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Λίγα λόγια…
Η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, είναι μία αυτοάνοση
νόσος που επηρεάζει το ΚΝΣ.
Σε πολλαπλά σημεία του ΚΝΣ προκαλείται στην
αρχή φθορά της μυελίνης (απομυελίνωση) που
περιβάλλει τους νευράξονες και στη συνέχεια
δημιουργούνται πλάκες (ουλές), γι’ αυτό και η
ονομασία της νόσου.

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με ΣΚΠ είναι η
δυσκολία στη βάδιση, κυρίως λόγω καθιστικού τρόπου ζωής
Μυϊκή
αδυναμία

Διαταραχές
ευθυγράμμισης
αρθρώσεων

Δυσκαμψία
αρθρώσεων
Απώλεια
ισορροπίας

Σύρσιμο ποδιού
Πτώση ποδιού
Καλπαστική βάδιση
Ανύψωση ισχίου

Αιμωδίες ή
υπαισθησίες =>
ιπποποδία
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Κόπωση
 Οφείλεται στην αποδιοργάνωση,

στην αύξηση της θερμοκρασίας του
σώματος και στη σπαστικότητα
 Κρίνεται απαραίτητη η ανάπαυση
μετά τα προγράμματα
θεραπευτικής άσκησης

Ορισμοί: Ισορροπία και συντονισμός
 Προτείνονται ασκήσεις στις οποίες υπάρχει ο

έλεγχος του σωματικού βάρους (σταθερό
ποδήλατο, στατική κωπηλασία )
 Επιβάλλεται το περιβάλλον να είναι καλά
ρυθμισμένο, ελεύθερο από εμπόδια και οικείο
 Μερικές φορές κρίνεται απαραίτητη η
προσωπική επίβλεψη
 Τι λένε οι επιστημονικές μελέτες ;

Άρθρο 1ο:
Τίτλος

Ένα πρόγραμμα αυτοδιαχείρισης χωρισμένο σε groups
για μείωση της σπαστικότητας

Συγγραφείς (2017) Hugos CL, Bourdette D, Chen Y, Chen Z, Cameron M

Μεθοδολογία

2 groups:1.MS Spacity Take Control (STC) +διατάσεις στο
σπίτι 2.συνήθη φροντίδα (UC)= φυλλάδιο+διατάσεις χωρίς
ομαδική υποστήριξη. Ερωτηματολόγια σχετικά με ΣΚΠ,
σπαστικότητα, περπάτημα,κόπωση, διάθεση. Μέτρηση
βηματισμού και σπαστικότητας.

Συμμετέχοντες

40 περιπατητικοί ασθενείς με ΣΚΠ+Σπαστικότητα
Χωρίζονται τυχαία σε STC,UC

Αποτέλεσμα

38/40 που έκαναν και τα 2: STC>βελτίωση από UC στο
MSSpasticityScale-88. Όχι αλλαγή στο
ModifiedAshworthScale. Bελτίωση μόνο στο STC στα
MFIS,BeckDepressionInventoryII,MSImpactScale-29

Συμπέρασμα

STC βελτίωση αυτοαναφερόμενου αντίκτυπου
σπαστικότητας > UC. Προκύπτουν και άλλα ενθαρρυντικά
αποτελέσματα σε άλλες μετρήσεις
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Άρθρο 2ο:
Τίτλος

Οι επιδράσεις του Mat Pilates και Reformer Pilates σε
ασθενείς με ΣΚΠ

Συγγραφείς (2017)

Bulguroglu I,Guclu-Gunduz A, Yazici G,Ozkul C, Irkec C,
Nazliel B, Batur-Caglayan HZ

Μεθοδολογία

3 groups:1.Mat Pilates, 2.Reformer Pilates(8 εβδ, 2μέρες/εβδ),
3.Control group(ασκήσεις αναπνοής και χαλάρωσης στο
σπίτι)

Συμμετέχοντες

38 ασθενείς με ΣΚΠ χωρίστηκαν τυχαία

Αποτέλεσμα

τα 2 πρώτα groups βελτιώθηκαν ως προς: ισορροπία,
λειτουργική κινητικότητα, σταθερότητα κορμού, σοβαρότητα
κόπωσης, ποιότητα ζωής. Το 3ο group καμία διαφορά.

Συμπέρασμα

Παρόμοια οφέλη σε ασθενείς με ΣΚΠ με τη μέθοδο Mat και
Reformer Pilates. To 2o έχει προσφέρει καλύτερη μυϊκή
δύναμη στους καμπτήρες κορμού.
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Άρθρο 3ο:
Τίτλος

Η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία(CBT)επηρεάζει
θετικά την κόπωση σε ασθενείς με ΣΚΠ

Συγγραφείς (2017)

Van den Akker LE, Beckerman H, Collette EH, Twisk JW,
Bleijenberg G, Dekker J, Knoop H, de Groot V, TREFAMSACE Study Group

Μεθοδολογία

12 ατομικές συνεδρίες με ψυχολόγο εκαπαιδευμένο στην
CBT και θεραπεία ελέγχου με 3 διαβουλεύσεις με νοσηλευτή
ΣΚΠ. Αξιολογήσεις: αρχ.κατάσταση,8,16,26,52 εβδ μετά την
έναρξη. Πρωταρχικά αποτ: CIS20r fatigue, IPA

Συμμετέχοντες

91ασθενείς. 44:CBT, 47:control

Αποτέλεσμα

Θετική επίδραση μετά την CBT για CIS20r fatigue . Όχι
επιπτώσεις στην κοινωνική συμμετοχή.

Συμπέρασμα

Με τη CBT μπορεί να μειωθεί η προοδευτική ΣΚΠ για
σύντομο χρονικό διάστημα.
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Άρθρο 4ο:
Τίτλος

Η χρήση οπτικοκινητικής βασισμένη στο πρωτόκολλο
OKCSIB αποκαθιστά την κινητικότητα στην ΣΚΠ

Συγγραφείς (2017)

Chitambira B, McConaghy C

Μεθοδολογία

Opticokinetis Chart Stimulation and Sensory Interactio
for Balance

Συμμετέχοντες

θήλυ, 40 ετών, προχωρημένη μυϊκή αδυναμία, όχι
κινητικότητα για 6 εβδ λόγω προοδευτικότητας ΣΚΠ. 2
μέρες πριν την παρέμβαση: 1/5 OxfordScale (αδυναμία).
Ξεκουράστηκε για 2-3 μέρες, ξανασηκώθηκε με
χειρότερη ισορροπία.

Αποτέλεσμα

2 μέρες μετά: κίνηση με περηπατητήρα με 3τροχούς
+επίβλεψη τρίτου. 1εβδ μετά: ανεξάρτητη βάδιση με τον
περηπατητήρα

Συμπέρασμα

Ανάκτηση απώλειας ελέγχου έκτασης ΣΒ
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Άρθρο 5ο:
Τίτλος

Ιπποθεραπεία

Συγγραφείς (2017)

Vermöhlen V, Schiller P, Schickendantz S, Drache M,
Hussack S, Gerber-Grote A, Pöhlau D

Μεθοδολογία

2 groups:1. ιπποθεραπεία+standard care 2.care alone,
για 12 εβδ. Πρωτογενή αποτ: αλλαγές στην
BBS(κόπωση,πόνος, ποιότητα ζωής, σπαστικότητα)

Συμμετέχοντες

70 ενήλικες, μπήκαν τυχαία στις 2 ομάδες
παρέμβασης. 32(1ο) και 38(2ο)

Αποτέλεσμα

Μέση διαφορά στη μεταβολή BBS(2.33) μτξ 2 groups.
Μεγαλύτερο όφελος BBS για άτομα με EDSS>5.
Kόπωση και σπαστικότητα βελτιώθηκαν στο 1ο.
Μέση διαφορά μτξ 2: 12.0 στη βαθμολογία φυσικής
υγείας κ 14.4 στην πνευματική υγεία στην MSQoL-54

Συμπέρασμα

Στo 1o group: βελτίωση ισορροπίας, κόπωσης,
σπαστικότητας και ποιότητας ζωής
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Άρθρο 6ο:
Τίτλος

Ενσωμάτωση βελονισμού σε μια παρέμβαση ευεξίας
για γυναίκες με ΣΚΠ

Συγγραφείς (2017)

Becker H, Stuifbergen AK, Schnyer RN, Morrison JD,
Henneghan A

Μεθοδολογία

8 τάξεις, ο βελονισμός παρέχεται σε κάθε group αμέσως
πριν ή μετά από κάθε τάξη

Συμμετέχοντες

14 γυναίκες, ΜΟ ηλικίας:54 ετών

Αποτέλεσμα

Μειώνεται: κόπωση, άγχος, πόνος, κατάθλιψη,
παρεμπόδιση ύπνου. Αυξάνεται: συμπεριφορές που
προάγουν την υγεία, κοινωνική λειτουργικότητα,
ποιότητα ζωής. Σημαντική βελτίωση στο συνδυασμό
βελονισμού και παρέμβαση προαγωγής υγείας.

Συμπέρασμα

Θετικό: ολιστικές παρεμβάσεις προώθησης υγείας για
άτομα με ΣΚΠ. Βελονισμός + μαθήματα ευεξίας:
ευπρόσδεκτα στους συμμετέχοντες
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Άρθρο 7ο:
Τίτλος

Η επίδραση της προπόνησης σε ενήλικες με ΣΚΠ με σοβαρή κινητική
αναπηρία

Συγγραφείς (2017) Edwards T, Pilutti LA
Μεθοδολογία

4 databases, εξετάζουν την επίδραση προπόνησης στην κίνηση και στην
Expanded Disability Status Scale(EDSS) >6.0. Τα δεδομένα
συνοψίστηκαν με τον τρόπο άσκησης(συμβατική,προσαρμοσμένη)και με
τα αποτελέσματα (αναπηρία, φυσική κατάστ, φυσ. λειτουργικότητα,
συμπτώματα)

Συμμετέχοντες

Άρθρα όπου: 1. ασθενείς με ΣΚΠ, 2.EDSS>6.0, 3.ή/και αναπηρία
σύμφωνη με το επίπεδο νευρολοικής ανεπάρκειας, 4.μελλοντική,
δομημένη, παρέμβαση άσκηση.1164άρθρα->530 έμειναν->18 κάλυπταν
τα κριτήρια. 5/18:συμβατική άσκ (aerobic+αντιστάσεις),
13/18:προσαρμοσμένες ασκ με BWATT,TBRST,ESAC.

Αποτέλεσμα

2/5 άρθρα(συμβατ.ασκ.):βελτιώσεις σε φυσική κατάσταση,
λειτουργικότητα, ή/και συμπτωματικά, συμμετοχικά αποτελέσματα.
9/13(προσαρ): βελτιώσεις στα ίδια και αναπηρία

Συμπέρασμα

Με την έλλειψη θεραπευτικών στρατηγικών για τον έλεγχο της χρόνιας
αναπηρίας που υπάρχει, η άσκηση=εναλλακτική λύση
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Άρθρο 8ο:
Τίτλος

Πολυτροπική προπόνηση σε ασθενείς με ΣΚΠ και
σημαντική κινητική αναπηρία

Συγγραφείς (2017)

Sandroff BM, Bollaert RE, Pilutti LA, Peterson ML, Baynard
T, Fernhall B, McAuley E, Motl RW

Μεθοδολογία

2 groups:1. control:ασκήσεις τόνωσης,2.Παρέμβασης:αερόβιο,
ασκήσεις αντοχής,ισορροπίας κ διατάσεις. Αξιολόγηση αρχικά
για κινητικότητα, βάδιση, φυσική κατάσταση, γνωστική
επεξεργασία. 6μηνη παρακολούθηση

Συμμετέχοντες

83 ασθενείς με σοβαρή κινητική αναπηρία

Αποτέλεσμα

Βελτιώσεις στο 6minwalk test + PASAT, αύξηση σημείου peak
δύναμης

Συμπέρασμα

RCΤ: νέες, προκαταρκτικές αποδείξεις ότι η πολυτροπική
άσκηση μπορεί να βελτιώσει την απόδοση πεζοπορίας,αντοχής
και την ταχύτητα επεξεργασίας γνωστικής ικανότητας, ίσως
βασισμένη σε βελτιώσεις στην καρδιοαναπνευστική
ικανότητα, σε άτομα με ΣΚΠ με σημαντική κινητική
αναπηρία.
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Άρθρο 9ο:
Τίτλος

Προσαρμογές κόπωσης και μείωσης αντοχής μετά από
σύντομο, έντονο, συνδυασμένο πρόγραμμα αποκατάστασης

Συγγραφείς (2017)

Hameau S, Bensmail D, Roche N, Zory R

Μεθοδολογία

Ισοκινητικό στους εκτείνοντες γόνατος:σύγκεντρες συσπάσεις.
Πριν και μετά το πρόγραμμα.4φ/εβδ,4εβδ,150min. Η Φθ
εστιασμένη στο βηματισμό, ισορροπία, διάρκεια, προπόνηση
με αντιστάσεις + MFIS

Συμμετέχοντες

23 ασθενείς: 10 άνδρες, 13 γυναίκες

Αποτέλεσμα

Μείωση κόπωσης. Αύξηση δείκτη στιγμιαίας κόπωσης. Καμία
αλλαγή στο end test moment. Μετά την αποκατάσταση:
αύξηση σε ισομετρική+σύγκεντρη σύσπαση, βελτίωση
νευρομυϊκής απόδοσης

Συμπέρασμα

Μείωση κόπωσης και αύξηση δείκτη στιγμιαίας κόπωσης
(διότι μετά το πρόγραμμα η αντοχή στο αρχικό στάδιο
αυξήθηκε αλλα στο τελικό δεν άλλαξε)
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Άρθρο 10ο:
Τίτλος

Προπόνηση στην προοδευτική ΣΚΠ: Σύγκριση του
ανακλινόμενου stepper και του διάδρομου με υποστήριξη
σώματος

Συγγραφείς (2016)

Pilutti LA, Paulseth JE, Dove C, Jiang S, Rathbone MP, Hicks AL

Μεθοδολογία

Σύγκριση ως προς κόπωση, λειτουργικότητα, ποιότητα ζωής.
3φ/εβδ, 30min. Αξιολόγηση πριν +μετά από 12 εβδ. Πρωτογενή
αποτ: ασφάλεια, εμπειρία ασθενούς, αξιολόγηση εξοπλισμού.
Δευτερογενή αποτ: MS Functional Composite, Modified Fatigue
Impact Scale, MS Quality of Life-54q

Συμμετέχοντες

12 ασθενείς: προοδευτική ΣΚΠ, EDSS:6.0-8.0

Αποτέλεσμα

Ασφάλεια και στα 2 groups. Διασκέδαση και στα 2 groups αλλά
<TBRST

Συμπέρασμα

Και τα 2 είναι ασφαλή, ανεκτά, διασκεδαστικά, μειώνουν την
κόπωση αποτελεσματικά, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής. Το
TBRST θα μπορούσε να εξεταστεί και σε επιθετική ΣΚΠ
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Άρθρο 11ο:
Τίτλος

Περπάτημα σε ανηφόρα και κατηφόρα ως μέσο θεραπείας σε
ασθενείς με ΣΚΠ

Συγγραφείς (2016)

Afshin Samaei,MD, Amir Hoshang Bakhtiary,PhD,PT,
Abdolhamid Hajihasani,PhD,PT, Elham Fatemi,MSc,PT,
Fatemeh Motaharinezhad,MSc,OT

Μεθοδολογία

Έρευνα για κινητικότητα, λειτουργική δραστηριότητα, μυϊκή
δύναμη. 12 συνεδρίες, 3φ/εβδ,30 min. Μετρήσεις πριν και μετά.
4 εβδ follow up + MFIS. Mέτρηση κινητικότητας, αναπηρίας,
λειτουργικής άσκησης, ισορροπίας, δύναμη 4κεφ+μυων
ιγνυακής περιοχής με ειδικά tests.

Συμμετέχοντες

34 ασθενείς, 17: ανηφόρα με 10%κλίση, 17:κατηφόρα με 10%
κλίση

Αποτέλεσμα

Βελτιώσεις στην κατηφόρα> ανηφόρα ως προς: κόπωση,
κινητικότητα, αναπηρία, λειτουργικές ασκήσεις, ισορροπία,
δύναμη 4κεφ

Συμπέρασμα

Το περπάτημα στην κατηφόρα βελτιώνει τη δράση μυών, την
ισορροπία και τη λειτουργικότητα ασκήσεων
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Άρθρο 12ο:
Τίτλος

Φυσικοθεραπεία ως μέσο αποκατάστασης σε προοδευτική
ΣΚΠ

Συγγραφείς (2016)

Campbell E, Coulter EH, Mattison PG, Miller L, McFadyen A,
Paul L

Μεθοδολογία

5 databases, 15 άρθρα, 13 διαφορετικές μελέτες

Συμμετέχοντες

PEDro scale:5-9/10, πληρούσαν 8 φ/θ παρεμβάσεις

Αποτέλεσμα

12/13 πληρούσαν τουλάχισταν 1/8 παρεμβάσεις

Συμπέρασμα

Η Φ/Θ με αυτές τις παρεμβάσεις έχει θετικές επιδράσεις
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1. Συμπεράσματα :
1. Η φυσικοθεραπεία έχει θετικές επιδράσεις σε ποικίλους
τομείς της υγείας των ανθρώπων με ΣΚΠ. Συγκεκριμένα:
2.

σπαστικότητας
(βλ. άρθρο 1ο,5ο )

3.

κατωφλίου εμφάνισης κόπωσης και
βελτίωση καρδιοαναπνευστικής φυσικής κατάστασης
(βλ. άρθρο 5ο,8ο, 9ο, 10ο)

4. Συμβάλλει στην μυϊκής δύναμης, οστικής πυκνότητας
και διαχείρισης σωματικού βάρους
(βλ. άρθρο 2ο,4ο,11ο )

5. Βελτιώνει την ισορροπία και τη λειτουργικότητα των
ασκήσεων
(βλ. άρθρο 5ο,11ο)

6. Μέσω ολιστικών παρεμβάσεων προωθείται η υγεία και
αυξάνεται το επίπεδο ποιότητας ζωής
(βλ. άρθρο 2ο,6ο ,7ο )
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1ο: Νέοι Τρόποι Ενίσχυσης των
προγραμμάτων θεραπευτικής άσκησης
 Το εργαστήριο Υγειοφυσικής και

Υπολογιστικής Νοημοσύνης του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ πρωτόκολλο φυσικοθεραπευτικής
παρέμβασης
 Θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις πριν και
μετά την παρέμβαση (ανάλυση ποιότητας
βάδισης, κινητική και κινηματική ανάλυση
των μεταβλητών των αρθρώσεων των κάτω
άκρων κατά τη βάδιση, ενεργειακό κόστος
βάδισης και μυϊκής λειτουργίας)

1. Η βελτίωση της βάδισης μέσα
από την σωματική άσκηση
 Προτείνεται αρχικά η τροποποίηση της συμπεριφοράς

(μέσα από τη διακοπή καπνίσματος,τη μείωση
κατανάλωσης καφεΐνης και τη συστηματική συμμετοχή
σε προγράμματα άσκησης )
 Προτείνεται η εκτέλεση του προγράμματος
θεραπευτικής άσκησης νωρίς το πρωί ώστε να
αξιοποιηθούν καλύτερα τα ενεργειακά αποθέματα των
ατόμων με ΣΚΠ
 Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια σε όσους
εμφανίζουν έντονη κόπωση
 Η κατάλληλα δομημένη, στοχευμένη και εξατομικευμένη
άσκηση επιφέρει φυσιολογικά και ψυχολογικά οφέλη

Πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι:
•Η άσκηση δεν μειώνει τη συχνότητα των υποτροπών, ούτε επιβραδύνει την
εξέλιξη της ΣΚΠ. Αλλά μειώνει τη γενική έκπτωση της λειτουργικής ικανότητας
του ατόμου.
•Στόχος της άσκησης είναι η βελτίωση όσο το δυνατόν περισσότερο της φυσική
κατάστασης του συμμετέχοντος
βάδιση, ανεξαρτητοποίηση σε όσο
μεγαλύτερο βαθμό γίνεται

•ΜΕΤΡΙΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ και σε ΔΡΟΣΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
•ΠΑΝΤΑ σε συνεργασία ιατρού-φυσικοθεραπευτή και αφού έχει προηγηθεί η
κατάλληλη αξιολόγηση του ασθενή
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2. Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ
ΚΟΠΩΣΗΣ
ΜΕΣΑ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
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Εναλλακτικές θεραπείες με φυσικά μέσα στην αντιμετώπιση
συμπτωμάτων κατά της πολλαπλής σκλήρυνσης

o Οι επιλογές ιατρικής θεραπείας είναι περιορισμένες για

ορισμένους τύπους σκλήρυνσης κατά πλάκας και οι θεραπείες
συχνά έχουν πολλές παρενέργειες. (Samkoff LM.et.al)

o Τα άτομα με ΣΚΠ χρησιμοποιούν ευρέως θεραπείες

συμπληρωματικής και εναλλακτικής ιατρικής. Σε διεθνές
επίπεδο, ο επιπολασμός της χρήσης εναλλακτικής θεραπείας
σε άτομα με ΣΚΠ κυμαίνεται από:

 41% στην Ισπανία
 70% στον Καναδά και
 82% στην Αυστραλία.

Ηλεκτροθεραπεία
 Όταν δεν υπάρχει φυσιολογική νευρομυϊκή αντίδραση, η

συμβολή του ηλεκτρικού νευρομυϊκού ερεθισμού είναι αναγκαία,
γιατί με την πρόκληση της μυϊκής συστολής συμβάλλουμε τόσο
στην πρόληψη από δευτερογενή προβλήματα λόγω απραξίας
όσο και στην ταχύτερη αποκατάσταση των νευρομυϊκών ινών.
 Ο ενδεδειγμένος ηλεκτρικός νευρομυϊκός ερεθισμός καθορίζεται
από τον βαθμό και τον χρόνο της βλάβης και περιλαμβάνει:
i.

ii.
iii.

iv.
v.

τις κατάλληλες παραμέτρους των ερεθιστικών παλμών,
δηλαδή: μορφή, χρόνος δράσης, χρόνος παύσης, συχνότητα
και έντασή παλμού
τον τρόπο εφαρμογής των ηλεκτροδίων (διπολική ή
μονοπολική εφαρμογή)
τη χρονική διάρκεια της διέγερσης, ώστε να αποφεύγεται ο
μυϊκός κάματος
τον αριθμό των συνεδριών
τη συμπεριφορά του ασθενή, δηλαδή τη συνεργασία του κατά
τη διάρκεια της θεραπείας.

Τι είναι η Ηλεκτροθεραπεία;
 Η εφαρμογή φυσικών μεθόδων, κατά την οποία η ηλεκτρική

ενέργεια χρησιμοποιείται για θεραπευτικούς σκοπούς
(Φραγκοράπτης Ελ, 2011).
 Ο όρος «ηλεκτροθεραπεία» είναι σχετικά σύγχρονος και εμπεριέχει
πολλά νοήματα.
 Στις παλαιότερες ονομασίες, για την κλινική εφαρμογή των

ηλεκτροφυσικών μέσων, περιλαμβάνονται ο όρος
«ηλεκτροθεραπευτική» και ο όρος «ιατρικός ηλεκτρισμός». Αυτός ο
δεύτερος όρος απέδιδε με συνέπεια την αρχική εστίαση στη χρήση
ηλεκτρικών ρευμάτων για την αγωγή των ασθενών.

 Η άποψη ότι το ανθρώπινο σώμα περιέχει ηλεκτρική ενέργεια, κάτι

που το διαφοροποιεί από τη νεκρή, άψυχη ύλη, όπως πρέσβευε ο
Galvani (1780), υποστηρίζονταν από πολλούς.

TENS


Είδη ρευμάτων:
διαρκέσει περισσότερο από την

Η πιο δημοφιλής μορφή μας της
ηλεκτροθεραπείας.

πραγματική διάρκεια της διέγερσης.




Είναι μια μη επεμβατική, χωρίς
ναρκωτική μέθοδο για τον έλεγχο
του πόνου.



Χρησιμοποιούνται ηλεκτρόδια για να 
σταλθουν τα μικροσκοπικά
ηλεκτρικά ερεθίσματα μέσω του
δέρματος με τα νεύρα και να
τροποποιηθεί η αντίληψη του
a)
πόνου.





Οι μονάδες TENS για τον έλεγχο
του πόνου παράγουν μια συνεχή
παλμοσειρά από παλμικό ρεύμα σε
συχνότητες μεταξύ 1 ως 120
Hz, ενώ κάποιες μέχρι και 200Hz.

Μπορεί επίσης να ξεκινήσει την
απελευθέρωση των ενδορφινών
(φυσικών παυσίπονο του
οργανισμού μας).
Χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία
μιας ποικιλίας των συνθηκών, που
περιλαμβάνουν αλλά δεν
περιορίζονται σε:
χρόνιο πόνο
πόνο

b) φάντασμα σκέλους
c) Οστεοαρθρίτιδα
d) ινομυαλγία

e) Τενοντίτιδα

Η εξάλειψη του πόνου συμβαίνει όχι f) στη μείωση του μετεγχειρητικού
οιδήματος.
μόνο κατά τη διάρκεια της
θεραπείας, αλλά μπορεί να

Παρεμβαλλόμενα ρεύματα:
 Το ρεύμα συμβολής προκύπτει








από την εφαρμογή 2
Μικρορεύματα :
παρεμβαλλόμενων
(διασταυρούμενων) ρευμάτων, με
συχνότητα στο επίπεδο των kHz  Είναι ένα νεύρο διεγέρτης με
σε συνεχή παλμοσειρά.
πολύ χαμηλή ένταση, πιο κοντά
στο φυσικό ρεύμα του σώματος.
Τα ρεύματα έχουν ελαφρώς
διαφορετική συχνότητα (π.χ. το  Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι η
1ο να έχει συχνότητα 4000 Hz και
μέγιστη ένταση του παραγόμενου
ο
το 2 4050 Hz).
ρεύματος συνήθως είναι λιγότερο
από 1mA.
Χρησιμοποιείται πολύ υψηλό
ρυθμό παλμών.
 Χρησιμοποιείται κυρίως για την
αντιμετώπιση του πόνου και στην
Διαπερνά το δέρμα και τους μυς
καθυστερημένη επούλωση των
καλύτερα από TENS ή άλλους
πληγών, μη-ένωσης καταγμάτων,
τρόπους, έτσι μπορεί να είναι πιο
και μια σειρά από άλλες
αποτελεσματική στον έλεγχο του
διαταραχές.
πόνου.
Παρέχει ανακούφιση από τον
πόνο.

Διαδυναμικά ρεύματα:
o Είναι πλήρως ή μερικώς ανορθωμένα ημιτονοειδή ρεύματα.
o Είναι μια σειρά από παλμούς.
o Η πλήρης ανόρθωση της κυματομορφής αφορά στην αναστροφή της

πολικότητας της μια φάσης ενός ημιτονοειδούς εναλλασσόμενου ρεύματος,
ώστε το ρεύμα αυτό να ρεέι προς την ίδια κατεύθυνση σε κάθε παλμό.
o Οι διαδυναμικοί παλμοί είναι μια παλμοσειρά από μισούς παλμούς
ημιτονοειδούς μορφής διάρκειας 10ms με παύλα μεταξύ τους 10ms.

o Το πλήρως ανορθωμένο διαδυναμικό ρεύμα είναι μια συνεχόμενη σειρά από
ημιτονοειδείς παλμούς διάρκειας 10ms με τελική συχνότητα τα 100Hz.

FES:


Το FES (Functional Electrical Stimulation-Λειτουργικός Ηλεκτρικός
ερεθισμός) όπως και ο όρος NMES (Neuro-Muscular Electrical StimulationΝευρομυϊκός Ηλεκτρικός Ερεθισμός) και άλλες παραλλαγές, δεν
αναφέρονται σε κάποιο συγκεκριμένο τύπο ρεύματος, αλλά στην κλινική
εφαρμογή.

2. Συμπεράσματα :
 Η αντιμετώπιση και η ποιότητα ζωής των ασθενών με σκλήρυνσης κατά

πλάκας που ακολουθούν ένα πρόγραμμα αποκατάστασης που
περιλαμβάνει κινησιοθεραπεία, tai chi, ηλεκτροθεραπεία κλπ.
αυξάνεται κατά το μέγιστο κάθε χρόνο

 Η ηλεκτροθεραπεία είναι ένας από τους βασικούς τρόπους

αντιμετώπισης με φυσικά μέσα των συμπτωμάτων της πολλαπλής
σκλήρυνσης.



Η ηλεκτροθεραπεία αυξάνει την επίτευξη των στόχων στην θεραπεία
των ατόμων αυτών είτε για την μείωση του πόνου, είτε για την
ηλεκτρονευρομυϊκή διέργεση σε σημεία και μέλη του σώματος.

 Η χρήση της ηλεκτροθεραπείας σε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης μαζί

με την συντηρητική θεραπεία μπορεί να συμβάλουν σε μια
ολοκληρωμένη θεραπεία με πολύ θετικά αποτελέσματα σωματικά και
κατά επέκταση ψυχικά για τον ασθενή με σκλήρυνση κατά πλάκας.

2ο: Νέοι Τρόποι Ενίσχυσης της αντοχής με
Φυσικά μέσα
 Το εργαστήριο Υγειοφυσικής και

Υπολογιστικής Νοημοσύνης του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ οργανώνει 2ο πρωτόκολλο
φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης
 Θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις πριν και
μετά την παρέμβαση με φυσικά μέσα

 Θα γίνει μια εφαρμοσμένη, πειραματική,
τυχαιοποιημένη μελέτη, σε ειδικό πληθυσμό με
ΣΚΠ. Η πρόταση μας, είναι να αξιολογηθούν
δύο ομάδες, μία θα αποτελέσει την ομάδα
παρέμβασης και η άλλη την ομάδα ελέγχου. Η
επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει από την
Πανελλήνια Ένωση ατόμων με ΣΚΠ,
παράρτημα Δυτικής Ελλάδος. Η αναλογία σε
κάθε ομάδα θα είναι 1:1. Η διάρκεια του
προγράμματος θα είναι 2 μήνες και η
επανεξέταση θα πραγματοποιηθεί 1 μήνα μετά
τη λήξη του.
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 6MWT: οι ασθενείς θα πρέπει να περπατήσουν για 6 λεπτά όσο

πιο γρήγορα και ασφαλέστερα μπορούν και η απόσταση που θα
διανύσουν θα καταγράφεται. Το τεστ έχει αποδειχθεί για την
αξιοπιστία του, όσον αφορά τον έλεγχο και τον επανέλεγχο σε
ασθενείς με ΣΚΠ με ήπια ή μέτρια μορφή.
 TUG: οι ασθενείς κατόπιν εντολή θα πρέπει να σηκωθούν από
την καρέκλα, να περπατήσουν για 3 μέτρα, να στρίψουν και να
ξανακαθίσουν στην καρέκλα, όσον το δυνατόν πιο γρήγορα
μπορούν. Θα χρονομετρηθούν τρεις επαναλήψεις και ο μέσος
όρος θα χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση.
 MSWS-12: είναι ένα ερωτηματολόγιο από 12 ερωτήσεις στο
οποίο ο ασθενής καλείται να απαντήσει κατά πόσο έχει
επηρεαστεί η κινητικότητά του κατά τις τελευταίες δύο
εβδομάδες.
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 Η κάθε συνεδρία θα είναι 30 λεπτά και θα
αποτελείται νευρομυϊκή ηλεκτρική διέγερση
/ βιοανατροφοδότηση και διατάσεις. Θα

δοθούν οδηγίες διατάσεων που θα πρέπει οι
συμμετέχοντες να πραγματοποιούν στο
σπίτι. Η θερμοκρασία των χώρων θα πρέπει
να είναι προσεγμένη με τη φύση της
ασθένειας και θα αποφεύγονται οι βραδινές
ώρες.
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Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Η συμμετοχή των ατόμων με MS συστηματικά
σε προγράμματα προσαρμοσμένης φυσικής
δραστηριότητας μειώνει τον κίνδυνο
εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων και
αρνητικών συναισθημάτων, βελτιώνει την
ψυχολογία.
Επίσης αυξάνεται η αποτελεσματικότητα στις
καθημερινές τους δραστηριότητες και η
ενεργής ανάμειξή τους στα κοινωνικά
δρώμενα.
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