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Περίληψη

 Η δυσκαμψία αποτελεί συχνή επιπλοκή του μετατραυματι-
κού αγκώνα, που συνδέεται με υψηλά ποσοστά νοσηρότητας και 
αυξημένο κόστος. Η αιτιολογία είναι η βάση για την ταξινόμηση, 
την πρόληψη και τη θεραπεία του δύσκαμπτου αγκώνα. Ένα επι-
τυχημένο πρόγραμμα αποκατάστασης εστιάζει στον έλεγχο του 
οιδήματος, στην ανάκτηση του εύρους της κίνησης του αγκώνα 
και στην αύξηση της μυϊκής ισχύος. Η εξέλιξή του παραλληλίζεται 
με τα στάδια της ίασης του τραύματος και της ωρίμανσης της δυ-
σκαμψίας. Πρώιμη κινητοποίηση με ασκήσεις, συνεχής παθητική 
κίνηση, δυναμικοί νάρθηκες και νάρθηκες, στατικής προοδευτικής 
διάτασης αποτελούν τις μη χειρουργικές μεθόδους θεραπείας. Η 
βάση δεδομένων με τυχαιοποιημένες συγκριτικές και προοπτι-
κές μελέτες για φυσικοθεραπευτική προσέγγιση του δύσκαμπτου 
αγκώνα είναι περιορισμένη και ο προσδιορισμός του πιο αποτελε-
σματικού πρωτοκόλλου αποκατάστασης καθίσταται δύσκολος. Σε 
προοπτική μελέτη (1999-2010), 23 ασθενών με δύσκαμπτο αγκώ-
να, που ακολούθησαν πρόγραμμα με σειρά ναρθήκων και φυσικο-
θεραπεία, στην 12η εβδομάδα είχαν ανακτήσει λειτουργικό τόξο 
μεγαλύτερο των 100o οι ασθενείς σε ποσοστό 82,6%. Η εφαρμογή 
νάρθηκα συνδυαζόμενη με άλλες τεχνικές φυσικοθεραπείας είναι 
ο αποδοτικότερος τρόπος για γρήγορη και ασφαλή επιστροφή στο 
εργασιακό περιβάλλον.
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Εισαγωγή

 Ο Ιπποκράτης (4 π. Χ.) πρώτος αναφέρε-
ται στους ιδιαίτερους χειρισμούς που απαιτού-
νται για την αντιμετώπιση του μετατραυματικού 
αγκώνα, ώστε να αποφευχθεί η περιορισμένη 
χρήση του άνω άκρου από μέρους του ασθενούς. 
Η κύρια λειτουργία του αγκώνα να θέσει και να 
σταθεροποιήσει το άνω άκρο στον χώρο αποτελεί 
πρόκληση ακόμη και σήμερα (Nandi et al, 2009), 
καθώς με αυτή συνδέονται υψηλά ποσοστά νοση-
ρότητας (Keschner and Paksima, 2007) και αυξη-
μένο κόστος (χρόνος - χρήμα) (Lindenhovius and 
Jupiter, 2007). 

 Μια μείωση της κίνησης του αγκώνα κατά 
50% μπορεί να μειώσει την κίνηση του άνω άκρου 
κατά 80%. Ως δύσκαμπτος χαρακτηρίζεται ο 
αγκώνας με παθητικό εύρος κάμψης, μικρότερο 
των 120ο και παθητικό έλλειμμα έκτασης μεγα-
λύτερο των 30o (Søjbjerg, 1996). Λειτουργικός 
θεωρείται ο αγκώνας με τόξο κίνησης 30ο – 130ο 
σε συνδυασμό με 50ο πρηνισμό – υπτιασμό καθώς 
επιτρέπει το 90% των δραστηριοτήτων (Morrey 
and Askew, 1981). Ο περιορισμός της κίνησης 
στον αγκώνα είναι συχνή επιπλοκή μετά από 
τραυματισμό ή χειρουργική επέμβαση. Δυσκαμ-
ψία, ετερότοπη οστεοποίηση ή αποτυχία της πώ-
ρωσης του κατάγματος αποτελούν τις συνήθεις 
αιτίες περιορισμού.

Η δυσκαμψία είναι αποτέλεσμα της αναδιάτα-
ξης των οστών, των περιβαλλόντων ιστών ή συν-
δυασμός και των δύο, που έπεται ή όχι ενός τραυ-
ματισμού (Søjbjerg, 1996). Η δυσκαμψία αποτελεί 
μια από τις εμβιομηχανικές ιδιότητες του ιστού, η 
οποία καθορίζει του εύρους της κίνησης που θα 
εμφανιστεί ως αποτέλεσμα, όταν ροπές στρέψης, 
που παράγονται από τους μυς και τη βαρύτητα 
ενεργούν γύρω από την άρθρωση (Crosbie and 
McConnell, 1993). 

Η δυσκαμψία σχετίζεται με:
1. τις φυσικές ιδιότητες του ιστού: το μήκος, 

το χρόνο διάτασης, τη σύσταση του σε εγκάρσια 
διατομή και την τάση, δηλαδή την παθητική αντί-
σταση που προβάλλει ο ιστός όταν επιμηκύνεται 
και είναι ίση με την εφαρμοζόμενη εκτατική δύ-
ναμη.

2. τις εμβιομηχανικές ιδιότητες του 
ιστού: την εκτατικότητα δηλαδή την ικανότη-
τά του να διαταθεί μέχρι ενός προκαθορισμένου 
σημείου, την ενδοτικότητα και τις γλοιοελα-
στικές ιδιότητες α) χαλάρωση φορτίου (stress 
relaxation), δηλαδή τη μείωση στην αντίσταση 
που προβάλλει ο ιστός καθώς εφαρμόζεται στα-
τική διάταση και β) ερπυσμό (creep), δηλαδή την 
αύξηση που εμφανίζεται στο μήκος του ιστού 
μετά από εφαρμογή σταθερής δύναμης (Weppler 
and Magnusson, 2010).

Στη μηχανική, η δυσκαμψία εκφράζεται με το 
λόγο της αλλαγής της παθητικής ροπής στρέψης 
προς την αλλαγή της αντίστοιχης γωνίας της άρ-
θρωσης (Σχ. 1). Στο σχεδιάγραμμα η δυσκαμψία 
καθορίζεται από την κλίση της καμπύλης, η οποία 
εμφανίζεται μικρή στη μεσότητα καθώς η άρθρω-
ση προοδευτικά γίνεται δύσκαμπτη (Crosbie and 
McConnell, 1993).

Αιτιολογία

 Ο αγκώνας έχει την τάση να εμφανίζει δυ-
σκαμψία, είτε μετατραυματικής αιτιολογίας (ως 
απάντηση στην αλλαγή του μηχανικού περιβάλ-
λοντος των πέριξ ιστών) είτε αντίστοιχης ατραυ-
ματικής.

 Τα κατάγματα οδηγούν σε δυσκαμψία καθώς 
προκαλείται τραυματισμός των μαλακών μορίων, 
καταστροφή των αρθρικών επιφανειών, δηλαδή 
διαταραχή της φυσιολογικής ανατομικής ισορ-
ροπίας (Søjbjerg, 1996). Ενδοαρθρικά και εξωαρ-
θρικά, με ατελή ή πλημμελή πώρωση κατάγματα 
του κάτω άκρου του βραχιονίου, κατάγματα ωλέ-
κρανου και κεφαλής κερκίδας προκαλούν σημα-
ντικό περιορισμό στη κίνηση (Lindenhovius and 
Jupiter, 2007). 

 Η δυσκαμψία του αγκώνα εμφανίζεται σε 
ποσοστό 20% μετά από υπερδιακονδύλια κατάγ-
ματα του βραχιονίου, 10% μετά από κατάγματα 
κεφαλής κερκίδας, 20% μετά από μεμονωμένα 
εξαρθρήματα του αγκώνα, και 38% μετά από συν-
δυασμένα κατάγματα – εξαρθρήματα του αγκώνα 
(Mohan, 1972). Κατάγματα – εξαρθρήματα του 
αγκώνα συνδυασμένα με κατάγματα κεφαλής 
κερκίδας και ταυτόχρονα κάταγμα της κορωνοει-
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δούς απόφυσης και ρήξης του έσω πλαγίου συν-
δέσμου (terrible elbow triad) σχετίζονται με την 
εμφάνιση δυσκαμψίας (Ring et al 2002). 

Για τους Regan και Reilly (Regan και Reilly 
1993) ενοχοποιούνται 3 παράγοντες:

Α) Η σύνθετη σχέση των αρθρικών επιφανει-
ών στον αγκώνα,

Β) Ο βραχιόνιος μυς που καλύπτει τη πρόσθια 
επιφάνεια του θυλάκου και τον προδιαθέτει για 
ετερότοπη οστεοποίηση και 

Γ) Η συχνά παρατεταμένη ακινητοποίηση, 
που οφείλεται στη δυσκολία σταθεροποίησης 
των ανοιχτών καταγμάτων καθώς και των καταγ-
μάτων - εξαρθρημάτων.

 Η ανάπτυξη της δυσκαμψίας σχετίζεται με 
τη σοβαρότητα του αρχικού τραύματος, την έκτα-
ση του περιόστεου που αποκολλάται, τη διάρκεια 
και τη θέση της ακινητοποίησης (Cooney 1993).

 Η δυσκαμψία στον αγκώνα πολλές φορές 
οφείλεται στη διαταραχή της ωλενιοβραχιόνιας 
άρθρωσης με αποτέλεσμα την απώλεια κάμψης– 
έκτασης ή της εγγύς κερκιδωλενικής άρθρωσης 

με αποτέλεσμα την απώλεια πρηνισμού – υπτια-
σμού (Issack και Egol 2006). Η εμφάνιση ουλώ-
δους συνδετικού ιστού, μετά από τραυματισμό, 
στον πρόσθιο θύλακο αποτελεί αιτία ρίκνωσής 
του και περιορισμού της έκτασης, ενώ στον οπί-
σθιο θύλακο αποτελεί αιτία ρίκνωσης και περιο-
ρισμού της κάμψης. Η εξεργασία αυτή θεωρείται 
ότι αποτελεί τον γενικό μηχανισμό ανάπτυξης 
της δυσκαμψίας (Morrey 1986). Ο πρόσθιος θύ-
λακος συχνά καθίσταται υπερτροφικός με αποτέ-
λεσμα, να εμποδίζει την έκταση και να περιορίζει 
την κάμψη (Hotchkiss, 2005).

 Η σύσπαση του βραχιονίου μυ εξαιτίας του 
άλγους, η καταστροφή της πρόσθιας επιφάνειας 
του θυλάκου στα εξαρθρήματα και συνακόλουθα 
η ρίκνωσή του περιορίζουν την έκταση (Hotchkiss 
2005). Ο τρικέφαλος βραχιόνιος μυς αναπτύσσει 
συμφύσεις κατά την οπίσθια επιφάνεια του βραχι-
ονίου και μεταξύ αυτού και του θυλάκου της άρ-
θρωσης περιορίζοντας έτσι την κάμψη (Davila και 
Johnston-Jones 2006).

 Ο απευθείας τραυματισμός του αγκώνα 

Σχ. 1: Η δυσκαμψία δίνεται από την κλίση της καμπύλης ροπής στρέψης/γωνίας.



μπορεί να προκαλέσει ετερότοπη οστεοποίηση, 
η οποία δρα ως φυσικό εμπόδιο στην κίνηση της 
άρθρωσης, δημιουργώντας νεόπλαστο οστούν 
σε παράπλευρους συνδέσμους και στον ίδιο το 
θύλακο (Casavant και Hastings, 2006, Keschner 
και Paksima 2007, Nandi et al 2009). Συνήθως 
περιορίζει τις κινήσεις πρηνισμού και υπτιασμού 
του πήχεως ή δημιουργεί συνοστέωση κατά την 
κεντρική κερκιδωλενική άρθρωση. Η εξεργασία 
αυτή δημιουργείται κυρίως κατά την καμπτική 
επιφάνεια του αγκώνα (Issack και Egol 2006).Ως 
αίτια αυτής θεωρούνται τα εξαρθρήματα (σε πο-
σοστό 3%) τα κατάγματα - εξαρθρήματα (σε πο-
σοστό 20%) οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις (σε 
ποσοστό 10%) αλλά συμβαίνει σε υψηλό ποσοστό 
και επί εγκαυμάτων. Επιπλέον παράγοντες αυξη-
μένου κινδύνου θεωρούνται η αποκατάσταση της 
ρήξης του δικεφάλου με δύο εγχειρητικές τομές, 
η αρθροσκόπηση του αγκώνα και οι πολλαπλές 
χειρουργικές επεμβάσεις μεταξύ 7ης και 14ης ημέ-
ρας μετά τον τραυματισμό (Nandi et al 2009). 
Είναι ανακριβές να αποδίδεται η εμφάνιση και 
ανάπτυξη ετερότοπης οστεοποίησης κατά τη φυ-
σικοθεραπεία. Οι χειρισμοί (manipulations) του 
δύσκαμπτου αγκώνα όμως συσχετίζονται με το 
σχηματισμό ετεροτόπου οστίτη ιστού (Casavant 
και Hastings 2006).

Ταξινόμηση

 Τα δύο κύρια συστήματα ταξινόμησης της 
δυσκαμψίας είναι του Kay (Kay 1998) και του 
Morrey (Morrey 1990). Η ταξινόμηση του Kay 
βασίζεται στη μορφή της περιορισμένης κίνησης 
του αγκώνα, ενώ του Morrey στην αιτιολογία και 
στην ανατομική θέση. 

 Τα πέντε στάδια του Kay’s System περιλαμ-
βάνουν:

Α) δυσκαμψία μαλακών μορίων (type I)
Β) δυσκαμψία μαλακών μορίων με οστεοποί-

ηση (type II)
Γ) μη παρεκτοπισμένο ενδοαρθρικό κάταγμα, 

με δυσκαμψία μαλακών μορίων (type III)
Δ) παρεκτοπισμένο ενδοαρθρικό κάταγμα, με 

δυσκαμψία μαλακών μορίων (type IV)
Ε) μετατραυματικά οστικά τμήματα (type V).

 Οι τρεις τύποι της ταξινόμησης του Morrey 
κατατάσσουν τη δυσκαμψία σε εξωαρθρική, εν-
δοαρθρική ή μεικτή. Η εξωαρθρική δυσκαμψία 
οφείλεται σε εξωαρθρικά αίτια όπως είναι η μη 
διάταση των εξασθενημένων μυών και η ρίκνωση 
των τενόντων γύρω από τον αγκώνα, η ετερότοπη 
οστεοποίηση. Η ενδοαρθρική δυσκαμψία οφείλε-
ται σε ενδοαρθρικά αίτια όπως είναι οι συμφύσεις 
του αρθρικού χόνδρου, η απώλεια οστού, ο σχη-
ματισμός οστεοφυτικών αλλοιώσεων, η εκφύλιση 
των αρθρικών επιφανειών αλλά και ο πλημμελής 
προσανατολισμός των αρθρικών επιφανειών. Οι 
περισσότερες δυσκαμψίες χαρακτηρίζονται ως 
μεικτές, καθώς οι εξωαρθρικές εγκαθίστανται 
δευτερογενώς ως αποτέλεσμα εσωτερικής παθο-
γένειας αλλά και το αντίστροφο.

Παθοφυσιολογία

 Η δυσκαμψία στηρίζει την εμφάνιση και την 
ανάπτυξή της στο μηχανισμό προσαρμογής των 
μυών και του συνδετικού ιστού στις μορφολογι-
κές και βιοχημικές αλλαγές, που δημιουργούνται 
μετά τον τραυματισμό και την ακινητοποίηση 
που ακολουθεί, της οποίας η διάρκεια και η θέση 
έχει άμεσες επιπτώσεις στο μήκος, στη σύσταση 
και στην εκτατικότητα του ιστού (Akeson, 1961, 
Akeson et al 1973, Akeson et al 1987, Crosbie και 
McConnell 1993). Η δυσκαμψία του αγκώνα εκ-
φράζει τη σκλήρυνση του θυλάκου και των συν-
δέσμων και τη ρίκνωση των μυών.

 Η ακινητοποίηση διάρκειας τεσσάρων εβδο-
μάδων σε θέση έκτασης επιφέρει κατά 25% αύξη-
ση του αριθμού των σαρκομερίων. Η αύξηση αυτή 
αντισταθμίζεται από την ταυτόχρονη μείωση του 
μήκους των σαρκομερίων, οπότε οι ιδιότητες του 
ιστού παραμένουν σταθερές και το εύρος κίνησης 
της άρθρωσης (Range Of Motion, ROM) πλήρες. 
Η ακινητοποίηση διάρκειας τεσσάρων εβδομά-
δων σε θέση βράχυνσης επιφέρει την κατά 40% 
μείωση του αριθμού των σαρκομερίων. Η μείωση 
αυτή σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη μείωση 
του μήκους των σαρκομερίων επιφέρει βράχυνση 
του ιστού, δυσκαμψία της άρθρωσης και μείωση 
του εύρους της κίνησης (Crosbie και McConnell, 
1993, Weppler και Magnusson 2010).
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 Η ατροφία των ακινητοποιημένων μυών, σε 
θέση βράχυνσης, αρχίζει γρήγορα και μία μείωση 
του μεγέθους των ινών κατά 14-17%, εμφανίζεται 
ακόμη και μόνο μετά από 72 ώρες ακινητοποίη-
σης.

 Στη θέση βράχυνσης μειώνεται η ικανότητα 
σύνθεσης νέων πρωτεϊνών, οι συσταλτικές πρω-
τεΐνες καταστρέφονται, εκφυλίζονται και μετα-
κινούνται από τα πέρατα του μυός προς το μέσο 
της γαστέρας, οπότε ο μυς αναπτύσσει τη μεγα-
λύτερη ενεργητική του τάση στο νέο μήκος, που 
ακινητοποιήθηκε και όχι στο αρχικό μήκος που 
είχε. Έτσι, εμφανίζεται απώλεια μάζας, ατροφία 
και ελάττωση της δύναμης του μυός.

 Μορφολογικές αλλαγές στο συνδετικό ιστό 
και στην ενδοκυττάρια δομή εμπλέκονται σε κάθε 
σαρκομέριο, καθορίζουν το μήκος και την εκτατι-
κότητα του ιστού και θεωρούνται υπεύθυνες για 
την προσαρμογή του σε βράχυνση.

Στη φάση της ακινητοποίησης συμβαίνουν βι-
οχημικές αλλαγές στην ποσότητα και ευθυγράμ-
μιση του συνδετικού ιστού. Ο συνδετικός ιστός 

αποτελείται από υγρά συστατικά όπως ύδωρ 
(Η2Ο) και γλυκοσαμινογλυκάνες (GAG) και από 
στερεά όπως κολλαγόνο και μικρά ποσά ελα-
στίνης. Η συγκέντρωση των GAG μειώνεται με 
ταυτόχρονη απώλεια ύδατος με τη δυνατότητα, 
οι νέες μη προσανατολισμένες ίνες κολλαγόνου 
να προσκολλώνται στις παλιές, περιορίζοντας 
την ολίσθηση και την εκτατικότητά τους. Έτσι 
δημιουργούνται γέφυρες, οι οποίες καθιστούν 
το συνδετικό ιστό μη διατατό και την άρθρωση 
δύσκαμπτη (Crosbie και McConnell, 1993). Στην 
ινοβλαστική φάση, η αυξημένη πυκνότητα του 
κολλαγόνου με τις ίνες άτακτα διευθετημένες, 
προς κάθε κατεύθυνση, χωρίς σαφή προσανατο-
λισμό αφού δε δέχονται μηχανικά φορτία, συμ-
βάλλει στην εμφάνιση της δυσκαμψίας. Η φυσι-
κοθεραπεία στοχεύει να επηρεάσει την εσωτερική 
ανακατασκευή του κολλαγόνου με τρόπο ώστε 
να επιτρέπεται η κίνηση (Σχ. 2) (Chinchalkar και 
Szekeres, 2004). 

 Η έλλειψη της διαλείπουσας δυναμικής φόρ-
τισης είναι ο κύριος παράγοντας εμφάνισης επι-

Σχ. 2: Μοντέλο κίνησης των κολλαγόνων ινών: α) συνδετικός ιστός με εκτατικότητα,
 β) γέφυρες εμποδίζουν την διάτασή του.
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βλαβών προσαρμογών των συνδετικών ιστών. Η 
διάρκεια, το μέγεθος και η κατανομή της φόρτι-
σης αλληλεπιδρούν, για να διατηρηθούν επίπεδα 
ισορροπίας, ανάμεσα στο σχηματισμό νεοπλά-
στου οστού και στην απορρόφησή του. Για τη 
διατήρηση της θρέψης του χόνδρου ζωτικό ρόλο 
διαδραματίζει η εφαρμογή δυνάμεων κατά τη δι-
άρκεια της οποίας, το αρθρικό υγρό εξέρχεται από 
το χόνδρο ενώ κατά την παύση της διεισδύει στο 
χόνδρο και η άρθρωση καθίσταται οιδηματώδης 
(Ada και Canning, 1990). Ο θύλακος εκφυλίζε-
ται, το τοίχωμά του παχύνεται κατά 3-4mm και 
σε συνδυασμό με τη χαλαρότητα, που εμφανίζουν 
οι πλάγιοι σύνδεσμοι μεταξύ 70ο-100ο (Tucker 
1978, Green και McCoy 1979), μεγιστοποιείται η 
χωρητικότητα της άρθρωσης, ελαχιστοποιείται η 
πίεση που μπορεί να δεχθεί και υιοθετείται θέση 
κάμψης, περιορίζοντας έτσι την κάμψη και την 
έκταση (Keschner and Paksima, 2007).

Ο έσω πλάγιος σύνδεσμος έχει την τάση να 
υφίσταται ρήξεις, εξαιτίας της συνεχούς πίεσης 
που δέχεται για να διατηρεί τον αγκώνα σε γω-
νία, με αποτέλεσμα τη δυσκαμψία στην άρθρωση 
(Lindenhovius και Jupiter, 2007). 

Η ύπαρξη σειράς λεμφοζιδίων κατά τη μεσό-
τητα του αγκωνιαίου βόθρου υποδηλώνει την πα-
ράβλαψη της λειτουργίας λεμφικού συστήματος 
μετά τον τραυματισμό και συνακόλουθα οιδή-
ματος του άνω άκρου (Chinchalkar και Szekeres 
2004).

Η δυσκαμψία εμφανίζει τέσσερα στάδια ωρί-
μανσης. Το πρώτο στάδιο ακολουθεί τη χειρουρ-
γική επέμβαση ή τον τραυματισμό και αποδίδεται 
στην αιμορραγία. Το δεύτερο στάδιο επισυμβαί-
νει κατά τις επόμενες ώρες και μέρες, εμφανίζει 
ομοιότητες με το πρώτο αλλά υποχωρεί αργά 
και αποδίδεται αμιγώς στο οίδημα. Η αιμορρα-
γία και το οίδημα προκαλούν διόγκωση των πε-
ριαρθρικών ιστών, ελάττωση της ευενδοτότητάς 
τους και ανάπτυξη δυσκαμψίας. Το τρίτο στάδιο 
προκύπτει από το σχηματισμό νεοπλάστου κοκ-
κιώδους ιστού που εμφανίζεται κατά τις πρώτες 
ημέρες ή και εβδομάδες. Η δυσκαμψία κατά το 
στάδιο αυτό είναι ακόμη ελαστική και υποχωρεί 
εύκολα κατά την άσκηση διάτασης. Το τέταρτο 
στάδιο κυριαρχείται από το σχηματισμό ίνωσης 

(O’ Driscoll 2000).

Πιν. 1: Στάδια Αποκατάστασης

Σχ. 3: Κίνηση και ενδυνάμωση συμβάλουν
 στην επιστροφή της λειτουργικότητας.
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Θεραπεία

Στόχος της θεραπείας είναι η απόδοση στον 
ασθενή ανώδυνη λειτουργικότητα και σταθερό-
τητα του αγκώνα. 

Η περιορισμένη βάση δεδομένων όσον αφορά 
στην ύπαρξη καλά τυχαιοποιημένων συγκριτικών 
και προοπτικού χαρακτήρα μελετών όσον αφο-
ρά στη φυσικοθεραπευτική προσέγγιση του δύ-
σκαμπτου αγκώνα, δυσκολεύει την επιλογή ενός 
αποτελεσματικού πρωτοκόλλου θεραπείας.

Το πρόγραμμα αποκατάστασης προκειμένου 
να έχει επιτυχία πρέπει να εστιάζει στον έλεγχο 
των δευτεροπαθών φλεγμονωδών φαινομένων, 
στην προώθηση των επουλωτικών εξεργασιών, 
στην ανάκτηση της κινητικότητας του αγκώνα 
και στη λειτουργική χρήση του άνω άκρου, όσο 
αυτό επιτρέπεται από τη σταθερότητα των οστών 
και των συνδέσμων (Πιν. 1) (Nirschl και Morrey 
2000, Chinchalkar και Szekeres 2004).

Προωθείται ο ζωτικός μηχανικός ερεθισμός, 
με τη βοήθεια κινήσεων και διατάσεων και ενερ-
γοποιείται η προσαρμοστικότητα των ιστών στις 
επερχόμενες παραμορφώσεις. Χωρίς τη μεσολά-
βηση βιοχημικών διεργασιών, οι ιστοί έχουν την 
τάση να προσαρμόζουν τις γλοιοελαστικές τους 
ιδιότητες στην ανακούφιση των ασκουμένων 
καταπονήσεων (stress relaxation) και στον ερπυ-
σμό (creeping). Η αισθητηριακή θεωρία (sensory 
theory) εν προκειμένω αποδίδει την προσαρμογή 
των ιστών στην αυξανόμενη διατατότητα (εκτα-
τικότητα), στην ψυχολογική αλλαγή της αισθη-
τηριακής αντίληψης λόγω της τροποποίησης της 
εν τω βάθει αισθητικότητας η στην προθυμία των 
ασθενών να αποκτήσουν τη μεγαλύτερη βελτίω-
ση της δυσκαμψίας που επήλθε (Law et al 2009, 
Weppler και Magnusson 2010). Παράλληλα με 
τη φυσική εξέλιξη της επούλωσης του τραύματος 
και την ακολουθία των σταδίων ωρίμανσης της 
δυσκαμψίας, η φυσικοθεραπεία οφείλει να ακο-
λουθεί τα βήματα του σχήματος 3 (Nirschl και 
Morrey 2000).

 Στο πρόγραμμα της φυσικοθεραπείας εντάσ-
σονται οι παθητικές, ενεργητικές, ενεργητικές-
υποβοηθούμενες, υπό αντίσταση κινήσεις καθώς 
και οι πραγματοποίηση κυκλικών κινήσεων (κλει-

στής και ανοιχτής κινητικής αλυσίδας), οι τεχνι-
κές mobilization κατά Maitland και Kaltenborn, 
οι τεχνικές χαλάρωσης (κατά το πρότυπο σφίξε 
– χαλάρωσε, κράτα – χαλάρωσε) (Παπαδοπού-
λου 1982). Ακολουθούν οι τεχνικές φόρτισης 
των επιμέρους μαλακών μορίων και του αρθρι-
κού χόνδρου, οι τεχνικές διάτασης των ρικνω-
μένων ιστών υποβοηθούμενη με κρυοθεραπεία, 
υπερήχους, θερμοθεραπεία και ηλεκτροθεραπεία. 
Η αποτελεσματικότητά των ανωτέρω ενεργειών 
συμπληρώνεται με τη συνεχή παθητική κίνηση, 
την εφαρμογή δυναμικών ναρθήκων καθώς και 
την εφαρμογή ναρθήκων στατικής προοδευτικής 
διάτασης. Ο φυσικοθεραπευτής/-τρια με τις γνώ-
σεις και την εμπειρία του θα οικοδομήσει το πρω-
τόκολλο αποκατάστασης προσαρμοζόμενο κάθε 
φορά στις ανάγκες του ασθενούς. 

 Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων όλων 
των μεθόδων εκτός από τη γωνιομέτρηση συνή-
θως γίνεται σύμφωνα με τα πρωτόκολλα παρακο-
λούθησης με:

α) τη διαβάθμιση της κινητικότητας σύμφωνα 
μα το δείκτη αποκατάστασης αγκώνα κατά Mayo 
(Mayo Elbow Performance Index) και

β) το ειδικό ερωτηματολόγιο για το επίπε-
δο της κατάστασης της υγείας του άνω άκρου 
(Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand 
[DASH]) (Lindenhovius et al 2008).

 Παρόλα αυτά, υπάρχουν κατευθυντήρι-
ες γραμμές που πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά 
υπόψη πριν οργανωθεί και εφαρμοστεί οποιοδή-
ποτε πρόγραμμα φυσικοθεραπείας. Οι αρχές αυ-
τές εκτίθενται παρακάτω. 

 Η κινητοποίηση εφαρμόζεται ήπια χωρίς βί-
αιους χειρισμούς, οι τεχνικές διάτασης χωρίς με-
γάλη δύναμη, επειδή ο βίαιος χειρισμός ή η άσκη-
ση υπερβολικής δύναμης μπορεί να προκαλέσει 
ρήξη των ιστών και να προκληθεί με αυτόν τον 
τρόπο εκ νέου επανάληψη των συνθηκών ανά-
πτυξης ινώδους ιστού και συνακόλουθα δυσκαμ-
ψίας.

 Η ένταση του φορτίου της ασκούμενης δι-
άτασης καθορίζεται κυρίως από την ανοχή του 
ασθενούς, καθώς μόνον η διάταση που ανέχεται 
ο ασθενής και όχι μεγαλύτερη αναδεικνύει την 
εμφάνιση της γλοιοελαστικής ιδιότητας της ελάτ-



70 Ορθοπαιδική, 25, 2, 2012

τωσης της καταπόνησης και μειώνει την αντίστα-
ση των υποκειμένων ιστών στην αύξηση του μή-
κους τους (Davila και Johnston-Jones 2006).

 Κατά τη διάρκεια της φάσης εμφάνισης το-
πικών φλεγμονωδών φαινομένων εκτελούνται 
ενεργητικές υποβοηθούμενες ασκήσεις για την 
περιοχική βελτίωση της αιμάτωσης, τη μείωση 
του άλγους και την ευόδωση της αποδρομής του 
οιδήματος. Κατά την ινοβλαστική φάση, εφόσον 
η κίνηση περιορίζεται από την πυκνότητα του 
κολλαγόνου, εφαρμόζεται παθητική κινητοποί-
ηση υπό άσκηση περιορισμένων φορτίων, ακο-
λουθούμενη από ενεργητική αντίστοιχη για το 
ίδιο εύρος κίνησης. Κατά την αναπλαστική φάση 
διενεργούνται ελεύθερες ενεργητικές ασκήσεις 
ή ασκήσεις υπό αντίσταση, με τις οποίες επιδι-
ώκεται η ενδυνάμωση των μυών. Οι ισοτονικές 
ασκήσεις, οι οποίες προοδευτικά μετατρέπονται 
σε ισομετρικές, αρχικώς χωρίς αντίσταση και 
μετά από λίγες επαναλήψεις και αργότερα με αυ-
ξανόμενη αντίσταση και πολλές επαναλήψεις, εί-
ναι χρήσιμες για να ανακτηθεί το εύρος κίνησης 
του αγκώνα αλλά και η ισχύς των μυών. Κατά τη 
φάση αυτή χρησιμοποιούνται βάρη και ελαστικοί 
ιμάντες για τη διευκόλυνση του συνολικού έργου 
(Chinchalkar και Szekeres 2004).

 Η διενέργεια ενεργητικών διαδοχικών ασκή-
σεων των συναγωνιστών-ανταγωνιστών μυών 
στοχεύουν στο: α) να ερεθίσουν τους τένοντες 
και τις ιδιοδεκτικές απολήξεις των παρακείμενων 
ιστών με την ελάττωση του εκλυόμενου άλγους 
και του σπασμού των μυών, β) να ενδυναμώσουν 
τις μυϊκές ίνες μέσα και έξω από τη μυϊκή άτρα-
κτο, γ) να ελαττώσουν τη ταυτόχρονη σύσπαση 
των ανταγωνιστών μυών, δ) να συμβάλλουν στην 
αναγέννηση του ινώδους θυλάκου, ούτως ώστε 
τελικώς να αυξηθεί η τάση των ιστών που βρίσκο-
νται σε επούλωση.

 Η αντοχή των υποκείμενων και η επανεκ-
παίδευση προς την κατεύθυνση αντιμετώπιση 
συνθηκών εργασίας προστίθενται στο πρόγραμ-
μα, όταν ο ασθενής εμφανίσει μικρού βαθμού ή 
καθόλου ενοχλήματα. Η συνιστώμενη χρονική 
διάρκεια της εκάστοτε συνεδρίας αλλά και ο συ-
νολικός αριθμός των συνεδριών δεν μπορεί να 
προσδιορίζεται επακριβώς. Τεχνικές κινητοποίη-

σης 3ου και 4ου βαθμού, σε συνδυασμό με τεχνικές 
διάτασης εφαρμόζονται χωρίς να επηρεάζουν την 
άρθρωση και είναι αποτελεσματικές, εάν ακο-
λουθούνται από ασκήσεις παθητικής διάτασης 
(Chinchalkar και Szekeres 2004).

 Σε όλες τις φάσεις της αποκατάστασης η 
φυσικοθεραπεία αρχίζει με τον ασθενή σε ύπτια 
θέση προκειμένου να μειωθεί η ταυτόχρονη αντι-
δραστική σύσπαση των μυών (του δικεφάλου 
και του τρικεφάλου βραχιονίου), να ελεγχθεί ο 
φόβος του ασθενούς για την πορεία της αποκα-
τάστασης και να διευκολυνθεί η συνεργασία με 
αυτόν. Η θέση εκκίνησης όμως είναι διαφορετι-
κή για κάθε κίνηση. Τόσο σε καθιστή όσο και σε 
όρθια στάση, η έκταση του αγκώνα εκτελείται με 
έκκεντρη σύσπαση του δικεφάλου βραχιονίου 
υποβοηθούμενη από τη βαρύτητας αποτελεί δη-
λαδή πλειομετρική1 δράση του δικεφάλου, παρά 
με μια ενεργητική ομόκεντρη σύσπαση του τρικε-
φάλου βραχιονίου μυός δηλαδή τη μειομετρική2 
δράση του. Ο τρικέφαλος και ο δικέφαλος βρα-
χιόνιος φαίνεται να χάνουν την ιδιοδεκτική ανα-
τροφοδότησή τους και η δυσκολία του ασθενούς 
να απομονώσει την ταυτόχρονη αντιδραστική 
σύσπαση των ανταγωνιστών μυών, δεν πρέπει να 
περνά απαρατήρητη (Page 2003). Σε ύπτια θέση 
με τον ώμο σε κάμψη 90ο ο τρικέφαλος βραχιόνι-
ος απομονώνεται καλύτερα, από όσο απομονώνε-
ται με τον ασθενή σε καθιστή θέση και με τον ώμο 
σε υπερέκταση. Η ωμοπλάτη σταθεροποιείται, ο 
ώμος είναι αποφορτισμένος, η επίδραση της βα-
ρύτητας επί των μυών ελαχιστοποιείται και ο τρι-
κέφαλος βραχιόνιος μυς οδηγείται σε ομόκεντρη 
σύσπαση και ταυτόχρονη η ωφέλιμη αναστολή 
της σύσπασης του δικεφάλου βραχιονίου εκτείνει 
τον αγκώνα μειομετρικά. Στην ίδια θέση όμως, ο 
αγκώνας κάμπτεται υπό έκκεντρη σύσπαση του 
τρικέφαλου βραχιονίου αντί για ομόκεντρη σύ-
σπαση των συναγωνιστών του, που θα προσέφε-
ρε το μέγιστο δυνατό εύρος κίνησης. Στόχος της 
επιλεκτικής αυτής κινητοποίησης είναι η ανα-
στροφή των υπερτονικών ανταγωνιστών, η χαλά-
ρωση των υπερτονικών συναγωνιστών, η αύξηση 
γενικώς του μυϊκού τόνου και η επιμήκυνση των 
ρικνωμένων μυών προκειμένου να κινητοποιηθεί 
η άρθρωση (Davila και Johnston-Jones 2006).
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Η κρυοθεραπεία εφαρμόζεται τόσο κατά τη 
φλεγμονώδη και την ινοβλαστική φάση όσο και 
για να διευκολυνθεί ο έλεγχος επί του οιδήματος 
και των φαινομένων της φλεγμονής (Chinchalkar 
και Szekeres 2004).  

Η ηλεκτροθεραπεία χρησιμοποιείται επίσης 
για τον έλεγχο του εκλυόμενου άλγους για τη 
διευκόλυνση της τοπικής κυκλοφορίας και ερεθι-
στικά για την επάνοδο της εν των βάθει αισθητι-
κότητας. αποφυγή της εκφύλισης του κολλαγό-
νου ακόμη και στη φάση της ακινητοποίησης δεν 
παραμελείται (Chinchalkar και Szekeres 2004).

1 Όταν ο μυς παράγει μια ροπή που αντιτίθε-
ται στο αποτέλεσμα της βαρύτητας, ωστόσο είναι 
μικρότερη από τη ροπή που η βαρύτητα παράγει, 
τότε η άρθρωση κινείται στη διεύθυνση που ορί-
ζει η ροπή της βαρύτητας και ο μυς συνεχίζει να 
επιμηκύνεται σε μια πλειομετρική δράση (Lieber 
and Bodine-Fowler, 1993).

2 Όταν ο μυς παράγει μια ροπή που αντιτίθεται 
στο αποτέλεσμα της βαρύτητας και είναι μεγαλύ-
τερη από τη ροπή την οποία παράγει η βαρύτητα, 
τότε η άρθρωση κινείται καθώς ο μυς βραχύνεται 
σε μια μειομετρική δράση (Lieber and Bodine-
Fowler, 1993).

 Η κινητοποίηση και η δυσκαμψία προκα-
λούν διαταραχή στη λειτουργία των νευροϋπο-

δοχέων. Οι καμπτήρες εμφανίζουν μεγαλύτερη 
ενεργητικότητα από όσο οι εκτείνοντες και αυτό 
ευοδώνει το αντανακλαστικό της βράχυνσης που 
προκαλείται από τον ερεθισμό των νευροϋπο-
δοχέων της περιοχής και εντείνει τη δυσκαμψία 
(Page 2003). 

 Η ηλεκτρομυογραφική (ΗΜΓ) ανατροφοδό-
τηση (EMG-biofeedback) αποτελεί συχνά αποτε-
λεσματικό τρόπο επανεκπαίδευσης των μυών κα-
θώς μειώνει την ταυτόχρονη σύσπαση των αντα-
γωνιστών τους. Όταν συνδυάζεται με ενεργητική 
σύσπαση του μυός, παράγει το μέγιστη δυνατό 
αποτέλεσμα για την ενδυνάμωσή τους και την 
ανάκτηση εύρους κινητικότητας. 

Κατά την ινοβλαστική φάση και τη φάση της 
ανάπλασης, η θερμοθεραπεία είναι απαραίτητη 
προκειμένου να βελτιωθούν οι γλοιοελαστικές 
ιδιότητες των ιστών καθώς η συναρτώμενη με 
το χρόνο μεταβολή της παραμόρφωσης (ερπυ-
σμός) εξαρτάται από τη θερμότητα και ο συν-
δυασμός θερμότητας και διάτασης θα αποφέρει 
μεγαλύτερες αυξήσεις στο εύρος κινητικότητας 
(Chinchalkar και Szekeres 2004).

 Η χρήση των υπερήχων διά της ταλάντωσης 
που προκαλείται επί των ιστών συμβάλλει στη 
επανευθυγράμμιση των αποπροσανατολισμέ-
νων ινών του κολλαγόνου. Οι χαμηλής έντασης 

Σχ. 4: Παραλληλισμός τεχνικών φυσ/πείας με στάδιο ωρίμανσης της δυσκαμψίας
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υπέρηχοι ίσως είναι πιο αποτελεσματικοί για την 
ευόδωση των επουλωτικών εξεργασιών, την αύ-
ξηση της ινοβλαστικής δραστηριότητας από την 
πλευρά των μαλακών μορίων και την αποδρομή 
της υποξείας φάσης της φλεγμονής. Επίσης προ-
καλούν τη μετάδοση της θερμότητας εν τω βάθει 
που φθάνει έως 3cm, συμβάλλοντας στην αύξηση 
της ολκιμότητας και επομένως της εκτατικότητας 
των ιστών.

 Η πρώιμη κινητοποίηση κατά την αποκατά-
σταση των καταγμάτων του κάτω πέρατος του 
βραχιονίου παρεμποδίζει την εμφάνιση δυσκαμ-
ψίας, με τη μείωση της ενδοαρθρικής ίνωσης. Εί-
ναι δυνατή η εφαρμογή νάρθηκα έκτασης κατά 
τις νυκτερινές ώρες για τη διενέργεια αμέσως 
ενεργητικών ασκήσεων έκτασης, υποβοηθουμέ-
νων από τη βαρύτητα. Το άκρο αναρτάται (collar 
and cuff) σε 90ο κάμψη και παρεμβάλλονται κατά 
τη διάρκεια της ημέρας ενεργητικές ασκήσεις 
πρηνισμού-υπτιασμού αλλά και υποβοηθούμενης 
κάμψης.

 Στα κατάγματα ωλεκράνου ακολουθείται το 
ίδιο πρόγραμμα, με ενεργητικές ασκήσεις κάμψης 
έως 100ο και σταθερά αυξανόμενο εύρος κατά 
10ο/εβδομάδα, εάν δεν το επιτρέπει η πώρωση 
του κατάγματος. Στο μετατραυματικό αγκώνα, το 
αντιβράχιο βρίσκεται σε πρηνισμό καθώς η θέση 

μήκυνσης για τους τρεις καμπτήρες μύες δηλα-
δή τον πρόσθιο βραχιόνιο, το δικέφαλο βραχιό-
νιο και τον βραχιονοκερκιδικό αλλά και τον έσω 
πλάγιο σύνδεσμο. Κατά τη φάση της αποκατά-
στασης επί καταγμάτων της κεφαλής κερκίδας 
αρχικά εκτελείται οι κινήσεις κάμψης - έκτασης με 
το αντιβράχιο σε πρηνισμό. Η επανεμφάνιση του 
υπτιασμού εξαρτάται από το ποιοι από τους συν-
δέσμους υπέστησαν ρήξη. Οι ασκήσεις υπτιασμού 
εισάγονται αργότερα στο πρόγραμμα προκειμέ-
νου να αυξηθεί το ασκούμενο φορτίο πάνω στην 
κερκιδοβραχιόνιο άρθρωση. Ή διαδικασία αυτή 
είναι επίπονη εξαιτίας των έκκεντρων και ισοτονι-
κών συσπάσεων του δικεφάλου και του προσθίου 
βραχιονίου μυός. Η ενδυνάμωση του πρηνισμού 
και υπτιασμού αρχίζει με τον αγκώνα σε κάμψη 
90ο για να αποφευχθεί η πίεση επί των συνδέσμων 
που έχουν συρραφτεί. Συστήνονται αρκετές συ-
νεδρίες ασκήσεων με 10-15 επαναλήψεις κατά τη 
διάρκεια της ημέρας (Chinchalkar και Szekeres 
2004). 

 Στα κατάγματα κορωνοειδούς απόφυσης, 
που επιπλέκονται με εξαρθρήματα του αγκώνα 
και κατάγματα κεφαλής κερκίδας και ρήξη του 
έσω πλαγίου συνδέσμου (ατυχής τριάδα του 
αγκώνα), η τοποθέτηση κλειδούμενου νάρθηκα 
(hinge brace) για 4-6 εβδομάδες αποτρέπει την 

Σχ. 5: Παραλληλισμός βελτίωσης του εύρους κίνησης με τις τεχνικές φυσ/πείας.
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Σχ. 6: Η αντίσταση μειώνεται, η ροπή στρέψης ελαττώνεται  και η φόρτιση του νάρθηκα γίνεται ανενεργή.

Σχ. 7: Η στροφική δύναμη αυξάνεται και η δύναμη στροφής μειώνεται.
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έκταση αρχικά μεταξύ 40ο-60ο κι επιτρέπει βελτί-
ωση 10ο ανά εβδομάδα. Η εμφάνιση δυσκαμψί-
ας είναι συχνή, καθώς η παθητική έκταση και η 
εφαρμογή ναρθήκων προοδευτικής κινητοποίη-
σης καθυστερούν. Μετά την 4η εβδομάδα η εφαρ-
μογή σειράς ναρθήκων βελτιώνει την έκταση και 
ασκήσεις αντίστασης επιτρέπονται από την 8η-10η 
εβδομάδα μετεγχειρητικά. 

 Στα εξαρθρήματα αγκώνα εάν παραμείνει 
αστάθεια, η πλήρης κάμψη επιτρέπεται, αλλά η 
έκταση πέραν των 40ο-60ο αποφεύγεται. Η έκτα-
ση αυξάνεται προοδευτικά 15% εβδομάδα. Οι 
κινήσεις πρηνισμού - υπτιασμού εξαρτώνται από 
το ποιοι σύνδεσμοι υπέστησαν ρήξη. Εάν υπάρ-
χει δυσκολία, η εφαρμογή νυχτερινού νάρθηκα 
μεταξύ 4ης-6ης εβδομάδας, συμβάλλει σημαντικά 
στην αποθεραπεία. Η παθητική έκταση του αγκώ-
να επιτρέπεται μετά την 6η εβδομάδα, όταν υπάρ-
χει σταθερότητα των συνδέσμων και η παρου-
σία ετερότοπης οστεοποίησης έχει αποκλειστεί 
(Chinchalkar και Szekeres 2004). 

 Σε ρήξη του έσω πλάγιου συνδέσμου, ο 
αγκώνας παραμένει πιο σταθερός με το αντιβρά-
χιο σε υπτιασμό. Έτσι μετεγχειρητικά η έκταση 
γίνεται με υπτιασμό του αντιβραχίου και αρχικά 
περιορίζεται μεταξύ 30ο-60ο. Αυξάνεται στη συνέ-
χεια κατά 10ο ανά εβδομάδα. Σε αποκατάσταση 
του έξω πλάγιου συνδέσμου, η ενεργητική κίνη-
ση με το αντιβράχιο σε πρηνισμό είναι επιθυμητή. 
Όταν υπάρχει τραυματισμός και των δύο πλάγιων 
συνδέσμων, όπως συνήθως συμβαίνει με τα εξαρ-
θρήματα του αγκώνα, η πρώιμη ενεργητική κινη-
τοποίηση της άρθρωσης συστήνεται με το αντι-
βράχιο σε ουδέτερη θέση.

 Η συνεχής παθητική κινητοποίηση (CPM) 
εφαρμόζεται για τη διατήρηση του διεγχειρητι-
κού εύρους κίνησης, την αύξησή του, την πρόλη-
ψη της μετεγχειρητικής δυσκαμψίας και της ετε-
ρότοπης οστεοποίησης (Viola και Hanel 1999, O’ 
Driscoll 2000). Η συνεχής παθητική κίνηση του 
αγκώνα εναλλάξ, σε κάμψη και έκταση, προκαλεί 
μια ημιτονοειδή τύπου αυξομείωση της ενδοαρ-
θρικής πίεσης. Έτσι, η υπερβάλλουσα ποσότητα 
εξιδρωμάτων και αρθρικού υγρού απορροφάται, 
αποτρέπεται η ανάπτυξη οιδήματος, προωθείται η 
υαλοειδής ανάπλαση του θυλάκου και ενισχύεται 

η μεταβολική δραστηριότητα στην περιοχή (O’ 
Driscoll 2000, Chinchalkar και Szekeres 2004). 

 Η χρήση του μηχανήματος συνεχούς παθη-
τικής κινητοποίησης (CPM) ξεκινά αμέσως μετά 
τη χειρουργική επέμβαση και οφείλει να είναι συ-
νεχής για τις πρώτες τρεις μέρες. Η κίνηση γίνε-
ται στο πλήρες εύρος, που έχει αποκτηθεί κατά τη 
χειρουργική επέμβαση και όχι όσο αντέχει ο ασθε-
νής, με στόχο τη βαθμιαία αύξησή της (O’ Driscoll 
2000). Προοδευτικά αυξάνει ο χρόνος, που το 
άνω άκρο παραμένει ελεύθερο προς κινητοποίη-
ση. Κατά τη διαδικασία επανορθωτικών επεμβά-
σεων των τραυματισμένων συνδέσμων ή δυναμι-
κή αστάθεια του αγκώνα, η διενέργεια συνεχούς 
παθητικής κινητοποίησης (CPM) αντενδείκνυται, 
καθώς ο αγκώνας αδυνατεί να διατηρηθεί τέλεια 
ευθυγραμμισμένος με τον άξονα στροφής του 
μηχανήματος και οι ασκούμενες πιέσεις μεταφέ-
ρονται στους παρακείμενους συνδέσμους και τα 
οστά.

 Η χρήση του μηχανήματος συνεχούς παθη-
τικής κινητοποίησης (CPM) προσφέρει ουσια-
στικά αποτελέσματα κατά τις πρώτες 15-17 με-
τεγχειρητικές ημέρες. Η καθυστερημένη χρήση 
του αποφέρει πενιχρά αποτελέσματα (Crosbie 
και McConnell 1993). Υπάρχει διχογνωμία κατά 
πόσον η συνεχής παθητική κινητοποίηση (CPM) 
βελτιώνει την κίνηση αν το ή μόνον τη διατηρεί 
και δεν ανακτά η άρθρωση αύξηση του εύρους κί-
νησής της (Morrey 2000). 

 Κατά την ινοβλαστική και την αναπλαστι-
κή φάση, εάν οι ασθενείς δυσκολεύονται στη 
διατήρηση της κινητικότητας που επιτυγχάνεται 
με κινησιοθεραπεία η εφαρμογή λειτουργικών 
ναρθήκων και κινητοποίησης αυξάνουν την κί-
νηση μονόπλευρα ή δεν μπορούν να ελέγξουν τη 
ταυτόχρονη σύσπαση των ανταγωνιστών μυών, 
τότε επιβάλλεται ένας συνδυασμός εφαρμογής 
των προτεινόμενων τεχνικών κατά τη διάρκεια 
της ημέρας και εφαρμογής του μηχανήματος συ-
νεχούς παθητικής κινητοποίησης (CPM) κατά 
τη νύχτα αυξάνοντας το εύρος κινητικότητας 
(Chinchalkar και Szekeres 2004). Μετά από χει-
ρουργική απελευθέρωση της άρθρωσης με την 
αφαίρεση της ετερότοπης οστεοποίησης η άσκη-
ση συνεχούς παθητικής κίνησης (CPM) συστήνε-
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ται άμεσα κατά τις πρώτες πέντε μετεγχειρητικές 
μέρες (Viola και Hanel 1999). Η κατ’ οίκον, εφαρ-
μογή τους για διάρκεια 30-60 λεπτών με προ-
οδευτική αύξηση του εύρους τους κατά τις δύο 
πρώτες ώρες συστήνεται για τέσσερις συνεδρίες 
ημερησίως (Evans και Nandi 2009). Η αύξηση των 
αιμορραγικών εξιδρωμάτων αλλά και δερματική 
νέκρωση λόγω υπερβολικού εύρους κίνησης και 
άσκησης υπερβάλλουσας τοπικής πίεσης αποτε-
λούν πιθανές επιπλοκές της συνεχούς παθητικής 
κινητοποίησης. Οι οικείοι του ασθενούς, λοιπόν, 
εκπαιδεύονται υποχρεωτικά στη σωστή χρήση 
της.

 Ο πιθανός συνδυασμός τοπικής αναισθησί-
ας με τη συνεχή παθητική κινητοποίηση (CPM), 
η στατική φύση του τρόπου εφαρμογής της που 
κρατά δέσμιο τον ασθενή, η παράταση της νοση-
λείας και το αυξημένο κόστος της μεθόδου απο-
τελούν μειονεκτήματά της (Lindenhovius 2009). 

Η χρήση των ναρθήκων συμβάλλει ουσιαστι-
κά στην αποκατάσταση του αγκώνα. Παραλληλι-
σμός των τεχνικών φυσικοθεραπείας με τα στάδια 
ωρίμανσης της δυσκαμψίας διευκολύνει στην επι-
λογή του πιο κατάλληλου νάρθηκα (Σχ. 4).

Οι στατικοί ρυθμιζόμενοι νάρθηκες χρησιμο-
ποιούνται για σταθεροποίηση, προφύλαξη και δι-
ατήρηση του εύρους της κίνησης κατά 1ο και 2ο 
στάδιο ωρίμανσης, ενώ δυναμικοί και στατικής 
προοδευτικής διάτασης νάρθηκες εφαρμόζονται 
στο 3ο και 4ο στάδιο ωρίμανσης για την αύξησή 
του (O’ Driscoll 2000). Η κατηγοριοποίηση της 
βελτίωσης του εύρους της κίνησης επίσης διευκο-
λύνει την επιλογή του κατάλληλου νάρθηκα (Σχ. 
5) (Flowers 2002).

Το πρόγραμμα εφαρμογών των ναρθήκων 
πρέπει να εστιάζει στην αύξηση του εύρους της 
κίνησης και προς τις δύο κατευθύνσεις. Έτσι, δί-
νεται προσοχή ώστε η αύξηση της κάμψης να μην 
αποτελεί απώλεια του εύρους κίνησης για την 
έκταση ή το αντίστροφο (King και Faber 2000). 

 Η χρήση των δυναμικών ναρθήκων στηρίζε-
ται στη χρονικώς εξαρτημένη γλοιοελαστική ιδιό-
τητα του κολλαγόνου, τον ερπυσμό, που αποτελεί 
τη συνεχιζόμενη παραμόρφωση που προκύπτει 
από την εφαρμογή σταθερού φορτίου για μεγάλο 
διάστημα. Με αργές φορτίσεις μεγάλης διάρκει-

ας και μικρής έντασης, οι ίνες μετακινούνται στο 
ιξώδες περιβάλλον που βρίσκονται, προκύπτει 
ανακούφιση του φορτίου, διατατική παραμόρφω-
ση του ιστού και επιμήκυνσή του. Ο Kottke από 
το 1966 υποστήριζε την αμφιλεγόμενη άποψη, 
ότι ουσιαστικές αυξήσεις στο εύρος της κίνησης 
οφείλονται στη χρονικώς εξαρτημένη παραμόρ-
φωση των μαλακών μορίων. Ο ιστός ξεπερνά τα 
όρια εκτατικότητάς του, αναπλάθεται, επιμηκύ-
νεται, χωρίς να αναπτύσσεται παραπέρα (Woo 
και Peterson 1990, Taylor et al 1990). Η χρονικώς 
εξαρτημένη παραμόρφωση είναι ανάλογη του 
χρόνου διάτασης, προσφέρει ουσιαστικές αυξή-
σεις στο εύρος της κίνησης, ακόμη και με άσκηση 
μικρότερων φορτίων (Kottke et al 1966, Light et al 
1984).

 Η αίσθηση χαλαρότητας ή ελαστικότητας 
στο τέλος της κίνησης είναι ένδειξη ανώριμης ου-
λής ή μεταβατικών αλλαγών (οιδήματος ή ανά-
πτυξης κακής ποιότητας χόνδρου) και αυτές οι 
αρθρώσεις ακόμη απαιτούν μικρότερη ροπή στρέ-
ψης για να πετύχουν το μέγιστο εύρος κίνησης. 
Έτσι, ένας δυναμικός νάρθηκας είναι πιο κατάλ-
ληλος από ένα στατικό (Schultz-Johnson 1992). 
Η φόρτιση ελέγχεται πάντα για να αποφευχθεί η 
εμφάνιση φλεγμονωδών φαινομένων, που αποτε-
λούν συχνή αντίδραση του ιστού στη χρήση δυ-
ναμικού νάρθηκα (Morrey 2000, King και Faber 
2000). Συνιστάται παράλληλα η λήψη μη στεροει-
δών αντιφλεγμονωδών από τον ασθενή (Søjbjerg 
1996). Οι δυναμικοί νάρθηκες εφαρμόζουν στα-
θερό φορτίο, το οποίο δεν ελαττώνεται όταν ο 
ρικνωμένος ιστός χαλαρώσει και η κίνηση βελ-
τιωθεί (Schultz-Johnson, 1992, Doornberg et al. 
2006). Οι ασθενείς παραπονούνται για άλγος και 
δυσφορία. Η αυξημένη ταυτόχρονη σύσπαση κα-
μπτήρων και εκτεινόντων, που παρατηρείται στην 
περίοδο εφαρμογής, οφείλεται στο σταθερό φορ-
τίο που δεν ελαττώνεται (Evans και Nandi 2009). 

 Στη διάρκεια του 24ώρου, τετράωρα διαστή-
ματα εφαρμογής εναλλάσσονται με ενδιάμεσες 
παύσεις, που συνοδεύονται από ενεργητική κινη-
τοποίηση.

 Οι Hepburn και Grivelli (Hepburn και 
Crivelli 1984, Hepburn 1987) εκπόνησαν πρω-
τόκολλα εφαρμογής δυναμικών ναρθήκων με 
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ικανοποιητικά αποτελέσματα (60%), αλλά με 
παρατεταμένο χρόνο αποθεραπείας και ακολου-
θούσε εφαρμογή του νάρθηκα 20 ώρες ημερησίως 
για περίπου 7,5 μήνες. Ο Sojbjerg πέτυχε εύρος 
κίνησης περίπου μέχρι 100ο στο τέλος του χρό-
νου παρακολούθησης (Søjbjerg, 1996). Ο Inglis 
συσχέτισε την τιμή του νάρθηκα με την αποτελε-
σματικότητά του και δε βρήκε αποδοτικό από οι-
κονομικής πλευράς το αποτέλεσμα (Inglis 1991). 
Ουσιαστικά η πολύωρη εφαρμογή ναρθήκων στη 
διάρκεια του 24ώρου και για μεγάλη χρονική πε-
ρίοδο, το υψηλό κόστος αγοράς και ο κίνδυνος 
εμφάνισης φλεγμονωδών φαινομένων τοπικώς 
αποτελούν τα μειονεκτήματα της χρήσης τους.

 Οι νάρθηκες στατικής προοδευτικής διάτα-
σης ενεργοποιούν, σε προκαθορισμένο χρόνο, τη 
γλοιοελαστική ιδιότητα της ανακούφισης φορτί-
ου. Οι υποκείμενοι ιστοί διατείνονται και καθώς 
η θέση του νάρθηκα παραμένει σταθερή χαλαρώ-
νουν, η αντίσταση μειώνεται και η φόρτιση του 
νάρθηκα καθίσταται ανενεργή (Σχ. 6). Η χαλάρω-
ση συμβαίνει εξαιτίας της επανευθυγράμμισης των 

μη προσανατολισμένων ινών του κολλαγόνου και 
της επιμήκυνσης του ιστού, όταν ο ιστός διατηρεί-
ται σε ένα σταθερό μήκος (Bonutti et al 1994). 

 Η ανακούφιση φορτίου αποτελεί τη μείωση 
της αντίστασης, του ιστού που διατείνεται και 
διατηρεί σταθερό μήκος για κάποιο χρονικό δι-
άστημα. Έτσι, ο ιστός που επιμηκύνεται, δεν ξα-
ναγυρνά στο αρχικό του μήκος, έχει υποστεί πλα-
στική παραμόρφωση, η οποία είναι μόνιμη (Woo 
και Peterson 1990, Taylor et al 1990). 

 Η πλαστική παραμόρφωση των ιστών συ-
νίσταται στην επιμήκυνση που παράγεται, όταν 
κάτω από κατάλληλες συνθήκες φόρτισης και 
χρόνου ξεπερνιούνται τα ελαστικά όρια του ιστού 
και η παραμόρφωση παραμένει σταθερή μετά την 
απομάκρυνση του ασκούμενου φορτίου (Bonutti 
et al 1994).

 Η παρατεταμένη διάταση που ασκείται 
στους συνδεσμικούς σχηματισμούς τροποποιεί 
το μήκος κατά τα σημεία διασταύρωσης των ινών 
του κολλαγόνου όπου αυτοί προσφέρονται για 
επιμήκυνση. Αλλά ο ιδεώδης χρόνος εφαρμογής 

Σχ. 8: Α) Το 30% συμβάλει στη διάσταση ωλένης – βραχιονίου, 
Β) Το 75% της δύναμης τείνει να υπερνικήσει τον κοχλία.
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της διάτασης, πριν την τέλεια βιολογική ανάπλα-
ση του ιστού δεν μπορεί να προσδιοριστεί (Kottke 
et al 1966).

  Η αίσθηση εμπλοκής στο τέλος της κίνη-
σης είναι ένδειξη ώριμης ουλής, με αναπτυγμέ-
νες γέφυρες στους δεσμούς του κολλαγόνου και 
ολοκλήρωση της ρίκνωσης του ιστού. Αυτές οι 
αρθρώσεις είναι που απαιτούν μεγαλύτερη ροπή 
στρέψης για να πετύχουν το μέγιστο εύρος κί-
νησης, έτσι ένας νάρθηκας στατικής προοδευ-
τικής διάτασης μπορεί να αποδειχθεί ωφέλιμος 
(Schultz-Johnson 1992).

 Η ευενδοτότητα των ιστών τείνει να μειώνε-
ται με χρήση ναρθήκων στατικής προοδευτικής 
διάτασης, καθώς οι ασθενείς προσεγγίζουν το 
λειτουργικό τόξο (Gelinas et al 2000).

 Κατά την είσοδο στην ινοβλαστική φάση 
προτείνεται η εφαρμογή ναρθήκων για μία έως 
δύο ώρες επί τρεις έως τέσσερις φορές κατά τη 
διάρκεια της ημέρας αλλά και τη νύχτα σε ήπια 
διάταση.

 Οι Green and McCoy πέτυχαν την κατά 43ο 
αύξηση του εύρους κίνησης σε χρονικό διάστη-
μα που κυμάνθηκε κατά μέσο όρο 5,3 μήνες με 
εφαρμογή επί 20 ώρες την ημέρα. Στο τέλος του 
χρόνου παρακολούθησης είχαν 80% ικανοποιη-
τικά αποτελέσματα (Green και McCoy 1979). Ο 
Bonutti πέτυχε κατά 31ο αύξηση εύρους κίνησης, 
με 30λεπτες εφαρμογές και αριθμό επαναλήψεων 
ανά 24ωρο. Τα αποτελέσματα ήταν ανάλογα των 
εβδομάδων εφαρμογής. Έτσι, είχε 69% ικανοποι-
ητικά αποτελέσματα σε έναν έως τρεις μήνες και 
100% στο τέλος του χρόνου παρακολούθησης 
(Bonutti et al 1994, Ulrich και Bonutti 2010). Ο 

Celinas πέτυχε 24ο αύξηση στο εύρος κίνησης σε 
4,5 μήνες, με εφαρμογή επί 20 ώρες την ημέρα 
και 86% ικανοποιητικά αποτελέσματα στο τέλος 
του χρόνου παρακολούθησης (Gelinas et al 2000, 
Michlovitz et al 2004). 

 Μειονέκτημα των χρησιμοποιούμενων τη 
φυσικοθεραπευτική πρακτική του μετατραυμα-
τικού αγκώνα ναρθήκων αποτελεί η αναποτελε-
σματικότητά τους να κερδίσουν τις τελικές 30ο 
έκτασης. Ο Doornberg το αποδίδει στην ελάτ-
τωση του μοχλοβραχίονα της δύναμης στις γω-
νίες αυτές (Doornberg et al 2006). Για να είναι 
αποτελεσματικοί οι νάρθηκες θα πρέπει να δια-
τείνουν τη δύσκαμπτη άρθρωση αναπτύσσοντας 
δύναμη στροφής μεγαλύτερη από ότι δύναμη πί-
εσης. Έτσι, ο Chinchalkar αποδίδει την αναποτε-
λεσματικότητά τους στην στροφική δύναμη, που 
μειώνεται και δρα μόνο ως δύναμη πίεσης στην 
άρθρωση (Σχ. 7) (Chinchalkar et al 2009). 

Ο Morrey εξηγεί ότι στις 30ο κάμψης, μόνο το 
25% της εφαρμοζόμενης δύναμης εκτείνει τον 
αγκώνα και το 75% της δύναμης διοχετεύεται για 
να υπερνικήσει το μηχανισμό κοχλία που ανα-
πτύσσεται (Σχ. 8[Β]). Πρόβλημα επίσης προκύ-
πτει και όταν ο αγκώνας βρίσκεται στις 90ο κάμ-
ψης, καθώς ο εφαρμοζόμενος νάρθηκας μεταφέ-
ρει περίπου 70% στην έκταση και το 30% στη δι-
άσταση της ωλένης από το βραχιόνιο (Σχ. 8[Α]). 
Η περιορισμένη δυνατότητα των ναρθήκων να 
κερδίσουν κάμψη μεγαλύτερη των 100ο αποτελεί 
πάγιο μειονέκτημά τους (Evans και Nandi 2009). 

 Η χρήση σειράς ναρθήκων είναι αποτελε-
σματική κατά την αντιμετώπιση του δύσκαμπτου 
αγκώνα, στοχεύοντας στην αποφυγή της ρίκνω-

Πιν. 2: Πρόγραμμα εφαρμογής σειράς ναρθήκων
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σης των ιστών, σε διάταση των μυών και σε αύ-
ξηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης. Η γλοι-
οελαστική ιδιότητα της ανακούφισης φορτίου 
ενεργοποιείται με τη διαδικασία που αναφέρθηκε 
από τους νάρθηκες στατικής προοδευτικής διά-
τασης. Οι νάρθηκες δημιουργούν ανεκτή διάταση 
επί των ιστών. Με τη δράση τους ενεργοποιείται 
η προσαρμοστικότητά τους, επιμηκύνονται, μει-
ώνεται η αντίστασή τους, επέρχεται ανακούφιση 
του υπάρχοντος φορτίου και αποτελέσματα που 
διαρκούν, καθώς αναμένονται οργανικές αλλά 
και βιοχημικές προσαρμογές (Folpp et al 2006). 
Η ανακούφιση του φορτίου είναι ιδιότητα, που 
εξαρτάται από την ένταση της διάτασης, που 
προσφέρει η προκαθορισμένη θέση στο συγκε-
κριμένο χρονικό διάστημα (Bonutti et al 1994). 
Σε κατάσταση ανακούφισης ασκούμενου φορ-
τίου, ο ιστός αποκτά πιο γρήγορα την πλαστική 
παραμόρφωση από την κατάσταση του ερπυσμού 
(Ulrich και Bonutti 2010).

 Η χρήση σειράς ναρθήκων στηρίζεται στη 
θεωρία των σαρκομερίων, που όπως έχει αναλυ-
θεί, αλλάζει τη συγκέντρωση και τον προσανατο-
λισμό των άτακτα διευθετημένων ινών του κολ-
λαγόνου. Αυτές οι αλλαγές συνδέονται με αύξηση 
της εκτατικότητας του κολλαγόνου και επισημαί-
νεται ότι απαιτείται μικρή τάση για την επιμήκυν-
ση του μυός σε συγκεκριμένο μήκος με τη χρήση 
σειράς ναρθήκων (Goldspink et al 1974).

 Μετά τη διενέργεια της χειρουργικής επέμ-
βασης, οι πρώτοι νάρθηκες κάμψης και έκτασης 
κατασκευάζονται και εφαρμόζονται έτσι, ώστε να 
διατηρηθεί το διεγχειρητικό αποτέλεσμα και να 
περιοριστεί ο σχηματισμός δυσκαμψίας. Οι νάρ-
θηκες αποτελούνται από γύψο ή θερμοπλαστικό 
υλικό, ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται άνεση, με 
την επιδιωκόμενοι άριστη εφαρμογή. Ανά δύο 
εβδομάδες το πρώτο μήνα και ανά εβδομάδα, έως 
ότου ο ασθενής πετύχει λειτουργικό τόξο 100ο 
και το διατηρήσει αμείωτο κατασκευάζονται νέοι 
νάρθηκες, σε προοδευτικά βελτιούμενες γωνίες. 
Ο ασθενής λαμβάνει πρόγραμμα εφαρμογής (Πιν. 
2).

Στροφικές δυνάμεις αναπτύσσονται και προ-
οδευτικά υποστηρίζεται ο υπτιασμός. Είναι ιδι-
αίτερα αποτελεσματικοί στο να κερδίσουν τις 

τελικές 30ο έκτασης καθώς με κατάλληλη επίδε-
ση συμπεριφέρονται ως νάρθηκες τριών σημείων 
στατικής προοδευτικής διάτασης. Όσο η έκταση 
αυξάνεται, η δύναμη που συμβάλλει στη στροφή 
αυξάνεται και μειώνεται η δύναμη πίεσης. Οι δυ-
νάμεις πίεσης F1-F5 μένουν ανενεργές, οι δυνά-
μεις στροφής F2-F3-F4 οι οποίες είναι αντίθετες 
μεταξύ τους και κάθετες στην περίπου ίσια γραμ-
μή W-E-S, συμβάλλουν 100% στη στροφή (Σχ. 9) 
(Chinchalkar et al 2009).

 Για να αυξηθεί η κάμψη πάνω από 100ο, η 
επίδεση ενισχύεται με ιμάντα (ελαστικό ή Velcro) 
γύρω από το άνω τριτημόριο του βραχίονα και τον 
καρπό. Μαθηματική ανάλυση της τάσης του ιμά-
ντα απέδειξε, ότι όταν η κάμψη του αγκώνα αυξη-
θεί στις 1200 τότε το 86,7% της τάσης μετατρέπε-
ται σε δύναμη στροφής (Σχ. 10) (Lindenhovius et 
al 2008). 

 Για τη μετεγχειρητική αντιμετώπιση των κα-
ταγμάτων της κορωνοειδούς απόφυσης, τα οποία 
συχνά συνοδεύονται από εξαρθρήματα του αγκώ-
να ή κατάγματα κεφαλής κερκίδας, η σειρά ναρ-
θήκων προτείνεται ιδιαίτερα από την 4η εβδομάδα 
και μετά, ώστε την 8η-10η εβδομάδα να αρχίσουν 
ασκήσεις ενδυνάμωσης (Chinchalkar και Szekeres 
2004).

Ο Zander πέτυχε 33ο μείωση της δυσκαμψίας 
σε οκτώ εβδομάδες και στο τέλος του follow-up 
είχε 81% ικανοποιητικά αποτελέσματα (Zander 
και Healy 1992).

 Στοιχεία της δικής μας εμπειρίας στην απο-
κατάσταση του δύσκαμπτου αγκώνα ανακοινώ-
θηκαν προοδευτικά σε συνέδρια Ορθοπαιδικής 
(Δημητρίου και Μακρίδου 2002) και Χειρουργι-
κής Χεριού και Άνω Άκρου (Μακρίδου και συν 
2008, Μακρίδου 2011). 

 Σκοπός της προοπτικής μελέτης, που διήρ-
κησε από το 1999 έως το 2010, ήταν η ανάδειξη 
της αποτελεσματικότητας του συνδυασμού χει-
ρουργείου, και μετεγχειρητικά χρήσης σειράς 
ναρθήκων, τόσο σε κάμψη όσο και σε έκταση του 
αγκώνα και φυσικοθεραπείας, για την αντιμετώ-
πιση και αποφυγή της δυσκαμψίας του αγκώνα. 
Οι ειδικότεροι στόχοι της μελέτης που ετέθησαν 
ήταν οι εξής: 

α) Η διατήρηση του διεγχειρητικού εύρους 



79Ορθοπαιδική, 25, 2, 2012

έως τη δεύτερη εβδομάδα,
β) Το εύρος κίνησης από 30ο έως 120ο την τέταρτη εβδο-

μάδα, 
γ) Η προσέγγιση του λειτουργικού τόξου 100ο την έκτη 

εβδομάδα,
δ) Το ενεργητικό εύρος κίνησης πέραν του λειτουργικού 

τόξου των 100ο τη 12η εβδομάδα.
 Υλικό: 23 ασθενείς (14 άρρενες, 9 θήλεις με Μ.Ο.Η. 

32έτη), οι οποίοι, αμέσως μετά το χειρουργείο ή τη χρήση 
κλειδούμενου νάρθηκα (hinge brace) για τέσσερις εβδομάδες, 
συνέχισαν το πρόγραμμα αποκατάστασης με εφαρμογή σει-
ράς ναρθήκων σε συνδυασμό με φυσικοθεραπεία, αποτελούν 
το υλικό της μελέτης. Η περίοδος παρακολούθησης διήρκησε 
έξι μήνες.

 Μέθοδος: Νάρθηκες κάμψης - έκτασης εφαρμόζονται 
εναλλάξ για τετράωρα διαστήματα την ημέρα και νάρθηκες 
έκτασης τη νύχτα. Οι νάρθηκες βελτιώνονται κάθε δυο εβδο-
μάδες τον πρώτο μήνα και κάθε εβδομάδα, έως ότου ο ασθε-
νής πετύχει το λειτουργικό τόξο των 100ο και διατηρεί αμείω-
το το ROM, που επιτυγχάνει. Η έναρξη ήπιας κινητοποίησης 
και μετά την τέταρτη εβδομάδα το πρόγραμμα προοδευτικά 
αυξανόμενης αντίστασης που προστίθεται, συνδυασμένο με 
υδροθεραπεία ή θερμότητα, συμπληρώνει ή διατηρεί το απο-
τέλεσμα των ναρθήκων ή προετοιμάζει τον αγκώνα για την 
επόμενη εφαρμογή του νάρθηκα. Ο ασθενής λαμβάνει πρό-
γραμμα εφαρμογής και φυσικοθεραπείας (Πιν. 2).

 Αποτελέσματα: Οι τέσσερεις στόχοι επετεύχθησαν με 
αντίστοιχα ποσοστά επιτυχίας: 

α) Η διατήρηση του διεγχειρητικού εύρους έως τη δεύτερη 
εβδομάδα, με επιτυχία 65,2%,

β) Το εύρος κίνησης από 30ο έως 120ο την τέταρτη εβδο-

μάδα, με επιτυχία 60%,
γ) Η προσέγγιση του λειτουργι-

κού τόξου 100ο την έκτη εβδομάδα, 
με επιτυχία 69,5%,

δ) Το ενεργητικό εύρος κίνησης 
πέραν του λειτουργικού τόξου των 
100ο με επιτυχία 82,6%, τη 12η εβδο-
μάδα.

Συμπεράσματα 

ü	Μετεγχειρητικά η χρήση σει-
ράς ναρθήκων σε συνδυασμό με κινη-
τοποίηση αποφέρει 82,6% ικανοποιη-
τικά αποτελέσματα τη 12η εβδομάδα, 
τα οποία παραμένουν αμείωτα ή βελ-
τιώνονται σταθερά όσο ο ασθενής 
επιμένει στην κινητοποίηση.
ü	Ο σύντομος χρόνος αποθε-

ραπείας καθιστά το συνδυασμό, ως 
τον αποδοτικότερο τρόπο για γρήγο-
ρη και ασφαλή επιστροφή στο εργα-
σιακό περιβάλλον. 
ü	 Το χαμηλό κόστος κατασκευ-

ής αποτελεί κίνητρο επιλογής μεταξύ 
άλλων μεθόδων, μεγάλο πλεονέκτη-
μα ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης. 

Συζήτηση

 Η βάση δεδομένων με τυχαιο-
ποιημένες συγκριτικές και προοπτι-
κές μελέτες για φυσικοθεραπευτική 
προσέγγιση του δύσκαμπτου αγκώνα 
είναι περιορισμένη. 

 Η μετα-ανάλυση της Cochrane 
Collaboration αποτελεί την πιο πλή-
ρη καταγραφή των λίγων δημοσιευ-
μένων μελετών. Έτσι ο προσδιορισμός 
του πιο αποτελεσματικού πρωτοκόλ-
λου καθίσταται δύσκολος και του 
απαιτούμενου χρόνου εφαρμογής 
ασαφής (Katalinic et al 2010).

 Η καλή επικοινωνία ανάμεσα 
στον ιατρό και το φυσικοθεραπευτή 
και η πλήρης ενημέρωση του ασθε-

Σχ. 9: Ανάλυση δυνάμεων σε νάρθηκα έκτασης 3 σημείων 
στατικής προοδευτικής διάτασης.



80 Ορθοπαιδική, 25, 2, 2012

νούς για τη μετεγχειρητική πορεία, στην οποία 
πρέπει να συμμορφωθεί, αποτελούν ακρογωνιαίο 
λίθο για την επιτυχία της θεραπείας. 

 Με την προώθηση ενός ζωτικού μηχανικού 
ερεθισμού, μέσα από κινήσεις ή διατάσεις, οι ιστοί 
προσαρμόζουν τις ιδιότητες τους στις επερχόμε-
νες παραμορφώσεις, επιμηκύνονται και η κίνηση 
της άρθρωσης αυξάνεται. 

  Ο νάρθηκας επιλογήs πρέπει πάντα να μεγι-
στοποιεί το αποτέλεσμα των στροφικών δυνάμε-
ων που αναπτύσσονται (Chinchalkar et al 2009).

 Η επιλογή μεταξύ κατ οίκον εφαρμογής του 
οποιουδήποτε νάρθηκα ή της φυσικοθεραπείας 
θα πρέπει να παραμείνει ψευτοδίλημμα. Ο συν-
δυασμός και των δύο είναι ο πιο αποδοτικός για 
γρήγορη και ασφαλή επιστροφή στην εργασία. 

Συμπεράσματα

 Όλες οι μέθοδοι ανεξαρτήτως χειρουργικής 
προσέγγισης βελτιώνουν την κίνηση του δύσκα-
μπτου αγκώνα. 

 Η επαρκής ταξινόμηση της δυσκαμψίας, 
όπως και η αξιολόγηση του ασθενούς κρίνονται 
απαραίτητες για την επιλογή της κατάλληλης με-
θόδου θεραπείας.  

 Η πρόθεση του ασθενούς για συμμόρφωση 
στις διαδικασίες λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Στο 
τέλος οι ασθενείς ικανοποιούνται, καθώς πόνος 
και κίνηση είναι βελτιωμένα. 

 Αμφιβολίες πάντοτε συνοδεύουν την επιλο-
γή του κατάλληλου νάρθηκα. 

 Υπάρχουν ασαφείς αποδείξεις για την απο-
τελεσματικότητα μηχανήματος συνεχούς παθητι-
κής κινητοποίησης (CPM). 

 Η περιορισμένη βάση δεδομένων Που υπάρ-
χει αφήνει αναπάντητο το ερώτημα για το ποιο 
μπορεί να είναι το πρωτόκολλο φυσικοθεραπείας 
είναι το πιο αποδοτικό και είναι απροσδιόριστη η 
βέλτιστη ένταση και συχνότητα εφαρμογής του.

 Η εφαρμογή νάρθηκα συνδυαζόμενη με άλ-
λες τεχνικές φυσικοθεραπείας είναι ο αποδοτικό-
τερος τρόπος για γρήγορη και ασφαλή επιστροφή 
στο εργασιακό περιβάλλον.

Σχ. 10: Το 86,7% της τάσης μετατρέπεται σε δύναμη στροφής.
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Abstract

Postromattic traumatic elbows management

E. Makridou-Bardaxi

Stiffness is a common problem of the posttrau-
matic elbow associated with significant morbidi-
ty and financial costs that is time-consuming and 
costly challenging. Determining the etiology is the 
basis of classification, diagnosis, prevention and 
treatment. A successful rehabilitation program 
relies on control of the inflammatory response, 
restoration of the elbow function and increase of 
strength and endurance of the muscles .It should be 
according to the stage of healing and stiffness mat-
uration. Early mobilization with occupational mo-
tion, continuous passive motion, dynamic splinting, 
static progressive stretching, and serial casting are 
non-operative treatment modalities recommended 
for managing elbow stiffness. The evidence-based 
limitation, with randomized controlled trials and 
prospective studies, is the difficulty to indentify the 
most effective therapeutic management of the stiff 
elbow. In a prospective study (1999-2010) 23 pa-
tients with stiff elbow using serial casts and physical 
therapy in the 12th week had a functional arc over 
100ο with a success 82, 6%. The combination of the 
physical therapy and splints is the most beneficial 
management of the stiff elbow for a quick and safe 
return to work. 
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