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Περίληψη

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να ελεγχθεί η επίδραση δύο 
διαφορετικών προγραμμάτων άσκησης, κατά τη διάρκεια της με-
τεγχειρητικής νοσηλείας ασθενών, μετά από ολική αρθροπλαστι-
κή γόνατος (Ο.Α.Γ.).

Το δείγμα αποτελούσαν τριάντα άτομα, τα οποία χωρίστηκαν σε 
δύο ομάδες των 15 ατόμων. Η συλλογή του δείγματος έγινε με τη 
μέθοδο της συνεχόμενης δειγματοληψίας. Στην Α ομάδα (Ν=15), 
εφαρμόσθηκε το πρωτόκολλο της μετεγχειρητικής κινητοποίησης, 
της αναπνευστικής φυσικοθεραπείας και των ελεύθερων ενεργητι-
κών ασκήσεων. Η Β ομάδα (Ν=15), ακολούθησε επίσης το πρωτό-
κολλο κινητοποίησης και επιπλέον ένα πρόγραμμα λειτουργικών 
ασκήσεων στο κρεβάτι με τη μέθοδο της Ιδιοδέκτριας Νευρομυι-
κής Διευκόλυνσης (P.N.F.). Και τα δύο πρωτόκολλα εφαρμόστη-
καν από την 1η έως την 8η μετεγχειρητική ημέρα.

Οι μετρήσεις των εξαρτημένων μεταβλητών αφορούσαν στη 
λειτουργικότητα και στο άλγος, ενώ πραγματοποιήθηκαν σε τρεις 
φάσεις (αμέσως μετά το χειρουργείο, την 4η και την 8η μετεγχειρη-
τική μέρα) στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Άμφισσας.

Η στατιστική ανάλυση έγινε με τη μέθοδο ανάλυσης διακύ-
μανσης με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις (ΑΝΟVA repeated 
measures).
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Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντικές διαφορές 
εντός των ομάδων για τη λειτουργικότητα και το 
άλγος μεταξύ της αρχικής και της τελικής μέτρη-
σης. Επίσης, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντι-
κή αλληλεπίδραση μεταξύ θεραπείας και χρόνου 
αξιολόγησης, όταν η λειτουργικότητα ήταν υπό 
αξιολόγηση. Δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των δύο θεραπευτικών ομάδων 
για το άλγος.

Συμπερασματικά, υπήρξε ένα πλεονέκτημα με 
τις ασκήσεις της P.N.F. έναντι της κλασσικής κινη-
σιοθεραπείας στη λειτουργικότητα κατά την 4η και 
8η μετεγχειρητική μέρα για ασθενείς που πραγμα-
τοποίησαν Ο.Α.Γ.

Εισαγωγή

Η ολική αρθροπλαστική γόνατος (Ο.Α.Γ.) είναι 
μία χειρουργική μέθοδος αντιμετώπισης σοβα
ρών παθήσεων του γόνατος, με την εκφυλιστι
κή οστεοαρθρίτιδα να αποτελεί τη συνηθέστερη 
αιτία. Στις δυτικές χώρες εφαρμόζεται Ο.Α.Γ. με 
συχνότητα περίπου 300 ανά 100.000 ανθρώπους 
(Beard et al. 2002, Stevens and Mizner 2003). 

Η σταθεροποίηση των υλικών γίνεται με ακρυ
λικό τσιμέντο (methylmethacrylate) ή χρησιμο
ποιείται βιολογική σταθεροποίηση (εσωτερική 
ανάπτυξη του οστού). Αρχικά η χρησιμοποίη
ση του τσιμέντου ήταν καθολική. Ωστόσο, το 
υπάρχον μακροχρόνιο πρόβλημα της χαλάρωσης 
(Lachiewicz 2004) του κνημιαίου τμήματος στην 
ενδιάμεση επιφάνεια οστούτσιμέντου που οδη
γούσε σε άλγος και τελικά σε αποτυχία της αρ
θροπλαστικής, οδήγησε στην ανάπτυξη της βιο
λογικής σταθεροποίησης, η οποία βασίζεται στην 
ταχεία ανάπτυξη οστού στις πορώδεις επιφάνειες 
της πρόθεσης. Θεωρείται ότι η βιολογική σταθε
ροποίηση μπορεί να είναι πιο κατάλληλη επιλο
γή για νέους, δραστήριους ασθενείς, εφόσον το 
πρόβλημα πιθανής μελλοντικής χαλάρωσης με το 
τσιμέντο είναι εμφανές. Σε μελέτες έχει παρατη
ρηθεί ότι σε ένα βάθος χρόνου 19 ετών μετεγχει
ρητικά, το μεγαλύτερο ποσοστό επιπλοκών εμφα
νίζεται στα 3,5 χρόνια με ή χωρίς αντικατάσταση 
της επιγονατίδας (Boyd et al. 1993).

Τα συμπτώματα που προκαλεί η οστεοαρθρί
τιδα είναι το περιφερικό άλγος, η δυσκαμψία, το 
οίδημα, η τοπική ευαισθησία της άρθρωσης και η 
έκπτωση της λειτουργικότητας (Birchfield 2001). 
Η ανακούφιση από το άλγος, η αποκατάσταση 
της παθητικής κινητικότητας του γόνατος και η 
λειτουργική ικανότητα, αποτελούν τους πρωταρ
χικούς στόχους της Ο.Α.Γ. (Gehrke and Arnold 
2001).

Οι τεχνικές της P.N.F., είναι δυνατό να οριστούν 
ως μέθοδοι προώθησης ή επίσπευσης της απά
ντησης του νευρομυϊκού μηχανισμού με τον ερε
θισμό των ιδιόδοχων αισθητικών οργάνων (Adler 
et al. 1997). Η ιδιοδεκτικότητα μειώνεται ως ένα 
βαθμό με την αύξηση της ηλικίας. Μεγαλύτερος 
βαθμός μείωσης έχει παρατηρηθεί στην οστεοαρ
θρίτιδα. Ωστόσο η Ο.Α.Γ. δε φαίνεται να αλλάζει 
την κατάσταση θετικά ή αρνητικά (Barrack et al. 
1983). Χαρακτηριστικό είναι ότι η ιδιοδεκτικό
τητα και του ετερόπλευρου γόνατος σε ασθενείς 
με οστεοαρθρίτιδα εμφανίζεται επίσης μειωμένη 
(Koralewicz and Gerard 2000) και συνδέεται με 
το βαθμό χαλάρωσης λόγω ραιβότητας ή βλαισό
τητας, παρά με τα επίπεδα δύναμης του τετρακε
φάλου (Wada et al. 2002). Έτσι σύμφωνα με τους 
(Barrett et al. 1991) η μειωμένη ιδιοδεκτικότητα 
δεν αποτελεί μόνο συνέπεια, αλλά και αιτία της 
οστεοαρθρίτιδας.

Ο σκοπός της μελέτης που πραγματοποιήθηκε 
από τους Chatterji et al. (2005) ήταν να εκτιμηθεί 
η επίδραση της χειρουργικής αγωγής σε 21 αθλη
τικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου 
του χρόνου επιστροφής στη δραστηριότητα και 
των δημιουργικών δραστηριοτήτων σε ασθενείς 
στην Αυστραλία. Η μετεγχειρητική φυσικοθερα
πεία πραγματοποιήθηκε εντός της νοσοκομει
ακής μονάδας μέχρι τη χορήγηση εξιτηρίου και 
στη συνέχεια οι ασθενείς διδάχθηκαν την εκτέλε
ση ασκήσεων στο σπίτι, χωρίς τη πραγματοποίη
ση φυσικοθεραπειών σε εξωτερικό εργαστήριο. Η 
Ο.Α.Γ. είχε ευεργετική επίδραση για την επιστρο
φή στην αθλητική δραστηριότητα με καλύτερα 
αποτελέσματα για τους άντρες. Οι γνώμες όμως 
των Ορθοπαιδικών Χειρουργών για την εξαγωγή 
γενικευμένων πορισμάτων διΐστανται σχετικά με 
τη χαλαρότητα των υλικών και των περιπροσθε
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τικών καταγμάτων. Συμπερασματικά, οι ερευνητές 
συνέστησαν επιστροφή σε ήπιες δραστηριότητες, 
ενώ ήταν αρνητικοί για δραστηριότητες που προ
έβλεπαν βίαιες σωματικές συγκρούσεις. Ωστόσο, 
απαιτούνται νέα ερευνητικά δεδομένα που θα 
στηρίξουν τις συγκεκριμένες προτάσεις.

Από τα στοιχεία έρευνας που διεξήχθει από τον 
Roos (2003) προκύπτει πως η άμεση κινητοποίηση 
του ασθενή από την 1η μετεγχειρητική μέρα απο
τελεί την κυριότερη προϋπόθεση για καλή μελλο
ντική λειτουργική ικανότητα. Επίσης, η εφαρμογή 
ενός προγράμματος κινησιοθεραπείας διάρκειας 
7 ημερών μπορεί να μειώσει το χρόνο παραμο
νής στο Νοσοκομείο κατά 5 ημέρες (Hughes et al. 
1993). Σε μια μελέτη από τους Rajan et al. (2004) 
οι συγγραφείς συμπέραναν πως σε μία προεπι
λεγμένη ομάδα ασθενών που πραγματοποίησαν 
Ο.Α.Γ. η ενδονοσοκομειακή φυσικοθεραπεία με 
σωστές συμβουλές και ένα καλά οργανωμένο 
προγραμμα κινησιοθεραπείας μπορούν να απο
τρέψουν τη πραγματοποίηση εξωνοσοκομειακής 
φυσικοθεραπείας. 

Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν έρευνες στη πα
γκόσμια βιβλιογραφία που να εξετάζουν τις ευ
εργετικές επιδράσεις της P.N.F. σε ασθενείς που 
υποβλήθηκαν σε Ο.Α.Γ., θέτοντας έτσι ως σκοπό 
της συγκεκριμένης μελέτης τον έλεγχο της επί
δρασης της άσκησης, συγκρίνοντας το κλασσικό 
πρωτόκολο κινησιοθεραπείας με το αντίστοιχο 
λειτουργικό πρωτόκολλο της P.N.F.

Υλικό και Μέθοδος

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο 
της συνεχόμενης δειγματοληψίας (Consecutive 
Control Trial C.C.T.). H μέθοδος χρησιμοποιείται 
στις περιπτώσεις που το δείγμα δεν προϋπάρχει. 
Οι ασθενείς που συμμετείχαν στην έρευνα, εισή
χθησαν στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Άμ
φισσας προγραμματισμένα για ολική αρθροπλα
στική γόνατος για πρώτη φορά, με διάγνωση εκ
φυλιστική οστεοαρθρίτιδα του γόνατος. Σε όλους 
εφαρμόστηκε ολική αρθροπλαστική με τσιμέντο 
το οποίο και επέτρεπε την άμεση φόρτιση μετεγ
χειρητικά. Το δείγμα κατανεμήθηκε σε δύο πειρα
μάτικες ομάδες με ίσο αριθμό ασθενών. Όλοι οι 

ασθενείς υπέγραψαν δήλωση συγκατάθεσης πριν 
τη συμμετοχή τους.

Κάθε ασθενής που εισαγόταν στο Νοσοκομείο 
έμπαινε στο πρόγραμμα για χειρουργείο. Έπειτα 
κατατασσόταν στη μία από τις δύο ομάδες εναλ
λάξ μέχρι να συμπληρωθεί ένα ικανοποιητικό μέ
γεθος δείγματος (N=30). H διάρκεια της δειγμα
τοληψίας ήταν από το Μάιο έως το Δεκέμβριο του 
2004. Για την εσωτερική εγκυρότητα της έρευνας 
κανείς από τους ασθενείς δεν ενημερώθηκε για τα 
ζητήματα της έρευνας, τα αποτελέσματα ή τις πει
ραματικές συνθήκες οι οποίες καθόριζαν τη συμ
μετοχή τους (singleblind procedure). Καταγρά
φηκαν τα απαραίτητα στοιχεία του κάθε ασθενή 
και το ιστορικό του αναφορικά με το γένος, την 
ηλικία και το βάρος, τα οποιαδήποτε προϋπάρ
χοντα ιατρικά προβλήματα, τις μετεγχειρητι
κές επιπλοκές και τη λήψη ή όχι αναλγητικών
αντιφλεγμονωδών φαρμάκων. Κριτήρια αποκλει
σμού των ασθενών ήταν η αδυναμία προφορικής 
ή γραπτής κατανόησης της ελληνικής γλώσσας, 
η έλλειψη επιθυμίας συμμετοχής στην έρευνα, τα 
βαριά καρδιαναπνευστικά προβλήματα, η αδυνα
μία μερικής φόρτισης του κάτω άκρου μετεγχει
ρητικά και η αδυναμία βάδισης (ανεξάρτητης ή με 
βοήθεια) πριν την εισαγωγή. Η μέθοδος, καθώς 
και το πρόγραμμα θεραπείας για τις δύο ομάδες 
αναπαρίστανται σχηματικά στον πίνακα 1.

Οι εξαρτημένες μεταβλητές αφορούσαν στο 
άλγος και στη λειτουργικότητα. Το άλγος μετρή
θηκε με την Οπτική Αναλογική Κλίμακα (010), 
η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της οποίας έχουν 
επιβεβαιωθεί (Dahlen et al. 2006), ενώ η λειτουρ
γικότητα με τη κλίμακα ILOA, βάσει της οποίας 
αξιολογείται η δυνατότητα εκτέλεσης 4 λειτουρ
γικών δραστηριοτήτων. Επίσης θετικά είναι τα 
δείγματα εγκυρότητας και αξιοπιστίας και σε 
αυτή την περίπτωση (Shields et al. 1995).

Στατιστική Ανάλυση

Η σύγκριση των αποτελεσμάτων της παρέμβα
σης και των μετρήσεων, αναλύθηκε με τη χρήση 
του στατιστικού πακέτου S.P.S.S., έκδοση 13.0 και 
η μέθοδος ήταν αυτή του γενικού γραμμικού μο
ντέλου με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις. Βάσει 
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του συγγράμματος του Cohen (1988) για τον κα
θορισμό του μεγέθους του δείγματος δύο πειρα
ματικών ομάδων και για ανάλυση δύναμης 80%, 
στην παρούσα μελέτη όφειλαν να χρησιμοποιη
θούν 50 ασθενείς. Έτσι, ενώ αρχικά ο βαθμός ση
μαντικότητας ορίστηκε στο P ≤ 0.01, για την απο
φυγή σφάλματος τύπου ΙΙ (λόγω μικρού αριθμού 
ασθενών), επαναπροσδιορίστηκε στο P ≤ 0.05. 
Επιπλέον, δε πραγματοποιήθηκαν posthoc tests, 
αφού υπήρχαν λιγότερες των τριών ερευνητικών 
ομάδων και για το λόγο αυτό έγινε χρήση των 
ttests ανεξαρτήτων δειγμάτων, όταν βρέθηκαν 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων.

Αποτελέσματα

Δύο άτομα από την ομάδα κλασικής κινησιοθε
ραπείας και ένα από την ομάδα P.N.F., παρουσία
σαν μετεγχειρητικές επιπλοκές, χωρίς όμως αυτό 

να σταθεί αιτία να αποκλειστούν τελικά από τη 
μελέτη. Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα χαρα
κτηριστικά των ασθενών πριν από την έναρξη 
των μετρήσεων, χωρίς σημαντικές διαφορές με
ταξύ των δύο ομάδων.

Οι επαναλαμβανόμενες μετρήσεις της ανάλυ
σης διακύμανσης έδειξαν στατιστικά σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των ομάδων (F = 6.155, df = 1, 
P = .19), στατιστικά σημαντική επίδραση για το 
χρόνο (F = 108.83, df = 2, P = .0001) και στατιστι
κά σημαντική αλληλεπίδραση ομάδαςχρόνου (F 
= 4.01, df = 2, P = .023), όταν η λειτουργικότητα 
ήταν υπό αξιολόγηση (Γράφημα 1). Από προέκυψε 
στατιστικά σημαντική διαφορά για τη λειτουργι
κότητα την 4η και 8η μέρα μεταξύ των ομάδων (P 
= .023 και P = .007, αντίστοιχα), όχι όμως και τη 
1η μέρα (Πίνακας 3). Επιπλέον συγκρίσεις ανά 
ζεύγη για το χρόνο εντός των δύο ομάδων έδει
ξαν και πάλι σημαντικότητα για κάθε μία από τις 
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Πίνακας 1. Μεθοδολογία της μελέτης

Ασθενείς Ν = 30

Ομάδα κλασικής 

κινησιοθεραπείας
Ομάδα P.N.F.

Πρωτόκολλο 

κινητοποίησης

Κινητοποίηση στο κρεβάτι (αλλαγή θέσεων) 

Αναπνευστικές ασκήσεις (ελεύθερες ενεργητικές με συγχρονισμένη αναπνοή)

Ιδιαίτερες 

παρεμβάσεις

Ενεργητικές ασκήσεις υγιούς 

κάτω  

και άνω άκρων

Αμφοτερόπλευρο διαγώνιο σχήμα 

προσβεβλημένου κάτω και άνω άκρων (έκταση

απαγωγήέσω στροφή)

Ενεργητικές ασκήσεις 

περιαρθρικών μυών του γόνατος

Διαγώνιο σχήμα κάτω άκρου με ταυτόχρονη 

στροφή του κορμού

Ενεργητικές ασκήσεις μυών της 

ποδοκνημικής
Ασκήσεις σταθεροποίησης από καθιστική θέση

Επαναλήψεις 1SET Χ 510 επαναλήψεις 1SET Χ 27 επαναλήψεις

Εξαρτημένες 

μεταβλητές
Πόνος (Οπτική Αναλογική Κλίμακα) / Λειτουργικότητα (κλίμακα ILOA)

Μετρήσεις και 

αξιολόγηση
1η, 4η και 8η μετεγχειρητική μέρα
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Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά των ασθενών πριν την έναρξη της μελέτης

Ομάδα A (N = 15) Ομάδα B (N = 15)

Φύλο: Γυναίκες/Άντρες (N) 14/1 13/2

Ηλικία (χρόνια): Μέση τιμή ± Τυπική απόκλιση 71 ± 6 70 ± 5

Βάρος (kgr): Μέση τιμή ± Τυπική απόκλιση 71 ± 8 72 ± 5

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Μειωμένη λειτουργικότητα/Πόνος (N) 3/10 3/11

Φαρμακευτική αγωγή 6 7

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Βάδιση με βοήθεια (N) 8 6

Βοήθεια από ύπτια σε καθιστή θέση (N) 3 3

Βοήθεια από καθιστή σε όρθια θέση (N) 6 4

Βάδιση 4.50m (N) 15 15

Ανέβασμα/Κατέβασμα τριών σκαλοπατιών (N) 15 15

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ (N) 2 1

Πίνακας 3. Μέσος όρος, τυπικό σφάλμα και 95% διάστημα εμπιστοσύνης για τη λειτουργικότητα

Ομάδες Αξιολόγηση
Μέσος 

όρος

Τυπικό 

σφάλμα
95% διάστημα εμπιστοσύνης

1η μέρα Ανώτερη τιμή Κατώτερη τιμή
Κιν/πείας 22.23 .374 1.800 .333

PNF 21.60 .363
4η μέρα

Κιν/πείας 21.73 .539 2.961 .239
PNF 20.13 .389

8η μέρα

Κιν/πείας 19.87 .515 3.191 .543
PNF 18.00 .390
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περιόδους επαναξιολόγησης (Πίνακας 4).
Όσον αφορά στο άλγος, και οι δύο ομάδες βελτι

ώθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια των ημερών 
(F = 64.55, df = 1.37, P =.0001), χωρίς διαφορές 
μεταξύ αυτών (F = .13, df = 1, P = .909) (Γράφημα 
2) και χωρίς αλληλεπίδραση μεταξύ ομάδας και 
χρόνου (F = .47, df = 1.37, P = .45).

Συζήτηση

Τα αποτελέσματα της μελέτης συμφωνούν με 
αυτά άλλων ερευνών (Rajan et al. 2004, Chatterji 
et al. 2005, Lenssen et al. 2006), ως προς τη συμ
βολή της άσκησης στη βελτίωση της κλινικής 
εικόνας του ασθενούς μετά από Ο.Α.Γ. Παρατη
ρείται ότι στις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν 
την 4η μετεγχειρητική ημέρα και οι δύο ομάδες 
παρουσίασαν βελτίωση στην απόδοσή τους, με 
την ομάδα της P.N.F. να έχει ένα προβάδισμα στη 
2η μέτρηση ως προς τη λειτουργικότητα, που δια
τηρείται σταθερό στη 3η μέτρηση.

Τα παραπάνω, μαρτυρούν την κρισιμότητα των 

πρώτων ημερών μετά την επέμβαση. Το αρχικό 
αυτό στάδιο είναι καθοριστικό για τη μετεγχειρη
τική κατάσταση του ασθενή γενικότερα και της 
άρθρωσης του γόνατος ειδικότερα. Μετά από 
Ο.Α.Γ. οι ιδιοδεκτικοί υποδοχείς της άρθρωσης 
αποδιοργανώνονται σε ένα βαθμό και ο ασθενής 
έχει την ανάγκη της επανεκπαίδευσης στις λει
τουργικές του δραστηριότητες. Κατά συνέπεια, 
μία λειτουργική προσέγγιση της φυσικοθερα
πευτικής αποκατάστασης που δίνει έμφαση στην 
επανεκπαίδευση που προαναφέρθηκε, αποτελεί 
μια πιο ενδιαφέρουσα παράμετρο μέτρησης και 
σύγκρισης με την κλασσική κινησιοθεραπεία, που 
στόχο απλά έχει την ενδυνάμωση των μυών και 
τη βελτίωση της κινητικότητας.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τη μεγαλύτερη 
δεκτικότητα του ατόμου σε ερεθίσματα κατά το 
αρχικό μετεγχειρητικό στάδιο, σε επίπεδο κινη
τικής μάθησης, μπορούμε να ερμηνεύσουμε τη 
μεγαλύτερη αρχική βελτίωση που παρουσίασε η 
ομάδα της P.N.F. Όπως είναι γνωστό, ο ανθρώ
πινος εγκέφαλος δεν είναι γνώστης της κάθε 

Πίνακας 4. Ανά ζεύγη συγκρίσεις για το χρόνο σε σχέση με τη λειτουργικότητα

(I) Χρόνος (J) Χρόνος

Διαφορά 

μέσων όρων 

(I-J)

Τυπ. σφάλμα 
Σημ. 

(a)

95% διάστημα 

εμπιστοσύνης

    
Ανώτερη τιμή

Κατώτ. 

τιμή
1 2

1,033(*) ,167 ,000 ,692 1,375

 3 3,033(*) ,232 ,000 2,557 3,509
2 1 1,033(*) ,167 ,000 1,375 ,692
 3 2,000(*) ,222 ,000 1,545 2,455
3 1

3,033(*) ,232 ,000 3,509 2,557

 2 2,000(*) ,222 ,000 2,455 1,545

* Η διαφορά των μέσων όρων είναι σημαντική για επίπεδο P = .05.
    1, 1η μέρα; 2, 4η μέρα; 3, 8η μέρα 
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μεμονωμένης μυϊκής ενέργειας, αλλά ρυθμιστής 
κινήσεων του σώματος από ομάδες μυών που 
εργάζονται συνεργικά, πάνω σε καθορισμένα κι
νητικά και λειτουργικά πρότυπα Rose (1997). Η 
P.N.F. κάνει χρήση των προτύπων αυτών και αντι
μετωπίζει τον ασθενή ως σύνολο. Τα λειτουργικά 
αυτά σχήματα, απαραίτητα για τη διεκπεραίωση 
των καθημερινών δραστηριοτήτων, αποτελούν 
διαγώνιες φυσικές κινήσεις που εκτελούνται οι
κονομικά, ως προς το ενεργειακό επίπεδο. 

Επιπλέον, η βελτίωση της μίας ομάδας έναντι 
της άλλης χαρακτηρίστηκε στατιστικά σημαντι
κή, γεγονός που υποδηλώνει τη χρησιμότητα 
και την αποτελεσματικότητα αυτού του είδους 
θεραπείας. Δε θα πρέπει, βεβαίως, να αποσιωπη
θεί το μικρό μέγεθος του δείγματος, ενισχύοντας 
τον κίνδυνο σφάλματος τύπου ΙΙ, της αποδοχής 
δηλαδή μιας λανθασμένης μηδενικής υπόθεσης. 
Επίσης, οι βελτιώσεις που παρουσίασε η ομάδα 
της P.N.F. θα μπορούσαν να ήταν ουσιαστικότε
ρες κλινικά, παρά ερευνητικά, εφόσον η κλίμακα 
ILOA εξετάζει την απόδοση των ασθενών σύμ
φωνα με το επίπεδο βοήθειας που λαμβάνουν, δί
χως να φανερώνει τον τρόπο εκτέλεσης, δηλαδή 
το πώς εκτελείται η δραστηριότητα ως προς την 
ποιότητά της. Ως προς τον ερευνητικό σχεδιασμό 
δεν θα μπορούσε να συμπεριληφθεί και μία ομά
δα ελεγχού στη μελέτη, καθώς αυτό δε συνάδει 
με τους ηθικούς νόμους και τη δεοντολογία της 

έρευνας σε ανθρώπους.
Το άλγος ήταν η δεύτερη σημαντική εξαρτημένη 

μεταβλητή που μετρήθηκε μαζί με τη λειτουργική 
ικανότητα, στα ίδια χρονικά διαστήματα. Και στις 
δύο ομάδες δεν παρουσιάστηκαν στατιστικά ση
μαντικές διαφορές μεταξύ τους, γεγονός που επι
βεβαιώνει την άποψη προγενέστερων ερευνητών, 
πως το άλγος δε συνδέεται πάντα με τη λειτουρ
γική ικανότητα και τη δύναμη. Όπως επίσης και 
η δύναμη δε σχετίζεται πάντα με τη μυϊκή ατρο
φία και τη λειτουργικότητα Hinman et al. (2002). 
Σύμφωνα με τους ίδιους ερευνητές Hinman et al. 
(2002) το σωματικό βάρος, η ηλικία και ο δείκτης 
σωματικής μάζας, δε φαίνεται να συσχετίζονται 
απόλυτα με τις μετεγχειρητικές λειτουργικές επι
δόσεις. Παρά το γεγονός αυτό δε θα πρέπει να 
υποβιβαστεί ο ρόλος της κλασσικής κινησιοθε
ραπείας σε σχέση με το αναλγητικό αποτέλεσμα 
που επέφερε στους ασθενείς της συγκεκριμένης 
εργασίας.

Συμπέρασμα

Η άσκηση κατά τη διάρκεια της αποκατάστα
σης μετά από Ο.Α.Γ, αποτελεί ένα ζήτημα που 
θα πρέπει να απασχολήσει το σύνολο των φυ
σικοθεραπευτών. Η έρευνα αυτή, φανέρωσε την 
ανάγκη προσανατολισμού των μετεγχειρητικών 
προγραμμάτων σε μία λειτουργική βάση. Η P.N.F., 

Γράφημα 1.
Γράφημα λειτουργικότητας βάσει ILOA

Γράφημα 2.
Γράφημα πόνου βάσει Οπτικής Αναλογικής Κλίμακας
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προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε ασθενή, 
μέσα από την ποικιλία των τεχνικών και αρχών 
της. Συνδέει τα άτομα με τις άμεσες παραμέτρους 
της καθημερινής πρακτικής, στην οποία θα πρέ
πει αυτά να λειτουργήσουν. Η έμφαση δίνεται στο 
αρχικό στάδιο της αποκατάστασης, με την P.N.F. 
να αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο της όλης 
μετεγχειρητικής φυσικοθεραπείας. Η μείωση του 
χρόνου νοσηλείας των ασθενών στο Νοσοκομείο, 
σχετίζονται με το πρόγραμμα κινησιοθεραπείας 
και τον τρόπο εφαρμογής του, το οποίο όπως φά
νηκε, εάν είναι λειτουργικά προσανατολισμένο 
μπορεί να συμβάλει προς αυτή την προοπτική.

Τα συμπεράσματα της μελέτης μπορούν να ανα
λυθούν και να ισχυροποιηθούν, μέσα από έναν 
ευρύτερο αρχικό σχεδιασμό, που θα περιλαμβά
νει λειτουργικές μετρήσεις κατά το προεγχειρη
τικό στάδιο. Η ερευνητική επέκταση του θέμα
τος μπορεί να επικεντρωθεί στη διεξαγωγή μιας 
μετεγχειρητικής παρακολούθησης για τη μελέτη 
μακροχρόνιων επιδράσεων στην αποκατάστα
ση των ατόμων, στη συγκέντρωση μεγαλύτερου 
δείγματος, στη μέτρηση πριν την παρέμβαση και 
τη χρήση επικυρωμένου εργαλείου μέτρησης των 
ποιοτικών μεταβολών της λειτουργικής ικανότη
τας. Η άσκηση σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 
ολική αρθροπλαστική γόνατος φάνηκε ότι έχει 
θετική επίδραση, ιδίως στη λειτουργικότητα του 
γόνατος.

Abstract

A comparison of therapeutic exercises versus 
exercises incorporating P.N.F. components for 
the rehabilitation of patients following total 
knee arthroplasty

Zemadanis K., Kitsios A. Sikaras E., Trambas 
A., Natsis K., Porfyriadou Anthi

The aim of the present study was to evaluate the 
effectiveness of exercise in comparison to a Proprio-
ceptive Neuromuscular Facilitation programme 
implemented in patients following total knee ar-
throplasty.

The study had a 1 X 1 mixed-model, repeated 
measures design. The independent variables were 
group (Kinesiotherapy and PNF) and time (base-
line, 4 and 8 days). The dependent variables were 
functional ability and pain as measured with the 
ILOA and VAS (Visual Analogue Scale) scales.

A total sample size of 30 patients was randomly 
divided into two groups. The consecutive sampling 
method was applied to the patients’ recruitment. 
A post-operative rehabilitation protocol, breathing 
exercises as well as an additional program of open 
kinetic chain exercises in bed were implemented in 
participants of the Kinesiotherapy group. Patients 
in the P.N.F. group were subject to the same rehabil-
itation protocol as well as to an additional program 
of functional exercises according to the principles 
of P.N.F. Measurements were taken at the General 
Prefectural Hospital of Amfissa, Greece, immedi-
ately after surgery, at day 4 and 8. 

The results proved a significant difference within 
groups over time with regard to functional ability 
and pain for both interventions. A statistically sig-
nificant main effect for group and interaction was 
observed, when functional ability was under inves-
tigation. No between group differences were noticed 
for pain at any of the follow-up periods.

An advantage of P.N.F. over classic kinesiotherapy 
was indicated with regards to functional perfor-
mance the fourth and eighth day for patients fol-
lowing total knee arthroplasty.

Key words:  total knee arthroplasty, functional ability, 
pain, exercises, proprioceptive neuromus
cular facilitation
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