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9 Εισαγωγή
Ως κινητικότητα ορίζεται το εύρος κίνησης µιας άρθρωσης ή µιας σειράς αρθρώσεων [1]. Το εύρος κίνησης
µιας άρθρωσης εξαρτάται από τη δυνατότητα επιµήκυνσης των µυϊκών και των συνδετικών ιστών που
περιβάλλουν την άρθρωση, διατηρώντας την αρχική τους δοµή.
Ως στατική κινητικότητα ορίζεται το συνολικό εύρος της κίνησης µιας άρθρωσης το οποίο µπορεί να
επιτευχθεί και ακολούθως να διατηρηθεί για κάποιο χρονικό διάστηµα, χωρίς παράλληλα να υπάρχει κίνηση
στην άρθρωση [2]. Το εύρος της κίνησης µπορεί να επιτευχθεί είτε ενεργητικά, όταν ο ίδιος ο ασκούµενος
κινεί την άρθρωση ή τµήµα του σώµατός του, ή παθητικά, όταν το τµήµα του σώµατος κινείται µε εξωτερική
παρέµβαση. Ως δυναµική κινητικότητα ορίζεται το εύρος κίνησης που µπορεί να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια
ενεργητικής κίνησης και περιλαµβάνει µυϊκή σύσπαση Αν και υπάρχουν µελέτες που αναδεικνύουν κάποια
σχέση µεταξύ της στατικής και της δυναµικής κινητικότητας [4, 5], περαιτέρω διερεύνηση απαιτείται
προκειµένου να επιβεβαιωθεί η συσχέτισή τους αλλά και η συνεισφορά τους στη συνολική κινητικότητα. Η
αξιολόγηση της κινητικότητας είναι ευρέως διαδεδοµένη και χρησιµοποιείται τόσο για ιατρικούς και
αθλητικούς σκοπούς όσο και για τη βελτίωση της καθηµερινότητας του ατόµου.
H κινητικότητα στους αθλητές είναι ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς αποτελεί βασική προϋπόθεση για
την ορθή εκτέλεση των τεχνικών δεξιοτήτων που απαιτούνται σε κάθε άθληµα. H κινητικότητα δε στους
αθλητές υψηλού επιπέδου είναι µείζονος σηµασίας, αφού η λανθασµένη εκτέλεση τεχνικών δεξιοτήτων, πέρα
από την κακή αθλητική απόδοση, συνδέεται και µε σοβαρούς αρθρικούς τραυµατισµούς, όπως αρθρικά
διαστρέµµατα και κατάγµατα οστών. Οι τραυµατισµοί αυτοί απαιτούν µακρόχρονη αποκατάσταση και σε
πολλές περιπτώσεις αυτή δεν είναι πλήρης, γεγονός που οδηγεί τους αθλητές στην εγκατάλειψη του
πρωταθλητισµού. Προκειµένου, πρωτίστως, να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη συµµετοχή του αθλητή στην
προπονητική διαδικασία, απαιτείται η αξιολόγηση της κινητικότητας των αρθρώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια
της σταδιοδροµίας των αθλητών υψηλού επιπέδου, ακόµη και κατά τις αναπτυξιακές τους φάσεις. Δεδοµένου
ότι η κινητικότητα των αρθρώσεων αποτελεί θεµέλιο λίθο για την επίτευξη υψηλών αθλητικών επιδόσεων
αλλά και για την ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων τραυµατισµού, πολλοί προπονητές και ειδικοί στη
βελτίωση της φυσικής κατάστασης έχουν καθιερώσει την τακτική µέτρηση και αξιολόγησή της.
Είναι γνωστό ότι η περιορισµένη κινητικότητα µειώνει το διαθέσιµο εύρος κίνησης [6]. Το
περιορισµένο διαθέσιµο εύρος κίνησης µπορεί να επιδράσει αρνητικά στην ταχύτητα και στην αντοχή του
αθλητή, καθώς, µε δεδοµένη την προβαλλόµενη µυϊκή αντίσταση, η συνολική επιβάρυνση κατά την εκτέλεση
των αντίστοιχων κινήσεων αυξάνεται [7]. Η ειδικά σχεδιασµένη προπόνηση κινητικότητας έχει αποδειχθεί ότι
βελτιώνει το εύρος κίνησης µιας άρθρωσης. Ωστόσο, η υπέρµετρη κινητικότητα µπορεί να είναι επιβλαβής
για την απόδοση ενός αθλητή, καθώς συνοδεύεται από χαλαρότητα και αστάθεια στις αρθρώσεις και µπορεί
να αυξήσει τις πιθανότητες τραυµατισµού, σε συνδυασµό µε την έλλειψη επαρκούς µυϊκού ελέγχου των
αρθρώσεων [3]. Τα παρεµβατικά προγράµµατα που στοχεύουν στη βελτίωση της κινητικότητας των αθλητών
υψηλού επιπέδου θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους τις ειδικές απαιτήσεις του κάθε αθλήµατος. Η
βελτίωση της κινητικότητας σε υψηλότερο επίπεδο από το απαιτούµενο δεν µπορεί να βελτιώσει την
αθλητική απόδοση [8], αντίθετα, µπορεί να οδηγήσει σε αρθρική αστάθεια, αυξάνοντας τις πιθανότητες
τραυµατισµού.

9.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την κινητικότητα µιας άρθρωσης
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την κινητικότητα µιας άρθρωσης µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρεις
κατηγορίες: τους γενικούς, τους αρθρικούς και τους µυϊκούς [9]. Αυτοί παρουσιάζονται συνοπτικά στον
πίνακα 9.1.
Γενικοί Παράγοντες
Ηλικία
Φύλο
Σωµατότυπος
Φυσική κατάσταση / σωµατική
ευρωστία
Σωµατική δραστηριότητα
Σωµατικό Λίπος
Θερµοκρασία περιβάλλοντος
Ιατρικό ιστορικό
Γενετικοί παράγοντες
Ψυχολογική πίεση

Αρθρικοί Παράγοντες

Μυϊκοί Παράγοντες

Δοµή αρθρικών επιφανειών
Δοµή του αρθρικού χόνδρου
Αρθρικοί σύνδεσµοι
Αρθρικό υγρό

Μήκος µυών και τενόντων
Ινώδης συνδετικός ιστός
Ελαστικός συνδετικός ιστός
Ενδοµυϊκή περιεκτικότητα σε λίπος

Πίνακας 9.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την αρθρική κινητικότητα.

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι βασικότεροι παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν το εύρος
κίνησης µιας άρθρωσης.

9.1.1 Ηλικία
Πολλές µελέτες έχουν εξετάσει την επίδραση της ηλικίας στο εύρος κίνησης των αρθρώσεων των άκρων και
της σπονδυλικής στήλης. Οι µελέτες αυτές συµφωνούν στο ότι το εύρος κίνησης των αρθρώσεων παιδιών
ηλικίας µέχρι δύο ετών µειώνεται όσο µεγαλώνει η ηλικία τους. Οι αλλαγές αυτές εξαρτώνται από την
άρθρωση και την κίνησή της, ενώ φαίνεται να είναι ανεξάρτητες από το φύλο. Οι νεαρότερες ηλικιακές
οµάδες εµφανίζουν, σε σχέση µε τους ενήλικες, µεγαλύτερη κάµψη, απαγωγή και έξω στροφή της άρθρωσης
του ισχίου καθώς και ραχιαία κάµψη της ποδοκνηµικής. Οι ηλικιακές αυτές οµάδες θεωρείται φυσιολογικό να
παρουσιάζουν περιορισµούς στην έκταση του ισχίου, στην έκταση του γόνατος και στην πελµατιαία κάµψη
της ποδοκνηµικής. Οι µέσες τιµές κινητικότητας αυτών των ηλικιακών οµάδων διαφέρουν σηµαντικά από τις
αντίστοιχες τιµές των ενηλίκων (5). Οι περισσότεροι ερευνητές συµφωνούν ότι οι γηραιότεροι ενήλικες έχουν
µικρότερο εύρος κίνησης στις αρθρώσεις των άκρων τους απ’ ό,τι έχουν οι νεαρότεροι ενήλικες. Οι αλλαγές
στο εύρος κίνησης που επέρχονται µε την ηλικία αφορούν ειδικά την κάθε άρθρωση και την κίνηση που αυτή
πραγµατοποιεί και διαφοροποιούνται πιθανώς και σε σχέση µε το φύλο [10-12].

9.1.2 Το φύλο
Οι επιδράσεις του φύλου στο εύρος κίνησης των άκρων και της σπονδυλικής στήλης φαίνεται, επίσης, να εξαρτώνται
από την άρθρωση και την κίνηση αυτής. Αναφέρεται ότι οι γυναίκες έχουν ελαφρώς µεγαλύτερο εύρος κίνησης σε
σύγκριση µε τους άνδρες. Γενικά, οι διαφορές λόγω φύλου φαίνεται να είναι πιο ισχυρές στους ενήλικες απ’ ό,τι στα
παιδιά.

9.1.3 Σωµατότυπος
Άτοµα υπερµεγέθη, είτε λόγω αυξηµένης µυϊκής είτε λιπώδους µάζας, πιθανώς να εµφανίζουν µικρότερο
εύρος κίνησης, επειδή παρακείµενα µέλη του σώµατος που λαµβάνουν µέρος στη µέτρηση του εύρους
κίνησης συµπλησιάζουν και έρχονται σε επαφή µεταξύ τους νωρίτερα σε σχέση µε τα άτοµα που έχουν
µικρότερο όγκο σώµατος. Αυτό δεν σηµαίνει ότι απαραίτητα όλα τα άτοµα που έχουν αυξηµένο όγκο
σώµατος παρουσιάζουν και χαµηλές επιδόσεις στην κινητικότητα των αρθρώσεων. Τέτοια άτοµα, που

ωστόσο συστηµατικά ακολουθούν ένα πρόγραµµα διατάσεων, παρουσιάζουν ικανοποιητικές επιδόσεις
κινητικότητας.

9.1.4 Προθέρµανση
Έχει βρεθεί ότι ο συνδυασµός ενεργητικής προθέρµανσης και στατικών διατάσεων είναι πιο αποτελεσµατικός
από τη µεµονωµένη χρήση των στατικών διατάσεων στην αύξηση του µήκους των οπίσθιων µηριαίων µυών
[13, 14]. Ωστόσο, αν και οι ενεργητικές ασκήσεις προθέρµανσης, όπως για παράδειγµα το περπάτηµα και το
τρέξιµο, αυξάνουν τη θερµοκρασία των µυών και µειώνουν τη σκληρότητά τους, από µόνη της η
προθέρµανση δεν αυξάνει το εύρος κίνησης [13, 14].

9.1.5 Σωµατική δραστηριότητα
Η σωµατική δραστηριότητα είναι πιο σηµαντικός παράγοντας επίδρασης στην αρθρική κινητικότητα από ό,τι
είναι η ηλικία, το φύλο και ο σωµατότυπος [15, 16]. Επίσης, είναι γνωστό ότι η έλλειψη σωµατικής
δραστηριότητας είναι η κύρια αιτία της περιορισµένης κινητικότητας των αρθρώσεων. Βιβλιογραφικά
τεκµηριώνεται ότι τα σωµατικά αδρανή άτοµα τείνουν να έχουν µειωµένη κινητικότητα αρθρώσεων σε σχέση
µε τα σωµατικά δραστήρια άτοµα [17] και ότι η άσκηση γενικότερα βελτιώνει την αρθρική κινητικότητα [18,
19]. Ειδικότερα, η έλλειψη σωµατικής δραστηριότητας οδηγεί στη ρίκνωση των µαλακών ιστών, όπως των
µυών και των συνδετικών ιστών, που µε τη σειρά της περιορίζει την αρθρική κινητικότητα. Αντίθετα, η
τακτική σωµατική δραστηριότητα µπορεί να περιορίσει το φαινόµενο της ρίκνωσης των ιστών.

9.1.6 Αρθρικοί και µυϊκοί παράγοντες
Η σκληρότητα των µαλακών ιστών, όπως είναι οι µύες, οι τένοντες και οι σύνδεσµοι, είναι ο κύριος
περιοριστικός παράγοντας τόσο της στατικής όσο και της δυναµικής κινητικότητας. Οι Johns & Wright [20]
προσδιόρισαν τη σχετική συνεισφορά των µαλακών ιστών στη συνολική αντίσταση που προβάλλουν στην
άρθρωση κατά την κίνησή της:
• Αρθρικός Θύλακος: 47%
• Ο µυς και η περιτονία του: 41%
• Τένοντες και σύνδεσµοι: 10%
• Δέρµα: 2%

Ο αρθρικός θύλακος και οι σύνδεσµοι αποτελούνται κυρίως από κολλαγόνο, το οποίο αποτελεί µια
µορφή ανελαστικού συνδετικού ιστού. Ωστόσο, ο σκελετικός µυς και η περιτονία του αποτελούν µορφές
ελαστικού ιστού.

9.2 Δοκιµασίες µέτρησης της κινητικότητας
Ο σχεδιασµός ενός προγράµµατος προπόνησης των αθλητών απαιτεί έγκυρες και αξιόπιστες µετρήσεις της
αρθρικής κινητικότητας. Η παραγωγή έγκυρων και αξιόπιστων αποτελεσµάτων προϋποθέτει τον έλεγχο
αρκετών παραγόντων, όπως την εγκυρότητα και αξιοπιστία των δοκιµασιών και του χρησιµοποιούµενου
εξοπλισµού καθώς και την κατάλληλη προετοιµασία του εξεταζοµένου.

9.2.1 Εγκυρότητα δοκιµασίας
Ως εγκυρότητα µιας δοκιµασίας ορίζεται η ικανότητα της δοκιµασίας να µετρά αυτό που θεωρείται ότι µετρά.

9.2.2 Αξιοπιστία δοκιµασίας

Ως αξιοπιστία µιας δοκιµασίας ορίζεται η ικανότητα της δοκιµασίας να αναπαράγει τα ίδια αποτελέσµατα σε
διαφορετικές µετρήσεις, όταν αυτές πραγµατοποιούνται κάτω από τις ίδιες συνθήκες.

9.2.3 Προετοιµασία του εξεταζοµένου
Τα παρακάτω, τα οποία αφορούν την προετοιµασία του εξεταζοµένου, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όταν
πρόκειται να πραγµατοποιηθεί µια µέτρηση κινητικότητας:
• Θα πρέπει να εφαρµόζεται ένα τυποποιηµένο πρόγραµµα προθέρµανσης ενεργητικής άσκησης σε συνδυασµό µε
στατικές διατάσεις.
• Θα πρέπει να ενηµερώνεται ο αθλητής σχετικά µε τον σκοπό της µέτρησης και τον τρόπο εκτέλεσης της
δοκιµασίας και να εξοικειώνεται µε αυτήν.
• Ο εξεταζόµενος θα πρέπει να ελεγχθεί για παρουσία τραυµατισµού, καθώς αυτό θα µπορούσε να οδηγήσει σε
επιδείνωσή του ή να επηρεάσει τη µέτρηση.
• Ο εξεταζόµενος θα πρέπει να φορά ελαφρύ ρουχισµό, ελαχιστοποιώντας την επίδραση του τελευταίου στη
δοκιµασία.
• Προτείνεται να γίνονται τουλάχιστον τρεις µετρήσεις και να καταγράφεται η καλύτερη επίδοση.

9.2.4 Ζητήµατα εξοπλισµού και συνθηκών µέτρησης
Τα παρακάτω, τα οποία αφορούν τον εξοπλισµό και τις συνθήκες µέτρησης, θα πρέπει επίσης να λαµβάνονται
υπόψη όταν πρόκειται να πραγµατοποιηθεί µια µέτρηση κινητικότητας:
• Οι δοκιµασίες που θα επιλεγούν πρέπει να είναι σχετικές µε το συγκεκριµένο άθληµα.
• Ο εξεταστής θα πρέπει να είναι έµπειρος, ειδικά εάν πρόκειται για επαναµέτρηση ή σύγκριση αποτελεσµάτων.
• Ο εξοπλισµός θα πρέπει να ελέγχεται πριν τη µέτρηση και να επιβεβαιώνεται η βαθµονόµησή του.
• Για την καλύτερη καθοδήγηση της προπονητικής διαδικασίας, οι δοκιµασίες θα πρέπει να επαναλαµβάνονται σε
κατάλληλα χρονικά διαστήµατα (π.χ. πριν την προετοιµασία, µετά την προετοιµασία, στο µέσο της αγωνιστικής
περιόδου, στο τέλος της ή ύστερα από αλλαγή του προπονητικού προγράµµατος).
• Όταν χρονικά δεν είναι εφικτό να µετρηθούν και οι δύο πλευρές του σώµατος, προτείνεται η µέτρηση της µιας
πλευράς, αλλά σε όλες τις επαναµετρήσεις θα πρέπει να µετράται η ίδια πλευρά.

Για τη µέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων έχουν σχεδιαστεί και εφαρµοστεί άµεσες και έµµεσες
δοκιµασίες. Όλες οι δέσµες δοκιµασιών αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης εµπεριέχουν µία τουλάχιστον
δοκιµασία µέτρησης της κινητικότητας των αρθρώσεων. Οι έµµεσες δοκιµασίες, που αναφέρονται και ως
δοκιµασίες πεδίου, είναι απλές στην εφαρµογή τους, δεν απαιτούν ιδιαίτερο και ακριβό εξοπλισµό και έχουν
χρησιµοποιηθεί ευρέως για την αξιολόγηση της κινητικότητας αρθρώσεων, όπως του κορµού και του ισχίου.
Παρ’ όλα αυτά, δεν υπάρχουν έγκυρες δοκιµασίες για τη µέτρηση της συνολικής κινητικότητας ενός ατόµου,
δεδοµένου ότι η κινητικότητα αναφέρεται ειδικότερα σε συγκεκριµένη άρθρωση (/εις) και στους ιστούς που
την περιβάλλουν [21]. Γι’ αυτόν τον λόγο, προκειµένου να αξιολογηθεί η κινητικότητα ενός αθλητή θα
πρέπει να επιλεγούν αρκετές διαφορετικές δοκιµασίες [15, 22]. Οι άµεσες δοκιµασίες, οι οποίες µετρούν το
εύρος της κίνησης σε µοίρες, είναι προτιµότερες σε σχέση µε τις έµµεσες δοκιµασίες, που µετρούν την
αρθρική κινητικότητα σε γραµµικές µονάδες, καθώς οι πρώτες είναι πιο χρήσιµες [3].

9.3 Άµεσες δοκιµασίες
Οι άµεσες δοκιµασίες µέτρησης της κινητικότητας βασίζονται στη µέτρηση γωνιακών µετατοπίσεων των
οστών µιας άρθρωσης ή στη µέτρηση της απόστασης ενός µέλους του σώµατος από κάποιο εξωτερικό σηµείο
αναφοράς. Όπως αναφέρθηκε, ως µονάδα µέτρησης χρησιµοποιούνται οι µοίρες. Οι άµεσες δοκιµασίες
µέτρησης συστήνονται προς χρήση διότι δεν επηρεάζονται από τις αναλογίες των µελών του σώµατος και οι
συγκρίσεις µεταξύ εξεταζοµένων αλλά και µεταξύ των επαναµετρήσεων του ίδιου εξεταζοµένου µπορούν να
πραγµατοποιηθούν χωρίς προβλήµατα. Μερικές από τις πιο σηµαντικές άµεσες δοκιµασίες είναι η
γωνιοµετρία, η ακτινογραφία, η ψηφιακή ανάλυση της κίνησης και η φωτογραφία. Έχει επιβεβαιωθεί ότι η

ακτινογραφία είναι η πιο αξιόπιστη και έγκυρη µέθοδος µέτρησης της κινητικότητας, αλλά έχει περιορισµένη
εφαρµογή λόγω των κινδύνων από τη χρήση της ακτινοβολίας.

9.3.1 Όργανα µέτρησης
Για τη µέτρηση του εύρους κίνησης µιας άρθρωσης χρησιµοποιείται ποικιλία οργάνων. Τα όργανα αυτά
µπορεί να είναι από απλές χαράξεις στο χαρτί ή η ταινία µέτρησης έως τα ηλεκτρογωνιόµετρα και τα
συστήµατα ανάλυσης της κίνησης. Ο εξεταστής µπορεί να επιλέξει να χρησιµοποιήσει ένα συγκεκριµένο
όργανο µε βάση τον σκοπό της µέτρησης (κλινικό ή ερευνητικό), την κίνηση που αξιολογείται, την ακρίβεια
του οργάνου, το µέγεθος, τη διαθεσιµότητα, το κόστος ή την ευκολία χρήσης του.
9.3.1.1 Τυπικό γωνιόµετρο (Universal goniometer)
Το κοινό γωνιόµετρο αποτελείται από ένα µοιρογνωµόνιο 180ο ή 360ο, µε άξονα ο οποίος ενώνει δύο
βραχίονες. Ο ένας βραχίονας είναι σταθερός και προσαρµοσµένος στη θέση «µηδέν» και ο άλλος µπορεί να
κινείται γύρω από τον άξονα του µοιρογνωµόνιου. Το µέγεθος του γωνιόµετρου που πρόκειται να
χρησιµοποιηθεί ορίζεται από το µέγεθος της άρθρωσης που αξιολογείται. Μεγαλύτερα γωνιόµετρα
χρησιµοποιούνται συνήθως για τη µέτρηση του εύρους κίνησης σε µεγάλες αρθρώσεις.
Ο βαθµός αξιοπιστίας του γωνιόµετρου ποικίλει ανάλογα µε την άρθρωση και την κίνηση που
αξιολογείται. Ωστόσο, έχει βρεθεί ότι ο βαθµός αυτός κυµαίνεται από «καλός» ως «εξαιρετικός» [23-25].
Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι η αξιοπιστία του οργάνου είναι υψηλότερη όταν οι µετρήσεις γίνονται από τον ίδιο
εξεταστή συγκριτικά µε τις µετρήσεις που γίνονται από διαφορετικό εξεταστή [25-27].
Συµπερασµατικά, το εύρος κίνησης µιας άρθρωσης µπορεί να µετρηθεί αξιόπιστα µε τη χρήση ενός
τυπικού γωνιόµετρου, αρκεί οι επαναλαµβανόµενες µετρήσεις να εκτελούνται από τον ίδιο εξεταστή,
χρησιµοποιώντας ένα «σταθερό, τυποποιηµένο πρωτόκολλο µέτρησης» [28].
9.3.1.2 Τυπικό Κλισιόµετρο (Standard Inclinometer)
Το κλισιόµετρο είναι ένας άλλος τύπος γωνιόµετρου που λειτουργεί µε την έλξη της βαρύτητας. Αποτελείται
από ένα µοιρογνωµόνιο 360ο µε έναν σταθµισµένο δείκτη στο κέντρο του. Το όργανο αυτό περιγράφηκε για
πρώτη φορά από τους Fox & Breemen [29] το 1934.
9.3.1.3 Ευκαµψιόµετρο του Leighton (Leighton flexometer)
Το ευκαµψιόµετρο του Leighton, σύµφωνα µε τον δηµιουργό του [30], αποτελείται από ένα σταθµισµένο
καντράν 360° και από έναν σταθµισµένο δείκτη, τοποθετηµένα σε µία θήκη. Το καντράν και ο δείκτης
λειτουργούν ανεξάρτητα, µε το καθένα να ελέγχεται από τη βαρύτητα. Η µέτρηση του εύρους κίνησης γίνεται
µε τη βοήθεια της βαρυτικής έλξης στο καντράν και στον δείκτη. Η αξιοπιστία του οργάνου φέρεται να είναι
υψηλή (r=0.86-0.996) [15, 30].
9.3.1.4 Ηλεκτρογωνιόµετρο
Το ηλεκτρογωνιόµετρο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από τους Karpovich & Karpovich [31] το 1959 [31].
Αποτελείται από δύο βραχίονες παρόµοιους µε αυτούς του τυπικού γωνιόµετρου, οι οποίοι είναι
τοποθετηµένοι ο ένας στο εγγύς οστό της άρθρωσης που αξιολογείται και ο άλλος στο περιφερικό. Ένα
ποτενσιόµετρο είναι συνδεδεµένο µε τους δύο βραχίονες. Αλλαγές στη γωνία της άρθρωσης προκαλούν
µεταβολές στην τάση που καταγράφεται από το ποτενσιόµετρο, η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως δείκτης
µεταβολής του εύρους κίνησης της άρθρωσης. Ποτενσιόµετρα που µετρούν τη γωνιακή µετατόπιση µαζί µε
µετρητές τάσης και ισοκινητικά δυναµόµετρα έχουν ενσωµατωθεί σε συσκευές που µετρούν τη ροπή
αντίστασης. Τα ηλεκτρογωνιόµετρα είναι ακριβά, ενώ η βαθµονόµηση και η τοποθέτησή τους στον
εξεταζόµενο είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα.

9.3.2 Μέτρηση µε τυπικό γωνιόµετρο
Σκοπός: Η µέτρηση του εύρους κίνησης µιας άρθρωσης
Περιγραφή µέτρησης µε γωνιόµετρο:
• Τοποθέτηση του οργάνου: Προτείνεται το γωνιόµετρο να τοποθετείται στο πλάι της άρθρωσης, αλλά µπορεί να
τοποθετηθεί και πάνω στην άρθρωση µε κάποιους περιορισµούς.
• Τοποθέτηση άξονα: Ο άξονας του γωνιόµετρου τοποθετείται αντίστοιχα προς τον άξονα περιστροφής της
άρθρωσης. Μια ορισµένη οστική προεξοχή µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως σηµείο αναφοράς αντιπροσωπεύοντας
τον άξονα περιστροφής, ακόµη και αν αυτή δεν αντιπροσωπεύει την ακριβή θέση του άξονα περιστροφής σε όλο
το εύρος της κίνησης.
• Σταθερός βραχίονας: Ο σταθερός βραχίονας του γωνιόµετρου τοποθετείται παράλληλα προς τον επιµήκη άξονα
του σταθερού µέλους της άρθρωσης.
• Κινητός βραχίονας: Ο κινητός βραχίονας του γωνιόµετρου τοποθετείται παράλληλα προς τον επιµήκη άξονα του
κινούµενου µέλους της άρθρωσης.
•

9.3.3 Μέτρηση µε το Leighton flexometer
Σκοπός: Η µέτρηση του εύρους κίνησης µιας άρθρωσης.
Περιγραφή: Ο εξεταστής προσαρτά στέρεα το όργανο στο προς εξέταση µέλος δένοντάς το µε το
ενσωµατωµένο λουρί του και κλειδώνει το καντράν στη θέση «µηδέν» στο ένα ακραίο σηµείο του εύρους
κίνησης. Στη συνέχεια, ο εξεταζόµενος εκτελεί την κίνηση και κλειδώνει τον δείκτη στο άλλο ακραίο σηµείο
του εύρους κίνησης. Η γωνία που διέγραψε το µέλος διαβάζεται κατευθείαν στο καντράν.
Αξιολόγηση: Καταγράφεται το εύρος κίνησης σε µοίρες.
Σηµεία Προσοχής: Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην τοποθέτηση του οργάνου.

9.3.4 Μέτρηση µε τυπικό κλισιόµετρο
Σκοπός: Η µέτρηση του εύρους κίνησης µιας άρθρωσης.
Περιγραφή: Αρχικά, ο εξεταστής τοποθετεί το όργανο στο περιφερικό µέλος της προς εξέταση
άρθρωσης. Το όργανο είναι πιο εύκολο στη χρήση του από ό,τι είναι το τυπικό γωνιόµετρο και το
ευκαµψιόµετρο, διότι συγκρατείται από τον εξεταστή στο κινούµενο µέλος κατά τη διάρκεια της µέτρησης
και δεν είναι απαραίτητο να τοποθετηθεί σε συγκεκριµένο σηµείο. Επίσης, προτείνεται για τη µέτρηση
ειδικότερα της κινητικότητας της σπονδυλικής στήλης η χρήση της τεχνικής των δύο κλισιοµέτρων.
Αξιολόγηση: Καταγράφεται, σε µοίρες, η γωνία που σχηµατίζεται µεταξύ της τελικής θέσης του
κινούµενου µέλους και της γραµµής της βαρύτητας.
Σηµεία Προσοχής: Σε µετρήσεις που εκτελείται προσαγωγή-απαγωγή ή κάµψη-έκταση µελών του
σώµατος υπεισέρχεται η επίδραση της βαρύτητας, η οποία σε κάποιες µετρήσεις λειτουργεί βοηθητικά, άρα
επιτυγχάνεται µεγαλύτερο εύρος κίνησης, ενώ σε άλλες λειτουργεί ως αντίσταση, παράγοντας µειωµένες
επιδόσεις. Επιπλέον, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην καταγραφή τυχόν κίνησης υπερέκτασης
της εξεταζόµενης άρθρωσης.

9.4 Έµµεσες δοκιµασίες
Οι έµµεσες δοκιµασίες µέτρησης της κινητικότητας βασίζονται στη γραµµική µέτρηση αποστάσεων µεταξύ
µελών του σώµατος ή της απόστασης ενός µέλους από κάποιο εξωτερικό αντικείµενο. Οι δοκιµασίες αυτές
χρησιµοποιούνται ευρέως για την αξιολόγηση διάφορων οµάδων του πληθυσµού, όπως π.χ. η δοκιµασία
δίπλωσης του κορµού από εδραία θέση (δοκιµασία sit and reach) [33-35]. Αν και οι δοκιµασίες αυτές είναι
απλές και οικονοµικές στην εφαρµογή τους, παρουσιάζουν µειονεκτήµατα σχετικά µε την ερµηνεία των
αποτελεσµάτων τους και τις συγκρίσεις µεταξύ των εξεταζοµένων. Παρακάτω θα παρουσιαστούν
παραδείγµατα δοκιµασιών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως δοκιµασίες πεδίου.

9.4.1 Δοκιµασία δίπλωσης του κορµού από εδραία θέση (sit and reach test)

Σκοπός: Η αξιολόγηση της συνδυαστικής κινητικότητας ισχίων και οσφύος (οσφυϊκής µοίρας της
σπονδυλικής στήλης) και ευλυγισίας των οπίσθιων µηριαίων µυών. Αποτελεί µια από τις συνηθέστερες
δοκιµασίες σε δέσµες αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης, όπως είναι η δέσµη µετρήσεων Eurofit, καθώς η
κινητικότητα της οσφύος και η ευλυγισία των οπίσθιων µηριαίων µυών συνδέεται όχι µόνο µε την αθλητική
απόδοση αλλά και µε τη δυνατότητα εκτέλεσης καθηµερινών δραστηριοτήτων [1, 18].
Περιγραφή: Η διεξαγωγή της δοκιµασίας δεν απαιτεί ακριβό εξοπλισµό παρά µόνο ένα
ευκαµψιόµετρο ή ένα κιβώτιο και έναν χάρακα µήκους 40 cm.
Για τη χρήση του κιβωτίου ο χάρακας θα πρέπει να τοποθετηθεί στην άνω επιφάνεια του κιβωτίου,
έτσι ώστε να δηµιουργεί µια προεξοχή 15 cm προς την κατεύθυνση του δοκιµαζοµένου (δηλ. το 0 να
βρίσκεται περίπου στο ύψος της ποδοκνηµικής άρθρωσης του δοκιµαζοµένου).
Ο δοκιµαζόµενος βρίσκεται σε εδραία θέση (εικόνα 9.1 Α και Β) µε την οπισθια επιφάνεια των κάτω
άκρων να εφάπτονται στο έδαφος και τα πέλµατα να βρίσκονται σε πλήρη επαφή µε την κατακόρυφη πλευρά
του κιβωτίου σχηµατίζοντας γωνία 90°. Οι παλάµες των χεριών τοποθετούνται η µία πάνω στην άλλη και
είναι στραµµένες προς το έδαφος, ενώ ακουµπούν ελαφρώς το άνω µέρος του ευκαµψιόµετρου (ή του
κιβωτίου). Ο δοκιµαζόµενος εκτελεί µέγιστη δίπλωση του κορµού µε αργό ρυθµό (χωρίς ταλάντωση),
εκτείνοντας τα χέρια του όσο το δυνατόν µακρύτερα, και προσπαθεί να διατηρήσει την τελική θέση δίπλωσης
για τουλάχιστον 2-3 sec (Εικ. 1Α και Β). Συστήνεται να εκτελούνται δύο προσπάθειες µεταξύ των οποίων να
µεσολαβεί ένα χρονικό διάστηµα 10 sec.

Α

Β
Εικόνα 9.1 Α και Β Δοκιµασία δίπλωσης κορµού από εδραία θέση.

Ερµηνεία: Το αποτέλεσµα της καλύτερης µέτρησης καταγράφεται µε προσέγγιση στο κοντινότερο
εκατοστόµετρο (cm). Αν τα ακροδάχτυλα του δοκιµαζοµένου φτάσουν και παραµείνουν για 2-3 sec στα
πρώτα 15 cm του χάρακα, τότε το σκορ είναι 15 cm. Όσο περισσότερα τα εκατοστά τόσο καλύτερη η
βαθµολογία. Σε γενικές γραµµές, βαθµολογία κάτω από 20 cm για τους άνδρες και κάτω από 30 cm για τις
γυναίκες µεταφράζεται ως ένδειξη µέτριας έως ανεπαρκούς φυσικής κατάστασης [25].
Σηµεία προσοχής: Ο δοκιµαζόµενος δεν πρέπει να φορά παπούτσια και πρέπει να διατηρεί τα
γόνατα του σε έκταση χωρίς τη βοήθεια του εξεταστή. Λόγω µεγάλων διαφορών µεταξύ των µετρήσεων µε ή
χωρίς προθέρµανση, είναι σηµαντικό να προηγείται πάντα η ίδια προθέρµανση και οι επαναλαµβανόµενες
δοκιµασίες να γίνονται σε περιβάλλον µε σταθερή θερµοκρασία. Επίσης το όργανο µέτρησης θα πρέπει να
τοποθετείται σε κατάλληλο σηµείο, έτσι ώστε να παραµένει σταθερό κατά τη διάρκεια της δοκιµασίας.
Στη βασική της µορφή, η συγκεκριµένη δοκιµασία δεν λαµβάνει υπόψη τις διαφορές που µπορεί να
έχουν οι δοκιµαζόµενοι µεταξύ τους ως προς το µήκος των άνω και κάτω άκρων τους. Έτσι, ένα άτοµο µε
κοντά άνω άκρα και µακριά κάτω άκρα θα καταγραφεί µε χειρότερη κινητικότητα από ό,τι ένα άτοµο µε
κοντά κάτω άκρα και µακριά άνω άκρα. Γι’ αυτό, εάν δεν υπάρχει δυνατότητα «εξατοµίκευσης» (κάποιες

σύγχρονες συσκευές µέτρησης την επιτρέπουν), τότε πρέπει να αποφεύγεται η σύγκριση µεταξύ των
δοκιµαζοµένων και να εξετάζεται η ατοµική πρόοδος του καθενός.

9.4.2 Cureton’s Test
Σκοπός: Η αξιολόγηση του ελάχιστου επιπέδου συνολικής κινητικότητας.
Περιγραφή:
• Άγγιγµα εδάφους: Ο εξεταζόµενος στέκεται όρθιος µε τα χέρια στο πλάι του κορµού. Στη συνέχεια, εκτελεί αργά
κάµψη του κορµού και προσπαθεί να αγγίξει το έδαφος µε τις άκρες των δαχτύλων του, ενώ διατηρεί τα γόνατα
τεντωµένα. Οι άνδρες θα πρέπει να ακουµπήσουν τις άκρες των δαχτύλων τους ενώ οι γυναίκες τις παλάµες τους.
• Κάµψη του κορµού εµπρός: Ο εξεταζόµενος κάθεται σε εδραία θέση µε τα κάτω άκρα τεντωµένα και εκτελεί
κάµψη του κορµού µπροστά όσο περισσότερο µπορεί.
• Έκταση του κορµού: Ο εξεταζόµενος παίρνει θέση πρηνούς κατάκλισης µε τα κάτω άκρα σταθεροποιηµένα και
εκτελεί άρση του κεφαλιού και του κορµού.
• Αξιολόγηση.
• Η επίτευξη επαφής µε το έδαφος για τους µεν άνδρες µε τις άκρες των δαχτύλων τους για τις δε γυναίκες µε τις
παλάµες τους χαρακτηρίζει τη δοκιµασία ως επιτυχή. Σε αντίθετη περίπτωση καταγράφεται αποτυχία
ολοκλήρωσης της δοκιµασίας.
• Καταγράφεται η απόσταση µεταξύ µετώπου και τραπεζιού.

Σηµεία Προσοχής: Οι παραπάνω δοκιµασίες δεν µπορούν να αξιολογήσουν την κινητικότητα
συγκεκριµένων αρθρώσεων αλλά αποτελούν δείκτες συνολικότερης κινητικότητας του σώµατος λόγω της
συµµετοχής πολλών αρθρώσεων στην αξιολογούµενη κίνηση.

9.4.3 Scott and French Bobbing Test
Σκοπός: Η µέτρηση της κινητικότητας των ισχίων, της οσφυϊκής µοίρας της σπονδυλικής στήλης και της
ευλυγισίας των οπίσθιων µυών των κάτω άκρων.
Περιγραφή : Από όρθια θέση δίπλωση εµπρός. Ο εξεταζόµενος στέκεται όρθιος πάνω σε πάγκο
γυµναστικής και ακολούθως αφήνει ελεύθερα τα άνω άκρα και τον κορµό να καµφθούν προς τα εµπρός. Ο
εξεταζόµενος ταλαντεύεται προς τα κάτω τέσσερις φορές και διατηρεί τη θέση µέγιστης δίπλωσης.
Αξιολόγηση:
• Καταγράφεται η απόσταση από τον πάγκο µέχρι τις άκρες των δαχτύλων. Όταν η απόσταση µετράται πάνω από
τον πάγκο καταγράφεται ως αρνητική και κάτω από αυτόν θετική.
• Καταγράφεται η απόσταση από το σηµείο «µηδέν» µέχρι τις άκρες των δαχτύλων.

Σηµεία Προσοχής: Θα πρέπει να γίνεται προσεκτική χρήση των αποτελεσµάτων µέτρησης, ειδικά
όταν πρόκειται να συγκριθούν µε άλλα. Και αυτό γιατί η αναφερόµενη παραπάνω θέση «µηδέν» µπορεί να
επιλεγεί αυθαίρετα. Ένα εύλογο σηµείο για την τοποθέτηση του σηµείου «µηδέν» είναι το κατακόρυφο
επίπεδο των πελµάτων. Έτσι, κάθε µέτρηση στην οποία ο εξεταζόµενος δεν φτάνει στο επίπεδο των πελµάτων
του θεωρείται αρνητική, ενώ κάθε µέτρηση στην οποία ο εξεταζόµενος ξεπερνά αυτό το σηµείο είναι θετική.
Ωστόσο, επισηµαίνεται ότι η χρήση αρνητικών τιµών παρουσιάζει προβλήµατα στη στατιστική ανάλυση και
στη σύγκριση των αποτελεσµάτων.

9.4.4 Wells and Dillon Test
Σκοπός: Η µέτρηση της κινητικότητας των ισχίων, της οσφυϊκής µοίρας της σπονδυλικής στήλης και της
ευλυγισίας των οπίσθιων µυών των κάτω άκρων.
Περιγραφή: Δίπλωση από εδραία θέση Sit & Reach. Ο εξεταζόµενος κάθεται στο έδαφος µε τα κάτω
άκρα τεντωµένα και ακουµπώντας τα πέλµατα στη βάση του κιβωτίου εξέτασης. Ο εξεταζόµενος
ταλαντεύεται προς τα εµπρός τέσσερις φορές παράλληλα µε το έδαφος και µε τεντωµένα τα άνω άκρα και

διατηρεί τη θέση µέγιστης δίπλωσης (βλ. παραπάνω την αναλυτική περιγραφή της δοκιµασίας δίπλωσης
κορµού από εδραία θέση).
Αξιολόγηση:
• Καταγράφεται η απόσταση από τον πάγκο µέχρι τις άκρες των δαχτύλων. Όταν η απόσταση µετράται πάνω από
τον πάγκο καταγράφεται ως αρνητική και κάτω από αυτόν θετική.
• Καταγράφεται η απόσταση από το σηµείο «µηδέν» µέχρι τις άκρες των δαχτύλων.

Σηµεία Προσοχής: Θα πρέπει να γίνεται προσεκτική χρήση των αποτελεσµάτων µέτρησης, ειδικά όταν
πρόκειται να συγκριθούν µε άλλα. Και αυτό γιατί η αναφερόµενη παραπάνω θέση «µηδέν» µπορεί να επιλεγεί
αυθαίρετα. Ένα εύλογο σηµείο για την τοποθέτηση του σηµείου «µηδέν» είναι το κατακόρυφο επίπεδο των
πελµάτων. Έτσι, κάθε µέτρηση στην οποία ο εξεταζόµενος δεν φτάνει στο επίπεδο των πελµάτων του
θεωρείται αρνητική, ενώ κάθε µέτρηση στην οποία ο εξεταζόµενος ξεπερνά αυτό το σηµείο είναι θετική.
Ωστόσο, επισηµαίνεται ότι η χρήση αρνητικών τιµών παρουσιάζει προβλήµατα στη στατιστική ανάλυση και
στη σύγκριση των αποτελεσµάτων.

9.4.5 Δοκιµασία back scratch
Σκοπός: Η δοκιµασία χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση της κινητικότητας της ωµικής ζώνης και µπορεί
να εκτελεστεί µε ασφάλεια από πολλές οµάδες του πληθυσµού [2, 20].
Περιγραφή: Η διαδικασία αξιολόγησης είναι εξαιρετικά απλή και σύντοµη και για τη διεξαγωγή της
απαιτείται µόνο µία µετροταινία (µεζούρα).
Ο δοκιµαζόµενος από όρθια θέση σηκώνει ψηλά το ένα χέρι και λυγίζει τον αγκώνα φέρνοντας την
παλάµη στο άνω µέρος της ράχης (πλάτης), περίπου στο ύψος του αυχένα µε την παλάµη στραµµένη προς τα
µέσα (εικόνα 9.2). Η διαδικασία επαναλαµβάνεται µε το αντίθετο χέρι. Συστήνονται 2 µετρήσεις για την κάθε
πλευρά µε διάλλειµα 30 sec µεταξύ τους.
Καταγράφεται η απόσταση από τον 7ο αυχενικό σπόνδυλο ως στην άκρη του µέσου δακτύλου.

Εικόνα 9.2 Δοκιµασία back scratch.

Ερµηνεία: Όσο µεγαλύτερη είναι η απόσταση τόσο καλύτερα εκτελείται ο συνδυασµός στροφής,
προσαγωγής και κάµψης της ωµικής ζώνης. Επιπλέον, γίνεται σύγκριση των τιµών που λαµβάνονται από τις
δύο πλευρές του σώµατος.
Σηµεία προσοχής: Οι κινήσεις θα πρέπει να εκτελούνται αργά και να έχει προηγηθεί προθέρµανση.
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