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ΠΕΡIΛΗΨΗ

Η τενοντίτιδα/ τενοντοπάθεια του στροφικού πετάλου του ώμου αποτελεί μια από τις συχνότερες μυοσκελετικές παθήσεις
στο γενικό πληθυσμό. Ένας από τους μηχανισμούς που εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία της άρθρωσης του ώμου είναι
ο ιδιοδεκτικός μηχανισμός. Ένας τρόπος αξιολόγησης της ιδιοδεκτικής ικανότητας του ώμου είναι το τεστ αίσθησης της άρ-
θρωσης.

The effect of physical therapy on shoulder joint position
sense on people with rotator cuff tendinitis
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τενοντοπάθεια του στροφικού πετάλου, αίσθηση θέσης της άρθρωσης, κλινόμετρο,
φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα αποκατάστασης
Rotator cuff tendinitis, joint position sense, inclinometer, physical therapy rehabil-
itation program 

Η άρθρωση του ώμου είναι η πλέον κινητική άρθρωση του αν-
θρώπινου σώματος (Nyland, Caborn & Johnson, 1998) και ίσως
εξαιτίας αυτής της κινητικότητάς της ο πόνος στην περιοχή του
ώμου αποτελεί την 3η  πιο κοινή αιτία  επίσκεψης στον ορθοπε-
δικό ιατρό, σε ποσοστό περίπου 16% - 26%, ενώ μέχρι και 60%
των ασθενών αυτών μπορεί να έχουν ενοχλήσεις ακόμα και 1
χρόνο μετά την έναρξη των συμπτωμάτων (Urwin et al., 1998)
Αν και δεν υπάρχουν στατιστικά δεδομένα σχετικά με την προ-
έλευση του πόνου στον ώμο στο γενικό πληθυσμό, από έρευνες

που έχουν γίνει σε διάφορες
επαγγελματικές ειδικότητες
προκύπτει ότι 2% - 10% του
συνόλου των μυοσκελετικών
τους προβλημάτων αφο-
ρούσε σε τενοντίτιδες στρο-
φικού πετάλου (Frost &
Andersen, 1999; Kaer-
gaard & Andersen, 2000).

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αξιολογήσει την επίδραση της φυσικοθεραπείας στην ικανότητα αίσθησης
της θέσης της άρθρωσης του ώμου σε άτομα με τενοντοπάθεια του στροφικού πετάλου.
Τα αποτελέσματα έδειξαν αρχικά ότι τα άτομα με τενοντοπάθεια του στροφικού πετάλου είναι σχετικά ακριβή
σε αυτή τη δοκιμασία, όπως προκύπτει και από άλλες έρευνες που έχουν γίνει σε άτομα με παθολογία στον
ώμο. Επίσης οι συμμετέχοντες έδειξαν στατιστικά σημαντική βελτίωση στην ικανότητα αίσθησης της άρθρω-
σης στην έξω στροφή. 

Η επίδραση της φυσικοθεραπείας
στην αίσθηση θέσης της άρθρωσης 

του ώμου σε άτομα με τενοντοπάθεια
του στροφικού πετάλου
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Η επίδραση ενός φυσικοθεραπευτικού προγράμματος αποκατάστασης τενοντίτιδας 

στροφικού πετάλου στην αίσθηση της θέσης της άρθρωσης του ώμου
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Για την ομαλή λειτουργία της άρθρωσης θεωρείται απαραίτητη
η εξασφάλιση της σταθερότητάς της, στατικά και δυναμικά (Wilk,
Arrigo & Andrews, 1997). Η λειτουργική σταθερότητα της άρ-
θρωσης εξασφαλίζεται με τη συνάφεια των αρθρούμενων επι-
φανειών, το θυλακοσυνδεσμικό σύστημα, το μυϊκό σύστημα της
περιοχής και τα προσαγωγά μηνύματα που προέρχονται από
τους αρθρικούς και μυοτενόντιους μηχανοϋποδοχείς και τα
οποία λαμβάνει και επεξεργάζεται το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα
(Stillman, 2002). Είναι όμως γεγονός ότι μεγάλο μέρος της στα-
θερότητας της άρθρωσης θυσιάζεται υπέρ της κινητικότητάς της
(Jauwantanakul, Magarey, Jones & Dansie, 2001) και το μυϊκό
σύστημα της περιοχής είναι αυτό που καλείται να αντιρροπίσει
την περιορισμένη οστική σταθερότητα της άρθρωσης λόγω της
αβαθούς ωμογλήνης. Η δυναμική λοιπόν σταθερότητα εξασφα-
λίζεται κυρίως από τους μυς του στροφικού πετάλου, υπερα-

κάνθιο, υπακάνθιο, υποπλάτιο και μεγάλο στρογγύλο (Bigliani,
Kelkar, Flatow, Pollock & Mow, 1996)
Οι τένοντες των μυών του στροφικού πετάλου μαζί με τον τέ-
νοντα της μακράς κεφαλής του δικεφάλου βραχιονίου βρί-
σκονται στον υπακρωμιακό χώρο και συχνά τραυματίζονται
από αίτια εσωτερικά, εξωτερικά ή και συνδυασμό των δύο.
Θετικά κλινικά ευρύματα που αφορούν στους τένοντες της
περιοχής χαρακτηρίζουν την κατάσταση ως ‘τενοντοπά-

θεια’ (Almekinders, 1998).  Συχνά χρησιμοποιείται και
ο όρος ‘τενοντίτιδα’ για να ορίσει τον οξύ αλλά

και το χρόνιο πόνο που πρέπει όμως να συνο-
δεύεται με στοιχεία φλεγμονής. Από ιστο-

λογικές αναλύσεις που έχουν γίνει σε
ασθενείς με χρόνιο πόνο στον ώμο, δε
βρέθηκαν φλεγμονώδη κύτταρα στους
τένοντες του στροφικού πετάλου
(Fukuda, Hamada & Yamanaka, 1990), πα-
ρόλα αυτά στην κλινική πρακτική εξακο-

λουθεί να χρησιμοποιείται ο όρος
‘τενοντίτιδα’ που είναι πια σχεδόν ισοδύνα-

μος με τον όρο ‘τενοντοπάθεια’. Σε περιπτώ-
σεις τενοντίτιδας/τενοντοπάθειας του στροφικού

πετάλου πλήττεται η ομαλή και ασφαλής λειτουρ-
γία της άρθρωσης του ώμου.

Ένας άλλος μηχανισμός, άμεσα συνδεδεμένος με
αυτόν του μυϊκού συστήματος, η σωστή λειτουργία του
οποίου συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία και προστα-
σία της άρθρωσης από τραυματισμούς, είναι ο ιδιοδε-
κτικός μηχανισμός. Ο όρος ‘ιδιοδεκτικότητα’ τέθηκε
το 1906 από τον Άγγλο φυσιολόγο Sherrington.
Σύμφωνα με τον Sherrington στους μυς, στον αρ-
θρικό θύλακο, στους τένοντες, στους συνδέσμους
και στο δέρμα υπάρχουν μηχανοϋποδοχείς που
ενεργοποιούνται αν παραμορφωθούν οι ίδιοι ή οι
προσφυόμενοι σε αυτούς ιστοί από κάποιο μηχα-
νικό ερέθισμα και οι οποίοι αποστέλλουν προσα-
γωγές νευρικές πληροφορίες στο Κεντρικό Νευρικό

Σύστημα (Stillman, 2002).
Ο όρος ‘ιδιοδεκτικότητα’ περιλαμ- βάνει την αίσθηση της θέσης,
της κίνησης, της δύναμης, του βάρους, της φόρτισης, της πίεσης,
της δόνησης, καθώς και την ισορροπία (Stillman, 2002). 
Σήμερα χρησιμοποιούνται οι σύγχρονοι όροι της ‘αίσθησης της
θέσης της άρθρωσης’, ‘της κιναίσθησης’ (Aydin, Yildiz, Yanmis,
Yildiz & Kalyon, 2001) και της ‘αίσθησης της δύναμης’ (Gooey,
Bradfield, Talbot, Morgan & Proske, 2000) που συνθέτουν την
ιδιοδεκτική ικανότητα.
Οι δύο πιο κοινές μέθοδοι ποσοτικοποίησης/αξιολόγησης της
ιδιοδεκτικής ικανότητας της άρθρωσης του ώμου είναι το κατώ-
φλι αντίληψης της έναρξης της παθητικής κίνησης και η αίσθηση
της θέσης της άρθρωσης. Έρευνες έχουν γίνει κυρίως σε ασυμ-
πτωματικά άτομα και αθλητές (Alvemalm, Furness & Wellington,
1996; Dover & Powers, 2004; Herrington, Horsley & Rolf, 2010;
Safran, Borsa, Lephart, Fu & Warner, (2010); Wassinger, Myers,
Gatti, Conley & Lephart, 2007). Λίγες έρευνες αξιολογούν την
ιδιοδεκτικότητα του ώμου σε άτομα με συμπτωματολογία. Οι An-
derson & Wee (2011) που αξιολόγησαν την αίσθηση της θέσης
της άρθρωσης σε άτομα με τενοντοπάθεια του στροφικού πετά-
λου διαπίστωσαν ότι στη δοκιμασία αναπαραγωγής 40ο κάμψης
οι εξεταζόμενοι ήταν αρκετά ακριβείς, όσο και οι υγιείς ενώ στις
100ο κάμψης παρουσίαζαν στατιστικά σημαντικό ιδιοδεκτικό έλ-
λειμμα. Οι Machner και συν.(2003) που αξιολόγησαν την κιναι-
σθητική ικανότητα ατόμων με σύνδρομο υπακρωμιακής
προστριβής με τη δοκιμασία ανίχνευσης της έναρξης της κίνησης
διαπίστωσαν ότι τα άτομα αυτά απέδωσαν σημαντικά καλύτερα
μετά την υποβολή τους σε ακρωμιοπλαστική.
Αν και αυτές οι δύο μέθοδοι αξιολόγησης είναι ιδιαίτερα διαδε-
δομένες στην έρευνα και στην κλινική εφαρμογή, δεν έχει καθιε-
ρωθεί κάποιο συγκεκριμένο εργαλείο μέτρησης και αυτό γιατί ο
εξοπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί ερευνητικά ποικίλει. Έχουν
χρησιμοποιηθεί ισοκινητικά δυναμόμετρα (Alvemalm et al.,
1996; Anderson & Wee, 2011; Herrington et al., 2010; Jauwan-
tanakul et al., 2001; Myers, Guskiewicz, Schneider & Prentice
1999), συστήματα ηλεκτρομαγνητικής ανίχνευσης κίνησης
(Suprak, 2011; Wassinger, et al., 2007), συσκευές παθητικής κί-
νησης (Lonn, Crenshaw, Djupsjiibacka, Pedersen & Johansson,
2000; Machner et al., 2003; Safran et al., 2001) αλλά και οικο-
νομικός και εύχρηστος εξοπλισμός με υψηλή εγκυρότητα και
αξιοπιστία όπως είναι το κλινόμετρο (Awan, Smith & Boon, 2002;
Dover & Powers, 2003; Juul-Kristensen et al., 2008). 
Λόγω του περιορισμένου αριθμού των ερευνών που έχουν αξιο-
λογήσει την ιδιοδεκτική ικανότητα του ώμου μέσω της δοκιμα-
σίας αίσθησης της θέσης της άρθρωσης σε άτομα με παθολογία
του ώμου, δεν μπορεί να εξαχθεί σαφές συμπέρασμα για το εάν
το ιδιοδεκτικό έλλειμμα προκαλεί την παθολογία ή η παθολογία
ευθύνεται για το ιδιοδεκτικό έλλειμμα.
Ο φυσικοθεραπευτής ως ειδικός της αποκατάστασης καλείται
συχνά να αξιολογήσει συνολικά τον ασθενή με τενοντίτιδα του
στροφικού πετάλου και να οργανώσει ένα επαρκές πλάνο απο-
κατάστασης. Ενδιαφέρον θα είναι να παρακολουθήσουμε την πο-
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ρεία και τη διαφοροποίηση ή μη της ικανότητας αίσθησης της
θέσης της άρθρωσης των ασθενών με τενοντίτιδα του στροφικού
πετάλου κατά την περίοδο συμμετοχής τους σε ένα φυσικοθερα-
πευτικό πρόγραμμα που διέπεται από τις βασικές αρχές της απο-
κατάστασης.
Μόνο οι Morl, Matkey, Bretschneider, Bernsdorf & Bradl (2011)
μελέτησαν της επίδραση της ενεργητικής φυσικοθεραπείας/κινη-
σιοθεραπείας σε άτομα με μη εντοπισμένης αιτιολογίας πόνο στον
ώμο στην αίσθηση της θέσης της άρθρωσης. Δεν υπήρξε συσχέ-
τιση πόνου – αίσθησης θέσης της άρθρωσης. Αν και ο πόνος σε
κάποιους μειώθηκε, η απόδοσή τους στο τεστ αξιολόγησης της
θέσης της άρθρωσης του ώμου, δε διαφοροποιήθηκε. 
Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να αξιολογήσει σε άτομα

με τενοντίτιδα/ τενοντοπάθεια του στροφικού πετάλου την
ικανότητα αίσθησης της θέσης της άρθρωσης του

ώμου στην έξω στροφή και να εξαχθούν
συμπεράσματα για το εάν κατά τη

διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση
ενός προγράμματος φυσικοθε-

ραπευτικής αποκατάστασης
διαφοροποιείται η ικανό-

τητα αυτή.

Σημασία της έρευνας
Όπως προαναφέρ-
θηκε η πλειοψηφία
των ερευνών που
έχουν μελετήσει την
αίσθηση της θέσης
της άρθρωσης του
ώμου έχουν ως
δείγμα υγιή άτομα. 

α. Στη συγκεκριμένη έρευνα το δείγμα αποτελείται από άτομα
συμπτωματικά που αξιολογήθηκαν στην ικανότητα αναπαραγω-
γής συγκεκριμένης γωνίας στην έξω στροφή του ώμου, όπου και
πρωταγωνιστούν οι 3 μύες του στροφικού πετάλου, με τη χρήση
μάλιστα ενός κλινόμετρου που αποτελεί οικονομικό και εύχρηστο
εξοπλισμό για όλους τους φυσικοθεραπευτές.
β. Εξάγονται κάποια συμπεράσματα για την επίδραση  της φυσι-
κοθεραπεί- ας στην αίσθηση της θέσης της άρθρωσης του ώμου
που θα αποτελέσουν το έναυσμα για μελλοντική έρευνα στον
τομέα αυτό, προκειμένου να υπάρξουν βελτιώσεις στα συνήθη
προγράμματα αποκατά- στασης ή και στην πρόληψη από τραυ-
ματισμό ή επανατραυματισμό των μυών του στροφικού πετάλου.

Λειτουργικοί ορισμοί
• Τενοντίτιδα/ τενοντοπάθεια  στροφικού πετάλου : φλεγμονή ή
εκφύλιση κάποιου ή κάποιων εκ των τενόντων του στροφικού
πετάλου. Για την παρούσα έρευνα των έξω στροφέων, υπερακαν-
θίου, υπακανθίου, μεγάλου στρογγύ- λου
• Αίσθηση θέσης της άρθρωσης του ώμου : η ικανότητα του ατό-
μου να μπορεί να αναπαράγει ενεργητικά και με ακρίβεια μια
γωνία που του έχει υποδειχθεί παθητικά
• Φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα αποκατάστασης  τενοντίτιδας
στροφικού πετάλου:  εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης
που πληρεί τις βασικές αρχές της αποκατάστασης. Ενδεικτι- κά
μέσα εφαρμογής : TENS, διακοπτόμενος υπέρηχος, laser χαμηλής
συχνότητας, θερμοθεραπεία ή παγοθεραπεία, φωνο- φόρεση,
ιοντοφόρεση, κινησιο θεραπεία ( εκκρεμοειδείς, αυτοβοηθούμε-
νες, PNF, ασκήσεις αντίστασης με λάστιχα, πλειομετρικές ασκή-
σεις), μάλα-  ξη (εγκάρσια, λειτουργική), manual therapy
(mobilisation, τεχνικές μαλακών μορίων).

Κριτήρια Εισαγωγής        

Κριτήρια Αποκλεισμού

kριτήρια συμμετοχής στην έρευνα

• Ολική ρήξη τένοντα
• Χειρουργείο στον ώμο

• Έγχυση κορτικοστεροειδών τον τελευταίο χρόνο
• Φυσικοθεραπεία τους τελευταίους 4 μήνες
•Αθλητική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της έρευνας

• Ηλικία : 18-60 ετών               
• Διάγνωση τενοντοπάθειας  έξω στροφέων  με MRI                               
• Πόνος >3/10 στη 10βάθμια αναλογική κλίμακα του
πόνου στην ενεργητική κίνηση του ώμου  και πόνο ηρε-
μίας <4/10 στην ίδια κλίμακα
• Πόνος> 6 εβδομάδες

• Δυνατότητα ολοκλήρωσης 10 θεραπειών με συχνότητα
εκτέλεσής τους 2 φορές/ εβδομάδα 
• Ικανότητα ενεργητικής έξω στροφής του ώμου > 50ο

• Ικανότητα παθητικής απαγωγής 90ο από ύπτια θέση 
• Ολοκλήρωση αντιφλεγμονώδους αγωγής το αργότερο
30 μέρες πριν την έναρξη  της έρευνας 
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Δείγμα
Στην έρευνα συμμετείχαν εθελοντικά 15 άτομα που προσήλθαν
στο φυσικοθεραπευτήριο του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Ορ-
γανισμού Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης με διά-
γνωση τενοντίτιδας/ τενοντοπάθειας έξω στροφέων, ηλικίας
18-60 ετών(8 άνδρες,7 γυναίκες, Μ.Ο ηλικίας : 54ετών) και πλη-
ρούσαν όλα τα κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα. Από αυ-
τούς 1 άνδρας και 1 γυναίκα δε συμπεριλήφθηκαν τελικά στην
έρευνα λόγω αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων την
έρευνας. Για 7 από αυτούς το πάσχον χέρι ήταν το κυρίαρχο,
αυτό με το οποίο γράφουν και για 6 το πάσχον χέρι ήταν το μη
κυρίαρχο.  Οι συμμετέχοντες  ενημερώθηκαν για το περιεχό-
μενο και το σχεδιασμό του προγράμματος και υπέγραψαν δή-
λωση συναίνεσης για συμμετοχή στην έρευνα.

Όργανο μέτρησης
Για τη μέτρηση της συνολικής τροχιάς της έξω στροφής του
ώμου καθώς και για τη διαδικασία εκτίμησης της θέσης της άρ-
θρωσης του ώμου,  χρησιμοποιήθηκε ένα κλινόμετρο φυσαλί-
δας (Baseline bubble inclinometer, FIC, U.S.A).Το κλινόμετρο
είναι ένα επίπεδο γωνιόμετρο στην περιφέρεια του οποίου
υπάρχουν 360 σημάνσεις-μοίρες. Ένα τμήμα της περιφέρειάς
του καλύπτεται από χρωματιστό υγρό που μετατοπίζεται με την
κίνηση και εξαρτάται από τη βαρύτητα. Στο εσωτερικό του κλι-
νόμετρου το επίπεδο του υγρού καθορίζουν τη μετρήσιμη
γωνία της άρθρωσης. Οι τεχνικές μέτρησης με γωνιόμετρο ή
κλινόμετρο φυσαλίδας έχουν κωδικοποιηθεί και εμφανίζονται
στον οδηγό του American Medical Association για την αξιολό-
γηση μόνιμων βλαβών, 3η έκδοση.

Διαδικασία μέτρησης
Οι φυσικοθεραπευτικές συνεδρίες καθώς και η αξιολόγηση της
αίσθησης της θέσης της άρθρωσης έγιναν στο φυσικοθεραπευ-
τήριο του ΕΔΟΕΑΠ. Στην 1η συνεδρία καταγράφηκαν και τα δη-
μογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων.
Στο τέλος της 1ης, 4ης, 7ης και 10ης θεραπευτικής συνεδρίας,
διάρκειας 45΄-60΄, καταγραφόταν η μέγιστη, στο όριο του
πόνου, έξω στροφή του ώμου και γινόταν η αξιολόγηση της αί-
σθησης της θέσης της άρθρωσης.
• Θέση του συμμετέχοντος : ύπτια, με τον αγκώνα σε κάμψη
90ο εκτός κρεβατιού και μια μικρή  διπλωμένη πετσέτα κάτω
από τη μεσότητα του βραχιονίου, ώστε ο ώμος και ο αγκώνας
να βρίσκονται στην ίδια ευθεία. Ο ώμος σε απαγωγή 90ο και
μέση θέση στροφής. Δε χρησιμοποι-  ήθηκε ζώνη για επιπλέον
ακινητοποίηση της ωμοπλά- της, προκειμένου να αποφευχ- θεί
επιπλέον ανατροφοδότηση του εξεταζόμενου
• Πριν την έναρξη της δοκιμασίας δίνονταν λεκτικές οδηγίες
στους συμμετέχοντες για τη δοκιμασία ενώ έκαναν και δοκιμα-
στική προσπάθεια εξοικείωσης
• Περιγραφή δοκιμασίας 

Το κλινόμετρο σταθεροποιήθηκε στον καρπό του εξεταζόμενου
με μικρής διαμέτρου Velcro. Από την αρχική θέση της δοκιμα-
σίας οι συμμετέχοντες έκαναν ενεργητική πλήρη έξω στροφή
του ώμου μέχρι το όριο του πόνου και συγκρατούσαν το χέρι
στο τέλος της τροχιάς ώστε να καταγραφεί η γωνία από τον εξε-
ταστή-φυσικοθεραπευτή. Μετά γινόταν υπολογισμός της γω-
νίας στόχος που για το σκοπό αυτής της έρευνας είναι ίση με
το 80% του συνολικού εύρους της έξω στροφής. Το ποσοστό
αυτό επελέγη με στόχο να ενεργοποιηθούν όσο το δυνατόν πε-
ρισσότεροι μηχανοϋποδοχείς. Με αυτόν τον τρόπο, αν και το
εύρος κίνησης διαφέρει μεταξύ των συμμετεχόντων, η γωνία
στόχος παράγει τα ίδια αποτελέσματα στο μυϊκό και θυλακο-
συνδεσμικό σύστημα του κάθε συμμετέχοντα.
Για την εκτέλεση της δοκιμασίας φέραμε παθητικά τον ώμο του
συμμετέχοντα στη γωνία στόχο με την οδηγία  να συγκρατήσει
το χέρι σε αυτή τη θέση για 5’’ με μικρή υποστήριξη του χεριού
από το φυσικοθεραπευτή ο οποίος στη συνέχεια του επανέφερε
παθητικά το χέρι στην αρχική θέση. Ο εξεταζόμενος είχε κλειστά
τα μάτια για να μην έχει οπτική ανατροφοδότηση και να μπορεί
να συγκεντρωθεί στη θέση του χεριού στο χώρο. Μετά την επι-
στροφή στην αρχική θέση, στο άτομο δόθηκαν οδηγίες, ώστε
μετά από 5’’ να προσπαθήσει να αναπαράγει τη γωνία στόχο
και να ενημερώσει το φυσικοθεραπευτή όταν νομίζει ότι το κα-
τάφερε, ώστε ο φυσικοθεραπευτής να καταγράψει με ακρίβεια
τη γωνία επανατοποθέτησης. Η μέτρηση επαναλήφθηκε άλλες
2 φορές, 3 στο σύνολο.
Από τις 3 προσπάθειες προκύπτει ο μέσος όρος του σφάλματος,
της απόκλισης δηλαδή από τη γωνία στόχο. Το σφάλμα αυτό
ονομάζεται απόλυτο σφάλμα και η τιμή του χρησιμοποιείται
για τη στατιστική ανάλυση

Στατιστική ανάλυση
Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατι-
στικό πακέτο για τις κοινωνικές επιστήμες (έκδοση 16.0, SPSS).
Για όλες τις συγκρίσεις το επίπεδο σημαντικότητας καθορίζεται
στο ρ <.05. Η ανάλυση που εφαρμόστηκε ήταν η Ανάλυση Δια-
κύμανσης για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις με ένα επαναλαμ-
βανόμενο παράγοντα αυτόν της «μέτρησης». που
αντιστοιχούσε στις αξιολογήσεις που έγιναν στις τέσσερις δια-
φορετικές χρονικές στιγμές (τέλος 1ης,4ης,7ης,10ης θεραπείας).
Η συγκεκριμένη ανάλυση χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να
ελεγχθεί αν στο σύνολο του δείγματος υπάρχει στατιστικά ση-
μαντική διαφορά μεταξύ των μετρήσεων όσον αφορά στην
«όνομα εξαρτημένη μεταβλητή» (κύρια επίδραση του παρά-
γοντα «μέτρηση»). 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
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Από την ανάλυση διακύμανσης για εξαρτημένα δείγματα ως προς
ένα επαναλαμβανόμενο παράγοντα διαπιστώθηκε στατιστικά ση-
μαντική επίδραση του επαναλαμβανόμενου παράγοντα «μέ-
τρηση» F(3,36)=3.75, p<.05 όσον αφορά στην αξιολόγηση που
έγινε μετά τη θεραπεία. Για τον εντοπισμό των στατιστικά σημαν-
τικών διαφορών εφαρμόστηκε το τεστ πολλαπλών συγκρίσεων
LSD και διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των
βαθμίδων 1 και 2 καθώς και 1 και 4 του παράγοντα «μέτρηση»
(πίνακας 1). 
Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι το απόλυτο σφάλμα, δηλαδή
ο μέσος όρος της απόκλισης από τη γωνία στόχο μειώθηκε στα-
τιστικά σημαντικά με την ολοκλήρωση του προγράμμα- τος. Επί-
σης φάνηκε ότι τα άτομα με τε-
νοντοπάθεια του στροφικού πετάλου είναι αρκετά ακριβή στη δο-
κιμασία αίσθησης της θέσης της άρθρωσης του ώμου, καθώς οι
4 μοίρες απόκλισης κατά μέσο όρο ταιριάζουν με τα αποτελέ-
σματα άλλων ερευνητών που αξιολόγησαν την αίσθηση της θέσης

της άρθρωσης του ώμου σε υγιείς με τη χρήση κλινόμετρου
(Myers, et al., 1999; Dover &Powers, 2003; Dover, et al., 2003)

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η τιμή της απόκλισης ταιριάζει με τα αποτελέσματα άλλων ερευ-
νητών που αξιολόγησαν την αίσθηση της θέσης της άρθρωσης
του ώμου σε ασυμπτωματικούς (Dover & Powers,2003; Dover, et
al, 2003; Myers, et al., 2001) αλλά και σε συμπτωματικούς συμ-
μετέχοντες (Anderson & Wee, 2011; Machner et al., 2003)
Η μείωση της απόκλισης, η ακριβέστερη δηλαδή αναπαραγωγή
της γωνίας στόχου ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι λόγω του
πόνου αρχικά παρατηρείται και νευρομυϊκή αναχαί- τιση η οποία
μειώνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της θεραπείας και τη μείωση
των συμπτωμάτων, επιτρέπο- ντας καλύτερο μυϊκό έλεγχο.
Επίσης στη δοκιμασία ενεργητικής αναπαραγωγής της γωνίας στό-
χου ενεργοποιούνται εντονότερα οι μυϊκοί μηχανοϋποδοχείς
(Lee, et al, 2003). Με την πρόοδο του προγράμματος αποκατά-
στασης, τη μείωση του πόνου, τη βελτίωση της κινητικότητας και
της μυϊκής δύναμης, βελτιώνεται και ο μυϊκός έλεγχος. Από την
άλλη οι 
προσαρμογές που έχουν γίνει λόγω της χρονιότητας των περισ-
σότερων περιπτώσεων δεν επιτρέπουν θεαματική βελτίωση. Εάν
το πρόγραμμα αποκατάστασης ήταν εξειδικευμένο με στόχο τη
βελτίωση της ιδιοδεκτικότητας, ίσως το αποτέλεσμα να ήταν πιο
έντονα βελτιωμένο με την ολοκλήρωση του προγράμματος.  Επι-
πλέον ίσως να απαιτείται πιο ευαίσθητο εργαλείο μέτρησης για
τόσο μικρές αποκλίσεις.
Η ετερογένεια των παθήσεων του ώμου, για παράδειγμα συνοδό
σύνδρο-
μο πρόσκρουσης, οστεοαρθρίτιδα ή άλλο, καθώς και ο μικρός
αριθμός του δείγματος, δεν επιτρέπουν τη γενίκευση των αποτε-
λεσμάτων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πίνακας1.Μέσοιόροι±τυπικέςαποκλίσεις(Μ±SD),
τιμήFκαιτοεπίπεδοσημαντικότηταςτηςαπόκλισης

στις4μετρήσεις.

Γράφημα 1 : Τιμές απόκλισης στις 4 μετρήσεις

Ομάδα

1η μέτρηση     6.4±3.71

2η μέτρηση 3.6±2.0

3η μέτρηση 4.0±1.9

4η μέτρηση 3.9±2.32

F                                                 3.75***
P<.05
1Στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 1ης-2ης μέτρησης
2σημαντική διαφορά μεταξύ 1ης-4ηςμέτρησης

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Φαίνεται ότι η φυσικοθεραπεία σε άτομα με τενοντοπάθεια
του στροφικού πετάλου μπορεί να επηρεάσει την αίσθηση
της θέσης της άρθρωσης σε μια κίνηση όπως η έξω
στροφή. Επειδή δεν μπορούμε από τη συγκεκριμένη
έρευνα να είμαστε σίγουροι ότι η βελτίωση στην ενεργη-
τική δοκιμασία αξιολόγησης της αίσθησης της θέσης της
άρθρωσης στην έξω στροφή προέκυψε από την ενίσχυση
των μηχανοϋποδοχέων, θα ήταν χρήσιμη μια μελλοντική
έρευνα με μεγαλύτερης διάρκειας παρεμβατικό πρό-
γραμμα στοχευμένο στη βελτίωση της ιδιοδεκτικής ικανό-
τητας του ώμου που θα αξιολογούσε με ένα εύχρηστο και
οικονομικό εργαλείο, όπως το κλινόμετρο,  την αίσθηση
της θέσης της άρθρωσης στην έξω αλλά και στην έσω
στροφή. 
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