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Θεραπευτική Άσκηση





Φάσεις Θεραπευτικής Άσκησης

• 1η φάση                                 ΘΑ κινητοποίησης 

• 2η φάση                                 ΘΑ σταθεροποίησης

• 3η φάση                                 ΘΑ λειτουργικότητας

• 4η φάση                                 ΘΑ µυϊκής επιβάρυνσης 



Στόχοι Θεραπευτικής Άσκησης

• ∆ιατήρηση Συντονισµό
• Βελτίωση                                          Κινητικότητα
• ∆ύναµη
• Ανάπτυξη                                         Αντοχή
• Αποκατάσταση                                Ταχύτητα



Συντονισµό / Συναρµογή

• Συνεργασία ΚΝΣ και των σκελετικών µυών κατά 
τη διάρκεια µιας κίνησης

• µεσοµυϊκό 
• ενδοµυϊκό

• Carr, JH, et al: Movement and Science: Foundations for Physical Therapy in Rehabilitation. Aspen 
Publishers, Rockville, MD, 1987.

• Umphried, DA (ed): Neurological Rehabilitation. CV Mosby, ST Louis, 1985.
• Voss, DE, et al: Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, ed 3. Harper & Row, Philadelphia, 

1985.



Μορφές επιβάρυνσης στον συντονισµό

• Η ΘΑ συντονισµού περιλαµβάνει κυρίως δυναµική µυϊκή 
εργασία. Εξαιρέσεις γίνονται όταν στο πρόγραµµα 
εισαχθούν και στατικές µορφές επιβάρυνσης

• Οι ασκήσεις συντονισµού πρέπει να εκτελούνται πάντα σε 
ξεκούραστη κατάσταση



Μορφές επιβάρυνσης στον συντονισµό

• Εάν εµφανιστούν σηµεία κόπωσης τότε η πολυπλοκότητα 
των ασκήσεων πρέπει να µειωθεί και να επαναληφθούν 
απλά κινητικά πρότυπα

• Η διαµόρφωση των διαλειµµάτων ανάµεσα στις επιµέρους 
επαναλήψεις πρέπει να είναι ανάλογη µε το βαθµό 
επιβάρυνσης

• Στην τελική φάση της αποκατάστασης πρέπει να δοθεί 
ξανά βάρος στο συντονισµό και εξειδικευµένα πάνω στο 
συγκεκριµένο άθληµα



Κινητικότητα

• Εκούσιο εύρος κίνησης σε µία ή περισσότερες αρθρώσεις 

• Ενεργητικό εύρος κίνησης (active range of motion)
• Παθητικό εύρος (passive range of motion)

• Frank, C, et al: Physiology and therapeutic value of passive joint motion. Clin Orthopaed Rel Res 
185: 113, 1984.

• Salter, RB, et al: Clinical application of basic research on continous passive motion for disorders 
and injuries of synovial joints. J Orthop Res 1: 325, 1984.



Μέθοδοι ανάπτυξης εύρους κίνησης

• Παθητική ∆ιάταση
• Ενεργητική ∆ιάταση (PNF)
• Mobilisation
• Manipulation
• Tεχνικές συνεχούς παθητικής κίνησης (CPM)

• Tookey, P and Larson, C: Range of motion Exercise: Key to joint Mobility. Rehabilitation 

Publication NO 703. American Rehabilitation Foundation, Minneapolis, 1968.
• Stap, LJ and Woodfin, PM: Continuous passive motion in the treatment of knee flexion contractures: 

a case report. Phys Ther 66:1720, 1986.



∆ύναµη

Στατική ∆ύναµη       ∆υναµική ∆ύναµη       Αντοχή στη ∆ύναµη       Ταχυδύναµη



Στατική ∆ύναµη

Η τάση την οποία αναπτύσσει ο µύς, ή µια µυϊκή 
οµάδα ενάντια σε µια αντίσταση χωρίς να 
παράγεται έργο

Υπάρχει όµως µεγάλη δαπάνη ενέργειας



Μορφές επιβάρυνσης στη Στατική ∆ύναµη

• Το προπονητικό ερέθισµα διάρκειας 20% έως 30% του 
µέγιστου χρόνου σύσπασης, που οδηγεί σε πλήρη 
εξάντληση, δηµιουργεί προπονητικές επιδράσεις.

• Ο µέγιστος δυνατός χρόνος σύσπασης είναι περίπου 10 
εως 15 sec.

• Μπορεί να εφαρµοστεί πολύ νωρίς στα πλαίσια της 
αποκατάστασης, καθώς και για την αποφυγή µυϊκών 
ατροφιών.



∆υναµική ∆ύναµη

• Είναι η µάζα η οποία µπορεί να κινηθεί εκούσια κατά τη 
διάρκεια µιας σειράς κινήσεων.

• Η άσκηση αυτή θα πρέπει µετά την ανάλογη 
σταθεροποίηση των µυών να ξεκινήσει ήδη κατά τη 
δεύτερη φάση αποκατάστασης.



Έκκεντρη Προπόνηση ∆ύναµης

• Χαρακτηρίζεται από µια δυναµική, αρνητική εργασία του 
καµπτήρα µυός έναντι στην αντίσταση του



Ισοκινητική Προπόνηση ∆ύναµης

• Περιέχει µια µορφή επιβάρυνσης κατά την οποία ο µυς 
εργάζεται µε µια µεταβαλλόµενη αντίσταση και µια 
σταθερή ταχύτητα κίνησης.

• Θα πρέπει να εντάσσεται στο πρόγραµµα αποκατάστασης 
όταν η σταθερότητα των συνδέσµων και των αρθρώσεων 
(διαδικασία ίασης) επαρκεί για να αντεπεξέλθει σε αυτές 
τις επιβαρύνσεις. 



Αντοχή στη ∆ύναµη

Στατικές επιβαρύνσεις           ∆υναµικές επιβαρύνσεις

• Χαρακτηρίζεται η ικανότητα αντίστασης των µυών 
ενάντια στην κόπωση, όταν η επιβάρυνση της δύναµης 
είναι µεγάλης διάρκειας



Αντοχή στη ∆ύναµη

• ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

• παραγωγή ενέργειας Αερόβια, όταν 
η επιβάρυνση απαιτεί µικρότερο 
ποσοστό από το 15% - 20% της 
µέγιστης δύναµης.

• παραγωγή ενέργειας Αναερόβια, 
όταν η επιβάρυνση απαιτεί 
µεγαλύτερο ποσοστό από το 50% 
της µέγιστης δύναµης.

• παραγωγή ενέργειας Αερόβιο -
Αναερόβια, όταν η επιβάρυνση 
απαιτεί ποσοστό από το 15% - 50% 
της µέγιστης δύναµης.

• ∆ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

• Κατά τη δυναµική µυϊκή εργασία 
µε µέγιστη ταχύτητα εκτέλεσης της 
κίνησης, η ενέργεια εξασφαλίζεται 
µέσω της Αναερόβιας οδού, όταν 
το ποσοστό είναι πάνω από 20% -
30% της µέγιστης δύναµης.



Ταχυδύναµη

• Είναι η δυναµική δύναµη ανα µονάδα χρόνου



Ταχύτητα

• Η εκτέλεση µιας κινητικής πράξης σε όσο το δυνατό 
µικρότερο χρόνο



Ταχύτητα

• Η προπόνηση ταχύτητας ολοκληρώνεται στο τέλος της 
αποκατάστασης, όταν έχει επιτευχθεί η πλήρης ικανότητα 
επιβάρυνσης

• Σηµαντικό κριτήριο για τον χαρακτήρα επιβάρυνσης στην 
ταχύτητα είναι η επίτευξη της υποµέγιστης έως µέγιστης 
ταχύτητας κίνησης



Μορφές επιβάρυνσης στην ταχύτητα

• Αύξηση της ταχύτητας κατά τη διάρκεια επιµέρους 
επιβαρύνσεων

• Αύξηση της ταχύτητας κατά τις επαναλήψεις επιβάρυνσης 
(η ταχύτητα αυξάνεται από επανάληψη σε επανάληψη)

• Αύξηση της ταχύτητας µε τη βοήθεια δροµικών 
επιβαρύνσεων



Αντοχή

Τοπική Μυϊκή Αντοχή          Γενική Μυϊκή Αντοχή

Αερόβια     Αναερόβια         Αερόβια     Αναερόβια

∆υναµική  Στατική   ∆υναµική  Στατική      ∆υναµική  Στατική ∆υναµική  Στατική



Μορφές επιβάρυνσης στη γενική αντοχή

• Αντοχή µικρού χρόνου (επιβάρυνση µεταξύ 3-10 min)
• Αντοχή µεσαίου χρόνου (επιβάρυνση µεταξύ 10-30 min)
• Αντοχή µακρού χρόνου (επιβάρυνση περισσότερο απο 30 min)

• Πολύ καλά αποτελέσµατα επιτυγχάνονται στο αερόβιο-αναερόβιο 
κατώφλι σε σύνδεση µε τη δυναµική µυϊκή εργασία.

• Η καρδιακή συχνότητα αποτελεί εδώ ένα κριτήριο καθοριστικό για 
την αύξηση της επιβάρυνσης



Μορφές επιβάρυνσης στη γενική αντοχή

• Η αντοχή στην αποκατάσταση βρίσκεται στην πρώτη θέση επειδή 
χρησιµοποιείται και στις τέσσερις φάσεις αποκατάστασης ανάλογα µε 
τις προκαθορισµένες δοµές της επιβάρυνσης

• Η ειδική προπόνηση µε τρέξιµο (αντοχή, ταχύτητα) θα πρέπει να 
ξεκινά όταν, σε σύγκριση µε το υγιές πόδι, η µυϊκή διαφορά είναι το 
ανώτερο 0,5 εώς 0,8 cm.



Βασικές ιδιότητες φυσικής κατάστασης και της µεταξύ 
τους σχέσης, στα πλαίσια της λειτουργικής µυϊκής 
αποκατάστασης κάτω από το πρίσµα της ΘΑ

Συντονισµός Κινητικότητα     ∆ύναµη        Αντοχή

Ειδική Αντοχή (σε συγκεκριµένο άθληµα/επάγγελµα)

Βασική Αντοχή

Μικρού Χρόνου     Μεσαίου Χρόνου     Μακρού Χρόνου



Επιστηµονική βάση της ΘΑ



Επιστηµονική βάση της ΘΑ

• Μυϊκή Βιοψία
• Μαγνητική Τοµογραφία
• EMG
• ∆υναµόµετρα
• ∆υναµοδάπεδα
• Γωνιόµετρα
• Κινµατική Ανάλυση
• Βιοχηµική Ανάλυση
• Παράγοντες Συµπεριφοράς /Ψυχολογικούς Παράγοντες



Κινητικότητα

• Συνολικές κινήσεις µιας 
άρθρωσης (Extrinsic 
movements)

• Μηχανικά γωνιόµετρα (American 
Academy of Orthopedic Surgeons, 1965). 
Αξιοπιστία: (Boone et al, 1960).

• Γωνιόµετρα µε χρήση της βαρύτητας
(Burdett et al, 1986). Αξιοπιστία:(Youdas 
et al, 1991).

• Ηλεκτρογωνιόµετρα (Winter, 1990). 
Αξιοπιστία:(Gordon et al, 1987). 

• Συµπληρωµατικές κινήσεις 
µιας άρθρωσης (Intrinsic 
movements)

• Υποκειµενική καταγραφή 
«υποκειµενική», «φυσιολογική», 
«υπερκινητική». Αξιοπιστία (McClure 
et al, 1989).

• Αρθρόµετρα (Wroble et al, 1990).
Αξιοπιστία (Neuschwander et al, 1989).

• Θέση και στάση µιας 
άρθρωσης (Joint position & 
posture)

• Χρήση γωνιοµέτρων µε σταθερό 
σηµείο αναφοράς (Lovell et al, 1989)

• Ηλεκτρικά δυναµόµετρα (Rothstein et 
al, 1987)



ΜΥΪΚΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ
• Παραγωγή ∆ύναµης (Force 

generation)

• Μυϊκό τεστ µε τη χρήση χεριών 
(Lamb, 1985).

• Αξιοπιστία: (Frese et al, 1987).

• Χρήση ‘βαρών’ υπό 
προτυποποιηµένο πρωτόκολλο
(Spielholz, 1990).

• Μηχανικά δυναµόµετρα που 
κρατούνται από τον εξεταστή

• Αξιοπιστία: (Fess, 1990).

• Ηλεκτρικά δυναµόµετρα 
(ισοκινητικά δυναµόµετρα) (Rothstein 
et al, 1987)

• Αξιοπιστία: (Winter et al, 1981).

• Μυϊκός Τόνος (Muscle tone)

• Ashworth κλίµακα σπαστικότητας 
και παραλλαγές της (υποκειµενική 
καταγραφή της σπαστικότητας από 
τον εξεταστή σε 5-6 βαθµίδες). 
Αξιοπιστία: (Bohannon et al, 1987).

• Τεστ του «εκρεµοειδούς» (pendulum 
test) καταγραφή της σπαστικότητας 
µέσω της εκρεµοειδής κίνησης του 4-
φάλου) (Bajd et al, 1984).

• EMG (Corcos, 1991).

• Ισοκινητικό ∆υναµόµετρο (Bohannon et 
al, 1985).



ΜΥΪΚΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ

• Ηλεκτρική δραστηριότητα
(EMG)

• Χρήση επιφανειακών ηλεκτροδίων
(Duncan et al, 1990)

• Χρήση βελονοειδών ηλεκτροδίων
(Hanten et al, 1990)

• Μικροσκοπική σύνθεση του 
µυός

• Ιστολογική & ιστοχηµική ανάλυση
(Brown, 1989).

• Βιοχηµική ανάλυση (Sinacore et al, 
1990).



Μυϊκές βιοψίες από τον έξω πλατύ µηριαίο

α) εγκάρσιας 
επιφάνειας µυϊκών 
ινών

β) µεταβολές τύπου 
µυϊκών ινών 
(Ιστοχηµεία-
Ηλεκτροφόρεση)

γ) µεταβολές 
πυκνότητας 
τριχοειδών αγγείων



∆ύναµη και αντοχή µε το 
ισοκινητικό δυναµόµετρο 



CMJ

1. 2. 3. 4.

                          Μέτρηση του µέγιστου κατακόρυφου άλµατος (CMJ) µε αρχική επιτάχυνση (προς τα κάτω)

1.   2. 3.

SJ

                          Μέτρηση του µέγιστου κατακόρυφου άλµατος (SJ) από σταθερή αρχική θέση (άρθρωση του γόνατου 90ο)
DJ40

1.       3.    5.

2.     4.

                         Μέτρηση του µέγιστου κατακόρυφου άλµατος µετά από πτώση (DJ) από διαφορετικά επιµέρους ύψη
                         (10 µέχρι 40 εκατ.)

Κατακόρυφα άλµατα

CMJ 

SJ 

DJ 

Μέγιστη Ισοµετρική 
Fmax



Λειτουργική Ικανότητα

• Καθηµερινές δραστηριότητες
(Activities of Daily Living)

• Ερωτηµατολόγια που αξιολογούν την 
ικανότητα του ατόµου να 
ολοκληρώνει και µε ποιο βαθµό 
ευκολίας τις καθηµερινές 
δραστηριότητες (Jette, 1985).

• Αξιοπιστία: (Kaufert, 1983).

• Λειτουργική αξιολόγηση 
συγκεκριµένων 
δραστηριοτήτων (Task-
specific functional 
assessment)

• Ερωτηµατολόγια ή/και παρατήρηση 
για αξιολόγηση δραστηριοτήτων 
συνήθως επαγγελµατικής φύσεως 
(Key, 1990).



Πόνος

• Ένταση (intensity)

• Οπτική αναλογική κλίµακα (visual analogue scale - VAS) και παραλλαγές της 
(Bowsher, 1988) 

• Ποιοτικά Χαρακτηριστικά (Quality)

• Ερωτηµατολόγιο του McGill για τον πόνο (Melzack,1986).

• Ουδός του πόνου (Pain threshold)

• Αλγόµετρα (µηχανικά &ηλεκτρονικά) για προσδιορισµό του µηχανικού κατωφλιού
(Fisher, 1987), laser (Olausson, 1998), cold pressor test), κ.ά.



Αξιολόγηση των Αποτελεσµάτων 
των Θεραπευτικών Ασκήσεων



Αξιολόγηση των Αποτελεσµάτων των 
Θεραπευτικών Ασκήσεων

Τα αποτελέσµατα των ΘΑ πρέπει να αντανακλούν 
στη βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας

Βλάβη              Λειτουργικό Επίπεδο



Καταγραφή Θεραπευτικού 
Προγράµµατος



Καταγραφή Θεραπευτικού Προγράµµατος
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΘΕΝΗ

ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ                                       ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ                       ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ                                  ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΣΤΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ                                  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ
ΣΤΟΧΩΝ



Φάσεις Θεραπευτικής Άσκησης



Φάση 1: Έλεγχος φλεγµονής

προστασία  
µείωση άσκησης 

πάγος
επίδεση
ανύψωση

∆ιδασκαλία τεχνικών χαλάρωσης 

∆ιατήρηση εύρους κίνησης, σταθερότητας, αντοχής, δύναµης 
των επηρεασµένων µελών του σώµατος

∆ιατήρηση καρδιαγγειακής αντοχής





Φάση 2: Επανάκτηση εύρους κίνησης

Επανάκτηση ενεργητικού και παθητικού εύρους κίνησης στο 
80% του ανηπηρέαστου άκρου

Επανάκτηση της ευκαµψίας όπως παρατηρήθηκε στο 
ανεπηρέαστο άκρο

Ισοµετρικές ασκήσεις χωρίς πόνο στο επηρεασµένο άκρο

Αρχή λειτουργικών προτύπων ειδικών αθλητικών κινήσεων 
χωρίς αντίσταση και χωρίς πόνο

∆ιατήρηση µυϊκής σταθερότητας, αντοχής και δύναµης στους 
επηρεασµένους µύες

∆ιατήρηση καρδιοαγγειακής αντοχής







Φάση 3: Αύξηση µυϊκής σταθερότητας, 
δύναµης και αντοχής

Πλήρης αποκατάσταση παθητικού και ενεργητικού εύρους 
κίνησης στο επηρεασµένο άκρο

Αποκατάσταση µυϊκής σταθερότητας, αντοχής, δύναµης µε 
τη χρήση ισοµετρικών, ισοτονικών, ισοκινητικών ασκήσεων

Αποκατάσταση του κέντρου λήψης αίσθησης πόνου µε 
ασκήσεις κλειστής και ανοικτής βιοκινητικής αλυσίδας

∆ιατήρηση καρδιοαγγειακής αντοχής

Εισαγωγή ελάχιστης αντίστασης στα λειτουργικά πρότυπα 
ειδικών αθλητικών κινήσεων









Αποκατάσταση Ιδιοδεκτικότητας

Παράγοντες προοδευτικότητας προγράµµατος Νευροµυϊκού 
Συντονισµού

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Φόρτιση                                     ΒΣ = ΒΣ = ΒΣ

Εύρος Κίνησης             Μέση Τροχιά = Έσω / Έξω 

Κατεύθυνση                 ∆ευτερεύουσα Άρθρωση + ∆ευτερεύον Επίπεδο =
Πρωτεύουσα Άρθρωση + Πρωτεύον Επίπεδο  

Στήριξη                   ∆ιπλή Στήριξη = Μονή Στήριξη = ∆ιπλή Μη Στήριξη
Μονή Μη Στήριξη, Σταθερή Επιφάνεια = Ασταθής

Ανώµαλη Επιφάνεια

Ταχύτητα                 Αργή = Γρήγορη, Συνεχής = Επιτάχυνση / Επιβράδυνση



Παράµετροι και Τεχνικές Προγράµµατος 
Νευροµυϊκού Συντονισµού (Swanik et al 1997)

Παράµετροι Τεχνικές
Ιδιοδεκτικότητα & Κιναισθησία         Επανατοποθέτηση

Λειτουργική Τροχιά Κίνησης
Ασκήσεις Κ.Β.Α

∆υναµική Σταθεροποίηση Ασκήσεις Κ.Β.Α & ∆ιατµητικές τάσεις
∆ιατάραξη ισορροπίας 
Κύκλος διάτασης-βράχυνσης 
Επανάληψης/Αντίσταση

Αντανακλαστικός Νευροµυϊκός         Αντίδραση σε διατάραξη άρθρωσης
Έλεγχος Πλειοµετρική προπονηση 

∆ιατάραξη Ισορροπίας

Λειτουργικά Κινητικά Πρότυπα Βιολογική ανατροφοδότηση
Λειτουργικές Ασκήσεις Αθλήµατος 
Προοδευτική Επιστροφή στο Άθληµα











Φάση 4: Επιστροφή στην αθλητική 
δραστηριότητα

Ανάλυση απόδοσης ικανοτήτων και βιοµηχανικής 
ανεπάρκειας στην κίνηση

Βελτίωση µυϊκής σταθερότητας, αντοχής και δύναµης.

Αποκατάσταση συντονισµού και ισορροπίας.

Βελτίωση καρδιοαγγειακής αντοχής

Αύξηση λειτουργικών προτύπων ειδικών αθλητικών 
κινήσεων και επιστροφή σε ασφαλή δραστηριότητα, όσο το 

δυνατόν εφικτό











Προϋποθέσεις Ενσωµάτωσης στην 
Αγωνιστική ∆ραστηριότητα

• Συνεννόηση και συµφωνία µε τον προπονητή της οµάδας 
(καθορισµός των µορφών, της έντασης και της ποσότητας 
επιβάρυνσης.

• ∆ιατήρηση της µυϊκής κατάστασης.

• Ατοµική, εξειδικευµένη στο άθληµα προπόνηση µε 
προσεκτικά αυξανόµενο βαθµό επιβάρυνσης.



Προϋποθέσεις Ενσωµάτωσης στην 
Αγωνιστική ∆ραστηριότητα

• ∆ιενέργεια ενός τελικού τεστ, εξειδικευµένου πάνω στο 
συγκεκριµένο άθληµα.

• Συνεχείς φυσικοθεραπευτική αγωγή και προσωπική 
φροντίδα.

• Αγώνες για αποκατάσταση (φιλικά παιχνίδια κ.α).


