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Η σαφής επικοινωνία είναι βασικό στοιχείο της κλινικής πράξης. Η χρήση ορθών όρων 
σχετικά με την ανατομία και την περιγραφή της κάκωσης είναι προαπαιτούμενο στοιχείο 
για την αποτελεσματική επικοινωνία με τους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας και την 
ακριβή καταγραφή των ευρημάτων. Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια ανασκόπηση της 
τρέχουσας ανατομικής ορολογίας και των συστημάτων ταξινόμησης της κάκωσης που θα 
βοηθήσουν στην κατανόηση του κειμένου και στη σαφή διατύπωση των ευρημάτων τής 
εξέτασης. Εκτός από λίγες εξαιρέσεις, οι όροι και τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται 
συστηματικά σε όλες τις αρθρώσεις και τα τμήματα του σώματος. 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ 
ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Η βασική ανατομική θέση είναι η προτυποποιημένη θέση 
του σώματος, πάνω στην οποία βασίζονται όλες οι ανατομι-
κές περιγραφές. Η χρήση της ανατομικής θέσης επιτρέπει την 
αναφορά σε συγκεκριμένα τμήματα του σώματος σε σχέση 
με το σώμα ως σύνολο (Moore 1992). Επιτρέπει επίσης την 
περιγραφή της σχέσης μεταξύ δύο ανατομικών οροσήμων. Για 
παράδειγμα, το κνημιαίο κύρτωμα αναφέρεται ότι εντοπίζε-
ται στην πρόσθια επιφάνεια του εγγύς τμήματος της κνήμης, 
ακριβώς κάτω από την επιγονατίδα. Κάθε φορά που γίνεται 
αναφορά σε ένα τμήμα του σώματος ή κάποια ανατομική 
δομή, η περιγραφή αυτή γίνεται σε σχέση με μια ανατομική 
θέση αναφοράς. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η σύγχυση 
και η εσφαλμένη ερμηνεία των ευρημάτων. 

Η περιγραφή της ανατομικής θέσης μπορεί να γίνει με 
το σώμα στην όρθια θέση ή σε ύπτια κατάκλιση, αλλά είναι 
μάλλον ευκολότερη η οπτικοποίηση του σώματος στην όρ-

Η Ευτυχία αναλαμβάνει να καλύψει την ομάδα αμερικανικού ποδοσφαίρου ενός 
σχολείου. Πριν από αυτήν ο προπονητής μαζί με τη νοσηλεύτρια του σχολείου 

αναλάμβαναν να φροντίσουν τους αθλητές στην περίπτωση ενός τραυματισμού. 
Σχεδόν αμέσως προέκυψαν οι πρώτοι τραυματισμοί. 

«Στέφανε, πώς μπορώ να σε βοηθήσω;» ρώτησε η Ευτυχία τον κεντρικό αμυντικό. 
«Το γόνατό μου άρχισε να με ενοχλεί και πάλι. Το κάνει κάθε χρόνο εδώ και τρία 

χρόνια. Πονάει εδώ μπροστά, κάτω από την επιγονατίδα. Ο προπονητής λέει ότι έχω 
πάθει διάστρεμμα, ενώ η νοσηλεύτρια λέει ότι έχω τενοντίτιδα… οπότε δεν ξέρω τι 
ακριβώς είναι» είπε ο Στέφανος. «Σε τι διαφέρουν όλα αυτά;». 

«Λοιπόν» είπε η Ευτυχία «το διάστρεμμα είναι τυπικά μια οξεία κάκωση που οφεί-
λεται στη διάταση ή στην έλξη ενός τένοντα. Η τενοντίτιδα, από την άλλη, είναι πιο 
πολύ μια χρόνια φλεγμονή ή ερεθισμός του τένοντα». 

«Χρόνια; Οξεία;» αναρωτήθηκε ο Στέφανος. 
«Συγνώμη» είπε η Ευτυχία.  «Αυτοί οι όροι χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν 

πώς ξεκίνησαν τα συμπτώματα ή πόσο καιρό διαρκούν. Μια οξεία κάκωση, τυπικά 
μιλώντας, την καταλαβαίνεις τη στιγμή που την παθαίνεις και τα συμπτώματα εκδη-
λώνονται σχεδόν αμέσως. Σε μια χρόνια κάκωση τα συμπτώματα συνήθως διαρκούν 
περισσότερο και συχνά εμφανίζονται με την πάροδο του χρόνου, και το άτομο δεν 
μπορεί να εντοπίσει  πότε ακριβώς συνέβη η κάκωση».

«Από όσα μου είπες, μάλλον είναι τενοντίτιδα» απάντησε ο Στέφανος. «Σίγουρα 
θα βόλευε αν όλοι χρησιμοποιούσαν τις ίδιες λέξεις για να περιγράψουν την κά-
κωσή μου!» 

Εικόνα 1.1 Ανατομική θέση από (α) εμπρός και 
(β) πίσω. 
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θια θέση (Εικόνα 1.1). Όταν το σώμα είναι όρθιο, ή σε ύπτια 
κατάκλιση, η κεφαλή, τα μάτια και τα δάκτυλα των ποδιών 
δείχνουν ευθεία μπροστά. Αυτή είναι μια πρόσθια θέση. Τα 
άνω άκρα είναι στο πλάι του σώματος, με τις παλάμες να 
αντικρίζουν προς τα εμπρός, και τα κάτω άκρα είναι ευθει-
ασμένα και κοντά το ένα στο άλλο, με τα πόδια να δείχνουν 
προς τα εμπρός. 

Σε αυτήν τη βασική ανατομική θέση αναφοράς ορίζονται 
τρία ανατομικά επίπεδα (Εικόνα 1.2). Τα ανατομικά επίπεδα 
είναι φανταστικά επίπεδα που χωρίζουν το σώμα σε αριστερό 
και δεξιό (οβελιαίο), άνω και κάτω (εγκάρσιο) και πρόσθιο 
και οπίσθιο (μετωπιαίο) μισό. Κάποιες φορές το οβελιαίο 
επίπεδο αναφέρεται και ως προσθιοπίσθιο επίπεδο και το 
μετωπιαίο ως στεφανιαίο. Αυτά τα επίπεδα αναφοράς χρησι-
μεύουν κατά την περιγραφή διαφόρων στάσεων του σώματος 
(Κεφάλαιο 4) και κινητικών προτύπων (Κεφάλαιο 6). 

Στον Πίνακα 1.1 παρατίθεται μια λίστα, όπου περιγράφε-
ται η θέση τμημάτων του σώματος σε σχέση με άλλα τμήματα 
του σώματος και με το ίδιο το σώμα στη βασική ανατομική 
θέση αναφοράς. Στον πίνακα περιλαμβάνονται επίσης συ-
νώνυμα, τα οποία συνήθως χρησιμοποιούνται για συγκεκρι-
μένες περιοχές του σώματος αποκλειστικά. Για παράδειγμα, 
ο όρος πρόσθιος αναφέρεται σε δομές πάνω ή κοντά στην 
πρόσθια επιφάνεια του σώματος, ενώ ο όρος οπίσθιος σε 
δομές πάνω ή κοντά στην οπίσθια. Η πρόσθια επιφάνεια των 
χεριών αναφέρεται επίσης και ως παλαμιαία επιφάνεια, ενώ 
η οπίσθια επιφάνεια ως ραχιαία επιφάνεια του χεριού. 

Εικόνα 1.2 Ανατομικά επίπεδα.
Αναδημοσίευση,κατόπιν αδείας, από L. Cartwright & W.A. 
Pitney, 1999. Athletic training for student assistants (Cham-
paign, IL: Human Kinetics), 4.

Εγκάρσιο 
επίπεδο

Οβελιαίο 
επίπεδο Μετωπιαίο επίπεδο

Πίνακας 1.1

Λίστα ανατομικών όρων

Όρος Συνώνυμα Ορισμός

Πρόσθιος	 Παλαμιαίος	 Προς	τα	εμπρός	από	το	σώμα

Οπίσθιος	 Ραχιαίος	 Προς	τα	πίσω	από	το	σώμα

Άνω	 Κρανιακός	 Προς	την	κεφαλή
	 Κεφαλικός

Κάτω	 Ουραίος	 Μακριά	από	την	κεφαλή,	προς	τα	πόδια

Έσω	 	 Προς	τη	μέση	γραμμή	του	σώματος

Έξω	 	 Μακριά	από	τη	μέση	γραμμή	του	σώματος

Εγγύς	 	 Μια	θέση	ή	σημείο	πρόσφυσης	στο	σώμα	που	είναι	πιο	κοντά	προς	τον		
	 	 κορμό	ή	στο	αρχικό	σημείο	αναφοράς

Άπω	 	 Μια	θέση	ή	σημείο	πρόσφυσης	στο	σώμα	που	είναι	πιο	μακριά	από	τον		
	 	 κορμό	ή	το	αρχικό	σημείο	αναφοράς

Επιφανειακός	 	 Πιο	κοντά	προς	την	επιφάνεια	του	δέρματος

Εν	τω	βάθει	 	 Πιο	μακριά	από	την	επιφάνεια	του	δέρματος

Κεντρικός	 	 Πιο	κοντά	ή	πλησίον	του	κέντρου	μιας	δομής	ή	ενός	συστήματος

Περιφερικός	 	 Πιο	μακριά	από	το	κέντρο	μιας	δομής	ή	ενός	συστήματος

Προσαρμοσμένο	από	K.L.	Moore,	1992.	Clinically oriented anatomy, 3rd	ed.	(Baltimore:Williams	&	Wilkins).
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Επειδή η χρήση των σωματότυπων για την περιγραφή ενός ατόμου ενέχει ανακρίβειες, 
δεν χρησιμοποιούνται με συγκεκριμένο τρόπο στην κλινική πράξη, αλλά για να περιγρά-
ψουν σε γενικές γραμμές τη συνολική κατασκευή του ατόμου. Οι σωματότυποι μπορεί 
να χρησιμοποιηθούν κατά την περιγραφή διατροφικών διαταραχών. Χωρίς όμως να είναι 
γνωστή η αναλογία λιπώδους/μυϊκού ιστού και οι διατροφικές συνήθειες του ατόμου, ο 
σωματότυπος μπορεί τελικά να παρέχει παραπλανητικές πληροφορίες. 

Παρατήρηση της στάσης και της βάδισης • . Η παρατήρηση της συνολικής στάσης 
του σώματος είναι σημαντική, επειδή η κακή στάση μπορεί να συμβάλει στην κάκωση. Για 
παράδειγμα, η προβολή της κεφαλής προς τα εμπρός μπορεί να επιδεινώσει ένα διάστρεμμα 
στην αυχενική μοίρα, και οι στρογγυλεμένοι ώμοι ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά το 
εύρος τροχιάς της κίνησης. Η γνώση της φυσιολογικής στάσης είναι απαραίτητη για τον 
εντοπισμό της δυσλειτουργικής στάσης του αθλητή, η οποία επιδεινώνει, έναν τραυματισμό 
ή έχει προκληθεί από αυτόν. Αν ο αθλητής έχει τραυματιστεί στο κάτω άκρο, πρέπει να 
γίνει ανάλυση της βάδισης (βλέπε την ενότητα «Εξέταση της Βάδισης» στη σελίδα 56). 

Παρατήρηση των τραυματισμένων τμημάτων • . Μετά την ολοκλήρωση της πα-
ρατήρησης του σωματότυπου, της στάσης του σώματος και της βάδισης, ακολουθεί η 
επισκόπηση του τραυματισμένου τμήματος με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Οι συνολικές 
εντυπώσεις από την αδρή παρατήρηση του τρόπου που ο ασθενής κρατά ή προστατεύει 
το τραυματισμένο τμήμα, διανθίζονται με την εξειδικευμένη παρατήρηση του τραυματι-
σμένου τμήματος, σύμφωνα με τη Συνοπτική λίστα ελέγχου παρατήρησης.

Συνοπτική λίστα ελέγχου παρατήρησης

	Γενική παρατήρηση επιτόπου
 	Κινείται ο αθλητής;
 	Φαίνεται να απειλείται η ζωή του από τον τραυματισμό;
 	Χρειάζεται ο αθλητής πρώτες βοήθειες;
 	Υπάρχουν έντονες παραμορφώσεις ή σοβαρή αιμορραγία;
 	Πώς ανταποκρίνεται ο αθλητής στον τραυματισμό;
  	Ποιες είναι οι εκφράσεις του προσώπου του αθλητή;
  	Είναι ο αθλητής φανερά αναστατωμένος;

Εικόνα 4.1 Σωματότυποι: (α) ενδόμορφος με υψηλή συγκέντρωση λίπους και μυϊκής 
μάζας, (β) μεσόμορφος με χαμηλή προς μέση συγκέντρωση λίπους και μέση προς υψηλή 
συγκέντρωση μυϊκής μάζας και (γ) εξώμορφος με χαμηλή προς φυσιολογική συγκέντρω-
ση λίπους και χαμηλή συγκέντρωση μυϊκής μάζας. 

α β γ
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  	Πονάει τόσο πολύ ο αθλητής, ώστε να μην μπορεί να μιλήσει;
  	Είναι η αντίδραση του αθλητή ανάλογη της κάκωσης;
  	Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να μεταφερθεί ο αθλητής εκτός αγωνιστικού χώρου;

	Γενική παρατήρηση στην κλινική
 	Πώς στέκεται ο αθλητής;
 	Πώς περπατάει ο αθλητής;
  	Χρησιμοποιεί ο αθλητής βακτηρίες;
  	Χρησιμοποιεί ο αθλητής νάρθηκα ή ανάρτηση;
  	Υπάρχει παθολογική βάδιση;
  	Υπάρχουν άλλες αδρές παθολογίες της βάδισης;
 	Πώς κινεί ο αθλητής το τραυματισμένο τμήμα;
 	Φαίνεται να υπάρχουν παραμορφώσεις;
 	Ποιες είναι οι εκφράσεις του προσώπου του αθλητή;
 	Φαίνεται ο αθλητής να νιώθει άβολα;

	Εξειδικευμένη παρατήρηση των μη τραυματισμένων τμημάτων
 	Ποιος είναι ο τύπος του σώματος του αθλητή;
 	Ποια είναι η στάση του αθλητή;
  	Πρόσθια άποψη
  	Πλάγια άποψη
  	Οπίσθια άποψη
 	Παρατηρούνται παρεκκλίσεις της βάδισης στον αθλητή;
  	Μήκος διασκελισμού
  	Ρυθμός βάδισης
  	Στην επαφή της πτέρνας
  	Επιπέδωση ποδιού
  	Στη μέση στάση
  	Στην άρση της πτέρνας
  	Στην άρση των δακτύλων
  	Κατά την αρχική, τη μέση και την τελική αιώρηση
  	Κάθε άρθρωση και τμήμα από την πρόσθια άποψη
  	Κάθε άρθρωση και τμήμα από την πλάγια άποψη
  	Κάθε άρθρωση και τμήμα από την οπίσθια άποψη

	Εξειδικευμένη παρατήρηση του τραυματισμένου τμήματος
 	Έντονη παραμόρφωση
 	Αιμορραγία
 	Οίδημα
  	Εντοπισμένο
  	Διάχυτο
 	Εκχυμώσεις
  	Κεντρικά της κάκωσης
  	Περιφερικά της κάκωσης
 	Ερυθρότητα του δέρματος
 	Σημεία μόλυνσης
  	Πύο
  	Οίδημα
  	Διόγκωση λεμφαδένων
  	Κόκκινες γραμμώσεις
 	Εκδορές
 	Φουσκάλες ή κάλοι
 	Εξάνθημα
 	Μυϊκός σπασμός
 	Προϋπάρχουσες παραμορφώσεις
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Εικόνα 4.3 (α) Φάσεις του κύκλου της βάδισης και (β) μονοποδική και διποδική στήριξη. 
Αναδημοσίευση, κατόπιν αδείας, από P.A. Houglum, 2005, Therapeutic exercise for musculoskeletal injuries, 2nd ed. (Champaign, IL: Human Kinet-
ics), 358.

Ερευνητική 
ορολογία

Κλινική 
ορολογία

Διπλή 
στήριξη 
(12%)

Αντίδραση 
φόρτισης

Μονοποδική 
στήριξη 
(38%)

Στάση 
(62%)

Διπλή 
στήριξη 
(12%)

Προαιώ-
ρηση

Αιώρηση 
(38%)

Μέση στήριξη Τελική 
στάση

Αρχική 
αιώρηση

Μέση 
αιώρηση

Τελική 
αιώρηση

Διασκελισμός 
(100%)

Φάση στάσης (62%) Φάση αιώρησης (38%)

Επίπεδο 
πόδι

Μέση 
στήριξη

Άρση πτέρνας Άρση 
δακτύλου

Αρχική 
αιώρηση

Επιτάχυνση

Μέση 
αιώρηση

Τελική 
αιώρηση

Επιβράδυνση

Επαφή πτέρνας
Αρχική επαφή

Χρόνος (% κύκλου)

Μονοποδική στήριξη

Φάση δεξιάς στάσης Φάση δεξιάς αιώρησης Φάση δεξιάς αιώρησηςΦάση δεξιάς στάσης

Φάση αριστερής στάσης

Διποδική στήριξη

Φάση αριστερής στάσηςΦάση αριστερής 
αιώρησης

φος, και αυτή είναι η πρώτη στιγμή της διπλής στήριξης και με τα δυο κάτω άκρα. Κατά 
την περίοδο αυτή το πόδι είναι σε θέση 5ο υπτιασμού, και το έξω χείλος της πτέρνας είναι 
αυτό που έρχεται πρώτο σε επαφή με το έδαφος. Η ποδοκνημική είναι σε ουδέτερη θέση, 
από άποψη ραχιαίας-πελματιαίας κάμψης, το γόνατο σε πλήρη, ή σχεδόν πλήρη, έκταση 
και το ισχίο σε κάμψη 30ο. 

2. Επιπέδωση ποδιού ή αντίδραση φόρτισης. Κατά τη διάρκεια της διπλής στήριξης 
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το σώμα απορροφά την πρόσκρουση, αφήνοντας το πόδι να κινηθεί προς πρηνισμό, την 
ποδοκνημική σε πελματιαία κάμψη 15ο, το γόνατο σε κάμψη 15ο και χρησιμοποιώντας το 
ισχίο για σταθεροποίηση στις 30ο κάμψη. 

3. Μέση φάση στήριξης. Όπως φανερώνει και το όνομα, η μέση φάση στήριξης είναι 
το μέσο σημείο της φάσης στήριξης. Κατά τη διάρκεια της μέσης φάσης στήριξης το σώμα 
υποστηρίζεται από το ένα μόνο κάτω άκρο. Στο μισό της μέσης φάσης στήριξης το βάρος 
του σώματος είναι ακριβώς πάνω από το υποστηρικτικό πόδι. Το σώμα αρχίζει να κινείται 
από την απορρόφηση της δύναμης κατά την πρόσκρουση στη δύναμη προώθησης προς 
τα εμπρός. Αυτό γίνεται με την κίνηση του σώματος προς τα εμπρός, μπροστά από το 
υποστηρικτικό κάτω άκρο έτσι ώστε η ποδοκνημική κινείται πλέον προς ραχιαία κάμψη, 
καθώς το γόνατο και το ισχίο εκτείνονται, και το πόδι κινείται προς υπτιασμό, με αποτέ-
λεσμα τη μετατροπή του από μια χαλαρή δομή απορρόφησης δυνάμεων σε έναν άκαμπτο 
μοχλό μετάδοσης δυνάμεων. 

4. Άρση πτέρνας ή τελική στάση. Αυτό το στάδιο ξεκινά μόλις η πτέρνα του ποδιού 
αφήσει το έδαφος. Το σώμα είναι ακόμη σε μονοποδική στάση, αλλά το αιωρούμενο κάτω 
άκρο προχωράει μπροστά από το στατικό κάτω άκρο. Η κνήμη του αιωρούμενου κάτω 
άκρου κινείται από κάθετα προς το έδαφος προς έκταση γόνατος. Το βάρος του σώματος 
έχει μεταφερθεί πάνω από τις κεφαλές των μεταταρσίων. Το πόδι είναι σε υπτιασμό 5ο, η 
ποδοκνημική σε πελματιαία κάμψη, το γόνατο σε πλήρη έκταση και το ισχίο σε υπερέ-
κταση 10ο. 

5. Άρση δακτύλων ή προαιώρηση. Ακριβώς πριν η πτέρνα του αιωρούμενου κάτω 
άκρου έλθει σε επαφή με το έδαφος, το υποστηρικτικό κάτω άκρο ξεκινά το τελικό στάδιο 
της φάσης στήριξης. Αυτή είναι η δεύτερη περίοδος της διπλής στήριξης στον κύκλο τής 
βάδισης. Κατά την προαιώρηση το υποστηρικτικό κάτω άκρο προετοιμάζεται να μεταφέρει 
το βάρος στο άλλο σκέλος. Το μεγάλο δάκτυλο είναι σε έκταση 60ο, η ποδοκνημική σε 
πελματιαία κάμψη 20ο, το γόνατο είναι σε κάμψη 35ο και το ισχίο σε ουδέτερη θέση. Τη 
στιγμή που ανασηκώνεται το μεγάλο δάκτυλο από το έδαφος στο τέλος της προαιώρησης, 
το κάτω άκρο ολοκληρώνει τη φάση στήριξης και εισέρχεται στη φάση αιώρησης. 

6. Αρχική αιώρηση. Η αρχική αιώρηση αποτελεί το πρώτο ένα τρίτο της αιώρησης. Το 
γόνατο κινείται προς τη μέγιστη κάμψη στις 60ο και το μεγάλο δάκτυλο σηκώνεται από το 
έδαφος. Η ποδοκνημική υποβοηθά μέσω της ραχιαίας κάμψης μέχρι την ουδέτερη θέση. 
Το ισχίο συμμετέχει με κάμψη 20ο και μερική έξω στροφή. 

7. Μέση αιώρηση. Η μέση αιώρηση αποτελεί το δεύτερο ένα τρίτο της φάσης αιώρη-
σης. Χαρακτηρίζεται από την κίνηση της κνήμης μπροστά από το στηρικτικό κάτω άκρο, 
κάθετα προς το έδαφος. Η ποδοκνημική παραμένει σε ουδέτερη θέση ή θέση ελαφριάς 
ραχιαίας κάμψης, ενώ το γόνατο κάμπτεται περίπου 30ο και το ισχίο κινείται προς μεγα-
λύτερη κάμψη. 

8. Τελική αιώρηση. Η τελική αιώρηση είναι το τελευταίο ένα τρίτο της αιώρησης. Το 
αιωρούμενο κάτω άκρο προετοιμάζεται για την υποδοχή του σωματικού βάρους μέσω: 
επιβράδυνσης του ρυθμού αιώρησης, διατήρησης της ποδοκνημικής σε ουδέτερη θέση ή 
θέση ελαφριάς ραχιαίας κάμψης, συνέχισης της έκτασης του γόνατος και προσέγγισης 
του εδάφους με κάμψη 30ο στο ισχίο. 

Η βάδιση αποτελείται από συνεχόμενες εναλλαγές της μίας φάσης με την άλλη. Οι 
όροι για τον καθορισμό και τη συζήτηση όσον αφορά στις φάσεις και τα στάδια αποτελούν 
μέσα επικοινωνίας. Για κάθε συστατικό στοιχείο του κάθε σταδίου των φάσεων της βάδι-
σης αλλάζει το εύρος τροχιάς της κίνησης και μεταβάλλεται η μυϊκή δραστηριοποίηση. 
Στην Εικόνα 4.4 συνοψίζεται η μεταβολή του εύρους τροχιάς της κίνησης για το ισχίο, το 
γόνατο και την ποδοκνημική κατά τη διάρκεια των σταδίων της βάδισης. 

Μυϊκή δραστηριοποίηση
Κατά τη βάδιση οι μύες των κάτω άκρων δρουν για την επιτάχυνση, την επιβράδυνση 
και τη σταθεροποίηση της κίνησης. Οι μύες της επιτάχυνσης προωθούν το σώμα προς τα 
εμπρός, ενώ αυτοί για την επιβράδυνση επιβραδύνουν την τμηματική κίνηση, ώστε η συ-
νολική κίνηση να είναι ομαλή και συνεχής, και οι σταθεροποιοί μύες ελέγχουν τις περιττές 
κινήσεις. Οι μύες για την επιτάχυνση ενεργοποιούνται μειομετρικά κατά το τελευταίο μισό 
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ΗΜαρία δουλεύει στο Κέντρο Υγείας και Ασφάλειας μιας μεγάλης εταιρείας 
εμφιάλωσης. Ο ιδιοκτήτης ζητάει να τη δει, γιατί ανησυχεί για τον συνεχώς 

αυξανόμενο αριθμό τραυματισμών του προσωπικού στη γραμμή εμφιάλωσης τα 
τελευταία έτη. Αναρωτιέται αν η Μαρία θα μπορούσε να εφαρμόσει μια διαδικασία 
εξέτασης της μυϊκής δύναμης των μελλοντικών εργαζομένων έτσι ώστε να εντο-
πίζονται και να διορθώνονται οι μυϊκές ανισορροπίες πριν αυτοί πιάσουν δουλειά. 
Για να καταλάβει καλύτερα τι πρέπει να κάνει η Μαρία θέλει να κατανοήσει τις 
απαιτήσεις που επιβάλλονται στους εργαζόμενους αυτούς. Αφού παρατήρησε τη 
γραμμή εμφιάλωσης βρήκε ότι οι εργαζόμενοι έπρεπε να σκύβουν και να σηκώνουν 
κιβώτια από το επίπεδο των γονάτων στο επίπεδο του στήθους. Αποφάσισε ότι η 
διαδικασία εξέτασης πρέπει να περιλαμβάνει τον έλεγχο της δύναμης του άνω και 
του κάτω τμήματος του σώματος. Στη συνέχεια η Μαρία πρέπει να αποφασίσει πώς 
θα εκτελέσει την εξέταση αυτή αποδοτικά και οικονομικά και πώς να συσχετίσει τα 
ευρήματα της εξέτασης με τις απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος. 

Μία από τις βασικές δεξιότητες για την ακριβή εξέταση της μυοσκελετικής κάκωσης 
αποτελεί η ικανότητα προσδιορισμού της μυϊκής λειτουργίας. Ο έλεγχος της δύναμης 
συμβάλλει:

στον εντοπισμό των ελλειμμάτων κατά τη διάρκεια εκτιμήσεων για την πρόληψη  •
των κακώσεων και 

στην ποσοστοποίηση της μυϊκής αδυναμίας και δυσλειτουργίας μετά την πρόκληση  •
της κάκωσης.

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι βασικές αρχές για τον έλεγχο της μυϊκής δύ-
ναμης, είτε αυτός γίνεται με τα χέρια είτε με τη συνδρομή εξοπλισμού, κατά την εξέταση 
των μυοσκελετικών κακώσεων. Η μέθοδος και οι λεπτομέρειες του ελέγχου της μυϊκής 

δύναμης εξαρτώνται από το αν η αξιολόγηση γί-
νεται στον αγωνιστικό χώρο ή στην κλινική, και αν 
πρόκειται για οξεία ή χρόνια κάκωση. Το κεφάλαιο 
αυτό ξεκινά με μια ανασκόπηση της λειτουργικής 
νευροανατομίας και των μηχανισμών της μυϊκής 
συστολής. Στη συνέχεια εστιάζεται στις γενικές τε-
χνικές για τον έλεγχο της μυϊκής δύναμης, στο είδος 
των στοιχείων που συλλέγονται από κάθε δοκιμασία 
και στον τρόπο ερμηνείας αυτών. Στο Μέρος ΙΙ θα 
αναλυθεί ο έλεγχος της μυϊκής δύναμης για κάθε 
άρθρωση ξεχωριστά. 

ΜΥΪΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ
Οι μύες είναι περίπλοκες βιολογικές δομές που 
συστέλλονται και διαστέλλονται, προκειμένου 
να παράγουν κίνηση. Στη συνέχεια ακολουθεί μια 
σύντομη ανασκόπηση  της οργάνωσης του μυϊκού 
ιστού και των μηχανισμών της μυϊκή συστολής. 

Λειτουργική νευρομυϊκή 
ανατομία
Η συνολική λειτουργική συσταλτική μονάδα απο-
τελείται από έναν μυ, τον συνδετικό ιστό του, τους 
τένοντες και την ενεύρωση. Ο μυς αποτελείται από Εικόνα 7.1 Δομικά συστατικά στοιχεία του μυός. 

Μυς

Δεμάτιο

Μυϊκή 
ίνα

Περιοχή Μ Ζώνη H
Γραμμή Ζ

Μυοϊνίδιο

Δέσμη Α Δέσμη Ι Σαρκομέριο
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δεμάτια μυϊκών ινών (Εικόνα 7.1). Κάθε μυϊκή ίνα εντός του δεματίου απαρτίζεται από 
μυοϊνίδια, που διατρέχουν όλο το μήκος της ίνας και τα οποία αποτελούνται από σαρκο-
μέρια, τοποθετημένα σε επιμήκη διάταξη. Το σαρκομέριο είναι η μικρότερη συσταλτική 
μονάδα του μυός και περιέχει τα μυονημάτια της ακτίνης και της μυοσίνης. 

Αυτά τα μυϊκά συστατικά στοιχεία συνδέονται μεταξύ τους μέσω στιβάδων συνδετικού 
ιστού και εξυπηρετούν δυο λειτουργίες. Η πρώτη λειτουργία είναι η πρόσφυση του μυός 
στο οστό, ώστε αυτός να μπορεί να ασκήσει δύναμη. Οι στιβάδες του συνδετικού ιστού 
συγκλίνουν και εκτείνονται πέρα από τα συσταλτά τμήματα του μυός και συνενώνονται 
με τον τένοντα πριν την πρόσφυσή τους στο οστό. Η δεύτερη λειτουργία είναι ο διαχω-
ρισμός και ομαδοποίηση των μυϊκών μονάδων έτσι ώστε μεμονωμένες ίνες και δεμάτια 
να μπορούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα και να είναι εφικτός ο συντονισμός μεταξύ 
των μονάδων. 

Οι στιβάδες του συνδετικού ιστού είναι το επιμύιο, το περιμύιο και το ενδομύιο (βλέ-
πε Εικόνα 5.2). Το επιμύιο είναι η εξώτατη στιβάδα και περιβάλλει ολόκληρο τον μυ. Το 
περιμύιο περιβάλλει και σχηματίζει το κάθε μυϊκό δεμάτιο. Η εν τω βάθει στιβάδα του 
περιμύιου, το ενδομύιο, διαχωρίζεται για να περιβάλει κάθε μυϊκή ίνα εντός του δεματίου. 
Επί τω βάθει του ενδομύιου βρίσκεται μια πλασματική μεμβράνη, το σαρκείλημμα. Εντός 
του σαρκειλήμματος κυκλοφορεί το σαρκοπλασματικό υγρό, που περιέχει πηγές ενέργειας 
(π.χ. ΑΤΡ), οργανίδια,  ένζυμα και φυσικά το δεμάτιο των μυοϊνιδίων που απαρτίζουν τη 
μυϊκή ίνα. Κάθε μυοϊνίδιο περιβάλλεται από ένα εκτεταμένο σαρκοπλασματικό δίκτυο και 
εγκάρσιους σωληνίσκους, που επικοινωνούν με το σαρκείλημμα για τον έλεγχο και την 
υποστήριξη της γρήγορης συστολής και χαλάρωσης των συσταλτών μονάδων. 

Για τη μυϊκή λειτουργία απαιτείται η επικοινωνία με το κεντρικό νευρικό σύστημα 
(νωτιαίος μυελός και ανώτερα εγκεφαλικά κέντρα) μέσω των περιφερικών νεύρων. Ένα 
περιφερικό νεύρο περιέχει κινητικές (φυγόκεντρες), αισθητικές (κεντρομόλες) και αυτό-
νομες νευρικές ίνες. Οι κινητικοί νευρώνες επιτρέπουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα 
να επικοινωνήσει με τον μυ. Ένας τέτοιος νευρώνας αποτελείται από το κυτταρικό σώμα 
στο πρόσθιο κέρας του νωτιαίου μυελού, έναν νευράξονα σχετικά μεγάλης διαμέτρου και 
από τελικούς κλάδους που νευρώνουν μια ομάδα μυϊκών ινών (Basmajian and DeLuca 
1985, Lamb and Hobart 1992). Οι αισθητικοί, ή κεντρομόλοι, νευρώνες μεταδίδουν πλη-
ροφορίες από τον μυ και άλλες περιφερικές δομές πίσω στο κεντρικό νευρικό σύστημα. 
Οι πληροφορίες αυτές παράγονται από ιδιοϋποδοχείς, όπως είναι η μυϊκή άτρακτος, το 
τενόντιο όργανο Golgi και οι αρθρικοί υποδοχείς. Οι εξειδικευμένες λειτουργίες των ιδι-
οϋποδοχέων για την έκλυση κινητικής αντίδρασης και ελέγχου αναλύονται στο Κεφάλαιο 
8. Οι αυτόνομες νευρικές ίνες δρουν σε δομές, όπως είναι οι λείοι μύες και τα αγγεία 
για την επαύξηση και την αποκατάσταση των σωματικών λειτουργιών (δηλαδή πίεση 
του αίματος, καρδιακή συχνότητα) ως αντίδραση στο περιβάλλον. Δεν εμπλέκονται στη 
λειτουργία των σκελετικών μυών. 

Ανασκόπηση του ζεύγους ερεθισμός-συστολή
Οι φυσιολογικοί μηχανισμοί που ευθύνονται για τη μυϊκή δραστηριοποίηση έχουν αναλυ-
θεί εκτενώς στη βιβλιογραφία και εδώ παρουσιάζονται συνοπτικά. Η ενεργοποίηση ενός 
α κινητικού (φυγόκεντρου) νευρώνα μέσω του κεντρικού  νευρικού συστήματος έχει ως 
αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός δυναμικού ενεργείας, το οποίο μεταδίδεται κατά μήκος 
του κινητικού νεύρου προς τον μυ. Όταν αυτό το διεγερτικό ερέθισμα φτάσει την τελική 
κινητική πλάκα η απελευθέρωση νευροδιαβιβαστικών ουσιών στην τελική πλάκα προς το 
μετασυναπτικό διάστημα οδηγεί στην παραγωγή του δυναμικού της τελικής πλάκας. Αυτό, 
με τη σειρά του, οδηγεί σε εισδοχή ιόντων νατρίου (Na+) στη μεμβράνη της μυϊκής ίνας, 
που προκαλεί τον σχηματισμό ενός συναπτικού δυναμικού που πυροδοτεί ένα δυναμικό 
ενεργείας στο σαρκείλημμα (Enoka 2002). Αυτό το δυναμικό ενεργείας ταξιδεύει αμφίδρομα 
στο σαρκείλειμμα μέσω των Τ σωληνίσκων. Στη συνέχεια, μέσω ενός ακόμη άγνωστου μη-
χανισμού, αυτό το δυναμικό ενεργείας προκαλεί το άνοιγμα των διόδων ασβεστίου και την 
απελευθέρωση ιόντων ασβεστίου (Ca++)  στο μεσοκυττάριο διάστημα. Τα ιόντα ασβεστίου 
δεσμεύονται από την τροπονίνη, επιτρέποντας την πρόσβαση στα μόρια της ακτίνης, τα 
οποία στη συνέχεια συνδέονται με τη μυοσίνη. Τελικά, η διάσπαση της τριφωσφορικής 

Οι αυτόνομες 
νευρικές ίνες 
δρουν σε δομές, 
όπως είναι οι 
λείοι μύες και τα 
αγγεία για την 
επαύξηση και 
αποκατάσταση 
των σωματικών 
λειτουργιών (δη-
λαδή πίεση του 
αίματος, 
καρδιακή συ-
χνότητα) ως 
αντίδραση στο 
περιβάλλον.
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εξουδετερωμένη) (Πίνακας 7.2). Οι βαθμοί 3, 4 και 5 αντιστοιχούν όταν ο μυς εξετάζεται 
ενάντια στη βαρύτητα, και οι βαθμοί 4 και 5 όταν η εξέταση γίνεται με εφαρμογή αντίστασης 
από τα χέρια του εξεταστή. Οι βαθμοί 1 και 2 είναι για περιπτώσεις όπου η βαρύτητα έχει 
εξουδετερωθεί ή ελαχιστοποιηθεί. Οι βαθμοί 0, 1 και 2 συνήθως δεν απαντώνται σε οξείες 
αθλητικές κακώσεις, εκτός από περιπτώσεις μυοτενόντιων ρήξεων ή κακώσεων νεύρων. 

Σύνοψη της τεχνικής ελέγχου της μυϊκής δύναμης

  Εντοπισμός έκφυσης, κατάφυσης και κίνησης του μυός ή της μυϊκής ομάδας  
 προς εξέταση.
  Έλεγχος για πιθανή αντιστάθμιση. 
  Τοποθέτηση αθλητή για μέγιστη υποστήριξη και σταθεροποίηση. 
  Τοποθέτηση εξεταστή για βέλτιστο μηχανικό πλεονέκτημα και κατάλληλη  
 κατεύθυνση αντίστασης.
  Σταθεροποίηση εγγύς τμήματος. 
  Εφαρμογή αντίστασης στο περιφερικό άκρο του κινούμενου τμήματος σε ευθεία  
 γραμμή με τη γραμμή έλξης του μυός. 
  Σαφείς οδηγίες στον αθλητή για την εκτέλεση της κίνησης. 
  Ολοκλήρωση της κίνησης και έλεγχος για αντισταθμιστικές κινήσεις. 
  Επανατοποθέτηση του αθλητή για έλεγχο με τη βαρύτητα ελαχιστοποιημένη ή  
 εξουδετερωμένη, αν δεν είναι σε θέση να ολοκληρώσει την κίνηση ενάντια στη  
 βαρύτητα. 
  Καταγραφή της ανάλογης βαθμολογίας. 

Πίνακας 7.2

Κριτήρια βαθμολόγησης για τον έλεγχο της μυϊκής δύναμης ενάντια στη βαρύτητα

Medical Daniels & 
Research Council Worthingham Περιγραφή

5	 Φυσιολογική	 Ο	ασθενής	διαθέτει	πλήρες	εύρος	τροχιάς	ενάντια	στη	βαρύτητα	και		 
	 	 μέγιστη	αντίσταση

4+	 	 Ο	ασθενής	διαθέτει	πλήρες	εύρος	τροχιάς	ενάντια	στη	βαρύτητα	και	
	 	 σχεδόν	μέγιστη	αντίσταση

4	 Καλή	 Ο	ασθενής	διαθέτει	πλήρες	εύρος	τροχιάς	ενάντια	στη	βαρύτητα	και	 
	 	 μέτρια	αντίσταση

4-	 	 Ο	ασθενής	διαθέτει	πλήρες	εύρος	τροχιάς	ενάντια	στη	βαρύτητα	και	
	 	 ελάχιστη	αντίσταση	στο	>50%	του	εύρους

3+	 	 Ο	ασθενής	διαθέτει	πλήρες	εύρος	τροχιάς	ενάντια	στη	βαρύτητα	και	 
	 	 ελάχιστη	αντίσταση	στο	<50%	του	εύρους

3	 Μέτρια	 Ο	ασθενής	διαθέτει	πλήρες	εύρος	τροχιάς	ενάντια	στη	βαρύτητα	
	 	 χωρίς	αντίσταση	

3-	 	 Ο	ασθενής	δεν	διαθέτει	πλήρες		εύρος	τροχιάς	ενάντια	στη	βαρύτητα,	 
	 	 αλλά	τουλάχιστον	άνω	του	50%	αυτού

2+	 	 Ο	ασθενής	ξεκινά	την	κίνηση	ενάντια	στη	βαρύτητα	ή	διαθέτει	
	 	 πλήρες	εύρος	με	ελάχιστη	βαρύτητα	και	ελαφριά	αντίσταση

2	 Κακή	 Ο	ασθενής	διαθέτει	πλήρες	εύρος	τροχιάς	με	τη	βαρύτητα	 
	 	 εξουδετερωμένη

2-	 	 	Ο	ασθενής	δεν	διαθέτει	πλήρες	εύρος	τροχιάς	με	τη	βαρύτητα	
	 	 εξουδετερωμένη

1	 	 	Ψηλαφητή	μυϊκή	συστολή	χωρίς	κίνηση	της	άρθρωσης

0	 Μηδενική	 Δεν	ψηλαφείται	μυϊκή	συστολή,	ούτε	υπάρχει	κίνηση	της	άρθρωσης

Στοιχεία	από	Medical	Research	Council,	1943,	Aids to the investigation of peripheral nerve injuries,	2nd	ed.	rev.	(London:	H.M.S.O.)	and	L.	Daniels	
and	C.A.	Worthingham,	1980,	Muscle testing,	4th	ed.	(London:	W.B.	Saunders).	
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Ο μόνος τρόπος ακριβούς ελέγχου της μυϊκής δύναμης είναι η εφαρμογή επαρκούς 
αντίστασης. Αυτό απαιτεί από τον εξεταστή να τοποθετηθεί έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί 
η ικανότητα εφαρμογής αντίστασης με τα χέρια του ενάντια στη μυϊκή δραστηριοποίηση. 
Η εφαρμογή του ελέγχου πρέπει να γίνεται με τον ίδιο συστηματικό και προτυποιημένο 
τρόπο έτσι ώστε να εντοπίζονται οι αλλαγές της κατάστασης του αθλητή κατά την επανε-
κτίμηση, αλλά και να εκτιμούνται πάντα και οι δυο πλευρές του σώματος. Αυτό σημαίνει ότι 
ο αθλητής τοποθετείται με τον ίδιο τρόπο, όπως και ο εξεταστής σε σχέση με τον αθλητή, 
ενώ τα σημεία σταθεροποίησης και εφαρμογής της αντίστασης παραμένουν τα ίδια. 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΥΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Κατά τον  έλεγχο της δύναμης με τη χρήση εξοπλισμού χρησιμοποιείται μια ποικιλία 
από συσκευές και συστήματα μέτρησης για την ποσοστοποίηση της δύναμης και άλλων 
παραμέτρων της μυϊκής λειτουργίας. Αυτού του είδους ο έλεγχος παρέχει εξειδικευμένες 
αριθμητικές μετρήσεις των μυϊκών επιδόσεων, επιτρέποντας έτσι την επακριβή καταγραφή 
της έκτασης της δυσλειτουργίας και την αξιόπιστη εξέταση (ποσοτική σύγκριση) μεταξύ 
εκτιμήσεων. Τα κύρια μειονεκτήματα του ελέγχου της δύναμης με τη χρήση εξοπλισμού 
είναι το κόστος των συσκευών και η έλλειψη φορητότητας και πρακτικότητας για επιτό-
πιες εκτιμήσεις. 
Ανάλογα με τις δυνατότητες της συσκευής, ο έλεγχος της δύναμης επιτρέπει την ποσοτική 
μέτρηση των παρακάτω μυϊκών λειτουργιών:

Δύναμη •  ή η μετρήσιμη ποσότητα τάσης που παράγει ένας μυς ή μια μυϊκή ομάδα 
στο σημείο εφαρμογής της αντίστασης 

Ροπή •  ή η μέτρηση της εφαρμοζόμενης δύναμης από έναν μυ γύρω από τον άξονα 
περιστροφής της άρθρωσης (η ροπή είναι το γινόμενο της εφαρμοζόμενης δύναμης 
στο σημείο της αντίστασης επί την απόσταση της εφαρμοζόμενης αντίστασης από τον 
άξονα περιστροφής της άρθρωσης ή δύναμη x απόσταση)

Έργο •  ή η συνολική δύναμη που εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια μιας μυϊκής συστολής, 
η οποία αντιπροσωπεύεται από το εμβαδό κάτω από την καμπύλη δύναμης

Ισχύς •  ή ο χρόνος που απαιτείται για την εκτέλεση κάποιου έργου (αν είναι γνωστό 
το πόσος χρόνος απαιτείται για την παραγωγή έργου, τότε μπορεί να προσδιοριστεί η 
ικανότητα παραγωγής ισχύος του μυός)

Αντοχή •  ή η ικανότητα του μυός να παράγει δύναμη κατά τη διάρκεια μιας σειράς 
από επαναλαμβανόμενες συστολές ή η ικανότητα διατήρησης μιας παρατεταμένης 
συστολής για μια χρονική περίοδο

Ο έλεγχος της μυϊκής δύναμης με τη χρήση εξοπλισμού περιλαμβάνει τις τεχνικές 
ισομετρικού, ισοτονικού και ισοκινητικού ελέγχου. Κάθε τεχνική διαθέτει πλεονεκτήματα 
και μειονεκτήματα (βλέπε «Σύγκριση τεχνικής ισομετρικού, ισοτονικού και ισοκινητικού 
ελέγχου»), βάσει των οποίων καθορίζεται ποια είναι η ενδεδειγμένη για κάθε περίπτωση 
τραυματισμού. 

Έλεγχος ισομετρικής μυϊκής δύναμης
Η εξέταση της ισομετρικής δύναμης μετρά το δυναμικό του μυός για παραγωγή στατι-
κής δύναμης ενάντια σε μια μη μετακινούμενη αντίσταση. Το βασικό πλεονέκτημα της 
τεχνικής αυτής είναι ότι μπορεί να εντοπίσει το πρόβλημα μιας μυϊκής ομάδας γύρω από 
μια άρθρωση, η οποία διαθέτει περιορισμένη κινητικότητα λόγω πόνου, παθολογίας, εξο-
πλισμού ή ναρθήκων. Το βασικό μειονέκτημά της είναι ότι τα ευρήματά της περιορίζονται 
στο συγκεκριμένο σημείο εφαρμογής της αντίστασης στο διαθέσιμο εύρος τροχιάς τής 
άρθρωσης (όπως και με τις δοκιμασίες υπερνίκησης). Διατίθεται μια πλειάδα οργάνων 
για τον μετρήσιμο έλεγχο της ισομετρικής δύναμης, όπως είναι τα δυναμόμετρα λαβής, 
τα δυναμόμετρα χειρός και τα καλωδιακά τασεόμετρα. Αυτές οι συσκευές είναι σχετικά 
οικονομικές, αν και η πολυπλοκότητα και το κόστος τους διαφέρουν σημαντικά. Ενώ κά-
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Εικόνα 7.12 Από τις καμπύλες ροπής  (α)  ενός γόνατος με έλλειμμα ΠΧΣ και (β)  ενός φυσιολογικού γόνατος φαίνεται 
ότι τα χαρακτηριστικά της καμπύλης ροπής από μόνα τους δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη παθολο-
γιών. 

σύνδρομο έσω πτυχής γόνατος) από τις καμπύλες ροπής, υπάρχουν λίγα ή και καθόλου 
επιστημονικά στοιχεία που να καθιστούν αυτούς τους ισχυρισμούς έγκυρους. Η ερμηνεία 
της καμπύλης ροπής πρέπει να περιορίζεται στην ικανότητα του μυός να παράγει ροπή, 
έργο και ισχύ. 

Μετρήσεις των μυϊκών επιδόσεων
Τα ισοκινητικά δυναμόμετρα, που λειτουργούν με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, 
είναι σε θέση να εξάγουν αρκετές μετρήσεις από την ισοκινητική καμπύλη ροπής, όπως 
είναι η μέγιστη και η μέση ροπή, η μέγιστη και μέση δύναμη, το έργο και η ισχύς. Για 
πολλά από αυτά τα μεγέθη μπορούν να υπολογιστούν και τιμές για μια συγκεκριμένη 
γωνία του εύρους τροχιάς. 

Αν η δύναμη ή η ροπή του μυός έχει εξεταστεί σε όλο το εύρος τροχιάς, η μέτρηση 
μπορεί να αναφέρεται στη μέγιστη ή στη μέση τιμή. Η μέγιστη ροπή είναι η μεγαλύτερη 
ροπή που έχει παραχθεί σε οποιοδήποτε σημείο του εύρους τροχιάς. Για τη  χρήση μέσων 
τιμών ροπής για τη σύγκριση των επιδόσεων μυϊκών ομάδων πριν και μετά τη δοκιμασία, 
και αμφίπλευρα, απαιτείται η προσεκτική προτυποποίηση του εύρους τροχιάς υπό εξέ-
ταση. Αντίθετα, η μέγιστη ροπή πιθανότατα παράγεται στη μέση τροχιά της κίνησης και 
συνεπώς η προτυποποίηση ίσως να μην είναι τόσο αναγκαία όσο κατά τη μελέτη μέσων 
τιμών. Η μέγιστη και η μέση ροπή είναι οι πιο κοινές ισοκινητικές παράμετροι για τον 
έλεγχο των μυϊκών επιδόσεων. Πιο πρόσφατα, χρησιμοποιείται και η μέτρηση της ροπής 
σε συγκεκριμένα, προκαθορισμένα σημεία – γωνίες δηλαδή – σε όλο το εύρος τροχιάς 
της κίνησης. 

α

β
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Αν είναι γνωστή, η ποσότητα της δύναμης που παράγεται από μια δεδομένη μυϊκή 
συστολή για μια συγκεκριμένη απόσταση (η περιοχή κάτω από την καμπύλη δύναμης/
μετατόπισης) μπορεί να εκφραστεί ως έργο. Αν είναι γνωστός ο χρόνος που απαιτείται για 
την επίτευξη του μετρούμενου έργου, τότε καθορίζεται η ικανότητα του μυός για παραγωγή 
ισχύος. Στην Εικόνα 7.13 παρουσιάζεται η μέγιστη ροπή, το έργο και η ισχύς βάσει της 
φυσιολογικής καμπύλης ροπής. Όπως φαίνεται και από την Εικόνα 7.14, η επανάκτηση 
της μέγιστης ροπής μετά από έναν τραυματισμό δεν σηματοδοτεί απαραίτητα και την 
επανάκτηση της μέσης ροπής του μυός, του έργου ή της ισχύος. 

Η έλευση της ενεργητικής δυναμομετρίας στα μέσα της δεκαετίας του 1980 επέτρεψε 
στους κλινικούς να ποσοστοποιήσουν τη ροπή, το έργο και την ισχύ κατά τη μειομετρική 
και την πλειομετρική συστολή και σε αργές, ενδιάμεσες και γρήγορες ταχύτητες. Σήμερα, 
τα περισσότερα ισοκινητικά δυναμόμετρα διαθέτουν τη δυνατότητα ελέγχου ταχυτήτων 
μέχρι και 300ο/sec (μοίρες το δευτερόλεπτο) και σε κάποιες περιπτώσεις μέχρι και 500o/sec. 
Η ικανότητα ελέγχου μιας μεγάλης ποικιλίας ταχυτήτων έχει συμβάλλει στη δημιουργία 
της λανθασμένης εντύπωσης ότι οι  αργές ισοκινητικές ταχύτητες εξετάζουν τη μυϊκή 
δύναμη, ενώ η ροπή που παράγεται σε υψηλότερες ταχύτητες αντιπροσωπεύει την ισχύ. 
Αυτές οι αντιλήψεις είναι εσφαλμένες, γιατί, όπως έχει οριστεί νωρίτερα, η ροπή, το έργο 
και η ισχύς είναι ανεξάρτητες από την ταχύτητα ελέγχου. 

Αρχές ισοκινητικού ελέγχου
Οι παράγοντες που παρεμποδίζουν τον επακριβή και αξιόπιστο έλεγχο των μυϊκών επιδόσε-
ων πρέπει να διερευνούνται διεξοδικά κατά την εξέλιξη προτυποποιημένων πρωτοκόλλων. 
Πριν από κάθε ισοκινητική εκτίμηση πρέπει να ελέγχεται σχολαστικά το μυοσκελετικό 
σύστημα. Αθλητές που έχουν μυϊκό σπασμό ή περιορισμό της κινητικότητας της άρθρω-

Εικόνα 7.13 Απόδοση της μέγιστης ροπής, του έργου και της ισχύος σε μια ισοκινητική καμπύλη. 

Εικόνα 7.14 Δύο καμπύλες (α-β) με ίσες μέγιστες ροπές αλλά (γ) πολύ διαφορετικές τιμές μέσης ροπής και έργου.

Μέγιστη ροπή

Έργο

Χρόνος

Ρ
ο

π
ή

Ρ
ο

π
ή

Ρ
ο

π
ή

Μέγιστη ροπή Μέγιστη ροπή Μέγιστη ροπή

Συνολικό έργο Συνολικό έργο

Εύρος τροχιάς Εύρος τροχιάς Εύρος τροχιάς

Έλλειμμα 
έργου
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4 (Πίνακας 8.3). Γίνεται μια σύντομη ελαφριά επίκρουση με το εξεταστικό σφυρί στον υπό 
ελαφριά διάταση τένοντα. Για την εξέταση του αντανακλαστικού σχετικά με την προσβολή 
της νευρικής ρίζας εκτελούνται 3-5 επικρούσεις. Αν υπάρχει δυσκολία κατά την έκλυση της 
αντανακλαστικής αντίδρασης, ο αθλητής μπορεί να σταυρώσει τις ποδοκνημικές του και να 
προσπαθεί ισομετρικά να τις ανοίξει τη μία ενάντια στην άλλη (αν πρόκειται να εξεταστεί 
μια αντίδραση των άνω άκρων) ή να ενώσει τα χέρια του και να προσπαθεί ισομετρικά 
να τα ανοίξει (όταν πρόκειται να εξεταστεί μια αντίδραση στα κάτω άκρα (Εικόνα 8.2). 
Αυτή η τεχνική, ο χειρισμός Jendrassik, αυξάνει την ευαισθησία του νευρικού συστήματος 
για την επίταση της αντίδρασης των εν τω βάθει τενόντιων αντανακλαστικών. Επειδή η 

Εικόνα 8.1 Νευρωνικές 
οδοί για το μονοσυναπτι-
κό αντανακλαστικό του 
τετρακέφαλου. 

Προσαγωγό νεύρο

Μυϊκή άτρακτος

Τετρακέφαλος 
μυς

α κινητικός (απαγωγός) 
νευρώνας

Επιγονατιδικός τένοντας 
του τετρακέφαλου

Πίνακας 8.3

Κλίμακα βαθμολόγησης των αντανακλαστικών

Βαθμός Ερμηνεία Ένδειξη

0	 Απουσία	αντανακλαστικού		 Πλήρης	έκπτωση	της	νευρομυϊκής	ακεραιότητας	(κάκωση		
	 	 νωτιαίας	ρίζας	ή	περιφερικού	νεύρου)

+1	 Ελαττωμένο	αντανακλαστικό	 Έκπτωση	νευρολογικής	λειτουργίας	(ατελής	κάκωση	
	 	 νευρικής	ρίζας	ή	περιφερικού	νεύρου)

+2	 Φυσιολογικό	αντανακλαστικό	 Φυσιολογική	νευρολογική	λειτουργία

+3	 Υπερδραστήριο	αντανακλαστικό	 Βλάβη	ανώτερου	κινητικού	νευρώνα	(κάκωση	νωτιαίου	
	 	 μυελού	ή	εγκεφάλου),	υπερευαισθησία	μετά	από	σύντομες	
	 	 περιόδους	έντονης	δραστηριοποίησης

+4	 Κλώνος	 	Βλάβη	ανώτερου	κινητικού	νευρώνα
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τεχνική αυτή ουσιαστικά ρυθμίζει την ένταση 
του αντανακλαστικού, αν εφαρμοστεί κατά την 
πρώτη εξέταση θα πρέπει να εφαρμοστεί και 
κατά τη σύγκριση με την άλλη πλευρά και σε 
περίπτωση επανελέγχου. 

Επειδή τα εν τω βάθει τενόντια αντανακλα-
στικά χρησιμεύουν κυρίως για τον εντοπισμό 
βλάβης στον κατώτερο κινητικό νευρώνα (βλά-
βη στον νωτιαίο μυελό ή στα περιφερικά νεύ-
ρα), τα ελαττωμένα ή τα καταργημένα αντα-
νακλαστικά είναι συχνές αντιδράσεις. Τα εν τω 
βάθει τενόντια αντανακλαστικά, πάντως, ενδέ-
χεται να παρέχουν στοιχεία και για βλάβη στον 
ανώτερο κινητικό νευρώνα. Στην περίπτωση 
κάκωσης στο κεντρικό νευρικό σύστημα (βλά-
βη ανώτερου κινητικού νευρώνα) η επίκρουση 
του τένοντα παράγει κλόνο, δηλαδή υπάρχει 
επίταση του αντανακλαστικού. Η επίταση των 
αντανακλαστικών μπορεί να διερευνηθεί πε-
ραιτέρω με τον έλεγχο εκείνων των επιπολής 
και των παθολογικών αντανακλαστικών που 
συνοδεύουν τις βλάβες του ανώτερου κινητι-
κού νευρώνα. Αυτό το ζήτημα αναλύεται στις 
ενότητες των επιπολής και των παθολογικών 
αντανακλαστικών (βλέπε σελίδα 134). 

Ο έλεγχος των εν τω βάθει τενόντιων αντα-
νακλαστικών χρησιμεύει για την επιβεβαίωση της υποψίας για βλάβη σε περιφερικά νεύρα, 
αλλά ο νευρολογικός έλεγχος δεν μπορεί να αποτελείται από τέτοιες μόνο δοκιμασίες, 
καθώς τα αποτελέσματα επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες. Αν και τα εν τω βάθει 
τενόντια αντανακλαστικά είναι αυτόματες ακούσιες αντιδράσεις, δέχονται επιδράσεις 
αναστολής και ευόδωσης. Για παράδειγμα, σε νεότερους και σε μεγαλύτερους σε ηλικία 
αθλητές η αντανακλαστική δραστηριότητα μπορεί να είναι ελαττωμένη, ενώ τα αντανα-
κλαστικά μπορεί να είναι υπερδραστήρια σε έναν ασθενή που αθλείται. Κάποιοι αθλητές 
διαθέτουν φυσιολογικά ελαττωμένα ή υπερδραστήρια αντανακλαστικά. 

Ο πόνος, προηγούμενα ή αναμενόμενα συμβάντα, η παρακίνηση και η κεντρική κό-
πωση μπορούν να διαμορφώσουν την ένταση του νωτιαίου μυοτατικού αντανακλαστικού 
(Kandel, Schwartz και Jessel 1995, Taylor & et al. 1996). Μετά από μια σύντομη περίοδο 
έντονης δραστηριοποίησης μπορεί να παρατηρηθεί αύξηση της πυροδότησης της μυϊκής 
ατράκτου, κάτι που ενισχύει τα ευοδωτικά ερεθίσματα προς τις ομάδες των κινητικών 
νευρώνων, εφόσον ο μυς διατείνεται πολύ λίγο (Enoka 1994, Nelson και Hutton 1985). 
Η συσσώρευση χημικών κατάλοιπων της αναερόβιας κοπιώδους άσκησης μπορεί επίσης 
να επηρεάσει την αισθητική πληροφόρηση από τον μυ και να μεταβάλει τη διέγερση του 
μυός και την ποσότητα της παραγόμενης δύναμης (Duchateu and Hainaut 1993· Hakkinen 
1994, Johansson, Djupsojobacka και Sjolander 1993). Εξαιτίας της δράσης όλων αυτών 
των παραγόντων καθίσταται προφανές ότι ο έλεγχος των αντανακλαστικών του ασθενή 
γίνεται και στις δυο πλευρές το σώματος με τη σύγκριση μεταξύ υγιούς και τραυματισμέ-
νης πλευράς. 

Από τεχνική άποψη, η εξέταση οποιουδήποτε τένοντα μπορεί να εκλύσει ένα εν τω  
βάθει τενόντιο αντανακλαστικό, αλλά στην πράξη χρησιμοποιούνται συχνά λίγοι μόνο 
τένοντες (βλέπε Πίνακα 8.4). 

Επιπολής αντανακλαστικά
Τα επιπολής αντανακλαστικά εκλύονται από τον ερεθισμό του δέρματος σε περιοχές 
όπου το κεντρικό νευρικό σύστημα (νωτιαίος μυελός) ρυθμίζει την κίνηση. Η εξέταση 
των επιπολής αντανακλαστικών για έλεγχο βλάβης του ανώτερου κινητικού νευρώνα 

Εικόνα 8.2 Χειρισμός Jendrassik.
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μεύει για τον έλεγχο των νωτιαίων νευρολογικών επιπέδων Α5, Α6 και Α7 αντίστοιχα. Η 
εφαρμογή μιας δοκιμασίας κλόνου, όπως έχει περιγραφεί για το αυχενικό πλέγμα (βλέπε 
σελίδα 137), στα κάτω άκρα χρησιμεύει για τον έλεγχο βλάβης στον ανώτερο κινητικό 
νευρώνα. 

Η ακόλουθη λίστα ελέγχου χρησιμεύει ως σύνοψη του ολοκληρωμένου νευρολογικού 
ελέγχου για το αυχενικό και το βραχιόνιο πλέγμα. 

Λίστα ελέγχου για τη νευρολογική εξέταση του άνω άκρου

	Δερμοτόμια
 	Κορυφή κεφαλής (Α1)
 	Κροταφική και ινιακή περιοχή κρανίου (Α2)
 	Οπίσθια επιφάνεια παρειών (Α3)
 	Κορυφή ώμου (Α4)
 	Μέσο δελτοειδή (Α5)
 	Έξω επιφάνεια αντιβραχίου και κερκιδική επιφάνεια χεριού (Α6)
 	Μεσαίο δάκτυλο (Α7)

Εικόνα 8.9 Εξέταση 
μυοτομίων για (α) 
απαγωγή ώμου, (β) 
κάμψη αγκώνα, (γ) 
έκταση αγκώνα, (δ) 
έκταση αντίχειρα και 
(ε) απαγωγή δακτύ-
λων. 

α

β

ε

γ δ
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 	Έσω επιφάνεια αντιβραχίου και ωλένια επιφάνεια χεριού (Α8)
 	Έσω επιφάνεια βραχίονα (Θ1)

	Κατανομή περιφερικής αισθητικότητας
 	Έξω επιφάνεια αντιβραχίου (μυοδερματικό)
 	Ραχιαίο μεσοδακτύλιο διάστημα (κερκιδικό)
 	Κερκιδική επιφάνεια 2ου και 3ου δακτύλου (μέσο)

Εικόνα 8.10 Εξέταση της κινητικότητας για (α) αντί-
θεση αντίχειρα (μέσο νεύρο), (β) απαγωγή πέμπτου δα-
κτύλου (ωλένιο νεύρο) και (γ) έκταση καρπού (κερκιδικό 
νεύρο).

Εικόνα 8.11 Εξέταση εν τω βάθει τενόντιων αντανα-
κλαστικών στον καταφυτικό τένοντα του (α) δικέφαλου 
βραχιόνιου, (β) του βραχιονοκερκιδικού και (γ) του 
τρικέφαλου βραχιόνιου. 

α

β

γ

α

β

γ
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ
Η σπονδυλική στήλη αποτελείται από 33 σπονδύλους: 7 αυχενικούς, 12 θωρακικούς, 5 
οσφυϊκούς, 5  συνοστεωμένους ιερούς και 4 κοκκυγικούς. Ένας τυπικός σπόνδυλος διαθέτει 
ένα σώμα, ένα τόξο με δυο αυχένες και δυο πέταλα, μια ακανθώδη απόφυση, άνω και κάτω 
αρθρικές αποφύσεις και δυο εγκάρσιες αποφύσεις (Εικόνα 11.1α-β). Ο πρώτος (άτλαντας) 
και ο δεύτερος (άξονας) σπόνδυλος έχουν διαφοροποιημένο σχήμα για την κίνηση της κεφα-
λής. Το σπονδυλικό τόξο και σώμα περιβάλλουν το σπονδυλικό τρήμα, οπότε δημιουργείται 
ένας χώρος κατά μήκος ολόκληρης της σπονδυλικής στήλης, γνωστός ως σπονδυλικός 
σωλήνας. Εντός του σωλήνα αυτού βρίσκεται προστατευμένος ο ευαίσθητος νωτιαίος μυ-
ελός. Ένα κάταγμα ή εξάρθρημα σπονδύλου μπορεί να τραυματίσει τον νωτιαίο μυελό και 
να παραλύσει, μερικά ή ολικά, τις δομές που νευρώνονται κάτω από το επίπεδο της βλάβης. 
Κάθε δυο επάλληλοι σπόνδυλοι σχηματίζουν ένα άνοιγμα, γνωστό ως το μεσοσπονδύλιο 
τρήμα. Μέσω αυτών των τρημάτων εκπορεύονται κατά ζεύγη οι νωτιαίες νευρικές ρίζες από 
τον νωτιαίο μυελό για τη νεύρωση του κορμού και των άκρων (Εικόνα 11.2). Μεταξύ των 
σωμάτων κάθε δυο επάλληλων, παρακείμενων σπονδύλων βρίσκεται ο μεσοσπονδύλιος δί-
σκος, ο οποίος αποτελείται εξωτερικά από τον ινώδη δακτύλιο, εντός του οποίου περιέχεται 
ο μαλακός πηκτοειδής πυρήνας (Εικόνα 11.3). Μια προβολή ή κήλη του πηκτοειδή πυρήνα 
ενάντια, ή μέσω του ινώδη δακτυλίου μπορεί να πιέσει μια νωτιαία ρίζα στο σημείο εξόδου 
της στο μεσοσπονδύλιο τρήμα. Η πίεση αυτή προκαλεί την καυσαλγία, την αιμωδία και τη 
μυϊκή αδυναμία και ατροφία, που συχνά σχετίζονται με τη διάρρηξη του μεσοσπονδύλιου 
δίσκου. Αυτού του είδους οι κακώσεις παρατηρούνται συχνότερα στην αυχενική και την 
οσφυϊκή μοίρα, με αντίστοιχη εκδήλωση συμπτωμάτων στα άνω και κάτω άκρα. 

Ο πηκτοειδής 
πυρήνας είναι η 
μαλακή, εσωτε-
ρική ουσία του 
μεσοσπονδύλιου 
δίσκου. 

Εικόνα 11.2 α) Σχηματισμός μεσοσπονδύλιου τρήματος από παρακείμενους σπονδύλους και (β) νωτιαίος μυελός εντός 
του σπονδυλικού σωλήνα και έξοδος των νωτιαίων νευρικών ριζών μέσω των μεσοσπονδύλιων τρημάτων. 

Εικόνα 11.1 Ανατομικά ορόσημα ενός τυπικού σπονδύλου από (α) πλάγια και (β) πρόσθια άποψη. 

Ακανθώδης απόφυση

Αυχένας

Πέταλο
Εγκάρσια απόφυση

Σπονδυλικό 
σώμα

Εγκάρσια απόφυση

Άνω αρθρική 
επιφάνεια

Κάτω αρθρική επιφάνεια

Μεσοσπονδύλιος 
δίσκος

Άνω αρθρική απόφυση

Μεσοσπονδύλιο τρήμα

Αρθρική επιφάνεια κάτω 
αρθρικής απόφυσης

Νωτιαίο 
νεύρο

Νωτιαίος 
μυελός
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Η σπονδυλική στήλη διαθέτει τέσσερα φυσιο-
λογικά κυρτώματα: το αυχενικό, το θωρακικό, το 
οσφυϊκό και το ιερό (Εικόνα 11.4). Αυτά τα κυρτώ-
ματα επαυξάνουν την ικανότητα της σπονδυλικής 
στήλης να δέχεται βάρος. Η κάμψη της κεφαλής 
και του αυχένα στις καταδύσεις και στα παράνο-
μα μαρκαρίσματα με προβολή της κεφαλής στο 
ράγκμπι επιπεδώνουν το αυχενικό κύρτωμα και 
αυξάνουν τις δυνάμεις αξονικής φόρτισης, που 
παράγονται από την επαφή της κορυφής της κε-
φαλής. Αυτός είναι ένας λόγος που οι καταδύσεις 
σε ρηχά νερά και το μαρκάρισμα με προβολή της 
κεφαλής διαθέτουν το δυναμικό για καταστροφι-
κές κακώσεις (κατάγματα και εξαρθρήματα) της 
αυχενικής μοίρας. 

Στις κινήσεις της αυχενικής μοίρας περιλαμ-
βάνονται η κάμψη, η έκταση, η πλάγια κάμψη και 
η στροφή. Οι εξειδικευμένες διαρθρώσεις μεταξύ 
κρανίου και άτλαντα (ατλαντοϊνιακή άρθρωση) 
και άτλαντα και άξονα (ατλαντοαξονική άρθρω-
ση) επιτρέπουν την αξιοσημείωτη κινητικότητα της 
κεφαλής. Η ατλαντοϊνιακή άρθρωση επιτρέπει την 
κάμψη και την έκταση, ενώ η ατλαντοαξονική τη 
στροφή. Το μικρότερο εύρος κίνησης της σπονδυ-
λικής στήλης παρατηρείται στη θωρακική μοίρα, 
κυρίως λόγω της πρόσφυσης των πλευρών στη 
σπονδυλική στήλη. Οι μύες που κινούν την αυχε-
νική μοίρα είναι πολυάριθμοι και περίπλοκοι. Σε 
γενικές γραμμές, οι οπίσθιοι μύες (ορθός και λοξός 
κεφαλικός, μήκιστος, σπληνιοειδής, ημιακανθώ-
δης, λαγονοπλευρικός,  ακανθώδης,  πολυσχιδείς 
και στροφείς) ενεργούν για έκταση, στροφή και 
πλάγια κάμψη της αυχενικής μοίρας και του κρα-
νίου. Ο τραπεζοειδής μυς βοηθά στην έκταση και 
τη στροφή του κρανίου. Ο στερνοκλειδομαστο-
ειδής μυς παράγει κάμψη και πλάγια κάμψη στη 
σύστοιχη πλευρά και στροφή προς την αντίθετη 
πλευρά. 

Οι νωτιαίες νευρικές ρίζες του βραχιόνιου πλέγ-
ματος εκπορεύονται από το επίπεδο του πέμπτου 

Εικόνα 11.3 Πηκτοειδής πυρήνας και ινώδης δακτύλιος. 

Πρόσθια

Πηκτοειδής πυρήνας

Ινώδης δακτύλιος

Οπίσθια

Εικόνα 11.4 Φυσιολογικά κυρτώματα της σπονδυλικής στήλης. 

Πρόσθια κυρτό

Σπονδυλική 
στήλη

Αυχενικό (7)

Σώμα

Πρόσθια κοίλο

Θωρακικό 
(12)

Οσφυϊκό (5)

Πρόσθια κυρτό

Πρόσθια κοίλο
Ιερό (5)

Κόκκυγας (4)Πλάγια άποψη
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σημείο διάνοιξης επείγουσας τραχειοστομίας. Άλλες δομές προς ψηλάφηση είναι η κατά-
φυση του στερνοκλειδομαστοειδή μυός, οι σκαληνοί μύες, η πρώτη πλευρά, τα πρόσθια 
λεμφογάγγλια και οι καρωτιδικές αρτηρίες. Οι σκαληνοί μύες, που βρίσκονται επί τα έξω 
του στερνοκλειδομαστοειδή και πάνω από την κλείδα, είναι συχνά ευαίσθητοι κατά την 
ψηλάφηση σε άτομα με προβολή της κεφαλής. Τα λεμφογάγγλια ψηλαφούνται μόνο αν 
είναι διογκωμένα. 

Εύρος τροχιάς της κίνησης
Ο έλεγχος του εύρους τροχιάς της κίνησης περιλαμβάνει την εξέταση του ενεργητικού 
και του παθητικού εύρους τροχιάς και τη γωνιομέτρηση. 

Ενεργητικό εύρος τροχιάς της κίνησης
Όλες οι κινήσεις της αυχενικής μοίρας πρέπει να εκτελούνται στο πλήρες ενεργητικό 
εύρος τροχιάς της κίνησης. Καθώς ο ασθενής εκτελεί τις κινήσεις δεν πρέπει να υπάρχει 

Εικόνα 11.15  Εύρος τροχιάς στην αυχενική μοίρα: (α) κάμψη, (β) έκταση, (γ) 
πλάγια κάμψη και (δ) στροφή.

α β

γ δ
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δισταγμός. Ο εξεταστής παρατηρεί για αλλαγές της έκφρασης του προσώπου του ασθενή, 
που αποτελούν ένδειξη για πόνο ή δυσκολία κατά την κίνηση. Η πλήρης κάμψη της αυ-
χενικής μοίρας σημαίνει ότι το σαγόνι έρχεται σε επαφή με τον θώρακα (Εικόνα 11.15α). 
Κατά την πλήρη έκταση τα μάτια κοιτάζουν ευθεία πάνω προς το ταβάνι και δημιουργείται 
μια κατακόρυφη γραμμή από το σαγόνι προς τον λαιμό (Εικόνα 11.15β). Κατά την πλήρη 
πλάγια κάμψη σχηματίζεται μια γωνία 45ο μεταξύ της κατακόρυφου και της γραμμής που 
διέρχεται από τη μύτη και το κέντρο του σαγονιού για τη δεξιά και αριστερή πλάγια κάμψη 
(Εικόνα 11.15γ). Κατά την πλήρη στροφή το σαγόνι ευθυγραμμίζεται σχεδόν με το ακρώμιο 
(Εικόνα 11.15δ). Ο εξεταστής παρατηρεί την κάμψη και την πλάγια κάμψη της αυχενικής 
μοίρας από πίσω για τον έλεγχο της κινητικότητας της σπονδυλικής στήλης. Κατά την 
εκτέλεση των κινήσεων αυτών πρέπει να εμφανίζεται μια ομοιόμορφη στρογγυλότητα 
στην αυχενική μοίρα. Αν αυτή εμφανίζεται επίπεδη σε κάποια θέση, μπορεί να υπάρχει 
περιορισμός λόγω μυϊκού σπασμού ή κλείδωμα των αποφυσιακών αρθρώσεων. 

Παθητικό εύρος τροχιάς της κίνησης
Ο έλεγχος του παθητικού εύρους τροχιάς της κίνησης γίνεται αφού 
ο ασθενής ολοκληρώσει όλες τις ενεργητικές κινήσεις και τον αντί-
στοιχο έλεγχο. Αν ο ασθενής δεν νιώσει πόνο κατά την ενεργητική 
κίνηση, μετά από κάθε ενεργητική κίνηση εκτελείται μια ήπια, αλλά 
στο πλήρες εύρος τροχιάς, παθητική κίνηση. Για παράδειγμα, αφού 
ο ασθενής κάμψει πλήρως τον αυχένα του, ο εξεταστής τον ρωτάει 
αν η κίνηση του προκάλεσε πόνο. Αν απαντήσει όχι, εφαρμόζεται 
δύναμη στην κορυφή της κεφαλής για την περαιτέρω κάμψη του 
αυχένα. Ο εξεταστής ρωτάει τον ασθενή αν νιώθει τότε πόνο, ενώ 
παράλληλα εξετάζει την τελική αίσθηση της κίνησης. Πριν από 
την εφαρμογή της παθητικής κίνησης ελέγχει αν υπάρχει κάποιο 
εξόγκωμα στην άνω αυχενική μοίρα κατά την κάμψη του αυχένα. Αν 
υπάρχει, δεν πρέπει να εφαρμοστεί πίεση για την παθητική κίνηση, 
καθώς το εξόγκωμα αυτό μπορεί να είναι ένδειξη για υπεξάρθρημα 
του άτλαντα (Εικόνα 11.16). Στην περίπτωση αυτή τερματίζεται η 
εξέταση και ο ασθενής παραπέμπεται για ιατρική εξέταση. 

Γωνιομέτρηση του εύρους τροχιάς  
της κίνησης
Η αντικειμενική μέτρηση των ενεργητικών κινήσεων είναι πιο εύκολη με μια μετροταινία. 
Η διαδικασία περιγράφεται στον Πίνακα 11.1 και απεικονίζεται στις Εικόνες 11.17α-δ. 
Σε κάθε περίπτωση, όμως, η μέτρηση του εύρους τροχιάς στον αυχένα μπορεί να γίνει το 
ίδιο καλά και με ένα γωνιόμετρο ή κλισιόμετρο. Είναι σκόπιμο, πάντως, για τον εξεταστή 
να χρησιμοποιεί μια μέθοδο μέτρησης και να εξασκηθεί καλά σε αυτή. Κατά την εξέταση 
των κινήσεων αυτών, ο ασθενής κάθεται με καλή υποστήριξη στην πλάτη. Ο εξεταστής 
προσέχει για αντισταθμιστικές κινήσεις, όπως είναι η προβολή του σαγονιού (κάμψη), η 
ανύψωση του ώμου προς το αυτί (πλάγια κάμψη) και η έκταση της πλάτης (έκταση). 

Μυϊκή δύναμη  
Ο έλεγχος της ισομετρικής δύναμης για την κάμψη, την έκταση, την πλάγια κάμψη και τη 
στροφή στην αυχενική μοίρα γίνεται με την προβολή αντίστασης στην κεφαλή (Πίνακας 
11.2). 

Για τον έλεγχο της κάμψης το χέρι που προβάλλει αντίσταση τοποθετείται στο μέτωπο 
(Εικόνα 11.18 α), για την έκταση στην οπίσθια επιφάνεια της κεφαλής (Εικόνα 11.18β), για 
την πλάγια κάμψη στο πλάι της κεφαλής, ενώ το χέρι που σταθεροποιεί στον αντίθετο ώμο 
(καθιστή θέση ασθενή) ή στον σύστοιχο (ασθενής σε πλάγια κατάκλιση) (Εικόνα 11.18γ). 
Τα χέρια του εξεταστή τοποθετούνται στο πλάι του μετώπου ή των παρειών, όχι όμως στο 
σαγόνι, καθώς μπορεί να επιδεινωθεί η τυχόν δυσλειτουργία της κροταφογναθικής άρ-
θρωσης. Τέλος, για τον έλεγχο της μυϊκής δύναμης της στροφής ο εξεταστής προβάλλει 

Εικόνα 11.16 Υπεξάρθρημα του άτλαντα.
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