυνση από έσω προς τα έξω54

Κορακοειδής 
απόφυση 
(L Processus 
Coracoideus)

Ανατομική δομή που φαντάζει ως 
άγκιστρο. Εντοπίζεται κάτωθεν του έξω 
τμήματος του οστού της κλειδός69

Η σχετική ψηλάφηση εκτελείται χρησιμοποιώντας 
τον δείκτη, 1,5 εκατοστά περιφερικά από το 
μέγιστο κοίλωμα της κλειδός. Το άκρο και η έσω 
επιφάνεια της απόφυσης είναι ψηλαφητά54

Ακρωμιοκλειδική 
άρθρωση 
(L Articulatio 
Acromioclavicularis)

Άρθρωση που εντοπίζεται μεταξύ της 
έσω επιφάνειας του ακρωμίου και 
το ακρωμιακό “τέλος” του οστού της 
κλείδας69

Εντοπίζεται κατά την ολοκλήρωση της 
ψηλάφησης της κλείδας με κατεύθυνση προς 
τα έξω. Παρουσία ευαισθησίας κατά την 
ψηλάφηση σε περιπτώσεις ύπαρξης αρθρίτιδας ή 
εξαρθρήματος54

Ακρώμιο 
(L Acromion)

Πρόκειται για ανατομική δομή που 
βρίσκεται στην άκανθα του οστού της 
ωμοπλάτης. Μαζί με τη συνεισφορά της 
κλείδας, σχηματίζει την ακρωμιοκλειδική 
άρθρωση69

Η ψηλάφηση χαρακτηρίζεται παρόμοια αυτής που 
εκτελείται για την ακρωμιοκλειδική άρθρωση54

Αύλακα του 
δικεφάλου 
βραχιονίου 

Εντοπίζεται μπροστά και προς το 
εσωτερικό του μείζονος βραχιονίου 
ογκώματος69

Για να καταστεί πιο εύκολη η ψηλάφησή του, 
ο εξεταστής τοποθετεί το βραχιόνιο σε θέση 
έξω στροφής. Χρειάζεται αποφυγή εφαρμογής 
υπερβολικής πίεσης. Αντιθέτως οδηγούμαστε 
στην ύπαρξη ερεθισμού του τένοντα της μακράς 
κεφαλής του δικεφάλου βραχιονίου54 

Ωμοπλατιαία 
άκανθα (L Spina 
Scapulae)

Βρίσκεται στην οπίσθια επιφάνεια του 
οστού της ωμοπλάτης, την οποία χωρίζει 
σε δύο βοθρία69

Η ψηλάφηση πραγματοποιείται στο οπίσθιο τμήμα 
της περιοχής του ώμου54

Σπονδυλικό χείλος 
ωμοπλάτης

Εντοπίζεται στην ευρεία έκταση από τον 
δεύτερο έως τον έβδομο της θωρακικής 
μοίρας της σπονδυλικής στήλης69

Η ψηλάφηση δεν αποτελεί κάποιου είδους 
δυσκολία για τον εξεταστή. Ψηλαφάτε σε όλο το 
μήκος του54

Ωλέκρανο
(L Olecranon)

Οστική προεξοχή που βρίσκεται στο 
οπίσθιο τμήμα της άρθρωσης του 
αγκώνα69

Η συγκεκριμένη οστική προεξοχή δεν ταλαιπωρεί 
καθόλου κατά την ψηλάφηση, η οποία γίνεται 
πιο εύκολα εάν ο αγκώνας βρίσκεται σε θέση 
κάμψης54

Κεφάλαιο 2: Φυσιοθεραπευτική διαγνωστική προσέγγιση και αξιολόγηση



21

Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση ευπαθών υπερηλίκων: Δ. Νικολάου

Ανατομική δομή Τοποθεσία Σχόλια-Διαδικασία ψηλάφησης

Κεφαλή της 
κερκίδας

Βρίσκεται 2.5 εκατοστά περιφερικά του 
έξω επικονδύλου69

Η ψηλάφηση πραγματοποιείται με τον αγκώνα 
σε κάμψη 90ο και τον βραχίονα να παρουσιάζει 
μικρή απαγωγή (σε συνδυασμό με εκτέλεση 
προοδευτικού πρηνισμού και υπτιασμού)54

Στυλοειδής 
απόφυση της 
κερκίδας

-
Ψηλαφάται στην εξωτερική επιφάνεια της 
κερκιδικής πλευράς της άρθρωσης του καρπού54

Ανατομική 
ταμπακοθήκη

Βρίσκεται περιφερικά και ραχιαία της 
στυλοειδούς απόφυσης της κερκίδας69

Για να ψηλαφηθεί η περιοχή με μεγαλύτερη 
ευκολία, τοποθετούμε τον αντίχειρα σε απαγωγή 
και έκταση54

Μετά τη ψηλάφηση των βασικών οστών που παρουσιάστηκαν στον Πίνακα 8, ο 
εξεταστής “προχωράει” στη ψηλάφηση των οκτώ σε αριθμό καρπιαίων οστών54. 
Τα καρπιαία οστά σχηματίζουν δύο ανατομικούς στοίχους, όπου ο καθένας 
περιλαμβάνει τέσσερα οστά:

Πρώτος στοίχος - πλησίον της πηχεοκαρπικής (με φορά από το κερκιδικό χείλος 
προς το ωλένιο):

•  Σκαφοειδές (L os scaphoideum / os naviculare manus)
•  Μηνοειδές (L os lunatum)
•  Πυραμοειδές (L os triquetrum/ os pyramidale / os triangulare)
•  Πισοειδές (L os pisiforme) 

Δεύτερος στοίχος (ξανά με φορά από το κερκιδικό χείλος προς το ωλένιο):

•  Μείζον πολύγωνο (L os trapezium / os multangulum majus)
•  Ελάσσον πολύγωνο (L os trapezoideum / os multangulum minus)
•  Κεφαλωτό (L os capitatum / os magnum) 
•  Αγκιστρωτό (L os hamatum)54

Εν συνεχεία, ο εξεταστής πραγματοποιεί τη ψηλάφηση των μυϊκών ομάδων του άνω 
άκρου54. Η ψηλάφηση των μυϊκών στοιχείων, αποτελείται από μια αμφοτερόπλευρη 
εξέταση που αποσκοπεί στα ακόλουθα: 

•  Αξιολόγηση της ακεραιότητας του μυός
•  Καθορισμός της τροφικότητας του μυός καθώς ένας μυς ενδέχεται να παρουσιάζει 

μια κατάσταση υπερτροφίας είτε ατροφίας
•  Παρουσία ευαισθησίας κατά την ψηλάφηση 
•  Ύπαρξη μη-φυσιολογικών διογκώσεων στην έκταση του μυός54

Κατά την εξέταση της άρθρωσης του ώμου και της ευρύτερης ανατομικής περιοχής, 
το ενδιαφέρον του εξεταστή “συλλαμβάνει” το μυοτενόντιο στροφικό πέταλο που 
αποτελείται από τέσσερις διαφορετικούς μυς, τον υπερακάνθιο, τον υπακάνθιο, τον 
υποπλάτιο και τελικώς τον ελάσσονα στρογγύλο. Η εξέταση ολοκληρώνεται με 
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την αξιολόγηση και άλλων μυών της περιοχής όπως ο στερνοκλειδομαστοειδής, 
ο δικέφαλος βραχιόνιος, ο δελτοειδής, ο τραπεζοειδής, ο μείζων και έλασσων 
ρομβοειδής και ο πρόσθιος οδοντωτός54. 

2.3.β Κλινικές δοκιμασίες για τα άνω άκρα
Πέρα από τη ψηλάφηση των διαφόρων ανατομικών δομών του σώματος (οστικές 
και μη), ο εξεταστής προχωρά και στη διεκπεραίωση μιας σειράς ειδικών δοκιμασιών 
που ολοκληρώνουν την αξιολόγησή που πραγματοποιεί. 

Δοκιμασία εξωτερικής στροφής και απαγωγής (“Apley scratch test”)

Η αναφερόμενη κλινική εξέταση ελέγχει τα στοιχεία της έξω στροφής καθώς και 
της απαγωγής της άρθρωσης του ώμου. Κατά τη δοκιμασία αυτή, ο εξεταζόμενος 
καλείται να αγγίξει με το χέρι του, οπίσθια της κεφαλής του, την άνω έσω γωνία 
της αντίθετης ωμοπλάτης54. 

Δοκιμασία εσωτερικής στροφής και προσαγωγής

Η συγκεκριμένη κλινική εξέταση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους. 
Ζητείται από τον εξεταζόμενο, να αγγίξει με το χέρι του είτε την πρόσθια επιφάνεια 
του ακρωμίου του αντίθετου ώμου, είτε την οπίσθια επιφάνεια της κάτω γωνίας 
της ωμοπλάτης του αντίθετου ώμου (Εικ. 3)54. 

Εικόνα 3. Γραφική απει-
κόνιση της δοκιμασίας 
έξω στροφής και απαγω-
γής (“Apley scratch test”) 
[αριστερά], γραφική απει-
κόνιση της δοκιμασίας 
έσω στροφής και προσα-
γωγής [δεξιά]. (Aνακτήθηκε 
από προσωπικό αρχείο). 

  

Δοκιμασία Yergason

Ο εξεταστής καταφεύγει στην εκτέλεση της συγκεκριμένης δοκιμασίας με απώτερο 
σκοπό τον έλεγχο της σταθερότητας που χαρακτηρίζει τον τένοντα του δικέφαλου 
βραχιονίου μυός. Στην αρχική θέση, το εξεταζόμενο άνω άκρο του ασθενούς 

Κεφάλαιο 2: Φυσιοθεραπευτική διαγνωστική προσέγγιση και αξιολόγηση
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τοποθετείται έτσι ώστε να παρουσιάζει κάμψη στην άρθρωση του αγκώνα. Ο 
εξεταστής με το ένα χέρι σταθεροποιεί την άρθρωση του αγκώνα (προσκολλώντας 
τον στην εξωτερική επιφάνεια του θωρακικού κλωβού) και με το άλλο τη σύστοιχη 
άρθρωση του καρπού. Εν συνεχεία ο εξεταστής πραγματοποιεί εξωτερική στροφή 
του ώμου με παρουσία αντίστασης ενώ ταυτόχρονα έλξη του αγκώνα προς τα κάτω. 
Σε παρουσία αστάθειας παρατηρείται αναπήδηση του τένοντα στη συσχετιζόμενη 
αύλακα και συμπτώματα έντονου πόνου54.

Δοκιμασία “νεκρού” βραχίονα (“Drop Arm test”)

Σε περιπτώσεις που ο εξεταστής υποπτεύεται πλήρη ρήξη στον τένοντα του 
μυοτενόντιου στροφικού πετάλου της άρθρωσης του ώμου, προχωρά στην 
εκτέλεση της συγκεκριμένης δοκιμασίας. Στην αρχική θέση, ο εξεταστής υποστηρίζει 
το εξεταζόμενο άνω άκρο του ασθενούς και του ζητάει, αφού αφαιρέσει τη 
στήριξη που του προσφέρει, να εκτελέσει προοδευτική μείωση της απαγωγής. Η 
πλήρης ρήξη του σχετικού τένοντα συνοδεύεται από αδυναμία του ασθενούς να 
πραγματοποιήσει τη σταδιακή μείωση της απαγωγής (Εικ. 4). Η ονομασία δόθηκε 
στην αξιολόγηση προσπαθώντας να περιγράψει τη “συμπεριφορά” του άνω άκρου 
που εξετάζεται καθώς “πέφτει” σαν ένα άψυχο αντικείμενο54.

Εικόνα 4. Γραφική απεικόνιση της δοκιμασίας “νεκρού” βραχίονα (“Drop Arm Test”). 
(Aνακτήθηκε από προσωπικό αρχείο).

Δοκιμασία επικείμενου εξαρθρήματος (“Apprehension”)

Όπως δηλώνει και η ονομασία της συγκεκριμένης κλινικής αξιολόγησης, αναζητείται 
η ύπαρξη αίσθησης εξαρθρήματος από πλευράς του ασθενούς κατά την εκτέλεση 
απαγωγής και εξωτερικής στροφής στην άρθρωση του ώμου. Η ύπαρξη της 
αίσθησης εξαρθρήματος του ώμου οδηγεί στο συμπέρασμα ύπαρξης πρόσθιας 
αστάθειας της αναφερόμενης άρθρωσης54. 
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Δοκιμασία συνδεσμικής σταθερότητας

Η συγκεκριμένη κλινική αξιολόγηση επικεντρώνεται στην άρθρωση του αγκώνα 
και στον έσω και έξω πλάγιο σύνδεσμο. Στην αρχική θέση, το εξεταζόμενο άνω 
άκρο του ασθενούς παρουσιάζει λίγες μοίρες κάμψης στην άρθρωση του αγκώνα, 
η οποία σταθεροποιείται από τον εξεταστή. Με το άλλο του χέρι ο εξεταστής, 
σταθεροποιεί το αντιβράχιο από τη περιοχή του καρπού και πραγματοποιεί τη 
δοκιμασία της βλαισότητας και ραιβότητας. Για την ολοκλήρωση της εξέτασης, η 
ίδια διαδικασία λαμβάνει χώρα και το άλλο άκρο του ασθενούς54 

Σημείο “tinel”

Εξετάζεται η παρουσία αιμωδίας περιφερικά του σημείου επίκρουσης είτε 
αυτή πραγματοποιηθεί σε σημείο πορείας νεύρου, είτε σε περιοχή αναπτύξεως 
νευρώματος54.

Δοκιμασία “Tennis”

Η αναφερόμενη δοκιμασία πραγματοποιείται κατά την αξιολόγηση για εντοπισμό 
συμπτωμάτων συσχετιζόμενα με την επικονδυλίτιδα του αγκώνα, το λεγόμενο 
“Tennis elbow” όπως συναντάται στη διεθνή βιβλιογραφία. Κατά την εξέταση ο 
ασθενής διατηρεί το εξεταζόμενο άνω άκρο σε μια θέση που παρουσιάζει έκταση 
στην άρθρωση του καρπού. Ο εξεταστής συγκρατώντας τον αγκώνα, προσπαθεί 
να φέρει τον καρπό σε κάμψη. Ο ασθενής ασκώντας αντίσταση στην κίνηση 
του εξεταστή, παρουσιάζει συμπτώματα έντονης ευαισθησίας στην περιοχή του 
κονδύλου που παρουσιάζει τη σχετική φλεγμονή54.

2.3.γ Κλινική ψηλάφηση ισχίου / πυέλου και κάτω άκρων
Για την επίτευξη μιας λεπτομερούς εξέτασης της περιοχής του ισχίου, της πυέλου 
και των κάτω άκρων ο ασθενής θα ήταν προτιμότερο να φοράει μόνο τα εσώρουχά 
του, γεγονός που σε αρκετές περιπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσει δυσφορία. 
Καθώς όμως η χρήση όσο το δυνατόν λιγότερου ρουχισμού μας επιτρέπει τον 
εντοπισμό διαφόρων παθολογικών σημείων, ο εξεταστής οφείλει να υιοθετεί μια 
σοβαρή και συνάμα ευγενική στάση ώστε να απομακρύνει κάθε είδους ενδοιασμό 
από πλευράς του ασθενούς. Στην ευρύτερη περιοχή των κάτω άκρων ο εξεταστής 
επικεντρώνεται σε πιθανή ύπαρξη τοπικής διόγκωσης, παρουσία οιδήματος, 
ψυχρότητα ή θερμότητα καθώς και τοπική ευαισθησία54 

2.3.δ Κλινική ψηλάφηση οστών / οστικών προεξοχών 
Σε περίπτωση που ο ασθενής δύναται να σταθεί όρθιος, ο εξεταστής προχωρά στην 
ψηλάφηση των οστών που βρίσκονται στην πρόσθια επιφάνεια της ευρύτερης 
περιοχής της λεκάνης. Χρησιμοποιώντας και τα δύο του χέρια, ώστε να εφαρμόσει 
ταυτόχρονη αμφότερη ψηλάφηση, ο εξεταστής αξιολογεί τα ακόλουθα οστά/
οστικές προεξοχές: 

Κεφάλαιο 2: Φυσιοθεραπευτική διαγνωστική προσέγγιση και αξιολόγηση
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•  Πρόσθιες λαγόνιες άκανθες (L Spina Iliaca Anterior superior & inferior).
•  Λαγόνιες ακρολοφίες.
•  Λαγόνιο φύμα (L crista iliaca).
•  Ηβικό φύμα (L Tuberculum pubicum ossis pubis) και
•  Μείζονα τροχαντήρα (L trochanter major)54.

Έχοντας ολοκληρώσει την παραπάνω αξιολόγηση, ο ασθενής τοποθετείται 
σε εμβρυϊκή θέση στην εξεταστική κλίνη και ψηλαφώνται τα οστά της οπίσθιας 
επιφάνειας της προαναφερθείσας περιοχής. Αυτά είναι: 

•  Οπίσθιες άνω λαγόνιες άκανθες (L spina iliaca posterior superior).
•  Ισχιακό κύρτωμα (L Tuber Ischiadicum, tuberositas ischiadica).
•  Μείζονα τροχαντήρα (L trochanter major) και
•  Ιερολαγόνια άρθρωση (L articulatio sacroiliaca)54.

2.3.ε Κλινική ψηλάφηση μαλακών μορίων
Όπως έγινε και στην περίπτωση της ψηλάφησης στα άνω άκρα, παρατίθεται ο 
Πίνακας 9 με την περιγραφή της διαδικασίας όταν αυτή θα πραγματοποιηθεί στα 
κάτω άκρα. 

Πίνακας 9. Παρουσίαση της τεχνικής ψηλάφησης των μαλακών μορίων των κάτω άκρων54.

Μυς/Μυϊκή ομάδα Σχόλια - διαδικασία ψηλάφησης 

Ραπτικός μυς  (L. musculus sartorius)
Ο συγκεκριμένος μυς, χαρακτηρίζεται ως ψηλαφητός κοντά 
στο σημείο έκφυσής του - κάτωθεν της πρόσθιας άνω λαγόνιας 
άκανθας54

Μακρός προσαγωγός μυς   
(L. musculus adductor longus)

Για την ευκολότερη ψηλάφηση του συγκεκριμένου μυός, το 
συσχετιζόμενο κάτω άκρο τοποθετείται σε θέση απαγωγής της 
άρθρωσης του ισχίου54

Καμπτήρες του ισχίου (πρόσθια επιφάνεια): 
λαγονοψοΐτης, ραπτικός μυς, ορθός μηριαίος  
(L. m. Iliopsoas, sartorius, rectus femoris)

Η ψηλάφηση του λαγονοψοΐτη εκτελείται με τον ασθενή σε ύπτια 
θέση - αποτελεί όμως μια αρκετά δύσκολη διαδικασία, ιδιαιτέρως 
άβολη για τον ασθενή. Η ψηλάφηση του ραπτικού μυός, 
παρουσιάστηκε προηγουμένως54

Εκτείνοντες του ισχίου (οπίσθια επιφάνεια): 
μείζων γλουτιαίος, δικέφαλος μηριαίος, 
ημιτενοντώδης, ημιυμενώδης  
(L. m. glutaeus maximus, biceps femoris, 
Semimembranosus, Semitendinosus)

Ο μείζων γλουτιαίος ψηλαφάται με μεγάλη ευκολία, όταν 
ο ασθενής βρίσκεται σε πρηνή θέση. Οι υπόλοιποι τρείς 
ψηλαφούνται στην οπίσθια πλευρά του μηρού - ο δικέφαλος 
εσωτερικά ενώ ο ημιτενοντώδης και ο ημιυμενώδης εξωτερικά 
της ανατομικής περιοχής54

Προσαγωγείς του ισχίου (εσωτερική επιφάνεια): 
ισχνός προσαγωγός, μακρός προσαγωγός, 
βραχύς προσαγωγός, μεγάλος προσαγωγός, 
κτενίτης (L. m. adductor minimus / longus / 
brevis / magnus / Pectineus)

Από τους αναφερόμενους, μόνο ο μακρός προσαγωγός θεωρείται 
ως ψηλαφητός54
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Απαγωγείς του ισχίου (εξωτερική επιφάνεια): 
μέσος γλουτιαίος, ελάσσον γλουτιαίος   
(L. m. glutaeus medius / minimus)

Ο ελάσσον γλουτιαίος δεν ψηλαφάται. Ο μέσος αντιθέτως 
ψηλαφάται εύκολα, ειδικά όταν ο εξεταζόμενος βρίσκεται 
ξαπλωμένος στο πλάι με το συσχετιζόμενο άκρο να παρουσιάζει 
απαγωγή στην άρθρωση του ισχίου. Ο μυς εντοπίζεται στο επάνω 
τμήμα του μείζονος τροχαντήρος54

2.3.ζ Κλινικές δοκιμασίες για τα κάτω άκρα
Μετά το πέρας της ψηλάφησης των διαφόρων οστικών δομών στα κάτω άκρα, 
καθώς και των μυϊκών ομάδων, συνεχίζουμε στην εκτέλεση των ακολούθων.

Δοκιμασίες σταθερότητας της άρθρωσης

Η δοκιμασία που περιγράφεται, εξετάζει τη σταθερότητα που παρουσιάζουν οι 
κύριες συνδεσμικές δομές της άρθρωσης του γόνατος. Οι δομές αυτές είναι οι 
ακόλουθες: 

•  Πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος (L Ligamentum Cruciatum Anterius) - ο πρόσθιος 
χιαστός σύνδεσμος, αποτρέπει την πρόσθια μετατόπιση της κνήμης σε σχέση με 
το οστό του μηρού.
•  Οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος (L Ligamentum Cruciatum Posterius) - σε αντίθεση 

με τον πρόσθιο, ο οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος εμποδίζει την οπίσθια μετατόπιση 
της κνήμης σε σχέση με το μηρό.
•  Έσω (κνημιαίος) πλάγιος σύνδεσμος (L Ligamentum Collaterale Tibiale) - 

εμποδίζει την επίδραση των δυνάμεων που φέρουν βλαισότητα στην άρθρωση 
του γόνατος.
•  Έξω (περονιαίος) πλάγιος σύνδεσμος (L Ligamentum Collaterale Fibulare) - 

αντίστοιχα με την περίπτωση του έσω, ο έξω πλάγιος σύνδεσμος εμποδίζει τις 
δυνάμεις που φέρουν ραιβότητα στην άρθρωση του γόνατος69.

Κλινική δοκιμασία πλάγιων συνδέσμων

Η σταθερότητα των πλάγιων συνδέσμων αξιολογείται με το εξεταζόμενο κάτω 
άκρο του ασθενούς να βρίσκεται “κλειδωμένο” μεταξύ του βραχίονα και του 
κορμού του εξεταστή. Τα χέρια του εξεταστή τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε 
να “αγκαλιάζουν” την άρθρωση του γονάτου και να παρέχουν σταθερή επαφή. 
Φέρνοντας το γόνατο σε θέση που παρουσιάζει ελαφρά κάμψη, ο εξεταστής 
πιέζει την άρθρωση προς την κατεύθυνση της ραιβότητας και εν συνεχεία προς 
την κατεύθυνση της βλαισότητας. Αναζητώνται σημάδια ύπαρξης χαλάρωσης ή 
ενδεχομένως ρήξης των πλαγίων συνδέσμων54. 
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Κλινική δοκιμασία χιαστών συνδέσμων

Εξετάζοντας τους χιαστούς συνδέσμους του γόνατος, ο ασθενής βρίσκεται σε ύπτια 
θέση στο κρεβάτι εξέτασης, με το γόνατο του άκρου που εξετάζεται να βρίσκεται σε 
κάμψη 90 μοιρών. Ο εξεταστής τοποθετεί τα χέρια του γύρω από την άνω επίφυση 
του οστού της κνήμης. Εν συνεχεία πραγματοποιεί έλξη της κνήμης σε σχέση με το 
μηριαίο οστό και ολοκληρώνει την εξέταση με εφαρμογή πίεσης προς την οπίσθια 
κατεύθυνση. Ανάλογα με τα κλινικά ευρήματα ο εξεταστής εντοπίζει κάκωση του 
οπισθίου χιαστού συνδέσμου - σε περίπτωση που υπάρχει οπίσθια ολίσθηση του 
οστού της κνήμης ως προς το μηρό, ή ενδεχομένως κάκωση του πρόσθιου χιαστού 
συνδέσμου - εάν παρατηρείται πρόσθια ολίσθηση. Η εξέταση πραγματοποιείται και 
στις δύο αρθρώσεις ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης σύγκρισης54. 

Δοκιμασία “Trendelenburg”

Η δοκιμασία “Trendelenburg” εφαρμόζεται με απώτερο σκοπό τον έλεγχο της 
μυϊκής ισχύος του μέσου γλουτιαίου μυός καθώς και της λειτουργικότητας της 
άρθρωσης του ισχίου. Κατά την αξιολόγηση ο ασθενής ζητείται να σταθεί σε 
όρθια θέση, στηριζόμενος στο πάσχον σκέλος χωρίς την ύπαρξη βοήθειας. Ο 
ασθενής ανασηκώνει το άλλο άκρο, πραγματοποιώντας κάμψη στο γόνατο. Αυτό 
που επιθυμούμε να συμβεί είναι η σταθεροποίηση του ισχίου που φορτίζεται ως 
αποτέλεσμα της σύσπασης των απαγωγών και η ανασήκωση της λεκάνης από 
την αντίθετη πλευρά. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί πτώση της λεκάνης προς τη 
πλευρά που υπολείπεται φόρτισης, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ύπαρξης πόνου 
στην άρθρωση του ισχίου είτε αδυναμία των απαγωγών μυών54. 

Δοκιμασία “McMurray”

Σε περίπτωση επιθυμίας αποκλεισμού πιθανής ύπαρξης κάκωσης μηνίσκων 
εφαρμόζουμε τη δοκιμασία “McMurray”. Ο ασθενής βρίσκεται η ύπτια θέση στο 
κρεβάτι εξέτασης και φέρει το εξεταζόμενο κάτω άκρο σε μέγιστη κάμψη στην 
άρθρωση του γόνατος. Ο εξεταστής με το ένα χέρι σταθεροποιεί το γόνατο και 
με το άλλο στρέφει την κνήμη προς τα έσω και προς τα έξω καθώς ταυτόχρονα 
πραγματοποιεί αργή έκταση του γόνατος. Σε περίπτωση κάκωσης του μηνίσκου, 
συναντάται άλγος στην εκτέλεση των κινήσεων54. 

2.4 Αξιολόγηση του διαθέσιμου εύρους κίνησης
Η κίνηση ενός ανθρώπου πρέπει να είναι αποτελεσματική και να χαρακτηρίζεται 
ως μια δραστηριότητα που αποζητά την ελάχιστη δυνατή προσπάθειά του. Για την 
επίτευξη των προαναφερθέντων, βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη του πλήρους 
διαθέσιμου εύρους κίνησης στις σχετικές ανατομικές περιοχές του σώματος70. 
Με τον όρο “εύρος κίνησης” τιτλοφορείται η προσπάθεια προσδιορισμού 
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της διαθέσιμης κίνησης που συναντάται σε μια άρθρωση του ανθρώπινου 
σώματος70,71 και αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι αυτής59. Το εύρος κίνησης 
που θα παρουσιάσει το σώμα του εκάστοτε εξεταζομένου είναι το αποτέλεσμα των 
ακόλουθων ιδιαίτερων-ξεχωριστών ανατομικών χαρακτηριστικών: 

•  Μορφολογία της σχετικής αρθρικής κατασκευής.
•  Αρθρική κάψα.
•  Συνδεσμικά στοιχεία όπως τένοντες και μυϊκές ομάδες που διαπερνούν την 

περιοχή της άρθρωσης72.

Στην διαθέσιμη βιβλιογραφία καθώς και στην καθημερινή κλινική πράξη συναντώνται 
τρείς διακριτοί χαρακτηρισμοί (ή κατηγορίες) του εύρους κίνησης - φυσιολογικό εύρος 
κίνησης, παθητικό εύρος κίνησης και ενεργητικό εύρος κίνησης75. 

Το διαθέσιμο “εύρος κίνησης” πέρα από το στοιχείο της κινητικότητας που καλείται 
να αναδείξει μας δίνει και πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το ποσό της πίεσης 
που δέχονται οι αρθρώσεις . Το επιθυμητό εύρος κίνησης επιτρέπει με μεγαλύτερη 
ευκολία στην άρθρωση να προσαρμοστεί στη πίεση που δέχεται και κατά αυτόν 
τον τρόπο να αποφευχθούν διάφοροι τραυματισμοί70,71. 

2.4.1 Παρουσίαση των διαφορετικών κατηγοριών του εύρους κίνησης 
Στον Πίνακα 10 όπου παρουσιάζονται οι κύριες διαφοροποιήσεις του εύρους 
κίνησης, καθώς και αναλύονται τα διακριτά χαρακτηριστικά τους. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρώτη κατηγορία: “Φυσιολογικό Εύρος Κίνησης”. 
Διαπιστώνουμε, μέσα από τη συνεχή ενασχόληση με ασθενείς, πως η χρήση του 
όρου “φυσιολογικός” θα μπορούσε να χαρακτηριστεί παράτολμη, ενδεχομένως 
και εσφαλμένη. Το φυσιολογικό εύρος κίνησης παρουσιάζει μια μεγάλη ποικιλία 
καθώς εξαρτάται από την ποιότητα των συνδεσμικών στοιχείων, που είναι ιδιαίτερα 
ατομική, την ηλικία, το φύλο και τη φυλή72. 

Πίνακας 10. Παρουσίαση των διαφορετικών κατηγοριών του εύρους κίνησης (Φυσιολογικό/
Παθητικό/Ενεργητικό Εύρος Κίνησης)75.

Κατηγορία εύρους κίνησης Περιγραφή

Φυσιολογικό Εύρος Κίνησης Ποικίλει σε μεγάλο βαθμό

Παθητικό Εύρος Κίνησης
Αναφέρεται στην κίνηση που πραγματοποιείται από τον εξεταστή - πιθανή 
ύπαρξη μηχανικής βοήθειας

Ενεργητικό Εύρος Κίνησης Αναφέρεται στην κίνηση που πραγματοποιείται από τον ασθενή72

Παθητικό Εύρος Κίνησης 

Ο όρος “παθητικό εύρος κίνησης” αναφέρεται στην κίνηση που πραγματοποιείται 
όχι εξ’ ολοκλήρου από τον ασθενή . Ενδεχομένως η αναφερόμενη κίνηση να 
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πραγματοποιείται με τη βοήθεια του εξεταστή/θεραπευτή ή με τη χρήση κάποιας 
συσκευής. Αυτό που έχει όμως αναδειχθεί και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
είναι ότι το παθητικό εύρος κίνησης είναι μεγαλύτερο από το ενεργητικό. Ο λόγος 
είναι ότι υπάρχει ένας αμυντικός μηχανισμός στις αρθρώσεις που επιτρέπει την 
εκτέλεση παραπάνω κίνησης σε συνθήκες που η κίνηση δεν ξεκινάει εκούσια - 
προς αποφυγή πιθανών τραυματισμών59,72. 

Ενεργητικό Εύρος Κίνησης 

O όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον βαθμό της κίνησης που συναντάται 
μετά από εκούσια εκτέλεση αυτής72. 

2.4.2 Η μέθοδος της γωνιομέτρησης 
Πρώιμες αναφορές σχετικά με την διαδικασία εξέτασης του εύρους κίνησης, 
πληροφορούν πως η αξιολόγηση πραγματοποιείτο κατά κύριο λόγο μέσω της 
οπτικής προσέγγισης71. Εν συνεχεία, παρατηρείται μια διαφωνία μεταξύ ειδικών 
του χώρου αλλά και μελετών που εκπονήθηκαν σχετικά με την προαναφερθείσα 
οπτική προσέγγιση και καθιστούν απαραίτητη τη χρήση ενός καθολικά αποδεκτού 
εργαλείου που φέρει το όνομα “γωνιόμετρο”71,72. Έτσι οδηγούμαστε με σταθερά 
βήματα στην εγκαθίδρυση μιας επιστημονικά αποδεκτής μεθόδου που “ακούει” στο 
όνομα “γωνιομέτρηση”. Ο όρος γωνιομέτρηση, προερχόμενος από τις Ελληνικές 
λέξεις “γωνία” και “μέτρηση”, αναφέρεται στη διαδικασία υπολογισμού του 
διαθέσιμου εύρους κίνησης (Εικ. 5)59,70-72. Η μέθοδος επιτρέπει στον εξεταστή να 
υπολογίσει με σχετική ακρίβεια τη μέγιστη γωνία που “σχηματίζεται” μεταξύ δύο 
τμημάτων του σώματος που ενώνονται με άρθρωση59. 

    

Εικόνα 5. Γραφική απεικόνιση 
της διαδικασίας της γωνιομέ-
τρησης. (Ανακτήθηκε από προ-
σωπικό αρχείο).

 

Παρά το γεγονός ότι εντοπίζεται μια έλλειψη ομοιομορφίας μεταξύ των μεθόδων 
υπολογισμού του εύρους κίνησης η πιο διαδεδομένη είναι η λεγόμενη “SFTR”. Η 
συγκεκριμένη μέθοδος έχει λάβει την ονομασία της από τα αρχικά των τεσσάρων 
ανατομικών αξόνων/επιπέδων59. Συγκεκριμένα:

•  S - “Sagittal” - ή αλλιώς “Οβελιαίος άξονας”.
•  F - “Frontal” - ή αλλιώς “Πρόσθιος άξονας”.
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•  T - “Transversal” - ή αλλιώς “Εγκάρσιος άξονας”.
•  R - “Rotational” - ο άξονας που αφορά τις Περιστροφικές κινήσεις.

Η συγκεκριμένη μέθοδος υπολογισμού του εύρους κίνησης πρώτο-παρουσιάστηκε 
το 1964 από τους Russe και Gerhard59. 

2.4.3 Το γωνιόμετρο 
Για την διεκπεραίωση της αξιολόγησης χρειάζεται ένα χαρακτηριστικό βοήθημα, το 
γωνιόμετρο. Υπάρχουν διαφόρων ειδών γωνιόμετρα, τα οποία όμως μοιράζονται 
τα ίδια βασικά στοιχεία θεμελιώδους κατασκευής: 

•  Ένα σώμα: Μια κλίμακα μέτρησης συναντάται τοποθετημένη γύρω από το σώμα. 
Η κλίμακα μπορεί να επεκταθεί από 0 έως 180ο.
•  Ένα σταθερό βραχίονα: Ο σταθερός βραχίονας, ευθυγραμμίζεται με το τμήμα του 

σώματος που θα διατηρηθεί ακίνητο κατά την εξέταση.
•  Ένα κινητό βραχίονα: Ο κινητός βραχίονας θα ευθυγραμμιστεί με το τμήμα του 

σώματος που θα πραγματοποιήσει κίνηση72.

Η κύρια διαδικασία έχει ως εξής: Ο εξεταστής αρχικά, πριν τοποθετήσει το 
γωνιόμετρο στην ιδανική θέση, ελέγχει το παθητικό και το ενεργητικό εύρος 
κίνησης της εξεταζόμενης άρθρωσης. Εν συνεχεία τοποθετεί το γωνιόμετρο, κατά 
τον τρόπο που περιγράφθηκε παραπάνω. Ο κινητός βραχίονας, ακολουθεί το 
τμήμα του σώματος που κινείται και σε συνδυασμό με τη θέση που διατηρεί ο 
σταθερός βραχίονας σχηματίζεται μια γωνία. Ο εξεταστής καταγράφει τις μοίρες 
της γωνίας που δημιουργήθηκε72. 

Κατά την διαδικασία της γωνιομέτρησης ο εξεταστής συγκεντρώνεται στον 
υπολογισμό του διαθέσιμου εύρους κίνησης. Παράγοντες όπως ο πόνος ή η 
ταχύτητα που ενδέχεται να συνοδεύουν την κίνηση δεν είναι ιδιαίτερης σημασίας 
για τον εξεταστή στην παρούσα διαδικασία72. 

- Επιπρόσθετος σχολιασμός -

1.  Η εξέταση θα ήταν προτιμότερο να πραγματοποιηθεί με τον ασθενή να μην έχει 
ακολουθήσει κάποια φαρμακευτική αγωγή, ώστε να υπολογισθεί το πραγματικά 
διαθέσιμο εύρος κίνησης. 

2.  Σε περίπτωση που επιθυμούμε να αξιολογήσουμε το διαθέσιμο εύρος κίνησης σε 
μία άρθρωση όπου υπάρχει το στοιχείο του μυός που διαπερνά δύο αρθρώσεις, 
η δεύτερη άρθρωση πρέπει να βρίσκεται σε “βραχεία θέση”

2.5 Ανθρωπομέτρηση 
Με τη χρήση του όρου “ανθρωπομέτρηση” αναφερόμαστε σε όλες τις μη-
επεμβατικές ενέργειες που αποσκοπούν στην αξιολόγηση του μεγέθους, του 
σχήματος καθώς και της σύστασης του ανθρώπινου σώματος73-75. 

Κεφάλαιο 2: Φυσιοθεραπευτική διαγνωστική προσέγγιση και αξιολόγηση
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2.5.1 Αξιολόγηση των κάτω άκρων 
Καθώς μας απασχολεί το θέμα της ισορροπίας του ασθενούς όπως αναφέρθηκε 
προηγουμένως και η πιθανή διαταραχή αυτής, για εξοικονόμηση χρόνου και 
προς αποφυγή ταλαιπωρίας του ασθενούς, προχωρούμε στην αξιολόγηση των 
κάτω άκρων. Η επιλογή αυτή δεν μειώνει σε καμία περίπτωση την αναγκαιότητα 
εφαρμογής της μεθόδου και στα άνω άκρα.

2.5.2 Υπολογισμός του μήκους του κάτω άκρου
Το μήκος ολόκληρου του κάτω άκρου δύναται να μετρηθεί με τις ακόλουθες δύο 
μεθόδους:

•  Ανατομικό Μήκος Kάτω Άκρου - Η μέτρηση πραγματοποιείται από τον μείζων 
τροχαντήρα του μηριαίου οστού μέχρι το έξω σφυρό της ποδοκνημικής 
άρθρωσης75. 
•  Λειτουργικό Μήκος Κάτω Άκρου - Η μέτρηση πραγματοποιείται είτε από την 

ανώτερη πρόσθια λαγόνια άκανθα είτε από την περιοχή του αφαλού μέχρι το 
έσω σφυρό της ποδοκνημικής άρθρωσης75. 

Το μήκος της περιοχής του μηρού μετράται από τον μείζων τροχαντήρα του μηριαίο 
οστού μέχρι την άρθρωση του γόνατος ή την κεφαλή του οστού της περόνης. 
Εν συνεχεία το μήκος του οστού της κνήμης υπολογίζεται από το γόνατο (ή την 
κεφαλή της περόνης) μέχρι το έξω σφυρό για να καταλήξουμε στην καταμέτρηση 
του άκρου ποδός, από το τακούνι μέχρι το μακρύτερο δάκτυλο75.

2.5.3 Υπολογισμός της περιφέρειας του κάτω άκρου
Η περιφέρεια του κάτω άκρου μετράται ως εξής:

Στην περιοχή του μηρού, 15 εκατοστά άνω του οστού της επιγονατίδας σε 
περίπτωση επιθυμίας αξιολόγησης του τετρακεφάλου στην ολότητά του και 10 
εκατοστά άνω της επιγονατίδας σε προσπάθεια αναγνώρισης πιθανής ατροφίας 
του έσω πλατύ μυός. H περιφέρεια της άρθρωσης του γόνατος μετράται γύρω από 
τη συγκεκριμένη περιοχή (υπολογίζοντας και την επιγονατίδα). Για την αξιολόγηση 
της περιοχής της κνήμης, η μεζούρα που χρησιμοποιείται τοποθετείτε στο σημείο 
του μεγαλύτερου όγκου, ενώ στην περίπτωση της ποδοκνημικής άρθρωσης 
τοποθετείτε έτσι ώστε να “αγκαλιάζει” το έξω και το έσω σφυρό. Τέλος η μέτρηση 
του άκρου ποδός γίνεται γύρω από τις κεφαλές των μεταταρσίων75.

2.5.4 Συμπληρωματικές μετρήσεις 
Στα πλαίσια της ανθρωπομέτρησης, ειδικές αξιολογήσεις λαμβάνουν χώρα, που 
έχουν ως σκοπό την αξιολόγηση της κινητικότητας της σπονδυλικής στήλης. Οι 
αξιολογήσεις αυτές παρουσιάζονται κάτωθι:
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“Απόσταση του Thomayer”

Η συγκεκριμένη μέτρηση εξετάζει την ελαστικότητα που παρουσιάζει η σπονδυλική 
στήλη. Ο εξεταζόμενος πραγματοποιεί πρόσθια κάμψη του κορμού και μετράται η 
απόσταση μεταξύ της κορυφής της μακρύτερης άπω φάλαγγας και του εδάφους. 
Η ιδανική εκτέλεση της αξιολόγησης, είναι αυτή κατά την οποία, τα δάκτυλα του 
ασθενούς έρχονται σε επαφή με το έδαφος. Σε περίπτωση που αυτό δεν επιτευχθεί 
τότε ο εξεταστής, απλώς υπολογίζει την απόσταση που υπολείπεται. Η ίδια μέτρηση 
πραγματοποιείται σε περίπτωση που τα δάκτυλα ακουμπούν με ευκολία75.

“Απόσταση του Shober”

Εξετάζοντας την κινητικότητα της οσφυϊκής μοίρας, η αξιολόγηση αυτή θέλει τον 
εξεταστή, χρησιμοποιώντας έναν δείκτη (π.χ. μαρκαδόρο) να “σημειώνει” το σημείο στο 
σώμα του ασθενούς όπου βρίσκεται ο πέμπτος οσφυϊκός σπόνδυλος (Ο5) (Εικ. 6). Στη 
συνέχεια τοποθετείται ένα σημαδάκι, σε απόσταση 10 εκατοστών από το “σημειωμένο” 
πέμπτο οσφυϊκό. Ο εξεταζόμενος πραγματοποιεί κάμψη του κορμού σε πλήρες εύρος 
κίνησης και υπολογίζεται η μεταβολή αυτής της απόστασης. Η επιθυμητή μεταβολή 
θεωρείται μεταξύ 4-6 εκατοστά (Εικ. 7)75.

  

Εικόνα 6. Γραφική απεικόνιση των 
αποστάσεων “Shober” και “Stibor”, 
αρχική θέση εξέτασης. (Aνακτημένο 
από προσωπικό αρχείο).                   

Εικόνα 7. Γραφική απεικόνιση των 
αποστάσεων “Shober” και “Stibor”, 
τελική θέση εξέτασης. (Aνακτημένο 
από προσωπικό αρχείο).

“Απόσταση του Stibor”

Σε ένα παρόμοιο μοτίβο με την προηγούμενη αξιολόγηση, ελέγχοντας όμως τώρα 
την κινητικότητα και της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, σημειώνεται 

Κεφάλαιο 2: Φυσιοθεραπευτική διαγνωστική προσέγγιση και αξιολόγηση
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το σημείο στο οποίο βρίσκεται ο πέμπτος οσφυϊκός σπόνδυλος και ο έβδομος 
αυχενικός (Α7) (Εικ. 6). Ο εξεταζόμενος πραγματοποιεί μέγιστη κάμψη του κορμού 
και υπολογίζεται η μεταβολή της απόστασης μεταξύ των δύο σπονδυλικών 
κατασκευών. Μια επιθυμητή μεταβολή είναι αυτή μεταξύ 7-10 εκατοστά (Εικ. 7)75.

Σημείωση: Στις αξιολογήσεις που ο εξεταστής καλείται να “σημειώσει” πάνω στο 
σώμα του ασθενούς τα σημεία που επιθυμεί και θα τον βοηθήσουν στην αξιολόγησή 
τους πρέπει να σέβεται το σώμα του ασθενούς και να μην το θεωρεί ένα καμβά.

“Πλάγια κάμψη” 

Με τη συγκεκριμένη αξιολόγηση, ο εξεταστής ελέγχει την κινητικότητα που 
παρουσιάζει η σπονδυλική στήλη στο σύνολό της κατά την πλάγια κάμψη.

Ο ασθενής από όρθια αρχική θέση πραγματοποιεί πλάγια κάμψη προς τη μία 
πλευρά και στη συνέχεια προς την άλλη. Η περιοχή της λεκάνης επιτρέπεται να 
πραγματοποιήσει μια μικρή στροφική κίνηση αλλά όχι να κινηθεί αλλοιώνοντας 
την κίνηση. Η κίνηση προς τη μια πλευρά συγκρίνεται με την κίνηση της άλλης 
πλευράς και συγκεκριμένα η απόσταση του δακτύλου από το έδαφος. Φυσιολογική 
απόσταση χαρακτηρίζεται στα 20-25 εκατοστά75. 

“Απόσταση του Otto” 

Εκφράζοντας την κινητικότητα της θωρακικής μοίρας τόσο στην κάμψη όσο και στην 
έκταση, η σημείωση πραγματοποιείται από τον πρώτο θωρακικό σπόνδυλο και 30 
εκατοστά σε ουραία κατεύθυνση. Ο ασθενής πραγματοποιεί μέγιστη κάμψη και 
έκταση και μετράται η μεταβολή της απόστασης μετά την κίνηση της κάμψης και της 
έκτασης. Τα αποτελέσματα και από τις δύο κινήσεις συνοψίζονται - φυσιολογικές 
τιμές: 4.5 εκατοστά75.

“Flesch de Forestier” 

Η αναφερόμενη αξιολόγηση εκφράζει την ελαστικότητα της αυχενικής μοίρας 
της σπονδυλικής στήλης. Ο ασθενής στέκεται όρθιος απέναντι σε ένα τοίχο και 
μετράται η απόσταση από κεφάλι και τοίχο75. 

2.6  Αξιολόγηση της δύναμης των μυικών ομάδων 
σύμφωνα με τη μέθοδο και τη βαθμολόγηση του 
H.O. Kendall 

Η ολοκληρωμένη φυσιοθεραπευτική (και μη) αντιμετώπιση του συνδρόμου 
ευπάθειας δίνει, υψίστης σημασίας, έμφαση στο μυοσκελετικό σύστημα και πιο 
συγκεκριμένα σε θέματα που αφορούν τη μυϊκή ισορροπία, τη μειωμένη αντοχή-
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δύναμη των μυϊκών ομάδων κ.λπ. Η τεχνική της αξιολόγησης της μυϊκής δύναμης 
μοιράζεται τις ίδιες μεθόδους είτε αντιμετωπίζεται ένα περιστατικό λανθασμένης 
στάσης σώματος είτε μια νευρο-μυϊκής φύσης παθολογική κατάσταση. Η λεγόμενη 
μυϊκή ανισορροπία διαστρεβλώνει την ευθυγράμμιση του σώματος και οδηγεί σε 
καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από υπερβολική πίεση σε ανατομικές κατασκευές 
όπως οι αρθρώσεις, οι σύνδεσμοι και οι διάφορες μυϊκές ομάδες. Η εξέταση της 
μυϊκής δύναμης, καθώς άλλωστε και των υπόλοιπων χαρακτηριστικών όπως εύρος 
κίνησης, βράχυνσης ή μη του μυός έχουν ως σκοπό την καθοδήγηση του θεραπευτή 
προς τη σωστή επιλογή του κατάλληλου προγράμματος αποκατάστασης59,76. 

2.6.1  Αντικειμενικότητα και αξιοπιστία της μεθόδου χειροκίνητης 
αξιολόγησης μυϊκής δύναμης

Στην περίπτωση αυτή παρουσιάζεται μια τεχνική η οποία χαρακτηρίζεται ως ένα 
αναπόσπαστο κομμάτι της φυσιοθεραπευτικής (άλλοτε και ορθοπεδικής) αξιολόγησης 
και δεν “επιθυμεί” τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, αλλά αντιθέτως πραγματοποιείται 
από τον εκάστοτε επαγγελματία υγείας χειροκίνητα (“manually”) (Εικ. 8). Για το λόγο 
αυτό οι πολέμιοι της συγκεκριμένης τεχνικής, θίγουν την αντικειμενικότητά της. Στο 
ζήτημα αυτό, παίρνει θέση ο Henry Otis Kendall, εκφράζοντας την πεποίθηση του πως 
η αξιολόγηση της μυϊκής ισχύς αποτελεί μια διαδικασία που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό 
στη γνώση, την ικανότητα και στην εμπειρία του εξεταστή ο οποίος δε θα έπρεπε σε 
καμία περίπτωση μέσω απροσεξίας ή απώλειας ικανοτήτων, να “προσβάλλει” την 
σιγουριά που εναποθέτουν οι υπόλοιποι στην μέθοδο αυτή59,76. 

       

Εικόνα 8. Γραφική απεικόνισης της 
εξέτασης της μυϊκής δύναμης. 

 

2.6.2 Βαθμολόγηση σύμφωνα με τον H.O. Kendall 
Η ανάγκη ύπαρξης μιας μεθόδου αξιολόγησης της μυϊκής δύναμης, χειροκίνητης ή 
μη, ακολουθείται από την ανάγκη ύπαρξης και μιας μεθόδου βαθμολόγησης, ώστε 

Κεφάλαιο 2: Φυσιοθεραπευτική διαγνωστική προσέγγιση και αξιολόγηση
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οι επαγγελματίες υγείας να μπορούν να συνεννοούνται και φυσικά να υπάρχει 
η προαναφερθείσα αντικειμενικότητα. Στην περίπτωση του ελέγχου της μυϊκής 
δύναμης, η βαθμολόγηση βασίζεται στην ικανότητα διατήρησης του εξεταζόμενου 
μέλους, έναντι της εφαρμογής της βαρύτητας στην ανάλογη θέση εξέτασης. Για 
βαθμολόγηση άνω του “fair”, πίεση ασκείται συμπληρωματικά στην ήδη υπάρχουσα 
αντίσταση που προσφέρει στο εξεταζόμενο άκρο η βαρύτητα59.

Ο Πίνακας 11 παρουσιάζει την βαθμολόγηση σύμφωνα με το σύστημα του Rob-
ert W. Lovett, M.D. - με την προσθήκη κάποιων ορισμών όπως (-) και (+). Ο Rob-
ert W. Lovett εξέδωσε το 1932 μια περιγραφή αξιολόγησης της μυϊκής δύναμης 
χρησιμοποιώντας την βαρύτητα ως μέσο εφαρμογής αντίστασης.

Πίνακας 11. Αναλυτική παρουσίαση της βαθμολόγησης της μυϊκής δύναμης κατά τον H.O. 
Kendall54,59.

Παρατήρηση Μυϊκή Λειτουργία
Βαθμολόγηση 
Μυϊκής 
Λειτουργίας

Σύμβολο

Απουσία Κίνησης Ο εξεταστής δε νιώθει ή βλέπει σύσπαση “Zero” 0
Ο εξεταστής νιώθει την σύσπαση στον τένοντα - δεν 
υπάρχει εμφανείς κίνηση

“Trace” T,1,T

Υποστηριζόμενη κίνηση 
στον οριζόντιο άξονα*

Εκτέλεση κίνησης σε περιορισμένο εύρος κίνησης “Poor-”

“P-,2-,1,+”
Εκτέλεση κίνησης σε πλήρες εύρος κίνησης για τον 
εξεταζόμενο μυ

“Poor” “P,2,2,”

Διατηρείται ενάντια σε ελαφριά πίεση στη θέση εξέτασης** “Poor+” “P+,2+,3”
Εξέταση σε θέση 
ενάντια στη βαρύτητα

Εκτέλεση κίνησης σε περιορισμένο εύρος κίνησης ενάντια 
στη βαρύτητα

“Poor+“ “P+,2+,3”

Σταδιακή απελευθέρωση από τη θέση εξέτασης “Fair-“ “F-,3-,4”
Διατήρηση της θέσης εξέτασης - χωρίς εφαρμογή πίεσης “Fair” “F,3,5”
Διατήρηση της θέσης εξέτασης ενάντια σε ελαφρά πίεση “Fair+” “F+,3+,6”
Διατήρηση της θέσης εξέτασης ενάντια σε ελαφριά μέχρι 
μέτρια πίεση

“Good-“ “G-,4-,7”

Διατήρηση της θέσης εξέτασης ενάντια σε μέτριου βαθμού 
πίεση

“Good” “G,4,8”

Διατήρηση της θέσης εξέτασης ενάντια σε μέτρια ή μεγάλη 
πίεση

“Good+” “G+,4+,9”

Διατήρηση της θέσης εξέτασης ενάντια σε μεγάλη πίεση “Normal” “N,5,10”

2.6.3.α “Normal Grade” (5)
Η ένδειξη “Normal Grade” υποδεικνύει μυϊκή δύναμη που καθιστά δυνατή την διατήρηση 
της θέσης εξέτασης έναντι εφαρμογής δυνατής πίεσης. Η αναφερόμενη βαθμολογία έχει 
ως σκοπό, όχι την ανάδειξη της μέγιστης μυϊκής δύναμης της εξεταζόμενης, αλλά την 
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υπόδειξη/επισήμανση της μέγιστης πίεσης που καλείται να ασκήσει ο εξεταστής ώστε 
να λάβει ως αποτέλεσμα την μυϊκή δύναμη για την οποία γίνεται λόγος54,59.

2.6.3.β “Good Grade” (4)
Η συγκεκριμένη βαθμολογία, ενδεχομένως να μπορεί να θεωρηθεί το προοίμιο του 
“Normal Grade”. Ο χαρακτηρισμός αυτός θα αποδοθεί σε μυϊκή δύναμη που επιτρέπει 
την διατήρηση της θέσης αξιολόγησης έναντι εφαρμογής μέτριου βεληνεκούς πίεσης54,59. 

2.6.3.γ “Fair Grade” (3) 
Η συγκεκριμένη βαθμολογία, καθώς και η συσχετιζόμενη διαδικασία αξιολόγησης, 
αποτελεί την ακρογωνιαίο λίθο για ολόκληρη την εξέταση της μυϊκής δύναμης. 
Πάντοτε ξεκινούμε από την αξιολόγηση έναντι της εφαρμογής της βαρύτητας 
και μετά προχωρούμε στην αξιοποίηση της χειροκίνητης πίεσης. Βλέποντας την 
ένδειξη “grade fair” αναγνωρίζουμε αμέσως, μια μυϊκή κατασκευή της οποίας η 
δύναμη επιτρέπει την διατήρηση στη θέση αξιολόγησης, μέχρι το σημείο που θα 
εφαρμοστεί η ελάχιστη ποσότητα πίεσης54,59. 

2.6.3.δ “Poor Grade” (2)
Η ικανότητα του μυός για ολοκλήρωση της κίνησης ενός συγκεκριμένου 
εύρους κίνησης στον οριζόντιο άξονα, “επιβραβεύεται” με την ένδειξη “poor”. Η 
βαθμολόγηση παρουσιάζει δύο υποκατηγορίες. Σε περίπτωση που διακρίνουμε 
κίνηση σε μερικό εύρος κίνησης στο οριζόντιο άξονα, τότε βαθμολογούμε με 
“poor-“, ενώ στην περίπτωση ύπαρξης αντίστασης στην ασκούμενη πίεση (από 
βαρύτητα ή από τον εξεταστή) κατά την διατήρηση της θέσης εξέτασης ή κατά την 
κίνηση, δίνεται η βαθμολογία “poor+”54,59.

2.6.3.ε “Trace Grade” (1)
Το σήμα κατατεθέν - εάν θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι- στην 
περίπτωση της βαθμολόγησης “trace grade” είναι η ασθενική μυϊκή σύσπαση. 
Η αδυναμία αυτή μπορεί να γίνει αντιληπτή μέσω της μεθόδου της ψηλάφησης 
(ψηλαφάτε ο ίδιος ο μυς) ή παρατήρησης του τένοντα - ο τένοντας θα είναι ελαφρώς 
προεξέχων. Η βαθμολόγηση “trace” μπορεί να αξιολογηθεί σε οποιαδήποτε θέση 
και φυσικά χαρακτηρίζεται από την απουσία κίνησης54,59. 

2.6.3.ζ “Zero Grade” (0)
Ο τίτλος που φέρει η συγκεκριμένη βαθμολόγηση μπορεί να χαρακτηριστεί ως 
“αυτεξήγητος”. Κατά την αξιολόγηση ο εξεταστής δε λαμβάνει καμία ένδειξη ύπαρξης 
μυϊκής λειτουργίας - είτε αυτή η ένδειξη είναι οπτική ή μέσω της ψηλάφησης54,59. 

Κεφάλαιο 2: Φυσιοθεραπευτική διαγνωστική προσέγγιση και αξιολόγηση
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- Επιπρόσθετος σχολιασμός -

α.  Κατά την εξέταση διάφορων μυϊκών ομάδων ο εξεταστής θα πρέπει να αποφύγει 
την “παγίδα” της “κλειδωμένη θέσης”. Η συγκεκριμένη θέση “κλειδώνει” -όπως 
υποδηλώνει το όνομά της, την εξεταζόμενη άρθρωση και παρέχει ένα μεγάλο 
πλεονέκτημα στο συσχετιζόμενο μυ ο οποίος ενδεχομένως να μην διέθετε την 
απαιτούμενη δύναμη για να ανήκει στην κατηγορία/βαθμολόγηση “fair” π.χ. 
τρικέφαλος βραχιόνιος και τετρακέφαλος μηριαίος. 

β.  Το ερώτημα που γεννάται, πάλι στην περίπτωση της βαθμολόγησης “fair” είναι το 
ακόλουθο: Εάν η απαιτούμενη δύναμη για τη διατήρηση της θέσης αξιολόγησης 
είναι ισοδύναμη της δύναμης που χρειάζεται για να πραγματοποιηθεί κίνηση σε 
πλήρες εύρος κίνησης προς την απόκτηση της θέσης αξιολόγησης. Η απάντηση 
είναι πως, με μερικές βέβαια εξαιρέσεις, ότι η κίνηση αξιολόγησης δύναται να 
πραγματοποιηθεί εφόσον μπορεί η θέση αξιολόγησης να διατηρηθεί.

γ.  Στην περίπτωση που ο μυς κατατάσσεται στην κατηγορία “trace grade” 
- άρα παρουσιάζει μια σημαντική αδυναμία, ο εξεταστής τοποθετεί το 
συσχετιζόμενο μέλος/άκρο στην επιθυμητή θέση αξιολόγησης. Η διαδικασία 
αυτή πραγματοποιείται με σκοπό να αισθανθεί ο εξεταζόμενος την κίνηση 
που πραγματοποιείται χωρίς την ύπαρξη κάποιου είδους “μυϊκής απάντησης”. 
Ιδιαίτερης σημασίας είναι η έναρξη της κίνησης από μια χαλαρή θέση. Ο λόγος 
είναι ότι εάν υπάρχει έστω και η παραμικρή μυϊκή τάση στην αρχή του εύρους 
κίνησης, θα οδηγηθούμε στην εμφάνιση μιας κίνησης “επιστροφής/αναπήδησης” 
που δύναται να θεωρηθεί -λανθασμένα- ως μια μορφή ενεργητικής κίνησης59. 

2.7  Αξιολόγηση της ελαστικότητας των μυικών 
ομάδων σύμφωνα με τη μέθοδο του V. Janda και τη 
βαθμολόγηση του K. Lewit 

Ο όρος “Μυϊκό Μήκος” (“Muscle Length”) αναφέρεται στην ικανότητα που 
παρουσιάζει μια μυϊκή δομή να επιμηκυνθεί, επιτρέποντας στη συσχετιζόμενη 
άρθρωση (ή σε έναν αριθμό αρθρώσεων) να κινηθεί σε πλήρες εύρος κίνησης. 

Η αξιολόγηση της ελαστικότητας των διαφόρων μυών του σώματος, θα μπορούσε 
να θεωρηθεί σαφώς ένα σημαντικό κομμάτι της φυσιοθεραπευτικής αξιολόγησης 
αλλά και ένα σπουδαίο συμπλήρωμα στην -ήδη καθοριστική- αξιολόγηση του 
εύρους κίνησης. Συγκεκριμένα η αξιολόγηση της ελαστικότητας δύναται να 
απαντήσει στο ερώτημα: 

“Το καταγεγραμμένο εύρος κίνησης θα χαρακτηριστεί ως φυσιολογικό, 
περιορισμένο ή υπέρμετρο”59,77.

2.7.α Συσχέτιση μυϊκής δύναμης και μήκους 

Κατά κύριο λόγο, όταν ένας μυς/ μία μυϊκή ομάδα παρουσιάζει υπέρμετρο μήκος, 
συνήθως παρατηρείται μια συνοδευόμενη αδυναμία και ως συνέπεια “επιτρέπεται” 
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η προσαρμοστική βράχυνση του αντιτιθέμενου μυός (του “ανταγωνιστή”). Αντιθέτως 
στην περίπτωση του περιορισμένου μήκους διακρίνουμε παραπάνω από ικανοποιητική 
δύναμη, που διατηρεί τον αντιτιθέμενο μυ σε μια επιμηκυμένη θέση59,77. 

Η διαδικασία που ακολουθείται αποτελείται από κινήσεις που αυξάνουν την 
απόσταση μεταξύ έκφυσης και κατάφυσης του μυός, ενάντια δηλαδή στη φορά 
που ο μυς συσπάται και παράγει έργο. Σχετικά με την ακρίβεια της μεθόδου, αυτή 
επιτυγχάνεται με την εξασφάλιση μιας σταθερής θέσης για το οστούν της έκφυσης 
ενώ την ίδια στιγμή το οστό της κατάφυσης κινείται προς μια κατεύθυνση που θα 
επιτρέψει στον εξεταζόμενο μυ να έλθει σε μια θέση επιμήκυνσης59,77.

2.7.1 Βαθμολόγηση σύμφωνα με τις ενδείξεις του V. Janda
Όπως και στην περίπτωση της εξέτασης της μυϊκής δύναμης, η ανάγκη ύπαρξης 
μιας ευρύτερα αποδεκτής βαθμολόγησης των κλινικών αποτελεσμάτων είναι 
εξαιρετικά σημαντική. Καθ’ αυτό τον τρόπο διευκολύνεται η συνεννόηση μεταξύ 
των επαγγελματιών υγείας του χώρου και η μεταξύ τους συνεργασία κατά την 
θεραπεία της ασθενούς. 

Πίνακας 12. Βαθμολόγηση σύμφωνα με τις ενδείξεις του V. Janda59,77.

Βαθμολόγηση Χαρακτηρισμός

0 Όχι βράχυνση

1 Μέτριου βαθμού βράχυνση

2 Αξιοσημείωτη βράχυνση

2.7.2 Πιθανές διαπιστώσεις κατά την αξιολόγηση 
Ένας μυς ο οποίος δε συναντά το επιθυμητό μήκος, χαρακτηρίζεται ως βραχύς 
(“shortened”). Με τη χρήση του όρου μυϊκή βράχυνση (“muscle shorten-
ing”) αναφερόμαστε σε μια κατάσταση, όπου ως διακριτό χαρακτηριστικό της, 
παρουσιάζεται ο περιορισμός του εύρους κίνησης σε μια άρθρωση λόγω του μυός 
που την διαπερνά59,77. 

2.7.3  Μυϊκές ομάδες που συνήθως παρουσιάζουν βράχυνση  
(“Shortening”) 

Ακολουθεί μια σύντομη αναφορά στις μυϊκές ομάδες που συνήθως εντοπίζονται 
να παρουσιάζουν βράχυνση. Προφανώς η φυσιοθεραπευτική αξιολόγηση οφείλει 
να περιλαμβάνει όλες τις συσχετιζόμενες μυϊκές ομάδες για να χαρακτηριστεί 
ολοκληρωμένη και να οδηγήσει σε ένα αποτελεσματικό θεραπευτικό πλάνο.

Κεφάλαιο 2: Φυσιοθεραπευτική διαγνωστική προσέγγιση και αξιολόγηση
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Πίνακας 13. Μυϊκές ομάδες που συνήθως παρουσιάζουν βράχυνση59. 

Ονομασία μυϊκής ομάδας Μεμονωμένοι μυς

Τρικέφαλος κνημιαίος μυς Γαστροκνήμιος και υποκνημίδιος

Καμπτήρες της άρθρωσης του ισχίου
Λαγονοψοιτης, Ορθός μηριαίος, Ραπτικός, Τείνων την πλατεία 

περιτονία
Κοιλιακοί μυς Ορθός Κοιλιακός

Προσαγωγοί της άρθρωσης του ισχίου -

Καμπτήρες της άρθρωσης του γόνατος -

Μυϊκές ομάδες του κορμού (οπίσθια) -

Τετράγωνος οσφυϊκός -

Θωρακικοί μυς Μείζων και Ελάσσων θωρακικός

Ανελκυστήρας της ωμοπλάτης μυς -

2.7.4 Σταθερότητα ή κινητικότητα
Στη προσπάθεια αντιμετώπισης παθολογικών καταστάσεων των αρθρώσεων και 
των μυϊκών ομάδων ο θεραπευτής καλείται να δρομολογήσει τους στόχους της 
θεραπευτικής προσέγγισης/παρέμβασης βάση του τι είναι επιθυμητό: Σταθερότητα 
ή κινητικότητα. Οι αρθρώσεις είναι ανατομικές κατασκευές που χαρακτηρίζονται 
από την ακόλουθη μαθηματική πράξη: 

Μεγαλύτερη κινητικότητα = μικρότερη σταθερότητα
Μεγαλύτερη σταθερότητα = μικρότερη κινητικότητα

Καθώς μεγαλώνουμε, είναι κοινώς αποδεκτό, πως θα υποστούμε ένα αίσθημα 
σύσφιξης στις συνδεσμικές κατασκευές και μια μείωση στην ελαστικότητα των 
μυών. Αυτή η αλλαγή επιτρέπει μεγαλύτερη σταθερότητα και δύναμη για τους 
ενήλικες παρά για τα παιδιά. Ένας ασθενής με “χαλαρότητα” στους συνδέσμους 
δεν έχει τη σταθερότητα που παρουσιάζει ένα λιγότερο εύκαμπτο μυϊκό σύστημα. 
Για παράδειγμα, ένα γόνατο το οποίο βρίσκεται σε υπέρ-έκταση δεν είναι αρκετά 
καλά, για τη στήριξη βάρους από ένα που παρουσιάζει κανονική έκταση. Η απώλεια 
σταθερότητας της σπονδυλικής στήλης σε ένα εύκαμπτο σώμα μπορεί να οδηγήσει 
σε προβλήματα όταν η εργασία προϋποθέτει παρατεταμένα ορθοστασία ή καθιστή 
θέση για πολλές ώρες59,77. 

2.8 Έλεγχος της ισορροπίας του ευπαθούς ασθενούς
2.8.α Δοκιμασία “Timed-Up-And-Go” (“TUG”)
Με τον όρο “Timed-Up-And-Go” ή συντομότερα “TUG” αναφερόμαστε σε μια ευρέως 
χρησιμοποιημένη, μικρή σε διάρκεια και απλή αξιολόγηση, που βασίζεται στην επίδοση 
του ασθενούς. Η συγκεκριμένη κλινική δοκιμασία, παρέχει στον εξεταστή χρήσιμες 
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πληροφορίες σχετικά με την λειτουργικότητα των κάτω άκρων, την κινητικότητα, 
αλλά και τις πιθανότητες που χαρακτηρίζουν τον εξεταζόμενο για κάποια μελλοντική 
πτώση78,79. Το “TUG” προτείνεται από μεγάλο αριθμό επαγγελματιών υγείας του 
χώρου της γηριατρικής, στηριζόμενοι στην ευκολία χρήσης/εκτέλεσής του και 
στην ευαισθησία που παρουσιάζει, ως ένα υπολογίσιμο εργαλείο στην διαδικασία 
συγκέντρωσης πληροφοριών γύρω από τον κίνδυνο πτώσεων16,17. Ενδεικτικά μερικές 
κοινότητες που το προτείνουν είναι οι ακόλουθες: “American Geriatrics Society”, 
“British Geriatrics Society” και “Society of Nordic Geriatricians”.

2.8.β Περιγραφή της μεθόδου
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι αρκετά εύκολη και σχεδιασμένη ώστε να 
μπορεί να πραγματοποιηθεί από οποιοδήποτε επαγγελματία υγείας ανεξάρτητα 
του χώρου ή του εξοπλισμού που διαθέτει. Εάν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως 
εξοπλισμός, το μόνο που θα χρειαστεί ο εξεταστής είναι μια καρέκλα (το κάθισμα 
της οποίας είναι 44 με 47 εκατοστά και το ύψος των βραχιόνων είναι 65 εκατοστά). 
Η καρέκλα τοποθετείται στην αρχή μιας απόστασης μήκους 3 εκατοστών (η οποία 
απόσταση είναι ευθεία και κατά προτίμηση μαρκαρισμένη με κολλητική ταινία 
προς ευκολία της ασθενούς). Ο ασθενής ζητείται να σηκωθεί από την καρέκλα 
-μη χρησιμοποιώντας τα άνω άκρα κατά την έγερση, να διανύσει την απόσταση 
για την οποία έγινε λόγος προηγουμένως και στη συνέχεια να επιστρέψει στην 
καρέκλα από την οποία ξεκίνησε. Ο ρυθμός βάδισης του μπορεί να είναι χαλαρός 
ενώ ο ίδιος δύναται να χρησιμοποιήσει βοηθήματα βάδισης που ενδεχομένως 
να χρησιμοποιεί καθημερινώς π.χ. περιπατητική βακτηρία. Ο λόγος είναι ότι η 
αξιολόγηση έχει σχεδιαστεί ώστε να προσομοιάζει καθημερινές δραστηριότητες π.χ. 
το πέρασμα της διάβασης στο δρόμο, δραστηριότητα κατά την οποία ενδεχομένως 
να χρησιμοποιηθεί κάποιο βοήθημα. Βοήθεια από τον εξεταστή δεν παρέχεται, 
εκτός βέβαια αν κριθεί αναγκαία. Κατά την “βόλτα” που θα πραγματοποιήσει ο 
ασθενής ο εξεταστής χρησιμοποιεί ένα χρονόμετρο ώστε να καταγράψει τον χρόνο 
που θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση της δοκιμασίας. Η δοκιμασία ξεκινάει με 
το σήμα του εξεταστή και ολοκληρώνεται όταν ο ασθενής επιστρέψει σε καθιστή 
θέση στην καρέκλα81. Ο εξεταστής ζητάει από τον ασθενή να εκτελέσει δύο βόλτες 
όπου συνήθως η δεύτερη είναι μικρότερη σε χρόνο - φυσικά ο μικρότερος χρόνος 
είναι αυτός που είναι επιθυμητός. Ενδεχομένως να ακολουθηθεί η τροποποιημένη 
αξιολόγηση κατά την οποία ο εξεταστής ζητάει γρήγορη βάδιση - αφού πρώτα 
φυσικά σιγουρευτεί για την ασφάλεια του εξεταζομένου81,82. 

- Επιπρόσθετες σημειώσεις -

Ενδεχομένως πριν την εκτέλεση της κύριας αξιολόγησης, ο εξεταστής να ζητήσει 
από τον ασθενή να πραγματοποιήσει μια “βόλτα” υπό τις ίδιες συνθήκες, με σκοπό 
να υπάρξει εξοικείωση με τη διαδικασία.

Κεφάλαιο 2: Φυσιοθεραπευτική διαγνωστική προσέγγιση και αξιολόγηση
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2.8.γ Ο Δείκτης Ισορροπίας της Berg (“Berg Balance Scale”) 
Ο δείκτης ισορροπίας της Berg (“Berg Balance Scale” ή “BBS”) δημιουργήθηκε ως 
μία μέθοδο κλινικής αξιολόγησης της λειτουργικής ισορροπίας, σε ηλικιωμένους 
και μη πληθυσμούς83,84. Αν και η μέθοδος έχει “δεχθεί” τα πυρά αυτών που δεν 
επιθυμούν να της προσδώσουν, τον ομολογουμένως ιδιαίτερο χαρακτηρισμό 
ως “διχοτόμο” (αναδεικνύοντας έτσι την ικανότητά της να ξεχωρίζει τους 
εξεταζόμενους που διατρέχουν κίνδυνο να πέσουν από αυτούς που παρουσιάζουν 
ευστάθεια), η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της μεθόδου έχουν πολλάκις αποδειχθεί, 
με πιο πρόσφατη μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε επί Φινλανδικού εδάφους85-89. 
Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη μελέτη, μια μεταβολή οχτώ βαθμών στη βαθμολόγηση 
μεταξύ δύο διαδοχικών αξιολογήσεων είναι ικανή να επιφέρει σημαντικές αλλαγές 
στους εξεταζόμενους όσων αφορά τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής και 
τη σχετική ανεξαρτησία89.

2.8.δ Οι Επιμέρους αξιολογήσεις
Ο δείκτης αξιολόγησης της ισορροπίας σύμφωνα με τη Berg αποτελείται από 14 
δοκιμασίες, που θέτουν στον εξεταζόμενο τις προκλήσεις με τις οποίες ενδεχομένως 
να έρθει αντιμέτωπος κατά την εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων και 
βαθμολογείται με σκορ από 0 έως 4 αναλόγως τις επιδόσεις της (βαθμολογώντας 
με 0 την χείριστη και με 4 τη καλύτερη πιθανή εκτέλεση). Στην περίπτωση που όλες 
οι δοκιμασίες συγκεντρώσουν τον μέγιστο δυνατό βαθμό ο εξεταζόμενος αποκτά 
ένα σκορ 56/56. Όποια δοκιμασία ολοκληρωθεί όχι με τον επιθυμητό τρόπο χάνει 
πόντους, οδηγώντας στην συγκέντρωση χαμηλότερου συνολικού σκορ83,84. Ο 
πιθανός εξοπλισμός που ενδέχεται να χρησιμεύσει παρουσιάζεται στον Πίνακα 14:

Πίνακας 14. Ο εξοπλισμός που ενδέχεται να χρειαστεί κατά την αξιολόγηση βάση της 
κλίμακας Berg91.

Εξοπλισμός Συμπληρωματικά Σχόλια

Μια καρέκλα χωρίς βραχίονες
Για την αξιολόγηση “Sitting to Standing” χωρίς τη χρήση των άνω 

άκρων κ.ά.

Μια καρέκλα με βραχίονες
Για τη χρήση σε αξιολογήσεις που ο/η ασθενής έχει την ανάγκη να 

χρησιμοποιήσει τα χέρια

Υποπόδιο ή σκαλοπάτι
Για την αξιολόγηση στην οποία ο/η εξεταζόμενος-η τοποθετεί 

εναλλάξ τα πόδια του/της
Χρονόμετρο Ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας είναι περίπου 15-20 λεπτά

Τάπητας (15 μέτρων) Για τις αξιολογήσεις που περιέχουν βάδιση

Ακολούθως παρουσιάζονται αναφορικά οι δοκιμασίες στις οποίες υποβάλλεται ο 
εξεταζόμενος:

•  Έγερση από την καρέκλα χωρίς την χρήση των άνω άκρων.
•  Παραμονή στην όρθια θέση χωρίς υποστήριξη.



42

•  Σε καθιστή θέση με την πλάτη δίχως στήριξη ενώ τα πόδια στηρίζονται στο 
έδαφος ή σε ένα υποπόδιο.
•  Επιστροφή από όρθια θέση σε καθιστή.
•  Μεταφορές.
•  Παραμονή στην όρθια θέση με τα μάτια κλειστά και χωρίς υποστήριξη.
•  Παραμονή στην όρθια θέση με τα πόδια σε επαφή - κλειστά.
•  Φθάνοντας προς τα μπροστά με τεντωμένο άνω άκρο από όρθια θέση.
•  Έγερση αντικειμένου από όρθια θέση.
•  Από όρθια θέση στροφή της κεφαλής ώστε η εξεταζόμενη να δει κάτι από την 

πλευρά του δεξιού και αριστερού ώμου.
•  Στροφή 360ο.
•  Από όρθια θέση δίχως υποστήριξη εναλλάξ τοποθέτηση των ποδιών στο 

υποπόδιο.
•  Στήριξη σε όρθια θέση με το ένα πόδι τοποθετημένο μπροστά στο άλλο.
•  Στήριξη στο ένα κάτω άκρο85-91.

2.9 Νευρολογική αξιολόγηση ασθενούς
Η νευρολογική εξέταση, συνοδευόμενη από τη λήψη ενός λεπτομερούς ιστορικού, 
αποτελεί μια μοναδική μέθοδος εντοπισμού της αναφερόμενης βλάβης στο νευρικό 
σύστημα και τις δύο υποκατηγορίες του - το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα και το 
Περιφερικό Νευρικό Σύστημα92.

Η νευρολογική εξέταση διαιρείται στις ακόλουθες αξιολογήσεις των επιμέρους 
συστημάτων: 

•  Αξιολόγηση ανωτέρων δραστηριοτήτων - Στην κατηγορία αυτή 
συμπεριλαμβάνονται δραστηριότητες όπως η βάδιση, η ομιλία και το γνωστικό 
επίπεδο του εξεταζομένου92.
•  Αξιολόγηση κρανιακών νεύρων - ολοκληρωμένη κλινική αξιολόγηση των 

δώδεκα σε αριθμό κρανιακών νεύρων92.
•  Αισθητήριο σύστημα - Αποτελείται από τα νεύρα του περιφερικού νευρικού 

συστήματος. Ελαφρύ άγγιγμα, πόνος, ζέστη, κρύο καθώς και αίσθηση δονήσεων 
μπορούν να συμπεριληφθούν στη συγκεκριμένη κατηγορία92. 
•  Κινητικό σύστημα - Ακούσιες κινήσεις, μυϊκή συμμετρία, ατροφία, βάδιση92.
•  Αντανακλαστικά - Τα αντανακλαστικά που επιδεικνύει ο ασθενής δύναται 

να αποδοθούν σε τρείς κατηγορίες αναλόγως την κλινική τους σημασία. Οι 
κατηγορίες αυτές είναι οι ακόλουθες: Αρχέγονα αντανακλαστικά, Επιφανειακά 
αντανακλαστικά και εν τω βάθει αντανακλαστικά92.
•  Παρεγκεφαλίτιδα - Κατά την εξέταση της παρεγκεφαλίτιδας ο εξεταστής 

αξιολογεί τα ακόλουθα: α) Πρόθεση τρόμου, β) Δυσμετρία, γ) Δυσρυθμία, δ) 
Δυσδιαδοχοκινησία, ε) Δυσαρθρία92. 
•  Μήνιγγες - Ο εξεταστής αναζητά την ύπαρξη συμπτωμάτων ερεθισμού των 
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μηνίγγων καθώς αυτά υποδεικνύουν φλεγμονή της σκληρής μήνιγγας. Τα 
συμπτώματα αυτά είναι τα ακόλουθα: α) αυχενική δυσκαμψία, β) Σημάδι “Brudz-
inski”, γ) Σημάδι “Kernig”, δ) Σημάδι “Laseque”92. 

2.9.α Εξοπλισμός που θα χρειαστεί κατά την αξιολόγηση 

•  Νευρολογικό σφυρί και σχετικά εξαρτήματα: Το νευρολογικό σφυρί χρησιμοποιείται 
κατά την διαδικασία αξιολόγησης των εν τω βάθει αντανακλαστικών. Το 
συγκεκριμένο εργαλείο αξιολόγησης συνοδεύεται από μια πινέζα και ένα 
βουρτσάκι, τα οποία χρησιμοποιούνται για συμπληρωματικές εξετάσεις92. 
•  “Διαπασών” (128,256,512 Hz): Είναι ένα εξάρτημα που χρησιμοποιείτε για να 

εξετάσει την αίσθηση δόνησης σε όλο το σώμα του ασθενούς95. 
•  Στυλό φωτός/οφθαλμοσκόπιο: Χρησιμοποιείτε για την λεπτομερή παρατήρηση του 

οπτικού δίσκου, του βοθρίου και τα αιμοφόρα αγγεία του αμφιβληστροειδούς92. 
•  “Q-tip”: Χρήσιμο κατά την αξιολόγηση του αντανακλαστικού του κερατοειδούς92.

2.9.1 Νευρολογική εξέταση άνω άκρου 
Η ολοκληρωμένη νευρολογική εξέταση του άνω άκρου, περιλαμβάνει την 
αξιολόγηση της μυϊκής ισχύος, των εν τω βάθει αντανακλαστικών καθώς και της 
αισθητικότητας54. 

Η εξέταση της μυϊκής ισχύος - στα πλαίσια της νευρολογικής εξέτασης - αποσκοπεί 
στον εντοπισμό κάποιου είδους νευρολογικής ανεπάρκειας, η οποία βεβαίως 
επηρεάζει τις συσχετιζόμενες μυϊκές ομάδες και ακολούθως την κίνηση που είναι 
αποτέλεσμα της σωστής λειτουργίας. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει την εκτέλεση 
ενεργητικής κίνησης, για όλες τις μυϊκές ομάδες, υπό την εφαρμογή αντίστασης 
από τον εξεταστή και τη σύγκριση με την αντίστοιχη άρθρωση του άλλου άκρου. 
Για την εκτέλεση του ελέγχου ο ασθενής δύναται να βρίσκεται σε καθιστή είτε σε 
όρθια θέση54.

Οι κινήσεις που ελέγχονται παρουσιάζονται στον Πίνακα 15.

Πίνακας 15. Παρουσίαση των κινήσεων (ως αποτέλεσμα της σωστής λειτουργίας των 
μυών) που εξετάζονται στα πλαίσια της νευρολογικής αξιολόγησης54. 

Άρθρωση Κινήσεις που ελέγχονται

Γληνοβραχιόνια άρθρωση

Κάμψη υπό αντίσταση

Έκταση υπό αντίσταση

Προσαγωγή υπό αντίσταση

Προσαγωγή υπό αντίσταση

Έξω στροφή υπό αντίσταση

Έσω στροφή υπό αντίσταση



44

Άρθρωση Κινήσεις που ελέγχονται

Αγκώνας

Κάμψη υπό αντίσταση

Έκταση υπό αντίσταση

Πρηνισμός υπό αντίσταση

Υπτιασμός υπό αντίσταση

Καρπός

Κάμψη υπό αντίσταση

Έκταση υπό αντίσταση

Απαγωγή υπό αντίσταση

Προσαγωγή υπό αντίσταση

Εν τω βάθει αντανακλαστικά του άνω άκρου 

Η εξέταση πραγματοποιείται πάντα και στα δύο άκρα του ασθενούς, ώστε να 
υπάρξει στη συνέχεια η δυνατότητα άμεσης σύγκρισης54.

Το αντανακλαστικό του δικεφάλου βραχιονίου (Α5,6)

Ο εξεταζόμενος βρίσκεται σε καθιστή θέση στο κρεβάτι εξέτασης. Ο εξεταστής 
όντας όρθιος από την πλευρά του άκρου που πρόκειται να εξεταστεί, τοποθετεί τον 
αντίχειρα του στον συσχετιζόμενο τένοντα του δικεφάλου βραχιονίου. Εν συνεχεία 
πραγματοποιεί πλήξη του αντίχειρά του και παρατηρεί το αποτέλεσμα - κίνηση 
που γεννάται. Η εξέταση του ενός άνω άκρου ακολουθείται από την εξέταση και τη 
σύγκριση του άλλου άκρου54,92. 

Το αντανακλαστικό του βραχιονοκερκιδικού (Α6)

Ο εξεταζόμενος βρίσκεται στην ίδια θέση που είχε υιοθετήσει κατά την εξέταση 
του δικεφάλου βραχιονίου. Η εξέταση τώρα, διαφέρει στον τρόπο εκτέλεσης. 
Για του λόγου το αληθές, τώρα ο εξεταστής πλήττει με το νευρολογικό σφυρί 
το περιφερικό άκρο του οστού της κερκίδας, όπου εντοπίζεται η κατάφυση του 
βραχιονοκερκιδικού μυός54,92. 

Το αντανακλαστικό του τρικέφαλου βραχιονίου (Α7)

Η εξέταση του συγκεκριμένου αντανακλαστικού παρουσιάζει την ίδια αρχική θέση 
-όσων αφορά τον ασθενή και τον εξεταστή- με την προηγούμενη αξιολόγηση. 
Η μόνη διαφορά είναι ότι τώρα ο εξεταστής υποστηρίζει το άνω άκρο του 
ασθενούς και πραγματοποιεί απευθείας πλήξη του εξεταζόμενου τένοντα. Μετά 
την παρατήρηση της κίνησης, ακολουθεί η εξέταση του αντανακλαστικού στο άλλο 
άκρο και η μεταξύ τους σύγκριση54,92. 
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Αισθητικότητα

Στον Πίνακα 16 παρουσιάζονται οι βασικές ανατομικές περιοχές αλλά και η 
νεύρωσή τους.

Πίνακας 16. Παρουσίαση των διάφορων ανατομικών περιοχών του σώματος και η 
αντίστοιχη νεύρωσή τους54.

Ανατομική περιοχή Νεύρωση

Περιοχή του δέρματος που εντοπίζεται στο εξωτερικό τμήμα του βραχίονα Α5 ρίζα

Περιοχή του δέρματος που εντοπίζεται στο εσωτερικό τμήμα του βραχίονα Θ1 ρίζα

Μασχαλιαία περιοχή Θ2 ρίζα

Θηλή Θ4 ρίζα

Ανατομική περιοχή ανάμεσα σε θηλή και αμασχάλη Θ3 ρίζα

Εξωτερική επιφάνεια του αγκώνα (βραχίονας/αντιβράχιο) Α5,Α6 ρίζα

Εσωτερική επιφάνεια αγκώνα Θ2,Θ1 ρίζα

Έκταση του καρπού Α6 ρίζα

Κάμψη του καρπού Α7 ρίζα

Έκταση δακτύλων Α7 ρίζα

Κάμψη των δακτύλων Α8 ρίζα

Απαγωγή των δακτύλων Θ1 ρίζα

Προσαγωγή των δακτύλων Θ1 ρίζα

Έκταση αντίχειρα Α7 ρίζα

Κάμψη του αντίχειρα Α6,7,8 / Α1,Θ1

Προσαγωγή αντίχειρα Α8

Αντίθεση Μέσο και ωλένιο νεύρο

2.9.2 Νευρολογική εξέταση κάτω άκρου 
Όπως και στη περίπτωση των άνω άκρων, η ολοκληρωμένη νευρολογική εξέταση 
των κάτω άκρων, περιλαμβάνει αντιστοίχως την εκτίμηση της μυϊκής ισχύος, των 
εν τω βάθει αντανακλαστικών και της αισθητικότητας54. 

Στην περίπτωση αξιολόγησης της μυϊκής ισχύος, ο εξεταστής επικεντρώνεται στις 
κύριες λειτουργικές ομάδες καθώς κάθε ομάδα δέχεται νεύρωση από διαφορετικά 
νεύρα του περιφερικού νευρικού συστήματος. Η εξέταση της μυϊκής ισχύος 
παρουσιάζεται λεπτομερώς στον Πίνακα 1754.
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Πίνακας 17. Παρουσίαση της εξέτασης της μυϊκής ισχύος κατά τη νευρολογική εξέταση των 
κάτω άκρων54. 

Μυς/Μυϊκή ομάδα Εξέταση

Λαγονοψοϊτης [Ο1,2,3]
Εφαρμογή πίεσης στο περιφερικό άκρο του μηριαίου οστού ενάντια 
της κάμψης του ισχίου που πραγματοποιεί ο ασθενής από ύπτια θέση.

Μείζων γλουτιαίος μυς [Ι1]
Από πρηνή θέση ο ασθενής εκτελεί κάμψη του γόνατος σε 
συνδυασμό με έκταση του μηρού. Ο εξεταστής φέρει αντίσταση στη 
κίνηση που περιγράφηκε.

Μέσος γλουτιαίος μυς [Ο5]
Εκτέλεση απαγωγής της άρθρωσης του ισχίου με εφαρμογή πίεσης 
από τον εξεταστή σε κατεύθυνση προσαγωγής. Ο ασθενής βρίσκεται 
σε πλάγια θέση

Μακρός απαγωγός [Ο2,3,4]
Προσαγωγή των κάτω άκρων του ασθενούς εναλλάξ με εφαρμογή 
αντίστασης. Ο ασθενής βρίσκεται σε ύπτια θέση

Εν τω βάθει αντανακλαστικά του κάτω άκρου 
Το αντανακλαστικό της επιγονατίδας (Ο2,3,4)

Ο ασθενής βρίσκεται καθισμένος κοντά στην άκρη του κρεβατιού εξέτασης με τα κάτω 
άκρα να κρέμονται στο ύψος της άρθρωσης του γόνατος. Ο εξεταστής καλείται να 
πλήξει με το νευρολογικό σφυρί τον τένοντα του τετρακεφάλου και να παρατηρήσει 
την κίνηση που θα υπάρξει ως αντίδραση. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται και στο άλλο 
άκρο και στη συνέχεια τα δύο αποτελέσματα συγκρίνονται54,92. 

Το αντανακλαστικό της ποδοκνημικής (Ο5/Ι2)

Ο εξεταστής σε αυτή την περίπτωση υποστηρίζει το χαλαρό κάτω άκρο του ασθενούς από 
το ύψος των μεταταρσίων με το ένα χέρια ενώ με το άλλο πλήττει τον αχίλλειο τένοντα 
με το νευρολογικό σφυρί. Το επιθυμητό αποτέλεσμα συνοδεύεται από πελματιαία κάμψη 
της ποδοκνημικής άρθρωσης. Συγκρίνουμε με το άλλο κάτω άκρο54,92.

Το αντανακλαστικό “Babinski” 

Ο ασθενής βρίσκεται σε ύπτια θέση στο κρεβάτι εξέτασης. Ο εξεταστής χρησιμοποιώντας 
την ειδική άκρη του νευρολογικού σφυριού, η οποία είναι ελαφρώς πιο μυτερή, 
“διαγράφει” μια πορεία από την εξωτερική πλευρά της πελματιαίας επιφάνειας του άκρα 
ποδός και πιο συγκεκριμένα από το μικρό δαχτυλάκι προς το μεγάλο. Η φυσιολογική 
αντίδραση είναι η κάμψη των δακτύλων του ποδιού. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί 
έκταση και απαγωγή των δακτύλων είναι ένδειξη παθολογικής κατάστασης και 
τιτλοφορείται θετικό σημάδι “Babinski”54,92. 

Το αντανακλαστικό των κοιλιακών μυών (Θ8,9,10,11,12)

Ο ασθενής τοποθετείται σε ύπτια θέση στο κρεβάτι εξέτασης. Ο εξεταστής με τη 
μυτερή άκρη του νευρολογικού σφυριού “τρέχει” στην επιφάνεια των κοιλιακών σε 
κάθε πλευρά με κατεύθυνση προς τα μέσα και προς τα έξω, σε κατεύθυνση πάνω 
(Θ8,9,10) και κάτω από την περιοχή του αφαλού (Θ10,11,12)

54,92. 

Κεφάλαιο 2: Φυσιοθεραπευτική διαγνωστική προσέγγιση και αξιολόγηση



Φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση υπερηλίκων 
με σύνδρομο ευπάθειας
Η λεπτομερής κλινική αξιολόγηση του ασθενούς και η προσπάθεια “αποδόμησης” 
του προβλήματος που τον πλήττει, είναι η μία όψη του νομίσματος που ονομάζεται 
φυσιοθεραπευτική παρέμβαση. Ο θεραπευτής, έχοντας συγκεντρώσει τα επιθυμητά 
στοιχεία από την εξέταση που πραγματοποίησε, ξεκινάει να εργάζεται πάνω στη 
σύσταση ενός θεραπευτικού πλάνου. Θέτει κάποιους στόχους, μακρυπρόθεσμους 
καθώς και βραχυπρόθεσμους, δίνοντας την απαιτούμενη προσοχή στις ανάγκες 
του ασθενούς, σεβόμενος κυρίως τις δυνατότητές του (σωματικές και ψυχικές). Η 
εγκαθίδρυση μιας άρτιας σχέσης συνεργασίας μεταξύ θεραπευτού και ασθενούς, 
η οποία θα επισφραγιστεί από την προσκόλληση σε ένα πρόγραμμα φυσικής 
δραστηριότητας, είναι το προοίμιο μιας επιτυχούς παρέμβασης - είτε αυτή είναι 
φυσιοθεραπευτική είτε όχι.

3.1  Η άσκηση ως μεθοδολογία αντιμετώπισης του 
συνδρόμου ευπάθειας

Την ίδια στιγμή που η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα με περίσσεια ευκολία 
αποδέχεται την ύπαρξη του συνδρόμου της ευπάθειας, βρίσκεται μπροστά σε μια 
μεγάλη πρόκληση. Αυτή είναι, να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να οδηγηθεί 
μεθοδικά στην αντιμετώπιση της ευπάθειας ή και στη πιθανή (χρονικά σωστά 
τοποθετημένη) πρόληψη της παθολογικής αυτής κατάστασης και της συνοδευόμενης 
αναπηρίας93. Έχοντας κατανοήσει τον χαρακτήρα του προαναφερθέν συνδρόμου 
και μετά από μια λεπτομερή ανασκόπηση της διαθέσιμης διεθνούς βιβλιογραφίας, 
γίνεται ξεκάθαρο πως η ύπαρξη φυσικής δραστηριότητας αποτελεί ένα ουσιαστικό 
τρόπο αντιμετώπισης. 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η σωστή προσκόλληση ενός 
ατόμου σε ένα πρόγραμμα φυσικής δραστηριότητας συντελεί σε μεγάλο βαθμό 
στα ακόλουθα:

•  Βελτίωση της εκτέλεσης των δραστηριοτήτων της καθημερινότητας. Έτσι το 
άτομο καθίσταται κοινωνικά ενεργό. 
•  Βελτίωση και ενδεχομένως διατήρηση των μυϊκών χαρακτηριστικών, όπως η 

δύναμη και η μάζα.
•  Αξιοσημείωτη αύξηση της οστικής πυκνότητας.
•  Ιδανικές κάρδιο-αναπνευστικές λειτουργίες.
•  Διατήρηση και πιθανή βελτίωση του γνωστικού επιπέδου και της ψυχολογικής 

διάθεσης.
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3.1.α  Καταλληλότητα προγράμματος συστηματικής άσκησης - τα 
ερωτήματα που προκύπτουν 

Αυτό που αποτελεί υψίστης σημασίας ερώτημα για τον εκάστοτε επαγγελματία 
υγείας που συναντά στην καθημερινή του κλινική πράξη ευπαθείς ασθενείς, 
παρουσιάζεται ακολούθως: 

Είναι το πρόγραμμα άσκησης που επέλεξα κατάλληλο για τον/την ασθενή μου;

Ο όρος καταλληλότητα, “περικλείει” αρκετούς παράγοντες στη σημασία του 
όπως π.χ. τους πιθανούς περιορισμούς που ενδέχεται να συναντήσει η ασθενής 
(σωματικούς είτε ψυχικούς), τη συμμόρφωση που θα επιδείξει ο ασθενής στο 
πρόγραμμα που θα σχεδιαστεί για τον ίδιο, καθώς και πιθανές δυσμενείς 
καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν από την άσκηση. 

Επίσης, κατά κύριο λόγο αναφερόμαστε σε ανθρώπους που κατατάσσονται στην 
Τρίτη ηλικία. Αυτό προϋποθέτει να λάβουμε υπόψη τον καθιστικό τρόπο ζωής που 
έχουν υιοθετήσει και την πιθανή διστακτικότητα που ενδεχομένως θα επιδείξουν, 
κατά την ένταξη της άσκησης στο πρόγραμμά τους. Είναι υποχρέωση του κάθε 
επαγγελματία υγείας να καταστήσει αυτή τη μετάβαση όσο πιο υποφερτή δύναται 
να γίνει για τον ασθενή94.

Κεφάλαιο 3: Φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση υπερηλίκων με σύνδρομο ευπάθειας



Σχεδιασμός του θεραπευτικού προγράμματος 
φυσικοθεραπείας (κύριοι στόχοι)
Διαθέτοντας τα κλινικά στοιχεία που έχουμε συλλέξει, από την αξιολόγηση του 
ασθενούς, πορευόμαστε στη σταδιακή συγκρότηση ενός εξατομικευμένου 
προγράμματος θεραπείας. Θέτουμε τους στόχους της παρεμβατικής δραστηριότητας, 
οι οποίοι είναι άμεσοι και έμμεσοι π.χ. βελτίωση μυϊκής δύναμης και αντοχής 
(άμεσος στόχος) και ταχύτητα βάδισης (έμμεσος στόχος)95.Ο φυσικοθεραπευτής θα 
κινηθεί μεθοδικά, μέσω της σωστής επιλογής των διαθέσιμων ασκήσεων, ώστε 
να βελτιώσει τις τιμές που παρουσιάζουν πτωτική τάση λόγω του συνδρόμου της 
ευπάθειας. Ενδεικτικά, θα μεριμνήσει για τα ακόλουθα:

•  Βελτίωση της στάσης σώματος του ασθενούς, καθώς και εκμάθηση διατήρησης 
αυτής.
•  Ασκήσεις για την αύξηση της ελαστικότητας (“stretching”) των μυϊκών ομάδων 

που παρουσιάζουν βράχυνση (“shortness”).
•  Ασκήσεις βελτίωσης ή διατήρησης του διαθέσιμου εύρους κίνησης (“R.O.M.”).
•  Ασκήσεις που αποσκοπούν στη αύξηση της δύναμης και της αντοχής των μυϊκών 

ομάδων.
•  Ασκήσεις βελτίωσης της ισορροπίας.

Το πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης, θα πρέπει να είναι προσιτό σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους ηλικιωμένους.

4.1 Επιλογή της άσκησης βάση ατομικών παραγόντων 
Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, ο θεραπευτής που καλείται να οργανώσει ένα 
πρόγραμμα φυσικής δραστηριότητας για ηλικιωμένους ευπαθείς ασθενείς, 
βρίσκεται μπροστά σε μια πρόκληση. Επιθυμείται μια ομαλή μετάβαση από έναν 
καθιστικό τρόπο ζωής, σε αυτόν με άσκηση. Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, 
θεωρείται απαραίτητο να προηγηθεί συνεδρία όπου θα συζητηθούν τα ακόλουθα:

•  Το επίπεδο της φυσικής κατάστασης που παρουσιάζει ο ασθενής.
•  Η κατάσταση της υγείας της - πιθανή φαρμακευτική αγωγή που ακολουθείται.
•  Η κινητικότητα του ασθενούς - πιθανή ύπαρξη φυσικών περιορισμών, που 

αλλάζουν αμέσως το πρόγραμμα εκγύμνασης.
•  Ανεξαρτησία του ατόμου κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της 

καθημερινότητας.
•  Προσωπικές ανάγκες.
•  Ενδιαφέροντα - η άσκηση που προσομοιάζει ή έχει στοιχεία δραστηριοτήτων που 

αρέσουν στον ασθενή χρήζουν καλύτερης συμμόρφωσης από τον ίδιο95,96.
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4.1.α Παράδειγμα τρόπου επιλογής τύπου ασκήσεων 

Ας υποθέσουμε πως έχουμε απέναντί μας έναν ηλικιωμένο ασθενή που θα 
του άρεσε η ιδέα πιθανής γνωριμίας με άλλα άτομα, γεγονός που μας δίνει τη 
δυνατότητα ένταξής του σε ένα πρόγραμμα ομαδικής άσκησης. Εν συνεχεία, μια 
σημαντική πρόσθετη πληροφορία είναι ότι του αρέσει η άσκηση και η μουσική. 
Δύο στοιχεία που θα μπορούσαμε να τα συνδυάσουμε και να του προτείνουμε ένα 
πρόγραμμα αεροβικής γυμναστικής - ενδεχομένως χαμηλής έντασης για αρχή. Η 
ένταση θα είναι χαμηλή, με περιθώρια σταδιακής αύξησης, κρίνοντας πάντα από 
τις επιδώσεις του συμμετέχοντος95.

Με ένα παρόμοιο τρόπο αξιολογούμε πιθανούς υποψήφιους για ένα πρόγραμμα 
φυσικής δραστηριότητας δίνοντας ιδιαίτερη σημασία σε στοιχεία όπως προβλήματα 
υγείας, πιθανούς περιορισμούς σε κινήσεις, προτίμηση ατομικής άσκησης, χρήση 
μηχανημάτων, θέληση συμμετοχής σε συγκεκριμένες δραστηριότητες κ.λπ.95.

Κεφάλαιο 4: Σχεδιασμός του θεραπευτικού προγράμματος φυσικοθεραπείας (κύριοι στόχοι)



Βελτίωση της στάσης σώματος του ασθενούς, 
καθώς και εκμάθηση διατήρησης αυτής
Η πεποίθηση, πως η σωστή στάση σώματος έχει άμεση συσχέτιση με το στοιχείο 
της συνήθειας αληθεύει59,97. Μια καλή στάση σώματος, ως γνωστόν, μειώνει σε 
σημαντικό βαθμό την επιβάρυνση των διαφόρων ανατομικών δομών. Ο ασθενής 
που επιθυμεί να διορθώσει τη στάση του σώματός του και να διατηρήσει σε βάθος 
χρόνου την νεοαποκτηθείσα, πρέπει να ακολουθήσει μια σειρά ασκήσεων που 
αποσκοπούν σε αυτό59,97. 

5.1 Κατά την όρθια στάση
•  Ο ασθενής στέκεται όρθιος με την ευρύτερη περιοχή της πλάτης να είναι σε επαφή 

με ένα τοίχο. Γίνεται προσπάθεια ίσης κατανομής του βάρους και στα δύο κάτω 
άκρα. Οι φτέρνες των ποδιών, βρίσκονται περίπου εφτά (7) εκατοστά μακριά από 
τον τοίχο ενώ τα πόδια στο σύνολό τους τοποθετούνται σε απόσταση δεκαπέντε 
(15) εκατοστών ο ένας από τον άλλον - στο ύψος των ώμων περίπου97. 
•  Τα άνω άκρα είναι τοποθετημένα έτσι ώστε να είναι παράλληλα του κορμού του  

ασθενούς, χαλαρά, με τις παλάμες να “κοιτούν” προς τα μπροστά97.
•  Για να βεβαιωθούμε πως τα κάτω άκρα είναι σωστά τοποθετημένα, ελέγχουμε 

εάν οι αρθρώσεις των αστραγάλων καθώς και οι επιγονατίδες “κοιτούν” προς 
τα μπροστά97. Βέβαια σε αυτή την περίπτωση, θυμόμαστε τη λεπτομέρεια που 
τονίσαμε στην εξέταση της στάσης σώματος, σχετικά με τη “φυσιολογική” θέση 
των οστών της επιγονατίδας. 
•  Σιγουρευόμαστε για την ίσια θέση που παρουσιάζει το ανώτερο τμήμα του 

κορμού/πλάτης και τοποθετούμε τους ώμους σε επαφή με τον τοίχο - ουσιαστικά 
“φέρνουμε” τους ώμους σε μια θέση που παρουσιάζουν έξω στροφή και 
ενισχύουμε την ελαφριά διάταση που νιώθει ο ασθενής στο πρόσθιο τμήμα του 
θώρακα97.
•  Τοποθετούμε την κεφαλή του ασθενούς σε τέτοιο σημείο ώστε, το ινιακό οστό να 

ακουμπήσει στον τοίχο97. 
•  Ζητούμε από τον ασθενή να σφίξει τους κοιλιακούς, ώστε η ευρύτερη κοιλιακή 

χώρα να είναι “ευθεία”97.
•  Η θέση αυτή που υιοθετήθηκε από τον ασθενή διατηρείται για διάρκεια δέκα 

δευτερολέπτων, έχοντας ένα φυσιολογικό ρυθμό αναπνοής97.
•  Εν συνεχεία επέρχεται χαλάρωση και η ασθενής επαναλαμβάνει97.
•  Η άσκηση της υιοθέτησης της σωστής στάσης σώματος σε όρθια στάση πρέπει 

να επαναλαμβάνεται το λιγότερο τρείς φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας ώστε 
να οδηγηθούμε στην επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων97. 
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5.2 Κατά την καθιστή θέση
•  Ο ασθενής βρίσκεται καθισμένος σε ιδανικό κάθισμα. Ο όρος “ιδανικός” 

προϋποθέτει μια σκληρή επιφάνεια που δε θα επιτρέπει στην περιοχή των 
γλουτών να “βουλιάζει”, με αποτέλεσμα τα ισχία να βρίσκονται πιο κάτω από το 
ύψος των γονάτων. Η πλάτη υποστηρίζεται από το κάθισμα ενώ οι καμπύλες της 
σπονδυλικής στήλης διατηρούν την επιθυμητή τους κυρτότητα και κοιλότητα. 
Τα άνω άκρα του ασθενούς βρίσκονται χαλαρά, “κρεμασμένα” παράλληλα του 
κορμού97. 
•  Ο ασθενής προσπαθεί να διατηρήσει τον κορμό του όσο πιο ίσιο γίνεται97.
•  Οι ώμοι βρίσκονται σε μια ελαφριά έξω στροφή, μειώνοντας το κυφωτικό 

πρότυπο97.
•  Η κεφαλή του ασθενούς χαρακτηρίζεται από μια ουδέτερη θέση σε σχέση με τις 

κινήσεις κάμψης, έκτασης κ.λπ. Για την ακρίβεια, διατηρεί μια ίση απόσταση από 
τις δύο αρθρώσεις των ώμων97.
•  Στη συνέχεια χαλαρώνει και επαναλαμβάνει την άσκηση97.
•  Όπως και με την προηγούμενη άσκηση, έτσι και αυτή επιζητά αρκετές επαναλήψεις 

ώστε να “φθάσουμε” στην εμφάνιση ουσιαστικών αποτελεσμάτων97.

5.3  Οδηγίες για διατήρηση καλής στάσης σώματος για 
μεγάλο χρονικό διάστημα

•  Κατά τη διάρκεια της ημέρας, προσπαθούμε να διατηρούμε τις τρείς καμπύλες 
που παρουσιάζει η σπονδυλική μας στήλη στη θωρακική, αυχενική και οσφυϊκή 
μοίρα, σε ιδανική ευθυγράμμιση97.
•  Διατήρηση ιδανικού βάρους σώματος - Τα περιττά κιλά θα έχουν ως αποτέλεσμα 

τη συνεχή και ταυτόχρονα υπερβολική εφαρμογή πίεσης σε διάφορες ανατομικές 
δομές του σώματος. Ως αποτέλεσμα οδηγούμαστε σε σχετικούς τραυματισμούς 
και αλλοιώσεις97.
•  Αποφυγή υιοθέτησης μιας συγκεκριμένης στάσης σώματος για παρατεταμένο 

χρονικό διάστημα - Ακόμα και η διατήρηση μιας σωστής θεωρητικά στάσης 
σώματος για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως να επιφέρει διάφορης 
λογής προβλήματα. Ο λόγος έγκειται στην κατασκευή του σώματος, που το θέλει 
να κινείται και να μη παραμένει σταθερό - απουσία κινήσεως. Η υπερβολική 
παραμονή σε μια θέση για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα οδηγήσει σε ύπαρξη 
μυϊκής τάσης και αδυναμίας97.
•  Κατά τις ώρες της βραδινής ξεκούρασης επιλέγουμε ένα κατάλληλο στρώμα - 

Το στρώμα που χρησιμοποιούμε θα πρέπει να μην είναι ιδιαίτερα μαλακό, αλλά 
ούτε σκληρό ώστε να ενοχλεί. Συνήθως προτιμούνται στρώματα τα οποία 
παρέχουν υποστηρίξει και βοηθούν στη διατήρηση της φυσιολογικής λόρδωσης 
και κύφωσης που παρατηρείται στις μοίρες της σπονδυλικής στήλης97.

Κεφάλαιο 5:  Βελτίωση της στάσης σώματος της ασθενούς, καθώς και εκμάθηση 
διατήρησης αυτής
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•  Τακτική σωματική δραστηριότητα - η προσκόλληση ενός ατόμου σε ένα προσεκτικά 
οργανωμένο πρόγραμμα φυσικής δραστηριότητας βοηθάει στη διατήρηση της 
μυϊκής δύναμης αλλά και της ελαστικότητας, προς αποφυγή τραυματισμών97.
•  Προστατεύουμε το σώμα μας, αποφεύγοντας την εκτέλεση κινήσεων που 

θα επιφέρουν μεγάλη επιβάρυνση σε διάφορες ανατομικές περιοχές - Ένα 
παράδειγμα είναι η προστασία της μέσης, υιοθετώντας ένα σωστό τρόπο 
σκυψίματος. Συγκεκριμένα, αποφεύγουμε κατά κανόνα την κάμψη της περιοχής 
της μέσης ταυτόχρονα με τη διατήρηση των γονάτων σε έκταση. Σε περίπτωση 
που επιθυμούμε να σηκώσουμε μεγάλο φορτίο το διατηρούμε κοντά στην 
κοιλιακή χώρα, μειώνοντας την επιβάρυνση που ασκεί στο σώμα μας97.
•  Η υιοθέτηση της σωστής στάσης σώματος, πρέπει να ακολουθείται καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ημέρας - ακόμα και κατά τη βάδιση97.
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Ασκήσεις αύξησης της ελαστικότητας των 
διάφορων μυϊκών ομάδων
Οι ασκήσεις ελαστικότητας, διατάσεις (το λεγόμενο “stretching”) αποτελούν ένα 
αρκετά σημαντικό κομμάτι της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης. Πέρα από το 
μειωμένο κίνδυνο τραυματισμού που επιφέρουν, την επιθυμητή αναλγησία και 
τη καλύτερη εκτέλεση των διαφόρων αθλητικών δραστηριοτήτων, οι ασκήσεις 
ελαστικότητας συμβάλουν στη βελτίωση του διαθέσιμου εύρους κίνησης98.

Οι ασκήσεις που “υπηρετούν” τη βελτίωση της ελαστικότητας, παρουσιάζουν και 
αυτές με τη σειρά τους διάφορες κατηγορίες. Για την ακρίβεια, οι διατατικές ασκήσεις 
“χωρίζονται” στις ακόλουθες κατηγορίες: βαλλιστικές ασκήσεις, δυναμικές 
ασκήσεις, διατατικές ασκήσεις P.N.F. και στατικές ασκήσεις διάτασης98. 

Βαλλιστική Διάταση

Οι βαλλιστικές ασκήσεις, “αναζητούν” την εκτέλεση επαναλαμβανόμενων 
κινήσεων, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ζωηρές (“jerking”). Το πρόβλημα 
με αυτήν την κατηγορία διατατικών ασκήσεων, είναι η πιθανότητα ύπαρξης 
τραυματισμού. Παρά τις βιβλιογραφικές αναφορές που υποστηρίζουν τη βελτίωση 
της ελαστικότητας του μυός, ο συγκεκριμένος τύπος ασκήσεων δεν χρήζει της 
προτίμησης των διαφόρων επαγγελματιών υγείας. Απ ότι φαίνεται, για τους 
πιθανούς μικροτραυματισμούς “ενοχοποιείται” η μυϊκή άτρακτος (“muscle spin-
dle”), της οποίας θεμελιώδης λειτουργία είναι να προκαλεί σύσπαση του μυός, ως 
“απάντηση” στην διάτασή του98. 

Διατατικές Ασκήσεις P.N.F.

Οι διάφορες τεχνικές της μεθόδου P.N.F. χρησιμεύουν τόσο για τη βελτίωση της 
δύναμης/αντοχής των μυών όσο και για την ελαστικότητά τους. Η βασική ιδεολογία 
που “κρύβεται” πίσω από τη συγκεκριμένη κατηγορία διατατικών ασκήσεων είναι 
κατά την εκτέλεση μιας σύντομης σύσπασης, που προηγείται μιας σύντομης 
διάτασης του μυός98.

Στατική Διάταση (“Static Stretching”) 

Κατά την εφαρμογή της στατικής διάτασης, επιζητούμε - απουσία πόνου είτε 
έντονης δυσφορίας- τη μέγιστη δυνατή επιμήκυνση του συσχετιζόμενου μυός. Η 
διάταση πραγματοποιείται με ιδιαίτερα βραδύ ρυθμό και η τελική θέση διατηρείται 
για μερικά δευτερόλεπτα. Ενημερώνουμε τον/την ασθενή μας πως τα λίγα αυτά 
δευτερόλεπτα θα συνοδεύονται από μια υποφερτή τάση στο μυ, όμως τονίζουμε 
όπως αναφέραμε και παραπάνω, την απουσία πόνου98. 
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Ασκήσεις βελτίωσης ή διατήρησης του 
διαθέσιμου εύρους κίνησης
7.1 Οφέλη εφαρμογής ασκήσεων εύρους κίνησης
Για να κατανοήσουμε εις βάθος τα οφέλη που επιφέρει η κίνηση γενικότερα, 
και οι ασκήσεις εύρους κίνησης ειδικότερα στο ανθρώπινο σώμα, πρέπει 
να αναζητήσουμε τις επιπτώσεις που επιφυλάσσει η παρατεταμένη ακινησία. 
Προφανώς, και αναγνωρίζουμε πως κάποιες κλινικές περιπτώσεις όπως π.χ. ένα 
κάταγμα ή κάποιες μορφές αρθρίτιδας, χρήζουν παρατεταμένου χρόνου ακινησίας. 
Παρ’ όλα αυτά οφείλουμε να τονίσουμε και τις συνέπειες που διακρίνουν την 
υπερβολική (μερικές φορές) ακινησία. Αυτές είναι οι ακόλουθες: 

•  Τοπική μείωση της οστικής πυκνότητας (“bone mineral density”). Για την τοπική 
μείωση της οστικής πυκνότητας, ενοχοποιείται η ελάχιστη φόρτιση που δέχεται 
το οστό κατά την ακινησία. Σε περιπτώσεις, που αυτή θα διαρκέσει για μήνες, 
οδηγούμαστε ακόμα και σε τοπική οστεοπόρωση. 

•  Σταδιακός εκφυλισμός του αρθρικού χόνδρου. Η αιτία εντοπίζεται στη σύσταση 
του χόνδρου, η οποία στερείται αιμάτωσης. Γεγονός που καθιστά τη φόρτιση 
απαραίτητη, όσο το δυνατόν γρηγορότερη. 

Έχοντας αναφερθεί προηγουμένως στις διάφορες κατηγορίες εύρους κίνησης που 
υπάρχουν, γεννάται το εξής ερώτημα: ποιον τύπο άσκησης θα επιλέξω για τον 
ασθενή μου, ώστε να βελτιωθεί η κινητικότητα; Αναλόγως των αποτελεσμάτων 
που θέλουμε να επιτύχουμε οδηγούμαστε στην επιλογή και κατ’ ακολουθία στη 
χρήση της αντίστοιχης κατηγορίας (ασκήσεων)98. 

Πίνακας 20. Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της εφαρμογής των διάφορων ασκήσεων 
εύρους κίνησης.

Κατηγορία Άσκησης Εύρους Κίνησης 
“Range of Motion”

Επιθυμητά αποτελέσματα

Ασκήσεις Παθητικού Εύρους Κίνησης 
(“PROM”) (Εικ. 9)

• Βελτίωση της αιματικής ροής
•  Μείωση του πόνου. Στην αναφερόμενη μείωση συνεισφέρει 

η “ενεργοποίηση” των υποδοχέων (“mechanoreceptors”) της 
άρθρωσης, μέσω της κίνησης (“Gate Control” theory)

• Αναδιαμόρφωση στοιχείων της άρθρωσης

Ασκήσεις Υπο-βοηθούμενες 
Ασκήσεις Ενεργητικού Εύρους Κίνησης 
(Εικ. 10)

• Βελτίωση αιματικής ροής
• Αποφυγή θρόμβωσης
• Βελτίωση της ιδιοδεκτικότητας
• Επιβράδυνση της μείωσης μυϊκής μάζας
• Βελτίωση του συντονισμού
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Εικόνα 9.  
Ασκήσεις Παθητικού 
Εύρους Κίνησης

        

Εικόνα 10.

Παράδειγμα ενεργη-
τικού τύπου άσκησης 
εύρους κίνησης για 
την περιοχή του αυ-
χένα.

        

- Επιπρόσθετος σχολιασμός - 

α.  Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μια ευρέως διαδεδομένη χρήση μηχανημάτων 
C.P.M ως κομμάτι της φυσιοθεραπευτικής αποκατάστασης. Σε αρκετές περιπτώσεις 
η χρήση αυτών των μηχανημάτων χαρακτηρίζει την μετεγχειρητική περίοδο 
ενός ασθενούς. Ο όρος C.P.M είναι συντομογραφία των ακολούθων: Contin-
uous Passive Motion. Όπως υποδηλώνει και η ονομασία του, το συγκεκριμένο 
μηχάνημα παρέχει στον κλινήρη ασθενή συνεχή παθητική κίνηση οδηγώντας 
στα αποτελέσματα που αναλύθηκαν προηγουμένως98.

β.  Πριν την εφαρμογή κάποιου είδους θεραπευτικής παρέμβασης πρέπει να υπάρξει 
μια λεπτομερής εξέταση των ανατομικών δομών, και σε αυτή την περίπτωση 
των αρθρώσεων. Πιθανές αρθρικές παθολογίες και συνοδοί περιορισμοί του 
διαθέσιμου εύρους κίνησης αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών σχετικά 
με την υπάρχουσα κατάσταση που ταλαιπωρεί τον ασθενή98. 

Κεφάλαιο 7: Ασκήσεις βελτίωσης ή διατήρησης του διαθέσιμου εύρους κίνησης



Διάφορες κατηγορίες ασκήσεων ενδυνάμωσης 
και τα συνοδά αποτελέσματα
Σύμφωνα με τα πορίσματα που έχουν αναδειχθεί από σχετικές μελέτες του χώρου 
της γηριατρικής, η συμμετοχή ενός ηλικιωμένου σε ένα οργανωμένο πρόγραμμα 
φυσικής δραστηριότητας, “θωρακίζει” τον ενδιαφερόμενο ενάντια στις δυσμενείς 
καταστάσεις που συνοδεύουν το σύνδρομο της ευπάθειας. Η απομάκρυνση του 
ασθενούς από ένα καθιστικό πρότυπο ζωής και η προσκόλληση σε έναν τρόπο 
που περιλαμβάνει συστηματική άσκηση μειώνει σε μεγάλο βαθμό τις πιθανότητες 
ύπαρξης των ακολούθων: 

•  Περιστατικά πτώσεων.
•  Βελτίωση ή διατήρηση της ψυχικής υγείας του ασθενούς καθώς και του γνωστικού 

επιπέδου του.
•  Ενίσχυση των αναπνευστικών και καρδιακών λειτουργιών που χαρακτηρίζουν 

τον ηλικιωμένο.
•  Βελτίωση σημαντικών λειτουργικών χαρακτηριστικών όπως η ισορροπία, η 

βάδιση και η κινητικότητα.

Έχοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, οδηγούμαστε στην απόκτηση μιας πιο καθαρής 
εικόνας γύρω από το θεραπευτικό πλάνο που θα αναζητήσουμε για τον ασθενή. 
Αφήνοντας πάντα χώρο για πιθανές διαφοροποιήσεις, σχετικά με τις ανάγκες του 
ασθενούς, οι στόχοι γυρίζουν γύρω από αυτά που είπαμε προηγουμένως.

8.1  Αποτελέσματα της αερόβιας άσκησης στο σύνδρομο 
της ευπάθειας

Με το πέρασμα του χρόνου, σημειώνεται μεγάλο πλήγμα στην αναπνευστική 
λειτουργία. Ως επακόλουθο, επηρεάζεται ο βαθμός συμμετοχής του ασθενούς σε 
απλές δραστηριότητες, οι οποίες αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητάς του. 
Επομένως, οδηγούμαστε στην έκπτωση του στοιχείου της ανεξαρτησίας98,99. Σε 
περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να εντοπίσει και να αποδημήσει τους παράγοντες 
που μας οδηγούν σε αυτή την παθολογική κατάσταση, θα οδηγηθεί στα ακόλουθα:

•  Παρατηρείται σταδιακή μείωση των λειτουργιών που εκτελεί το κάρδιο-
αναπνευστικό σύστημα και συσχετίζεται άμεσα με την μεταφορά οξυγόνου100.
•  Η επίδραση του περάσματος του χρόνου στις διάφορες μυϊκές ομάδες, αφορά 

και τις μυϊκές ομάδες των οποίων βασική λειτουργία τους είναι η εξαγωγή 
οξυγόνου100.
•  Εντοπισμένη μείωση της μεταβολικής μυϊκής μάζας ενώ ταυτοχρόνως 

παρατηρείται αύξηση στην μεταβολικά μη-ενεργή μάζα λίπους100. 
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Πέρα όμως από το αναπνευστικό σύστημα, και το καρδιακό σύστημα του ασθενούς 
χαρακτηρίζεται από μια εξασθένηση. Η προτροπή ώστε να ασχοληθεί ο ασθενής με 
την εκτέλεση ασκήσεων που εντάσσονται στην κατηγορία της αερόβιας άσκησης, 
έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση της λειτουργίας των ιδιαίτερων αναπνευστικών 
χαρακτηριστικών και την καταπολέμηση των συνοδών προβλημάτων101. 

8.2  Αποτελέσματα των ασκήσεων με αντίσταση στο 
σύνδρομο της ευπάθειας 

Ως ασκήσεις με εφαρμογή αντίστασης, ορίζεται η εφαρμογή ομόκεντρων ή 
έκκεντρων συσπάσεων διαφόρων μυϊκών ομάδων του ανθρώπινου σώματος, 
για διάρκεια 2-3 δευτερολέπτων102. Υπάρχει μια πληθώρα σχετικών μελετών 
και αναφορών που εγκαθιδρύουν την θετική επίδραση που φέρει η τήρηση 
ενός προγράμματος φυσικής δραστηριότητας το οποίο περιλαμβάνει ασκήσεις 
αντίστασης χαρακτηριζόμενες από χαμηλή ταχύτητα κατά την εκτέλεσή τους98,99. 
Ως απώτερος σκοπός της εκγύμνασης του συγκεκριμένου τύπου είναι η σταδιακή 
βελτίωση της μυϊκής μάζας και ακολούθως και της μυϊκής δύναμης, είτε μιλάμε για 
νεαρούς σε ηλικία ασθενείς είτε για ηλικιωμένους98,99. Η μείωση που βιώνει η μυϊκή 
μάζα είναι καθολικά αποδεκτή από την επιστημονική κοινότητα. Αναφέροντας τα 
σχετικά νούμερα, η συσχετιζόμενη μείωση της μυϊκής δύναμης εντοπίζεται μέχρι 
12-15% ανά δεκαετία μετά το πεντηκοστό έτος ηλικίας, ανεξάρτητα του φύλου και 
φθάνει στις μέγιστες πιθανές τιμές της κατά το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας του 
ατόμου103,104. Η ατροφία που παρουσιάζουν οι μυϊκές ίνες τύπου ΙΙ ενοχοποιούνται 
και φέρονται σαν υπαίτιες της πτώσης της μυϊκής δύναμης που περιγράφεται στη 
βιβλιογραφία. Υπάρχει μια αρκετά στενή σχέση μεταξύ της μυϊκής δύναμης και της 
μυϊκής μάζας η οποία εξηγεί και τη παράλληλη μείωση τιμών που παρουσιάζουν 
διάφορες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί, η συμμετοχή ενός ηλικιωμένου σε 
ένα πρόγραμμα φυσικής δραστηριότητας, εξασφαλίζει για τον ενδιαφερόμενο μια 
“υποφερτή” γήρανση99.

8.2.α Ανησυχίες σχετικά με τις ασκήσεις αντίστασης 
Οι περισσότερες ανησυχίες που εκφράζονται από διάφορους επαγγελματίες 
υγείας αφορούν την καταλληλότητα της προσκόλλησης ενός ευπαθούς ατόμου 
σε ένα πρόγραμμα φυσικής δραστηριότητας. Το σύνδρομο της ευπάθειας, όπως 
αναφέρθηκε εξ’ αρχής, αντιπροσωπεύει μια πτώση των φυσικών αποθεμάτων του 
οργανισμού - ενδεχομένως η πτωτική αυτή συμπεριφορά να αυξηθεί. Αντιθέτως, 
μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί έχουν υποδείξει πως η εφαρμογή ασκήσεων 
αντίστασης, οδηγούν σε μια πληθώρα θετικών αποτελεσμάτων όπως η αύξηση 
σε αριθμό των μυϊκών ινών τύπου Ι και ΙΙ, η αυξημένη σύνθεση μυϊκής πρωτεΐνης 
κ.ά.105,106.

Κεφάλαιο 8: Διάφορες κατηγορίες ασκήσεων ενδυνάμωσης και τα συνοδά αποτελέσματα
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- Επιπρόσθετος σχολιασμός -

Σχετικά με τη συχνότητα εκτέλεσης των ασκήσεων, μέσα από την συστηματική 
ανασκόπηση διάφορων μελετών που πραγματοποιήθηκαν σε υγιείς ηλικιωμένους 
(ηλικίας 60 με 70 ετών), καταλήγουμε πως η εκτέλεση φυσικής δραστηριότητας 
3 φορές την εβδομάδα είναι ικανή να οδηγήσει σε μείωση των συσχετιζόμενων 
με την ηλικία ελλειμμάτων. Ο ενδιαφερόμενος ηλικιωμένος θα ήταν φρόνιμο 
να ξεκινήσει όσο πιο γρήγορα γίνεται την υιοθέτηση ενός τρόπου ζωής που 
χαρακτηρίζεται από άσκηση. 

8.3 Ασκήσεις δυναμικού τύπου / γρήγορης ταχύτητας
Το πόσο αναγκαία είναι η ύπαρξη επαρκούς μυϊκής δύναμης, γίνεται αντιληπτό 
εάν αναλογιστούμε τις καθημερινές δραστηριότητες που εκτελούμε κατά τη 
διάρκεια της ημέρας - των οποίων η ύπαρξη μυϊκής δύναμης είναι καθοριστική. 
Μελέτες έχουν δείξει πως ασκήσεις οι οποίες βελτιώνουν την μυϊκή δύναμη, 
οδηγούν τον ασθενή σε μια κατάσταση καλύτερης λειτουργικότητας όσον αφορά 
το μυοσκελετικό σύστημα. Στις μελέτες αυτές, λόγος έγινε για πρόγραμμα φυσικής 
δραστηριότητας αποτελούμενο από ασκήσεις υψηλής ταχύτητας και ερεθίσματος 
φόρτισης. Νεωτεριστικά δεδομένα αποδεικνύουν πως η μακρά προσκόλληση 
του ασθενούς σε ένα τέτοιο πρόγραμμα (4-12 εβδομάδες) οδηγεί στη βελτίωση 
χαρακτηριστικών όπως τα ακόλουθα:

•  Μυϊκή ισχύς.
•  Ρυθμός διήθησης μυϊκού λίπους.
•  Το λεγόμενο “muscle power output”.
•  Ισορροπίας.
•  Βάδιση.
•  Ποσοστά πτώσεων107-109.
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Ασκήσεις που αποσκοπούν στην αύξηση της 
δύναμης και αντοχής των μυϊκών ομάδων και 
συνεισφέρουν στη βελτίωση της ισορροπίας
9.1  Ανάγκη προσκόλλησης σε πρόγραμμα ασκήσεων 

βελτίωσης της ισορροπίας 
Η συστηματική “πτώση” που παρατηρείται να συνοδεύει τον ερχομό του γήρατος 
και πλήττει την κοινωνική ομάδα των ηλικιωμένων, αποδεικνύεται πως έχει άμεση 
επίπτωση στην ικανότητά τους διατήρησης της ισορροπίας. Η διαταραχή αυτή της 
ισορροπίας συνοδεύεται με σταδιακή μείωση της φυσικής δραστηριότητας από 
πλευράς του ασθενούς και ενισχύεται από φόβο και αποφυγή ακόμα και απλών 
καθημερινών δραστηριοτήτων38-45. 

9.2  Παραδείγματα ασκήσεων βελτίωσης της ισορροπίας 
για ηλικιωμένους 

- Ενδυνάμωση τετρακεφάλου μυός από καθιστή θέση

Εικόνα 11. Ενδυνάμωση τετρακεφάλου από καθιστή θέση (αρχική και τελική θέση).

Τετρακέφαλος είναι ο όρος που δίδεται στη μυϊκή ομάδα που εντοπίζεται στο 
πρόσθιο τμήμα του μηρού και είναι υπεύθυνη κυρίως για την έκταση του ποδιού στην 
περιοχή της άρθρωσης του γόνατος. Ένας κλασσικός ,ταυτόχρονα εύκολος τρόπος, 
εκγύμνασης της συγκεκριμένης μυϊκής ομάδας είναι ο ακόλουθος: Ο ασθενής 
βρίσκεται καθήμενος σε μία καλή καρέκλα. Λέγοντας “καλή” αναφερόμαστε σε μια 
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καρέκλα της οποίας το κάθισμα μπορεί να υποστηρίζει την ασθενή (αποφεύγοντας 
τη “κίνηση” της λεκάνης σε σημείο χαμηλότερο αυτών των γονάτων) και βοηθάει 
τον κορμό να έχει μια σωστή θέση (με τις φυσιολογικές καμπύλες της σπονδυλικής 
στήλης). Τα χέρια του ασθενούς τοποθετούνται έτσι ώστε να κρατάνε το κάθισμα 
οδηγώντας έτσι στην αποφυγή ανύψωσης της περιοχής των ώμων. Εν συνεχεία 
ο ασθενής πραγματοποιεί έκταση στην περιοχή των γονάτων σηκώνοντας και 
διατηρώντας τεντωμένα και τα δύο κάτω άκρα (Εικ. 11). Διατηρεί τη θέση αυτή 
για περίπου δέκα (10) δευτερόλεπτα με απώτερο σκοπό να νιώσει μια σύσφιξη 
στην περιοχή του μηρού, πρόσθια. Οπίσθια των μηρών, θα υπάρχει ένα αίσθημα 
διάτασης το οποίο βέβαια είναι φυσιολογικό καθώς λόγος γίνεται για μια μυϊκή 
ομάδα που λειτουργεί ανταγωνιστικά των τετρακεφάλων. Με το πέρας των δέκα 
δευτερολέπτων ο ασθενής χαλαρώνει τα πόδια της και ξεκουράζετε. 

Επαναλήψεις: 3 σετ των 10 επαναλήψεων

- Απαγωγή του ισχίου

Η συγκεκριμένη άσκηση αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της άρθρωσης του ισχίου 
μέσω της ενίσχυσης των απαγωγών μυών. Η απαγωγή του κάτω άκρου στην περιοχή 
της άρθρωσης του ισχίου πραγματοποιείται κυρίως από τους γλουτούς. Στην αρχική 
θέση ο ασθενής βρίσκεται σε όρθια θέση πίσω από την πλάτη μιας καρέκλας την οποία 
σταθεροποιεί με τα δύο του χέρια. Τα πόδια του ασθενούς βρίσκονται στο ίδιο ύψος 
ενώ ο ίδιος προσπαθεί να επιτύχει μια ίση κατανομή του βάρους του. Διατηρώντας τις 
καμπύλες της σπονδυλικής στήλης στην ιδανική τους θέση, ο ασθενής απομακρύνει 
το κάτω άκρο που επιθυμεί να γυμνάσει και το διατηρεί στην τελική θέση για λίγα 
δευτερόλεπτα. Η κίνηση που πραγματοποιείται είναι μικρή - περίπου 30ο. Στην τελική 
θέση που διατηρεί ο ασθενής θα νιώσει ένα σφίξιμο στις μυϊκές ομάδες που είναι 
υπεύθυνες για την κίνηση. Εν συνεχεία ολοκληρώνει την άσκηση επιστρέφοντας με 
αργό ρυθμό το κάτω άκρο στην αρχική του θέση. Η άσκηση επαναλαμβάνεται και στο 
άλλο άκρο με απώτερο σκοπό την επίτευξη μιας μυϊκής ισορροπίας.

Επαναλήψεις: 3 σετ των 10 επαναλήψεων

- Έκταση του ισχίου 

Η αρχική θέση του ασθενούς είναι ίδια με την προηγούμενη άσκηση. Η διαφορά 
εντοπίζεται στην εκτέλεση. Σε αντίθεση με προηγουμένως, ο ασθενής αντί να 
απομακρύνει το πόδι της από τον οβελιαίο άξονα του σώματος, “οδηγεί” το πόδι 
προς μια οπίσθια κατεύθυνση (Εικ. 12). Ο ρυθμός αναπνοής του ασθενούς πρέπει 
να είναι σταθερός και η τελική θέση της κίνησης, διατηρείται για 10 δευτερόλεπτα. 
Μετά το μέτρημα ως το 10 ο ασθενής επαναφέρει το άκρο στην αρχική του θέση. 
Επαναλαμβάνει την άσκηση και την εκτελεί και για το άλλο άκρο.

Επαναλήψεις: 3 σετ των 10 επαναλήψεων

Κεφάλαιο 9: Ασκήσεις που αποσκοπούν στην αύξηση της δύναμης και αντοχής των 
μυϊκών ομάδων και συνεισφέρουν στη βελτίωση της ισορροπίας
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Εικόνα 12. 

Έκταση του 
ισχίου.

 

    

Εικόνα 13.

Άσκηση έγερ-
σης και επι-
στροφής στην 
καρέκλα (αρ-
χική και τελική 
θέση).

 

- Έγερση και επιστροφή στην καρέκλα

Η άσκηση που περιγράφεται είναι ιδανική για την ενδυνάμωση των τετρακεφάλων 
μυών και των γλουτιαίων. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ως μέθοδο 
αξιολόγησης ελέγχει τη δύναμη των προαναφερθέντων μυϊκών ομάδων καθώς 
και τη μεταξύ τους, πολύτιμη, συνεργασία. Στην κίνηση της έγερσης συμμετέχουν 
και οι μυς της κοιλιακής χώρας. Σε περίπτωση που ο ασθενής παρουσιάζει κάποια 
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πάθηση στα γόνατα ή στην περιοχή της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, 
πιθανόν να αποφευχθεί η συγκεκριμένη άσκηση.

Στην αρχική θέση ο ασθενής βρίσκεται καθήμενη στην καρέκλα με τα χέρια 
τοποθετημένα στην περιοχή των ώμων. Η τοποθέτηση των άκρων κατά αυτόν τον 
τρόπο γίνεται αποσκοπώντας στη μη-χρήση τους. Ο ασθενής εν συνεχεία κάμπτει 
ελαφρώς τον κορμό του προς τα μπροστά και σηκώνεται από το κάθισμα. Στην 
θέση που μόλις υιοθέτησε εξακολουθεί να έχει ένα σταθερό ρυθμό αναπνοής και 
μια ιδανική στάση σώματος. Ελέγχοντας τη κίνηση επιστρέφει αργά στο κάθισμα 
αποφεύγοντας βιαστικές κινήσεις και τυχόν κραδασμούς κατά την επαφή του 
σώματός του με τη καρέκλα (Εικ. 13).

Επαναλήψεις: 10 επαναλήψεις 

- Ενδυνάμωση ποδοκνημικής άρθρωσης (Ανυψώσεις)

Συνεχίζοντας το πρόγραμμα ενδυνάμωσης μεγάλη σημασία δίνεται στην 
ποδοκνημική άρθρωση - στους αστραγάλους μας. Η ύπαρξη αδυναμίας στις 
αρθρώσεις αυτές ενδεχομένως να επιφέρει τραυματισμούς όπως π.χ. ένα 
διάστρεμμα ή ακόμα και μία πτώση. Στα πλαίσια της άσκησης, ο ασθενής βρίσκεται 
καθισμένος και ανασηκώνει τα πόδια του σε ένα ύψος που επιτρέπει την ελεύθερη 
κίνηση της άρθρωσης (περίπου 45ο). Από τη θέση αυτή πραγματοποιεί κινήσεις 
“πάνω-κάτω” στην αναφερόμενη άρθρωση. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποια 
ενόχληση ή πόνος στους αστραγάλους ο ασθενής φροντίζει οι κινήσεις να 
πραγματοποιούνται σε πλήρες εύρος κίνησης. Σε περίπτωση που ο ασθενής δεν 
επιθυμεί να πραγματοποιήσει την άσκηση σε καθιστή θέση, μπορεί να είναι π.χ. 
ξαπλωμένος ή σε οποιαδήποτε άλλη θέση θέλει αρκεί η κίνηση να πραγματοποιείται 
σε πλήρες εύρος κίνησης όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. 

Εν συνεχεία η άσκηση ενδυνάμωσης των αστραγάλων μπορεί να γίνει πιο 
δύσκολη προσθέτοντας στην εκτέλεσή της ένα βάρος. Στην περίπτωση αυτή, το 
αναφερόμενο βάρος δεν είναι άλλο από το βάρος του σώματος του ασθενούς. 
Για την εκτέλεση της άσκησης, ο ασθενής θα πρέπει να βρίσκεται σε όρθια θέση, 
διατηρώντας ένα σταθερό ρυθμό αναπνοής καθώς και μια σωστή στάση σώματος, 
έχοντας μπροστά του ένα σταθερό έπιπλο π.χ. μια βιβλιοθήκη ή μια τραπεζαρία. 
Ο ασθενής τοποθετεί τα χέρια του πάνω στο έπιπλο αυτό. Σε περίπτωση που 
χαρακτηρίζεστε από ευστάθεια, και πάλι χρειάζεστε την στήριξη. Ο λόγος έγκειται 
στη φύση της άσκησης που θέλει τους αστραγάλους σε τέτοιο σημείο όπου μια 
πτώση είναι αρκετά πιθανή να συμβεί. Έχοντας την απαιτούμενη αρχική θέση, ο 
ασθενής “σηκώνεται” και ισορροπεί στις μύτες των ποδιών του. Διατηρεί τη θέση 
αυτή για περίπου δέκα (10) δευτερόλεπτα μέχρι να νιώσει μια ήπια κούραση στην 
περιοχή της γάμπας - στο γαστροκνήμιο. Στη συνέχεια επιστρέφει στην αρχική 
θέση ολοκληρώνοντας την άσκηση και αφού υπάρξει η απαιτούμενη ανάπαυση 
επαναλαμβάνει την διαδικασία. 

Κεφάλαιο 9: Ασκήσεις που αποσκοπούν στην αύξηση της δύναμης και αντοχής των 
μυϊκών ομάδων και συνεισφέρουν στη βελτίωση της ισορροπίας
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*Σημαντική σημείωση: Στις ασκήσεις αυτές ο ασθενής θα πρέπει να διατηρεί μια 
σωστή στάση σώματος. Πολλές φορές ασθενείς παραπονιούνται πως οι διάφορες 
σπονδυλικές παραμορφώσεις π.χ. κύφωση, δεν τους επιτρέπει να έχουν αυτό που 
ζητούμε ως σωστή στάση σώματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις απλώς προσέχουμε 
ώστε αυτές οι παραμορφώσεις να μην ενισχύονται από τη θέση που υιοθετεί ο 
ασθενής για την εκτέλεση της άσκησης. 

Επαναλήψεις: 10 επαναλήψεις

    

Εικόνα 14.

Ανυψώσεις.

 

Σχετικά με τις επαναλήψεις των ασκήσεων που αναφέρθηκαν προηγουμένως, 
τα τρία σετ των δέκα επαναλήψεων είναι μια ιδανική “δοσολογία”. Βέβαια, το πιο 
σωστό να ειπωθεί στα πλαίσια εξατομίκευσης της άσκησης είναι πως ο ασθενής 
πρέπει να ελέγξει για πιθανές ενοχλήσεις και να προσαρμόσει τις επαναλήψεις είτε 
την ένταση της άσκησης. Σε περίπτωση που ο τρόπος άσκησης φαντάζει αρκετά 
εύκολος, τότε μια αύξηση στον αριθμό των σετ ή της διάρκειας της άσκησης είναι 
επιθυμητός. Αντίστοιχα αν υπάρχει αρκετή δυσκολία κατά την εκτέλεση της άσκησης, 
ο ασθενής θα ήταν ιδανικό να μειώσει τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά της 
άσκησης. 

Συμπέρασμα

Μέσα από τη διαδικασία λεπτομερής ανασκόπησης της υπάρχουσας βιβλιογραφίας 
διαπιστώνουμε πως το σύνδρομο της ευπάθειας αν και χαρακτηρίζεται από 
μια “ολισθηρή” ερμηνεία, διαθέτει βιολογικό βάση. Η βιολογική αυτή βάση, την 
καθιστά ως ένα ευδιάκριτο κλινικό σύνδρομο. Το γεγονός πως η ιατρική επιστήμη 
έχει βοηθήσει ώστε ο πληθυσμός να χαρακτηρίζεται από ένα υψηλό προσδόκιμο 
ζωής, θέτει ένα καινούριο στόχο για τον εκάστοτε επαγγελματία υγείας που δεν 
είναι άλλος από την προσπάθεια σύλληψης νέων τρόπων αξιοποίησης διαθέσιμων 
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μεθόδων ώστε να επιτευχθεί ένα υγιές γήρας. Ο τομέας της φυσιοθεραπείας 
συμβάλλει σημαντικά σε αυτό με φυσικά μέσα, αντικρούοντας τα ελλείματα 
που παρουσιάζονται λόγω της ευπάθειας και καθιστώντας ικανό τον ασθενή να 
αποκτήσει ξανά την ανεξαρτησία τους - η οποία τον οδηγεί σε ένα ποιοτικότερο 
τρόπο ζωής.

Κεφάλαιο 9: Ασκήσεις που αποσκοπούν στην αύξηση της δύναμης και αντοχής των 
μυϊκών ομάδων και συνεισφέρουν στη βελτίωση της ισορροπίας
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