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Ã ñ Üì ìá ôïõ Äé åõèõ íôÞ Óý íôá îç ò

Áãáðçôïß ÓõíÜäåëöïé,
Ôï 1ï Ôåý÷ïò ôïõ 3ïõ Ôüìïõ ðïõ êñáôÜôå óôá ÷Ýñéá óáò öéëïîåíåß ôá ðëÞñç êåßìåíá ôùí åñãáóéþí ðïõ âñáâåýôçêáí ùò ïé êáëýôåñåò áíáêïéíþóåéò (ðñïöïñéêÞ êáé áíáñôçìÝíç) óôï 9ï ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï ôçò ÁèëçôéáôñéêÞò Åôáéñåßáò ÅëëÜäïò êáé óôï 7ï Åëëáäï-Êõðñéáêü Áèëçôéáôñéêü ÓõíÝäñéï ðïõ äéåîÞ÷èç óôéò 27-30 Ìáñôßïõ
2008 óôçí ÁèÞíá. Åðßóçò ðåñéëáìâÜíåé ôï ðëÞñåò êåßìåíï ôçò êáëýôåñçò åñãáóßáò ðïõ âñáâåýôçêå óôï Åðéóôçìïíéêü ÓõíÝäñéï Öõóéêïèåñáðåßáò ðïõ äéåîÞ÷èç óôç Èåóóáëïíßêç óôéò 30-31 ÌáÀïõ êáé 1 Éïõíßïõ ôïõ 2008. ÐáñÜëëçëá äçìïóéåýïíôáé êáé Üëëá ôÝóóåñá Üñèñá ðïõ õðïâëÞèçêáí ãéá êñßóç êáé äçìïóßåõóç óôï ðåñéïäéêü.
Ôï ôåý÷ïò áõôü åêäßäåôáé ôïí Éïýíéï áíôß ôï ÌÜéï êáé ôï åðüìåíï èá åêäïèåß ôïí ÉáíïõÜñéï ôïõ 2009, ãéáôß Ýôóé åîáóöáëßæåôáé ç êáëýôåñç ðåñéïäéêüôçôá ôùí äýï ôåõ÷þí ìÝóá óôï Ýôïò.
Ç ìïíáäéêüôçôá üìùò áõôïý ôïõ ôåý÷ïõò åßíáé üôé óôéò ðñþôåò óåëßäåò öéëïîåíåß (óôá ÅëëçíéêÜ êáé óôá ÁããëéêÜ) ôï Âáóéêü Ðñüãñáììá Åêðáßäåõóçò ãéá ôçí ÁèëçôéáôñéêÞ Åéäéêüôçôá ðïõ ðñïôåßíåôáé ãéá åöáñìïãÞ óôéò
ÅõñùðáúêÝò ÷þñåò. Ôï ðñüãñáììá áõôü óôÜëèçêå óôçí Åôáéñåßá ìáò üðùò êáé óå üëåò ôéò ÁèëçôéáôñéêÝò Åôáéñåßåò ôçò Åõñþðçò áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ Óõíïìïóðïíäßá ÁèëçôéáôñéêÞò (EFSMA) ãéá êñßóç, áîéïëüãçóç êáé
ðñïôÜóåéò þóôå óôï ôÝëïò íá äéáìïñöùèåß ìéá åíéáßá ðñüôáóç ðïõ èá êáôáôåèåß óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç Åéäéêþí Éáôñþí (UEMS).
Ìðïñåßôå ëïéðüí üëïé íá êáôáèÝóåôå ðñïôÜóåéò êáé áëëáãÝò êáé íá ôéò óôåßëåôå óôï e-mail:
natsis@med.auth.gr ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò Óåðôåìâñßïõ 2008, üðïõ ìåôÜ áðü åðåîåñãáóßá üëùí áõôþí ç ÁèëçôéáôñéêÞ Åôáéñåßá ÅëëÜäïò èá õðïâÜëëåé ôçí åðßóçìç ðñüôáóç ãéá ôï Ðñüãñáììá Åêðáßäåõóçò óôçí ÁèëçôéáôñéêÞ
Åéäéêüôçôá óôçí EFSMA.
Ç ÁèëçôéáôñéêÞ Åôáéñåßá ÅëëÜäïò åßíáé ìÝëïò ôïõ äéêôýïõ äñÜóçò óôçí ÅëëÜäá ðïõ óôçñßæåé ôçí äåêáåôßá
ïóôþí êáé áñèñþóåùí 2000-2010 êáé ãé áõôü õðÜñ÷åé ôï áíôßóôïé÷ï óÞìá óôï åîþöõëëï.
Åõ÷áñéóôþ ãé Üëëç ìéá öïñÜ ôïí ×ñÞóôï ÐáðáíéêïëÜïõ ðïõ öéëïôÝ÷íçóå ôï åîþöõëëï ôïõ Ôñßôïõ Ôüìïõ.
ÔÝëïò, èÝëù íá åõ÷áñéóôÞóù ôéò ÉáôñéêÝò Åêäüóåéò Ð.×. Ðáó÷áëßäç ãéá ôçí Üñôéá óõíåñãáóßá ìáò êáèþò êáé
ãéá ôçí Ýêäïóç áõôïý ôïõ Ôåý÷ïõò.

Ìå ôéìÞ
Êùíóôáíôßíïò ÍÜôóçò
Ïñèïðáéäéêüò ×åéñïõñãüò
Eðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò ÉáôñéêÞò Ó÷ïëÞò Á.Ð.È.
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Ï äçãß åò ðñïò ôïõò Óõããñáöåß ò
Ôï ðåñéïäéêü "ÁÈËÇÔÉÁÔÑÉÊÇ" åßíáé ç ÅðéóôçìïíéêÞ ÐåñéïäéêÞ ¸êäïóç ôçò ÁèëçôéáôñéêÞò Åôáéñåßáò ÅëëÜäïò, äçìïóéåýåé Üñèñá ìå áíôéêåßìåíï ôçí ÁèëçôéáôñéêÞ êáèþò êáé ìåëÝôåò ðÜíù óå èÝìáôá âáóéêþí éáôñéêþí Þ áèëçôéêþí åðéóôçìþí, ðïõ Ý÷ïõí ùò
êýñéï áíôéêåßìåíï ôçí ðáèïöõóéïëïãßá ôïõ áèëçôÞ
êáé ôá ïðïßá ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôçí ÅëëÜäá Þ ôï Åîùôåñéêü. Åðßóçò, ìðïñïýí íá äçìïóéåõèïýí áðüøåéò
ðïõ áöïñïýí ôçí éáôñéêÞ åêðáßäåõóç, ðñïâëçìáôéóìïß êáé ðñïôÜóåéò ãéá ôçí ÁèëçôéáôñéêÞ êáé ôç äñáóôçñéüôçôá ôçò ÁèëçôéáôñéêÞò Åôáéñåßáò ÅëëÜäïò.

ÊÁÔÇÃÏÑIÅÓ ÁÑÈÑÙÍ ÐÏÕ ÄÇÌÏÓÉÅÕÏÍÔÁÉ
ÁíáóêïðÞóåéò: Áíáðôýóóïíôáé åíäéáöÝñïíôá ÁèëçôéáôñéêÜ èÝìáôá, áðü Ýíáí Ýùò äýï óõããñáöåßò,
ìüíï ìåôÜ áðü óõíåííüçóç ìå ôï ÄéåõèõíôÞ Óýíôáîçò ãéá ôç èåìáôïëïãßá êáé ôïí ÷ñüíï ôçò äçìïóßåõóçò. Ç Ýêôáóç ôïõ êåéìÝíïõ äåí ðñÝðåé íá õðåñâáßíåé ôéò 20 äáêôõëïãñáöçìÝíåò óåëßäåò Þ ôïõò 24.000
÷áñáêôÞñåò ìáæß ìå ôéò åéêüíåò êáé ôç âéâëéïãñáößá.
Ïé óõããñáöåßò ðïõ áðïóôÝëëïõí Üñèñá áíáóêüðçóçò èá ðñÝðåé íá óõìðåñéëáìâÜíïõí ìßá åíüôçôá üðïõ èá ðåñéãñÜöïõí ôéò ìåèüäïõò ðïõ ÷ñçóéìïðïéÞèçêáí ãéá óõëëïãÞ, åîáêñßâùóç, áðüóðáóç êáé óýíèåóç ôùí ðëçñïöïñéþí. ÁõôÝò ïé ìÝèïäïé èá ðñÝðåé
íá óõíïøßæïíôáé óôçí ðåñßëçøç.
Ðñùôüôõðåò åñãáóßåò: Ôï ðåñéå÷üìåíï ôïõò åßíáé
êëéíéêü, åñãáóôçñéáêü Þ êëéíéêïåñãáóôçñéáêü. ¸÷ïõí óõãêåêñéìÝíç äïìÞ êáé ðåñéëáìâÜíïõí: ðåñßëçøç (ìÝ÷ñé 250 ëÝîåéò) óôá ÅëëçíéêÜ êáé ÁããëéêÜ, óýíôïìç åéóáãùãÞ üðïõ áíáöÝñåôáé ï óêïðüò ôçò åñãáóßáò, ðåñéãñáöÞ ôïõ õëéêïý êáé ôùí ìåèüäùí Ýñåõíáò, óôáôéóôéêÞ åðåîåñãáóßá, Ýêèåóç ôùí áðïôåëåóìÜôùí, óõæÞôçóç ìå ôá ôåëéêÜ óõìðåñÜóìáôá, êáèþò êáé âéâëéïãñáößá. Ç Ýêôáóç ôïõ êåéìÝíïõ äå èá
ðñÝðåé íá õðåñâáßíåé ôéò 10 äáêôõëïãñáöçìÝíåò óåëßäåò Þ ôïõò 15.000 ÷áñáêôÞñåò ìáæß ìå ôéò åéêüíåò
êáé ôç âéâëéïãñáößá. Ç âéâëéïãñáößá äåí ðñÝðåé íá
õðåñâáßíåé ôéò 50 áíáöïñÝò.
ÅíäéáöÝñïõóåò ðåñéðôþóåéò (case reports): ÐáñïõóéÜæïíôáé óðÜíéåò ðåñéðôþóåéò ìåìïíùìÝíåò Þ
êáé óå óõíäõáóìü ìå áíáóêüðçóç ôçò âéâëéïãñáößáò, óôéò ïðïßåò ÷ñçóéìïðïéÞèçêáí êáèéåñùìÝíåò Þ
íÝåò äéáãíùóôéêÝò Þ èåñáðåõôéêÝò ìÝèïäïé Þ áíáðôýóóïíôáé íåüôåñåò áðüøåéò ó÷åôéêÜ ìå ôçí ðáèïãÝíåéá ôïõò. Ç Ýêôáóç ôïõ êåéìÝíïõ ðåñéïñßæåôáé óå
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3-4 äáêôõëïãñáöçìÝíåò óåëßäåò Þ 2.500 ÷áñáêôÞñåò.
Ç äïìÞ åßíáé üðùò êáé óôéò ðñùôüôõðåò åñãáóßåò ç
äå âéâëéïãñáößá äåí ðñÝðåé íá õðåñâáßíåé ôéò 15 áíáöïñÝò.
ÅíçìåñùôéêÜ Üñèñá: ÐáñïõóéÜæïíôáé ðñüóöáôá
åðéôåýãìáôá óôï ÷þñï ôçò ÁèëçôéáôñéêÞò êáé ç Ýêôáóç ôïõò ðåñéïñßæåôáé óå 5-6 óåëßäåò.
ÐåñéëÞøåéò åñãáóéþí, óôñïããõëþí ôñáðåæþí,
ðñáêôéêÜ óõíåäñßùí, óåìéíáñßùí êáé åðéóôçìïíéêþí
çìåñßäùí.
ÅðéóôïëÝò ðñïò ôç Óýíôáîç: Ïé åðéóôïëÝò (ìÝãéóôï 800 ëÝîåéò) ðåñéÝ÷ïõí ó÷üëéá ãéá äçìïóéåõìÝíá
Üñèñá, áðáíôÞóåéò ôùí óõããñáöÝùí óå ó÷åôéêÜ ó÷üëéá, êñßóåéò ãéá ôï ðåñéïäéêü Þ óêÝøåéò ðÜíù óå åðéóôçìïíéêÜ Þ êïéíùíéêÜ èÝìáôá ðïõ áðáó÷ïëïýí ôïõò
åðéóôÞìïíåò ðïõ áó÷ïëïýíôáé ìå ôïõò áèëçôÝò. Èá
ðñÝðåé íá áðïóôÝëëïíôáé ìÝóá óå 6 ìÞíåò áðü ôç äçìïóßåõóç ôïõ õëéêïý-êåéìÝíïõ óôï ïðïßï áíáöÝñïíôáé.

ÄÏÌÇ ÔÙÍ ÊÅÉÌÅÍÙÍ
Ç äáêôõëïãñÜöçóç ôïõ êåéìÝíïõ ãßíåôáé óå äéðëü
äéÜóôçìá ìüíï óôç ìßá üøç ôïõ öýëëïõ êáé ìå ðåñéèþñéá 2.5cm áðü êÜèå ðëåõñÜ.
Ðñþôç óåëßäá: Óôçí áñ÷Þ ôçò ðñþôçò óåëßäáò áíáãñÜöïíôáé: 1) ï ôßôëïò ôïõ Üñèñïõ, ï ïðïßïò ðñÝðåé íá åßíáé ìéêñüò êáé ðëçñïöïñéáêüò, 2) ôá ðëÞñç
ïíüìáôá ôùí óõããñáöÝùí êáé 3) ôï üíïìá ôçò êëéíéêÞò Þ/êáé ôïõ åñãáóôçñßïõ áðü üðïõ ðñïÝñ÷åôáé ç
åñãáóßá. Óôï êÜôù Üêñï ôçò óåëßäáò èá õðÜñ÷åé ðáñáðïìðÞ ìå ôï üíïìá, ôç äéåýèõíóç, ôçí çëåêôñïíéêÞ
äéåýèõíóç êáé ôá ôçëÝöùíá åðéêïéíùíßáò ôïõ õðåýèõíïõ ãéá ôçí áëëçëïãñáößá óõããñáöÝá. Ôá ïíüìáôá êáé ïé äéåõèýíóåéò ôùí óõããñáöÝùí äå èá åìöáíßæïíôáé ìÝóá óôï êýñéï êåßìåíï.
Ðåñßëçøç: Óôç äåýôåñç óåëßäá áíáãñÜöïíôáé: ï
ôßôëïò ôçò åñãáóßáò, ç ðåñßëçøç, ïé ëÝîåéò êëåéäéÜ
êáé ç áíôßóôïé÷ç ðåñßëçøç (abstracts) êáé ëÝîåéò
êëåéäéÜ (key words) óôá áããëéêÜ. Ç ðåñßëçøç ãñÜöåôáé óå ìßá ðáñÜãñáöï, ðñÝðåé íá åßíáé ïõóéáóôéêÞ
êáé áíôéðñïóùðåõôéêÞ êáé íá áíáöÝñåé ìå óõíôïìßá:
óêïðü åñãáóßáò, õëéêü êáé ìÝèïäï, óçìáíôéêüôåñá
áðïôåëÝóìáôá êáé óõìðåñÜóìáôá. Óôçí ðåñßëçøç
äåí ðñÝðåé íá õðÜñ÷ïõí âéâëéïãñáöéêÝò ðáñáðïìðÝò êáé óõíôïìïãñáößåò. Ç ðåñßëçøç óôá áããëéêÜ
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ðñÝðåé íá åßíáé ç áêñéâÞò ìåôÜöñáóç ôçò åëëçíéêÞò
êáé íá ðåñéëáìâÜíåé ôïí ôßôëï êáé ôá ïíüìáôá ôùí
óõããñáöÝùí. Ïé ëÝîåéò êëåéäéÜ ðñÝðåé íá åßíáé 3-5
êáé íá ÷áñáêôçñßæïõí ôç èåìáôïëïãßá ôçò åñãáóßáò.
ÅéóáãùãÞ: ÐñÝðåé íá åßíáé ïõóéáóôéêÞ êáé óõíïðôéêÞ. Íá ðáñÝ÷åé óáöåßò ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå
ôï óêïðü ôçò åñãáóßáò êáé íá óçìåéþíåé ôç óðïõäáéüôçôá êáé ÷ñçóéìüôçôá ôçò åñãáóßáò. Äåí ðñÝðåé íá
ðåñéëáìâÜíåé ðïëëÝò áíáöïñÝò áðü ôç âéâëéïãñáößá
Þ óõìðåñÜóìáôá êáé áðïôåëÝóìáôá áðü ôç ìåëÝôç
ðïõ Ýãéíå.
ÕëéêÜ êáé ìÝèïäïé: ÐáñïõóéÜæïíôáé áíáëõôéêÜ
êáé ìå óáöÞíåéá üëåò ïé áðáñáßôçôåò ðëçñïöïñßåò
ó÷åôéêÜ ìå ôç ìÝèïäï Þ ôéò ìåèüäïõò ðïõ åöáñìüóèçêáí, ôï õëéêü Þ ôïõò áóèåíåßò ðïõ áðïôÝëåóáí ôï
äåßãìá ôçò ìåëÝôçò, ôç óôáôéóôéêÞ åðåîåñãáóßá êáé üôé Üëëï Ý÷åé ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá ôç äéåêðåñáßùóç ôçò
åñãáóßáò. ¼ôáí áíáöÝñïíôáé ðåéñÜìáôá óå áíèñþðïõò, èá ðñÝðåé íá äçëþíåôáé åÜí ïé äéáäéêáóßåò
ðïõ Ýãéíáí Þôáí óýìöùíåò ìå ôéò çèéêÝò áñ÷Ýò ôçò õðåýèõíçò åðéôñïðÞò óôïí áíèñþðéíï ðåéñáìáôéóìü
êáé ìå ôç Äéáêýñçîç ôïõ Åëóßíêé ôï 1975, üðùò áíáèåùñÞèçêå ôï 1983. Äå èá ðñÝðåé íá áíáöÝñïíôáé ïíüìáôá áóèåíþí Þ íïóïêïìåéáêïß áñéèìïß, åéäéêÜ óå
åðåîçãçìáôéêü õëéêü üðùò ïé åéêüíåò. ¼ôáí áíáöÝñïíôáé ðåéñÜìáôá óå æþá, èá ðñÝðåé íá äçëþíåôáé åÜí áêïëïõèÞèçêå íüìïò Þ êáíïíéóìüò éíóôéôïýôïõ Þ
åèíéêïý åñåõíçôéêïý óõìâïõëßïõ ó÷åôéêÜ ìå ôç ÷ñçóéìïðïßçóç áõôþí.
ÁðïôåëÝóìáôá: Èá ðñÝðåé íá áíáãñÜöïíôáé áíáëõôéêÜ ìüíï ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò åñãáóßáò êáé íá
ìç ãßíïíôáé ó÷üëéá êáé âéâëéïãñáöéêÝò áíáöïñÝò. Óå
áðïôåëÝóìáôá ìåôñÞóåùí èá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï äéåèíÝò óýóôçìá ìåôñÞóåùí (SI units).
ÓõæÞôçóç: Èá ðñÝðåé íá ãßíåôáé áíÜëõóç êáé
ó÷ïëéáóìüò ôùí áðïôåëåóìÜôùí, óýãêñéóç ìå áíôßóôïé÷á ôçò äéåèíïýò âéâëéïãñáößáò êáé íá ôïíßæåôáé
ç óðïõäáéüôçôá êáé ç ìïíáäéêüôçôá ôçò åñãáóßáò äßíïíôáò Ýìöáóç óå êÜèå íåüôåñï óôïé÷åßï ðïõ ðáñïõóéÜæåôáé. Óôçí ôåëåõôáßá ðáñÜãñáöï ôçò ÓõæÞôçóçò
óõíïøßæïíôáé ôá óõìðåñÜóìáôá ôçò åñãáóßáò.
Åõ÷áñéóôßåò: ÁõôÝò ðñÝðåé íá åßíáé üóï ôï äõíáôüí óõíôïìüôåñåò êáé ëéãüôåñåò. Ïíüìáôá åôáéñåéþí
êáé öïñÝùí ðñÝðåé íá áíáãñÜöïíôáé ðëÞñùò.
Ç ðåñßëçøç óôá áããëéêÜ (abstract): Ý÷åé ôçí ßäéá Ýêôáóç ìå ôçí åëëçíéêÞ êáé ðåñéëáìâÜíåé ôïí ôßôëï êáé ôá ïíüìáôá ôùí óõããñáöÝùí.
Âéâëéïãñáößá: ÐñÝðåé íá õðïâÜëëåôáé óýìöùíá
ìå ôï óýóôçìá Vancouver. Ç âéâëéïãñáößá êáé ïé âéâëéïãñáöéêÝò ðáñáðïìðÝò ôïõ êåéìÝíïõ, ðñÝðåé íá
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åßíáé ãñáììÝíåò ìå áñáâéêïýò áñéèìïýò ùò åêèÝôåò,
ïé ïðïßåò áí åßíáé óôï ôÝëïò ôçò ðñüôáóçò íá ãñÜöïíôáé ìåôÜ ôçí ôåëåßá. Ïé ðáñáðïìðÝò ðñÝðåé íá óõìðßðôïõí áðïëýôùò êáé íá áíáãñÜöïíôáé óôç âéâëéïãñáößá ìå ôç óåéñÜ áíáöïñÜò ôïõò êáé ü÷é áëöáâçôéêÜ.
Á) ¢ñèñï óå ðåñéïäéêü: ÁíáãñÜöïíôáé ôá åðþíõìá ôùí óõããñáöÝùí, ôá áñ÷éêÜ ôùí ïíïìÜôùí ôïõò
(ðåñéëáìâÜíïíôáé üëá ôá ïíüìáôá êáé äåí ðñÝðåé íá
÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï "...êáé óõí. Þ ôï .. .et al"), ï ôßôëïò
ôçò åñãáóßáò, ôï üíïìá ôïõ ðåñéïäéêïý ìå ôéò óõíôïìåýóåéò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï Index Medicus, ç ÷ñïíïëïãßá Ýêäïóçò, ï ôüìïò, ôï ôåý÷ïò, êáé ïé óåëßäåò
ðïõ êáôáëáìâÜíåé ôï Üñèñï, ð.÷.: 1. Hubbard TJ,
Hertel J. Mechanical contributions to chronic lateral
ankle instability. Sports Med. 2006;36(3):263-77.
Â) Âéâëßï: ÁíáöÝñåôáé ôï üíïìá ôïõ óõããñáöÝá,
ï ôßôëïò, ï åêäüôçò, ï ôüðïò êáé ç ÷ñïíïëïãßá Ýêäïóçò. Ð.÷. 2. Hutson M.A. Sports Injuries. Recognitions and management. Oxford University Press, Oxford, 1990.
Ã) ÊåöÜëáéï óå âéâëßï: ÁíáöÝñåôáé üðùò ðáñáêÜôù: Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke.
In: Leregh JH, Brenner BM, editors, Hypertension:
pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed.
New York: Raven Press; 1995. p. 465-78.
Ä) ÐñáêôéêÜ óõíåäñßùí/óåìéíáñßùí: ÁíáöÝñïíôáé
ùò áêïëïýèùò: Tocitu D, editor Enzymatic of the
adaptative processes in High-Performance Sport. Proceedings of the 12th Balkan Sports Medicine
Congress, 6th International Congress of the Sports
Medicine Association of Greece, 3rd Hellenic-Cyprus
Sports Medicine Congress 2002 March 21-24; Thessaloniki, Greece.
Å) ÄéáôñéâÞ: ÁíáöÝñåôáé ùò áêïëïýèùò: ÍÜôóçò
Ê. ÕðåñìéêñïóêïðéêÞ ìåëÝôç ôùí óêåëåôéêþí ìõúêþí éíþí ìåôÜ áðü ðåéñáìáôéêÞ ìõúêÞ áôñïößá [äéáôñéâÞ áñéè.870]. ÉáôñéêÞ Ó÷ïëÞ, ÁñéóôïôÝëåéï ÐáíåðéóôÞìéï Èåóóáëïíßêçò, 1993.
ÓÔ) ¢ñèñï óå ðåñéïäéêü óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ:
Christodoulou A., Terzidis I., Natsis K., Gigis. I,
Pournaras J. Soleus accessorius, an anomalous muscle
in a young athlete: case report and analysis of the literature. Br J Sports Med 2004;38(6):38
ÄéáèÝóéìï URL:
http://bjsm.bmj.com/cgi/content/full/38/6/e38
Ìüíï äçìïóéåõìÝíá Üñèñá êáé âéâëßá ðïõ Ý÷ïõí
åêäïèåß ìðïñïýí íá áíáöÝñïíôáé óôç âéâëéïãñáößá.
Ðëçñïöïñßåò áðü ìç äçìïóéåõìÝíá Üñèñá êáé ðñïóùðéêÝò åðéêïéíùíßåò íá áíáöÝñïíôáé óôï êåßìåíï
óå ðáñåíèÝóåéò. ÄçìïóéåõìÝíåò ðåñéëÞøåéò ìðïñïýí
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íá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ùò âéâëéïãñáößá, ìüíï üôáí
äåí Ý÷åé äçìïóéåõèåß ôï ðëÞñåò êåßìåíï.
Ç ïñèüôçôá ôçò âéâëéïãñáößáò åßíáé åõèýíç ôùí
óõããñáöÝùí.
Ðßíáêåò: ÐñÝðåé íá áðïóôÝëëïíôáé óå ÷ùñéóôÞ
óåëßäá êáé óå ìïñöÞ Excel.
Åéêüíåò: ÐñÝðåé íá åßíáé ôõðùìÝíåò óå ãõáëéóôåñü ÷áñôß. Óôï ðßóù ìÝñïò íá óçìåéþíåôáé ìå ìïëýâé
ôï üíïìá ôïõ óõããñáöÝá, ï áñéèìüò ôçò åéêüíáò üðùò åßíáé óôï êåßìåíï êáé Ýíá âÝëïò ôï ïðïßï èá äåß÷íåé ôï ðÜíù ìÝñïò ôçò åéêüíáò. ¸ã÷ñùìåò åéêüíåò
äå èá äçìïóéåýïíôáé óôï ðåñéïäéêü åêôüò áí ïé óõããñáöåßò ôï åðéèõìïýí. Óå áõôÞ ôçí ðåñßðôùóç ïé
óõããñáöåßò åßíáé õðï÷ñåùìÝíïé íá ðñïðëçñþóïõí
ôï áíôßóôïé÷ï êüóôïò ôçò Ýêäïóçò.
ËåæÜíôåò: ÐñÝðåé íá áðïóôÝëëïíôáé óå ÷ùñéóôÞ
óåëßäá êáé íá áñéèìïýíôáé óýìöùíá ìå ôïõò áíôßóôïé÷ïõò ðßíáêåò êáé åéêüíåò. Ïé åíäåßîåéò ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé óôçí åéêüíá èá ðñÝðåé íá åðåîçãïýíôáé óôïí õðüôéôëï.
¼ëïé ïé ðßíáêåò, ôá äéáãñÜììáôá êáé ïé åéêüíåò
ðñÝðåé íá áðïóôÝëëïíôáé óå îå÷ùñéóôÝò óåëßäåò ìåôÜ ôç âéâëéïãñáößá.

ÕÐÏÂÏËÇ ÅÑÃÁÓÉÁÓ
1. ¼ëá ôá Üñèñá õðïâÜëëïíôáé óå ôñßá áíôßãñáöá.
2. ÊÜèå Üñèñï ðïõ õðïâÜëëåôáé óôï ðåñéïäéêü óõíïäåýåôáé áðáñáßôçôá áðü åðéóôïëÞ óôçí ïðïßá áíáöÝñïíôáé: á. Ç êáôçãïñßá ôçò åñãáóßáò. â. ¼ôé äåí
Ý÷åé äçìïóéåõèåß ôìçìáôéêÜ Þ ïëüêëçñç óå åëëçíéêü Þ îÝíï éáôñéêü ðåñéïäéêü êáé ã. ¼ôé Ýëáâáí
ãíþóç ãéá ôçí õðïâïëÞ ôçò åñãáóßáò êáé ìåôáâéâÜæïõí ôá óõããñáöéêÜ äéêáéþìáôá óôç óõíôáêôéêÞ
åðéôñïðÞ üëïé ïé óõììåôÝ÷ïíôåò óõããñáöåßò, ïé ïðïßïé êáé óõíõðïãñÜöïõí ôçí åðéóôïëÞ. Ç åðéóôïëÞ èá áðïôåëåßôáé ôï ðïëý áðü 800 ëÝîåéò.
3. Ç åñãáóßá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé ÁÐÁÑÁÉÔÇÔÁ êáé óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ (óå áñ÷åßï Word)
áðïèçêåõìÝíç óå äéóêÝôá Þ CD. H äéáäéêáóßá áõôÞ äéåõêïëýíåé ôçí ôá÷ýôåñç äçìïóßåõóç ôçò åñãáóßáò. Ïé öùôïãñáößåò ðñÝðåé íá åßíáé áñ÷åßï .tif Þ
.jpg êáé ç áíÜëõóç ôïõëÜ÷éóôïí 300 dpi.
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ÃÅÍÉÊÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ
Åíôüò 6-8 åâäïìÜäùí áðü ôçí õðïâïëÞ ôçò åñãáóßáò
èá õðÜñ÷åé ç áðÜíôçóç áðü ôç ÓõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ
ôïõ Ðåñéïäéêïý ãéá ôçí áðïäï÷Þ Þ ìç ôçò åñãáóßáò,
Ýðåéôá áðü áíþíõìï Ýëåã÷ü ôçò áðü ôñåéò êñéôÝò, åéäéêïýò ðÜíù óôï èÝìá ôçò åñãáóßáò.
Êåßìåíá ðïõ áðáéôïýí åêôåôáìÝíåò ãëùóóéêÝò Þ
óõíôáêôéêÝò äéïñèþóåéò äå èá ãßíïíôáé äåêôÜ.
Ãéá ôç óýíôáîç ôïõ êåéìÝíïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé ç
íåïåëëçíéêÞ ãëþóóá. ÎÝíïé üñïé ðñÝðåé íá áðïöåýãïíôáé, éäßùò üôáí õðÜñ÷ïõí ïé áíôßóôïé÷ïé åëëçíéêïß
óå ÷ñÞóç.
Ïé áñéèìïß áðü ôï Ýíá Ýùò ôï åííÝá íá áíáãñÜöïíôáé ïëïãñÜöùò êáé áðü ôï äÝêá êáé ðÜíù ìå øçößá. Ôá ðïóïóôÜ èá ðñÝðåé íá áíáãñÜöïíôáé ðÜíôïôå ìå øçößá, åíþ áñéèìüò óôçí áñ÷Þ ìéáò ðñüôáóçò
ðñÝðåé íá ãñÜöåôáé ïëïãñÜöùò.
Ïé óõíôïìïãñáößåò èá ðñÝðåé óôçí ðñþôç ôïõò áíáöïñÜ ìÝóá óôï êåßìåíï íá áíáãñÜöïíôáé ìÝóá óå
ðáñÝíèåóç äßðëá óôïí ðëÞñç üñï óôïí ïðïßï áíôéóôïé÷ïýí.
Ïé åñãáóßåò ðïõ äçìïóéåýïíôáé óôï ðåñéïäéêü
"ÁÈËÇÔÉÁÔÑÉÊÇ" áðïôåëïýí ðíåõìáôéêÞ éäéïêôçóßá ôïõ ðåñéïäéêïý. Áíáäçìïóßåõóç ìåñéêÞ Þ ïëéêÞ
åðéôñÝðåôáé ìüíïí ýóôåñá áðü Ýããñáöç Üäåéá ôçò
ÓõíôáêôéêÞò ÅðéôñïðÞò.
Ç äçìïóßåõóç ìéáò åñãáóßáò äå óõíåðÜãåôáé áðïäï÷Þ ôùí áðüøåùí ôùí óõããñáöÝùí áðü ôçí
ðëåõñÜ ôïõ ðåñéïäéêïý.
Äéåýèõíóç áðïóôïëÞò åñãáóßáò:
ÃÉÁ ÔÏ ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÁÈËÇÔÉÁÔÑÉÊÇ
ê. Êùí/íï ÍÜôóç
Ïñèïðáéäéêü ×åéñïõñãü
Åðßêïõñï ÊáèçãçôÞ ÉáôñéêÞò Á.Ð.È.
Ðë. Éððïäñïìßïõ 17
Ô.Ê. 546 21 Èåóóáëïíßêç
email: natsis@med.auth.gr
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1999: Óõììåôï÷Þ óôç 1st Mini-Graphic and Painting, International Biennéal-Pisa 1999
(Academia d Arte di Pisa), A´ Ýðáéíïò
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Η επίδραση τον φλεβοτονικών φάρμακων στο οξύ μετατραυματικό
οίδημα των διαστρεμμάτων τη ποδοκνημικήδ άρθρωση
Χύτας Α., Λυρτζήs Χ., Φωτιάδης Η., Σβάρνας Θ., Ντόβας Θ., Κοϊμτζής Μ.
Περίληψη
Εισαγωγή: Ο ρόλος των φλεβοτονικών φαρμάκων έχει καθορισθεί όσον αφορά τη θεραπεία διαφόρων
τύπων οιδήματος, αλλά ο πιθανός ρόλος τους στο μετατραυματικό οίδημα δεν είναι σαφής και δεν έχει
μέχρι τώρα μελετηθεί.
Σκοπός: Σκοπός αυτής της προοπτικής, τυχαιοποιημένης ελεγχόμενης μελέτης είναι να αξιολογήσει την
επίδραση τον φλεβοτονικών φαρμάκων στη θεραπεία του οξέως μετατραυματικού οιδήματος των
διαστρεμμάτων της ποδοκνημικής.
Ασθενείς και μέθοδος: Ενενήντα έξι ασθενείς με διαστρέμματα της ποδοκνημικής II και Ill βαθμού
παρακολουθήθηκαν. Στην ομάδα μελέτης (48 ασθενείς) έλαβαν για τις πρώτες 20 μετατραυματικές
ήμερες φλεβοτονική αγωγή. Στην ομάδα ελέγχου (48 ασθενείς) δεν έλαβαν καμία αγωγή. Κατά την
διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης των 20 ημερών, εκτιμήθηκαν η περιφέρεια της ποδοκνημικής,
καθώς και η ένταση του άλγους εξαιτίας του τραύματος την 1η, 7 και 20" μετατραυματική ήμερα.
Αποτελέσματα: Δεκαεπτά από τους 96 ασθενείς αποκλείσθηκαν από την μελέτη επειδή οι ασθενείς αυτοί
δεν ακολούθησαν το πρωτόκολλο θεραπευτικής αγωγής. Τελικά η μελέτη περιέλαβε 42 ασθενείς από την
ομάδα μελέτης και 37 ασθενείς από την ομάδα ελέγχου. Δεν υπήρξε σημαντική στατιστική διαφορά
ανάμεσα στις δύο ομάδες όσον αφορά την διαφορά στην περίμετρο της ποδοκνημικής κατά την έβδομη
(p=0,953) και εικοστή μετατραυματική ημέρα (p=0,980). Δεν υπήρξε επίσης σημαντική διαφορά ανάμεσα
στις δύο ομάδες όσον αφορά την ένταση του πόνου κατά την έβδομη (p=0,625) και εικοστή (p=0,908)
μετατραυματική ημέρα. Στην ανάλυση υποομάδων δεν υπήρξε σημαντική στατιστική διαφορά ανάμεσα
στους ασθενείς και των δύο ομάδων οι οποίοι εφάρμοσαν κρυοθεραπεία μετατραυματικά.
Συμπέρασμα: Τα φλεβοτονικά φάρμακα φαίνεται ότι δεν μειώνουν το μετατραυματικό οίδημα της
ποδοκνημικής. Παρόλο που η μελέτη μας είναι η πρώτη σε αυτό το επιστημονικό πεδίο, πιστεύουμε ότι
περισσότερες μελέτες πιθανόν παρόμοια ελεγχόμενες οι οποίες θα περιλαμβάνουν μεγαλύτερο αριθμό
δειγμάτων, είναι απαραίτητες για να καθορίσουν ξεκάθαρα και χωρίς καμία αμφιβολία κατά πόσο τα
φλαβονοϊδή είναι χρήσιμα στο μετατραυματικό οίδημα.
Λέξεις κλειδιά: διάστρεμμα ποδοκνημικής, φλεβοτονικά φάρμακα, μετατραυματικό οίδημα, λεμφικό
σύστημα.
1O ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ*

Η επίδραση της βιταμίνης Ε και της άσκησης σε χρόνια ισχαιμίκούς μύς
επιμυων
Λοϊζίδης Θ.1, Σιόγκα Α.2, Οικονόμου Α.2, Αλμπάνη Μ.3
Περίληψη
Η βιταμίνη Ε λειτουργεί ως φυσικό αντιοξειδωτικό και προστατεύει της μυϊκές ίνες από βλάβες των
ελευθέρων ριζών οξυγόνου. Η παρούσα μελέτη ελέγχει αν η χορήγηση της προστατεύει τους ισχαιμικούς
μυς επιμύων με πρόγραμμα άσκησης. Χρησιμοποιήθηκαν 21 επίμυες που υπέστησαν απολίνωση της
δεξιάς κοινής λαγόνιας αρτηρίας και ακολούθησαν πρόγραμμα άσκησης (πέντε συνεδρίες από δεκαπέντε
λεπτά με τρία λεπτά ξεκούραση) για δύο εβδομάδες. Χορηγήθηκε φυσιολογικός ορός ή βιταμίνη Ε 4% 100
mgr/kgr ΒΣ. Μετρήθηκε στους ισχαιμικούς και φυσιολογικούς μακρούς εκτείνοντες τους δακτύλους και
υποκνημιδίους μυς, η δύναμη μονήρους συστολής, ο χρόνος ημισείας χαλάρωσης, η δύναμη τετανικής
συστολής στα 40, 80 και 100 Hz και ακολούθησε εξέταση στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Στους ισχαιμικούς

μυς χωρίς άσκηση και μετά από αυτήν, παρατηρήθηκε έντονη διεύρυνση του σαρκοπλασματικού δικτύου,
ελάττωση γλυκογόνου και διαταραχή των μυοϊνιδίων, ενώ η χορήγηση βιταμίνης Ε μειώνει τις αλλοιώσεις
των μυών. Συμπερασματικά, η χορήγηση βιταμίνης Ε σε ισχαιμικούς μυς που ασκούνται προσφέρει
σημαντική μείωση της προκαλούμενης βλάβης και προστατεύει τους υπόλοιπους ιστούς από την
επίδραση των ελεύθερων ριζών οξυγόνου.
Λέξεις κλειδιά: ισχαιμία, άσκηση, μύες, βιταμίνη Ε.
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Αξιολόγηση ins ταχύτητα αγωγιμότητα της μυϊκής ίνας με τη χρήση
ηλεκτρομυογράφου στον έξω πλατύ μυ και συσχέτιση της με το
αναερόβιο γαλακτικό κατώφλι και τη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου σε
αθλητές
Πέπερα Γ.1, Ferguson R.1, Macaluso A.1, Farina D.2>3
Περίληψη
Η ταχύτητα αγωγιμότητας της μυϊκής ίνας μπορεί να παρέχει σημαντικές ενδείξεις για την
δραστηριοποίηση των κινητικών μονάδων. Ασκήσεις υψηλής έντασης συνοδεύονται από ταυτόχρονη
αύξηση της παραγωγής του γαλακτικού οξέος και της πρόσληψης οξυγόνου, ενώ η ένταση της άσκησης
επιδρά στην ενεργοποίηση των κινητικών μονάδων. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να ερευνηθεί η
σχέση μεταξύ αναερόβιου γαλακτικού κατωφλίου, μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου και ταχύτητας
αγωγιμότητας μυϊκής ίνας κατά τη διάρκεια ποδηλασίας. Έξι υγιείς άντρες, ηλικίας 1830 συμμετείχαν
στην έρευνα. Επιφανειακά ηλεκτρομυογραφκά σήματα του έξω πλατύ μυός καταγράφηκαν με τη βοήθεια
ειδικών γραμμικών ηλεκτροδίων κατά τη διάρκεια δυναμικής άσκησης, ενώ λήψη αίματος για τη μέτρηση
της συγκέντρωσης του γαλακτικού οξέος γινόταν στο τέλος του κάθε σταδίου. Τα αποτελέσματα έδειξαν
ότι όσο το φορτίο της άσκησης αυξάνεται, το γαλακτικό οξύ συγκεντρώνεται στο αίμα και στους μύες,
αυξάνεται η πρόσληψη οξυγόνου και η ταχύτητα αγωγιμότητας μυϊκής ίνας αυξάνει μέχρι το σημείο του
αναερόβιου γαλακτικού κατωφλίου. Μετά το σημείο αυτό η ταχύτητας αγωγιμότητας μυϊκής ίνας
παραμένει σχεδόν σταθερή ή μειώνεται. Επίσης παρατηρήθηκε ότι η ένταση της άσκησης που
σηματοδοτεί την ενεργοποίηση του αναερόβιου γαλακτικού κατωφλίου και την επίτευξη του μέγιστης
πρόσληψης οξυγόνου ήταν παραπλήσια με την τιμή της έντασης της άσκησης όπου καταγράφηκε η
μέγιστη τιμή της ταχύτητα αγωγιμότητας μυϊκής ίνας. Σημειώθηκε υψηλός δείκτης συσχέτισης (P <0,05).
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ταχύτητα αγωγιμότητας μυϊκής ίνας φαίνεται να είναι μία μεταβαλλόμενη
παράμετρος, η οποία εξαρτάται από την δραστηριοποίηση των κινητικών μονάδων καθώς επίσης οι
κινητικές μονάδες ενεργοποιούνται επιλεκτικά και η ένταση της άσκησης μπορεί να προβλέψει τον αριθμό
και τον τύπο των κινητικών μονάδων που ενεργοποιούνται. Η ταχύτητα αγωγιμότητας της μυϊκής ίνας
αυξάνεται με τη δραστηριοποίηση περισσότερων κινητικών μονάδων, επιτυγχάνοντας τη μέγιστη τιμή
της στο σημείο του αναερόβιου γαλακτικού κατωφλίου και στην επίτευξη της μέγιστης πρόσληψης
οξυγόνου.
Λέξεις κλειδιά: γαλακτικό οξύ, αναερόβιο γαλακτικό κατώφλι, ταχύτητα αγωγιμότητας της μυϊκής ίνας,
επιφανειακό ηλεκτρομυογράφημα, δυναμικές ασκήσεις.

Ενδομηνσκικές βλάβες σε αθλητές μεσαίου και υψηλού επιπέδου
Σύγκριση ευρημάτων μαγνητικής τομογραφίας, αρθροσκόπησης,
κλινικών συμπτωμάτων
Γεωργαλλάς Κ., Meyer O., Γκοδόλιας Γ.
Περίληψη
Οι κακώσεις τωνμηνίσκων αποτελούν τη συχνότερη τραυματική βλάβη του γόνατος και τη συνηθέστερη
αιτία αρθροσκόπησης του, ιδιαίτερα σε αθλητές που συμμετέχουν σε ομαδικά αθλήματα. Η ακριβής και
έγκαιρη διάγνωση κάκωσης του μηνίσκου είναι πολύ σημαντική, ώστε να γίνει άμεση αντιμετώπιση του
προβλήματος και να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν ταχεία επάνοδο στις αθλητικές δραστηριότητες. Ο
συνδυασμός της λήψης του ιστορικού της κάκωσης, της λεπτομερούς αντικειμενικής εξέτασης, όπως
επίσης και των ευρημάτων της μαγνητικής τομογραφίας και της αρθροσκόπησης μας δίνουν τη
δυνατότητα της ακριβούς διάγνωσης. Στις περιπτώσεις, όμως, των ενδομηνισκικών βλαβών, που
αποτελούν περίπου 3% των συμπτωμάτων που οφείλονται σε κακώσεις μηνίσκου, τα αρθροσκοπκά
ευρήματα είναι ασαφή, η άνω και κάτω επιφάνεια του μηνίσκου άθικτη και δεν υπάρχει σαφής ένδειξη ότι
ο μηνίσκος έχει όντως υποστεί ρήξη. Έτσι, ο ορθοπαιδικός χειρουργός βρίσκεται μπροστά στο δίλημμα της
μερικής ή όχι μηνισκεκτομής. Στην παρούσα μελέτη γίνεται σύγκριση των ευρημάτων της μαγνητικής το
μογραφίας, της αρθροσκόπησης και των κλινικών συμπτωμάτων στις περιπτώσεις των ενδομηνισκικών
βλαβών, καθώς επίσης και παρουσίαση της εμπειρίας μας όσον αφορά την απόφαση μερικής
μηνισκεκτομής.
Λέξεις κλειδιά: ρήξη μηνίσκου, αρθροσκόπηση, μερική μηνισκεκτομή, μαγνητική τομογραφία.

Μεταβολή αιματολογικών δεικτών μη~ασκούμενων ατόμων υπό την
επίδραση άσκησης οξείας μορφής
Μαυροβουνώτης Φ.1, Κουγιουμτζίδης Χ.2, Τοκμακίδης Σ.2, Γκοδόλιας Γ.2, Αργυρίου Ε.
Περίληψη
Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η μελέτη των αιματολογικών δεικτών μηασκούμενων ατόμων μετά από
οξείας μορφής άσκηση. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 22 μηασκούμενοι υγιείς άνδρες, ηλικίας 36.32 ± 4.45 χρ.
Οι δοκιμαζόμενοι συμμετείχαν σε υπομέγιστη άσκηση (80% HRmax) με προοδευτικά αυξανόμενη ένταση,
σε μηχανικό ποδηλατοεργόμετρο, διάρκειας 21 win. Οι δοκιμαζόμενοι υποβλήθηκαν σε αιμοληψία πριν και
αμέσως μετά την εργοδοκιμασία. Τα δείγματα αναλύθηκαν με τις κλασσικές αιματολογικές μεθόδους. Στα
δεδομένα έγινε στατιστική επεξεργασία με τη χρήση του student ttest, για τη σύγκριση των πριν και μετά
την άσκηση τιμών. Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε σημαντική αύξηση στην καρδιακή συχνότητα (t
= 27.34, p <0.001), τη συστολική πίεση (t = 7.02, p <0.001) και τη μέση πίεση (t = 3.36, p <0.01), ενώ η
διαστολική πίεση παρουσίασε τάση μείωσης. Μετά την άσκηση παρατηρήθηκαν σημαντικές αυξήσεις στα
επίπεδα των λευκών) (t = 7.09, p <0.001) και ερυθρών αιμοσφαιρίων (t = 4.76, p <0.001), της
αιμοσφαιρίνης (t = 9.46, p <0.001), του αιματοκρίτη) (t = 12.97, p <0.001) και των αιμοπεταλίων (t =
6.36, p <0.001). Συμπερασματικά, στην παρούσα έρευνα, οι παρατηρούμενες αυξήσεις των
αιματολογικών δεικτών είναι αποτέλεσμα της επίδρασης της έντασης της άσκησης. Έτσι, η
παρατηρούμενη αύξηση των λευκών αιμοσφαιρίων μετά την άσκηση λαμβάνει χώρα για την ενίσχυση
της άμυνας του οργανισμού, σε καταστάσεις τέτοιου φυσικού στρες. Επιπρόσθετα, οι συγκεντρώσεις της
αιμοσφαιρίνης, του αιματοκρίτη, των ερυθρών αιμοσφαιρίων και των αιμοπεταλίων που αυξήθηκαν μετά
από την άσκηση υψηλής έντασης, είναι αποτέλεσμα μιας άμεσης προσαρμογής που τίθεται σε λειτουργία
για να αντιμετωπισθούν οι αυξημένες μεταβολικές απαιτήσεις του οργανισμού.
Λέξεις κλειδιά: αιματολογικοί δείκτες, αερόβια άσκηση, κυκλοεργόμετρο.

Η αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής άσκησης στην ισορροπία, στην
κινητικότητα και στο αίσθημα φόβου για πτώση στα άτομα της τρίτης
ηλικίας
Ιακωβίδης Π.,1 Αγγελουσης Ν.,2 Πορφυριάδου Α.,1 Γούργουλης Β.,2 Μάλλιου Π.
Περίληψη
Η αστάθεια, η μειωμένη κινητικότητα και το αίσθημα φόβου για πτώση θεωρούνται για πολλούς οι
σημαντικότεροι παράγοντες που συνδέονται σημαντικά με την αυξημένη συχνότητα πτώσεων τόσο κατά
τη στάση όσο και κατά την κίνηση των ηλικιωμένων. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να μελετηθούν
τα αποτελέσματα ενός ειδικά σχεδιασμένου πρωτοκόλλου κινησιοθεραπευτικής παρέμβασης σε άτομα
τρίτης ηλικίας, όπως αυτό προέκυψε μέσα από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και
αρθρογραφίας. Το πρωτόκολλο σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις αρχές της άσκησης και τις ιδιαίτερες
ανάγκες των ατόμων της τρίτης ηλικίας και περιλάμβανε ένα συνδυασμένο πρόγραμμα ασκήσεων
αντίστασης, ευλυγισίας, ιδιοδέκτριας νευρομυϊκής διευκόλυνσης, ισορροπίας και διαφόρων άλλων
κινητικών και λειτουργικών δραστηριοτήτων με σκοπό την αποκατάσταση και την πρόληψη των
πτώσεων σε αυτά τα άτομα. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 40 ηλικιωμένοι 65  85 ετών με ιστορικό
πτώσης κατά το τελευταίο έτος, καταγεγραμμένο στα επείγοντα εξωτερικά ιατρεία του Γ.Ν.Ν. Κιλκίς. Για
τη συλλογή των δεδομένων και την αξιολόγηση του κινησιοθεραπευτικού προγράμματος
χρησιμοποιήθηκαν η κλίμακα λειτουργικής ισορροπίας Berg, η δοκιμασία κινητικότητας Tinetti και η
τροποποιημένη κλίμακα αξιολόγησης φόβου για πτώση (Modified Falls Efficacy Scale). Τα αποτελέσματα
που προέκυψαν έδειξαν στατιστικά σημαντική βελτίωση
της ισορροπίας και της κινητικότητας των ηλικιωμένων, αλλά καμία διαφοροποίηση στο αίσθημα φόβου
για πτώση. Συμπερασματικά, το συγκεκριμένο πρωτόκολλο κινησιοθεραπευτικής παρέμβασης μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την βελτίωση της ισορροπίας και της κινητικότητας στα άτομα της τρίτης ηλικίας.
Όσον αφορά στην μείωση του φόβου πτώσης ίσως να είναι απαραίτητη μία παράλληλη ψυχολογική
υποστήριξη των ηλικιωμένων.
Λέξεις κλειδιά: άσκηση, τρίτη ηλικία, ισορροπία, κινητικότητα, αίσθηση φόβου για πτώση.

Τραυματική ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου. Ισοκινητική
αξιολόγηση και αποκατάσταση, βελτίωση του ιδιολεκτικού ελλείμματος
της άρθρωσης του γόνατος. Μία κλινική παρουσίαση
Αργυριάδης Α.Π.
Περίληψη
Η ρήξη του προσθίου χιαστού συνδέσμου είναι μία από τις σημαντικότερες κακώσεις στην κινητική
αλυσίδα του κάτω άκρου επηρεάζοντας την κινητική συμπεριφορά αυτού. Η αποκατάσταση είναι πολλές
φορές χειρουργική, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις αυτή δεν πραγματοποιείται. Μία τέτοια περίπτωση
αξιολογήθηκε στη μελέτη μας. Ενήλικος άνδρας 40 ετών με μηχανική ρήξη προσθίου χιαστού ακολούθησε
πρόγραμμα αποκατάστασης, με έμφαση στο ιδιοδεκτικό έλλειμμα το οποίο παρουσιάζει η άρθρωση του
γόνατος μετά την κάκωση. Τα αποτελέσματα της εργασίας μας αποδεικνύουν ότι η ιδιοδεκτική
επανεκπαίδευση του κάτω άκρου συμβάλλει στη δυναμική σταθεροποίηση αυτού, καθιστώντας την
ανταπόκριση του πιο άμεση σε διάφορα δυναμικά ερεθίσματα, συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο στην
προστασία του από επικείμενους τραυματισμούς.
Λέξεις κλειδιά: ρήξη προσθίου χιαστού συνδέσμου, ιδιοδεκτικότητα, αστάθεια γόνατος

