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1.EIΣΑΓΩΓΗ 

Το σύνδρομο μυοπεριτονιακού πόνου είναι μια συχνή μυική πάθηση που χαρακτηρίζεται απο 

μια μορφή μυοσκελετικού πόνου. Το σύνδρομο μυοπεριτονιακού πόνου βρίσκεται συνήθως 

στον μυ σε μονάδες όπου βρίσκονται υπό συνεχή έκκεντρη φόρτηση. Αυτή η μυική πάθηση 

διακρίνεται από σημεία ενεργοποίησης, τα οποία είναι υπερευερέθιστες κηλίδες στους μυς και 

συνδέονται με μοτίβα παραπομπής πόνου. Ένα μυοπεριτονιακό σημείο ενεργοποίησης 

καθορίζεται ως υψηλά εντοπισμένο υπερευερέθιστο σημείο σε ψηλαφητή τεντωμένη ταινία 

των σκελετικών μυικών ινών. Τα κλινικά συμπτώματα που παρουσιάζουν οι ασθένεις εξαιτίας 

του συνδρόμου είναι ο μυικός σπασμός από τα σημεία ενεργοποίησης, αναφερόμενος πόνος 

και υπερευερέθιστο οζίδιο στον μυ (Ziaeifar, Arab, Mosallaneezhad and Nourbaksh, 2019). Ο 

τραπεζοειδής μύς και ειδικά το άνω μέρος του συχνά περιζώνεται από σημεία ενεργοποίσης 

έχοντας ως αποτέλεσμα να προκαλείται πόνος και να μειώνεται το έυρος κίνησης της περιοχής 

(Rentzias and Stasinopoulos,2021). Στην διεθνή βιβλιογραφία έχουν προταθεί πολλές 

θεραπευτικές προσεγγίσεις για την θεραπεία του συνδρόμου μυοπεριτονιακού πόνου (Alvarez 

D.J and Rockwell P.G, 2002; Dueñas , et al., 2020) ωστόσο μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστή η 

αποτελεσματικότητα του μηχανήματος της μονοπολικής χωρικής/αντιστατικής 

ραδιοσυχνότητας 448kHz (INDIBA ACTIV) .   

Η μονοπολική χωρική /αντιστατική ραδιοσυχνότητα 448kHz (INDIBA ACTIV) είναι μια 

μέθοδος ηλεκτροθεραπείας που αυξάνει την θερμoκρασία του σώματος, ενισχυεί την 

οξυγόνωση των ιστών και την αποστολή θρεπτικών συστατικών, δημιουργόντας 

αγγειοδιαστολή. Συγχρόνος ελαχιστοποιεί τον μυικό σπασμό και αυξάνει τον μεταβολισμό με 

αποτέλεσμα να επιταχύνει την αποκατάσταση (Fousekis et al, 2020). Το μέσο αυτό 

χρησιμοποιείται μέσω μεταλλικών ηλεκτροδίων : χωρητικό (Capacitive; CAP) και αντιστατικό 

(Resistive; RES). Το ηλεκτρόδιο CAP είναι καλυμένο από μια πολυαμιδική επιφάνεια και 

ενεργεί σαν διηλεκτρικό μέσο, εγκλωβίζοντας το μεταλλικό σώμα από την επιφάνεια του 

δέρματος και αναπτύσσοντας έναν πυκνωτή με τον υπό θεραπεία ιστό. Το RES δεν είναι 

καλυμένο και από αυτό περνάει η ραδιοσυχνότητα (Fousekis et al, 2020).  

 

2.ΑΠΛΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  

Το σύνδρομο μυοπεριτονιακού πόνου αποτελεί μία συχνή μυϊκή πάθηση και περιγράφεται από 

μια μορφή μυοσκελετικού πόνου. Το 30% περίπου των ασθενών που επισκέπτονται τις κλινικές 

εξαιτίας του πόνου που παρουσιάζουν τηρούν  τα κριτήρια του συνδρόμου (Rentzias and 

Stasinopoulos,2021).  Για την αντιμετώπιση του συνδρόμου φαίνεται να προτείνονται  πολλές 

θεραπείες (Alvarez D.J and Rockwell P.G, 2002; Dueñas , et al., 2020).  

Αποτελεσματικό φαίνεται να είναι το TENS στην μείωση του πόνου (Gemmell and Hilland, 

2011), όπως επίσης η εφαρμογή του κρουστικού υπερήχου (Manafnezhad, et al., 2019) το 

ταϊλανδέζικο μασάζ (Boonruab, Poonsuk, Damjuti and  Supamethangkura, 2021) και η χρήση 

της τεχνικής ξηράς βελόνας (Martín-Sacristán.L, et al., 2022). Η τεχνική ξηράς 

βελόνας(Sanchez-Infante.J, Bravo-Sanchez.A ,Jimenez .F, Abian-Vicen. J, 2021) ως 

μονοθεραπεία ή και με συνδυασμό τεχνικών κινητοποίησης (Gallego-Sendarrubias G.M, 

Rodríguez-Sanz D, Calvo-Lobo C and  Martín J.L, 2020)  δείχνει καλά αποτελέσματα στην 

μείωση της ακαμψίας, το ίδιο και ο υπέρηχος (Draper D.O, et al.,2010). Ο υπέρηχος επιπλέον 

βοηθά στην μείωση ευαισθησίας ενεργοποίησης πόνου (Srbely  J.Z and Dickey J.P,2006). 

Επιπρόσθετα η εφαρμογή φωνοφόρεσης φαίνεται να βοηθά στην μείωση της συστολικής 

απόδοσης  (Tabatabaiee, et al., 2018) και η εκτέλεση ασκήσεων τύπου Ταϊλανδού ερημίτη 

δείχνουν να βελτιώνει την ποιότητα των ασθενών με το σύνδρομο του μυοπεριτονιακού πόνου 

(Tabatabaiee, et al., 2018). Τέλος η εφαρμογή έμπλαστρων λιδοκαίνης φαίνεται να μην είναι 

αποτελεσματική (Firmani, Miralles and Casassus, 2014) όπως και η χρήση του Kinesio Tape 

δεν προτείνεται (Noguera-Iturbe. Υ, et al., 2019) αποτελεί εναλλακτική θεραπεία γι’ αυτούς 
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που δεν θέλουν τις βελόνες ( Dogan  , Sengüla, , Akçay-Yalbuzdag S and  Kayaa, 2019) και η 

τεχνική πίεσης απελευθέρωσης είναι η λιγότερη αποτελεσματική σε σύγκριση με άλλες 

θεραπείες (Tabatabaiee, et al., 2018).  

H Ιndiba είναι ένας παγκόσμιος τομέας ραδιοσυχνότητας όπου έγινε παγκοσμίως γνωστή για 

την επιστημονική της έρευνα τα τελευταία 35 χρόνια [πρόσβαση 23 Μαίου, 

https://www.indiba.com/technology/history/]. H μελέτη των Hernández-Bule Μ.L, Paíno C.L, 

Trillo M.A and Úbeda (2014) είχε ως σκοπό να διερευνήσει εάν η προώθηση του κυτταρικού 

πολλαπλασιασμού είναι ένα από αυτά τα φαινόμενα που εμπλέκονται στην επαγόμενη από την 

μονοπολική  χωρική/αντιστατική ραδιοσυχνότητα 448kHz αναγέννηση ιστών. Τα 

αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν κυταρικά και μοριακά φαινόμενα από την ανταπόκριση της 

ραδιοσυχνότητας 448kHz και αποκατάσταση αλλοιώσεων μέσω διέγερσης του 

πολλαπλασιασμού των βλαστοκυττάρων που υπάρχουν στους τραυματισμένους ιστούς. Οι 

Kumaran & Watson (2015) πραγματοποίησαν μελέτη με σκοπό να διερευνηθούν οι θερμικές 

αποκρίσεις της ραδιοσυχνότητας 448 kHz  στο δέρμα σε υγιείς άτομα. Η μελέτη έδειξε ότι η 

θερμοκρασία του δέρματος μπορεί να αυξηθεί και να διατηρηθεί σημαντικά. Η μελέτη των 

ερευνητών Fousekis, et al., (2018) είχε ως σκοπό να εξετάσει τις θερμικές αποκρίσεις του 

δέρματος σε ραδιοσυχνότητα 448 kHz. Φάνηκε ότι  υπάρχει αύξηση και μακροχρόνια 

διατήρηση της θερμοκρασίας του δέρματος. Ο Bito, et al., (2019) πραγματοποίησαν μελέτη 

που σκοπό είχε την διερεύνηση των οξειών επιδράσεων της χωρικής και ωμικής ηλεκτρικής 

μεταφοράς της ραδιοσυχνότητας 448 kHz σε επιμήκυνση του Αχίλλειου τένοντα κατά την 

μυϊκή σύσπαση, καθώς και την κυκλοφορία στην περιτενόντιο περιοχή. Με την διεκπεραίωση 

της έρευνας φάνηκε πως η ραδιοσυχνότητα 448 kHz βελτιώνει την αιματική κυκλοφορία στην 

περιτεντινώδη περιοχή του Αχίλλειου. Σκοπός της έρευνας των Fousekis,et al., (2020) ήταν η 

αξιολόγηση των θερμικών αποκρίσεων του δέρματος στον οπίσθιο μηριαίο με την θεραπεία 

ραδιοσυχνότητας 448kHz. Με την πραγματοποίηση της έρευνας φάνηκε ότι η ραδιοσυχνότητα 

μπορεί να προκαλέσει και να διατηρήσει θερμικές προσαρμογές στο δέρμα. Η έρευνα των 

Kumaran & Watson (2020) είχε ως σκοπό να μελετήσει την επίδραση της ραδιοσυχνότητας 

448 kHz σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα της άρθρωσης του γόνατος. Τα αποτελέσματα της 

μελέτης έδειξαν πως η ομάδα που έκανε εφαρμογή με τη ραδιοσυχνότητα είδε την μεγαλύτερη 

βελτίωση στον πόνο.  Η μελέτη των Sebastian I.G and Alexandru C.M, (2020) 

πραγματοποιήθηκε για την διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών κινητοποίησης 

με συνδυασμό εφαρμογής ραδιοσυχνότητας 448kHz σε ασθενείς με οξεία πλάγια 

επικονδυλίτιδα. Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική βελτίωση του πόνου. Η διπλα τυφλή 

τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή των Santiago Navarro-Ledesma S & Gonzalez-Muñoz A 

(2021) είχε ως σκοπό τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις της ραδιοσυχνότητας 448kHz στην 

διέγερση της ελαστικότητας του τένοντα του υπερακανθίου σε επαγγελματίες παίκτες 

μπάντμιντον. Φάνηκε ότι η ραδιοσυχνότητα 448 kHz προκαλεί σημαντικές αλλαγές στην 

ελαστικότητα μέσα σε 3 εβδομάδες 

Αν και για το σύνδρομο μυοπεριτονιακού πόνου έχουν προταθεί πολλές θεραπευτικές 

προσεγγίσεις μέχρι σήμερα υπάρχει ένα μεγάλο κενό για την θεραπεία με την ραδιοσυχνότητα 

448kHz. Για τον λόγο αυτό θα πραγματοποιηθεί Scoping review με σκοπό να βρεθεί η 

δοσολογία για το INDIBA ACTIV.  

3.ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  

Θα δημιουργηθεί ερωτηματολόγιο όπου θα μοιραστεί σε Έλληνες φυσικοθεραπευτές για να 

ερευνηθεί αν χρησιμοποιούν το INDIBA ACTIV στην αντιμετώπιση του σημείου 

πυροδότησης τραπεζοειδούς και πώς το χρησιμοποιούν -τι παραμέτρους εφαρμόζουν.  
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4.ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 Θα πραγματοποιηθεί πιλοτική μελέτη όπου θα χρησιμοποιηθούν διάφορες μορφές θεραπείας 

INDIBA ACTIV subthermal output power in continuous wave, subthermal output power in 

continuous modulation and thermal effect in continuous wave, όπως θα προκύψουν από το 

ερωτηματολόγιο και την οριοθετημένη ανασκόπηση μελετών (Scoping review). Η πιλοτική 

μελέτη θα πραγματοποιηθεί για να καταγράψει την καλύτερη ερευνητική διαδικασία και τα 

πιθανά αποτελέσματα. Με την πιλοτική μελέτη θα εντοπιστούν  πιθανές αστοχίες που θα 

βλάψουν την κύρια μελέτη. Επίσης θα  υπολογιστεί εάν οι στόχοι και ο σχεδιασμός της μελέτης 

είναι ρεαλιστικοί. Επιπλέον θα εκτιμηθεί ο χρόνος και το κόστος που απαιτείται για την μελέτη. 

Τέλος θα γίνει προσδιορισμός και επίλυση όσο το δυνατόν περισσότερων προβλημάτων (Van 

Teijlingen and Hundley,2001). 

5.KΥΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ – ΜΕΘΟΔΟΣ 

5.1 Πληθυσμός 

Θα πραγματοποιηθεί τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη σε φοιτητές, φοιτήτριες και διδακτικό 

προσωπικό του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ) με σημεία πυροδότησης στον 

τραπεζοειδή μυ. Όλοι οι υποψήφιοι θα συμμετέχουν εθελοντικά, αφού νωρίτερα τους έχει 

διευκρινιστεί ο σκοπός της έρευνας, οι διαδικασίες, τα οφέλη και οι πιθανόν αρνητικές 

επιδράσεις.  

Το πρωτόκολλο της μελέτης έχει στηριχθεί στις αρχές της σχετικής συμφωνίας και «Δήλωσης 

του Ελσίνκι», με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του, και θα υποβληθεί για έγκριση στην 

Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.  

5.2 Κριτήρια Εισαγωγής 

Στην έρευνα θα συμπεριληφθούν φοιτητές, φοιτήτριες και διδακτικό προσωπικό του ΠαΔΑ, 

ηλικίες 18- 65 ετών με αναφερόμενο πόνο στην περιοχή κατά την ψηλάφηση ευαισθησία στην 

συμπίεση, περιορισμένο εύρος τροχιάς κίνησης και πληροφορημένη συναίνεση (Castro-

Sanchez, et al.,2017). 

5.3 Κριτήρια Αποκλεισμού 

Θα αποκλειστούν από την έρευνα άτομα τα οποία δεν φοιτούν και δεν εργάζονται στο ΠαΔΑ, 

είναι μικρότερα ή μεγαλύτερα από το επιτρεπτό όριο ηλικίας, έχουν κάνει  χειρουργείο στον 

αυχένα ή στον ώμο, έχουν διαγνωστεί με σύνδρομο ριζοπάθειας, έχουν ιατρική διάγνωση 

οστεοαρθρίτιδας του αυχένα και όχι πληροφορημένη συναίνεση (Noguera-Iturbe. Υ, et al., 2019). 

5.4 Ερευνητικά εργαλεία  

Για την εκπλήρωση της μελέτης θα χρησιμοποιηθούν η οπτική αναλογική κλίμακα πόνου 

(VAS)  για την εκτίμηση του πόνου, το ερωτηματολόγιο Norwich Park Neck Pain για την 

αξιολόγηση της λειτουργικότητας,  η κλίμακα SF-36 για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής,  

το γωνιόμετρο για την μέτρηση του εύρους τροχιάς κίνησης και  το δυναμόμετρο για την 

μέτρηση της δύναμης των μυών του αυχένα. Θα αξιολογηθεί η αξιοπιστία και εγκυρότητα του 

δυναμόμετρου (hand-held dynamometer) σε άλλους  ς ασθενείς που δεν θα λάβουν χώρα στην 

κύρια μελέτη. 

 

 

5.5 Ερευνητικό πρωτόκολλο- Διαδικασίες  
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Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής όπου διαθέτει 

τον απαιτούμενο εξοπλισμό. Το δείγμα της έρευνας θα χωριστεί τυχαία σε δύο ομάδες. Η μία 

ομάδα θα λάβει την καλύτερη μορφή θεραπείας από την πιλοτική μελέτη που θα προκύψει από 

το ερωτηματολόγιο και την οριοθετημένη ανασκόπηση μελετών  και η δεύτερη ομάδα θα λάβει 

την θεραπεία από την πιλοτική μελέτη που θα προκύψει από το ερωτηματολόγιο και την 

οριοθετημένη ανασκόπηση μελετών  σε συνδυασμό με την καλύτερη θεραπεία που θα 

προκύψει από την συστηματική ανασκόπηση. Πριν το ξεκίνημα της έρευνας θα 

πραγματοποιηθούν και για τις δύο ομάδες δύο συνεδρίες φυσιοθεραπευτικής αξιολόγησης.   

Στην πρώτη συνεδρία, όλοι οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν έντυπο συγκατάθεσης αφού 

νωρίτερα τους έχει διευκρινιστεί ο σκοπός της έρευνας, οι διαδικασίες, τα οφέλη και οι πιθανόν 

αρνητικές επιδράσεις. Εν συνεχεία θα πραγματοποιηθεί λήψη ιστορικού και  όλοι οι 

συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν τα απαιτούμενα ερωτηματολόγια. 

Στην δεύτερη συνεδρία όλοι οι συμμετέχοντες θα αξιολογηθούν από φυσικοθεραπευτή. Θα 

αξιολογηθεί ο πόνος, το εύρος τροχιάς, η δύναμη των μυών του αυχένα και η ευαισθησία στην 

συμπίεση. 

Οι συμμετέχοντες και από τις δύο ομάδες θα παραβρίσκονται στο πανεπιστήμιο για την 

καθιερωμένη θεραπεία μέρα παρά μέρα, τρείς φορές την βδομάδα. Ο επανέλεγχος και στις δύο 

ομάδες θα πραγματοποιηθεί τον πρώτο μήνα και τον έκτο μήνα θεραπείας. 

5.6 Εργαλεία Αξιολόγησης 

 Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας θα αξιολογηθεί με αντικειμενικά και υποκειμενικά 

κριτήρια. Θα χρησιμοποιηθούν η οπτική αναλογική κλίμακα πόνου (VAS ) για την εκτίμηση 

του πόνου, το ερωτηματολόγιο Norwich Park Neck Pain για την αξιολόγηση της 

λειτουργικότητας,  η κλίμακα SF-36 για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής,  το γωνιόμετρο 

για την μέτρηση του εύρους τροχιάς κίνησης και  το δυναμόμετρο για την μέτρηση της δύναμης 

των μυών του αυχένα. Θα αξιολογηθεί η αξιοπιστία και εγκυρότητα του δυναμόμετρου στους 

συγκεκριμένους ασθενείς. 

Η οπτική αναλογική κλίμακα πόνου (VAS) αξιολογεί την ένταση του πόνου σε διάφορες 

ομάδες πληθυσμού. Είναι αυτοσυμπληρώμενο εργαλείο και ζητείται από τον ερωτώμενο να 

τοποθετήσει μία κάθετη γραμμή στο σημείο  που αντιπροσωπεύει την ένταση του πόνου του. 

Χρησιμοποιώντας έναν χάρακα, η βαθμολογία προσδιορίζεται μετρώντας την απόσταση (mm) 

στην γραμμή των 10cm μεταξύ από το σημείο ΄χωρίς πόνο΄ και το σημάδι του ασθενή, ανά 1 

εκατοστό, γραμμή 10cm στην οποία σημειώνεται από τους ασθενείς η ένταση του πόνου (0 = 

χωρίς πόνο, 10 = ακραίο και ισχυρό πόνο) (Hawker A.G, Mian S, Kendzerska T & French 

M,2011). 

Το ερωτηματολόγιο Norwich Park Neck Pain (NQP)  δημιουργήθηκε από τους  Leak και τους 

συνεργάτες του το 1994. Αναπτύχθηκε για τον προσδιορισμό του επιπέδου των διαταραχών 

λόγω του πόνου στον αυχένα. ΤΟ NQP είναι ένα αυτοσυμπληρώμενο εργαλείο που 

περιλαμβάνει δέκα στοιχεία σε καθημερινές δραστηριότητες που μπορεί να επηρεαστεί από 

πόνο στον αυχένα. Αυτά είναι η ένταση του πόνου, πόνος στον αυχένα και ύπνος, καρφίτσες ή 

μούδιασμα στα χέρια τη νύχτα, διάρκεια συμπτωμάτων, μεταφορά, ανάγνωση και 

παρακολούθηση τηλεόρασης, εργασία/οικιακή εργασία, κοινωνικές δραστηριότητες και 

οδήγηση. Επίσης, υπάρχει και ένας δέκατος παράγοντας που χρησιμοποιείται για σύγκριση με 

την τελευταία φορά που απάντησε ένας ασθενής το ερωτηματολόγιο, το οποίο είναι πόνος στον 

αυχένα του ασθενούς, και δεν περιλαμβάνεται στην τελική βαθμολογία του NPQ. Κάθε 

στοιχείο περιέχει μία ερώτηση και πέντε απαντήσεις, η καθεμία με αυξανόμενη δυσκολία ή 

πόνος. Ο ασθενής καλείται να βαθμολογήσει το ένα στοιχείο που περιγράφει πιο στενά την 

τρέχουσα κατάστασή τους. Κάθε στοιχείο βαθμολογείται σε μια κλίμακα 0-4 με τέσσερα να 

αντιπροσωπεύουν τη μεγαλύτερη δυσλειτουργία. Η συνολική βαθμολογία προκύπτει 

προσθέτοντας τις βαθμολογίες για τα εννιά στοιχεία. Στο τέλος, ένα ποσοστό υπολογίζεται 
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διαιρώντας τη βαθμολογία του ασθενούς με τη μέγιστη δυνατή, ανάλογα με τον αριθμών των 

στοιχείων που απαντήθηκαν. Εάν οριστικοποιηθούν και οι εννέα ενότητες, το ποσοστό NPQ 

της βαθμολογίας συνοψίζεται ως εξής (συνολική βαθμολογία/36)x100%. Αν μία ενότητα δεν 

έχει απαντηθεί, η βαθμολογία συνοψίζεται ως: (συνολική βαθμολογία/32)x100%.5 (Rentzias 

and Stasinopoulos,2021). 

Το εργαλείο SF-36 αποτελείται από 36 ερωτήσεις που ομαδοποιούνται σε δύο παράγοντες, τον 

σωματικό (PC) και τον πνευματικό παράγοντα (MC). Ο σωματικός παράγων είναι το άθροισμα 

των υπο-παραγόντων της σωματικής λειτουργικότητας, του ρόλου των σωματικών 

περιορισμών, του σωματικού πόνου και της γενικής υγείας. Ο πνευματικός παράγων είναι το 

άθροισμα των υπο-παραγόντων της ζωτικότητας, της κοινωνικής λειτουργικότητας, του ρόλου 

των συναισθηματικών περιορισμών και της πνευματικής υγείας (Ware ,Kolinski M and Keller 

SD,1996). Κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης, οι ασθενείς ανακαλούν την επίδραση της 

πάθησής τους στην ποιότητα ζωής τους, τις τελευταίες 4 εβδομάδες. Η συνολική για κάθε 

παράγοντα βαθμολογία γίνεται με τη χρήση αλγόριθμου. Οι ερωτήσεις απαιτούν από τους 

συμμετέχοντες να συμπληρώσουν στοιχεία σχετικά με την ποιότητα ζωής τους, τη σύγκριση 

αυτής με στοιχεία του παρελθόντος, τους περιορισμούς που βιώνουν σε σωματικές 

δραστηριότητες, τις συναισθηματικές επιβαρύνσεις που ενδεχομένως βιώνουν, τα 

συναισθήματα που βιώνουν, τους πόνους που ενδεχομένως έχουν, την επιρροή της σωματικής 

και ψυχολογικής τους κατάστασης στην ποιότητα ζωής τους και τις πεποιθήσεις τους για την 

υγεία. Το SF-36 έχει εγκυροποιηθεί σε ελληνικό πληθυσμό (Pappa, Kontodimopoulos& 

Niakas, 2005). 

Το γωνιόμετρο είναι μια συσκευή που μετρά μια γωνία ή επιτρέπει την περιστροφή ενός 

αντικειμένου σε μια καθορισμένη θέση Η τέχνη και η επιστήμη της μέτρησης του εύρους των 

αρθρώσεων σε κάθε επίπεδο της άρθρωσης ονομάζονται γωνιομετρία. Ο όρος «γωνιομετρία» 

προέρχεται από δύο ελληνικές λέξεις, τη γωνιά, που σημαίνει γωνία και το μέτρον, που 

σημαίνει μετρώ. Η πρώτη γνωστή χρήση μιας πρωτόγονης έκδοσης του σύγχρονου 

γωνιομέτρου ήταν από έναν Ολλανδό γιατρό και μαθηματικό ονόματι Gemma Frisius, ο οποίος 

το χρησιμοποίησε για να υπολογίσει και να καταγράψει τη θέση των ουράνιων σωμάτων σε 

σχέση με τη Γη. Το αρθροδιακό γωνιόμετρο είναι ιδανικό για τη μέτρηση της αυχενικής 

στροφής, της προσθιοοπίσθιας κάμψης και της πλάγιας κάμψης της αυχενικής μοίρας της 

σπονδυλικής στήλης. Η χρήση γωνιομέτρου δεν απαιτεί περίπλοκη προετοιμασία. Ο ασθενής 

θα πρέπει να λάβει συμβουλές εκ των προτέρων και η συγκατάθεση για εξέταση είναι 

απαραίτητη.Ένας βοηθός, εάν χρειάζεται, θα πρέπει να κληθεί εκ των προτέρων (Gandbhir and 

Cunha 2022). 

Το δυναμόμετρο hand held dynamometer περιγράφηκε για πρώτη φορά από τους Lovett και 

Martin το 1916.Παρέχει μία ποσοτική μέτρηση της δύναμης. Θεωρείται εύχρηστο, με βολικό 

μέγεθος και χαμηλό κόστος. Ο εξεταστής κρατάει την συσκευή (δυναμόμετρο) στο άκρο του 

ασθενή καθώς ο ασθενής ασκεί την μέγιστη δύναμη. (Μendoza and Miller 2014). 

5.7 Στατιστική Ανάλυση 

Τα δεδομένα παρουσιάζονται με απόλυτες και σχετικές (%) συχνότητες, ενώ τα συνεχή 

δεδομένα παρουσιάζονται με διάμεσο και ενδοτεταρτημοριακό εύρος (IQR) εφόσον δεν 

ακολουθούν την κανονική κατανομή (κριτήριο Kolmogorov- Smirnov και γραφικές 

παραστάσεις). 

 Η περιγραφική ανάλυση αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών. 

 Το κριτήριο Kruskal-Wallis χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της συσχέτισης ανάμεσα στη 

βαθμολογία των κλιμάκων και των χαρακτηριστικών των ασθενών από τα επιμέρους εργαλεία. 

Για τη συσχετίσεων ανάμεσα στις μεταβλητές χρησιμοποιείται το t-test και ο αντίστοιχος 
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συντελεστής συσχέτισης Pearson. Η αξιοπιστία των ερωτηματολογίων, καθώς επίσης και για 

τις υποκλίμακες, ελέγχεται μέσω του δείκτη εσωτερικής συνάφειας Cronbach’s α. 

Όλες οι στατιστικές αναλύσεις πρόκειται να πραγματοποιηθούν με την έκδοση 

26 του προγράμματος SPSS. 

  

6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 

Αν και σύνδρομο περιτονιακού πόνου είναι μία συχνή μυϊκή πάθηση με πολλές προτεινόμενες 

θεραπείες δεν υπάρχει στη διεθνή βιβλιογραφία κάτι για την θεραπεία με το INDIBA ACTIV. 

Για αυτό τον λόγο, προκύπτει ένα μεγάλο ερευνητικό κενό που δίνει αφορμή για την έναρξη 

της παρούσας μελέτης. 

Με την διεξαγωγή της παρούσας μελέτης θα διερευνηθεί το πώς οι φυσικοθεραπευτές στην 

Ελλάδα  δρουν στην κλινική τους πρακτική για την αντιμετώπιση του συνδρόμου περιτονιακού 

πόνου με την χρήση του INDIBA ACTIV. Δημιουργώντας ένα ερωτηματολόγιο όπου θα 

ενταχθούν οι παράμετροι του INDIBA ACTIV  θα συγκριθούν τα αποτελέσματα των 

φυσικοθεραπευτών με τα αποτελέσματα της πιο αποτελεσματικής θεραπείας της 

αρθρογραφίας. Πραγματοποιώντας την παρούσα   έρευνα όχι μόνο θα αναβαθμιστούν  οι 

γνώσεις  κάθε φυσικοθεραπευτή αλλά και θα μπορούν να αξιοποιήσουν τα στοιχεία αυτά στην 

κλινική τους πρακτική καθώς επίσης θα δοθεί κίνητρο για περεταίρω μελέτες 
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