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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ευαγγελία I. Γερμανού: Η ανάπτυξη οξειδωτικού στρες και καθυστερημένου μυϊκού 

πόνου κατά τη διάρκεια της άσκησης σε άτομα που πάσχουν από αρθρίτιδα 

(Υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Γκοδόλια Γεώργιου)

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι βραχυπρόθεσμες 

επιδράσεις μιας συνεδρίας οξείας ισοκινητικής άσκησης στον μηχανισμό παραγωγής 

οξειδωτικού στρες και καθυστερημένου μυϊκού πόνου, καθώς και στη συμπεριφορά του 

αντι-οξειδωτικού αμυντικού μηχανισμού σε άτομα που πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) 

και ρευματοειδή αρθρίτιδα (ΡΑ). Το δείγμα της έρευνας απαρτίστηκε από μια ομάδα 

ασθενών με ΟΑ (η=10), μια ομάδα ασθενών με PA (η=10) και μια ομάδα υγιών ατόμων 

(η=10), οι οποίοι ακολουθούσαν καθιστικό τρόπο ζωής. Όλοι οι συμμετέχοντες 

υποβλήθηκαν σε πρόγραμμα οξείας άσκησης σε ισοκινητικό δυναμόμετρο, που 

περιλάμβανε την εκτέλεση της κάμψης/έκτασης του γόνατος στις 90, 120 και 150°/δευτ. 

Αξιολογήθηκαν η μέγιστη ροπή των εκτεινόντων και καμπτήρων μυών του γόνατος, η 

περιφέρεια του μηρού, το εύρος κίνησης της άρθρωσης του γόνατος, η υποκειμενική 

αντίληψη της αίσθησης του καθυστερημένου μυϊκού πόνου στους καμπτήρες και 

εκτείνοντες μύες του γόνατος, ενώ δείγμα αίματος λήφθηκε για τον προσδιορισμό των 

επιπέδων συγκέντρωσης του λιπιδικού υδροϋπεροξειδίου (LOOH), της ανηγμένης (GSH) 

και οξειδωμένης μορφής της γλουταθειόνης (GSSG), του ουρικού οξέος και της 

κρεατινικής κινάσης (CK), καθώς και της δραστηριοποίησης της γλουταθειονικής 

υπεροξειδάσης (GPx) και της καταλάσης (CAT). Οι αξιολογήσεις πραγματοποιήθηκαν σε 

τρεις χρονικές στιγμές: πριν την άσκηση, αμέσως μετά και 24 ώρες μετά το τέλος αυτής. Η 

ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος 

SPSS5 for Windows. Το επίπεδο σημαντικότητας για τον εντοπισμό διαφορών ορίστηκε 

α=0.05. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων διαπιστώθηκε σημαντική λιπιδική 

υπεροξείδωση στις δύο ομάδες ασθενών αμέσως μετά την άσκηση. Επιπλέον, στις δύο 

ομάδες ασθενών αμέσως μετά την άσκηση διαπιστώθηκε σημαντική αύξηση στη 

δραστηριοποίηση της CAT, σημαντική μείωση των αποθεμάτων της GSH, ενώ δεν υπήρξε 

σημαντική διαφοροποίηση της δραστηριοποίησης της GPx. Αντιθέτως, τα επίπεδα της
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GSSG βρέθηκαν σημαντικά αυξημένα και στις τρεις ομάδες αμέσως μετά την άσκηση, με 

την ομάδα ατόμων με ΟΑ να εμφανίζει τη μεγαλύτερη αύξηση και των υγιών ατόμων τη 

μικρότερη. Η αναλογία GSH:GSSG βρέθηκε σημαντικά μειωμένη και στις τρεις 

πειραματικές ομάδες αμέσως μετά την άσκηση, με την ομάδα ατόμων με ΟΑ να εμφανίζει 

τη μεγαλύτερη μείωση και των υγιών ατόμων τη μικρότερη. Η συγκέντρωση του ουρικού 

οξέος διαφοροποιήθηκε σημαντικά από μέτρηση σε μέτρηση μόνο στους ασθενείς με ΟΑ 

και στους υγιείς. Επιπλέον, η ομάδα ασθενών με ΟΑ εμφάνισε καθυστερημένο μυϊκό πόνο 

24 ώρες μετά την άσκηση μόνο στη μυϊκή ομάδα των καμπτήρων μυών του γόνατος. Η 

ομάδα ασθενών με ΡΑ εμφάνισε καθυστερημένο μυϊκό πόνο 24 ώρες μετά την άσκηση 

τόσο στους καμπτήρες όσο και στους εκτείνοντες, ενώ στην ομάδα υγιών ατόμων δεν 

διαφοροποιήθηκε σημαντικά η εμφάνιση καθυστερημένου μυϊκού πόνου από μέτρηση σε 

μέτρηση. Τα επίπεδα της CK αυξήθηκαν σημαντικά στις τρεις ομάδες από μέτρηση σε 

μέτρηση, χωρίς να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων σε κάθε μέτρηση. 

Δεν παρατηρήθηκε σημαντική μεταβολή της περιφέρειας του μηρού σε καμία ομάδα από 

μέτρηση σε μέτρηση, ούτε σημαντική διαφοροποίηση της μεταβολής αυτής μεταξύ των 

ομάδων σε κάθε μέτρηση. Επίσης, δεν παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της απόδοσης 

των καμπτήρων και εκτεινόντων μυών του γόνατος σε κάθε ομάδα από μέτρηση σε 

μέτρηση, ούτε σημαντική διαφοροποίηση των μεταβολών της δύναμης αυτών των μυών 

μεταξύ των ομάδων από μέτρηση σε μέτρηση. Τέλος, το εύρος κίνησης της άρθρωσης του 

γόνατος δεν διαφοροποιήθηκε σημαντικά από μέτρηση σε μέτρηση σε καμία ομάδα, ούτε 

υπήρξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων σε κάθε μέτρηση. Λαμβάνοντας υπόψη 

τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της παρούσας έρευνας συμπεραίνεται ότι, η οξεία 

άσκηση σε ισοκινητικό δυναμόμετρο προκαλεί αύξηση του παραγόμενου οξειδωτικού 

στρες και σημαντική λιπιδική υπεροξείδωση σε ασθενείς με ΟΑ και ΡΑ. Μεγαλύτερη 

ευαισθησία στην εκδήλωση οξειδωτικού στρες κατά τη διάρκεια οξείας άσκησης σε 

ισοκινητικό δυναμόμετρο φαίνεται να εμφανίζουν οι ασθενείς με ΟΑ. Προτείνεται η 

αποφυγή ασκήσεων υψηλής έντασης που προκαλούν την κόπωση και την εμφάνιση 

καθυστερημένου μυϊκού πόνου στους ενασκούμενους μύες σε ένα πρόγραμμα 

αποκατάστασης ασθενών με ΟΑ και ΡΑ.

Λέξεις κλειδιά: αρθρίτιδα, ισοκίνηση, καθυστερημένος μυϊκός πόνος, οξειδωτικό στρες
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ABSTRACT

Evangelia I. Germanou: Oxidative stress and delayed onset muscular soreness during

exercise in individuals with arthritis 

(Under the supervision of Professor Godolias George)

The purpose of this study was to investigate the effect of an acute bout of isokinetic 

exercise on the response of the oxidant and antioxidant system and on the occurrence of 

delayed-onset muscle soreness (DOMS) in individuals with osteoarthritis (OA) and 

rheumatoid arthritis (RA). The sample of the study consisted of one group of individuals 

with OA (n=10), one group of individuals with RA (n=10) and one group of healthy 

individuals (n=10), who had a sedentary life style. All participants experienced an acute 

bout of exercise, which comprised knee flexion and extension at angular velocities of 90, 

120 and 150 deg/sec on an isokinetic dynamometer. Knee extensors’ and flexors’ peak 

torque, thigh’s circumference, knee’s range of motion and subjective perception of DOMS 

in knee flexors and extensors were evaluated, while a blood sample was obtained from 

each participant in order to determine the concentration levels of lipid hydroperoxide 

(LOOH), reducing glutathione (GSH), oxidized glutathione (GSSG), uric acid and creatine 

kinase (CK), as well as the glutathione peroxidase (GPx) and catalase (CAT) activity. 

Evaluations were carried out at three moments: before exercise, right away after exercise 

and 24 hours after exercise. Statistical analyses were conducted using SPSS® for Windows. 

The level of significance was set at p<0.05. According to the results of statistical analyses, 

significant lipid peroxidation was detected in the two groups of patients right away after 

exercise. Moreover, in the two groups of patients right away after exercise, CAT activity 

was found to be significantly increased, concentration levels of GSH were found to be 

significantly reduced, while the GPx activity displayed no significant alteration. On the 

contrary, concentration levels of GSSG were found to be significantly increased in all three 

groups right away after exercise, with the group of patients with OA to display the greatest 

growth and the group of healthy individuals to display the lowest growth. Concentration 

levels of uric acid were significantly differentiated from the moment measured before 

exercise to the moment measured 24 hours after exercise only in the patients with OA and
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in healthy individuals. Furthermore, patients with OA experienced DOMS 24 hours after 

exercise only in knee flexors. Patients with RA experienced DOMS 24 hours after exercise 

in both knee flexors and extensors, while there was no significant differentiation of DOMS 

in knee flexors and extensors from the moment measured before exercise to the moments 

measured right away after and 24 hours after exercise in healthy individuals. Concentration 

levels of CK were significantly increased from the moment measured before exercise to 

the moments measured right away after and 24 hours after exercise in all three groups. 

There was no significant change of thigh’s circumference from the moment measured 

before exercise to the moments measured right away and 24 hours after exercise in any of 

the three groups, nor was any significant difference of thigh’s circumference change 

between groups at each moment measured. Moreover, knee flexors’ and extensors’ 

strength was not significantly decreased from the moment measured before exercise to the 

moments measured right away and 24 hours after exercise in any of the three groups, nor 

was any significant difference of strength’s change between groups at each moment 

measured. Finally, there was no significant change of knee’s range of motion from the 

moment measured before exercise to the moments measured right away and 24 hours after 

exercise in any of the three groups, nor was any significant difference of knee’s range of 

motion change between groups at each moment measured. Taking into consideration the 

result aggregates of this study, it is concluded that an acute bout of exercise on an 

isokinetic dynamometer brings about increased production of oxidative stress and causes 

significant oxidative damage in lipids in patients with OA and RA. Patients with OA seem 

to be more sensitive in producing oxidative stress during an acute bout of isokinetic 

exercise. It is suggested that exercises at high levels of intensity, which bring about muscle 

distress and DOMS in exercised muscles, should be avoided in a rehabilitation program for 

patients with OA and RA.

Key words: arthritis, delayed-onset muscle soreness (DOMS), isokinetic exercise, 

oxidative stress
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η ολοκλήρωση της παρούσας μελέτης δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τη συμβολή 

κάποιων προσώπων προς τα οποία δράττομαι της ευκαιρίας να εκφράσω την ευγνωμοσύνη 

μου.

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον Καθηγητή του Τ.Ε.Φ.Α.Α. 

του Δ.Π.Θ. κ. Γεώργιο Γκοδόλια, για την εμπιστοσύνη που έδειξε προς το πρόσωπό μου 

με την ανάθεση του θέματος, την καθοδήγηση κατά την εκπόνηση της διατριβής και το 

συνεχές ενδιαφέρον του. Επιπλέον, αισθάνομαι βαθύτατα ευγνώμων προς τον ίδιο, διότι 

μου έκανε την τιμή να με εμπιστευθεί και να υποστηρίξει, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος 

του παρόντος έργου, την υποψηφιότητά μου για τη χορήγηση υποτροφίας, στα πλαίσια του 

Προγράμματος που εντάσσεται στο ΕΠΕΑΕΚ «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ - Υποτροφίες Έρευνας 

στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης».

Τον Καθηγητή του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. κ. Κυριάκο Ταξιλδάρη επίσης 

ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή του στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή και τις 

εύστοχες υποδείξεις του κατά την εκπόνηση της παρούσας διδακτορικής διατριβής.

Στις Επίκουρους Καθηγήτριες του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. κ.κ. Παρασκευή 

Μάλλιου και Αναστασία Μπενέκα, μέλη της τριμελούς και επταμελούς συμβουλευτικής 

επιτροπής, αντίστοιχα, θέλω να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη για την ουσιαστική 

συμβολή τους στη διεκπεραίωση αυτής της μελέτης, την καθοδήγηση και την πολύπλευρη 

συμπαράστασή τους σε όλη τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας. Τις ευχαριστώ από 

καρδιάς, για όλα όσα με ενδιαφέρον έχουν κάνει για μένα, όχι μόνο κατά τη διεξαγωγή της 

παρούσας διατριβής, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσής μου στον τομέα της 

Πρόληψης-Αποκατάστασης Μυοσκελετικών Κακώσεων και Παθήσεων, για τον οποίο έχω 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς και για την τιμή που μου έχουν κάνει να συνεργάζομαι μαζί 

τους.

Θερμά ευχαριστώ τον Λέκτορα του Τ.Ε.Φ.Α.Α του Δ.Π.Θ. κ. Ιωάννη Φατούρο, ο

οποίος υπήρξε εμπνευστής της αρχικής ιδέας αυτής της διατριβής και μέλος της

επταμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, για την πολύτιμη βοήθεια που μου προσέφερε με
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την εμπειρία του και τις γνώσεις του στον σχεδίασμά και τη διεξαγωγή της έρευνας, 

συμβάλλοντας έτσι τα μέγιστα στην ολοκλήρωσή της.

Θερμές ευχαριστίες οφείλω επίσης στον Καθηγητή του Τ.Ε.Φ.Α.Α του Δ.Π.Θ κ. 

Γεώργιο Μαυρομάτη για τη συμμετοχή του στην επταμελή συμβουλευτική επιτροπή της 

διδακτορικής μου διατριβής και τις εύστοχες υποδείξεις του. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον 

Επίκουρο Καθηγητή του Τ.Ε.Φ.Α.Α του Π.Θ. κ. Αθανάσιο Τζιαμούρτα, όχι μόνο για τη 

συμμετοχή του στην επταμελή συμβουλευτική επιτροπή της διδακτορικής μου διατριβής, 

τις παρατηρήσεις και τις χρήσιμες συμβουλές του, αλλά και διότι ήταν πάντα διαθέσιμος 

να προσφέρει τη βοήθειά του, όταν οι ανάγκες της μελέτης το απαιτούσαν.

Τον Διευθυντή της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης κ. 

Τηλέμαχο Παπα'ΐωάννου, καθώς και τον Αναπληρωτή Διευθυντή της Ορθοπαιδικής 

Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης κ. Χρήστο Μπίκο, ευχαριστώ πολύ για την 

εμπιστοσύνη και την άδειά τους να συμπεριλάβω στην έρευνά μου ασθενείς τους οποίους 

παρακολουθούν. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Ιατρό της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Γενικού 

Νοσοκομείου Ξάνθης κ. Στυλιανό Παπαλεξανδρή για την πολύτιμη βοήθειά του στην 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σ ΥΝΤ ΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

CAT Καταλάση

CPK Κρεατινική κινάση

DOMS Delayed - Onset Muscle Soreness

GPx

(Σύνδρομο καθυστερημένου μυϊκού πόνου) 

Υπεροξειδάση της γλουταθειόνης

(ή Px-GSH) 

GSH Ανηγμένη μορφή της γλουταθειόνης

GSSG Οξειδωμένη μορφή της γλουταθειόνης

LOOH Λιπιδικό υδροϋπεροξείδιο

EPO Ελεύθερες ρίζες οξυγόνου

OA Οστεοαρθρίτιδα

PA Ρευματοειδής αρθρίτιδα
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Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΟΥ ΜΥΪΚΟΥ 

ΠΟΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ

ΑΠΟ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

Η αρθρίτιδα αποτελεί την υπ’ αριθμόν ένα αιτία περιορισμού της κίνησης και 

πιθανότατα την κυριότερη αιτία αναπηρίας, καθώς συχνά οι ασθενείς καθηλώνονται λόγω 

των έντονων πόνων που συνδέονται με την πάθηση (Lewis 1991, Mellors 1999; Minor & 

Lane 1996). Με τον όρο αρθρίτιδα αναφερόμαστε γενικά σε οποιαδήποτε πάθηση που 

προσβάλλει τις αρθρώσεις και πολλές φορές τους μυς και τα μαλακά μόρια των 

αρθρώσεων, προκαλώντας πόνο, φλεγμονή, οίδημα και περιορισμό της κίνησης. 

Παγκοσμίως, τα άτομα που υποφέρουν από την παθολογική αυτή κατάσταση υπολογίζεται 

πως ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο (Panush & Holtz 1994; Tsang 1990).

Υπάρχουν περισσότερα από 100 διαφορετικά είδη αρθρίτιδας που προσβάλλουν 

άτομα κάθε ηλικίας, ακόμα και μικρά παιδιά. Οι πιο συνηθισμένες μορφές αρθρίτιδας 

είναι η οστεοαρθρίτιδα και η ρευματοειδής αρθρίτιδα. Η οστεοαρθρίτιδα, που αποτελεί το 

πιο διαδεδομένο είδος αρθρίτιδας, είναι μια παθολογική κατάσταση πολυπαραγοντικής 

αιτιολογίας, που έχει σαν αποτέλεσμα την εκφύλιση του αρθρικού χόνδρου (Douglas, 

1995). Στη ρευματοειδή αρθρίτιδα, την mo σοβαρή και επώδυνη μορφή αρθρίτιδας, 

χαρακτηριστικό γνώρισμα αποτελεί η χρόνια φλεγμονώδης υμενίτιδα που μπορεί να 

προκαλέσει καταστροφή του χόνδρου και διάβρωση του οστού με συνεπακόλουθο την 

παραμόρφωση της άρθρωσης (Minor, 1996). Ο έντονος πόνος στις αρθρώσεις που 

προσβάλλονται από αρθρίτιδα περιορίζει σημαντικά την κίνηση των ασθενών και τη 

συμμετοχή τους σε φυσικές δραστηριότητες. Η περιορισμένη κινητικότητα και η μειωμένη 

φυσική δραστηριοποίηση των ατόμων αυτών έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της αερόβιας 

ικανότητας και της μυϊκής δύναμης των μυών γύρω από τις προσβαλλόμενες αρθρώσεις, 

την πρόκληση μυϊκής ατροφίας και δυσκαμψίας στις αρθρώσεις, την αύξηση του 

σωματικού βάρους, καθώς επίσης και τον περιορισμό της ικανότητας των ασθενών να 

αντεπεξέλθουν στις δραστηριότητες της καθημερινής τους ζωής (Minor, 1996).

Παρά το γεγονός ότι δεν είναι ακόμη ξεκάθαρος ο μηχανισμός πρόκλησης βλάβης 

και δυσλειτουργίας των ανατομικών στοιχείων μιας άρθρωσης που προσβάλλεται από
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Εισαγωγή 2

αρθρίτιδα, ωστόσο ολοένα και περισσότερα ευρήματα πρόσφατων ερευνών ενισχύουν τη 

θεωρία ότι, μια από τις πιθανές αιτίες εμφάνισης των φλεγμονωδών παθήσεων στις 

αρθρώσεις είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης οξειδωτικού στρες, το οποίο είναι δυνατόν να 

προκαλέσει έξαρση της φλεγμονής και να επιδεινώσει την υγεία των αρθρώσεων.

Το οξειδωτικό στρες ενοχοποιείται σχεδόν για όλες τις εκφυλιστικές παθήσεις, 

καθώς και για την πρόωρη γήρανση. Οι ουσίες που προκαλούν τη διαδικασία αυτή 

καλούνται ελεύθερες ρίζες (free radicals) και διαθέτουν ένα μοναχικό, ασύζευκτο 

ηλεκτρόνιο στην εξωτερική τους στιβάδα (Radak, 2000) εκτός από τα συνηθισμένα 

ζευγάρια ηλεκτρονίων, που σχηματίζουν στους ομοιοπολικούς δεσμούς. Οι ελεύθερες 

ρίζες είναι εξαιρετικά δραστικές, επειδή το ασύζευκτο ηλεκτρόνιο τους έχει την τάση να 

ζευγαρωθεί αποσπώντας ένα ηλεκτρόνιο από κάποια άλλη, γεγονός που την οξειδώνει και 

συχνά την καταστρέφει.

Κατά τον μεταβολισμό του Ο2 μέσα στο κύτταρο, με σκοπό την παραγωγή 

ενέργειας, σχηματίζονται ελεύθερες ρίζες. Αν αυτές οι ελεύθερες ρίζες δεν 

ουδετεροποιηθούν γρήγορα, τότε δημιουργούν άλλες mo δραστικές ελεύθερες ρίζες ή 

προκαλούν καταστροφές στο κυτταρικό τοίχωμα, στα λίπη, στις πρωτεΐνες, ακόμα και στο 

DNA του κυττάρου. Ο οργανισμός διαθέτει αποτελεσματικά αντιοξειδωτικά ένζυμα, τα 

οποία είναι πρόθυμα να δώσουν το ηλεκτρόνιο τους στις ελεύθερες ρίζες, με αποτέλεσμα 

αυτές να αδρανοποιηθούν, και να σταματήσει έτσι η αλυσιδωτή αντίδραση που 

προαναφέρθηκε. Το αντιοξειδωτικό αυτό στη συνέχεια γίνεται μια ελεύθερη ρίζα, η οποία 

όμως δεν είναι βλαβερή, γιατί έχει πλέον τη δυνατότητα να δίνει και να παίρνει 

ηλεκτρόνια, χωρίς να γίνεται ενεργή.

Όταν όμως η παραγωγή των ελευθέρων ριζών είναι μεγαλύτερη από τη δυνατότητα 

αδρανοποίησής τους από το αντιοξειδωτικό σύστημα, ή στις περιπτώσεις που το τελευταίο 

έχει υποστεί βλάβη, τότε δημιουργείται μια κατάσταση οξειδωτικών βλαβών στον 

οργανισμό, η οποία ονομάζεται οξειδωτικό στρες. Για την αποφυγή λοιπόν ανάπτυξης 

οξειδωτικού στρες στον οργανισμό, θα πρέπει να διατηρείται μια ισορροπία, η οποία 

εξασφαλίζεται από: α) τη φυσιολογική παραγωγή ελευθέρων ριζών, β) την ικανοποιητική 

παραγωγή αντιοξειδωτικών ενζύμων από τον οργανισμό και γ) την επαρκή πρόσληψη 

αντιοξειδωτικών μέσω της τροφής.

Οι κυριότεροι παράγοντες που αυξάνουν τα επίπεδα των ελευθέρων ριζών και 

προκαλούν οξειδωτικό στρες είναι: το άγχος, η περιβαλλοντική ρύπανση (μόλυνση νερού, 

αέρα, τροφής), η ηλιακή (υπεριώδης) ακτινοβολία και διαφόρων τύπων ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία, η βαριά σωματική άσκηση, το κάπνισμα, η κακή διατροφή, οι ασθένειες, τα
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φάρμακα, το αλκοόλ και άλλες τοξικές ουσίες. Με τις οξειδώσεις, που δημιουργούν οι 

παραπάνω παράγοντες (λόγω των αυξημένων επιπέδων των ελευθέρων ριζών), επέρχονται 

αλλοιώσεις στην κυτταρική μεμβράνη και σε άλλα δομικά συστατικά του κυττάρου. Έτσι, 

έχουμε μια σειρά παθολογικών καταστάσεων και ασθενειών, μεταξύ των οποίων είναι και 

η αρθρίτιδα.

Στην περίπτωση της αρθρίτιδας έχει παρατηρηθεί από αρκετούς ερευνητές, μια 

σημαντική αύξηση στον αριθμό των ελευθέρων ριζών κατά την εξέταση αρθρικού υγρού 

από μια φλεγμαίνουσα άρθρωση (Femor, Haribabu, Weinberg, Pisetsky, & Guilak, 2001; 

Miesel, Kurpisz, & Kroger, 1996; Terkeltaub, Johnson, Murphy, & Ghosh, 2002). 

Υπάρχουν αρκετοί μεμονωμένοι παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένο 

οξειδωτικό στρες στις αρθρώσεις με οστεοαρθρίτιδα ή ρευματοειδή αρθρίτιδα. Οι 

αρθρώσεις αυτές εμφανίζουν φλεγμονώδη αντίδραση, ιδιαίτερα στην περίπτωση της 

ρευματοειδούς αρθρίτιδας.

Τα ουδετερόφιλα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτήν τη φλεγμονώδη 

αντίδραση, καθώς έχει αποδειχθεί ότι απελευθερώνουν σημαντική ποσότητα ελευθέρων 

ριζών μέσα στον αρθρικό χώρο, με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του οξειδωτικού 

στρες. Έχει επίσης βρεθεί ότι τα χονδροκύτταρα μιας φλεγμαίνουσας άρθρωσης παράγουν 

ελεύθερες ρίζες οξυγόνου. Οι διαφορετικές αυτές πηγές παραγωγής ελευθέρων ριζών μέσα 

στη φλεγμαίνουσα άρθρωση υπερνικούν τον αμυντικό αντιοξειδωτικό μηχανισμό της 

άρθρωσης, με αποτέλεσμα την πρόκληση σημαντικού οξειδωτικού στρες. Σε αυτήν την 

περίπτωση αλλοιώνεται η μορφή του αρθρικού υγρού (παύει να είναι παχύρευστο όπως 

συνήθως) και όλα τα στοιχεία του χόνδρου καταστρέφονται σε ένα τέτοιο περιβάλλον. 

Έτσι ξεκινά η διαδικασία καταστροφής της άρθρωσης (Terkeltaub et al., 2002).

Στις δύο προαναφερθείσες μορφές αρθρίτιδας, υποστηρίζεται από αρκετούς 

ερευνητές ότι, η ανάπτυξη οξειδωτικού στρες πιθανά να σχετίζεται με την εμφάνιση της 

πάθησης όπως και με την επιδείνωση αυτής. Στα πλαίσια της θεραπευτικής αντιμετώπισης 

της νόσου έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιμη, τόσο για τους ασθενείς με ΟΑ όσο και για 

τους ασθενείς με ΡΑ, η εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων άσκησης. Σημαντική 

ωφέλεια στη λειτουργική ικανότητα αλλά και στην ποιότητα ζωής των ασθενών με ΟΑ ή 

ΡΑ στην άρθρωση του γόνατος φαίνεται να παρέχουν οι ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης 

των μυών που περιβάλλουν την πάσχουσα άρθρωση, ιδιαίτερα δε οι ασκήσεις 

ενδυνάμωσης του τετρακέφαλου μυός.

Ωστόσο, η άσκηση είναι δυνατόν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να προκαλέσει την 

αύξηση παραγωγής ελευθέρων ριζών οξυγόνου και την ανάπτυξη οξειδωτικού στρες στον
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ανθρώπινο οργανισμό. Ειδικότερα, η έντονη άσκηση είναι στενά συνδεδεμένη με τη 

δημιουργία ελευθέρων ριζών οξυγόνου στους σκελετικούς μύες, στο συκώτι και στην 

καρδιά (Radak, 2000).

Επιπλέον, η παραγωγή ελευθέρων ριζών έχει παρατηρηθεί ότι μπορεί να είναι ένας 

από τους παράγοντες που προκαλούν το τέλος της μυϊκής προσπάθειας μέσω του 

τραυματισμού των μυών. Κατά την πρώτη προσπάθεια εκτέλεσης άσκησης υψηλής 

έντασης είναι δυνατόν να διαταραχθεί η ακεραιότητα του κυτταρικού περιβάλλοντος και 

να προκληθούν παροδικές βλάβες στη δομή των μυϊκών ινών που καταπονήθηκαν και 

εκφυλίστηκαν. Υποστηρίζεται ότι αποτέλεσμα αυτών των βλαβών και της προκαλούμενης 

φλεγμονής είναι η εμφάνιση μυϊκού πόνου. Επειδή αυτός ο πόνος δεν εμφανίζεται αμέσως 

αλλά 24 με 48 ώρες μετά την άσκηση αναφέρεται ως καθυστερημένος μυϊκός πόνος 

(delayed-onset muscle soreness- DOMS). Παρόλο που το πραγματικό αίτιο του μυϊκού 

πόνου παραμένει άγνωστο, ο βαθμός της καταπόνησης και της δυσφορίας εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από την ένταση και τη διάρκεια της άσκησης που εκτελείται. 

Αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών δείχνουν ότι ασκήσεις που περιλαμβάνουν έκκεντρη 

ενεργοποίηση των μυών ευθύνονται περισσότερο για την εμφάνιση καθυστερημένου 

μυϊκού πόνου.

Αρκετοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν με τη μελέτη του μηχανισμού 

ανάπτυξης οξειδωτικού στρες και την προσαρμογή του αντιοξειδωτικού μηχανισμού μετά 

από την εφαρμογή προγράμματος άσκησης, εξετάζοντας τόσο τις βραχυπρόθεσμες όσο και 

τις μακροπρόθεσμες επιδράσεις της άσκησης σε υγιή άτομα. Ωστόσο, ελάχιστες μελέτες 

έχουν διεξαχθεί έως τώρα, οι οποίες να εξετάζουν παρόμοιες επιδράσεις της άσκησης 

αναφορικά με τη συμπεριφορά του μηχανισμού ανάπτυξης οξειδωτικού στρες και του 

αντιοξειδωτικού μηχανισμού άμυνας του οργανισμού σε περιπτώσεις παθολογικών 

καταστάσεων. Ο αριθμός των διαθέσιμων αυτών ερευνών είναι ακόμη μικρότερος στην 

περίπτωση ατόμων που πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα ή ρευματοειδή αρθρίτιδα.

Η αξιολόγηση τόσο των βραχυπρόθεσμων όσο και των μακροπρόθεσμων 

επιδράσεων της άσκησης σε ασθενείς που πάσχουν από ένα από τα προαναφερόμενα είδη 

αρθρίτιδας θεωρείται πολύ σημαντική, καθώς θα συμβάλει στον καλύτερο σχεδιασμό των 

προγραμμάτων άσκησης στα πλαίσια της αποκατάστασης των συγκεκριμένων ασθενών. 

Οι πληροφορίες που θα αποτελέσουν απόρροια μιας τέτοιας αξιολόγησης, θα βοηθήσουν 

σημαντικά στην επιλογή του καταλληλότερου είδους άσκησης και έντασης, ώστε να είναι 

εφικτή η βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας και της ποιότητας ζωής αυτών των
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ασθενών, χωρίς να προκαλείται επιδείνωση της εξέλιξη της πάθησης μέσω της περαιτέρω 

ανάπτυξης οξειδωτικού στρες λόγω άσκησης.

Αυτοί είναι και οι λόγοι για τους οποίους πραγματοποιήθηκε η παρούσα έρευνα. Οι 

αντλούμενες πληροφορίες από τη μελέτη αυτή θα δώσουν απάντηση στα ερωτήματα, εάν 

προκαλείται οξειδωτικό στρες μετά από ερέθισμα οξείας άσκησης σε ισοκινητικό 

δυναμόμετρο και εάν η ανάπτυξη οξειδωτικού στρες διαφοροποιείται στις δύο 

διαφορετικές μορφές αρθρίτιδας. Αξίζει να αναφερθεί ότι, μέχρι τώρα δεν έχει 

πραγματοποιηθεί καμία άλλη έρευνα που να εξετάζει τις βραχυπρόθεσμες επιδράσεις της 

οξείας άσκησης σε ισοκινητικό δυναμόμετρο σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα και 

ρευματοειδή αρθρίτιδα αναφορικά με την ανάπτυξη οξειδωτικού στρες, γεγονός που 

καθιστά την παρούσα έρευνα ιδιαίτερα καινοτόμα στον συγκεκριμένο τομέα. Σκοπός 

λοιπόν της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν να διερευνηθούν οι βραχυπρόθεσμες 

επιδράσεις μιας συνεδρίας οξείας άσκησης στον μηχανισμό παραγωγής οξειδωτικού στρες 

και καθυστερημένου μυϊκού πόνου, καθώς και στη συμπεριφορά του αντι-οξειδωτικού 

αμυντικού μηχανισμού σε άτομα που πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή 

αρθρίτιδα.
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Ερευνητικές υποθέσεις

Οι παρακάτω ερευνητικές υποθέσεις εξετάστηκαν για τη μελέτη της 

συγκεκριμένης έρευνας:

α) Μια συνεδρία οξείας άσκησης σε ισοκινητικό δυναμόμετρο θα αυξήσει τις τιμές 

των αξιολογούμενων δεικτών ανάπτυξης οξειδωτικού στρες και κατά συνέπεια θα 

προκαλέσει οξειδωτικό στρες στους ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή 

αρθρίτιδα.

β) Μια συνεδρία οξείας άσκησης σε ισοκινητικό δυναμόμετρο θα αυξήσει την 

ενεργοποίηση του αντι-οξειδωτικού μηχανισμού άμυνας στους ασθενείς με 

οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα

γ) Μια συνεδρία οξείας άσκησης σε ισοκινητικό δυναμόμετρο θα προκαλέσει 

καθυστερημένο μυϊκό πόνο στους ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή 

αρθρίτιδα.

Μηδενικές υποθέσεις

Οι παρακάτω μηδενικές υποθέσεις εξετάστηκαν για τη μελέτη της συγκεκριμένης 

έρευνας:

Γ1 Μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρξουν στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά στα 

επίπεδα συγκέντρωσης του λιπιδικού υδροϋπεροξειδίου:

α) μεταξύ της 1ης και 2ης μέτρησης για τις τρεις πειραματικές ομάδες 

Ηο: μ1=μ2=μ3

β) μεταξύ των τριών πειραματικών ομάδων σε κάθε μέτρηση 

Η0: ΌΑ’= ‘ΡΑ’= ΎΓ’

2η Μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρξουν στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά στη 

δραστηριοποίηση της καταλάσης:

α) μεταξύ της 1ης και 2ης μέτρησης για τις τρεις πειραματικές ομάδες 

Ηο: μ1=μ2=μ3

β) μεταξύ των τριών πειραματικών ομάδων σε κάθε μέτρηση 

Η0: ΌΑ’= ‘ΡΑ’= ΎΓ’

3η Μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρξουν στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά στη 

μεταβολή της δραστηριοποίησης της γλουταθειονικής υπεροξειδάσης:

μεταξύ των τριών πειραματικών ομάδων στη 2η μέτρηση, εφόσον η επίδραση της 

1ης μέτρησης έχει στατιστικά ελεγχθεί ή αφαιρεθεί.

Η0: ΌΑ’= ‘ΡΑ’= ‘ΥΓ’
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4η Μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρξουν στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά στα 

επίπεδα συγκέντρωσης της ανηγμένης μορφής της γλουταθειόνης:

α) μεταξύ της 1ης και 2ης μέτρησης για τις τρεις πειραματικές ομάδες 

Ηο: μ1=μ2=μ3

β) μεταξύ των τριών πειραματικών ομάδων σε κάθε μέτρηση 

Η0: ΌΑ’= ‘ΡΑ’= ‘ΥΓ’

5η Μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρξουν στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά στα 

επίπεδα συγκέντρωσης της οξειδωμένης μορφής της γλουταθειόνης:

α) μεταξύ της 1ης και 2ης μέτρησης για τις τρεις πειραματικές ομάδες 

Ηο: μ1=μ2=μ3

β) μεταξύ των τριών πειραματικών ομάδων σε κάθε μέτρηση 

Η0: ΌΑ’= ‘ΡΑ’= ‘ΥΓ’

6η Μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρξουν στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά στη 

μεταβολή της δραστηριοποίησης της αναλογίας GSH:GSSG:

μεταξύ των τριών πειραματικών ομάδων στη 2η μέτρηση, εφόσον η επίδραση της 

1ης μέτρησης έχει στατιστικά ελεγχθεί ή αφαιρεθεί 

Η0: ΌΑ’= ‘ΡΑ’= ‘ΥΓ’

7η Μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρξουν στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά στα 

επίπεδα συγκέντρωσης του ουρικού οξέος:

α) μεταξύ της 1ης, 2ης και 3ης μέτρησης για τις τρεις πειραματικές ομάδες 

Ηο: μ1-μ2=μ3

β) μεταξύ των τριών πειραματικών ομάδων σε κάθε μέτρηση 

Η0: ΌΑ’= ‘ΡΑ’= ‘ΥΓ’

8η Μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρξουν στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά στη 

μεταβολή της υποκειμενικής αντίληψης της αίσθησης του πόνου στους εκτείνοντες μύες 

της άρθρωσης του γόνατος:

α) μεταξύ της 2ης και 3ης μέτρησης για τις τρεις πειραματικές ομάδες, εφόσον η 

επίδραση της 1ης μέτρησης έχει στατιστικά ελεγχθεί ή αφαιρεθεί 

Ηο: μ2=μ3

β) μεταξύ των τριών πειραματικών ομάδων σε κάθε μέτρηση 

Η0: ΌΑ’= ‘ΡΑ’= ‘ΥΓ’
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9η Μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρξουν στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά στη 

μεταβολή της υποκειμενικής αντίληψης της αίσθησης του πόνου στους καμπτήρες μύες 

της άρθρωσης του γόνατος:

α) μεταξύ της 2ης και 3ης μέτρησης για τις τρεις πειραματικές ομάδες, εφόσον η 

επίδραση της 1ης μέτρησης έχει στατιστικά ελεγχθεί ή αφαιρεθεί 

Ηο: μ2=μ3

β) μεταξύ των τριών πειραματικών ομάδων σε κάθε μέτρηση 

Η0: ΌΑ’= ‘ΡΑ’= ‘ΥΓ’

10η Μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρξουν στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά 

στα επίπεδα συγκέντρωσης της κρεατινικής κινάσης:

α) μεταξύ της 1ης, 2ης και 3ης μέτρησης για τις τρεις πειραματικές ομάδες 

Ηο: μ1=μ2=μ3

β) μεταξύ των τριών πειραματικών ομάδων σε κάθε μέτρηση 

Η0: ΌΑ’= ‘ΡΑ’= ‘ΥΓ’

1 ί' Μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρξουν στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά 

στη μεταβολή του εύρους κίνησης της άρθρωσης του γόνατος

α) μεταξύ της 2ης και 3ης μέτρησης για τις τρεις πειραματικές ομάδες, εφόσον η 

επίδραση της 1ης μέτρησης έχει στατιστικά ελεγχθεί ή αφαιρεθεί 

Ηο: μ2=μ3

β) μεταξύ των τριών πειραματικών ομάδων σε κάθε μέτρηση 

Η0: ΌΑ’= ‘ΡΑ’= ‘ΥΓ’

12η Μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρξουν στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά 

στη μεταβολή της περιφέρειας μηρού:

α) μεταξύ της 2ης και 3ης μέτρησης για τις τρεις πειραματικές ομάδες, εφόσον η 

επίδραση της 1ης μέτρησης έχει στατιστικά ελεγχθεί ή αφαιρεθεί 

Ηο: μ2=μ3

β) μεταξύ των τριών πειραματικών ομάδων σε κάθε μέτρηση 

Η0: ΌΑ’= ‘ΡΑ’= ‘ΥΓ’

13η Μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρξουν στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά 

στη μεταβολή της μεγίστης ροπής των εκτεινόντων μυών του γόνατος στις 150°/δευ:

α) μεταξύ της 2ης και 3ης μέτρησης για τις τρεις πειραματικές ομάδες, εφόσον η 

επίδραση της 1ης μέτρησης έχει στατιστικά ελεγχθεί ή αφαιρεθεί 

Ηο: μ2=μ3

β) μεταξύ των τριών πειραματικών ομάδων σε κάθε μέτρηση
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Η0: ΌΑ’= ‘ΡΑ’= ΎΓ’

14η Μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρξουν στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά 

στη μεταβολή της μεγίστης ροπής των καμπτήρων μυών του γόνατος στις 150°/δευ:

α) μεταξύ της 2ης και 3ης μέτρησης για τις τρεις πειραματικές ομάδες, εφόσον η 

επίδραση της 1ης μέτρησης έχει στατιστικά ελεγχθεί ή αφαιρεθεί 

Ηο: μ2=μ3

β) μεταξύ των τριών πειραματικών ομάδων σε κάθε μέτρηση 

Η0: ΌΑ’= ‘ΡΑ’= ‘ΥΓ’

Ι5η Μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρξουν στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά 

στη μεταβολή της μέγιστης ροπής των εκτεινόντων μυών του γόνατος στις 120°/δευ: 

α) μεταξύ της 2ης και 3ης μέτρησης για τις τρεις πειραματικές ομάδες, εφόσον η 

επίδραση της 1ης μέτρησης έχει στατιστικά ελεγχθεί ή αφαιρεθεί 

Ηο: μ2=μ3

β) μεταξύ των τριών πειραματικών ομάδων σε κάθε μέτρηση 

Η0: ΌΑ’= ‘ΡΑ’= ΎΓ’

16η Μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρξουν στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά 

στη μεταβολή της μέγιστης ροπής των καμπτήρων μυών του γόνατος στις 120°/δευ:

α) μεταξύ της 2ης και 3ης μέτρησης για τις τρεις πειραματικές ομάδες, εφόσον η 

επίδραση της 1ης μέτρησης έχει στατιστικά ελεγχθεί ή αφαιρεθεί 

Ηο: μ2=μ3

β) μεταξύ των τριών πειραματικών ομάδων σε κάθε μέτρηση 

Η0: ΌΑ’= ‘ΡΑ’= ΎΓ’

Ι71 Μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρξουν στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά 

στη μεταβολή της μέγιστης ροπής των εκτεινόντων μυών του γόνατος στις 90°/δευ:

α) μεταξύ της 2ης και 3ης μέτρησης για τις τρεις πειραματικές ομάδες, εφόσον η 

επίδραση της 1ης μέτρησης έχει στατιστικά ελεγχθεί ή αφαιρεθεί 

Ηο: μ2=μ3

β) μεταξύ των τριών πειραματικών ομάδων σε κάθε μέτρηση 

Η0: ΌΑ’= ‘ΡΑ’= ‘ΥΓ’

ltf1 Μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρξουν στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά 

στη μεταβολή της μέγιστης ροπής των καμπτήρων μυών του γόνατος στις 90°/δευ:

α) μεταξύ της 2ης και 3ης μέτρησης για τις τρεις πειραματικές ομάδες, εφόσον η 

επίδραση της 1ης μέτρησης έχει στατιστικά ελεγχθεί ή αφαιρεθεί 

Η0: μ2=μ3
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β) μεταξύ των τριών πειραματικών ομάδων σε κάθε μέτρηση

Η0: ΌΑ’= ‘ΡΑ’= ΎΓ’

10

Περιορισμοί της έρευνας

α) Το δείγμα της παρούσας έρευνας περιοριζόταν γεωγραφικά στην ευρύτερη 

περιοχή του Ν. Ροδόπης και Ν. Ξάνθης.

β) Τα άτομα που συμμετείχαν στις δύο ομάδες ασθενών επιλέχτηκαν τυχαία από 

τον κατάλογο ασθενών της Ορθοπεδικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου 

Ξάνθης.

γ) Η επιλογή των ατόμων της ομάδας ελέγχου πραγματοποιήθηκε κατόπιν

εθελοντικής δήλωσης συμμετοχής.

δ) Το δείγμα της έρευνας αποτελείται μόνο από γυναίκες.

Οριοθετήσεις της έρευνας

Η έρευνα αυτή περιορίζεται στη μελέτη των βραχυπρόθεσμων επιδράσεων μιας 

συνεδρίας οξείας άσκησης στο μηχανισμό ανάπτυξης οξειδωτικού στρες και 

καθυστερημένου μυϊκού πόνου, καθώς και στη συμπεριφορά του αντι-οξειδωτικού 

αμυντικού μηχανισμού γυναικών με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα στην 

άρθρωση του γόνατος, οι οποίες δεν έχουν υποβληθεί σε καμία χειρουργική επέμβαση 

στην άρθρωση του γόνατος και του ισχίου του εξεταζόμενου άκρου στο τελευταίο έτος, 

δεν καπνίζουν για τουλάχιστον 6 μήνες, δεν συμμετέχουν σε κανένα πρόγραμμα άσκησης 

για τουλάχιστον 1 χρόνο, έχουν φυσιολογικές διατροφικές συνήθειες, δεν λαμβάνουν 

αντιφλεγμονώδη φάρμακα για την αντιμετώπιση της αρθρίτιδας, δεν έχουν καταναλώσει 

αλκοόλ ή ασπιρίνη την τελευταία εβδομάδα και δεν εμφανίζουν καμία ιατρική αντένδειξη 

για συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα άσκησης. Το εφαρμοζόμενο πρωτόκολλο οξείας 

άσκησης εφαρμόζεται στο ισοκινητικό δυναμόμετρο Cybex 6000 και περιορίζεται στην 

εκτέλεση της κίνησης της κάμψης/έκτασης στην άρθρωση του γόνατος μέσω της 

σύγκεντρης ενεργοποίησης των καμπτήρων και εκτεινόντων μυών του γόνατος.

Λειτουργικοί ορισμοί

Οστεοαρθρίτιδα: χρόνια, καταστροφική, πολυπαραγοντική πάθηση. Χαρακτηρίζεται από

προϊούσα απώλεια του αρθρικού χόνδρου και από αντιδραστικές αλλοιώσεις στα όρια των

αρθρώσεων και στο υποχόνδριο οστό (Buckwalter & Martin, 2004).
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Εισαγωγή 11

Ρευματοειδής αρθρίτιδα: χρόνια, πολυσυστηματική, συμμετρική πολυαρθρίτιδα με κύριο 

χαρακτηριστικό γνώρισμα την υμενίτιδα, η οποία είναι δυνατόν να προκαλέσει 

καταστροφή του χόνδρου και διάβρωση του οστού. (Fassbender, 2002; Fries, 1995; Vierk, 

1991).

Οζειδωτικό στρες: η κατάσταση κατά την οποία υπάρχει αυξημένη παραγωγή των 

ελευθέρων ριζών ή μειωμένη εξουδετέρωσή τους από το ενδογενές αντιοξειδωτικό 

σύστημα (Radak, 2000).

Αντιοξειδωτικός μηχανισμός: ένα σύνολο μηχανισμών του οργανισμού για την 

εξουδετέρωσή των ελευθέρων ριζών (Radak, 2000).

Καθυστερημένος μυϊκός πόνος: ο πόνος που εμφανίζεται συνήθως λίγες ώρες μετά από 

ασυνήθιστη και έντονη άσκηση και διατηρείται για αρκετές ώρες ή και μέρες (McArdle, 

Katch & Katch, 2001).

Λιπιδικό υδροϋπεροξείδιο (LOOH): ενδιάμεσο προϊόν που σχηματίζεται κατά την 

υπεροξείδωση των λιπαρών οξέων (Radak, 2000).

Ανηγμένη γλουταθειόνη (GSH): ένα τριπεπτίδιο το οποίο βρίσκεται σε υψηλές 

συγκεντρώσεις σε όλα τα ζώα και τα φυτά. Η πιο σημαντική αντιοξειδωτική λειτουργία 

της είναι η ουδετεροποίηση του υπεροξειδίου του υδρογόνου (Η2Ο2).

Οξειδωμένη γλουταθειόνη (GSSG): η οξειδωμένη μορφή της ανηγμένης γλουταθειόνης 

που σχηματίζεται παίρνοντας ένα ζεύγος υδρογονοϊόντων από την τελευταία κατά την 

αντίδραση αναγωγής του υπεροξειδίου του υδρογόνου (FI2O2).

Αναλογία της ανηγμένης προς την οξειδωμένη γλουταθειόνη (GSH/GSSG): κλινικό εργαλείο 

που χρησιμοποιείται για τη μελέτη του οξειδωτικού στρες.

Καταλάση (CAT): αντιοξειδωτικό ένζυμο που καταλύει αντιδράσεις της παρακάτω μορφής 

(Radak, 2000):
CAT CAT

2Η202 -» 2Η20 + 02 ROOH +ΑΗ2 -*■ RDH + 2Η

Αντίδραση 1 Αντίδραση 2

Υπεροξειδάση της γλουταθειόνης (GPx): αντιοξειδωτικό ένζυμο που καταλύει την 

αντίδραση των υδροϋπεροξειδίων με την ανηγμένη γλουταθειόνη (GSH) (Radak, 2000), 

όπως φαίνεται ακολούθως:

ROOH + 2GSH GPx > ROH + GSSG + Η20

Κρεατινική κινάση: ένα ένζυμο που αφθονεί στους μύες (Μούγιος, 2002). Αύξηση των

επιπέδων του ενζύμου αυτού στο αίμα παρατηρείται σε έντονη μυϊκή δραστηριότητα, γι’
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αυτό χρησιμοποιείται και ως δείκτης μυϊκής επιβάρυνσης (Donelly, Clarkson, Maughan, 

1992).

Ουρικό οξύ: το τελικό προϊόν του μεταβολισμού των πουρινών. Εμφανίζεται σε υψηλές 

συγκεντρώσεις στην κυκλοφορία μετά από έντονη μυϊκή ενεργοποίηση καθώς και στα 

όργανα όπου προκαλείται ισχαιμία-επαναιμάτωση των ιστών (Μούγιος, 1996; Sjodin et 

al„ 1990).

Ισυκινητική άσκηση: δυναμική μυϊκή ενεργοποίηση, η οποία πραγματοποιείται με τη 

βοήθεια ειδικού εξοπλισμού και χαρακτηρίζεται από σταθερή γωνιακή ταχύτητα κίνησης 

του μέλους σε όλο το εύρος κίνησης της άρθρωσης. Η εφαρμοζόμενη επιβάρυνση είναι 

προσαρμοζόμενη και ισούται με την αναπτυσσόμενη μυϊκή ροπή σε όλο το εύρος κίνησης 

της άρθρωσης (Μάλλιου, Μπενέκα, Γκοδόλιας, 1997).

Μεγίστη ισοκινητική ροπή: η μεγαλύτερη τιμή των ροπών που αναπτύσσονται από τους 

μύες σε όλο το εύρος κίνησης της άρθρωσης κατά την ισοκινητική άσκηση. Γραφικά 

αναπαριστάται από την κορυφή της καμπύλης γραμμής των ροπών σε σχέση με τον 

οριζόντιο άξονα του εύρους κίνησης της άρθρωσης (Μάλλιου, Μπενέκα, Γκοδόλιας, 

1997).

Θεωρητικοί ορισμοί

Spin (στροφορμή): η τάση του ηλεκτρονίου να περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του 

(αυτοπεριστροφή).

Αναγωγή: η πρόσληψη ενός ηλεκτρονίου στην εξωτερική στιβάδα με spin αντίθετης 

φοράς.

Αποτοξίκωση: μείωση των τοξικών ιδιοτήτων μιας ουσίας.

Δεϋδρογενάση: ένα ένζυμο που κινητοποιεί υδρογόνο από ένα υπόστρωμα, ούτως ώστε να 

μεταφερθεί σε έναν δέκτη υδρογόνου.

Λευκοκύτταρο (ή λευκό αιμοσφαίριο): εμπύρηνα κύτταρα με αμυντική αποστολή 

(προστασία από παθογόνους μικροοργανισμούς με το μηχανισμό της φαγοκυττάρωσης). 

Διακρίνονται σε κοκκιοκύτταρα (ουδετερόφιλα, βασεόφιλα, ηωσινόφιλα) και 

ακοκκιοκύτταρα (λεμφοκύτταρα και μονοκύτταρα).

Αευκοτριένια: ομάδα βιολογικά δραστικών ενώσεων που προέρχονται από το αραχιδονικό 

οξύ και λειτουργούν ως ρυθμιστές των αλλεργικών και φλεγμονωδών αντιδράσεων. 

Μεθαιμοσφαιρίνη·. μια ένωση που σχηματίζεται από την αιμοσφαιρίνη με οξείδωση του 

ατόμου σιδήρου από τη δισθενή στην τρισθενή μορφή. Δεν λειτουργεί ως φορέας 

οξυγόνου.
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Ομοιοπολικός δεσμός: ο σχηματισμός ενός μορίου με αμοιβαία προσφορά από τα 

συμμετέχοντα άτομα ίσου αριθμού ηλεκτρονίων με αντίθετα spin.

Οξείδωση: η αποβολή ενός ηλεκτρονίου από την εξωτερική στιβάδα με spin αντίθετης 

φοράς.

Οξυαιμοσφαιρίνη: αιμοσφαιρίνη που περιέχει συνδεδεμένο οξυγόνο (02).

Πάννος: φλεγμονώδες εξίδρωμα που υπέρκειται των κυττάρων του αρθρικού υμένα στο 

εσωτερικό μιας αρθρώσεως.

Πονρίνη: μια ένωση, C5H4N4, που δεν απαντά στη φύση, αλλά υποκαθίσταται κατά 

ποικίλους τρόπους για να παράγει μία ομάδα ενώσεων, τις βάσεις πουρίνης, οι οποίες 

περιλαμβάνουν την αδενίνη και τη γουανίνη, που ανευρίσκονται στα νουκλεϊκά οξέα, 

καθώς και την ξανθίνη και την υποξανθίνη.

Προσταγλαδίνες: ομάδα χημικών συγγενών υδροξυλιπαρών οξέων. Διεγείρουν τη 

συσταλτικότητα της μήτρας και των λείων μυών, μειώνουν την αρτηριακή πίεση, 

ρυθμίζουν την έκκριση οξέος στο στομάχι, ρυθμίζουν τη θερμοκρασία του σώματος και 

ελέγχουν τη φλεγμονή και την αγγειακή διαπερατότητα.

Ρίζα: μόριο, τμήμα μορίου ή άτομο που περιέχει ένα τουλάχιστον ασύζευκτο ηλεκτρόνιο 

(e‘) στην εξωτερική του στιβάδα.
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Η οστεοαρθρίτιδα

Η οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) είναι μια χρόνια καταστροφική νόσος, που προσβάλλει τον 

αρθρικό χόνδρο, και αποτελεί την πιο συχνή μορφή αρθρίτιδας με τεράστιες κοινωνικο

οικονομικές επιπτώσεις (Buckwalter & Martin, 2004; Peyron, 1992). Το ποσοστό 

εμφάνισης της ΟΑ σε οποιαδήποτε ομάδα ανθρώπων κυμαίνεται από 33-66% 

(Peyron, 1992). Αν και οι στατιστικές ποικίλλουν, ωστόσο, εκτιμάται ότι περίπου το 2% 

όσων είναι κάτω από 45 ετών, το 30% όσων είναι μεταξύ 45 και 64 ετών, και το 63-85% 

όσων είναι πάνω από 65 ετών πάσχουν από ΟΑ (Tsang,1990).

Πρόκειται για μια πολυπαραγοντική πάθηση, με ασαφή φυσιοπαθολογία 

τουλάχιστον στα αρχικά στάδια, η οποία χαρακτηρίζεται από προϊούσα απώλεια του 

αρθρικού χόνδρου και από αντιδραστικές αλλοιώσεις στα όρια των αρθρώσεων και στο 

υποχόνδριο οστό (Buckwalter & Martin, 2004) (Εικόνα 1). Η υπερπλασία του οστού είτε 

στην υποχόνδρια περιοχή (οστεο

σκλήρυνση) είτε στις άκρες του οστού 

(οστεόφυτα) αποτελεί την «σφραγίδα» 

της ΟΑ (Felson & Neogi, 2004). Αυτές 

οι καταστροφές στην άρθρωση σε 

συνδυασμό με τον σχηματισμό 

οστεοφύτων προκαλούν πόνο και 

δυσκαμψία και όλα αυτά συντελούν 

στην ελάττωση ή και την απώλεια της 

λειτουργικότητας της άρθρωσης.

Η ΟΑ διακρίνεται σε πρωτοπαθή 

(ιδιοπαθή) και σε δευτεροπαθή (Brandt,

Mankin & Shulman, 1986). Η 

πρωτοπαθής ΟΑ, η πιο συνηθισμένη 

μορφή, έχει βραδεία και προοδευτική εξέλιξη, «χτυπά» συνήθως μετά την ηλικία των 45 

ετών και είναι μέχρι στιγμής άγνωστης αιτιολογίας (Buckwalter, Saltzman, & Brown,

Εικόνα 1. Οστεοαρθρίτιδα γόνατος
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2004; Felson, 1998). Στην εμφάνισή της παίζουν πιθανώς ρόλο παράγοντες 

ιδιοσυστασιακοί ή και κληρονομικοί (μειονεκτικότητα του αρθρικού χόνδρου) 

(Συμεωνίδης, 1997).

Η δευτεροπαθής ή μετατραυματική ΟΑ διαφέρει αρκετά από την πρωτοπαθή και 

εμφανίζεται συνήθως σε πιο νεαρά άτομα (Schumacher, 2001), συχνά πριν από την ηλικία 

τιον 40 ετών (Buckwalter et al., 2004; Felson, 1998). Αυτό το είδος ΟΑ μπορεί να 

προκληθεί λόγω της ανάπτυξης μη φυσιολογικών δυνάμεων σε υγιείς αρθρώσεις, λόγω της 

ανάπτυξης φυσιολογικών δυνάμεων σε αρθρώσεις με πρόβλημα στη δομή και λειτουργία 

τους, λόγω της υπερβολικής καταπόνησης μιας φυσιολογικής άρθρωσης με φυσιολογική 

ανάπτυξη δυνάμεων (υπέρχρηση) ή και σε συνδυασμό των προαναφερθέντων 

περιπτώσεων (Buckwalter et al., 2004; Chandnani & Resnick, 2001; Felson, 1990; Roos, 

2005). Άρα, η δευτεροπαθής ΟΑ είναι συνήθως μηχανικής αιτιολογίας και προκαλείται 

λόγω της ανομοιόμορφης φόρτισης του αρθρικού χόνδρου ή λόγω της 

επαναλαμβανόμενης σωματικής καταπόνησης, όπως συμβαίνει π.χ. σε συγκεκριμένα 

αθλήματα ή επαγγέλματα εργασίας. Επιπλέον, η δευτεροπαθής ΟΑ είναι δυνατόν να 

προκληθεί από αλλοίωση του αρθρικού χόνδρου, που μπορεί να δημιουργηθεί από 

μικροβιακές φλεγμονές, ρευματοειδή αρθρίτιδα κλπ., καθώς και από βλάβη του 

υποχόνδριου οστού, όπως στην οστεοχονδρίτιδα του ισχίου, στην άσηπτη νέκρωση της 

κεφαλής του μηριαίου, του αστραγάλου, κλπ. (Συμεωνίδης, 1997).

Άλλοι παράγοντες που ενοχοποιούνται για την παθογένεια της νόσου είναι 

γενετικοί παράγοντες (μεταλλάξεις του γονιδίου του κολλαγόνου II, IX και XI), οι 

τραυματισμοί των αρθρώσεων, η γήρανση του χόνδρου, η παχυσαρκία και τέλος η 

πρόκληση βιοχημικών και μεταβολικών αλλοιώσεων στον αρθρικό χόνδρο (Brandt, 1988; 

Γεωργιάδης, 1992; Davis, Hauck, & Cho, 1987; Dennison & Cooper, 2003; Felson & 

Zhang, 1998; Felson, Anderson, Naimark, Walker, & Meenan, 1988; Μπλάμης, 1992).

Ο πόνος κατά τη λειτουργία της άρθρωσης ή ακόμη και κατά την ανάπαυση, η 

δυσκαμψία στις αρθρώσεις ιδιαίτερα κατά τις πρωινές ώρες, ο κριγμός, η διόγκωση και η 

παραμόρφωση των αρθρώσεων είναι τα βασικά συμπτώματα, τα οποία σε συνδυασμό με 

τα ακτινολογικά ευρήματα (π.χ. οστεόφυτα, στένωση του μεσάρθριου διαστήματος, 

σκλήρυνση των αρθρικών επιφανειών), αποτελούν τα βασικά στοιχεία της διάγνωσης της 

ΟΑ (Buckwalter & Martin, 2004; Resnick, 2001, Συμεωνίδης, 1997).

Οι αρθρώσεις που συνήθως προσβάλλονται είναι οι άπω φαλαγγικές αρθρώσεις, οι 

εγγύς φαλαγγο-φαλαγγικές αρθρώσεις των χεριών, η αυχενική και η οσφυϊκή μοίρα της
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σπονδυλικής στήλης, τα ισχία και τα γόνατα (Dennison & Cooper, 2003; Mannoni, 

Briganti, & Di Bari, 2003).

Παθογένεια - Παθοφυσιολογία οστεοαρθρίτιδας

Ο αρθρικός χόνδρος αποτελείται από τα χονδροκύτταρα και την μεσοκυττάρια 

ουσία (matrix) (Bland & Cooper, 1984). Τα χονδροκύτταρα είναι πολύ ενεργά κύτταρα, 

έχουν σχήμα ελικοειδές ή σφαιροειδές, παράγουν και εκκρίνουν τη μεσοκυττάρια ουσία 

στην οποία είναι εμβαπτισμένα. Έχουν υποδοχείς για πολλές κυτταροκίνες (IL-1 και 

TNFa) και για αυξητικούς παράγοντες (IGF). Η ενεργοποίηση των χονδροκυττάρων, 

προκαλεί την παραγωγή της μεσοκυττάριας ουσίας και πολλών ενζύμων, π.χ. των 

μεταλλοπρωτεασών (ΜΜΡ) και των σερινοπρωτεασών (ΡΑ), που την αποδομούν 

(Γεωργιάδης, 1992). Επιπροσθέτως, από τα ίδια κύτταρα παράγονται ο ιστικός αναστολέας 

των ΜΜΡ (ΤΙΜΡ) και ο αναστολέας των σερινοπρωτεασών (ΡΑΙ), που ελέγχουν τη δράση 

των ενζύμων αυτών (Bland & Cooper, 1984). Έτσι θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία 

μεταξύ των αναβολικών και καταβολικών διεργασιών για την καλή ομοιοστασία και 

λειτουργία του αρθρικού χόνδρου (Σχήμα 2.1).

Σχήμα 2.1. Παραγωγή μεσοκυττάριας ουσίας

Η μεσοκυττάριος ουσία αποτελείται α) από τις γλυκοσαμινογλυκάνες, β) από ίνες 

κολλαγόνου και γ) από μη κολλαγονικές πρωτεΐνες (Bland & Cooper, 1984). Κάθε μόριο
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γλυκοσαμινογλυκάνης αποτελείται από μία κεντρική πρωτεΐνη που λέγεται protein core 

filament και στο τέλος αυτής υπάρχει μία άλλη πρωτεΐνη που λέγεται συνδετική πρωτεΐνη 

(link protein), που συνδέει την κεντρική πρωτεΐνη με τη γλυκουρονάνη ή γλυκουρανικό 

οξύ. Στο πλάγιο της κεντρικής πρωτεΐνης συνδέονται άλλες αμινογλυκάνες, όπως η θειική 

χονδροϊτίνη (chondroitin sulfate), η θεϊκή κερατάνη (keratan sulfate) και άλλες που είναι 

αρνητικά φορτισμένες και κατακρατούν μεγάλες ποσότητες νερού. Η μεγάλη ποσότητα 

του νερού που κατακρατείται από τα μόρια των αμινογλυκανών, έχει σαν αποτέλεσμα ο 

χόνδρος να ανθίσταται και να μην καταστρέφεται στις διάφορες πιέσεις που δέχεται. Έτσι, 

σε μεγάλη πίεση του αρθρικού χόνδρου τα μόρια του νερού απελευθερώνονται και 

επανέρχονται όταν ελαττωθεί ή φύγει η πίεση που ασκείται. Η μεσοκυττάριος ουσία 

δηλαδή, λειτουργεί σαν «σφουγγάρι» ή σαν «αμορτισέρ» αυτοκινήτου ελαττώνοντας τους 

«κραδασμούς» που ασκούνται στο χόνδρο. Το κολλαγόνο της μεσοκυττάριας ουσίας είναι 

τύπου II σε ποσοστό 97%, ενώ κολλαγόνο τύπου IX και XI ανευρίσκεται σε ποσοστό 2- 

3%.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν 

και αλλάζουν την ομοιοστασία και τη λειτουργία του αρθρικού χόνδρου. Οι παράγοντες 

αυτοί διεγείρουν και ενεργοποιούν τα χονδροκύτταρα, με αποτέλεσμα την παραγωγή 

προφλεγμονωδών κυτταροκινών IL-1 και TNFa που προάγουν την παραγωγή των ΜΜΡ 

και ΡΑ και προκαλούν κατά συνέπεια αυξημένη καταβολική ιδιότητα. Ακολουθεί η 

αποδόμηση και καταστροφή των γλυκοσαμινογλυκανών και των μορίων του κολλαγόνου. 

Έτσι, τα μόρια των γλυκοσαμινογλυκανών και του κολλαγόνου που παραμένουν ή που 

αναδομούνται δεν είναι το ίδιο ανθεκτικά, συγκρατούν μεγάλες ποσότητες νερού και 

αρχίζει η καταστροφή του χόνδρου. Φυσιολογικά η μεγάλη δραστηριότητα των ΜΜΡ και 

ΡΑ αναστέλλεται από τους αναστολείς των ΤΙΜΡ και ΡΑΙ αντίστοιχα (Γεωργιάδης, 1992).

Όμως, μελέτες έχουν δείξει ότι οι αναστολείς αυτοί δεν λειτουργούν φυσιολογικά 

στην οστεοαρθρίτιδα και επέρχεται η καταστροφή του χόνδρου (Sapolsky, Keiser, Howell 

& Woessner, 1976; Venn & Maroudas, 1977). Έτσι, θραύσματα χόνδρου βρίσκονται στο 

αρθρικό υγρό, με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των πολυμορφοπύρηνων κυττάρων και τη 

φαγοκυττάρωση. Επέρχεται δευτεροπαθής φλεγμονώδης αντίδραση του αρθρικού υμένα 

και συνεχής παραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκινών (IL-1, TNFa) (Γεωργιάδης, 1992). 

Ακολουθεί ενεργοποίηση του συστήματος της βραδυκινίνης, η ενεργοποίηση της 

φωσφολιπάσης Α2 της κυτταρικής μεμβράνης των χονδροκυττάρων και υμενοκυττάρων 

και συνεχίζει ο καταρράκτης ενεργοποίησης του αραχιδονικού οξέος με την ενεργοποίηση
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της κυκλοοξυγενάσης-1 (C0X-1) και 2 (C0X-2), με αποτέλεσμα την παραγωγή 

προσταγλανδινών και την περαιτέρω παραγωγή μεσολαβητών της φλεγμονής.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα περαιτέρω αποδόμηση της μεσοκυττάριας ουσίας και 

έτσι επέρχεται περαιτέρω καταστροφή του αρθρικού χόνδρου και του υποκείμενου οστού 

(Εικόνα 2). Η συνεχής αυτή φλεγμονώδης διεργασία προκαλεί τελικά την καταστροφή του 

οστού και αντιδραστικά δημιουργούνται οστεόφυτα, που επιδεινώνουν τον πόνο και τις 

κινήσεις της άρθρωσης.

Εικόνα 2. Υγιής άρθρωση γόνατος (αριστερά) και άρθρωση 

με κατεστραμμένο αρθρικό χόνδρο (δεξιά)

Ο ρόλος της άσκησης στην αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας

Παρά το γεγονός ότι πολλοί ηλικιωμένοι ασθενείς με ΟΑ συνηθίζουν να 

αποφεύγουν οποιαδήποτε φυσική δραστηριότητα, η κατάλληλη άσκηση αποτελεί μια από 

τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους θεραπευτικής αντιμετώπισης της ΟΑ, ειδικά της 

άρθρωσης του γόνατος (Deyle, Henderson, Matekel Ryder, Garber & Allison, 2000). 

Ειδικότερα, υποστηρίζεται ότι η άσκηση καταπολεμά τις εκφυλιστικές συνέπειες της 

οστεοαρθρίτιδας με δύο σημαντικούς τρόπους:

> Η άσκηση ενισχύει τη ροή του αρθρικού υγρού προς και από το χόνδρο. Το αρθρικό 

υγρό λιπαίνει και τρέφει το χόνδρο. Η ίδια η παρουσία του θεωρείται ότι 

επιβραδύνει την εξέλιξη της οστεοαρθρίτιδας. Χωρίς όμως την πίεση που ασκεί η 

κίνηση και η άσκηση, το υγρό δε ρέει προς και από το χόνδρο, με αποτέλεσμα ο 

χόνδρος να αρχίσει να ξηραίνεται και να λεπταίνει, χάνοντας σιγά-σιγά την 

ελαστικότητά του. II άσκηση βοηθά την αποφυγή αυτής της κατάστασης, αφού οι 

αρθρώσεις διατηρούνται “υγρές” και τρέφονται. (Έτσι εξηγείται γιατί ένα άτομο
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που πάσχει από οστεοαρθρίτιδα νιώθει μεγαλύτερη δυσφορία αμέσως μετά από μια 

περίοδο αδράνειας -η άρθρωση δεν έχει τραφεί για κάποιο διάστημα).

> Η άσκηση ενδυναμώνει τις υποστηρικτικές δομές (μύες, τένοντες, συνδέσμους) και 

αυξάνει το εύρος της κίνησης, την απορρόφηση κραδασμών και την ευλυγισία των 

μυών. Οι δυνατοί και με καλό τόνο μύες, τένοντες και σύνδεσμοι μπορούν να 

αντέξουν το φορτίο της δύναμης που ασκείται πάνω στις αρθρώσεις κατά την 

κίνηση, ενώ βοηθούν τα οστά να στηρίξουν το σώμα. Στην πραγματικότητα, το 

μεγαλύτερο μέρος του φορτίου που φέρουν οι αρθρώσεις μπορεί να μεταφερθεί 

στις υποστηρικτικές δομές, επιτρέποντας στον αρθρικό χόνδρο να παραμείνει 

ακέραιος (Rock, 1994). Επίσης η άσκηση βελτιώνει τη βιομηχανική ικανότητα των 

ασθενών.

Πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει ότι η συμμετοχή των ασθενών με ΟΑ σε 

κατάλληλα προγράμματα άσκησης συμβάλλει σημαντικά στον περιορισμό των 

συμπτωμάτων της πάθησης, στη βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας των ασθενών και 

κατ’ επέκταση στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι, στην 

περίπτωση της ΟΑ στο γόνατο, το μακροχρόνιο περπάτημα (Ettinger, Bums, Messier, 

Applegate, Rejeski, & Morgan, 1997; Messier, Thomson, & Ettinger, 1997), οι ασκήσεις 

ενδυνάμωσης τετρακέφαλου σε ισοκινητικό δυναμόμετρο (Hurley & Scott, 1998; Maurer, 

Stem, Kinosian, Cook, & Schumacher, 1999), η υψηλής και χαμηλής έντασης άσκηση σε 

ποδηλατοεργόμετρο (Mangione, McCully, Gloviak, Lefebvre, Hofmann, & Craik, 1999) 

και η άσκηση στο νερό (Spencer, Kinne, Belza, Ramsey, & Patrick, 1998) μπορούν να 

βελτιώσουν τη φυσιολογική λειτουργία και κίνηση και να μειώσουν τον πόνο σε 

ηλικιωμένους ασθενείς. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ολοένα και περισσότερων ερευνών, 

που παρουσιάζουν τα οφέλη της άσκησης για τους ασθενείς με ΟΑ, υποστηρίζεται ότι η 

αερόβια άσκηση και οι ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης βελτιώνουν τη λειτουργική 

ικανότητα των ασθενών, την ικανότητα βάδισης και ισορροπίας και μειώνουν τον κίνδυνο 

πτώσεων (Resnick, 2001). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από τους ερευνητές στην ενδυνάμωση 

του τετρακέφαλου (Van Baar, Dekker, Oostendorp, Bijl, Voom, & Lemmens, 1998), 

καθώς η συγκεκριμένη ομάδα ασθενών χαρακτηρίζεται από σημαντικό έλλειμμα δύναμης 

σε αυτήν τη μυϊκή ομάδα (Felson, Lawrence, Dieppe, Hirsch, Helmick, Jordan, 2000), το 

οποίο ενοχοποιείται ως παράγοντας κινδύνου για τη μελλοντική εξέλιξη της πάθησης 

(Eyigor, 2004; Maurer, Stem, Kinossian, Cook & Schumacher 1999; Van Baar et al., 

1998).
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Η ρευματοειδής αρθρίτιδα

Η ρευματοειδής αρθρίτιδα (ΡΑ) είναι μια χρόνια πολυσυστηματική νόσος, 

άγνωστης αιτιολογίας (Ευταξία, 1998). Περιγράφεται ως καταστροφική, συμμετρική 

πολυαρθρίτιδα και αποτελεί την πιο σοβαρή και επώδυνη μορφή αρθρίτιδας (Ανδριάκος, 

1991; Long & Fries, 1990). Προσβάλλει άτομα όλων των ηλικιών, κυρίως όμως γυναίκες 

σε αναλογία 3:1, συγκριτικά με τους άνδρες (Ευταξία, 1998). Εκτιμάται ότι η 

συγκεκριμένη νόσος πλήττει περίπου το 1-2% του γενικού πληθυσμού παγκοσμίως 

(Harris, 1994), όμως σε ορισμένες φυλές Ινδιάνων της Αμερικής και στους μαύρους της 

Αφρικής το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 3-5% (Alarcon, 1995). Η έναρξη της νόσου είναι 

συχνότερη κατά την τρίτη και τέταρτη δεκαετία της ζωής, με μεγαλύτερη συχνότητα 

μεταξύ 35-50 ετών, παρότι προσβάλλονται και ηλικιωμένοι καθώς και παιδιά (Ευταξία, 

1992; Minor, 1996).

Εικόνα 3. Γόνατο με ρευματοειδή αρθρίτιδα

Αυτό καλείται υμενίτιδα, που προκαλείται συνήθως στις περιφερικές αρθρώσεις σε 

συμμετρική κατανομή, και εμφανίζεται με θερμότητα, ερυθρότητα, οίδημα και πόνο, που 

είναι τυπικά συμπτώματα της PA (Fassbender, 2002; Minor, 1996). Κατά την εξέλιξη της 

φλεγμονής, τα κύτταρα του αρθρικού υμένα αναπτύσσονται και διαιρούνται με 

παθολογικό τρόπο, μεταβάλλοντας τον φυσιολογικά λεπτό αρθρικό υμένα σε παχύ, και 

έτσι η άρθρωση διογκώνεται και γίνεται επώδυνη στην επαφή και την κίνηση (Lorig & 

Fries, 1990) (Εικόνα 3). Στο αρχικό στάδιο ο υμένας που φλεγμαίνει, παράγει μεγάλη

Η ΡΑ χαρακτηρίζεται ως αυτοάνοσο 

νόσημα που εμφανίζεται όταν ο 

οργανισμός «στρέφεται ενάντια στον 

εαυτό του», με το ανοσοποιητικό 

σύστημα να επιτίθεται στους ιστούς του 

σώματος σαν να επρόκειτο για ξένους 

εισβολείς (Fries, 1995; Lorig & Fries, 

1990). Με την εμφάνιση της νόσου, τα 

λευκά αιμοσφαίρια που αποτελούν μέρος 

του φυσιολογικού ανοσολογικού 

συστήματος, συγκεντρώνονται στον 

αρθρικό υμένα και προκαλούν φλεγμονή.
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ποσότητα παθολογικού αρθρικού υγρού που διογκώνει την άρθρωση και προκαλεί τις 

πρώτες βλάβες του αρθρικού χόνδρου.

Τη φλεγμονή διαδέχεται ο σχηματισμός κοκκιωματώδους ιστού, που είναι γνωστός 

ως πάννος (pannus), ο οποίος μπαίνει μέσα στο χόνδρο και το υποχόνδριο οστό 

καταστρέφοντάς το ή με άμεση δράση ή με τη δράση ενζύμων των κολαγενασών. Με τον 

μηχανισμό αυτό προκαλούνται οι οστικές διαβρώσεις και δημιουργούνται οι υποχόνδριες 

οστικές κύστες. Οι προαναφερθέντες αλλοιώσεις προκαλούν σταδιακά περιορισμό της 

κινητικότητας των αρθρώσεων, που μπορεί να καταλήξει σε ινώδη (σπανιότερα οστική) 

αγκύλωση (Συμεωνίδης, 1997). Επιπλέον, οι περιβάλλοντες μύες, σύνδεσμοι και τένοντες, 

που ενισχύουν και σταθεροποιούν την άρθρωση, εξασθενούν και αδυνατούν να 

λειτουργήσουν φυσιολογικά. Έτσι προκαλείται πόνος και δυσμορφία των αρθρώσεων, που 

παρατηρούνται συχνά στη PA (Fassbender, 2002; Minor, 1996).

Η κλινική πορεία της νόσου ποικίλλει. Συνήθως χαρακτηρίζεται από εξάρσεις και 

υφέσεις στο 70% των περιπτώσεων. Σε ποσοστό 20-25% η νόσος εμφανίζει διαλείπουσες 

εξάρσεις και υφέσεις μικρής διάρκειας, ενώ σ' ένα ποσοστό από 5-10% η νόσος είναι πολύ 

σοβαρή, με εξωαρθρικές εκδηλώσεις, συστηματική αγγειίτιδα και σχεδόν συνεχή έξαρση 

(Erhardt, Mumford, Venables and Maini, 1989; Scott, Symmons, Coulton & Popert, 1990; 

Spector, 1992). Η πάθηση αρχίζει σχεδόν πάντα συμμετρικά από τις περιφερικές 

αρθρώσεις (χέρια, πόδια, γόνατα), ενώ σπανιότερα προσβάλλει τα ισχία, τους ώμους και 

τις αρθρώσεις της σπονδυλικής στήλης. Στο χέρι προσβάλλονται οι μετακαρπιοφαλαγγικές 

και οι πρώτες φαλαγγοφαλαγγικές αρθρώσεις (Συμεωνίδης, 1997).

Η πρόγνωση και η έκβαση των ασθενών με ΡΑ εξαρτάται από πολλούς παράγοντες 

που φαίνονται στον Πίνακα 2.1. Έτσι, ασθενείς με συμμετρική) πολυαρθρίτιδα και 

προσβολή πολλών αρθρώσεων, αυξημένα επίπεδα C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP) και 

ταχύτητα καθίζησης των ερυθρών αιμοσφαιρινών (ΤΚΕ) έχουν συνήθως δυσμενή εξέλιξη. 

Επίσης ασθενείς με παρουσία υψηλών τίτλων ρευματοειδούς παράγοντα (RF) και την 

παρουσία του «ρευματοειδούς επιτόπου» έχουν συνήθως περισσότερο καταστροφική) νόσο 

(Δρόσος, 1998; Ευταξία, 1998; Voulgari, Efremidis & Drosos, 1999).

Η διάγνωση της νόσου για ερευνητικούς και επιδημιολογικούς λόγους στηρίζεται 

στα κριτήρια του Αμερικανικού Οργανισμού Ρευματολογίας, που παρατίθενται στον 

Πίνακα 2.2 (Arnett, Edworthy, Bloch, Me Shane, Fries, Cooper, 1988). Προκειμένου να 

γίνει η κατάταξη ενός ασθενή, θα πρέπει αυτός να ικανοποιεί τουλάχιστον 4 από τα 7 

κριτήρια του πίνακα. Αν τα τέσσερα πρώτα κριτήρια του πίνακα παρουσιάζονται στους 

ασθενείς για περισσότερες από 6 εβδομάδες, τότε κατά πάσα πιθανότητα έχουν ΡΑ.
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Πίνακας 2.1. Παράγοντες που επηρεάζουν δυσμενώς την εξέλιξη της ΡΑ

Πρώιμοι Έναρξη νόσου με προσβολή πολλών αρθρώσεων 

Συστηματικές εκδηλώσεις (πυρετός, κόπωση) 

Αυξημένη ΤΚΕ, CRP 

Θετικός ρευματοειδής παράγοντας 

Παρουσία HLA-DR4 αντιγόνων

Μεταγενέστεροι Προσβολή πολλών αρθρώσεων 

Αυξημένη πρωινή δυσκαμψία χεριών 

Ρευματοειδής παράγοντας > 1/160 

Αναιμία

Θρομβοκυττάρωση

Οριστικοί Υποδόρια οζίδια 

Ακτινολογικές βλάβες χεριών

Πίνακας 2.2. Διαγνωστικά κριτήρια

Κριτήριο Ορισμός

1. Πρωινή δυσκαμψία

2. Αρθρίτιδα σε 3 ή 

περισσότερες αρθρώσεις

Χεριών για περισσότερο από μία ώρα 

Αρθρίτιδα σε 3 τουλάχιστον αρθρώσεις συγχρόνως 

εμφανιζόμενη με οίδημα ή υγρό, που παρατηρείται από 

τον ιατρό

3. Αρθρίτιδα χεριών Αρθρίτιδα σε μια τουλάχιστον περιοχή των χεριών 

(καρποί, μετακαρποφαλαγγικές αρθρώσεις, εγγύς 

φαλαγγικές αρθρώσεις)

4. Συμμετρική αρθρίτιδα

5. Ρευματοειδή οζίδια

Συγχρόνως εμφανιζόμενη σε δυο πλευρές

Υποδόρια οζίδια στις εκτατικές επιφάνειες που

παρατηρούνται από τον ιατρό

6. Θετικός ρευματοειδής Απόδειξη θετικού ρευματοειδούς παράγοντα στον ορό

παράγοντας

7. Ακτινολογικές αλλαγές

του ασθενούς

Ακτινολογικές βλάβες χεριών (τυπικές καταστροφικές 

βλάβες της ρευματοειδούς αρθρίτιδας)
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Η αιτιολογία της ΡΑ παραμένει άγνωστη. Φαίνεται πάντως ότι γενετικοί, 

ορμονικοί, περιβαλλοντικοί και ανοσολογικοί παράγοντες συμμετέχουν στην παθογένεια 

της νόσου (Ανδριανάκος, 1991; Ευαξία, 1998). Συνεπώς, η έναρξη της ΡΑ θεωρείται ότι 

πυροδοτείται από το συνδυασμό κάποιων από τους προαναφερθέντες παράγοντες και στη 

συνέχεια αυτοδιαιωνίζεται και εξελίσσεται με ανοσοπαθογενετικούς μηχανισμούς.

Παθογένεια - Παθοφυσιολογία ρευματοειδούς αρθρίτιδας

Η ΡΑ είναι ένα "μείγμα" φλεγμονωδών και παραγωγικών στοιχείων και 

χαρακτηρίζεται από κυτταρική ετερογένεια. Τα κύτταρα που συμμετέχουν στη ΡΑ είναι 

αφενός μεν τα δομικά κύτταρα των αρθρώσεων (υμενοκύτταρα, ενδοθηλιακά κύτταρα 

αγγείων, ινοβλάστες, ινοκύτταρα, χονδροκύτταρα, οστεοβλάστες οστεοκύτταρα, 

οστεοκλάστες), αφετέρου δε τα κύτταρα της φλεγμονής (κοκκιοκύτταρα, μονοπύρηνα 

φαγοκύτταρα, λευκοκύτταρα και αιμοπετάλια). Στη φλεγμονή αυτή τα κύτταρα 

αλληλεπιδρούν: α) άμεσα με επαφή και β) έμμεσα με ουσίες μεσολαβητές της φλεγμονής 

(Μουτσοπούλου-Μαραγκού, 1985).

Συνοπτικά, τα φαινόμενα που συμβαίνουν στην άρθρωση με ΡΑ παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 2.3 (Malone, Wahl, Tsokos, Cattell, Decker, Wilder, 1984).

Πίνακας 2.3. Τα φαινόμενα που συμβαίνουν στην άρθρωση με ΡΑ σύμφωνα με τον 

Malone και τους συνεργάτες του (1984)

Φαινόμενα που συμβαίνουν στην άρθρωση με ΡΑ

• Τα κύτταρα του αρθρικού υμένα πολλαπλασιάζονται και υπερτρέφονται

• Η υπορογόνιος στιβάδα διηθείται από μονοπύρηνα κύτταρα (μικρά 

λεμφοκύτταρα, πλασματοκύτταρα, μακροφάγα) και

• Το αρθρικό υγρό παρουσιάζει μια πολυμορφοπυρηνική φλεγμονώδη 

αντίδραση

Πιο αναλυτικά, για να γίνει κατανοητή η παθογένεια της ΡΑ θα πρέπει να 

μελετήσουμε τρεις άξονες: α) τους μηχανισμούς έναρξης της νόσου (initiation), β) τους 

μηχανισμούς που οδηγούν στη διαιώνιση και χρονιότητα (perpetuation) και γ) τους 

μηχανισμούς που οδηγούν στην εγκατάσταση της νόσου (localization) (Sewell & 

Trentham, 1999).
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α) Έναρξη νόσου

Για την έναρξη της νόσου έχουν ενοχοποιηθεί περιβαλλοντικοί και 

γενετικοί παράγοντες. Από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, προεξέχοντα ρόλο 

διαδραματίζουν τα λοιμώδη αίτια όπως: οι ρετροϊοί, ο ιός του Epstein-Barr, ο 

παρβοϊός Β19, το μυκόπλασμα, το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης και διάφορα 

μικρόβια που προκαλούν γαστρεντερίτιδα. Αν και υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι, 

κάποιος λοιμογόνος παράγοντας μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για την έναρξη 

της νόσου, ωστόσο δεν είναι γνωστό πώς ο παράγοντας αυτός μπορεί να 

προκαλέσει τη διαιώνιση και τη χρονιότητα της νόσου. Υπάρχουν σχετικά με αυτό 

το ζήτημα ορισμένες θεωρίες:

1) η λοίμωξη πρέπει να είναι συνεχιζόμενη ή λανθάνουσα ή να προκαλεί 

απελευθέρωση αντιγόνων με μεγάλη συγγένεια για τον αρθρικό χόνδρο (ρετροϊοί, 

παρβοϊός Β19),

2) το λοιμώδες αίτιο είναι δυνατό να δρα σαν υπεραντιγόνο τροποποιώντας 

την ανοσιακή απάντηση (μυκόπλασμα),

3) το λοιμώδες αίτιο μπορεί να τροποποιήσει την ανοσιακή απάντηση μέσω 

του μηχανισμού της μοριακής μίμησης (ιός του Epstein-Barr, μυκοβακτηρίδιο),

4) το λοιμώδες αίτιο είναι δυνατό να τροποποιήσει την ανοσιακή απάντηση 

με την απελευθέρωση αυτοαντιγόνων, που μπορεί να δημιουργήσουν 

αυτοδραστικότητα των Β λεμφοκυτταρικών κλώνων ή των Τ λεμφοκυττάρων, 

υπερνικώντας την ανοσιακή ανοχή. Έτσι, δημιουργούνται αυτοαντισώματα κατά 

ανοσοσφαιρινών (RF) ή κατά των πρωτεϊνών του αρθρικού χόνδρου, όπως 

αντισώματα κατά κολλαγόνου II (αυτοανοσία) (Greegensen, Silver & Winchester, 

1987).

Εκτός από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, προεξέχουσα σημασία στην 

έναρξη της νόσου διαδραματίζουν και οι γενετικοί παράγοντες, συγκεκριμένα τα 

αντιγόνα ιστοσυμβατότητας (HLA) τάξεως Π. Όπως είναι γνωστό, όταν ένας 

λοιμώδης παράγοντας προσβάλλει τον οργανισμό, ένα από τα κύτταρα που άμεσα 

ενεργοποιείται είναι τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα (APC) που αναγνωρίζουν, 

τροποποιούν και παρουσιάζουν το λοιμώδες αίτιο, μέσω των HLA τάξεως II 

μορίων, στα βοηθητικά Τ λεμφοκύτταρα (CD4+). Ακολουθεί η ενεργοποίηση των 

κυττάρων αυτών με την παραγωγή κυτταροκινών, που ενεργοποιούν άλλα 

κύτταρα, όπως μακροφάγα, Β λεμφοκύτταρα, κ.λπ. Η δράση των κυτταροκινών 

στη ΡΑ δίδεται συνοπτικά στον Πίνακα 2. 4 (Ευταξία, 1998).
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Μελέτες έχουν δείξει ότι ασθενείς με ΡΑ που φέρουν τα αντιγόνα 

ιστοσυμβατότητας HLA-DR4, DR1 έχουν μεγαλύτερη επίπτωση της νόσου. 

Επίσης τα γονίδια που κωδικοποιούν τα μόρια αυτά και συγκεκριμένα τα 

DRB1 *0401, 0404, 0405 καθώς και το DRB1*0101 γονίδιο έχουν από κοινού στην 

3η υπερμεταβλητή περιοχή της β-αλυσίδας στη θέση 70-74 το πεντοπεπτίδιο 

QKRAA ή το QRRAA. Το πεπτίδιο αυτό ονομάζεται «ρευματοειδής επίτοπος» και 

πιστεύεται ότι τα άτομα που φέρουν τον επίτοπο αυτό όχι μόνο έχουν προδιάθεση 

να αναπτύξουν τη νόσο, αλλά εκφράζουν πιο βαριά και περισσότερο καταστροφική 

νόσο (Odeh, 1997).

β) Διαιώνιση και χρονιότητα της νόσου

Ο λοιμογόνος παράγοντας και η γενετική προδιάθεση ατόμων που φέρουν 

τον «ρευματοειδή επίτοπο» αρχίζουν αλλά και διαιωνίζουν τη νόσο. Αυτό γίνεται 

με την ενεργοποίηση του ανοσιακού συστήματος δηλαδή των μακροφάγων (APC), 

CD4+-T λεμφοκυττάρων και Β λεμφοκυττάρων και με την παραγωγή 

κυτταροκινών (IL-2, ΙΝΕγ, IL-1, TNFa, ΤΘΕβ). Στη συνέχεια, η νόσος θα 

εγκατασταθεί και θα μεταπέσει σε χρονιότητα (Σχήμα 2.2) (Voulgari, Kolios, 

Papadopoulos, Katsaraki, Seferiadis, & Drosos, 1999).
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Πίνακας 2.4. Κυτταροκίνες στη ρευματοειδή αρθρίτιδα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ

(ΕΥΡΗΜΑΤΑ) ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΕΣ

1. Φλεγμονή του αρθρικού υμένα

α. Αυξημένη προσκόλληση στα μετατριχοειδικά 

φλεβίδια

β. Ενεργοποίηση & πολλαπλασιασμός των Τ- 

λεμφοκυττάρων

γ. Διαφοροποίηση & παραγωγή αντισωμάτων από 

τα Β-λεμφοκύτταρα

δ. Αυξημένη έκφραση των HLA αντιγόνων 

ε. Ενεργοποίηση των μακροφάγων

2. Φλεγμονώδες αρθρικό υγρό
α. Αυξημένη προσκόλληση στα μετατριχοειδικά 

φλεβίδια

β. Χημειοταξία για πολυμορφοπύρηνα 

γ. Ενεργοποίηση των πολυμορφοπύρηνων

3. Υπερπλασία του αρθρικού υμένα

α. Ανάπτυξη ινοβλαστών

β. Νεοαγγείωση

4. Βλάβη χόνδρου και οστού

α. Ενεργοποίηση των χονδροκυττάρων 

β. Ενεργοποίηση των ινοβλαστών 

γ. Ενεργοποίηση των οστεοβλαστών- 

οστεοκλαστών

5. Συστηματικές εκδηλώσεις
α. Πυρετός - γενικά συμπτώματα 

β. Πρωτεΐνες οξείας φάσης

IL-1, TNFa, INF-γ

IL-1, TNFa, IL-6, IL-2

IL-1, TNFa, IL-6, IL-2, INF-γ

INF-γ, TNFa

INF-γ, GM-CSF, M-CSF, IL-2

IL-1, TNFa, INF-γ

TNFa

TNFa, GM-CSF,

PDGF, IL-1, IGF, FGF, TGFb, 

EGF

TNFa, FGF, TGFb

IL-1, TNFa 

IL-1, TNFa 

IL-1, TNFa

IL-1, TNFa 

IL-1, TNFa, IL-6

Επεξηγήσεις: IL-1: ιντερλευκίνη 1, IL-2: ιντερλευκίνη 2, IL-6: ιντερλευκίνη 6, TNFa: παράγοντας 

νέκρωσης όγκων, TNF-γ: ιντερφερόνη-γ, FGF: αυξητικός παράγοντας ινοβλαστών, IGFb: 

μετατρεπτικός αυξητικός παράγοντας, EGF: επιδερμικός αυξητικός παράγοντας, IGF: αυξητικός 

παράγοντας ινσουλίνης, GM-CSF: παράγοντας ενεργοποίησης αποικιών κοκκιοκυττάρων- 

μακροφάγων, M-CSF: παράγοντας ενεργοποίησης αποικιών μακροφάγων, PDGF: αυξητικός 

παράγοντας προερχόμενος από αιμοπετάλια
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γ) Εγκατάσταση της νόσου

Η ενεργοποίηση του ανοσιακού συστήματος με την παραγωγή κυτταρο- 

κινών, μπορεί να προκαλέσει τη μετανάστευση των κυττάρων (πολυμορφο

πύρηνων, λεμφοκυττάρων, μακροφάγων) στον αρθρικό υμένα. Η μετανάστευση 

και η εγκατάσταση των κυττάρων αυτών γίνεται δια μέσου του ενδοθηλίου των 

αγγείων με την ενεργοποίηση και την έκφραση προσκολλητικών μορίων στο 

ενδοθήλιο των αγγείων, καθώς και στον αρθρικό υμένα. Προσκολλητικά μόρια της 

οικογένειας των σελεκτινών (E-Selectin, P-Selectin), της οικογένειας των 

ιντεγκρινών (VLA4, VCAM) καθώς και της υπεροικογένειας των ανοσοσφαιρινών 

(ICAM1, ICAM2) δρουν υποβοηθητικά στην παραπάνω διεργασία και το όλο 

σύστημα ρυθμίζεται από κυτταροκίνες (IL-1, IL-6, ΤΝΡα) που παράγονται τοπικά 

και συστηματικά. Ακολουθεί συσσώρευση των κυττάρων αυτών στον ήδη 

υπερπλαστικό αρθρικό υμένα και αλληλεπίδραση και ενεργοποίηση των CD4+ Τ 

λεμφοκυττάρων, μακροφάγων και Β λεμφοκυττάρων (Walsmith & Roubenoff, 

2002).
Μελέτες έχουν δείξει ότι τα CD4+-T βοηθητικά κύτταρα είναι κυρίως ΤΗ1 

βοηθητικά, δηλαδή κύτταρα που εκλύουν κυρίως IL-2 και ΜΡγ. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα μεγάλη παραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκινών (IL-1, IL-6, TNFa) 

(Odeh, 1997; Voulgari et al., 1999). Με την παραγωγή των προφλεγμονωδών 

κυτταροκινών εγκαθίσταται ένας φαύλος κύκλος περαιτέρω διαιώνισης της 

φλεγμονής με την ενεργοποίηση άλλων συστημάτων της φλεγμονής. Παρατηρείται 

ενεργοποίηση του συστήματος πήξης, του συστήματος της κινίνης, του 

συμπληρώματος καθώς και ενεργοποίηση του αραχιδονικού οξέος της κυτταρικής 

μεμβράνης. Το τελευταίο έχει σαν αποτέλεσμα ενεργοποίηση της 

κυκλοοξυγενάσης-1 (COX-1) και της κυκλοοξυγενάσης-2 (COX-2) με την 

παραγωγή προσταγλανδινών που επιδεινώνουν περαιτέρω τη φλεγμονώδη 

διεργασία. Έτσι δημιουργείται ο "πάννος" (pannus) που συνίσταται κυρίως από 

μακροφάγα, ινοβλάστες και αγγεία. Ακολουθεί η διήθηση του χόνδρου και του 

οστού και επέρχεται η καταστροφή αυτών (Σχήμα 2.2).
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Λοιμώβτς αίτιο 
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συστήματος
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t
Διαιώνιση

Παραγωγή
Κυτταροκινών 11-1, TNFo IL-6 TGF0. GM-CSF

▼
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Μετανάστευση κυττάρων 
Προσκολλητικά μόρια Χρόνια υμενίτιδα

V
Εγκατάσταση

Καταστροφή Απορρόφηση
χόνδρου οστού

Καταστροφή αρθρώσεων

Σχήμα 2.2. Παθοφυσιολογία ρευματοειδούς αρθρίτιδας

Ο ρόλος της άσκησης στην αντιμετώπιση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας 

Στο παρελθόν, η ξεκούραση των ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα θεωρούνταν 

πως βοηθά στην αντιμετώπιση της νόσου, καθώς πίστευαν πως με το να ξεκουράζονται οι 

ασθενείς και να αποφεύγουν κάθε είδους φυσική δραστηριότητα, θα προστατεύονταν έτσι 

οι αρθρώσεις και θα καταστελλόταν η εξέλιξη της πάθησης. Συγκεκριμένα, οι Jayson & 

Dixon (1970) είχαν διατυπώσει ότι η άσκηση, με την αύξηση της ενδοαρθρικής πίεσης που 

μπορεί να προκαλέσει, μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη των αρθρώσεων. Νεότερες όμως, 

καλά σχεδιασμένες έρευνες, απέδειξαν ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και ότι η σωστή άσκηση 

μπορεί να εφαρμοστεί με ασφάλεια και να επιδράσει ευεργετικά στους ασθενείς με 

ρευματοειδή αρθρίτιδα (Clarke, 1993; Fries 1995; Jong & Vliet Vlieland, 2005). Σε 

ορισμένες μάλιστα μελέτες έχει διαπιστωθεί μειωμένη δραστηριότητα της πάθησης 

(Hakkinen, Hakkinen, Hannonen, 1994; Lyngberg, Danneskiold-Samsoe, & Halskov, 

1988) ή επιβράδυνση της εξέλιξης μετά από συμμετοχή των ασθενών σε προγράμματα 

άσκησης (Nordermar, Ekblom, Zachrisson and Lundqvist, 1981). Πιο συγκεκριμένα, έχει 

αναφερθεί σε αρκετές μελέτες (Galloway, 1993; Gordon, 1992; Lyngberg, Harreby, 

Bentzen, Frost, Danneskiold-Samsoe, 1994) μείωση του αριθμού των διογκωμένων και / ή 

επώδυνων αρθρώσεων, που αποτελεί τον πιο αξιόπιστο δείκτη για την εξέλιξη της νόσου.
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Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί ότι μέσω της άσκησης προκαλείται μείωση της πρωινής 

δυσκαμψίας (Rail, Rosen, Dolnikowski, Hartman, Lundgren, Abad, et al., 1997), μείωση 

της έντασης του πόνου ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας (Ανδριάκος, 1991; Rail, 

Cannon, Abad, Dinarello, Meydani, 1996), βελτίωση της κινητικότητας των αρθρώσεων, 

της λειτουργικής ικανότητας (Guccione, Felson and Anderson, 1990) και γενικότερα της 

φυσικής, ψυχολογικής και κοινωνικής κατάστασης (Boulware, 1993; Gecht, 1996). 

Επιπλέον, ο Ekdahl με τους συνεργάτες του (1990) βρήκε ότι τα επίπεδα ενδορφίνης 

αυξάνονται σε αναλογία με την ένταση και την συχνότητα της δυναμικής άσκησης. Αυτό 

το ενδογενές ναρκωτικό μπορεί να είναι υπεύθυνο για την μείωση του πόνου με την 

άσκηση.

Παρόμοιες ευεργετικές επιδράσεις δεν έχουν αναφερθεί σαν αποτέλεσμα της 

ξεκούρασης και ακινητοποίησης στο κρεβάτι (Gordon, 1992) σε ασθενείς στο πρώτο και 

δεύτερο στάδιο της νόσου. Αντιθέτως, ασθενείς στο οξύ στάδιο της νόσου φαίνεται να 

επωφελούνται σημαντικά από την ανάπαυση για περιορισμένο, όμως, χρονικό διάστημα 

(Stenstrom, 1994). Στη συνέχεια θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα ασκήσεων που 

θα είναι προσαρμοσμένο στο στάδιο της πάθησης καθώς και στις ιδιαίτερες ανάγκες των 

ασθενών. Όπως απέδειξαν οι Lyngberg, et al. (1994), η εφαρμογή προγράμματος 

ασκήσεων για 3 μήνες σε ηλικιωμένους ασθενείς που βρίσκονταν για μεγάλο χρονικό 

διάστημα σε θεραπεία με κορτικοειδή έγινε καλά ανεκτή και οδήγησε σε αύξηση της 

λειτουργικής τους ικανότητας. Ιδιαίτερο επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα από 

τους Horber, Hoopeler, Scheidegger, Griinig, Howald, και Frey (1987), που απέδειξαν ότι 

η εφαρμογή κατάλληλου προγράμματος ασκήσεων έχει την ικανότητα να αναστρέψει τη 

μυϊκή ατροφία που προκάλεσε η χορήγηση κορτικοειδών.

Αναφορικά με το είδος της άσκησης, έχει αποδειχθεί ότι κατάλληλα προγράμματα 

αερόβιων ασκήσεων (Jong & Vliet Vlieland, 2005; Kommatiredy & Leitch, 1997; Minor 

& Lane, 1996; Vliet Vlieland, 2003) όπως και ασκήσεων μυϊκής ενδυνάμωσης (Jong & 

Vliet Vlieland, 2005; Komatireddy & Leitch, 1997; Minor & Lane, 1996; Nordesso & 

Nordgren, 1994; Park 1996; Rail et al., 1996; Vliet Vlieland, 2003). μπορούν να 

εφαρμοστούν με ασφάλεια επιλεκτικά σε ασθενείς που δεν βρίσκονται σε φάση έξαρσης 

των φλεγμονωδών συμπτωμάτοιν (Park, 1996) και να συμβάλλουν στον περιορισμό της 

επέκτασης της αρθρικής βλάβης, στη μείωση του πόνου και στη βελτίωση της 

λειτουργικής ικανότητας, χωρίς επιδείνωση της φλεγμονής. Επιπλέον, σύμφωνα με τους 

Minor και Lane (1996) οι ασθενείς που ασκούνται εμφανίζουν μικρότερο χρόνο
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παραμονής και αριθμό επισκέψεων σε νοσοκομείο σε σχέση με τους μη ασκούμενους 

ασθενείς.

Ειδικότερα για τις ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα 

αποτελέσματα της έρευνας των Van De Ende, Vliet Vlieland, Munneke και Hazes (2002), 

σύμφωνα με τα οποία διαπιστώθηκε ότι δεν προκαλούνται επιδεινωτικές αλλαγές στη 

φλεγμονώδη εξέλιξη της νόσου και στην κατάσταση των προσβαλλόμενων αρθρώσεων, 

όταν εφαρμοστεί άσκηση έντασης μεγαλύτερης ή ίσης του 60% της 1RM, συχνότητας 

τουλάχιστον 2 φορές εβδομαδιαίως και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 εβδομάδων.

Επιπλέον, οι Rail et al (1996) υποστηρίζουν ότι η δυναμική άσκηση με αντίσταση, 

με ένταση 80% της 1 μέγιστης επανάληψης (RM) είναι ασφαλής, όταν εφαρμόζεται 

επιλεκτικά σε ασθενείς στο I και II στάδιο λειτουργικής ανικανότητας και συμβάλλει 

αποτελεσματικά στη μείωση του πόνου και της κόπωσης, στη βελτίωση της λειτουργικής 

ικανότητας και στην αύξηση της δύναμης σε επίπεδο συγκρίσιμο με αυτό των υγιών 

ατόμων.

Τέλος, σύμφωνα με τους Komatireddy & Leitch (1997) η προπόνηση, με 

αντιστάσεις, χαμηλής έντασης (40-60% της 1 RM) μπορεί να προκαλέσει βελτίωση της 

λειτουργικής ικανότητας και αποτελεί, κλινικά, έναν ασφαλή τύπο άσκησης σε ασθενείς 

με ρευματοειδή αρθρίτιδα που βρίσκονται στο στάδιο II και III της λειτουργικής 

ανικανότητας.

Ελεύθερες ρίζες και οξειόωτικό στρες

Το οξυγόνο που αναπνέουμε αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη ζωή αλλά κάτω 

από ορισμένες συνθήκες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο γι’ αυτήν. Η πλήρης αναγωγή του 

μοριακού οξυγόνου με τη σταδιακή πρόσληψη τεσσάρων ηλεκτρονίων, το καθιστά ικανό 

να οξειδώνει βιολογικά μόρια που προέρχονται από τις τροφές, για να εξασφαλιστούν οι 

ενεργειακές ανάγκες του οργανισμού. Κατά τον φυσιολογικό μεταβολισμό του μοριακού 

οξυγόνου παράγονται μικρές ποσότητες δραστικών χημικών προϊόντων, οι οποίες 

αποδεσμεύονται από την αναπνευστική αλυσίδα και ονομάζονται ελεύθερες ρίζες (free 

radicals). Οι ρίζες αυτές εξυπηρετούν διάφορους ρόλους ζωτικής σημασίας με σημαντικά 

οφέλη για τον οργανισμό, όπως είναι ο μεταβολισμός των λιπιδίων, η κυτταρική αναπνοή, 

η παραγωγή προσταγλαδινών και λευκοτριενίων, η φαγοκυττάρωση και η ανοσολογική 

απάντηση (McCord, 2000).

Ωστόσο, οι ελεύθερες ρίζες εμφανίζουν και κυτταροτοξική δράση, καθώς 

προκαλούν την οξείδωση βιολογικών μορίων ζωτικής σημασίας, όπως είναι οι πρωτεΐνες
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(ένζυμα, αμινοξέα), ορισμένοι πολυσακχαρίτες, τα λιπαρά και νουκλεϊκά οξέα. Η 

προσβολή αυτών των βιολογικών μορίων από τις ελεύθερες ρίζες έχει ως αποτέλεσμα την 

πρόκληση βιοχημικών και δομικών αλλοιώσεων στο κύτταρο που τελικά οδηγούν στο 

θάνατό του (Freidovich, 1999; McCord, 2000). Η κυτταροτοξική δράση των ελευθέρων 

ριζών είναι καταστροφική για τα κύτταρα των θηλαστικών και «πυροδοτεί» την 

παθογένεση πολλών χρόνιων παθήσεων (McCord, 2000).

Σε συνθήκες υπεροξυγόνωσης ή υποξυγόνωσης, η ανεξέλεγκτη ατελής αναγωγή 

του μοριακού οξυγόνου έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη παραγωγή ελευθέρων ριζών. Οι 

ρίζες αυτές παράγονται τόσο από εξωγενείς πηγές, όπως είναι η ιονίζουσα ακτινοβολία, το 

φως, οι ατμοσφαιρικοί ρυπαντές, κ.λ.π., όσο και από ενδογενείς πηγές όπως είναι τα 

μιτοχόνδρια, το ενδοπλασματικό δίκτυο, το κυτταρόπλασμα, οι βιολογικές μεμβράνες και 

τα λευκοκύτταρα (Οικονόμου, 1993).

Ο οργανισμός διαθέτει τόσο ενζυμικούς (υπεροειδική δισμουτάση, υπεροξειδάση 

της ανηγμένης γλουταθειόνης, καταλάση), όσο και μη ενζυμικούς (α-τοκοφερόλη, 

ασκορβικό οξύ, β-καροτένιο, ουρικό οξύ, σερουλοπλασμίνη, κ.λ.π.) μηχανισμούς 

εκκαθάρισης των βλαπτικών ελευθέρων ριζών, καθώς επίσης και μηχανισμούς 

επιδιόρθωσης ή πλήρους αποικοδόμησης των βιολογικών μορίων που έχουν υποστεί 

βλάβη από τη δράση τους (Παπαγεωργίου, 2005).

Η αυξημένη παραγωγή των ελευθέρων ριζών ή η μειωμένη εξουδετέρωσή τους 

από το ενδογενές αντιοξειδωτικό σύστημα αποτελούν μια βλαπτική κατάσταση για τα 

κύτταρα και τους ιστούς, η οποία ονομάζεται οξειδωτικύ στρες, και ευθύνεται για το 

γήρας, την εμφάνιση διαφόρων παθήσεων ή το θάνατο. Με άλλα λόγια, το οξειδωτικό 

στρες είναι μια κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει οξειδωτικές βλάβες στον 

οργανισμό, η οποία προκύπτει στις περιπτώσεις που η παραγωγή των ελευθέρων ριζών 

είναι μεγαλύτερη από τη δυνατότητα αδρανοποίησής τους από το αντιοξειδωτικό σύστημα 

ή στις περιπτώσεις που το τελευταίο έχει υποστεί βλάβη (Radak, 2000).

Συνεπώς, όταν οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου παράγονται σε φυσιολογικά επίπεδα, 

είναι επωφελείς για τον ανθρώπινο οργανισμό, καθώς εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς 

ζωτικής σημασίας, ενώ όταν παράγονται σε αυξημένα μη φυσιολογικά επίπεδα ή όταν δεν 

εξουδετερώνονται επαρκώς, είναι βλαπτικές, καθώς λειτουργούν ως κυτταροτοξικά 

οξειδωτικά μόρια που καταστρέφουν τη δομή και λειτουργία των κυττάρων (Freidovich, 

1999).
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Σχηματισμός ελευθέρων ριζών

Ρίζα καλείται κάθε μόριο, τμήμα μορίου ή άτομο που περιέχει ένα τουλάχιστον 

ασύζευκτο ηλεκτρόνιο στην εξωτερική του στιβάδα. Αυτός ο ορισμός περιλαμβάνει επίσης 

τα ιόντα μετάλλων μετάπτωσης (π.χ. Fe , Cu , Ζη , Μη , Co ), το άτομο του 

υδρογόνου και το άτομο του οξυγόνου. Ορισμένα κοινά μόρια, όπως το μονοξείδιο του 

αζώτου (NO) και το διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2), περιέχουν ένα ασύζευκτο ηλεκτρόνιο 

στην εξωτερική τους στιβάδα και, εξ ορισμού, θεωρούνται ρίζες. Οι ρίζες είναι ουσίες 

εξαιρετικά δραστικές, διότι το ασύζευκτο ηλεκτρόνιο τους έχει την τάση να ζευγαρωθεί 

αποσπώντας ένα ηλεκτρόνιο από κάποια άλλη ουσία (McCord, 2000).

Ένα άτομο ή μόριο ή ακόμα μια ομάδα ατόμων μετατρέπεται σε ρίζα είτε με 

πρόσληψη ενός ηλεκτρονίου (αναγωγή), όπως φαίνεται στην αντίδραση [1] που δείχνει 

την αναγωγή του μοριακού οξυγόνου σε ρίζα υπεροξειδικού ανιόντος, ή με αποβολή ενός 

ηλεκτρονίου (οξείδωση), όπως φαίνεται στην αντίδραση [2] που δείχνει την οξείδωση του 

ασκορβικού οξέος στη διϋδρομορφή του με παραγωγή ενός ενδιάμεσου προϊόντος που 

είναι η ασκορβυλική ρίζα:

02 + e ------------► Ο*- [1]

ΑΗ2 - e'------------► AH*- -e' [2]

Ρίζες σχηματίζονται επίσης κατά την ομολυτική διάσπαση ενός ομοιοπολικού 

δεσμού. Όπως φαίνεται διαγραμματικά στο Σχήμα 2.3, ένας ομοιοπολικός δεσμός μπορεί 

να διασπασθεί ετερολυτικά ή ομολυτικά. Κατά την ετερολυτική διάσπασή του, το ένα 

τμήμα κρατά και τα δύο ηλεκτρόνια που συμμετείχαν στον δεσμό με αποτέλεσμα να 

μετατρέπεται σε ένα αρνητικά φορτισμένο ιόν, ενώ το άλλο τμήμα χάνει ένα ηλεκτρόνιο 

με αποτέλεσμα να μετατρέπεται σε ένα θετικά φορτισμένο ιόν. Κατά την ομολυτική 

διάσπαση ενός ομοιοπολικού δεσμού, κάθε ένα από αυτά τα δύο τμήματα που προκύπτουν 

κρατά ένα από τα δύο ηλεκτρόνια που συμμετείχαν στο δεσμό με αποτέλεσμα να γίνεται, 

εξ ορισμού, ρίζα (Southom & Powis, 1988).
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+ Β“> X 
>

D
C W Α Λ

Αί R Αν* + Βχ*X W X

Σχήμα 2.3. Διάγραμμα ετερολυτικής και ομολυτικής διάσπασης ομοιοπολικού δεσμού.

Κάθε στοιχείο του μορίου ΑΒ προσφέρει ένα ηλεκτρόνιο (χ) για να 

δημιουργήσει έναν ομοιοπολικό δεσμό δύο ηλεκτρονίων. Στην πρώτη 

εξίσωση, η ασύμμετρη ετερολυτική διάσπαση του ομοιοπολικού δεσμού 

οδηγεί στον σχηματισμό ενός αρνητικά φορτισμένου ιόντος Α και ενός θετικά 

φορτισμένου ιόντος Β. Στη δεύτερη εξίσωση, η συμμετρική ομολυτική 

διάσπαση του ομοιοπολικού δεσμού οδηγεί στον σχηματισμό των ελευθέρων 

ριζών Α* και Β*, η κάθε μια από τις οποίες έχει ένα ασύζευκτο ηλεκτρόνιο 

(Southom & Powis, 1988).

Μοριακό και όιηγερμένο οξυγόνο

Μερικοί οργανισμοί, κυρίως βακτήρια, είναι προσαρμοσμένα στη ζωή χωρίς τη 

χρήση οξυγόνου, γι’ αυτό ονομάζονται αναερόβιοι. Εκτός από τις εξαιρέσεις αυτές, όλοι οι 

ζώντες οργανισμοί παράγουν την ενέργειά τους με τη βοήθεια του οξυγόνου, που 

παραλαμβάνεται με την αναπνοή και οξειδώνει τα βιολογικά μόρια ενώ το ίδιο ανάγεται 

σε νερό (ΡΕΟ).

Το οξυγόνο στη μορφή που το αναπνέουμε, δεν μπορεί να αντιδράσει άμεσα με τα 

βιολογικά μόρια. Αυτή η χημική αδράνεια του μοριακού οξυγόνου εξηγείται από την 

ηλεκτρονική) δομή του. Το μοριακό οξυγόνο είναι από μόνο του «δίρριζα» με ένα 

ασύζευκτο ηλεκτρόνιο σε κάθε ένα από τα δύο εξωτερικά τροχιακά του (ένα από κάθε 

άτομο οξυγόνου) (Σχήμα 2.4). Τα δύο αυτά ασύζευκτα ηλεκτρόνια περιστρέφονται γύρω 

από τον εαυτό τους με την ίδια φορά, με αποτέλεσμα τα spin τους (η στροφορμή της 

αυτοπεριστροφής τους) να είναι παράλληλα. Η χημική δραστικότητα που αναμενόταν να 

έχει το μοριακό οξυγόνο ως «δίρριζα» περιορίζεται από τον παράλληλο προσανατολισμό 

των δύο ασύζευκτων ηλεκτρονίων του, διότι η διαμόρφωση αυτή μειώνει την ικανότητά 

του να αποσπά από άλλα μόρια και να προσλαμβάνει ταυτόχρονα δύο ηλεκτρόνια
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(οξειδωτική ικανότητα) και να σχηματίζει ζεύγη με τα δικά του ασύζευκτα ηλεκτρόνια. Η 

αντιστροφή της κατεύθυνσης του spin του ενός από τα δύο ασύζευκτα ηλεκτρόνια του 

μοριακού οξυγόνου θα καθιστούσε δυνατή τη διαδικασία πρόσληψης ηλεκτρονίων, αλλά 

είναι απαγορευμένη από τους νόμους της κβαντομηχανικής. Ο περιορισμός των 

οξειδωτικών ιδιοτήτων του μοριακού οξυγόνου αίρεται όταν αυτό προσλαμβάνει ένα μόνο 

ηλεκτρόνιο κάθε φορά, γιατί στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται αντιστροφή της 

κατεύθυνσης του spin (Οικονόμου, 1993).

°2

Σχήμα 2.4. Απλοποιημένη απεικόνιση του μοριακού οξυγόνου

Η χημική) δραστικότητα του μοριακού οξυγόνου μπορεί να αυξηθεί και με άλλον 

τρόπο εκτός από την ελεγχόμενη σταδιακή τετρασθενή αναγωγή του, με την πρόσληψη 

ενός ηλεκτρονίου κάθε φορά. Με τον τρόπο αυτό σχηματίζεται το διηγερμένο οξυγόνο, 

στο οποίο έχει αντιστραφεί η κατεύθυνση του spin του ενός από τα δύο ηλεκτρόνια των 

δύο εξωτερικών του στιβάδων. Το διηγερμένο οξυγόνο είναι εξαιρετικά δραστικό και η 

απελευθέρωσή του σε ένα βιολογικό σύστημα είναι εξαιρετικά βλαπτική, αφού αυτό έχει 

τη δυνατότητα να οξειδώνει πολύ γρήγορα διάφορα μόρια, μεταξύ των οποίων και τα 

πολυακόρεστα λιπαρά οξέα των μεμβρανών των κυττάρων (Παπαγεωργίου, 2005).

Ελεύθερες ρίζες οξυγόνου

Το 95% περίπου του αναπνεόμενου οξυγόνου που φτάνει στα κύτταρα υφίσταται 

σταδιακή ελεγχόμενη τετρασθενή αναγωγή (πλήρης αναγωγή) σε Η2Ο με την πρόσληψη 

τεσσάρων ηλεκτρονίων και τεσσάρων πρωτονίων, όπως φαίνεται στην εξίσωση [3]:

02 + 4Η+ + 4e~ -------------► 2Η20 [3]

Τα πρωτόνια και ηλεκτρόνια που συμμετέχουν στην αντίδραση αυτή προέρχονται από τη 

συμμετοχή των προϊόντων του καταβολισμού των βασικών συστατικών των τροφών στον 

κύκλο του Krebs και μεταφέρονται στο μοριακό οξυγόνο, σταδιακά και ελεγχόμενα, μέσω 

των μιτοχονδριακών ενζύμων της αναπνευστικής αλυσίδας, γεγονός που αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για την παράκαμψη της χημικής αδράνειας που του προσδίδει η
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ηλεκτρονική δομή του. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, σχηματίζονται δραστικά 

ενδιάμεσα χημικά προϊόντα που ονομάζονται δεσμευμένες ρίζες οξυγόνου (ΔΡΟ) και 

παραμένουν σταθερά συνδεδεμένες στα ενεργά κέντρα των οξειδοαναγωγικών ενζύμων 

της αναπνευστικής αλυσίδας με αποτέλεσμα να μην αποτελούν κίνδυνο για το κύτταρο.

Αντιθέτως, το 5% περίπου του οξυγόνου που φτάνει στα κύτταρα υφίσταται 

σταδιακή μονοσθενή αναγωγή με την πρόσληψη ενός ηλεκτρονίου κάθε φορά, όπως 

φαίνεται στην εξίσωση [4]:

Η μονοσθενής αναγωγή του οξυγόνου γίνεται σε θέσεις που δεν συνδέονται με την 

αναπνευστική αλυσίδα. Κατά συνέπεια, οι ρίζες του οξυγόνου που σχηματίζονται 

ανεξέλεγκτα, δεν είναι συνδεδεμένες σε συγκεκριμένες θέσεις, γι’αυτό ονομάζονται 

ελεύθερες ρίζες οξυγόνου (ΕΡΟ). Οι ρίζες αυτές ελευθερώνονται μέσα στο κύτταρο, ή, 

ορισμένες από αυτές, διαπερνούν την κυτταρική μεμβράνη και μεταφέρονται σε άλλα 

σημεία του σώματος, παρουσιάζουν υψηλή χημική δραστικότητα και μπορούν να 

καταστρέψουν τη φυσιολογική λειτουργία του κυττάρου. Ως δυνητικά κυτταροτοξικές

ΕΡΟ χαρακτηρίζονται το υπεροξειδικό ανιόν (Oj), η υδροϋπεροξειδική ρίζα (HOj), το 

υπεροξείδιο του υδρογόνου (Η2Ο2), η υδροξυλική ρίζα (ΟΗ’) και η λιποϋπεροξειδική ρίζα 

(/-ΟΟ*, όπου L = λιπίδιο).

Πηγές παραγωγής ελευθέρων ριζών οξυγόνου

Οι πηγές παραγωγής ελευθέρων ριζών οξυγόνου μπορεί να είναι εξωγενείς ή 

ενδογενείς. Η αλλαγή του φυσιολογικού περιβάλλοντος του ζώντος οργανισμού οδηγεί 

συνήθως στον σχηματισμό ΕΡΟ. Στις αλλαγές του περιβάλλοντος που αποτελούν τις 

εξωγενείς πηγές περιλαμβάνονται:

> Η ιονίζουσα ακτινοβολία: καταστρέφει το κύτταρο γιατί προκαλεί την 

ετερολυτική διάσπαση ενός τουλάχιστον από τους δύο ομοιοπολικούς 

δεσμούς του κυρίου συστατικού του, του νερού, από το οποίο απορροφάται 

με αποτέλεσμα να σχηματίζονται υδροξυλική ρίζα, άτομα υδρογόνου και 

ηλεκτρόνια (αντίδραση [5]). Η υδροξυλική ρίζα είναι υπεύθυνη για την 

καταστροφή του κυττάρου.

->ΟΗ* ■ e~ + H+ > Η20 [4] 

Η20
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Η20 hv- -> Η20 + e=

1 [5]
ΟΗ* + Η' + e'

> Το φως: μπορεί να προκαλέσει φωτόλυση χημικών δεσμών με αποτέλεσμα να 

σχηματίζονται ΕΡΟ.

> Ατμοσφαιρικοί ρυπαντές: π.χ. το όζον (Ο3), το μονοξείδιο του αζώτου (NO) 

και το διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2), μπορούν να αντιδράσουν με βιολογικά 

μόρια και να σχηματίσουν δραστικές ΕΡΟ. Σε συγκεντρώσεις της τάξης των 

0.01-0.02 ppm στην ατμόσφαιρα, το όζον που εισπνέουμε προκαλεί 

αντιδράσεις αυτοξείδωσης των λιπαρών οξέων αλλά και συστηματικές 

βλάβες, όπως είναι η μεταβολή του σχήματος των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Το 

μονοξείδιο και το διοξείδιο του αζώτου αποτελούν φυσιολογικά συστατικά 

του ατμοσφαιρικού αέρα με μέση συγκέντρωση 0.2 ppm και είναι σχετικά 

σταθερές ελεύθερες ρίζες, γι’ αυτό φτάνουν σε υψηλές συγκεντρώσεις.

> Ο καπνός του τσιγάρου: περιέχει σειρά οξειδωτικών ουσιών που αντιδρούν 

με διάφορα βιολογικά μόρια και δημιουργούν ΕΡΟ και ταυτόχρονα 

ενεργοποιούν τα ουδετερόφιλα και τα ηωσινόφιλα πολυμορφοπύρηνα καθώς 

επίσης και τα μακροφάγα, που με τη σειρά τους παράγουν ΕΡΟ και 

ελευθερώνουν ουσίες που προκαλούν βλάβες στο ενδοθήλιο (Hunninghake & 

Crystal, 1983).

> Τα αέρια της καύσης της οργανικής ύλης.

> Ορισμένα αντινεοπλασματικά φάρμακα, όπως η Νταουνομυκίνη, η 

Μπλεομυκίνη, η Μιτομυκίνη D, η Στρεπτομυκίνη και η Αντριαμυκίνη.

Σε φυσιολογικές συνθήκες ο οργανισμός παράγει σταθερά ΕΡΟ. Οι 

σημαντικότερες ενδογενείς πηγές των ελευθέρων ριζών οξυγόνου είναι το 

κυτταρόπλασμα, τα μιτοχόνδρια, το ενδοπλασματικό δίκτυο, ο πυρήνας και η κυτταρική 

μεμβράνη (Halliwell & Gutteridge, 1984). Ενδογενή πηγή παραγωγής ΕΡΟ αποτελούν 

επίσης τα λευκοκύτταρα.

Παραγωγή ελευθέρων ριζών οξυγόνου στο κυτταρόπλασμα

Αρκετά μόρια μικρού μοριακού βάρους που είναι διαλυτά στο κυτταρόπλασμα

μπορούν να υποστούν αυτοξείδωση, αποτελώντας έτσι μια σημαντική ενδογενή πηγή

παραγωγής υπεροξειδικού ανιόντος. Στα μόρια αυτά περιλαμβάνονται θειόλες,
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υδροκινόνες, κατεχολαμίνες, γαλακτικό οξύ, τετραϋδροφυλλικό οξύ, οξυαιμοσφαιρίνη και 

φλαβίνες (Freeman & Tanswell, 1985). Από τις αντιδράσεις αυτοξείδωσης σχηματίζεται 

αρχικά το υπεροξειδικό ανιόν, που στη συνέχεια μετατρέπεται σε άλλες ΕΡΟ. Επίσης, 

ένζυμα που βρίσκονται διαλυμένα στο κυτταρόπλασμα (π.χ. ξανθινοξειδάση) είναι σε 

θέση να παράγουν ΕΡΟ ως παραπροϊόντα της δράσης τους.

Παραγωγή ελευθέρων ριζών οξυγόνου στα μιτοχόνδρια

Κατά τη διάρκεια της ισχαιμίας, τα συστατικά της αλυσίδας μεταφοράς 

ηλεκτρονίων στα μιτοχόνδρια ανάγονται, με αποτέλεσμα να διαφεύγουν ηλεκτρόνια από 

την αναπνευστική αλυσίδα και να αντιδρούν με το μοριακό οξυγόνο που έχει απομείνει 

σχηματίζοντας πρώτα υπεροξειδικό ανιόν (McCord, 1988). Στα πρώτα στάδια της 

ισχαιμίας, η αυξημένη παραγωγή ΕΡΟ εξουδετερώνεται από τη δράση της υπεροξειδικής 

δισμουτάσης. Όσο περισσότερο διαρκεί η ισχαιμία, τόσο μειώνεται η δράση της 

υπεροξειδικής δισμουτάσης αφήνοντας τα μιτοχόνδρια απροστάτευτα στην τοξική δράση 

των ΕΡΟ. Σε φυσιολογικές συνθήκες οξυγόνου, το 1-2% του οξυγόνου που φτάνει στα 

μιτοχόνδρια μετατρέπεται σε υπεροξειδικό ανιόν. Σε συνθήκες υπεροξυγόνωσης, η 

ποσότητα του υπεροξειδικού ανιόντος που παράγεται αυξάνεται σημαντικά και 

αντιπροσωπεύει το 25% του μοριακού οξυγόνου που φτάνει στα μιτοχόνδρια (Οικονόμου, 

1992).

Παραγωγή ελευθέρων ριζών οξυγόνου στο ενδοπλασματικό δίκτυο και στον 

πυρήνα

Τόσο το ενδοπλασματικό δίκτυο όσο και η πυρηνική μεμβράνη, περιέχουν 

συστατικά όπως τα κυττοχρώματα Ρ450 και b5, που είναι κατάλληλα να παράγουν 

υπεροξειδικό ανιόν και υπεροξείδιο του υδρογόνου. Τα κυττοχρώματα αυτά είναι 

πρωτεΐνες που περιέχουν ένα δακτύλιο αίμης ως προσθετική ομάδα και μπορούν να 

μεταφέρουν ηλεκτρόνια. Ο δακτύλιος της αίμης μπορεί να μεταφέρει μόνο ένα 

ηλεκτρόνιο. Τα κυττοχρώματα Ρ450 και b5 χρησιμοποιούν τη δραστικότητα του σιδήρου 

της αίμης απέναντι στο μοριακό οξυγόνο για να καταλύσουν την οξείδωση ενός μεγάλου 

αριθμού ενδογενών και εξωγενών ουσιών με ταυτόχρονη αναγωγή του οξυγόνου αυτού. 

Επίσης, τα κυττοχρώματα αυτά μπορούν να δράσουν ως υπεροξειδάσες χρησιμοποιώντας 

τα υπεροξείδια ως δότες οξυγόνου.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:28 EEST - 18.237.180.167



Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 38

Παραγωγή ελευθέρων ριζών οξυγόνου στην κυτταρική μεμβράνη

Η παραγωγή των ελευθέρων ριζών οξυγόνου στην κυτταροπλασματική μεμβράνη 

είναι αποτέλεσμα του μεταβολισμού του αραχιδονικού οξέος, της οξείδωσης των 

πρωτεϊνών που συνδέονται με τη μεμβράνη και της αυτοξείδωσης των κυττοχρωμάτων 

που είναι συνδεδεμένα με τη μεμβράνη αυτή.

Η επίδραση των διαφόρων ριζών του οξυγόνου και ιδιαίτερα της υδροξυλικής 

ρίζας ή/και του υποχλωριώδους οξέος (HOC1), που παράγεται από την επίδραση 

υπεροξειδίου του υδρογόνου σε ιόντα χλωρίου, πάνω στη λιπιδική διπλοστιβάδα της 

κυτταρικής μεμβράνης έχει ως κύριο αποτέλεσμα την ενεργοποίηση της φωσφολιπάσης A 

που βρίσκεται στη μεμβράνη αυτή, με αποτέλεσμα να ελευθερώνεται αραχιδονικό οξύ. 

Στη συνέχεια το αραχιδονικό οξύ μεταβολίζεται τόσο μέσω του δρόμου της 

κυκλοξυγενάσης, όσο και μέσω του δρόμου της λιποξυγενάσης (Σχήμα 2.5). Κατά τον 

μεταβολισμό του αραχιδονικού οξέος μέσω του δρόμου της κυκλοξυγενάσης, παράγεται 

υπεροξειδικό ανιόν στο στάδιο της μετατροπής της προσταγλανδίνης G2 στην 

προσταγλανδίνη Η2 από τη δράση της υδροξυπεροξειδάσης της προσταγλανδίνης ή της 

συνθετάσης της προσταγλανδίνης Η2. Το υπεροξειδικό ανιόν παράγεται επίσης κατά το 

μεταβολισμό του αραχιδονικού οξέος μέσω του δρόμου της λιποξυγενάσης. Και στις δύο 

περιπτώσεις απαιτείται η παρουσία του NADH ή του NADPH (Radak, 2000).

Κατά την ισχαιμία αλλά και κατά την επαναιμάτωση, η έκρηξη παραγωγής ΕΡΟ 

και κυρίως του υπεροξειδικού ανιόντος και της υδροξυλικής ρίζας έχει ως αποτέλεσμα τον 

σχηματισμό λιποϋδροϋπεροξειδίων (LOOH) από τη δράση τους στα λιπαρά οξέα της 

κυτταρικής μεμβράνης. Τα λιποϋδροϋπεροξείδια αποτελούν συνένζυμα της 

κυκλοξυγενάσης και η αύξησή τους προκαλεί την ενεργοποίηση του αντίστοιχου 

καταβολικού δρόμου του αραχιδονικού οξέος (Παπαγεωργίου, 2005). Ταυτόχρονα, τα 

λιποϋδροϋπεροξείδια παρεμποδίζουν τη δράση της συνθετάσης της προστακυκλίνης Ι2 

(ΡΟΙ2). Με αυτήν την τελευταία δράση τους, τα λιποϋδροϋπεροξείδια ευνοούν τον 

σχηματισμό της θρομβοξάνης Α2 των αιμοπεταλίων. Με τον τρόπο αυτό ευνοείται 

συνολικά η θρομβογένεση που επιδεινώνει την κατάσταση του ισχαιμικού ή του υποξικού 

ιστού (Οικονόμου, 1992).

Ο μεταβολισμός του αραχιδονικού οξέος μέσω του δρόμου της λιποξυγενάσης 

καταλήγει στον σχηματισμό λευκοτριενίων (Β4, C4, D4). Το λευκοτριένιο Β4 αποτελεί 

χημειοτακτικό παράγοντα για τα ουδετερόφιλα, διευκολύνει την προσκόλλησή τους στον 

τόπο μεταφοράς τους (π.χ. στο ενδοθήλιο) και διεγείρει την παραγωγή υπεροξειδικού 

ανιόντος. Τα λευκοτριένια C4 και D4 αυξάνουν τη διαπερατότητα των αγγείων.
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Αραχιδονικό οξύ ^ Λευκοτριένιο A

PG Ενδοϋπεροξείδιο - Η2 (G2)

Σχήμα 2.5. Μεταβολικά μονοπάτια της οξείδωσης του αραχιδονικού οξέος

Παραγωγή ελευθέρων ριζών οξυγόνου στα υπεροξυσωμάτια

Τα υπεροξυσωμάτια είναι πηγές του υπεροξειδίου του υδρογόνου στα κύτταρα 

γιατί διαθέτουν σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις ειδικών οξειδασών (D-αμινοξειδάση, 

οξειδάση του ουρικού οξέος, οξειδάση του ακετυλοσυνένζυμου Α των λιπαρών οξέων). 

Τα υπεροξυσωμάτια περιέχουν καταλάση που μεταβολίζει το μεγαλύτερο ποσό του 

υπεροξειδίου του υδρογόνου που παράγεται από τις υπεροξυσωματικές οξειδάσες. Μικρό 

μέρος του υπεροξειδίου του υδρογόνου μπορεί να διαχυθεί από τα υπεροξυσωμάτια μέσα 

στο κυτταρόπλασμα (Οικονόμου, 1992).

Παραγωγή ελευθέρων ριζών οξυγόνου στα λευκοκύτταρα

Τα ενεργοποιημένα ουδετερόφιλα, ηωσινόφιλα και μονοκύτταρα 

πολυμορφοπύρηνα καθώς επίσης και τα μακροφάγα αποτελούν σημαντική πηγή 

παραγωγής τουλάχιστον τριών τύπων ΕΡΟ, του υπεροξειδικού ανιόντος, του υπεροξειδίου 

του υδρογόνου και της υδροξυλικής ρίζας.

Σε κανονικές συνθήκες τα πολυμορφοπύρηνα λευκοκύτταρα (ΡΜΝ) βρίσκονται 

κυρίως στον μυελό των οστών. Ποσοστό μικρότερο από 5% του συνόλου τους βρίσκεται 

στο εσωτερικό των αγγείων, προσκολλημένο στα ενδοθηλιακά κύτταρα ή σε διάφορα 

κυκλοφορούντο κύτταρα.
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Τα πολυμορφοπύρηνα παραμένουν αδρανή σε απουσία ειδικών ερεθισματογόνων 

ουσιών. Όταν ανατρέπονται οι φυσιολογικές συνθήκες από την έναρξη κάποιας 

φλεγμονώδους διαδικασίας (π.χ. βλάβη από επαναιμάτωση του ισχαιμικού μυοκαρδίου, 

ρευματοειδής αρθρίτιδα), πραγματοποιείται μια ξαφνική απελευθέρωση των ΡΜΝ στην 

κυκλοφορία, τα οποία διαμέσου της κυκλοφορίας μπορούν να φτάσουν στο σημείο που 

βρίσκεται το παθογόνο αίτιο.

Η κινητοποίηση των ΡΜΝ προκαλείται από την αδρενεργική δράση των 

κατεχολαμινών, τα επίπεδα των οποίων στο πλάσμα αυξάνονται χαρακτηριστικά κατά τη 

διάρκεια του stress που συνοδεύει τη φλεγμονή. Οι ίδιες κετεχολαμίνες είναι επίσης 

υπεύθυνες για την παροδική αναστολή πολλών λειτουργιών των ΡΜΝ όπως είναι η 

φαγοκυττάρωση, η αποκοκκίωση και η παραγωγή ΕΡΟ. Η αναγνώριση του παθογόνου 

αιτίου από τα ΡΜΝ οδηγεί σε ενεργοποίηση του βιοχημικού συστήματος της 

αναπνευστικής λειτουργίας και ταυτόχρονα της απευαισθητοποίησης του αδρενεργικού 

υποδοχέα που είναι υπεύθυνος για την αναστολή των προαναφερθεισών δράσεων των 

ΡΜΝ. Τα ερεθίσματα που μπορούν να ενεργοποιήσουν την παραγωγή ΕΡΟ στα κύτταρα 

αυτά είναι αποδομηθέντα βακτήρια, σωματίδια που μπορούν να υποστούν 

φαγγοκυττάρωση και μεταβιβαστές της φλεγμονής, όπως είναι το λευκοτριένιο Β4 και το 

κλάσμα C5 του συμπληρώματος. Το λευκοκύτταρο που έχει δεχθεί κάποιο ερέθισμα 

αυξάνει γρήγορα και έντονα την κατανάλωση οξυγόνου και ενεργοποιεί την παραγωγή 

ΕΡΟ. Αυτή η εκρηκτική αύξηση της αναπνευστικής λειτουργίας είναι γνωστή με τον όρο 

«αναπνευστική έκρηξη» (respiratory burst) (Radak, 2000).

Το ένζυμο που είναι κυρίως υπεύθυνο για την παραγωγή υπεροξειδικού ανιόντος, 

υπεροξειδίου του υδρογόνου και υδροξυλικής ρίζας κατά την αναπνευστική έκρηξη είναι η 

NADPH-οξειδάση που βρίσκεται στην κυτταρική μεμβράνη του ενεργοποιημένου 

λευκοκυττάρου. Το ένζυμο αυτό ενεργοποιείται με τη συνεργασία της φωσφολιπάσης C 

που βρίσκεται στην κυτταρική μεμβράνη του λευκοκυττάρου και της πρωτεϊνοκινάσης C 

που βρίσκεται στο κυτταρόπλασμα του ίδιου κυττάρου. To NADPH μεταφέρει ηλεκτρόνια 

από το κυτταρόπλασμα στο οξυγόνο του εξωκυττάριου υγρού. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις ένα μόριο οξυγόνου δρα ως αποδέκτης ενός και μόνο ηλεκτρονίου με 

αποτέλεσμα την παραγωγή υπεροξειδικού ανιόντος:

202 + NADPH NADPH-οξειδάση > 202 + NADP+ + Η* [6]
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Στη συνέχεια είναι δυνατόν δύο μόρια υπεροξειδικού ανιόντος να αντιδράσουν 

αυτόματα μεταξύ τους με αποτέλεσμα να παραχθεί ένα μόριο υπεροξειδίου του 

υδρογόνου:

202 + 2Η+ ------------------------------ ► Η20 + 02 [7]

Τόσο το υπεροξειδικό ανιόν όσο και το υπεροξείδιο του υδρογόνου είναι δυνατόν 

να χρησιμοποιηθούν από τα δομικά ακέραια ουδετερόφιλα για την παραγωγή της χημικά 

δραστικότερης υδροξυλικής ρίζας με τη βοήθεια ενός καταλύτη που φέρει ένα μέταλλο 

μετάπτωσης, συνήθως δισθενή σίδηρο, στο ενεργό κέντρο τους. Γι’ αυτό τον λόγο, σε 

φυσιολογικές συνθήκες, το ενεργοποιημένο ουδετερόφιλο ελευθερώνει ταυτόχρονα 

λακτοφερρίνη που δεσμεύει το σίδηρο, με αποτέλεσμα να ελέγχει τη δυνατότητά του να 

καταλύει την παραγωγή υδροξυλικής ρίζας από το υπεροξείδιο του υδρογόνου (Britigan, 

Cohen, Rosen, 1988; Deaton & Marlin, 2003).

Χημική δραστηριότητα ελευθέρων ριζών οξυγόνου σε βιολογικά μόρια

Οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου διαφέρουν ως προς τη χημική δραστικότητά τους. 

Μερικές από τις ρίζες αυτές είναι σχετικά σταθερές, αλλά οι περισσότερες είναι εξαιρετικά 

ασταθείς και πολύ δραστικές, γι’ αυτό έχουν πολύ μικρό βιολογικό χρόνο ημίσειας ζωής 

που μετράται σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Εξαιτίας της υψηλής δραστικότητάς τους, 

οι ΕΡΟ υπάρχουν μόνο σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις (από ΙΟ"4 έως ΙΟ’9 Μ) και 

συνήθως δεν μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλη απόσταση από τον τόπο παραγωγής 

τους. Η μέση αποτελεσματική'] ακτίνα δράσης της υδροξυλικής ρίζας είναι 30 Α° και ο 

βιολογικός χρόνος ημίσειας ζωής της είναι μόνο ΙΟ'9 sec στους 37° C.

Οι ΕΡΟ μπορούν να δράσουν τόσο ως οξειδωτικά όσο και ως αναγωγικά μέσα. Η 

αντίδραση μιας ΕΡΟ με ένα μόριο που δεν είναι ρίζα οδηγεί στον σχηματισμό νέων 

«δευτερογενών» ριζών, που με τη σειρά τους δημιουργούν νέες ρίζες προκαλώντας έτσι 

μια αλυσιδωτή αντίδραση. Η πρωτογενής ρίζα έχει μόνο τοπική δράση, ενώ οι 

δευτερογενείς ρίζες και τα προϊόντα που παράγονται από τη δράση τους μπορεί να έχουν 

βιολογικά αποτελέσματα σε θέσεις απομακρυσμένες από τη θέση παραγωγής της 

πρωτογενούς ρίζας. Η αντίδραση δύο δευτερογενών ριζών μεταξύ τους συχνά καταλήγει 

στο σχηματισμό σταθερών μορίων, γεγονός που αποτελεί τον κύριο μηχανισμό 

τερματισμού των αλυσιδωτών αντιδράσεων που προκαλούν οι πρωτογενείς ΕΡΟ 

(Παπαγεωργίου, 2005; Radak, 2000).
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Η βλαπτική επίδραση των παραγόμενων ΕΡΟ στον οργανισμό έχει ως αποτέλεσμα 

την πρόκληση διαφόρων νοσολογικών οντοτήτων, λόγω της βλάβης που προκαλείται στα 

δομικά στοιχεία των κυττάρων (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, νουκλεϊκά οξέα, λιπίδια) 

(Deaton & Marlin, 2003).

Ελεύθερες ρίζες οξυγόνου και πρωτεΐνες: Η επίδραση των ελευθέρων ριζών 

οξυγόνου στις πρωτεΐνες είναι δυνατόν να προκαλέσει καταστροφή των αμινοξέων τους, 

συσσωμάτωσή τους, αλλαγή του καθαρού φορτίου τους και διάσπασή τους σε 

συγκεκριμένες θέσεις, που οδηγούν συνήθως σε καταστροφή της δευτεροταγούς και της 

τριτοταγούς δομής των πρωτεϊνών αυτών και τελικά στη μετουσίωσή τους και την αύξηση 

της υδροφοβικότητάς τους. Τα πλέον ευπρόσβλητα αμινοξέα από τις ΕΡΟ είναι η 

τρυπτοφάνη, η ιστιδίνη, η κυστεΐνη και η τυροσίνη (Παπαγεωργίου, 2005; Οικονόμου, 

1992).

Ελεύθερες ρίζες οξυγόνου και υδατάνθρακες: Οι ΕΡΟ, ιδιαίτερα εκείνες που 

προέρχονται από την αυτοξείδωση διαφόρων αναγωγικών ουσιών όπως οι θειόλες και το 

ασκορβικό οξύ, αντιδρούν με τους πολυμερισμένους υδατάνθρακες, όπως οι όξινοι 

πολυσακχαρίτες και προκαλούν κατ’αρχήν τον αποπολυμερισμό τους. Οι 

αποπολυμερισμένοι πολυσακχαρίτες είναι εξαιρετικά ευπρόσβλητοι από ένζυμα που 

διασπούν γλυκοζιτικούς δεσμούς, με αποτέλεσμα να αποδομούνται σε ολιγοσακχαρίτες ή 

σε απλά σάκχαρα. Το υαλουρονικό οξύ, ένας πολυμερισμένος υδατάνθρακας, 

αποτελούμενος από εναλασσόμενα μόρια D-γλυκουρονικού οξέος και Ν-ακετυλ-D- 

γλυκοζαμίνης, αποπολυμερίζεται από τη δράση της υδροξυλικής ρίζας, που παράγεται από 

το υπεροξειδικό ανιόν μέσω του υπεροξειδίου του υδρογόνου στα ουδετερόφιλα 

πολυμορφοπύρηνα. Το προϊόν του αποπολυμερισμού του υαλουρονικού οξέος μπορεί να 

υποστεί στη συνέχεια περαιτέρω διάσπαση γλυκοζιτικών δεσμών από κατάλληλα ένζυμα ή 

προσβολή του δακτυλίου της πυρανόζης από την υδροξυλική ρίζα (Οικονόμου, 1992).

Ελεύθερες ρίζες οξυγόνου και DNA: Οι ΕΡΟ αντιδρούν με τα πυρηνικά οξέα και 

μπορούν να προκαλέσουν καταστροφή των βάσεων της πουρίνης ή/και πυριμιδίνης καθώς 

επίσης και διάσπαση των αλυσίδων της διπλής έλικάς τους. Αποτέλεσμα των επιδράσεων 

αυτών είναι η λανθασμένη κωδικοποίηση ή η πλήρης αδυναμία κωδικοποίησης, που 

οδηγούν σε γενετικές αλλοιώσεις αλλά και σε αναστολή της σύνθεσης των λιπαρών 

οξέων, πρωτεϊνών και νουκλεοτιδίων.
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Το υπεροξειδικό ανιόν, το υπεροξείδιο του υδρογόνου και η υδροξυλική ρίζα είναι 

σε θέση να προκαλέσουν τις προαναφερθείσες βλάβες. Ελάχιστες πληροφορίες υπάρχουν 

για τη δυνατότητα πρόκλησης ανάλογων βλαβών από το διηγερμένο οξυγόνο ή τα 

οξειδωτικά προϊόντα των ΕΡΟ (χλωραμίνες, υποχλωριώδες οξύ).

Ελεύθερες ρίζες οξυγόνου και λιπαρά οξέα: Η επίδραση των ΕΡΟ στα λιπαρά οξέα 

των βιολογικών μεμβρανών αποτελεί το σημαντικότερο και καλύτερα μελετημένο 

μηχανισμό πρόκλησης μόνιμης βλάβης ή θανάτου του κυττάρου. Ιδιαίτερα τα 

πολυακόρεστα οξέα της κυτταρικής μεμβράνης, όπως το αραχιδονικό οξύ, είναι εξαιρετικά 

ευπρόσβλητα από την υδροξυλική ρίζα, την υδροϋπεροξειδική ρίζα και ίσως και το 

διηγερμένο οξυγόνο αλλά είναι σχετικά ανθεκτικά στη δράση των λιγότερο δραστικών 

ριζών οξυγόνου, όπως το υπεροξειδικό ανιόν και το υπεροξείδιο του υδρογόνου. Οι 

τελευταίες ρίζες, με την καταλυτική επίδραση ορισμένων μεταλλοϊόντων μετάπτωσης 

(Fe2+, Cu+, κ.λ.π.) μετατρέπονται σε δραστικότερες (υδροξυλική ρίζα, κ.λ.π.) που είναι σε 

θέση να αποσπάσουν ηλεκτρόνια από τα μόρια των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων. Η 

διαδικασία προσβολής των λιπαρών οξέων από τις ΕΡΟ ονομάζεται «υπεροξείδωση των 

λιπαρών οξέων» (ή λιπιδική υπεροξείδωση). Κατά την υπεροξείδωση των λιπαρών οξέων 

αρχίζει μια αλυσιδωτή αντίδραση, κατά την οποία είναι δυνατόν να μετατραπούν 

εκατοντάδες μόρια πολυακόρεστων λιπαρών οξέων σε λιποΰδροπεροξείδια (LOOH). Ο 

πολυμερισμός των οξειδωμένων λιπαρών οξέων οδηγεί στο σχηματισμό των 

λιποφουσκινών που θεωρούνται σημείο γήρανσης των κυττάρων (Παπαγεωργίου, 2005).

Οι διάφορες ρίζες που σχηματίζονται ως ενδιάμεσα προϊόντα κατά την 

υπεροξείδωση των λιπαρών οξέων [λιπιδικές ρίζες άνθρακα ( L*), λιποϋπεροξειδικές ρίζες 

(LOO*) και λιποξυ-ρίζες (LO*)] είναι δυνατόν να αντιδράσουν μεταξύ τους και να 

σχηματίσουν σταθερά μόρια, συνήθως λιποϋπεροξυλιπαρά οξέα. Οι αντιδράσεις αυτές 

αποτελούν τον κύριο αυτόματο μηχανισμό τερματισμού της αλυσιδωτής αντίδρασης της 

υπεροξείδωσης των λιπαρών οξέων (Οικονόμου, 1992).

Τα τελικά προϊόντα της υπεροξείδωσης των λιπαρών οξέων είναι διάφορες 

κυτταροτοξικές ουσίες, σημαντικότερες από τις οποίες είναι ορισμένες αλδεΰδες 

(μαλονδιαλδεΰδη, 4-υδροξυ-2,3-ίΓαη8-νονενάλη) που παράγονται σε μεγάλες ποσότητες 

και αέριοι υδρογονάνθρακες (αιθάνιο, πεντάνιο). Οι αλδεΰδες δρουν ως τοξικοί 

δευτερογενείς μεταβιβαστές των πρωτογενών ΕΡΟ και είναι δυνατόν να προκαλέσουν
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σοβαρές βλάβες σε πρωτεΐνες της κυτταρικής μεμβράνης με απενεργοποίηση υποδοχέων 

και ενζύμων που συνδέονται με αυτήν (Παπαγεωργίου, 2005).

Η υπεροξείδωση των ακόρεστων λιπαρών οξέων είναι υπεύθυνη για τις συνολικές 

βλάβες της λιπιδικής διπλοστιβάδας της κυτταρικής μεμβράνης που συνοψίζονται στον 

Πίνακα 2.5. Οι βλάβες αυτές ευθύνονται για τη μετατροπή των αντιστρεπτών βλαβών του 

κυττάρου σε μη αναστρέψιμη διάσπαση της κυτταρικής του μεμβράνης και τελικά στο 

θάνατό του.

Πίνακας 2.5. Βιοφυσικές και βιοχημικές διαταραχές των κυτταρικών μεμβρανών κατά την 

υπεροξείδωση των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων 

Α. Μεταβολές φωσφολιπιδικής διπλοστιβάδας 

μείωση ρευστότητας

- αύξηση του αρνητικού φορτίου της επιφάνειας

- εμφάνιση αγωγιμότητας για τα πρωτόνια

- απώλεια ηλεκτρικής σταθερότητας και μη ειδική αύξηση διαβατότητας 

Β. Μεταβολές των μεμβρανών και των ενδοκυττάριων οργανιδίων

απενεργοποίηση μεμβρανικών ενζύμων

- οξείδωση σουλφυδριλικών ομάδων

- αύξηση διαβατότητας

- οίδημα και διόγκωση μιτοχονδρίων

αποσύζευξη οξειδωτικής φωσφορυλίωσης από την αναπνευστική αλυσίδα

- απώλεια κυττοχρώματος c και αναστολή της μιτοχονδριακής αναπνευστικής 

αλυσίδας

- διαταραχή του συστήματος ηπατικής υδροξυλίωσης 

έξοδος λυσοσωμιακών ενζύμων

- ενεργοποίηση φωσφολιπασών της μεμβράνης

Γ. Αλλαγή του μεταβολισμού και της συμπεριφοράς του κυττάρου

- καταστροφή των τοκοφερολών, θειολών, στεροειδικών υποδοχέων 

ανακατανομή ιόντων

- αναστολή κινητικότητας κυττάρων

- επιβράδυνση κυτταρικής διαίρεσης
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Ενδογενείς μηχανισμοί εξουδετέρωσης των ελευθέρων ριζών οξυγόνου

Οι ΕΡΟ παράγονται συνέχεια σε μικρές ποσότητες κατά το φυσιολογικό 

μεταβολισμό των κυττάρων του οργανισμού. Όλοι οι αερόβιοι οργανισμοί έχουν 

αναπτύξει μηχανισμούς να εξουδετερώνουν τις βλαπτικές επιδράσεις των ΕΡΟ. Η δομική 

οργάνωση του κυττάρου διαμερισματοποιεί τις ΕΡΟ από τα ευπρόσβλητα από αυτές 

μόρια. Η οξειδάση του κυττοχρώματος των μιτοχονδρίων καταναλώνει το μεγαλύτερο 

μέρος του διαθέσιμου μοριακού οξυγόνου με ελεγχόμενο τρόπο έτσι, ώστε να μην 

περισσεύει οξυγόνο ικανό μα μετατραπεί σε ελεύθερες ρίζες.

Πέρα από την προστασία που του προσφέρει η δομική κατασκευή του, το κύτταρο 

διαθέτει τρεις βασικές γραμμές άμυνας.

Η πρώτη γραμμή άμυνας αποτελείται από ένζυμα που «εκκαθαρίζουν» καταλυτικά 

τις ΕΡΟ που παράγονται κατά τη μη ελεγχόμενη μονοσθενή αναγωγή του μοριακού 

οξυγόνου. Τα σημαντικότερα από τα ένζυμα που περιλαμβάνονται σε αυτή τη γραμμή 

άμυνας είναι η υπεροξειδική δισμουτάση, η καταλάση και η υπεροξειδάση της ανηγμένης 

γλουταθειόνης, και ορισμένες μεταλλοπρωτεΐνες (σερουλοπλασμίνη, τρανσφερρίνη).

Η υπεροξειδική δισμουτάση (SOD) υπάρχει σε τρεις τουλάχιστον μορφές. Η μια 

μορφή έχει ψευδάργυρο και βρίσκεται στο κυτταρόπλασμα, η δεύτερη περιέχει μαγνήσιο 

και βρίσκεται στα μιτοχόνδρια και η τρίτη μορφή περιέχει σίδηρο και βρίσκεται στο 

κυτταρόπλασμα. Η SOD καταλύει τη μετατροπή του υπεροξειδικού ανιόντος σε 

υπεροξείδιο του υδρογόνου και σε οξυγόνο, όπως φαίνεται στην εξίσωση [8]:

20*- +2ΕΓ - SQD > Η20 + 02 [8]

Η αντίδραση αυτή γίνεται αυτόματα, αλλά η SOD αυξάνει τον ενδοκυττάριο ρυθμό 

της κατά ΙΟ9 φορές γιατί παρακάμπτει την ηλεκτροστατική άπωση των αρνητικά 

φορτισμένων υπεροξειδικών ανιόντων (Halliwell & Gutteridge, 1989).

Η καταλάση είναι ένα ένζυμο που υπάρχει σχεδόν σε όλα τα κύτταρα του 

οργανισμού. Το ένζυμο αυτό συναντάται σε υποκυτταρικά οργανίδια, όπως στα 

υπεροξυσωμάτια του ήπατος και των νεφρών ή στο κυτταρόπλασμα, όπως στα μυοκάρδια 

κύτταρα (σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις) (Luhtala, Roecker, Pugh, Feuers, Weindruch, 

1994). Η καταλάση καταλύει τη μετατροπή του υπεροξειδίου του υδρογόνου σε νερό, 

όπως φαίνεται στην εξίσωση [9]:

Η202 + Η202 -κ-^λαςμ ■» 02 + 2 Η20 [9]

Η υπεροξειδάση της ανηγμένης γλουταθειόνης (Px-GSH) απαντάται σε δύο μορφές. 

Η μια μορφή, που είναι η πιο διαδεδομένη, φέρει στο ενεργό κέντρο της σελήνιο και
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βρίσκεται στο κυτταρόπλασμα και στα μιτοχόνδρια, ενώ η δεύτερη μορφή δεν έχει 

σελήνιο στο ενεργό κέντρο της. Το ένζυμο αυτό παρουσιάζει υψηλή δραστικότητα στο 

ήπαρ και στα ερυθρά αιμοσφαίρια, μέση δραστικότητα στους πνεύμονες και στην καρδιά 

και χαμηλή δραστικότητα στους μυς (Flohe, 1982).

Η Px-GSH καταλύει την αντίδραση των υδροϋπεροξειδίων με την ανηγμένη 

γλουταθειόνη (GSH). Από την αντίδραση αυτή σχηματίζεται οξειδωμένη γλουταθειόνη 

και το προϊόν αναγωγής του υδροϋπεροξειδίου, όπως φαίνεται στην εξίσωση [10]:

ROOH + 2GSH Px~GSH > ROH + GSSG + Η20 [10]

Σε φυσιολογικές συνθήκες η Px-GSII αναγεννάται με την αναγωγή της GSSG που 

καταλύεται από τη GSSG-οξειδορεδουκτάση, η οποία δρα μόνο παρουσία NADPH και 

βρίσκεται στις ίδιες θέσεις που βρίσκεται η Px-GSH (Ji, 2000).

Οι παραπάνω ενδογενείς ενζυμικοί μηχανισμοί άμυνας του οργανισμού στη 

βλαπτική δράση των ΕΡΟ βρίσκονται κάτω από γενετικό έλεγχο. II παρουσία του 

υπεροξειδίου του υδρογόνου επάγει την παραγωγή τριάντα πρωτεϊνών. Από τις πρωτεΐνες 

αυτές, εννέα ελέγχονται από το γονίδιο “oxy-R”. Το γονίδιο αυτό ελέγχει μεταξύ άλλων 

την πρωτεϊνική απάντηση του οργανισμού στο οξειδωτικό στρες.

Η δεύτερη ενδογενής γραμμή άμυνας του οργανισμού στη βλαπτική δράση των ΕΡΟ 

αποτελείται από σειρά μη ενζυμικών συστημάτων που περιλαμβάνουν λιπόφιλες και 

υδρόφιλες αντιοξειδωτικές ουσίες, όπως είναι η α-τοκοφερόλη, το ασκορβικό οξύ, το β- 

καροτένιο, το ουρικό οξύ, η γλυκόζη, η αλβουμίνη, η τρανσφερρίνη, η λακτοφερρίνη, η 

απτοσφαιρίνη, η αιμοπεξίνη και διάφορες θειόλες μεταξύ των οποίων η GSH και το 

διϋδρολιποαμίδιο, η ουμπικινόλη και η βιλιρουβίνη. Οι δύο πρώτες γραμμές άμυνας 

συνδέονται μεταξύ τους σε ορισμένες περιπτώσεις, με αποτέλεσμα την αναγέννηση των 

συμμετεχόντων μορίων χωρίς την παραγωγή νέων ριζών (Παπαγεωργίου, 2005).

Ως τρίτη γραμμή άμυνας του οργανισμού στη βλαπτική δράση των ΕΡΟ θεωρούνται 

οι μηχανισμοί επιδιόρθωσης ή πλήρους αποικοδόμησης των προσβληθέντων πρωτεϊνών, 

πυρηνικών οξέων και λιπιδίων.

Αξιολόγηση της δραστηριότητας των ελευθέρων ριζών οξυγόνου

Οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου παρουσιάζουν υψηλή δραστικότητα, γι’ αυτό έχουν 

πολύ μικρό χρόνο ζωής και η συγκέντρωσή τους παραμένει χαμηλή. Έτσι, η μέτρησή τους 

με τις συνήθεις αναλυτικές τεχνικές είναι εξαιρετικά δύσκολη. Η μέθοδος επιλογής για μια 

τέτοια μέτρηση παραμένει η φασματοσκοπία συντονισμού του ηλεκτρονικού spin (Ashton,
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Rowlands, Jones, Young, Jackson, Davies & Peters, 1998; Dikalov, Dikalova & Mason, 

2002). Η μέτρηση EPO που παράγονταν σε ζώντες ιστούς συχνά επιτυγχάνεται με την 

τεχνητή αντίδρασή τους με κάποιον παγιδευτή, που οδηγεί στο σχηματισμό σταθερών 

ελευθέρων ριζών, όπως τα νιτροξείδια, οι οποίες στη συνέχεια μετρούνται με 

φασματοσκοπία συντονισμού του ηλεκτρονικού spin (Karlsson, 1997; Οικονόμου, 1993; 

Radak, 2000).

Επιπλέον, ο προσδιορισμός των επιπέδων των ενδογενών αντιοξειδωτικών παρέχει 

σημαντικές πληροφορίες για την αξιολόγηση της δραστηριότητας των ελευθέρων ριζών 

και τη συμπεριφορά του αντιοξειδωτικού μηχανισμού του ανθρώπινου οργανισμού. Ο 

προσδιορισμός αυτός επιτυγχάνεται ελέγχοντας τις συγκεντρώσεις αντιοξειδωτικών (π.χ. 

GSH, α-τοκοφερόλη, ασκορβικό οξύ, κ.λ.π.) στο πλάσμα και στα κύτταρα και τη 

δραστηριότητα των αντιοξειδωτικών ενζύμων (π.χ. υπεροξειδική δισμουτάση, καταλάση, 

υπεροξειδάση της γλουταθειόνης). Συγκεκριμένα, θεωρείται ότι έχει εκδηλωθεί 

οξειδωτικό στρες, εάν διαπιστωθεί μείωση στη συγκέντρωση ή στη δραστηριότητα των μη 

ενζυματικών ή ενζυματικών αντιοξειδωτικών (Deaton & Marlin, 2003; Ji, 2000).

Η μέτρηση της παραγωγής ΕΡΟ μπορεί να πραγματοποιηθεί και έμμεσα μέσω της 

μέτρησης των οξειδωμένων βιομορίων (π.χ. λιπιδικά υδροϋπεροξείδια) που προκαλούν. 

Ωστόσο, η εκδήλωση οξειδωτικού στρες δεν συνεπάγεται αυτομάτως και πρόκληση 

οξειδωτικής βλάβης. Η τελευταία μπορεί να προσδιοριστεί μόνο μέσω της άμεσης 

μέτρησης δεικτών οξειδωτικής βλάβης. Για παράδειγμα, οι δείκτες λιπιδικής 

υπεροξείδωσης χρησιμοποιούνται ευρέως ως δείκτες οξειδωτικής βλάβης (Deaton & 

Marlin, 2003; Frei, 1997).

Μέθοδοι εκτίμησης της λιπιδικής υπεροξείδωσης: Η εκτίμηση της λιπιδικής 

υπεροξείδωσης είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση του ρόλου του οξειδωτικού στρες σε 

παθοφυσιολογικές διαταραχές (Cross, Halliwell, Borish, 1987; Halliwell, 1996; Porter, 

Mills, Caldwell, 1995). Για την εκτίμηση της λιπιδικής υπεροξείδωσης προσφέρονται 

μέθοδοι, οι οποίες διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους σε ότι αφορά στον τρόπο εκτίμησης 

αυτής. Ορισμένες από τις μεθόδους αυτές στηρίζονται σε μέτρηση της ελάττωσης των 

υποστρωμάτων, άλλες σε προσδιορισμό των υπεροξειδίων και άλλες σε μέτρηση της 

συγκέντρωσης ορισμένων τελικών προϊόντων (Πίνακας 2.6). Η απόλυτη αναλυτική 

διαδικασία που θα επέτρεπε την εκτίμηση με ακρίβεια της συνολικής έκτασης της 

λιπιδικής υπεροξείδωσης σε βιολογικά υλικά δεν έχει επινοηθεί μέχρι σήμερα.
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Παραδοσιακά, η εκτίμηση της λιπιδικής υπεροξείδωσης γίνεται από πολλούς 

ερευνητές έμμεσα με τη μέτρηση της συγκέντρωσης ορισμένων τελικών προϊόντων, όπως 

είναι η μαλονυλοδιαλδεΰδη (MDA) (Esterbauer, Schaur, Zoliner, 1991; Janero, 1990). 

Ωστόσο, η αξιοπιστία αυτού του δείκτη της λιπιδικής υπεροξείδωσης έχει κατά καιρούς 

από πολλούς αμφισβητηθεί. Αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι χρησιμοποιούμενοι 

τρόποι μέτρησης της MDA είναι δυνατόν να έχουν ως αποτέλεσμα την υπερεκτίμηση της 

λιπιδικής υπεροξείδωσης. Εξαιτίας των περιορισμών που συνοδεύουν τις έμμεσες 

μεθόδους μέτρησης της λιπιδικής υπεροξείδωσης, ορισμένοι ερευνητές προτείνουν την 

άμεση μέτρηση των υπεροξειδίων (Mihaljevic, Katusin-Razem, Razem, 1996).

Πίνακας 2.6 Μέθοδοι ανίχνευσης και μέτρησης της λιπιδικής υπεροξείδωσης σε 

βιολογικά υγρά και ιστούς.

Μέθοδος Τι μετράει

1. Ελάττωση του υποστρώματος

- Ανάλυση των λιπαρών οξέων Ελάττωση των PUFAs

με GLC ή HPLC

- Ηλεκτρόδιο οξυγόνου Πρόσληψη Ο2 κατά την 

υπεροξείδωση

2. Μέτρηση υπεροξειδίων

Απελευθέρωση ιωδίου Λιπιδικά υπεροξείδια

Μέθοδος ξυλενόνης (FOX) Μεταβολές στην απορροφητικότητα

- Υπεροξειδάση της γλουταθειόνης Υπεροξείδια λιπαρών οξέων

Διαχωρισμός με HPLC και διάσπαση Λιπιδικά υπεροξείδια

με αίμα

3. Μέτρηση τελικών προϊόντων

- Δοκιμασία με θειοβαρβιτουρικό οξύ TBARS (MDA)

- Ε2-ισοπροστάνια Υπεροξείδια λιπαρών οξέων

Υδρογονάνθρακες Πεντάνιο, αιθάνιο
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Παθολογικές καταστάσεις που σχετίζονται με τ?/ βλαπτική δράση των

ελευθέρων ριζών οξυγόνου

Οι ΕΡΟ, όπως προαναφέρθηκε εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς ζωτικής 

σημασίας. Συγκεκριμένα, είναι απαραίτητες στο μεταβολισμό ενδογενών και εξωγενών 

λιπιδίων, στην κυτταρική αναπνοή, στην παραγωγή προσταγλανδινών και λευκοτριενιών 

από το αραχιδονικό οξύ, στη φαγοκυττάρωση, στην καταπολέμηση των μικροοργανισμών 

που προσβάλλουν τον ανθρώπινο οργανισμό και στην ανοσολογική απάντηση.

Εκτός από τις ζωτικές λειτουργίες των ΕΡΟ, η αυξημένη παραγωγή τους ή η 

μειωμένη εξουδετέρωσή τους προκαλεί βλάβες στους ιστούς, είτε εξαιτίας της τοξικότητάς 

τους, είτε μέσω της παραγωγής χημικών προϊόντων από τα ουδετερόφιλα και τα 

φαγοκύτταρα, ή, τέλος, από την παραγωγή αλδεϋδών, την υπεροξείδωση των λιπιδίων και 

την παραγωγή χλωραμινών που προέρχονται από τη δράση των ριζών αυτών στα 

κατάλληλα υποστρώματα (Ji, 2000). Με τη βλαπτική αυτή δράση των ΕΡΟ έχουν συνδεθεί 

ορισμένες παθολογικές καταστάσεις, όπως:

> τα σύνδρομα της ισχαιμίας και επαναιμάτωσης (έμφραγμα μυοκαρδίου, 

επαναιμάτωση μοσχεύματος, έλκη από stress, περιτοναϊκές συμφύσεις, 

ισχαιμία ήπατος, ισχαιμία εντέρου, κ.λ.π.)

> φλεγμονώδεις παθήσεις (αρθρίτιδα, φλεγμονώδεις νόσοι εντέρου, 

ανοσολογική ανεπάρκεια)

> τοξικά τραύματα ιστών (πνευμονία από εισρόφηση, οξεία παγκρεατίτιδα, 

οισοφαγίτιδα)

> σύνδρομα υπεροξυγόνωσης (σύνδρομο αναπνευστικής ανεπάρκειας 

ενηλίκων, αμφιβληστροειδοπάθεια προώρων).

Επιπλέον, το οξειδωτικό στρες έχει βρεθεί να σχετίζεται με τον καρκίνο, τη 

γεροντική άνοια, τη νόσο του Parkinson, τον καταρράκτη, το άσθμα, το διαβήτη, την 

παχυσαρκία και διάφορες γενικές διαταραχές, όπως είναι η γήρανση, το κυκλοφορικό σοκ 

και το περιφερικό οίδημα.

Οξειδωτικό στρες και αρθρίτιδα

Με το οξειδωτικό στρες έχει βρεθεί να σχετίζεται μια σειρά παθολογικών 

καταστάσεων και ασθενειών μεταξύ των οποίων είναι και η αρθρίτιδα. Με τον όρο 

αρθρίτιδα αναφερόμαστε, γενικά, σε οποιοδήποτε είδος πάθησης που προσβάλλει τις 

αρθρώσεις και πολλές φορές τους μυς και τα μαλακά μόρια των αρθρώσεων, προκαλώντας 

πόνο, φλεγμονή, οίδημα και περιορισμό της κίνησης (Fries 1995, Krewer 1981; Kushner
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1984). Η αρθρίτιδα αποτελεί την υπ’ αριθμόν ένα αιτία περιορισμού της κίνησης και 

πιθανότατα την κυριότερη αιτία αναπηρίας, καθώς συχνά οι ασθενείς καθηλώνονται λόγω 

των μικρών ή μεγάλων πόνων που συνδέονται με την πάθηση (Mellors 1999; Minor & 

Lane 1996). Υπάρχουν περίπου 109 διαφορετικά είδη αρθρίτιδας που προσβάλλουν άτομα 

κάθε ηλικίας, ακόμα και μικρά παιδιά (Barnard, 1986). Οι πιο σοβαρές μορφές αρθρίτιδας 

που εμφανίζονται με τη μεγαλύτερη συχνότητα στον γενικό πληθυσμό είναι η 

οστεοαρθρίτιδα και η ρευματοειδής αρθρίτιδα. Και στις δύο αυτές μορφές αρθρίτιδας 

φαίνεται να εμπλέκεται ο μηχανισμός ανάπτυξης οξειδωτικού στρες τόσο στην 

παθογένεια-παθοφυσιολογία τους όσο και στην επιδείνωση της προκαλούμενης φλεγμονής 

στις αρθρώσεις.

Παραγωγή ελευθέρων ριζών οξυγόνου και ανάπτυξη οστεοαρθρίτιδας

Σε αρκετές μελέτες (Rathakrishnan & Tiku, 1993; Rathakrishnan, Tiku, Raghavan, 

& Tiku, 1992; Saura, Uno, Satsuma, Kurz, Scudamore, & Cooke, 1993, Tiku, Liesh, & 

Robertson, 1990; Tiku, Yan, & Chen, 1998) έχει διαπιστωθεί ότι τα χονδροκύτταρα 

παράγουν ελεύθερες ρίζες οξυγόνου (ΕΡΟ). Επιπλέον, η παρατήρηση ότι η έκθεση στις 

ΕΡΟ στο δοκιμαστικό σωλήνα (in vitro) καταστρέφει τη μεσοκυττάρια ουσία, υποδηλώνει 

ότι η παραγωγή ΕΡΟ από τα χονδροκύτταρα μπορεί να συμβάλει στην αποδόμηση της 

μεσοκυττάριας ουσίας του χόνδρου (Greenwald, 1991; Roberts, Roughley, & Mort, 1989; 

Uchiyama, Dobashi, Ohkouchi, & Nagasawa, 1990) και στην απόπτωση των 

χονδροκυττάρων (Del Carlo & Loeser, 2003).

Στην έρευνα των Tiku, Shah & Allison (2000) διαπιστώθηκε ότι η λιπιδική 

υπεροξείδωση των χονδροκυττάρων σχετίζεται με την οξείδωση και αποδόμηση του 

κολλαγόνου της μεσοκυττάριας ουσίας. Αυτή οι παρατήρηση κατά τους ίδιους ερευνητές 

υποδηλώνει ότι η λιπιδική υπεροξείδωση των χονδροκυττάρων ίσως να παίζει κάποιο ρόλο 

στην παθογένεση της γήρανσης του χόνδρου και της ΟΑ. Ειδικότερα, υποστηρίζεται ότι, 

οι αλλαγές στο λιπιδικό προφίλ του χόνδρου που σχετίζονται με την ηλικία θα μπορούσαν 

να μετατρέψουν τη διαδικασία της λιπιδικής υπεροξείδωσης, που περιορίζεται εντός 

φυσιολογικών ορίων, σε μια κατάσταση ανεξέλεγκτου οξειδωτικού στρες, η οποία θα έχει 

ως αποτέλεσμα την οξείδωση του αρθρικού κολλαγόνου. Η οξείδωση του κολλαγόνου θα 

μπορούσε να προκαλέσει κατάτμηση, η οποία διαφοροποιεί τις ιδιότητες των κολλαγόνων 

ινών και κατά συνέπεια τις κάνει πιο εύθραυστες και αδύναμες σε μηχανική επιβάρυνση. 

Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει την ανάπτυξη ΟΑ.
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Πράγματι, στην περίπτωση ασθενών με ΟΑ έχει διαπιστωθεί αυξημένη λιπιδική 

υπεροξείδωση και χαμηλή αντιοξειδωτική ικανότητα. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα 

αποτελέσματα μιας πρόσφατης έρευνας των Manesh, Jayalekshmi, Suina, Chatteijee, 

Chakrabarti και Singh (2005), στην οποία αξιολογήθηκε η σχέση μεταξύ της λιπιδικής 

υπεροξείδωσης και των αντιοξειδωτικών σε ασθενείς με ΟΑ. Συγκεκριμένα, αξιολογήθηκε 

η λιπιδική υπεροξείδωση (μέτρηση TBARS), και μετρήθηκαν οι συγκεντρώσεις της 

ανηγμένης γλουταθειόνης (GSH), της υπεροξειδικής δισμουτάσης (SOD), της καταλάσης 

(CAT), της υπεροξειδάσης της γλουταθειόνης (GPx) και του ασκορβικού οξέος στα 

ερυθρά κύτταρα αίματος που λήφθηκε από 15 ασθενείς με ΟΑ και 15 υγιή άτομα. 

Διαπιστώθηκε αυξημένη έκταση της λιπιδικής υπεροξείδωσης στους ασθενείς με ΟΑ, 

όπως αποδείχτηκε από τα σημαντικά αυξημένα επίπεδα των TBARS. Επιπλέον, οι 

ασθενείς με ΟΑ εμφάνισαν σημαντική μείωση όσον αφορά στη συγκέντρωση της 

βιταμίνης C, της ανηγμένης γλουταθειόνης και στη δραστηριότητα της καταλάσης και της 

υπεροξειδάσης της γλουταθειόνης. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης 

υποδεικνύουν την ανάπτυξη μεγαλύτερου οξειδωτικού στρες στους ασθενείς με ΟΑ, είτε 

εξαιτίας της εκτεταμένης λιπιδικής υπεροξείδωσης, είτε λόγω της χαμηλής 

αντιοξειδωτικής ικανότητας.

Επιπλέον, σε αρκετές μελέτες, όπου χρησιμοποιήθηκαν αρθρικά χονδροκύτταρα, 

διαπιστώθηκε ότι στην περίπτωση ασθενών με ΟΑ (Blanco, Guitian, Vazquez-Martul, de 

Toro, Galdo, 1998; Hashimoto, Ochs, Komiya & Lotz, 1998) και PA (Kim & Song, 1999) 

προκαλείται αποπτωτικός θάνατος των κυττάρων. Ο κυτταρικός αυτός θάνατος είναι 

συνέπεια της αυξημένης παραγωγής ΕΡΟ και αποτελεί έναν από τους παράγοντες που 

ευθύνονται για την γήρανση. Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η ΟΑ είναι μια 

πάθηση που σχετίζεται με την ηλικία και ότι κατά την παθογένεια της νόσου έχει 

διαπιστωθεί αυξημένη απόπτωση, εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο κυτταρικός θάνατος που 

προκαλείται από την ανάπτυξη οξειδωτικού στρες αποτελεί έναν μηχανισμό με τον οποίο 

η διαδικασία της γήρανσης μπορεί να συμβάλλει άμεσα στην εξέλιξη αυτής της νόσου 

(Del Carlo & Loeser, 2003).

Επιπλέον, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η οστεοαρθρίτιδα χαρακτηρίζεται από 

εκφύλιση του αρθρικού χόνδρου, ο οποίος οξυγονώνεται και θρέφεται μέσω της δυναμικής 

ροής του αρθρικού υγρού κατά τη διάρκεια της κίνησης (Urban, 1994). Έχει διαπιστωθεί 

ότι η μερική πίεση του οξυγόνου στο αρθρικό υγρό υγιών αρθρώσεων κυμαίνεται από 

50mmHg έως 60mmHg (Lund-Olesen, 1970). Σύμφωνα με τον Silver (1975), τα επίπεδα 

οξυγόνου μπορεί να κυμαίνονται από 7% έως 10% στην επιφανειακή ζώνη ενός υγιούς
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χόνδρου, ενώ στην βαθύτερη ζώνη έχουν παρατηρηθεί χαμηλότερα επίπεδα οξυγόνου 

μέχρι και 1%. Επίσης, οι Schneider, Miltner, Thomsen, Graf, & Niethard, (1996) 

παρουσίασαν πειραματικά αποδεικτικά στοιχεία ότι οι πιέσεις οξυγόνου μειώνονται ακόμη 

περισσότερο σε αρθρώσεις με οστεοαρθρίτιδα. Βασιζόμενοι σε αυτά τα ευρήματα οι 

Pfander, Cramer & Swoboda (2005) υποθέτουν ότι στους οστεοαρθριτικούς χόνδρους 

προκαλείται πρόσθετη εξάντληση των αποθεμάτων οξυγόνου.

Η εξάντληση των αποθεμάτων οξυγόνου, που οφείλεται σε ισχαιμία ή υποξία ενός 

ιστού, έχει σαν αποτέλεσμα τη διακοπή παραγωγής ΑΤΡ και την «έκρηξη» παραγωγής 

ελευθέρων ριζών οξυγόνου και κυρίως του υπεροξειδικού ανιόντος και της υδροξυλικής 

ρίζας στα κύτταρα (McCord, 1988; Southom & Powis, 1988) εκθέτοντας σε κίνδυνο τη 

λειτουργία τους. Συμπεραίνεται λοιπόν ότι, ένας ακόμη μηχανισμός, κατά τον οποίο η 

ανάπτυξη οξειδωτικού στρες σχετίζεται με την παθογένεια και εξέλιξη της ΟΑ, είναι η 

αυξημένη παραγωγή ελευθέρων ριζών στα χονδροκύτταρα λόγω της εξάντλησης των 

αποθεμάτων οξυγόνου και της ανεπαρκούς παραγωγής ΑΤΡ στα μιτοχόνδρια.

Κατά συνέπεια, για την επιβίωση και τη σωστή λειτουργία των αρθρικών 

χονδροκυττάρων, ιδιαίτερα στις αρθρώσεις με ΟΑ, κρίνεται ζωτικής σημασίας η 

ικανότητά τους να προσαρμόζονται σε «εχθρικές» μικροπεριβαλλοντικές καταστάσεις, οι 

οποίες χαρακτηρίζονται κυρίως από εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα οξυγόνου (Pfander, et al., 

2005).

Τα περισσότερα κύτταρα θηλαστικών διαθέτουν ένα σύστημα που ελέγχει την 

ομοιοστασία του οξυγόνου μέσω μιας ομάδας διαφόρων ορμονών και ενζύμων, μεταξύ 

των οποίων είναι η ερυθροποιητίνη, η συνθετάση του νιτρικού οξειδίου, οι μεταφορείς 

γλυκόζης, τα ένζυμα του γλυκολυτικού μονοπατιού, η λεπτίνη, κ.ά. (Pfander, et al., 2005). 

Αυτή η ανταπόκριση σε κατάσταση υποξίας ελέγχεται κυρίως και οργανώνεται από τον 

παράγοντα HIF-1 mRNA, ο οποίος είναι στοιχειώδους σημασίας στη φλεγμονή, στην 

ανάπτυξη των αυξητικών πλακών και στην ισχαιμία ιστών (Cramer, Yamanishi, Clausen, 

2003; Schipani, Ryan, Didrickson, Kobayashi, Knight, Johnson, 2001).

Σε δύο ανεξάρτητες μελέτες σε ζωντανό οργανισμό (in vivo) έχει παρουσιαστεί η 

έκφραση του παράγοντα HIF-1 στα χονδροκύτταρα (Aigner, Zien, Gehrsitz, Gebhard, 

McKenna, 2001; Stokes, Liu, Coimbra, Pi era-Velazquez, Crowl, Jimenez, 2002). 

Επιπλέον, έχει αποδειχθεί σε πρόσφατες έρευνες ότι το μηχανικό στρες και οι προ- 

φλεγμονώδεις κυτοκίνες , όπως η ιντερλευκίνη-ΐβ (IL-Ιβ) ο παράγοντας TNF-α (tumor 

necrosis factor-alpha), αυξάνουν τη μεταγραφή του HIF-1 στα γονίδια (Chang, Shyu, 

Wang, Kuan, 2003; Jung, Isaacs, Lee, Trepel, Neckers, 2003). Αξίζει να αναφερθεί ότι η
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δραστηριότητα μεταγραφής του παράγοντα HIF-1 στα γονίδια αυξάνεται και κατά την 

εξέλιξη της ΟΑ, πιθανά λόγω των μειωμένων επιπέδων οξυγόνου στον αρθρικό χόνδρο 

(Pfander, et al., 2005). Τα χονδροκύτταρα βασίζονται στον παράγοντα HIF-1 προκειμένου 

να αυξήσουν την ενέργειά τους μέσω του αναερόβιου μεταβολισμού, έτσι ώστε να 

αντισταθμίσουν την πολύ αυξημένη κατανάλωση ΑΤΡ που συμβαίνει στον χόνδρο στην 

περίπτωση της ΟΑ (Pfander, et al., 2005).

Θεωρούμενη μέσα στο πλαίσιο αυτό, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα 

καθώς το μηχανικό στρες και οι προ-φλεγμονώδεις κυτοκίνες φαίνεται επίσης να 

διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στην παθογένεια της ΟΑ. Ενδιαφέρον παρουσιάζει 

η έρευνα των Femor και συν. (2001), οι οποίοι διαπίστωσαν ότι το μηχανικό στρες μπορεί 

να προκαλέσει βιοχημικές και λειτουργικές αλλαγές στο χόνδρο που μπορεί να 

επηρεάσουν την παραγωγή ελευθέρων ριζών. Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι η δυναμική 

καταπόνηση του χόνδρου προκαλεί αύξηση του λευκοτριενίου Β4 (LTB4) και του νιτρικού 

οξειδίου (NO). Το λευκοτριένιο Β4 είναι ένας μεταβιβαστής φλεγμονής που ενεργοποιεί 

την παραγωγή ΕΡΟ στα κύτταρα (McPhail, 1983). Το νιτρικό οξείδιο, αν και από μόνο του 

δεν είναι επαρκώς δραστικό ώστε να προκαλέσει καταστροφική κυτταροτοξικότητα, 

ωστόσο αντιδρώντας με το υπεροξείδιο για τον σχηματισμό του υπεροξειδικού νιτριτίου 

(peroxynitrite), ενός δραστικού οξειδωτικού παράγοντα, μπορεί να συμβάλει στον 

φλεγμονώδη τραυματισμό του ιστού (Hibbs, 1992). Σε αρκετές μελέτες έχει διαπιστωθεί 

ότι οι ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα εμφανίζουν αυξημένα επίπεδα παραγωγής νιτρικών 

οξειδίων σε σχέση με υγιή άτομα (Femor, Haribabu, Weinberg, Pisetsky, and Guilak, 

2001; Miesel, Kurpisz, and Kroger, 1996). Τα παραπάνω ευρήματα παρέχουν έναν 

συνδετικό κρίκο μεταξύ της μηχανικής φόρτισης και της φλεγμονής στο χόνδρο, 

καταδεικνύοντας έναν ακόμα παράγοντα παθογένειας της ΟΑ.

Οι Terkeltaub, Johnson, Murphy & Ghosh (2002) εικάζουν ότι η δυσλειτουργία της 

αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων στα μιτοχόνδρια υπό συνθήκες χρόνιας φλεγμονής, και 

με την παρουσία αυξημένης παραγωγής νιτρικού οξειδίου στον οστεοαρθριτικό χόνδρο, 

ενισχύει περαιτέρω την παραγωγή ελευθέρων ριζών οξυγόνου από τα χονδροκύτταρα με 

συνακόλουθες καταστροφικές επιδράσεις. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η αυξημένη 

παραγωγή ελευθέρων ριζών οξυγόνου, εκτός από παράγοντα παθογένειας της ΟΑ, 

αποτελεί και παράγοντα επιδείνωσης της νόσου από τη στιγμή που η ΟΑ είναι μια χρόνια 

φλεγμονώδης κατάσταση.
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Παραγωγή ελευθέρων ριζών οξυγόνου και ανάπτυξη ρευματοειδούς αρθρίτιδας

Στην περίπτωση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας υπάρχει διαθέσιμος ένας μεγάλος 

αριθμός ερευνών, τα αποτελέσματα των οποίων υποδηλώνουν ότι το αυξημένο οξειδωτικό 

στρες και/ή η ελλιπής αντιοξειδωτική άμυνα του ανθρώπινου οργανισμού συνεισφέρουν 

στην παθογένεια της ρευματοειδούς αρθρίτιδας.

Αρκετοί παράγοντες φαίνεται να εμπλέκονται στην ανάπτυξη οξειδωτικού στρες 

στις αρθρώσεις των ασθενών με ΡΑ, συμπεριλαμβανομένων της αυξημένης πίεσης μέσα 

στην αρθρική κοιλότητα, του μειωμένου όγκου των τριχοειδών αγγείων και της αύξησης 

του μεταβολικού ρυθμού στον αρθρικό υμένα (Tak, Zvaifler, Green & Firestein, 2000). Η 

παραγωγή ελευθέρων ριζών οξυγόνου είναι δυνατόν να διευκολυνθεί από τον 

επαναλαμβανόμενο ισχαιμικό τραυματισμό στην άρθρωση (Mapp, 1995). Επιπροσθέτως, 

τα τοπικά ενεργοποιημένα Τ-λεμφοκύτταρα, παράγουν ΕΡΟ στον ρευματοειδή αρθρικό 

υμένα μέσω της αυξημένης έκκρισης των κυτταροκινών (Remans, Fredericks, Tak, 

Breedveld, Laar & Reedquist, 2004). Ο ισχαιμικός τραυματισμός των ιστών έχει επιπλέον 

σαν αποτέλεσμα την απελευθέρωση ιόντων σιδήρου και χαλκού, όπως επίσης και 

πρωτεϊνών αίμης, τα οποία δρουν καταλυτικά στις αντιδράσεις των ελευθέρων ριζών 

(Halliwell, 1995). Ακόμη, η αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων διακόπτεται στα 

μιτοχόνδρια και στο ενδοπλασματικό δίκτυο, με αποτέλεσμα τη διαρροή ηλεκτρονίων που 

σχηματίζουν το υπεροξειδικό ανιόν (Halliwell, 1995). Η παραγωγή ΕΡΟ επιδεινώνει τη 

φλεγμονή στον αρθρικό υμένα, η οποία προκαλεί την περαιτέρω παραγωγή ΕΡΟ κι έτσι 

δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος ανάπτυξης φλεγμονής-οξειδωτικού στρες στις 

αρθρώσεις με ΡΑ.

Η αυξημένη παραγωγή ΕΡΟ στους ασθενείς με ΡΑ έχει αποδειχθεί από αρκετούς 

ερευνητές. Στους ασθενείς αυτούς έχουν διαπιστωθεί αυξημένα επίπεδα των προϊόντων 

της λιπιδικής υπεροξείδωσης, καθώς και άλλες καταστάσεις που υποδηλώνουν την 

αυξημένη παραγωγή ΕΡΟ, όπως διάσπαση του υαλουρονικού οξέος από μηχανισμούς 

παραγωγής ΕΡΟ και μειωμένα επίπεδα ασκορβικού οξέος στον ορό και στο αρθρικό υγρό 

(Tak, et al., 2000). Επιπλέον τα επίπεδα της θειορεδοξίνης (thioredoxine), που είναι ένας 

δείκτης ανάπτυξης οξειδωτικού στρες, έχουν βρεθεί σημαντικά αυξημένα στον αρθρικό 

υμένα και στο πλάσμα ασθενών με ΡΑ σε σχέση με ασθενείς που πάσχουν από άλλα είδη 

αρθρίτιδας (Maurice, 1999) και με υγιή άτομα (Jikimoto, Nishikubo, Koshiba, Kanagawa, 

Morinobu, Saura et al., 2001).

Ένας ακόμη δείκτης οξειδωτικού στρες, η 8-οξοϋδρο-δεοξυγουανοσίνη (8-oxodG), 

προϊόν της οξειδωτικής βλάβης στο DNA, έχει επίσης βρεθεί σε αυξημένα επίπεδα στους
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ασθενείς με ΡΑ υποδεικνύοντας τις τοξικές επιδράσεις του οξειδωτικού στρες στα γονίδια 

(Bashir, 1993; Hajizadeh, DeGroot, TeKoppele, Tarkowski & Collins, 2003). Μια από 

αυτές τις τοξικές επιδράσεις είναι η μετάλλαξη του γονιδίου ρ53, η οποία συνεπάγεται την 

ανάπτυξη μεταλλαγμένων κυττάρων, τα οποία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 

διαιώνιση της φλεγμονώδους διαδικασίας (Tak, et al., 2000) και στη χρόνια εξέλιξη της 

PA (Scett, Tohidast-Akrad, Steiner & Smolen, 2001).

Ειδικότερα, στην περίπτωση της ΡΑ εικάζεται ότι η χρόνια φλεγμονή θα μπορούσε 

να προκαλέσει βλάβη στο DNA αρκετά σοβαρή ώστε να προκαλέσει μετάλλαξη του 

γονιδίου ρ53, καθώς και άλλων γονιδίων. Πράγματι, προσφάτως διαπιστώθηκε από τον 

Reme (1998) η ύπαρξη μεταλλαγμένων γονιδίων ρ53 σε ασθενείς με πολυετή 

καταστροφική ΡΑ. Άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα συγκεκριμένα μεταλλαγμένα 

γονίδια ίσως να παρατηρούνται σε προχωρημένα στάδια εξέλιξης της ΡΑ και όχι στα 

αρχικά. Η μετάλλαξη αυτού του γονιδίου ευθύνεται για την υπερβολική παραγωγή 

κυτοκινών και μεταλλοπρωτεϊνασών στον υμένα της άρθρωσης με ΡΑ, με αποτέλεσμα την 

περαιτέρω αύξηση της παραγωγής νιτρικού οξειδίου (Forrester, 1996), η οποία επιδεινώνει 

την οξειδωτική βλάβη στα κύτταρα (Taysi, Umudum, Sari, Kuskay & Bakan, 2003). 

Επιπλέον, η παρουσία μεταλλαγμένων κυττάρων στον αρθρικό υμένα, ως αποτέλεσμα της 

χρόνιας οξειδωτικής βλάβης στο DNA, μπορεί να συμβάλλει στην αυτόνομη ανάπτυξη του 

«πάννου», ενός φλεγμονώδους εξιδρώματος που υπέρκειται των κυττάρων του αρθρικού 

υμένα στο εσωτερικό μιας αρθρώσεως, και στην καταστροφή της άρθρωσης (Tak et al., 

2000).

Ένας από τους παράγοντες που εμπλέκονται επίσης στην αυξημένη παραγωγή ΕΡΟ 

στον ρευματοειδή αρθρικό υμένα φαίνεται να είναι η μειωμένη ικανότητα εξουδετέρωσής 

τους από τον ενζυμικό αντιοξειδωτικό μηχανισμό. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα 

αποτελέσματα της μελέτης των Karatas, Ozates, Canatan & Halifeoglu (2003), οι οποίοι 

εξέτασαν τη συμπεριφορά του οξειδωτικού και αντιοξειδωτικού μηχανισμού σε ασθενείς 

με ρευματοειδή αρθρίτιδα και σε υγιή άτομα. Συγκεκριμένα, μέτρησαν τα επίπεδα της 

μαλονοδιαλδεύδης (MDA) και ορισμένων αντιοξειδωτικών βιταμινών (A, Ε, C) στον ορό 

του αίματος, καθώς και τα επίπεδα δραστηριότητας μερικών αντιοξειδωτικών ενζύμων, 

όπως της υπεροξειδικής δισμουτάσης (SOD) και της υπεροξειδάσης της ανηγμένης 

γλουταθειόνης (GPx), στα ερυθροκύτταρα. Τα επίπεδα της MDA στους ασθενείς με ΡΑ 

βρέθηκαν σημαντικά υψηλότερα, ενώ η δραστηριότητα των αντιοξειδωτικών ενζύμων και 

η συγκέντρωση των αντιοξειδωτικών βιταμινών βρέθηκαν σημαντικά χαμηλότερες σε 

σχέση με τους υγιείς. Η μειωμένη ενζυμική δραστηριότητα αποδόθηκε από τους ερευνητές

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:28 EEST - 18.237.180.167



Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 56

στην υποβάθμιση αυτών των αντιοξειδωτικών ενζύμων από τις ελεύθερες ρίζες κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας αποτοξίκωσης. Η μείωση των επιπέδων των αντιοξειδωτικών 

βιταμινών μπορεί να σχετίζεται επίσης με τον ρόλο τους σε αυτή την διαδικασία 

αντιοξειδωτικής άμυνας. Από τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης συμπεραίνεται 

ότι οι ασθενείς με ΡΑ παρουσιάζουν αυξημένη λιπιδική υπεροξείδωση και μειωμένη 

αντιοξειδωτική ικανότητα.

Σε μια άλλη παρόμοια έρευνα των Jaswal, Mehta, Sood & Kaur (2003), στην οποία 

εξετάστηκε το οξειδωτικό/ αντιοξειδωτικό προφίλ ασθενών με ΡΑ, διαπιστώθηκε ότι οι τα 

επίπεδα συγκέντρωσης των μετρούμενων αντιοξειδωτικών (γλουταθειόνη, βιταμίνη C και 

θειόλες) ήταν σημαντικά μειωμένα σε σχέση με τα υγιή άτομα, ενώ τα επίπεδα 

συγκέντρωσης της MDA, που είναι δείκτης οξειδωτικού στρες, ήταν σημαντικά 

υψηλότερα. Από τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας ενισχύεται το συμπέρασμα 

ότι το αντιοξειδωτικό αμυντικό σύστημα είναι ανεπαρκές στους ασθενείς με ΡΑ και ότι 

υπάρχει αυξημένη λιπιδική υπεροξείδωση, που μπορεί να προκαλεί την καταστροφή των 

ιστών που παρατηρείται σε αυτήν την πάθηση.

Οξειδωτικό στρες και άσκηση

Η ασυνήθιστη και έντονη άσκηση είναι δυνατόν να διαταράξει την ισορροπία 

μεταξύ της παραγωγής ελευθέρων ριζών οξυγόνου και της αντιοξειδωτικής άμυνας του 

οργανισμού υπέρ της πρώτης (Ji, 1995; Sen, 1995). Αυτή η διαταραχή της αντιοξειδωτικής 

ομοιοστασίας συναντάται σε πλήθος φυσιολογικών διαταραχών που επέρχονται κατά τη 

διάρκεια και μετά το τέλος της άσκησης, όπως κόπωση, μυϊκός πόνος, ρήξη των 

μυοϊνιδίων και διαταραχή της ανοσοποιητική λειτουργίας (Meydani & Evans, 1993; Reid, 

Haack, Franchek, Valberg, Kobzik & West, 1992).

Η πρώτη αναφορά στη βιβλιογραφία για το ρόλο των ΕΡΟ στην καταστροφή ιστών 

ως αποτέλεσμα της άσκησης γίνεται στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και στις αρχές της 

δεκαετίας του ’80. Είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι πολλές από τις διαταραχές στα 

κύτταρα, στους ιστούς και στα όργανα, που παρατηρούνται είτε αμέσως μετά από πολύ 

έντονη άσκηση είτε κατά τη φάση αποκατάστασης μετά την άσκηση, οφείλονται στην 

παραγωγή ΕΡΟ. Έχει διαπιστωθεί από αρκετούς ερευνητές ότι οι εξασκούμενοι μύες και 

οι ιστοί της καρδιάς παράγουν υψηλότερα επίπεδα ΕΡΟ σε σχέση με άτομα που 

βρίσκονται σε κατάσταση ηρεμίας (Kumar, Reddy, Prasad, Thyagaraju, & Reddanna, 

1992). Επιπλέον, εκτός από τους μύες και την καρδιά, η έντονη άσκηση φαίνεται να 

σχετίζεται και με την αυξημένη παραγωγή ΕΡΟ στο ήπαρ (Davis, Quintanilha, Brooks, &
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Parker, 1982; Jackson, Edwards, & Symons, 1985). Ωστόσο, οι βιοχημικοί μηχανισμοί 

κατά τους οποίους αυξάνεται η παραγωγή ΕΡΟ κατά τη διάρκεια της άσκησης είναι ακόμη 

υποθετικοί.

Ένας από τους μηχανισμούς παραγωγής ΕΡΟ κατά την άσκηση σχετίζεται με την 

αυξημένη κατανάλωση οξυγόνου, η οποία αυξάνεται αναλογικά με την αύξηση της 

επιβάρυνσης κατά τη διάρκεια της αερόβιας άσκησης. Κατά την μεγίστη αερόβια άσκηση, 

η συνολική κατανάλωση οξυγόνου στο σώμα (Vo2max) μπορεί να αυξηθεί μέχρι 20 

διαβαθμίσεις πάνω από το επίπεδο ηρεμίας, ενώ η κατανάλωση οξυγόνου σε επίπεδο 

μυϊκής ίνας εκτιμάται να αυξάνεται περίπου κατά 100 διαβαθμίσεις πάνω από το επίπεδο 

ηρεμίας, λόγω των αυξήσεων στην αιματική κυκλοφορία και στην αρτηριοφλεβική 

διαφορά (Lykkesfeld, Loft, Poulsen, 1995). Έτσι, αν υποτεθεί ότι το ποσοστό του 

οξυγόνου που μετατρέπεται σε υπεροξειδικό ανιόν (Ο*-) παραμένει το ίδιο (π.χ. η 

αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων δεν διαταράσσεται), τότε η παραγωγή ΕΡΟ θα αυξηθεί 

περίπου αναλογικά (Radak, 2000). Επιπλέον υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η άσκηση 

πολύ υψηλής επιβάρυνσης (heavy exercise) μπορεί να προκαλέσει διαφυγή ηλεκτρονίων 

στο μιτοχόνδριο εξαιτίας βλάβης στην εσωτερική μεμβράνη και υπερθερμίας. Αυτή η 

διαφυγή ηλεκτρονίων από την αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων στο μιτοχόνδριο προκαλεί 

την παραγωγή υπεροξειδικών ανιόντων (Deaton & Marlin, 2003). Ωστόσο, αν και η 

παραγωγή ΕΡΟ παρουσιάζει ισχυρή συσχέτιση με την μεγίστη κατανάλωση οξυγόνου 

(Ashton, Rowlands, Jones, Young, Jackson, Davies, et al., 1998), ο ακριβής ρυθμός 

παραγωγής ΕΡΟ στα μιτοχόνδρια κατά την διάρκεια της άσκησης παραμένει άγνωστος.

Οι παραπάνω υποθέσεις αναφορικά με την αυξημένη παραγωγή ΕΡΟ στα 

μιτοχόνδρια κατά τη διάρκεια έντονης αερόβιας άσκησης ταυτίζονται με τα αποτελέσματα 

αρκετών μελετών, όπου εξετάστηκε η συμπεριφορά του οξειδωτικού/αντιοξειδωτικού 

μηχανισμού κατά την διάρκεια της άσκησης. Συγκεκριμένα, στην έρευνα των David et al. 

(2000) διαπιστώθηκε ότι τα μιτοχόνδρια από ασκούμενους αρουραίους παρουσίασαν 

αυξημένη λιπιδική υπεροξείδωση, απώλεια της ακεραιότητας της μεμβράνης, μειωμένα 

αποθέματα θειολών και απενεργοποίηση των οξειδωτικών ενζύμων.

Η υπόθεση της αυξημένης παραγωγής ΕΡΟ στα μιτοχόνδρια είναι επίσης σύμφωνη 

με την προσαρμογή των μιτοχονδριακών αντιοξειδωτικών ενζύμων στην άσκηση. Ο 

Iliguchi (2001) διαπίστωσε στην έρευνά του ότι η δραστηριότητα της υπεροξειδικής 

δισμουτάσης στα μιτοχόνδρια (mn-SOD) αυξήθηκε μετά από προπόνηση αντοχής, ενώ η 

δραστηριότητα της υπεροξειδικής δισμουτάσης στο κυτταρόπλασμα (CuZn-SOD)
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παρέμεινε ανεπηρέαστη. Επίσης η δραστηριότητα της υπεροξειδάσης της γλουταθειόνης 

(GPx) στα μιτοχόνδρια των μυών βρέθηκε να έχει μεγαλύτερη προσαρμογή στην 

προπόνηση απ’ ότι στο κυτταρόπλασμα σε αρουραίους.

Τα παραπάνω ευρήματα παρέχουν ισχυρές αποδείξεις ότι τα μιτοχόνδρια είναι 

πιθανά μια βασική πηγή παραγωγής ΕΡΟ κατά την άσκηση, διότι οι ΕΡΟ που παράγονται 

σε άλλες δομές του κυττάρου είναι αδύνατον να μετακινηθούν στα μιτοχόνδρια ώστε να 

προκαλέσουν την εκδήλωση των παρατηρούμενων επιδράσεων.

Οι παρατηρήσεις ότι η έκταση του οξειδωτικού τραυματισμού στους ιστούς είναι 

ανάλογη με την επιβάρυνση της αερόβιας άσκησης μπορεί να ληφθεί υπόψη ως έμμεση 

απόδειξη για να υποστηρίξει την υπόθεση παραγωγής ΕΡΟ στα μιτοχόνδρια. 

Συγκεκριμένα, οι Alessio & Golfard (2002) έδειξαν ότι η μετρούμενη λιπιδική 

υπεροξείδωση σε αρουραίους (μέτρηση TBARS) είχε θετική συσχέτιση με την 

εφαρμοζόμενη επιβάρυνση κατά το τρέξιμο αρουραίων σε κινούμενο τροχό. Επίσης, ο 

Kanter (2000) αναφέρει μια αναλογικά αυξημένη παραγωγή πεντανίου (pentane) στον 

εκπνεόμενο αέρα ανθρώπων με την αύξηση της επιβάρυνσης. Ο Ji (2003) απέδειξε ότι η 

οξείδωση της GSH σε GSSG στον σκελετικό μυ αυξήθηκε ως αποτέλεσμα της ταχύτητας 

κίνησης στον τροχό και της κλίσης κατά το τρέξιμο αρουραίων. Ωστόσο, παρά την εύρεση 

των παραπάνω αποτελεσμάτων, λείπουν ακόμη άμεσες αποδείξεις που να υποστηρίζουν 

την υπόθεση ότι α) η ΕΡΟ που ανιχνεύονται στις διάφορες μελέτες παράγονται πράγματι 

στα μιτοχόνδρια εξασκούμενων πειραματόζωων και β) η παραγωγή ΕΡΟ στα μιτοχόνδρια 

σχετίζεται ποσοτικά με την κατανάλωση οξυγόνου και επιβάρυνσης.

Ένας άλλος μηχανισμός αυξημένης παραγωγής ελευθέρων ριζών οξυγόνου πέραν 

της υπεροξίας των μιτοχονδρίων κατά την έντονη αερόβια άσκηση, είναι η προκαλούμενη 

ισχαιμία στους μύες κατά την εκτέλεση έντονων μυϊκών δραστηριοτήτων, που δίνουν 

έμφαση στην παραγωγή μεγάλης δύναμης, καθώς και η επαναφορά του αίματος στους 

μύες μετά την άσκηση, που πυροδοτεί επίσης τον αυξημένο σχηματισμό ελευθέρων ριζών, 

καθώς υπάρχει πια διαθέσιμο αρκετό οξυγόνο για τον μεταβολισμό της ανάρρωσης (Ji, 

1999; McArdle, Katch & Katch, 2001). Όπως είναι γνωστό, η δεϋδρογενάση της ξανθίνης 

οξειδώνει την υποξανθίνη σε ξανθίνη και την ξανθίνη σε ουρικό οξύ χρησιμοποιώντας το 

NAD+ ως δέκτη ηλεκτρονίων σχηματίζοντας NADH (Deaton & Marlin, 2003). Όπως 

προαναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια έντονης άσκησης, μπορεί να προκληθεί υποξία στις ίνες 

των ενεργών μυών (Parker, 1997). Κατά τη διάρκεια της ισχαιμίας, η ξανθίνη 

σχηματίζεται μέσω του αναερόβιου μηχανισμού παραγωγής ΑΤΡ και η δεϋδρογενάση της 

ξανθίνης μετατρέπεται σε οξειδάση της ξανθίνης (Kanter, 1998). Κατά την επαναιμάτωση.
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όπου αυξάνεται το φορτίο οξυγόνου, η οξειδάση της ξανθίνης εξακολουθεί να μετατρέπει 

την υποξανθίνη σε ουρικό οξύ, αλλά χρησιμοποιεί το οξυγόνο ως δέκτη ηλεκτρονίων 

σχηματίζοντας υπεροξειδικό ανιόν, όπως φαίνεται στην εξίσωση [11] (Heunks & 

Dekhuijzen, 2000).

Ξανθίνη + Η20 + 202------ > ουρικό οξύ + 02” + 2Η+ [11]

Επιπλέον, μεταξύ των μηχανισμών που εμπλέκονται στην παραγωγή ΕΡΟ κατά την 

άσκηση αρκετοί αναφέρονται από αρκετούς ερευνητές και οι κάτωθι:

• Τα επίπεδα συγκέντρωσης των κατεχολαμινών αυξάνονται κατά τη διάρκεια 

της άσκησης και η παραγωγή ΕΡΟ μπορεί να αυξηθεί εξαιτίας της αυτο

οξείδωσής τους (Sealy, Puzyna, Kalyanaraman, 1984).

• Στα μιτοχόνδρια προκαλείται αυξημένη παραγωγή υπεροξειδικού ανιόντος με 

την αύξηση της θερμοκρασίας. Συνεπώς, η υπερθερμία που προκαλείται λόγω 

άσκησης μπορεί να προκαλέσει αυξημένο οξειδωτικό στρες (Sanchez-Quesada, 

Jorba, Payes, 1998). Μια αύξηση στη θερμοκρασία και στη σχετική υγρασία 

από τους 20°C και 40%, αντίστοιχα, στους 30°C και 80%, αντίστοιχα, έχει 

συσχετιστεί με μεγαλύτερη αύξηση στην οξείδωση της γλουταθειόνης στα 

ερυθρά αιμοσφαίρια και με αυξημένη λιπιδική υπεροξείδωση στο πλάσμα μετά 

από μια δοκιμασία υπομέγιστης άσκησης σε άλογα (Mills, Smith, Casas, 1996).

• Η αυτο-οξείδωση της οξυαιμοσφαιρίνης σε μεθαιμοσφαιρίνη προκαλεί την 

παραγωγή υπεροξειδικού ανιόντος και ο ρυθμός σχηματισμού της 

μεθαιμοσφαιρίνης μπορεί να αυξηθεί με την άσκηση (Σχήμα 2.6) (Gohil, 

Viguie, Stanley, 1988).

• Η ιστική βλάβη που προκαλείται από την άσκηση μπορεί να προκαλέσει την 

ενεργοποίηση των φλεγμονωδών κυττάρων, όπως είναι τα ουδετερόφιλα, με 

επακόλουθο την παραγωγή ΕΡΟ μέσω της NADPH οξειδάσης (Kanter, 1998).
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Σχήμα 2.6. Παραγωγή υπεροξειδικών ανιόντων (Ο* ) κατά την οξείδωση της 

οξυαιμοσφαιρίνης σε μεθαιμοσφαιρίνη (Gohil, Viguie, & Stanley, 1988).

Μυϊκός τραυματισμός κατά την άσκηση, οξειδωτικό στρες και καθυστερημένος 

μυϊκός πόνος

Όπως είναι γνωστό κατά τη διάρκεια της έντονης άσκησης συμβαίνουν 

μικροτραυματισμοί στον μυϊκό και συνδετικό ιστό, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο 

στοιχείο της διαδικασίας προσαρμογής των μυών στην επιβάρυνση και/ ή μια 

αναπόφευκτη συνέπεια της προπόνησης. Από τη στιγμή που θα συμβούν αυτοί οι 

μικροτραυματισμοί, προκαλείται οξεία φλεγμονώδης αντίδραση προκειμένου να 

επιδιορθωθούν οι ιστοί που έχουν υποστεί βλάβη. Όλη αυτή η διαδικασία πρόκλησης 

«προσαρμοστικών μικροτραυματισμών» και επιδιόρθωσης των ιστών αποτελεί μια 

φυσιολογική διεργασία που σχετίζεται με την προπόνηση (Smith & Miles, 2000).

Οι μηχανισμοί πρόκλησης των «προσαρμοστικών μικροτραυματισμών» είναι δύο: 

α) η ρήξη των μυϊκών ινών κατά την ασυνήθιστη και έκκεντρη μυϊκή ενεργοποίηση, όπου 

την οποία ο μυς επιμηκύνεται υπό τάση (Armstrong, 1990) και β) ο τραυματισμός των 

ιστών μέσω μεταβολικών/χημικών μονοπατιών, κατά τα οποία παράγονται αυξημένες 

ποσότητες ελευθέρων ριζών οξυγόνου, εξαιτίας της πρόκλησης τοπικής ισχαιμίας στους 

μύες (MacIntyre, Reid & McKenzie, 1995).

Όπως προαναφέρθηκε, η γενικευμένη απάντηση του οργανισμού στην πρόκληση 

αυτών των μικροτραυματισμών είναι η φλεγμονή, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η 

επούλωση των ιστών που έχουν υποστεί ρήξη. Η διαδικασία αυτή χαρακτηρίζεται από
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μετακίνηση πρωτεϊνών του πλάσματος, λευκοκυττάρων και υγρών στην περιοχή. 

Σημαντικός είναι ο ρόλος των μονοκύτταρων/μακροφάγων, που συνθέτουν έναν μεγάλο 

αριθμό φλεγμονωδών παραγόντων, μεταξύ των οποίων είναι οι κυτταροκίνες, οι κεμοκίνες 

και τα μόρια πρόσφυσης, οι οποίοι συντονίζουν τη μεταφορά και ενεργοποίηση των 

λευκοκυττάρων και άλλων κυττάρων που συμμετέχουν στη φλεγμονώδη διαδικασία 

(Smith & Miles, 2000). Ωστόσο, τα ουδετερόφιλα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτήν 

τη διαδικασία.

Όπως είναι γνωστό, η βασική λειτουργία των ουδετερόφιλων είναι να επιτίθενται 

στα βακτήρια που προσβάλλουν τον οργανισμό μέσω της φαγοκυττάρωσης και της 

απελευθέρωσης διαφόρων επιβλαβών χημικών ουσιών και ελευθέρων ριζών. Επίσης, 

ενισχύουν τη συνολική ανοσολογική απάντηση μέσω της απελευθέρωσης μηνυματοφόρων 

μορίων. Επειδή οι μικροτραυματισμοί που προκαλούνται λόγω έντονης άσκησης δεν 

περιλαμβάνουν ανοικτές πληγές και μόλυνση από βακτήρια, η δραστηριότητα των 

ουδετερόφιλων σε αυτούς τους τραυματισμούς είναι μεγαλύτερη απ’ ό,τι χρειάζεται. Αυτό 

μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητο δευτερεύοντα τραυματισμό των ιστών που δεν 

υπέστησαν βλάβη από τον πρωταρχικό τραυματισμό. Η διαδικασία αυτή συνοδεύεται από 

αυξημένη παραγωγή ελευθέρων ριζών οξυγόνου και ανάπτυξη οξειδωτικού στρες, η οποία 

μπορεί να προκαλέσει δευτερεύοντα τραυματισμό στους ιστούς (Lee, Goldfarb, Rescino, 

Hedge, Patrick & Apperson, 2002).

Τα συμπτώματα που συνοδεύουν αυτή τη φλεγμονώδη αντίδραση περιλαμβάνουν 

το οίδημα, την ερυθρότητα, τη θερμότητα, τον πόνο και τη μειωμένη λειτουργική) 

ικανότητα (Smith & Miles, 2000).

Εμφάνιση καθυστερημένου μυϊκού πόνου: Υποστηρίζεται ότι αποτέλεσμα των 

προαναφερθέντων βλαβών στον μυϊκό και συνδετικό ιστό και της προκαλούμενης 

φλεγμονής είναι η εμφάνιση μυϊκού πόνου. Ο πόνος αυτός μπορεί να εμφανιστεί κατά τη 

διάρκεια, αμέσως μετά την άσκηση, ή/ και 8-10 ώρες μετά από έντονη άσκηση (Lee et al., 

2002). Ο πόνος που εμφανίζεται αμέσως μετά την άσκηση ονομάζεται προσωρινός πόνος, 

εξαφανίζεται συνήθως μετά από μερικά λεπτά ή ώρες μετά την άσκηση και μπορεί να 

οφείλεται σε μεταβολές της οσμωτικής πίεσης, οι οποίες προκαλούν επίσχεση των υγρών 

στους παρακείμενους ιστούς, ή σε αυξημένη συγκέντρωση μεταβολιτών στο μυ, όπως Η+ 

(McArdle, Katch, & Katch, 2001).

Ο πόνος που εμφανίζεται συνήθως 8-10 ώρες μετά από την άσκηση ονομάζεται 

καθυστερημένος μυϊκός πόνος (Delayed-Onset Muscle Sorennes, DOMS) και συνήθως η
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έντασή του κορυφώνει 24-72 ώρες μετά την άσκηση (Chung, Goldfarb, Jamurtas, Hedge 

& Lee, 1999). Η κρεατινική κινάση (CK), ένας δείκτης μυϊκής καταστροφής, έχει 

αποδειχθεί ότι η αυξάνει στο αίμα μετά από έντονη άσκηση, ιδιαίτερα όταν αυτή 

χαρακτηρίζεται από έκκεντρη ενεργοποίηση των μυών (Chung, Goldfarb, Jamurtas, 

Hedge, & Lee, 1999; Lee, Goldfarb, Rescino, Hedge, Patrick, & Apperson, 2002). 

Αυξημένα επίπεδα αυτού του ενζύμου, το οποίο δεν διαχέεται στην κυκλοφορία από μη 

τραυματισμένα κύτταρα, χρησιμοποιούνται ως ένδειξη βλάβης στη μεμβράνη των μυϊκών 

κυττάρων ή αλλαγών στη διαπερατότητα της των αγγείων εξαιτίας αυξημένης παραγωγής 

ελευθέρων ριζών οξυγόνου (Lee et al., 2002; McArdle, et al., 2001).

Εκτός από τη θεωρία των μικροτραυματισμών, μεταξύ των θεωριών που έχουν 

αναπτυχθεί, προκειμένου να ερμηνευτεί η εμφάνιση του καθυστερημένου μυϊκού πόνου, 

είναι η θεωρία της υπερπαραγωγής μεταβολιτών, η θεωρία του μυϊκού σπασμού και η 

θεωρία της καταστροφής συνδετικού ιστού (McArdle, et al., 2001).

Σύμφωνα με τη θεωρία υπερπαραγωγής μεταβολιτών υποστηρίζεται ότι η 

παρατεταμένη άσκηση μετά από μια περίοδο αποχής, οδηγεί σε αυξημένη συγκέντρωση 

μεταβολιτών στο μυ. Αυτή η συγκέντρωση προξενεί οσμωτικές μεταβολές στο κυτταρικό 

περιβάλλον με αποτέλεσμα την κατακράτηση υγρών. Το οίδημα που οφείλεται στην 

αυξημένη οσμωτική πίεση ερεθίζει τις αισθητικές νευρικές απολήξεις και προκαλεί πόνο. 

Έχει βρεθεί ότι ο μυϊκός πόνος είναι μεγαλύτερος μετά από έκκεντρη ενεργοποίηση σε 

σχέση με αυτόν που εμφανίζεται μετά από σύγκεντρη ή ισομετρική ενεργοποίηση 

(McArdle, et al., 2001). Ωστόσο, η ενεργειακή δαπάνη κατά τη σύγκεντρη ενεργοποίηση 

είναι συνήθως 5 έως 7 φορές μεγαλύτερη από εκείνη που παρατηρείται μετά από έκκεντρη 

ενεργοποίηση. Σύμφωνα με αυτή τη διαπίστωση, θα περίμενε κανείς ότι η συγκέντρωση 

μεταβολικών συστατικών και ο επακόλουθος μυϊκός πόνος είναι μεγαλύτερα στην άσκηση 

μειομετρικού τύπου και όχι στην πλειομετρική, όπως γενικώς πιστεύεται. Επειδή όμως δεν 

έχει διαπιστωθεί από έρευνες κάτι τέτοιο, πιθανά η παραπάνω εξήγηση σε ότι αφορά στη 

θεωρία της υπερπαραγωγής μεταβολιτών, να είναι ανεπαρκής (McArdle, et al., 2001).

Σε ότι αφορά στη θεωρία του μυϊκού σπασμού, όπως είναι γνωστό, ο μυϊκός 

σπασμός είναι μια τοπική αντίδραση ενάντια στον πόνο και έχει ως σκοπό να 

προστατεύσει μια περιοχή από έναν τραυματισμό. Λόγω της προκαλούμενης από τον 

σπασμό πίεσης στα αγγεία των μυών δημιουργείται ισχαιμία, η οποία αυξάνει την 

παραγωγή ΕΡΟ και μεταβολιτών που έχουν ως αποτέλεσμα, όπως αναφέρΟηκε στην 

προηγούμενη θεωρία, την περαιτέρω επιδείνωση του πόνου κι έτσι δημιουργείται ένας 

φαύλος κύκλος μυϊκού σπασμού και πόνου (Merrick, 2002)..

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:28 EEST - 18.237.180.167



Ανασκόττηση Βιβλιογραφίας 63

Τέλος, σύμφωνα με τη θεωρία της καταστροφής του συνδετικού ιστού, η 

καταστροφή του συνδετικού ιστού μέσα και γύρω από τους μύες ή η διαταραχή του 

μεταβολισμού του κολλαγόνου (διαδικασία αποδόμησης), εμπλέκονται κατά κάποιον 

τρόπο στο μυϊκό πόνο που προκαλείται από την άσκηση (McArdle, et al., 2001).

Ανάπτυξη οξειδωτικού στρες σε ασκούμενους ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα και

ρευματοειδή αρθρίτιδα

Αν και αρκετές έρευνες έχουν διεξαχθεί έως τώρα με σκοπό να εξεταστούν οι 

επιδράσεις τις άσκησης στον μηχανισμό ανάπτυξης οξειδωτικού στρες και στη 

συμπεριφορά του αντιοξειδωτικού μηχανισμού σε υγιή άτομα, ωστόσο ελάχιστοι 

ερευνητές έχουν ασχοληθεί με τη μελέτη των επιδράσεων της άσκησης σε διάφορες 

παθολογικές καταστάσεις, η εμφάνιση των οποίων σχετίζεται με την ανάπτυξη 

οξειδωτικού στρες. Εξαιρετικά περιορισμένος είναι ο αριθμός ανάλογων ερευνών στην 

περίπτωση ασθενών με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα.

Συγκεκριμένα, μέχρι τώρα έχει πραγματοποιηθεί μόνο μία σχετική έρευνα των 

Miyaguchi και συν. (2003), κατά την οποία μελετήθηκαν οι προκαλούμενες βιοχημικές 

αλλαγές στο αρθρικό υγρό ασθενών με ΟΑ γόνατος μετά από την εφαρμογή ενός 

προγράμματος μυϊκής ενδυνάμωσης συνολικής διάρκειας 3 μηνών, που περιλάμβανε 

ασκήσεις ισομετρικής ενεργοποίησης του τετρακέφαλου μυός. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας αυτής διαπιστώθηκε ότι, η εφαρμογή ισομετρικών ασκήσεων 

έχει θετική επίδραση στη βελτίωση των κλινικών συμπτωμάτων και στο μεταβολισμό του 

υαλουρονικού υγρού συμπεραίνοντας ότι η εφαρμογή των συγκεκριμένων ασκήσεων είναι 

δυνατόν να περιορίσει τον εκφυλισμό του χόνδρου. Ωστόσο, οι μετρούμενοι βιοχημικοί 

δείκτες στη συγκεκριμένη μελέτη δεν σχετίζονταν άμεσα με την ανάπτυξη οξειδωτικού 

στρες στους συγκεκριμένους ασθενείς.

Αναφορικά με τις επιδράσεις της άσκησης στην παραγωγή ΕΡΟ σε ασθενείς με ΡΑ 

έχουν ασχοληθεί έως τώρα μόνο οι Rail και συν. (2000), οι οποίοι εξέτασαν στη δική τους 

έρευνα τις μακροχρόνιες επιδράσεις ενός προγράμματος προπόνησης δύναμης με 

αντιστάσεις συνολικής διάρκειας 12 εβδομάδων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

συγκεκριμένης μελέτης διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς με ΡΑ έχουν υψηλότερα επίπεδα 

παραγωγής οξειδωτικού στρες σε σχέση με νέα και ηλικιωμένα υγιή άτομα. Ωστόσο, δεν 

διαπιστώθηκε καμία διαφοροποίηση των μετρούμενων δεικτών ανάπτυξης οξειδωτικού 

στρες μετά το τέλος του παρεμβατικού προγράμματος άσκησης.
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Μέχρι τώρα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία άλλη έρευνα που να εξετάζει τις 

βραχυπρόθεσμες επιδράσεις της άσκησης στον μηχανισμό παραγωγής οξειδωτικού στρες 

και καθυστερημένου μυϊκού πόνου, καθώς και στη συμπεριφορά του αντιοξειδωτικού 

αμυντικού μηχανισμού τόσο σε ασθενείς με ΟΑ όσο και σε ασθενείς με ΡΑ.
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Δείγμα

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν τριάντα συνολικά γυναίκες (η=30). Από το 

σύνολο του δείγματος δέκα γυναίκες είχαν ήπια οστεοαρθρίτιδα γόνατος (βαθμός 2, 

σύμφωνα με τα κριτήρια κατάταξης των Cellgren & Lawerence) και αποτέλεσαν την 

«ομάδα ατόμων με ΟΑ» (η=10), δέκα είχαν ρευματοειδή αρθρίτιδα στο γόνατο και 

αποτέλεσαν την «ομάδα ατόμων με ΡΑ» (η=10), ενώ οι υπόλοιπες δέκα γυναίκες, που 

αποτέλεσαν την «ομάδα υγιών ατόμων» (η=10), παρουσίαζαν υγιείς αρθρώσεις και 

ακολουθούσαν καθιστικό τρόπο ζωής. Όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα κατάγονταν 

από την ευρύτερη περιοχή του Ν. Ροδόπης και Ν. Ξάνθης. Τα άτομα που συμμετείχαν στις 

δύο ομάδες ασθενών επιλέχτηκαν τυχαία από τον κατάλογο ασθενών της Ορθοπαιδικής 

Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, αφότου έγινε αρχικά αποκλεισμός των 

ασθενών που δεν πληρούσαν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στην 

έρευνα, ενώ η επιλογή των ατόμων της ομάδας ελέγχου πραγματοποιήθηκε κατόπιν 

εθελοντικής δήλωσης συμμετοχής. Τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά των 

συμμετεχόντων στην έρευνα παρατίθενται στον Πίνακα 3.1.

Κριτήρια αποκλεισμού: Τα κριτήρια αποκλεισμού για συμμετοχή στην έρευνα ήταν 

τα ακόλουθα:

α) Ιατρική αντένδειξη για συμμετοχή σε πρόγραμμα άσκησης,

β) Οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση στην άρθρωση του γόνατος και του ισχίου

του εξεταζόμενου άκρου στο τελευταίο έτος,

γ) Κάπνισμα (το χρονικό διάστημα αποχής έπρεπε να είναι τουλάχιστον 6 μήνες), 

δ) Τρέχουσα συμμετοχή σε πρόγραμμα άσκησης (το χρονικό διάστημα αποχής 

έπρεπε να είναι τουλάχιστον 12 μήνες), 

ε) Μη ελεγχόμενος σακχαρώδης διαβήτης,

στ) Αρτηριακή πίεση ηρεμίας πάνω από 160/100 mm Hg (τα άτομα που 

ακολουθούσαν φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση της υπέρτασης δεν 

αποκλείστηκαν από την έρευνα).
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ζ) Ύπαρξη σοβαρών καρδιαγγειακών /αναπνευστικών προβλημάτων, 

η) Χρόνια ή υποτροπιάζουσα λοίμωξη (π.χ. ηπατίτιδα, ελονοσία κλπ.), 

θ) Μη φυσιολογικές διατροφικές συνήθειες,

ι) Κατανάλωση ασπιρίνης ή οποιοσδήποτε οινοπνευματώδους ποτού την τελευταία 

εβδομάδα πριν την έναρξη των μετρήσεων,

κ) Κατανάλωση αντιοξειδωτικών στιχείων συμπεριλαμβανομένων των βιταμινών, 

μετάλλων και φαρμάκων (π.χ. αντιφλεγμονώδη, probucol, nebivolol).

Επιπροσθέτως για τους συμμετέχοντες στις δύο ομάδες ασθενών τα κριτήρια 

αποκλεισμού συμπεριλάμβαναν και τα ακόλουθα:

α) Παρουσία των παρακάτω παθήσεων διαφορετικών από την οστεοαρθρίτιδα και τη 

ρευματοειδή αρθρίτιδα:

1) Άλλες συστηματικές φλεγμονώδεις αρθροπάθειες

2) Άσηπτη νέκρωση

3) Παρουσία παλαιών περιαθρικών καταγμάτων

4) Χρόνια λοίμωξη στην άρθρωση του γόνατος

β) Απουσία διάγνωσης της ΟΑ ή ΡΑ από γιατρό με βάση ακτινολογικά και κλινικά 

ευρήματα.

Οι συμμετέχοντες στην ομάδα ασθενών με ΟΑ είχαν ως πάσχουσα άρθρωση το 

δεξί γόνατο και για αυτόν τον λόγο στην ομάδα με ΡΑ και στην ομάδα ελέγχου 

αξιολογήθηκε στις μετρήσεις η ίδια άρθρωση του δεξιού κάτω άκρου.

Όλοι οι συμμετέχοντες έδωσαν γραπτή συγκατάθεση για τη συμμετοχή τους στην 

έρευνα κατόπιν προσωπικής τους ενημέρωσης σχετικά με τον σκοπό και τη 

σημαντικότητα της έρευνας, καθώς επίσης και σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους και την 

φυσική-σωματική ταλαιπωρία που ενείχε η συμμετοχή τους στη διαδικασία των 

πειραματικών αξιολογήσεων. Οι διαδικασίες διεξαγωγής της έρευνας ήταν σύμφωνες με 

την Διακήρυξη ηθικών αρχών του Ελσίνκι που υπογράφηκε το 1975.
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Πίνακας 3.1. Περιγραφή των σωματομετρικών χαρακτηριστικών του δείγματος

Χαρακτη ριστικά

Άτομα με ΟΑ 

Μ ± SD 

(π=10)

Άτομα με ΡΑ 

Μ ± SD 

(n= 10)

Υγιή άτομα 

Μ ± SD 

(π=10)

Ηλικία 57.9 ±5.9 60.1 ±6.3 62.4 ±5.1

Βάρος 87.5 ± 9.4 63.4 ±4.6 71.6 ±6.9

Ύψος 155.5 ±5.1 156.8 ±6.2 150.6 ± 1.4

ΒΜΙ 28.3 ±5.6 25.8 ±3.6 27.9 ±3.1

Περιγραφή των οργάνων

Για την αξιολόγηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης του γόνατος 

χρησιμοποιήθηκε ένα ηλεκτρονικό γωνιόμετρο τύπου LAFAYETTE, ενώ η περιφέρεια 

του μηρού μετρήθηκε με τη χρήση βαθμονομημένης μεζούρας. Για την αξιολόγηση της 

υποκειμενικής αντίληψης της αίσθησης του πόνου χρησιμοποιήθηκε η ενδεκαβάθμια 

κλίμακα του Borg (Borg CR-10). Η μέτρηση της μέγιστης ροπής των εκτεινόντων και 

καμπτήρων μυών της αξιολογούμενης άρθρωσης του γόνατος πραγματοποιήθηκε με τη 

χρήση του ισοκινητικού δυναμόμετρου Cybex 6000 (Lumex Inc, 2100 Smithtown Avenue, 

Ronkoma, NY 11779-0903, USA).

Τρόπος λειτουργίας του Cybex 6000: Ο μηχανισμός της ελεγχόμενης ταχύτητας του 

ισοκινητικού δυναμομέτρου είναι συνήθως ένα ηλεκτρονικό βοηθητικό μοτέρ ή υδραυλική 

βαλβίδα. Η ταχύτητα της κίνησης είναι προκαθορισμένη και ο ελεγχόμενος μηχανισμός 

ενεργοποιείται μόνο όταν η προκαθορισμένη ταχύτητα επιτυγχάνεται από το κινούμενο 

άκρο. Η ροπή στο δυναμόμετρο παράγεται κατευθείαν στον άξονα του δυναμομέτρου, 

πάνω στον οποίο είναι τοποθετημένοι ειδικοί αισθητήρες. Οι διαφοροποιήσεις στη ροπή 

δημιουργούν μικρές αποκλίσεις στον άξονα, οι οποίες ανιχνεύονται από τους αισθητήρες 

και μετατρέπονται σε ηλεκτρική τάση. Η τάση αυτή είναι πάντα ανάλογη με τη ροπή.

Το παραπάνω δυναμικό (αναλογικό σήμα), μετατρέπεται σε ψηφιακή 

πληροφόρηση, επεξεργάζεται από τον υπολογιστή μέσα από ειδικά φίλτρα και 

επιστρέφεται σε γραφική παράσταση στον υπολογιστή ή σε διάγραμμα, ή με αριθμητική 

αναφορά. Η γωνία παράγεται από έναν ειδικό κωδικοποιητή, ο οποίος βρίσκεται στον 

άξονα του δυναμομέτρου και δίνει κατευθείαν ψηφιακή πληροφόρηση της γωνίας του 

εύρους κίνησης και αφού γίνει η επεξεργασία, παρουσιάζεται με τον ίδιο τρόπο. Ο ίδιος
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κωδικοποιητής παράγει και το ψηφιακό σήμα κατεύθυνσης της κίνησης που παίρνει τιμές 

από 0V ή 5V ανάλογα με τη φορά περιστροφής (Μάλλιου, 1996).

Περιγραφή των δοκιμασιών

Οι πραγματοποιούμενες δοκιμασίες μέτρησης περιλάμβαναν την αξιολόγηση της 

μέγιστης ροπής των εκτεινόντων και καμπτήρων μυών του γόνατος, τη μέτρηση της 

περιφέρειας του μηρού, την αξιολόγηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης του γόνατος, 

την αξιολόγηση της υποκειμενικής αντίληψης της αίσθησης του καθυστερημένου μυϊκού 

πόνου και την αιμοληψία.

α) Αξιολόγηση της μέγιστης ροπής στο ισοκινητικό δυναμόμετρο

Θέση σώματος και σταθεροποίηση για την αξιολόγηση της μέγιστης ροπής: Η θέση 

και σταθεροποίηση του σώματος είναι ένα βασικός παράγοντας για αξιόπιστη μέτρηση 

(Perrine, 1992; Davis, 1992). Η συγκεκριμένη θέση σώματος και η σταθεροποίησή του, 

είχαν ως σκοπό την απομόνωση των αξιολογούμενων μυϊκών ομάδων, που στην 

προκειμένη περίπτωση ήταν οι καμπτήρες και εκτείνοντες του γόνατος. Η θέση του 

εξεταζόμενου ήταν η καθιστή και ειδικοί ιμάντες σταθεροποιούσαν τον κορμό και το 

μηρό. Ο δοκιμαζόμενος διατηρούσε τοποθετημένα τα χέρια σταυρωτά στο στήθος σε όλη 

τη διαδικασία μέτρησης, ώστε να αποφευχθεί η συμμετοχή των άνω άκρων (Perrine, 

1992).

Ο άξονας της κίνησης της άρθρωσης ήταν ρυθμισμένος με τρόπο, ώστε η νοητή 

προέκτασή του να ταυτίζεται με τον άξονα περιστροφής του δυναμομέτρου. Το 

μαξιλαράκι κνήμης του άξονα περιστροφής σταθεροποιήθηκε με ιμάντες πάνω από την 

ποδοκνημική άρθρωση (πάνω από τα σφυρά).

Αξιοπιστία και εγκυρότητα τον ισοκινητικού συστήματος Cybex 6000: Για να είναι 

ακριβή τα δεδομένα των μετρήσεων θα πρέπει το ισοκινητικό σύστημα να ρυθμίζεται μια 

φορά το μήνα. Αυτό πραγματοποιείται με μία διαδικασία, κατά την οποία φορτώνεται ο 

άξονας του δυναμομέτρου με βάρη ακρίβειας πάνω σε μια μπάρα συγκεκριμένου μήκους 

και βάρους. Στη συνέχεια αφήνονται τα βάρη ακρίβειας ελεύθερα και μαζί με τη μπάρα να 

διαγράφουν τροχιά 150 μοιρών με ταχύτητα 90 μοίρες ανά δευτερόλεπτο. Οι παραγόμενες 

τιμές της ροπής, καταχωρούνται αυτόματα στον υπολογιστή και αποτελούν σημεία 

αναφοράς των αποτελεσμάτων.

Με τον ίδιο τρόπο γίνεται η ρύθμιση των δεδομένων της γωνιακής μετατόπισης. Σε 

καθημερινή βάση πρέπει να γίνεται μια επιπρόσθετη ρύθμιση, η οποία αφορά τα
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«μηχανικά στοπ» του ισοκινητικού συστήματος. Στη συνέχεια πρέπει στο σύστημα να 

πραγματοποιηθεί η διόρθωση «λόγω βαρύτητας» και να αναφερθεί πώς ξεπεράστηκε το 

πρόβλημα της «υπέρβασης της ροπής».

Η αξιοπιστία και εγκυρότητα των ισοκινητικών συστημάτων CYBEX 

υποστηρίζεται από πολλές έρευνες (Barby, 1984; Hart, 1981; Kozlowski, 1984; Li, Wu, 

Maffulli, Chan & Chan, 1996). To συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης έχει επίσης 

ελεγχθεί για την αξιοπιστία μέτρησης της μέγιστης ροπής των καμπτήρων και εκτεινόντων 

μυών του γόνατος σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα (McMeeken & Story, 1998). Σε 

ό,τι αφορά στους ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα, πραγματοποιήθηκε πριν τη διεξαγωγή της 

παρούσας μελέτης μια προκαταρκτική έρευνα, προκειμένου να ελεγχθεί η αξιοπιστία 

μέτρησης της μέγιστης ροπής των καμπτήρων και εκτεινόντων μυών του γόνατος σε 

ισοκινητικό δυναμόμετρο (Germanou, Beneka, Malliou, Tsiganos, Papalexandris, Bikos, 

& Godolias, 200X). Ο συντελεστής αξιοπιστίας ICC βρέθηκε σε ασθενείς με ήπια ΟΑ να 

κυμαίνεται από 0.89 έως 0.92 για την σύγκεντρη έκταση του γόνατος και από 0.90 έως 

0.93 για τη σύγκεντρη κάμψη του γόνατος στο ισοκινητικό δυναμόμετρο (βλ. Παράρτημα 

IV).

Διόρθωση στο σύστημα Cybex 6000 λόγω «βαρύτητας»·. Στην παρούσα έρευνα 

χρησιμοποιήθηκε ο τρόπος του Winter (1981), για τη διόρθωση της βαρύτητας στις 

διαφορετικές μετρήσεις. Η διαδικασία είναι η εξής: Θέτουμε το άκρο σε πλήρη έκταση του 

γόνατος (Odeg-ανατομικό μηδέν). Μετά σε κάμψη 45 μοίρες. Σε αυτή τη φάση ζητείται 

από τον δοκιμαζόμενο να χαλαρώσει. Το σύστημα δυναμόμετρο-υπολογιστής υπολογίζει 

και ρυθμίζει την επίδραση της βαρύτητας στις συγκεκριμένες αξιολογήσεις.

Το πρόβλημα της «υπέρβασης της ροπής» στο σύστημα Cybex 6000: Το σύστημα 

Cybex 6000 έχει ειδικά φίλτρα, που εξαλείφουν τις «υπερβολικές» τιμές της ροπής, χωρίς 

τη χρησιμοποίηση της μεθόδου «μείωσης».

β) Αξιολόγηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης του γόνατος

Η γωνιομέτρηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης του γόνατος 

πραγματοποιήθηκε με ηλεκτρονικό γωνιόμετρο χειρός αφού πρώτα πραγματοποιήθηκαν 

αρχικά τεστ αξιοπιστίας (επαναλαμβανόμενες μετρήσεις από τον ίδιο εξεταστή 0,98) 

(Κούτρας, 1989). Προτεινόμενη θέση για τη μέτρηση της έκτασης-κάμψης του γόνατος 

είναι η πρηνής κατάκλιση. Ο δοκιμαζόμενος τοποθετείται στην πρηνή κατάκλιση, έτσι 

ώστε το κάτω άκρο να βρίσκεται σε ουδέτερη- μηδέν θέση, με το ένα πόδι έξω από το 

εξεταστικό κρεβάτι. Κάτω από το μηρό τοποθετείται μαξιλάρι, για να είναι εφικτή η
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πλήρης έκταση του γόνατος (Κούτρας, 1989). Για τη μέτρηση του εύρους κίνησης της 

κάμψης-έκτασης θα πρέπει:

α) το κέντρο του γωνιομέτρου να τοποθετείται στο μέσο της έξω αρθρικής σχισμής 

του γόνατος,

β) ο σταθερός βραχίονας να τοποθετείται κατά μήκος της πλάγιας μέσης γραμμής 

του μηρού,

γ) ο κινητός βραχίονας του γωνιόμετρου να τοποθετείται πλάγια, παράλληλα με 

τον επιμήκη άξονα της περόνης, θεωρώντας ως οδηγό ανατομικό στοιχείο το έξω 

σφυρό.

Φυσιολογικό εύρος κίνησης αναφέρεται το εύρος 0-130 μοίρες. Θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη ότι, στο ανάκυρτο γόνατο θα είναι πλήρης η καταγραφή, εάν 

συνυπολογιστεί και η τιμή της υπερέκτασης.

γ) Μέτρηση της περιφέρειας του μηρού

Ο δοκιμαζόμενος τοποθετεί από την όρθια θέση το αξιολογούμενο άκρο πάνω σε 

έναν πάγκο, έτσι ώστε το γόνατο να βρίσκεται σε κάμψη περίπου 90 μοιρών. Από τη θέση 

αυτή εντοπίζεται το σημείο που βρίσκεται στο μέσο της μετρούμενης απόστασης μεταξύ 

του μέσου της βουβωνικής γραμμοειδούς πτυχής (inguinal crease) και του άνω χείλους της 

επιγονατίδας (Callaway, Chumlea, Bouchard, Himes, Lohman, Martin, Mitchell, Mueller, 

Roche, & Seefeldt, 1988). Στο σημείο αυτό τοποθετείται η μετροταινία οριζοντίως και 

τυλίγεται γύρω από τον μηρό χωρίς να τον πιέζει. Το σημείο αναφοράς του άνω χείλους 

της επιγονατίδας εντοπίζεται αφότου ο δοκιμαζόμενος εκτελέσει έκταση του γόνατος. Το 

μέσο της βουβωνικής γραμμοειδούς πτυχής εντοπίζεται εύκολα, αν πραγματοποιηθεί 

ελαφρά κάμψη του ισχίου.

δ) Αξιολόγηση της υποκειμενικής αντίληψης της αίσθησης καθυστερημένου μυϊκού πόνου 

Οι δοκιμαζόμενοι συμπλήρωναν ένα ερωτηματολόγιο 11 -βάθμιας κλίμακας 

(Σχήμα 3.1) που αναφερόταν στην υποκειμενική αίσθηση καθυστερημένου μυϊκού πόνου 

(0= καθόλου, 10=ανυπόφορος) (Jamurtas et al. 2000). Κάθε δοκιμαζόμενος προσδιόριζε 

τον πόνο πιέζοντας τη γαστέρα του τετρακέφαλου και δικεφάλου μυός και τις άκρες του 

έσω πλατέως, του έξω πλατέως και του ορθού μηριαίου σε καθιστή θέση με τους μύες σε 

χάλαση. Η αξιοπιστία της 11-βάθμιας κλίμακας του Borg (Borg CR - 10) αποδείχθηκε με 

τον intraclass συντελεστή συσχέτισης (ICC) να κυμαίνεται από 0.63 έως 0.88 (Dedering, 

Roos af Hjelmsater, Frings-Dresen, & Van Dijk, 2000).
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

απουσία μέτριας έντασης εξαιρετικά
πόνου πόνος ισχυρός πόνος

Σχήμα 3.1. Η 11-βάθμια κλίμακα του Borg (Borg CR - 10)

ε) Βιοχημικές μετρήσεις

Αναφορικά με τις βιοχημικές μετρήσεις, υπήρχαν δύο στάδια: η αιμοληψία και η 

ανάλυση των δειγμάτων

Αιμοληψία: Δείγμα αρτηριοφλεβικού αίματος (12 ml) λήφθηκε από κάθε άτομο 

από τη μέση φλέβα της καμπής του αγκώνα, ενώ το άτομο βρισκόταν σε καθιστή, 

αναπαυτική θέση κατά την ηρεμία, αμέσως μετά και 24 ώρες μετά την άσκηση. Από αυτήν 

την ποσότητα αίματος, 3 ml διοχετεύτηκαν σε απλό δοκιμαστικό σωλήνα (για διαχωρισμό 

ορού), 3 ml διοχετεύτηκαν σε σωληνάρια που περιείχαν EDTA για την ανάλυση της 

κρετινικής κινάσης και του ουρικού οξέος αλλά και για γενική εξέταση αίματος, 1 ml 

αίματος διοχετεύτηκε σε ηπαρινισμένο σωλήνα για την ανάλυση της GPx και 5 ml αίματος 

διοχετεύτηκαν σε σωλήνες με αντιπηκτικό EDTA για το διαχωρισμού του πλάσματος. Οι 

ηπαρινισμένοι σωλήνες (ολικό αίμα) αποθηκεύτηκαν σε βαθύ καταψύκτη στους -20° C, 

ενώ το αίμα στους υπόλοιπους σωλήνες φυγοκεντρήθηκε (φυγόκεντρος Heltich Universal 

16, 10 λεπτά, 4000 rpm, 0° C) για τον διαχωρισμό του ορού και του πλάσματος. Ο ορός 

και το πλάσμα τοποθετήθηκαν σε πολλαπλά σωληνάρια τύπου eppendorf και στη συνέχεια 

αποθηκεύτηκαν σε βαθύ καταψύκτη (-80° C) μέχρι την ανάλυσή τους. Όλες οι μετρήσεις 

έγιναν εις διπλούν.

Βιοχημικές αναλύσεις·. Η ανάλυση των ενζύμων κρεατινική κινάση, γλουταθειονική 

υπεροξειδάση και καταλάση πραγματοποιήθηκε σε σπεκτοφωτόμετρο τύπου HITACHI U- 

2001 IJV/VIS. Για την ανάλυση του λιπιδικού υδροϋπεροξειδίου και της ανηγμένης 

μορφής της γλουταθειόνης χρησιμοποιήθηκε φωτόμετρο τύπου ELISA ELX-800 

Universal Microplate Reader.

1) Μέτρηση των λιπιδιακών υδροϋπεροξειδίων (LOOH): Για την ανάλυση

χρησιμοποιήθηκαν αναλώσιμα ενός κιτ της εταιτρείας Cayman (catalog No.
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705002). Η μέθοδος μέτρησης των LOOH βασίζεται στις αντιδράσεις αναγωγής 

των ιόντων σιδήρου, όπως φαίνεται στις αντιδράσεις που ακολουθούν:

ROOH + Fe2+ ------ » RO*+Fe3+

RCT + Fe2+ + H+ ------ > ROH + Fe3+

Fe3+ + 5SCN' ------ > Fe(SCN)2'

Τα υδροϋπεροξείδια είναι εξαιρετικά ασταθή και αντιδρούν αμέσως με τα δισθενή 

ιόντα σιδήρου για να σχηματίσουν τρισθενή ιόντα σιδήρου. Τα σχηματισθέντα 

τρισθενή ιόντα σιδήρου ανιχνεύονται με τη χρήση του θειοκυανικού (thiocyanate) 

ιόντος ως χρωμογόνου. Το σύμπλεγμα αυτό μπορεί να μετρηθεί στα 500nm. Από 

τη στιγμή που αυτή η μέθοδος βασίζεται στη μέτρηση των τρισθενών ιόντων 

σιδήρου που παράγονται κατά την αντίδραση, η παρουσία τους στο δείγμα 

αποτελεί μια πιθανή πηγή λάθους. Επιπλέον, πολλά βιολογικά δείγματα περιέχουν 

υδροϋπεροξείδιο, το οποίο εύκολα αντιδρά με τα δισθενή ιόντα σιδήρου και με τον 

τρόπο αυτό υπάρχει κίνδυνος υπερεκτίμησης της λιπιδικής υπεροξείδωσης. Τα 

προβλήματα αυτά παρακάμπτονται εύκολα, εάν η ανάλυση πραγματοποιηθεί σε 

χλωροφόρμιο.

2) Μέτρηση της ανηγμένης (GSH) και οξειδωμένης μορφής (GSSG) της 

γλουταθειόνης: Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν αναλώσιμα ενός κιτ της 

εταιρείας Cayman (catalog No. 703002). Για τον προσδιορισμό της GSH 

χρησιμοποιείται η glutathione reductase. Η GSH αντιδρά με το DTNB και παράγει 

ένα κιτρινόχρωμο 5-θειο-2-νιτροβενζοϊκό οξύ (ΤΝΒ). Ταυτόχρονα παράγεται 

mixed disulfide (GSTNB), το οποίο ανάγεται από την glutathione reductase για να 

ανακυκλώσει τη GSH και να παράγει περισσότερο ΤΝΒ. Ο ρυθμός παραγωγή του 

ΤΝΒ είναι ανάλογος με αυτήν την αντίδραση ανακύκλωσης, η οποία αντίστοιχα 

είναι ανάλογη με τη συγκέντρωση της GSH στο δείγμα. Η μέτρηση της 

απορροφησιμότητας του ΤΝΒ στα 405 και 414 nm παρέχει μια ακριβή εκτίμηση 

της GSH στο πλάσμα. Ο προσδιορισμός της GSSG, αποκλειστικά από την GSH, 

επιτυγχάνεται αφού πρώτα σχηματιστεί η GSH μέσω της 2-vinylpyridine (Aldrich, 

Catalog No. 13229-2). Μέσω αυτής της διαδικασίας μπορεί να παραχθεί μέχρι 1 

mM GSH.
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3) Μέτρηση της γλουταθειονικής υπεροξειδάσης (GPx): Για την ανάλυση 

χρησιμοποιήθηκαν αναλώσιμα ενός κιτ της εταιρείας Randox (catalog No. RS504). 

Η μέτρηση της δραστηριότητας αυτού του σεληνοενζύμου βασίζεται στη μέθοδο 

των Paglia & Valentine. Η γλουταθειονική υπεροξειδάση (GPx) καταλύει την 

οξείδωση της γλουταθειόνης (GSH) των υδροϋπεροξειδίων παρουσία του 

υδροϋπεροξειδίου “Cumene Hydroperoxide”.

2GSH + ROOH GPX > ROH + GSSG + H20 

Με την παρουσία της Glutathione Reductase (GR) και NADPH η οξειδωμένη 

μορφή της γλουταθειόνης (GSSG) μετατρέπεται απευθείας σε ανηγμένη μορφή με 

ταυτόχρονη οξείδωση του NADPH σε NADP+.

GSSG + NADPH + Η+ GR > NADP+ + 2GSH 

Μετριέται η μείωση στην απορρόφηση στα 340 nm.

4) Μέτρηση της καταλάσης: Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν αναλώσιμα ενός 

κιτ (Cayman, catalog No. 707002). Η μέθοδος μέτρησης βασίζεται στην αντίδραση 

του ενζύμου με τη μεθανόλη παρουσία μιας ιδανικής συγκέντρωσης Η2Ο2. Η 

παραγόμενη φορμαλδεΰδη μετριέται σπεκτοφωτομετρικά με το 4-amino-3- 

hydrazino-5-mercapto- 1,2,4,-triazole (Purpald) ως χρωμογόνο. Κατά την οξείδωση 

οι αλδεΰδες αποκτούν μωβ χρώμα.

5) Μέτρηση της κρεατινικής κινάσης: Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το κιτ 

της εταιρείας Sigma Diagnostic. Τα αντιδραστήρια του συγκεκριμένου κιτ 

περιέχουν όλες τις απαραίτητες χημικές ενώσεις, έτσι ώστε να δημιουργούνται οι 

απαιτούμενες προϋποθέσεις για τον σχηματισμό του φωσφορυλιωμένου NADH 

(NADPH) ως τελικού προϊόντος, το οποίο ανιχνεύεται στα 340nm και σύμφωνα με 

το ρυθμό εμφάνισής του μπορεί να υπολογιστεί η συγκέντρωση της κρεατινικής 

κινάσης στο δείγμα.

Στο δοκιμαστικό σωλήνα πραγματοποιούνται οι κάτωθι χημικές 

αντιδράσεις:

Φωσφοκρεατίνη + ADP —> κρεατίνη + ΑΤΡ

ΑΤΡ + γλυκόζη —Htc > ADP + G-6-P (Glucose-6-P)

G-6-P + NADP+ 6PDH > Γλυκονικό οξύ - 6Ρ + NADPH + Η+
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Στις παραπάνω αντιδράσεις πραγματοποιείται η αντίδραση της 

αποφωσφορυλίωσης της φωσφοκρεατίνης μέσω του ενζύμου της κρεατινικής 

κινάσης. Η παραγόμεντι τρκρωσφορική αδενοσίνη (ΑΤΡ) αντιδρά με τη γλυκόζη, 

μέσω του ενζύμου της εξοκινάση και τα προϊόντα αυτής της αντίδρασης είναι η 6 

φωσφορική γλυκόζη και η διφωσφορική αδενοσίνη (ADP). Έπειτα, η 6 φωσφορική 

γλυκόζη αντιδρά με το φωσφορυλιωμένο NAD+ (NADP) και μέσω του ενζύμου 

της αφυδρογονάσης της όφωσφορικής γλυκόζης παράγονται το γλυκονικό οξύ 6-Ρ, 

το NADPH και υδρογονοκατιόντα. Όλες οι αντιδράσεις πραγματοποιήθηκαν σε 

περιβάλλον με ρΗ= 6,7 και θερμοκρασία 30 °C.

6) Μέτρηση του ουρικού οξέος: Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν αναλώσιμα 

ενός κιτ της εταιρείας Sigma (Sigma, Diagnostics, USA). To ουρικό οξύ (UA) 

οξειδώνεται από το εστέρα του ουρικού οξέος σε αλλαντο'ίνη και υπεροξείδιο του 

υδρογόνου, το οποίο οξειδώνει το DCPS (ένζυμο εξουδετέρωσης) και την 4-AF 

(αμίνη φαιναζόνη) για να σχηματίσει ένα χρωματιστό (μπλε) σύμπλεγμα.

UA + 2Η20 + 02 εστέραυΑ > αλλαντοΐνη + C02 + 2Η202 

Η202 + 4-ΑΡ + DCPS —P0D > Quenoneimine + 4Η20 

Η ποσότητα του χρωματιστού συμπλέγματος που σχηματίζεται είναι 

ανάλογη με τη συγκέντρωση του ουρικού οξέος στα 520 nm.

Οι συντελετές “intra- και inter-coefficients of variation” ήταν 3,1% και 

2,9% για την καταλάση, 4,2% και 5,3% για τα λιπιδικά υδροπεροξείδια, 4,1% και 

2,6% για την ανηγμένη γλουταθειόνη, 6,2% και 5,5% για την οξειδωμένη 

γλουταθειόνη και 3,9% και 2,8% για την GPx, αντίστοιχα.

Διαδικασία μέτρησης

Όλοι οι συμμετέχοντες προσήλθαν στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας και 

Αποκατάστασης του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης προκειμένου να υποβληθούν σε μια 

σειρά αξιολογήσεων πριν και μετά την εφαρμογή του πρωτοκόλλου άσκησης.

Αρχικά οι συμμετέχοντες υποβάλλονταν σε κάποιες ερωτήσεις που αφορούσαν 

προσωπικά, δημογραφικά στοιχεία και τη λήψη ιατρικού ιστορικού. Στη συνέχεια 

πραγματοποιούνταν οι παρακάτω αξιολογήσεις:

α) Μέτρηση ύψους και βάρους του σώματος
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β) Υποκειμενική αντίληψη της αίσθησης του πόνου στην άρθρωση του δεξιού 

γόνατος

γ) Υποκειμενική αντίληψη της αίσθησης του πόνου στους πρόσθιους και οπίσθιους 

μηριαίους του δεξιού άκρου

δ) Μέτρηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης του δεξιού γόνατος 

ε) Μέτρηση της περιφέρειας του δεξιού μηρού

στ) Λήψη αίματος σε φάση ηρεμίας για την μέτρηση των αξιολογούμενων δεικτών 

οξειδωτικού στρες, αντιοξειδωτικών ενζύμων και δεικτών ανάπτυξης 

καθυστερημένου μυϊκού πόνου

ζ) Αξιολόγηση της μέγιστης ροπής των εκτεινόντων και καμπτήρων μυών του 

γόνατος του δεξιού άκρου

Ακολούθως πραγματοποιούνταν για κάθε συμμετέχοντα προθέρμανση και αμέσως 

μετά ξεκινούσε η εφαρμογή του πρωτοκόλλου οξείας άσκησης στο ισοκινητικό 

δυναμόμετρο.

Αμέσως μετά πραγματοποιούνταν οι παρακάτω αξιολογήσεις:

α) Υποκειμενική αντίληψη της αίσθησης του πόνου στην άρθρωση του δεξιού

γόνατος

β) Υποκειμενική αντίληψη της αίσθησης του πόνου στους πρόσθιους και οπίσθιους 

μηριαίους του δεξιού άκρου

γ) Μέτρηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης του δεξιού γόνατος 

δ) Μέτρηση της περιφέρειας του μηρού του δεξιού άκρου

ε) Λήψη αίματος για την μέτρηση των αξιολογούμενων δεικτών οξειδωτικού 

στρες, αντιοξειδωτικών ενζύμων και δεικτών ανάπτυξης καθυστερημένου μυϊκού 

πόνου

Σε διάστημα 24 ωρών μετά το τέλος του πρωτοκόλλου άσκησης 

επαναλαμβάνονταν οι παρακάτω αξιολογήσεις:

α) Υποκειμενική αντίληψη της αίσθησης του πόνου στην άρθρωση του δεξιού 

γόνατος

β) Υποκειμενική αντίληψη της αίσθησης του πόνου στους πρόσθιους και οπίσθιους 

μηριαίους του δεξιού άκρου

γ) Μέτρηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης του δεξιού γόνατος 

δ) Μέτρηση της περιφέρειας του μηρού του δεξιού άκρου

ε) Λήψη αίματος σε φάση ηρεμίας για την μέτρηση των αξιολογούμενων δεικτών 

ανάπτυξης καθυστερημένου μυϊκού πόνου
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στ) Αξιολόγηση της μεγίστης ροπής των εκτεινόντων και καμπτήρων μυών του

γόνατος του δεξιού άκρου

Όλες οι αξιολογήσεις πραγματοποιήθηκαν από το ίδιο άτομο σε όλους τους 

συμμετέχοντες στην έρευνα, ενώ η αιμοληψία γινόταν από ειδικευμένη νοσηλεύτρια.

Σχεδιασμός της έρευνας

0 σχεδιασμός της έρευνας περιλάμβανε τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση 

πραγματοποιήθηκε η 1η μέτρηση αξιολόγησης (πριν την εξάσκηση), η οποία περιελάμβανε 

την λήψη αίματος (για την έμμεση αξιολόγηση των δεικτών ανάπτυξης οξειδωτικού στρες 

και καθυστερημένου μυϊκού πόνου), την αξιολόγηση της υποκειμενικής αντίληψης της 

αίσθησης του πόνου (DOMS) στους πρόσθιους και οπίσθιους μηριαίους, τη μέτρηση του 

εύρους κίνησης της άρθρωσης του δεξιού γόνατος και της περιφέρειας του δεξιού μηρού 

και την αξιολόγηση της μυϊκής δύναμης των καμπτήρων και εκτεινόντων μυών του δεξιού 

γόνατος των ατόμων του δείγματος.

Αμέσως μετά την αρχική αξιολόγηση τα άτομα κάθε πειραματικής ομάδας («άτομα 

με ΟΑ», «άτομα με ΡΑ» και «υγιή άτομα») ακολούθησαν μία συνεδρία οξείας άσκησης σε 

ισοκινητικό δυναμόμετρο.

Αμέσως μετά το τέλος του πρωτοκόλλου άσκησης (την ίδια μέρα) ακολούθησε η 

δεύτερη φάση, η οποία αποτέλεσε τη 2η μέτρηση αξιολόγησης. Σε αυτή τη φάση 

εφαρμόστηκαν ξανά όλες οι αξιολογήσεις που έγιναν στην 1η μέτρηση.

Στη συνέχεια ακολούθησε η τρίτη φάση, η οποία διεξήχθη 24 ώρες μετά το τέλος 

του προγράμματος εξάσκησης και αποτέλεσε την 3η μέτρηση. Σε αυτί) τη φάση η δέσμη 

αξιολόγησης ήταν ίδια με αυτήν της 1ης και 2ης μέτρησης, μόνο που δεν συμπεριλάμβανε 

την λήψη αίματος για την αξιολόγηση δεικτών ανάπτυξης οξειδωτικού στρες. Ο 

σχεδιασμός της πειραματικής διαδικασίας παρουσιάζεται στο σχήμα 3.2.

Πρωτόκολλο οξείας άσκησης στο ισοκινητικό δυναμόμετρο: Μετά την εφαρμογή 

της πρώτης δέσμης αξιολογήσεων εφαρμόστηκε μία συνεδρία οξείας άσκησης σε 

ισοκινητικό δυναμόμετρο και στις τρεις πειραματικές ομάδες («άτομα με ΟΑ», «άτομα με 

ΡΑ» και «υγιή άτομα»). Πριν την έναρξη του πρωτοκόλλου άσκησης πραγματοποιούνταν 

για κάθε συμμετέχοντα προθέρμανση που περιλάμβανε άσκηση σε ποδηλατοεργόμετρο (5 

λεπτά), διατάσεις για τους πρόσθιους και οπίσθιους μηριαίους και την εκτέλεση 3 

υπομέγιστων προσπαθειών στο ισοκινητικό δυναμόμετρο στις 150, 120 και 90°/sec.
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Αμέσως μετά ξεκινούσε η εφαρμογή του πρωτοκόλλου άσκησης, το οποίο 

περιλάμβανε την εκτέλεση της κίνησης κάμψης και έκτασης του γόνατος σε τρεις 

γωνιακές ταχύτητες κίνησης, οι οποίες εναλλάσσονταν διαδοχικά σε μορφή διπλής 

πυραμίδας. Συγκεκριμένα, το χρησιμοποιούμενο πρωτοκόλλο άσκησης περιλάμβανε την 

εκτέλεση 6 σετ συνολικά των 10 επαναλήψεων το κάθε ένα με την εξής σειρά γωνιακών 

ταχυτήτων κίνησης: α) 150°/sec, β) 120°/sec, γ) 90°/sec, δ) 90°/sec, ε) 120°/sec, στ) 

150°/sec. Το διάλειμμα μεταξύ των σετ ήταν 30 δευτερόλεπτα στην κάθοδο της πυραμίδας 

και 45 δευτερόλεπτα στην άνοδο της πυραμίδας. Όλοι οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονταν να 

προσπαθούν «όσο πιο δυνατά και γρήγορα» μπορούν μέχρι τη διακοπή της άσκησης.

Άτομα με ΟΑ Άτομα με ΡΑ Υγιή άτομα

ΑΣΚΗΣΗ

▼ ^
◄-------------------------------- ►

f , ι r
24 ώρες

1η 2η
μέτρηση μέτρηση

3η
μέτρηση

Σχήμα 3.2. Σχεδιασμός της πειραματικής διαδικασίας
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Στατιστική ανάλυση

Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού 

προγράμματος SPSS® for Windows® (Version 12.0, SPSS, Inc., Chicago, IL). Ελέγχθηκε η 

κανονικότητα κατανομής και η ισότητα των διακυμάνσεων για όλες τις μεταβλητές της 

έρευνας. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης (διασποράς) με έναν 

παράγοντα (Oneway Anova), για να εξεταστεί η υπόθεση ότι οι μέσοι όροι όλων των 

αξιολογούμενων μεταβλητών στην πρώτη μέτρηση δεν διαφέρουν μεταξύ των τριών 

πειραματικών ομάδων. Για τις εξαρτημένες μεταβλητές, στις οποίες διαπιστώθηκε 

σημαντική επίδραση του παράγοντα «ομάδα» στην πρώτη μέτρηση πραγματοποιήθηκε 

ανάλυση συνδιακύμανσης (ANCOVA), ενώ για όλες τις υπόλοιπες εξαρτημένες 

μεταβλητές, στις οποίες δεν διαπιστώθηκε σημαντική επίδραση του παράγοντα «ομάδα» 

στην πρώτη μέτρηση, χρησιμοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης για επαναλαμβανόμενες 

μετρήσεις (repeated measures ANOVA) ως προς δύο παράγοντες εκ των οποίων μόνο ο 

ένας είναι επαναλαμβανόμενος.

Η ανάλυση συνδιακύμανσης (One-way ANCOVA ή One-way ANCOVA repeated 

measures) χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να ελεγχθεί η υπόθεση εάν υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών ομάδων στην 2η μέτρηση ή και 3η μέτρηση, εφ’ 

όσον οι τιμές στις εξαρτημένες μεταβλητές έχουν προσαρμοσθεί για υπάρχουσες διαφορές 

που συνδέονται με την 1η μέτρηση. Για τη συγκεκριμένη ανάλυση χρησιμοποιήθηκε η 

μεταβολή σε κάθε δείκτη σε σχέση με την αρχική και την προηγούμενη μέτρηση.

Η ανάλυση διακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων (repeated measures 

ANOVA, 3x2) ως προς δύο παράγοντες, εκ των οποίων μόνο ο ένας ήταν 

επαναλαμβανόμενος, χρησιμοποιήθηκε γιατί ελέγχει τα εξής:

α. Στο σύνολο του δείγματος, πιθανές διαφορές μεταξύ της πρώτης, δεύτερης και 

της τρίτης μέτρησης (τεστ οριζοντιότητας),

β. Σε διαφορετικές ομάδες, πιθανές διαφοροποιήσεις από μέτρηση σε μέτρηση 

(τεστ παραλληλισμού) και

γ. Μεταξύ διαφορετικών ομάδων, πιθανές διαφορές στο μέσο όρο των μετρήσεων 

(τεστ επιπέδων ή μεταξύ των ομάδων).

Τέλος, πραγματοποιήθηκε το τεστ πολλαπλών συγκρίσεων Sidak (Multiple 

Pairwise Comparisons) για να διαπιστωθούν πιθανές στατιστικά σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των μετρήσεων για κάθε μία ομάδα.

Το επίπεδο σημαντικότητας για τον εντοπισμό διαφορών ορίστηκε α=0.05.
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Αρχικά χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διακύμανσης (διασποράς) με έναν παράγοντα 

(One-way Anova) για να εξεταστεί η υπόθεση ότι οι μέσοι όροι όλων των αξιολογούμενων 

μεταβλητών στην πρώτη μέτρηση (πριν την εξάσκηση) δεν διαφέρουν μεταξύ των τριών 

πειραματικών ομάδων (άτομα με ΟΑ, άτομα με ΡΑ, υγιή άτομα). Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης:

α) Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση του παράγοντα «ομάδα», δηλαδή 

υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων όρων των τριών 

πειραματικών ομάδων (ΟΑ, ΡΑ, Υγιείς) όσον αφορά στη συγκέντρωση της GPx 

(πριν την εξάσκηση) F(2,27)=8.7, ρ=.001<.05. Το τεστ πολλαπλών συγκρίσεων 

Scheffe για τον εντοπισμό των στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ των 

βαθμιδών του παράγοντα «ομάδα» έδειξε ότι υπήρχαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στο μέσο σκορ μεταξύ της ομάδας «άτομα με ΟΑ» (Μ= 4262.27, 

SD=1970.35) και της ομάδας «Υγιή άτομα» (Μ= 7159.01, SD=1593.37), ενώ η 

ομάδα «άτομα με ΡΑ» (Μ= 5553.32, SD=919.33) δεν εμφάνισε σημαντική 

διαφοροποίηση ούτε με την ομάδα «άτομα με ΟΑ» ούτε με την ομάδα «Υγιή 

άτομα», όσον αφορά στη συγκέντρωση της «GPx» πριν την εξάσκηση.

β) Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση του παράγοντα «ομάδα», δηλαδή 

υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων όρων των τριών 

πειραματικών ομάδων (ΟΑ, ΡΑ, υγιή άτομα) όσον αφορά στην αναλογία 

«GSH/GSSG» (πριν την εξάσκηση) F(2,27)=9.91, ρ—.001 <.05. Το τεστ 

πολλαπλών συγκρίσεων Scheffe για τον εντοπισμό των στατιστικά σημαντικών 

διαφορών μεταξύ των βαθμιδών του παράγοντα «ομάδα» έδειξε ότι υπήρχαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές στο μέσο σκορ μεταξύ της ομάδας «ΟΑ» (Μ= 

1.75, SD=.72) και της ομάδας «υγιή άτομα» (Μ= 2.78, SD=.39), ενώ η ομάδα 

«ΡΑ» (Μ= 2.24, SD=.38) δεν εμφάνισε σημαντική διαφοροποίηση ούτε με την 

ομάδα «ΟΑ» ούτε με την ομάδα «υγιή άτομα», όσον αφορά στην αναλογία 

«GSH/GSSG» πριν την εξάσκηση.
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γ) Δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση του παράγοντα «ομάδα», 

δηλαδή δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων όρων των 

τριών πειραματικών ομάδων (ΟΑ, ΡΑ, υγιή άτομα) όσον αφορά στη συγκέντρωση 

της καταλάσης πριν την εξάσκηση F(2,27)=2.5, ρ> .05.

δ) Δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση του παράγοντα «ομάδα», 

δηλαδή δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων όρων των 

τριών πειραματικών ομάδων (ΟΑ, ΡΑ, υγιή άτομα) όσον αφορά στη συγκέντρωση 

της ανηγμένης μορφής της γλουταθειόνης (GSH) πριν την εξάσκηση F(2,27)=1.2, 

ρ>.05.

ε) Δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση του παράγοντα «ομάδα», 

δηλαδή δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων όρων των 

τριών πειραματικών ομάδων (ΟΑ, ΡΑ, υγιή άτομα) όσον αφορά στη συγκέντρωση 

της οξειδωμένης μορφής της γλουταθειόνης (GSSG) πριν την εξάσκηση 

F(2,27)=0.4, ρ> .05.

στ) Δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση του παράγοντα «ομάδα», 

δηλαδή δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων όρων των 

τριών πειραματικών ομάδων (ΟΑ, ΡΑ, υγιή άτομα) όσον αφορά στη συγκέντρωση 

του λιπιδικού υδροπεροξειδίου (LOOH) πριν την εξάσκηση F(2,27)=0.4, ρ= > .05.

ζ) Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση του παράγοντα «ομάδα», δηλαδή 

υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων όρων των τριών 

πειραματικών ομάδων (ΟΑ, ΡΑ, υγιή άτομα) όσον αφορά στο «εύρος κίνησης» της 

άρθρωσης του γόνατος (πριν την εξάσκηση) F(2,27)=7.7, ρ= .002< .05. Το τεστ 

πολλαπλών συγκρίσεων Scheffe για τον εντοπισμό των στατιστικά σημαντικών 

διαφορών μεταξύ των βαθμιδών του παράγοντα «ομάδα» έδειξε ότι υπήρχαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές στο μέσο σκορ μεταξύ των ομάδων «άτομα με 

ΟΑ» (Μ= 95.8, SD=13.4) και «άτομα με ΡΑ» (Μ= 76.1, SD=22.2), όπως και 

μεταξύ των ομάδων «άτομα με ΡΑ» και «υγιή άτομα» (Μ=102.0, SD=6.2), ενώ η 

ομάδα «άτομα με ΟΑ» δεν εμφάνισε σημαντική διαφοροποίηση με την ομάδα 

«υγιή άτομα», όσον αφορά στη μέτρηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης του 

γόνατος πριν την εξάσκηση.
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η) Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση του παράγοντα «ομάδα», δηλαδή 

υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μετάξι) των μέσων όρων των τριών 

πειραματικών ομάδων (ΟΑ, ΡΑ, υγιή άτομα) όσον αφορά στη μεταβλητή 

«περιφέρεια μηρού» (πριν την εξάσκηση) F(2,27)=4.96, ρ= .015< .05. Το τεστ 

πολλαπλών συγκρίσεων Scheffe για τον εντοπισμό των στατιστικά σημαντικών 

διαφορών μεταξύ των βαθμιδών του παράγοντα «ομάδα» έδειξε ότι υπήρχαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές στο μέσο σκορ μεταξύ των ομάδων «άτομα με 

ΟΑ» (Μ= 57.2, SD=6.5) και «υγιή άτομα» (Μ=48.6, SD=5.4), ενώ δεν 

παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων «άτομα με 

ΟΑ» και «άτομα με ΡΑ» (Μ= 55.4, SD=7.3), ούτε μεταξύ των ομάδων «άτομα με 

ΡΑ» και «υγιή άτομα», όσον αφορά στη μέτρηση της περιφέρειας του μηρού πριν 

την εξάσκηση.

0) Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση του παράγοντα «ομάδα», δηλαδή 

υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων όρων των τριών 

πειραματικών ομάδων (ΟΑ, ΡΑ, υγιή άτομα) όσον αφορά στην αξιολόγηση της 

μεταβλητής «DOMS στους πρόσθιους μηριαίους» (πριν την εξάσκηση) 

F(2,27)=8.3, ρ= .002 < .05. Το τεστ πολλαπλών συγκρίσεων Scheffe για τον 

εντοπισμό των στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ των βαθμιδών του 

παράγοντα «ομάδα» έδειξε ότι υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο μέσο 

σκορ μεταξύ των ομάδων «άτομα με ΟΑ» (Μ= 2.9, SD=2.1) και «υγιή άτομα» 

(Μ= 0.0, SD=0.0), όπως και μεταξύ των ομάδων «άτομα με ΡΑ» (Μ=3.4, SD=2.9) 

και «υγιή άτομα», ενώ η ομάδα «άτομα με ΟΑ» δεν εμφάνισε σημαντική 

διαφοροποίηση με την ομάδα «άτομα με ΡΑ», όσον αφορά στην αξιολόγηση της 

έντασης του πόνου στους προσθίους μηριαίους πριν την εξάσκηση.

ι) Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση του παράγοντα «ομάδα», δηλαδή 

υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων όρων των τριών 

πειραματικών ομάδων (ΟΑ, ΡΑ, υγιή άτομα) όσον αφορά στην αξιολόγηση της 

μεταβλητής «DOMS στους οπίσθιους μηριαίους» (πριν την εξάσκηση) 

F(2,27)=l 1.7, ρ= .000 < .05. Το τεστ πολλαπλών συγκρίσεων Scheffe για τον 

εντοπισμό των στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ των βαθμιδών του 

παράγοντα «ομάδα» έδειξε ότι υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο μέσο 

σκορ μεταξύ των ομάδων «άτομα με ΟΑ» (Μ= 2.9, SD=2.1) και «υγιή άτομα»
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(Μ= 0.0, SD=0.0), όπως και μεταξύ των ομάδων «άτομα με ΡΑ» (Μ=4.9, SD=3.3) 

και «υγιή άτομα», ενώ η ομάδα «άτομα με ΟΑ» δεν εμφάνισε σημαντική 

διαφοροποίηση με την ομάδα «άτομα με ΡΑ», όσον αφορά στην αξιολόγηση της 

έντασης του πόνου στους οπισθίους μηριαίους πριν την εξάσκηση.

κ) Δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση του παράγοντα «ομάδα», 

δηλαδή δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων όρων των 

τριών πειραματικών ομάδων (ΟΑ, ΡΑ, υγιή άτομα) όσον αφορά στην αξιολόγηση 

της μεταβλητής «κρεατινική κινάση» (πριν την εξάσκηση) F(2,27)=1.97, ρ>.05.

κα) Δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση του παράγοντα «ομάδα», 

δηλαδή δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων όρων των 

τριών πειραματικών ομάδων (ΟΑ, ΡΑ, υγιή άτομα) όσον αφορά στην αξιολόγηση 

της μεταβλητής «ουρικό οξύ» (πριν την εξάσκηση) F(2,27)=0.9, ρ>.05.

κβ) Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση του παράγοντα «ομάδα», 

δηλαδή υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων όρων των 

τριών πειραματικών ομάδων (ΟΑ, ΡΑ, υγιή άτομα) όσον αφορά στην αξιολόγηση 

της μεταβλητής «δύναμη εκτεινόντων στις 150°/δευτ.» (πριν την εξάσκηση) 

Γ(2,27)=9.6, ρ<.01. Το τεστ πολλαπλών συγκρίσεων Scheffe για τον εντοπισμό 

των στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ των βαθμιδών του παράγοντα 

«ομάδα» έδειξε ότι υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο μέσο σκορ 

μεταξύ των ομάδων «άτομα με ΟΑ» (Μ= 36.5, SD=16.8) και «υγιή άτομα» (Μ= 

56.3, S0=9.7), όπως και μεταξύ των ομάδων «άτομα με ΡΑ» (Μ=31.4, SD=12.8) 

και «υγιή άτομα», ενώ η ομάδα «άτομα με ΟΑ» δεν εμφάνισε σημαντική 

διαφοροποίηση με την ομάδα «άτομα με ΡΑ», όσον αφορά στην αξιολόγηση της 

δύναμης των εκτεινόντων μυών του γόνατος στις 150°/δευτ. πριν την εξάσκηση.

κγ) Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση του παράγοντα «ομάδα», 

δηλαδή υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων όρων των 

τριών πειραματικών ομάδων (ΟΑ, ΡΑ, υγιή άτομα) όσον αφορά στην αξιολόγηση 

της μεταβλητής «δύναμη καμπτήρων στις 150°/δευτ.» (πριν την εξάσκηση) 

F(2,27)=6.9, ρ<.01. Το τεστ πολλαπλών συγκρίσεων Scheffe για τον εντοπισμό 

των στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ των βαθμιδών του παράγοντα
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«ομάδα» έδειξε ότι υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο μέσο σκορ 

μεταξύ των ομάδων «άτομα με ΟΑ» (Μ= 30.4, SD=10.0) και «υγιή άτομα» (Μ= 

46.2, SD=7.0), όπως και μεταξύ των ομάδων «άτομα με ΡΑ» (Μ=30.6, SD=14.3) 

και «υγιή άτομα», ενώ η ομάδα «άτομα με ΟΑ» δεν εμφάνισε σημαντική 

διαφοροποίηση με την ομάδα «άτομα με ΡΑ», όσον αφορά στην αξιολόγηση της 

δύναμης των καμπτήρων μυών του γόνατος στις 150°/δευτ. πριν την εξάσκηση

κδ) Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση του παράγοντα «ομάδα», 

δηλαδή υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων όρων των 

τριών πειραματικών ομάδων (ΟΑ, ΡΑ, υγιή άτομα) όσον αφορά στην αξιολόγηση 

της μεταβλητής «δύναμη εκτεινόντων στις 120°/δευτ.» (πριν την εξάσκηση) 

F(2,27)=9.8, ρ=<.01. Το τεστ πολλαπλών συγκρίσεων Scheffe για τον εντοπισμό 

των στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ των βαθμιδών του παράγοντα 

«ομάδα» έδειξε ότι υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο μέσο σκορ 

μεταξύ των ομάδων «άτομα με ΟΑ» (Μ= 41.7, SD=16.7) και «υγιή άτομα» (Μ=

66.8, SD=8.6), όπως και μεταξύ των ομάδων «άτομα με ΡΑ» (Μ=38.2, SD=T9.9) 

και «υγιή άτομα», ενώ η ομάδα «άτομα με ΟΑ» δεν εμφάνισε σημαντική 

διαφοροποίηση με την ομάδα «άτομα με ΡΑ», όσον αφορά στην αξιολόγηση της 

δύναμης των εκτεινόντων μυών του γόνατος στις 120°/δευτ. πριν την εξάσκηση.

κε) Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση του παράγοντα «ομάδα», 

δηλαδή υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων όρων των 

τριών πειραματικών ομάδων (ΟΑ, ΡΑ, υγιή άτομα) όσον αφορά στην αξιολόγηση 

της μεταβλητής «δύναμη καμπτήρων στις 120°/δευτ.» (πριν την εξάσκηση) 

F(2,27)=7.1, ρ=<.01. Το τεστ πολλαπλών συγκρίσεων Scheffe για τον εντοπισμό 

των στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ των βαθμιδών του παράγοντα 

«ομάδα» έδειξε ότι υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο μέσο σκορ 

μεταξύ των ομάδων «άτομα με ΟΑ» (Μ= 32.9, SD=10.5) και «υγιή άτομα» (Μ= 

46.7, SD=4.8), όπως και μεταξύ των ομάδων «άτομα με ΡΑ» (Μ=30.9.8, SD=13.3) 

και «υγιή άτομα», ενώ η ομάδα «άτομα με ΟΑ» δεν εμφάνισε σημαντική 

διαφοροποίηση με την ομάδα «άτομα με ΡΑ», όσον αφορά στην αξιολόγηση της 

δύναμης των καμπτήρων μυών του γόνατος στις 120°/δευτ. πριν την εξάσκηση.
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κστ) Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση του παράγοντα «ομάδα», 

δηλαδή υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων όρων των 

τριών πειραματικών ομάδων (ΟΑ, ΡΑ, υγιή άτομα) όσον αφορά στην αξιολόγηση 

της μεταβλητής «δύναμη εκτεινόντων στις 90°/δευτ.» (πριν την εξάσκηση) 

F(2,27)=5.4, ρ=<.05. Το τεστ πολλαπλών συγκρίσεων Scheffe για τον εντοπισμό 

των στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ των βαθμιδών του παράγοντα 

«ομάδα» έδειξε ότι υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο μέσο σκορ 

μεταξύ των ομάδων «άτομα με ΡΑ» (Μ= 42.4, SD=26.9) και «υγιή άτομα» (Μ=

70.8, SD=11.3), ενώ δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο μέσο σκορ 

μεταξύ των ομάδων «άτομα με ΟΑ» (Μ=49.9, SD=18.8) και «υγιή άτομα», ούτε 

μεταξύ των ομάδων «άτομα με ΟΑ» και «άτομα με ΡΑ», όσον αφορά στην 

αξιολόγηση της δύναμης των εκτεινόντων στις μυών του γόνατος 90°/δευτ. πριν 

την εξάσκηση.

κζ) Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση του παράγοντα «ομάδα», 

δηλαδή υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων όρων των 

τριών πειραματικών ομάδων (ΟΑ, ΡΑ, υγιή άτομα) όσον αφορά στην αξιολόγηση 

της μεταβλητής «δύναμη καμπτήρων στις 90°/δευτ.» (πριν την εξάσκηση) 

F(2,27)=l 1.2 , ρ <.001. Το τεστ πολλαπλών συγκρίσεων Sc 11cHe για τον εντοπισμο 

των στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ των βαθμιδών του παράγοντα 

«ομάδα» έδειξε ότι υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο μέσο σκορ 

μεταξύ των ομάδων «άτομα με ΟΑ» (Μ= 36.9, SD=10.5) και «υγιή άτομα» (Μ=

54.9, SD=5.2), όπως και μεταξύ των ομάδων «άτομα με ΡΑ» (Μ=33.9, SD=14.5) 

και «υγιή άτομα», ενώ η ομάδα «άτομα με ΟΑ» δεν εμφάνισε σημαντική 

διαφοροποίηση με την ομάδα «άτομα με ΡΑ», όσον αφορά στην αξιολόγηση της 

δύναμης των καμπτήρων μυών του γόνατος στις 90°/δευτ. πριν την εξάσκηση.

Για τις παραπάνω εξαρτημένες μεταβλητές (γλουταθειονική υπεροξειδάση, 

αναλογία GSH/GSSG, εύρος κίνησης, περιφέρεια μηρού, DOMS στους πρόσθιους 

μηριαίους, DOMS τους οπίσθιους μηριαίους, δύναμη εκτεινόντων στις 150°/δευτ., δύναμη 

καμπτήρων στις 150°/δευτ., δύναμη εκτεινόντων στις 120°/δευτ., δύναμη καμπτήρων στις 

120°/δευτ., δύναμη εκτεινόντων στις 90°/δευτ., δύναμη καμπτήρων στις 90°/δευτ.), στις 

οποίες διαπιστώθηκε σημαντική επίδραση του παράγοντα «ομάδα» στην πρώτη μέτρηση 

(πριν την εξάσκηση) πραγματοποιήθηκε ανάλυση συνδιακύμανσης (ANCOVA), ενώ για
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όλες τις υπόλοιπες εξαρτημένες μεταβλητές (καταλάση, ανηγμένη γλουταθειόνη, 

οξειδωμένη γλουταθειόνη, λιπιδικό υδροπεροξείδιο, κρεατινική κινάση, ουρικό οξύ), στις 

οποίες δεν διαπιστώθηκε σημαντική επίδραση του παράγοντα «ομάδα» στην πρώτη 

μέτρηση (πριν την εξάσκηση), χρησιμοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης για 

επαναλαμβανόμενες μετρήσεις (repeated measures ANOVA) ως προς δύο παράγοντες εκ 

των οποίων μόνο ο ένας είναι επαναλαμβανόμενος.

Πριν την εφαρμογή των παραπάνω αναλύσεων έγινε έλεγχος της ομοιογένειας των 

διακυμάνσεων, της ανεξαρτησίας των μετρήσεων και της κανονικότητας των τιμών για 

όλες τις ομάδες. Η κανονικότητα κατανομής των δεδομένων και η ισότητα των 

διακυμάνσεων, ελέγχθηκε για να διαπιστωθούν τυχόν διαφορές που επηρεάζουν τα 

αποτελέσματα της έρευνας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα το δείγμα, όσον αφορά στις 

φυσιολογικές παραμέτρους, παρουσίασε κανονική κατανομή και οι διακυμάνσεις ήταν 

ίσες. Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων ορίστηκε επίπεδο σημαντικότητας α=.05. 

Συγκεκριμένα, όλες οι μεταβλητές ελέγχθηκαν χωριστά σε κάθε ομάδα βάσει του 

Kolmogorov-Smimov τεστ και παρουσίασαν κανονικότητα κατανομής με τιμές 

μεγαλύτερες από το επίπεδο σημαντικότητας (ρ> .05). Αυτό διαπιστώθηκε για όλες τις 

μεταβλητές των τριών πειραματικών ομάδων («άτομα με ΟΑ», «άτομα με ΡΑ», «υγιή 

άτομα»).
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Αξιολόγηση δεικτών ανάπτυξης οξειδωτικού στρες

Μέτρηση του λιπιδικυύ υδροϋπεροξειδίου (LOOH): Χρησιμοποιήθηκε ανάλυση 

διακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων (repeated measures ANOVA, 3x2) ως προς 

δύο παράγοντες, εκ των οποίων μόνο ο ένας ήταν επαναλαμβανόμενος, με εξαρτημένη 

μεταβλητή το «λιπιδικό υδροϋπεροξείδιο», ανεξάρτητη μεταβλητή την «ομάδα» («άτομα 

με ΟΑ», «άτομα με ΡΑ», «υγιή άτομα») και επαναλαμβανόμενο παράγοντα τον 

παράγοντα «μέτρηση», που αντιστοιχούσε στις δύο αξιολογήσεις που έγιναν στις δύο 

διαφορετικές χρονικές στιγμές («1η μέτρηση», πριν την άσκηση, και «2η μέτρηση», 

αμέσως μετά την άσκηση).

Η συγκεκριμένη ανάλυση χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να ελεγχθεί: 

α. αν στο σύνολο του δείγματος υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

μετρήσεων όσον αφορά στην παραγωγή του λιπιδικού υδροϋπεροξειδίου (κύρια 

επίδραση του παράγοντα «μέτρηση»),

β. αν στο σύνολο των μετρήσεων υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

πειραματικών ομάδων όσον αφορά στην παραγωγή του λιπιδικού υδροϋπεροξειδίου 

(κύρια επίδραση του παράγοντα «ομάδα») και

γ. αν οι τρεις πειραματικές ομάδες παρουσιάζουν μεταξύ τους διαφορετική εξέλιξη 

ως προς την παραγωγή του λιπιδικού υδροϋπεροξειδίου από μέτρηση σε μέτρηση 

(αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων «ομάδα» και «μέτρηση») (1η μηδενική 

υπόθεση).

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων «ομάδα» και «μέτρηση», F(2,27) = 6.45, ρ< .05. 

Δηλαδή οι τρεις ομάδες δεν παρουσίασαν το ίδιο πρότυπο εξέλιξης από μέτρηση σε 

μέτρηση όσον αφορά στην παραγωγή του λιπιδικού υδροϋπεροξειδίου (τεστ 

παραλληλισμού). Επίσης, διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική κύρια επίδραση του 

παράγοντα «μέτρηση, F(l,27) = 14.59, ρ< .01, κάτι που σημαίνει ότι η παραγωγή του 

λιπιδικού υδροϋπεροξειδίου των τριών ομάδων διαφοροποιήθηκε στατιστικά σημαντικά 

μεταξύ των δύο μετρήσεων (τεστ της οριζοντιότητας). Τέλος, δεν διαπιστώθηκε 

στατιστικά σημαντική κύρια επίδραση του παράγοντα «ομάδα», F(2,27)=2.79, ρ > .05, 

συμπεραίνοντας ότι δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών 

πειραματικών ομάδων (τεστ των επιπέδων) ως προς τις τιμές συγκέντρωσης του λιπιδικού 

υδροϋπεροξειδίου στο σύνολο των δύο μετρήσεων (Πίνακας 4.1, Σχήμα 4.1).

Το τεστ πολλαπλών συγκρίσεων Sidak χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση της 

αλληλεπίδρασης για κάθε μία βαθμίδα του παράγοντα «ομάδα» («άτομα με ΟΑ», «άτομα
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με ΡΑ», «υγιή άτομα»). Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση του παράγοντα 

«μέτρηση» στις ομάδες «άτομα με ΟΑ» [F(l,27)= 5.89 ρ<.05] και «άτομα με ΡΑ» 

[F(l,27)=7.51 ρ<.05], όχι όμως και στην ομάδα «υγιή άτομα» [F(l,27)=2.11 ρ>.05]. 

Δηλαδή βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στις τιμές συγκέντρωσης του 

λιπιδικού υδροϋπεροξειδίου από την πρώτη στη δεύτερη μέτρηση μόνο για τις δύο ομάδες 

ασθενών και όχι για την ομάδα υγιών ατόμων. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε αύξηση στις 

τιμές συγκέντρωσης του λιπιδικού υδροϋπεροξειδίου από την πρώτη στη δεύτερη 

μέτρηση, η οποία ήταν στατιστικά σημαντική μόνο για τις ομάδες ασθενών με ΟΑ και ΡΑ 

και όχι για την ομάδα υγιών ατόμων.

Πίνακας 4.1. Μέσοι όροι ± τυπικές αποκλίσεις (M±SD), τιμή F και το επίπεδο 

σημαντικότητας της παραγωγής του λιπιδικού υδροϋπεροξειδίου για τις τρεις ομάδες στην 

πρώτη και δεύτερη μέτρηση.

Ομάδα 1η μέτρηση 2η μέτρηση

Άτομα με ΟΑ 2.2±0.9 2.5±0.9‘

Άτομα με ΡΑ 2.3±0.7 2.7±0.7'

Υγιή άτομα 2.5±.8 2.7±0.6

F 6.45*

*ρ<.05, **ρ<_01 ***ρ<.001

'στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της 1ης και 2ης μέτρησης (ρ<0.05) 

2στατιστικά σημαντική διαφορά με την «ομάδα υγιών ατόμων» (ρ<0.05) 

3στατιστικά σημαντική διαφορά με την «ομάδα ατόμων με ΡΑ» (ρ<0.05)

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:28 EEST - 18.237.180.167



Αποτελέσματα 88

Παραγωγή του λιπιδικού υδροϋττεροξειδίου

Ομάδα
------ΟΑ
------ΡΑ

Υγιείς

Σχήμα 4.1. Γράφημα της μέσης συγκέντρωσης του λιπιδικού υδροπεροξειδίου για τις τρεις 

ομάδες στην πρώτη (πριν την εξάσκηση) και δεύτερη μέτρηση (αμέσως μετά 

την εξάσκηση).

Δραστηριότητα της καταλάσης (CAT): Χρησιμοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης 

επαναλαμβανόμενων μετρήσεων (repeated measures ANOVA, 3x2) ως προς δύο 

παράγοντες, εκ των οποίων μόνο ο ένας ήταν επαναλαμβανόμενος, με εξαρτημένη 

μεταβλητή τη «συγκέντρωση της καταλάσης», ανεξάρτητη μεταβλητή την «ομάδα» 

(«άτομα με ΟΑ», «άτομα με ΡΑ», «υγιή άτομα») και επαναλαμβανόμενο παράγοντα τον 

παράγοντα «μέτρηση», που αντιστοιχούσε στις δύο αξιολογήσεις που έγιναν στις δύο 

διαφορετικές χρονικές στιγμές («1η μέτρηση», πριν την εξάσκηση, και «2η μέτρηση», 

αμέσως μετά την εξάσκηση).

Η συγκεκριμένη ανάλυση χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να ελεγχθεί: 

α. αν στο σύνολο του δείγματος υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

των μετρήσεων όσον αφορά στη δραστηριότητα της καταλάσης (κύρια επίδραση 

του παράγοντα «μέτρηση»),

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:28 EEST - 18.237.180.167



Αποτελέσματα 89

β. αν στο σύνολο των μετρήσεων υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

των πειραματικών ομάδων όσον αφορά στη δραστηριότητα της καταλάσης (κύρια 

επίδραση του παράγοντα «ομάδα») και

γ. αν οι τρεις πειραματικές ομάδες παρουσιάζουν μεταξύ τους διαφορετική εξέλιξη 

ως προς τη δραστηριότητα της καταλάσης από μέτρηση σε μέτρηση 

(αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων «ομάδα» και «μέτρηση») (2η μηδενική 

υπόθεση).

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων «ομάδα» και «μέτρηση», F(2,27) = 15.55, ρ < 

.001. Δηλαδή, οι τρεις ομάδες παρουσίαζαν μεταξύ τους διαφορετική εξέλιξη από μέτρηση 

σε μέτρηση όσον αφορά στη δραστηριότητα της καταλάσης (τεστ παραλληλισμού). 

Διαπιστώθηκε επίσης ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική κύρια επίδραση του παράγοντα 

«μέτρηση», F(l,27) = 115.24, ρ< .001, κάτι που σημαίνει ότι η δραστηριότητα της 

καταλάσης των τριών ομάδων διαφοροποιήθηκε στατιστικά σημαντικά μεταξύ των δύο 

μετρήσεων (τεστ της οριζοντιότητας). Τέλος, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε στατιστικά 

σημαντική κύρια επίδραση του παράγοντα «ομάδα», F(2,27)=1.22, ρ> .05, 

συμπεραίνοντας ότι δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών 

πειραματικών ομάδων (τεστ των επιπέδων) ως προς τις τιμές δραστηριότητας της 

καταλάσης στο σύνολο των δύο μετρήσεων (Πίνακας 4.2, Σχήμα 4.2).

Το τεστ πολλαπλών συγκρίσεων Sidak χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση της 

αλληλεπίδρασης για κάθε μία βαθμίδα του παράγοντα «ομάδα» («άτομα με ΟΑ», «άτομα 

με ΡΑ», «υγιή άτομα»). Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση του παράγοντα 

«μέτρηση» στις ομάδες «άτομα με ΟΑ» F(l,27)=85.75 ρ< .001 και «άτομα με ΡΑ» 

F(l,27)=57.52 ρ< .001, όχι όμως και στην ομάδα «υγιή άτομα» F(l,27)=3.06 ρ>.05. 

Δηλαδή βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση της δραστηριότητας της 

καταλάσης από την πρώτη στη δεύτερη μέτρηση μόνο για τις δύο ομάδες ασθενών και όχι 

για την ομάδα υγιών ατόμων. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε αύξηση της δραστηριότητας 

της καταλάσης από την πρώτη στη δεύτερη μέτρηση, η οποία ήταν στατιστικά σημαντική 

μόνο για τις ομάδες ασθενών με ΟΑ και ΡΑ και όχι για την ομάδα υγιών ατόμων.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:28 EEST - 18.237.180.167



Αποτελέσματα 90

Πίνακας 4.2. Μέσοι όροι ± τυπικές αποκλίσεις (M±SD), τιμή F και το επίπεδο 

σημαντικότητας της συγκέντρωσης της καταλάσης για τις τρεις ομάδες στην πρώτη και 

δεύτερη μέτρηση.

Ομάδα 1η μέτρηση 2η μέτρηση

Άτομα με ΟΑ 17.8±6.4 24.1±6.4'

Άτομα με ΡΑ 21.6±8.5 26.7±6.8‘

Υγιή άτομα 24.9±7.5 26.2±6.4

F 15.545***

*ρ< 05, **ρ<.01 ***ρ<.001

’στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της 1ης και 2ης μέτρησης (ρ<0.05) 

2στατιστικά σημαντική διαφορά με την «ομάδα υγιών ατόμων» (ρ<0.05) 

3στατιστικά σημαντική διαφορά με την «ομάδα ατόμων με ΡΑ» (ρ<0.05)

Δραστηριότητα της καταλάσης

Ομάδα
------ΟΑ
------ΡΑ

Υγιείς

Σχήμα 4.2. Γράφημα της μέσης δραστηριότητας της καταλάσης για τις τρεις ομάδες στην

πρώτη (πριν την εξάσκηση) και δεύτερη μέτρηση (αμέσως μετά την

εξάσκηση).
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Δραστηριότητα της γλουταθειονικής υπεροξειδάσης (GPx): Χρησιμοποιήθηκε 

ανάλυση συνδιακύμανσης (One-way ANCOVA) χρησιμοποιώντας ως εξαρτημένη 

μεταβλητή την «δραστηριότητα της γλουταθειονικής υπεροξειδάσης στη 2η μέτρηση» 

(αμέσως μετά την εξάσκηση), ως ανεξάρτητη μεταβλητή την «ομάδα» («άτομα με ΟΑ», 

«άτομα με ΡΑ», «υγιή άτομα») και ως συμμεταβλητή τη «δραστηριότητα της 

γλουταθειονικής υπεροξειδάσης στην 1η μέτρηση» (πριν την εξάσκηση).

II συγκεκριμένη ανάλυση χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να ελεγχθεί η υπόθεση 

εάν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών ομάδων («άτομα με 

ΟΑ», «άτομα με ΡΑ», «υγιή άτομα») στην 2η μέτρηση (αμέσως μετά την εξάσκηση), εφ’ 

όσον οι τιμές στην εξαρτημένη μεταβλητή «δραστηριότητα της γλουταθειονικής 

υπεροξειδάσης στη 2η μέτρηση» έχουν προσαρμοσθεί για υπάρχουσες διαφορές που 

συνδέονται με την 1η μέτρηση (πριν την εξάσκηση) (3η μηδενική υπόθεση). Οι μέσοι όροι 

και οι τυπικές αποκλίσεις της δραστηριότητας της γλουταθειονικής υπεροξειδάσης στην 

πρώτη και δεύτερη μέτρηση πριν τη ρύθμιση της συμμεταβλητής παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 4.3.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι μετά τη ρύθμιση της συμμεταβλητής δεν 

υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των τριών ομάδων ως προς τη μεταβολή 

της δραστηριότητας της γλουταθειονικής υπεροξειδάσης στη 2η μέτρηση F(2,26)=.25, 

ρ>.05. Η σχέση μεταξύ της εξαρτημένης μεταβλητής «μεταβολή της δραστηριότητας της 

γλουταθειονικής υπεροξειδάσης» και της ανεξάρτητης μεταβλητής «ομάδα» διαπιστώθηκε 

ασθενής, η =.019. Οι ρυθμισμένοι μέσοι όροι δείχνουν ότι τη μεγαλύτερη αύξηση στη 

δραστηριότητα της γλουταθειονικής υπεροξειδάσης στη 2η μέτρηση την έχει η ομάδα 

«άτομα με ΟΑ», ενώ τη μικρότερη η ομάδα «υγιή άτομα». (Πίνακας 4.4). Επιπλέον, 

διαπιστώθηκε ότι η συμμεταβλητή δεν ρύθμιζε στατιστικά σημαντικά τη δραστηριότητα 

της γλουταθειονικής υπεροξειδάσης στη 2η μέτρηση, F (1,26)=1.60, ρ>.05.
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Πίνακας 4.3. Μέσοι όροι ± τυπικές αποκλίσεις (M±SD) της δραστηριότητας της 

γλουταθειονικής υπεροξειδάσης για τις τρεις ομάδες στην πρώτη και δεύτερη μέτρηση 

πριν τη ρύθμιση της συμμεταβλητής.

Ομάδες 1" μέτρηση 2'1 μέτρηση

Άτομα με ΟΑ 4262.3.6±1970.4 4807.5±1888.9

Άτομα με ΡΑ 5553.3±919.3 5821.1 ±1003.1

Υγιή άτομα 7159.0±1593.4 7026.8± 1676.3

Πίνακας 4.4. Ρυθμισμένοι μέσοι όροι (Μ) της μεταβολής της δραστηριότητας της 

γλουταθειονικής υπεροξειδάσης για τις τρεις ομάδες στη δεύτερη μέτρηση σε σχέση με 

την πρώτη μέτρηση.

Ομάδες Μεταβολή στη 2η μέτρηση Ν

Άτομα με ΟΑ 

Άτομα με ΡΑ 

Υγιή άτομα

F 0.25

-372.43 10

-254.81 10

-53.56 10

Συγκέντρωση της ανηγμένης μορφής της γλουταθειόνης (GSH): Χρησιμοποιήθηκε 

ανάλυση διακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων (repeated measures ANOVA, 3x2) 

ως προς δύο παράγοντες, εκ των οποίων μόνο ο ένας ήταν επαναλαμβανόμενος, με 

εξαρτημένη μεταβλητή τη «συγκέντρωση της GSH», ανεξάρτητη μεταβλητή την «ομάδα» 

(«άτομα με ΟΑ», «άτομα με ΡΑ», «υγιή άτομα») και επαναλαμβανόμενο παράγοντα τον 

παράγοντα «μέτρηση», που αντιστοιχούσε στις δύο αξιολογήσεις που έγιναν στις δύο 

διαφορετικές χρονικές στιγμές («1η μέτρηση», πριν την εξάσκηση, και «2η μέτρηση», 

αμέσως μετά την εξάσκηση).

Η συγκεκριμένη ανάλυση χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να ελεγχθεί: 

α. αν στο σύνολο του δείγματος υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

των μετρήσεων όσον αφορά στη συγκέντρωση της GSH (κύρια επίδραση του 

παράγοντα «μέτρηση»),
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β. αν στο σύνολο των μετρήσεων υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

των πειραματικών ομάδων όσον αφορά στη συγκέντρωση της GSH (κύρια 

επίδραση του παράγοντα «ομάδα») και

γ. αν οι τρεις πειραματικές ομάδες παρουσιάζουν μεταξύ τους διαφορετική εξέλιξη 

ως προς τη συγκέντρωση της GSH από μέτρηση σε μέτρηση (αλληλεπίδραση 

μεταξύ των παραγόντων «ομάδα» και «μέτρηση») (4η μηδενική υπόθεση).

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων «ομάδα» και «μέτρηση», F(2,27) = 14.23, ρ < 

.001. Δηλαδή, οι τρεις ομάδες παρουσίαζαν μεταξύ τους διαφορετική εξέλιξη από μέτρηση 

σε μέτρηση όσον αφορά στη συγκέντρωση της GSH (τεστ παραλληλισμού). Διαπιστώθηκε 

επίσης ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική κύρια επίδραση του παράγοντα «μέτρηση», 

F(1,27) = 43.80, ρ< .001, κάτι που σημαίνει ότι η συγκέντρωση της GSH των τριών 

ομάδων διαφοροποιήθηκε στατιστικά σημαντικά μεταξύ των δύο μετρήσεων (τεστ της 

οριζοντιότητας). Τέλος, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική κύρια 

επίδραση του παράγοντα «ομάδα», F(2,27)=2.87, ρ>.05, συμπεραίνοντας ότι δεν υπήρχαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών πειραματικών ομάδων (τεστ των 

επιπέδων) ως προς τις τιμές συγκέντρωσης της GSH στο σύνολο των δύο μετρήσεων 

(Πίνακας 4.5, Σχήμα 4.3).

Το τεστ πολλαπλών συγκρίσεων Sidak χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση της 

αλληλεπίδρασης για κάθε μία βαθμίδα του παράγοντα «ομάδα» («άτομα με ΟΑ», «άτομα 

με ΡΑ», «υγιή άτομα»). Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση του παράγοντα 

«μέτρηση» στις ομάδες «άτομα με ΟΑ» [F(l,27)=62.96 ρ< .001] και «άτομα με ΡΑ» 

[F(l,27)=9.01 ρ< .01], όχι όμως και στην ομάδα «υγιή άτομα» [F(l,27)=0.28 ρ>.05]. 

Δηλαδή βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση της συγκέντρωσης της GSH από 

την πρώτη στη δεύτερη μέτρηση μόνο για τις δύο ομάδες ασθενών και όχι για την ομάδα 

υγιών ατόμων. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε μείωση της συγκέντρωσης της GSH από την 

πρώτη στη δεύτερη μέτρηση, η οποία ήταν στατιστικά σημαντική μόνο για τις ομάδες 

ασθενών με ΟΑ και ΡΑ και όχι για την ομάδα υγιών ατόμων.
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Πίνακας 4.5. Μέσοι όροι ± τυπικές αποκλίσεις (M±SD), τιμή F και το επίπεδο 

σημαντικότητας της συγκέντρωσης της ανηγμένης μορφής της γλουταθειόνης για τις τρεις 

ομάδες στην πρώτη και δεύτερη μέτρηση.

Ομάδα 1η μέτρηση 2η μέτρηση

Άτομα με ΟΑ 13.7±7.5 8.6±5.8'

Άτομα με ΡΑ 15.2±10.2 13.2±8.4*

Υγιή άτομα 19.1±5.8 18.7±5.1

F 14.23***

*ρ<_05, **ρ<.01 ***ρ<.001

'στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της 1ης και 2ης μέτρησης (ρ<0.05) 

ώτατιστικά σημαντική διαφορά με την «ομάδα υγιών ατόμων» (ρ<0.05) 

’στατιστικά σημαντική διαφορά με την «ομάδα ατόμων με ΡΑ» (ρ<0.05)

Συγκέντρωση της ανηγμένης γλουταθειόνης

Ομάδα
------ ΟΑ
------  ΡΑ

Υγιείς

Σχήμα 4.3. Γράφημα της μέσης συγκέντρωσης της ανηγμένης μορφής της γλουταθειόνης

για τις τρεις ομάδες στην πρώτη (πριν την εξάσκηση) και δεύτερη μέτρηση

(αμέσως μετά την εξάσκηση).
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Συγκέντρωση της οξειδωμένης μορφής της γλουταθειόνης (GSSG): 

Χρησιμοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων (repeated 

measures ANOVA, 3x2) ως προς δύο παράγοντες, εκ των οποίων μόνο ο ένας ήταν 

επαναλαμβανόμενος, με εξαρτημένη μεταβλητή τη «συγκέντρωση της GSSG», 

ανεξάρτητη μεταβλητή την «ομάδα» («άτομα με ΟΑ», «άτομα με ΡΑ», «υγιή άτομα») και 

επαναλαμβανόμενο παράγοντα τον παράγοντα «μέτρηση», που αντιστοιχούσε στις δύο 

αξιολογήσεις που έγιναν στις δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές («1η μέτρηση», πριν την 

εξάσκηση, και «2η μέτρηση», αμέσως μετά την εξάσκηση) (5η μηδενική υπόθεση).

Η συγκεκριμένη ανάλυση χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να ελεγχθεί: 

α. αν στο σύνολο του δείγματος υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

των μετρήσεων όσον αφορά στη συγκέντρωση της GSSG (κύρια επίδραση του 

παράγοντα «μέτρηση»),

β. αν στο σύνολο των μετρήσεων υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

των πειραματικών ομάδων όσον αφορά στη συγκέντρωση της GSSG (κύρια 

επίδραση του παράγοντα «ομάδα») και

γ. αν οι τρεις πειραματικές ομάδες παρουσιάζουν μεταξύ τους διαφορετική εξέλιξη 

ως προς τη συγκέντρωση της GSSG από μέτρηση σε μέτρηση (αλληλεπίδραση 

μεταξύ των παραγόντων «ομάδα» και «μέτρηση»).

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική'] 

αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων «ομάδα» και «μέτρηση», F(2,27)=2.92, ρ>.05. 

Δηλαδή, οι τρεις ομάδες παρουσίασαν το ίδιο πρότυπο εξέλιξης από μέτρηση σε μέτρηση 

όσον αφορά στη συγκέντρωση της GSSG (τεστ παραλληλισμού). Ωστόσο, διαπιστώθηκε 

στατιστικά σημαντική κύρια επίδραση του παράγοντα «μέτρηση», F(1,27) = 53.92, ρ< 

.001, κάτι που σημαίνει ότι η συγκέντρωση της GSSG των τριών ομάδων 

διαφοροποιήθηκε στατιστικά σημαντικά μεταξύ των δύο μετρήσεων (τεστ της 

οριζοντιότητας). Τέλος, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική κύρια 

επίδραση του παράγοντα «ομάδα», F(2,27)=1.09, ρ>.05, συμπεραίνοντας ότι δεν υπήρχαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών πειραματικών ομάδων (τεστ των 

επιπέδων) ως προς τις τιμές συγκέντρωσης της GSSG στο σύνολο των δύο μετρήσεων 

(Πίνακας 4.6, Σχήμα 4.4).
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Πίνακας 4.6. Μέσοι όροι ± τυπικές αποκλίσεις (M±SD), τιμή F και το επίπεδο 

σημαντικότητας της συγκέντρωσης της οξειδωμένης γλουταθειόνης για τις τρεις ομάδες 

στην πρώτη και δεύτερη μέτρηση.

1η μέτρηση 21' μέτρηση

Άτομα με ΟΑ 9.3±5.7 16.7±9.71

Άτομα με ΡΑ 7.6±6.3 12.5±6.7‘

Υγιή άτομα 7.6±3.8 10^3.9*

F 2.92

*ρ<.05, **ρ<.01 ***ρ<.001

'στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της 1ης και 2ης μέτρησης (ρ<0.05) 

2στατιστικά σημαντική διαφορά με την «ομάδα υγιών ατόμων» (ρ<0.05) 

’στατιστικά σημαντική διαφορά με την «ομάδα ατόμων με ΡΑ» (ρ<0.05)

Συγκέντρωση της οξειδωμένης γλουταθειόνης

Ομάδα
------ OA
------ ΡΑ

Υγιείς

Σχήμα 4.4. Γράφημα της μέσης συγκέντρωσης της οξειδωμένης γλουταθειόνης για τις

τρεις ομάδες στην πρώτη (πριν την εξάσκηση) και δεύτερη μέτρηση (αμέσως

μετά την εξάσκηση).
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Αναλογία ανηγμένης /οξειδωμένης μομφής της γλουταθειόνης (GSH.GSSG): 

Χρησιμοποιήθηκε ανάλυση συνδιακύμανσης (One-way ANCOVA) χρησιμοποιώντας ως 

εξαρτημένη μεταβλητή την «αναλογία GSHiGSSG στη 2η μέτρηση» (αμέσως μετά την 

εξάσκηση), ως ανεξάρτητη μεταβλητή την «ομάδα» («άτομα με ΟΑ», «άτομα με ΡΑ», 

«υγιή άτομα») και ως συμμεταβλητή την «αναλογία GSHiGSSG στην 1η μέτρηση» (πριν 

την εξάσκηση).

Η συγκεκριμένη ανάλυση χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να ελεγχθεί η υπόθεση 

εάν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών ομάδων («άτομα με 

ΟΑ», «άτομα με ΡΑ», «υγιή άτομα») στην 2η μέτρηση (αμέσως μετά την εξάσκηση) εφ’ 

όσον οι τιμές στην εξαρτημένη μεταβλητή «αναλογίας GSHiGSSG» έχουν προσαρμοσθεί 

για υπάρχουσες διαφορές που συνδέονται με την 1η μέτρηση (πριν την εξάσκηση) (6η 

μηδενική υπόθεση). Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις της αναλογίας GSHiGSSG 

στην πρώτη και δεύτερη μέτρηση πριν τη ρύθμιση της συμμεταβλητής παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 4.7.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι μετά τη ρύθμιση της συμμεταβλητής 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των τριών ομάδων ως προς τη μεταβολή 

της αναλογίας GSHiGSSG στη 2η μέτρηση σε σχέση με την 1η μέτρηση F(2,26)=24.4, 

ρ<-001. Οι ρυθμισμένοι μέσοι όροι δείχνουν ότι τα υψηλότερα σκορ στην αναλογία 

GSHiGSSG τα έχει η ομάδα «υγιή άτομα», ενώ τα χαμηλότερα η ομάδα «άτομα με ΟΑ». 

(Πίνακας 4.8). Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η συμμεταβλητή ρύθμιζε στατιστικά 

σημαντικά το σκορ της αναλογίας GSHiGSSG στη 2η μέτρηση, F (1,26)=61.37, ρ<.05. 

Διαπιστώθηκε ισχυρή σχέση της συμμεταβλητής με την εξαρτημένη μεταβλητή, η2=.70.

Πίνακας 4.7. Μέσοι όροι ± τυπικές αποκλίσεις (M±SD) της αναλογίας GSFI/GSSG για τις 

τρεις ομάδες στην πρώτη και δεύτερη μέτρηση πριν τη ρύθμιση της συμμεταβλητής.

Ομάδες 1η μέτρηση 2'1 μέτρηση

Άτομα με ΟΑ 1.747±0.7 0.465±0.2

Άτομα με ΡΑ 2.235±0.4 1.024±0.4

Υγιή άτομα 2.783±0.4 1.874±0.4
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Πίνακας 4.8. Ρυθμισμένοι μέσοι όροι (Μ) της μεταβολής της αναλογίας GSH/GSSG για 

τις τρεις ομάδες στη δεύτερη μέτρηση σε σχέση με την πρώτη μέτρηση.

Ομάδες Μεταβολή στη 2η μέτρηση Ν

Άτομα με ΟΑ 1.792U'J 10

Άτομα με ΡΑ 1.2311’2 10

Υγιή άτομα 0.3781 10

F 24 4***

*ρ<05, **ρ<.01 ***ρ<.001

'στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της 1ης και 2ης μέτρησης (ρ<0.05) 

2στατιστικά σημαντική διαφορά με την «ομάδα υγιών ατόμων» (ρ<0.05) 

Στατιστικά σημαντική διαφορά με την «ομάδα ατόμων με ΡΑ» (ρ<0.05)

Συγκέντρωση του ουρικού οξέος: Χρησιμοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης 

επαναλαμβανόμενων μετρήσεων (repeated measures ANOVA, 3x3) ως προς δύο 

παράγοντες, εκ των οποίων μόνο ο ένας ήταν επαναλαμβανόμενος, με εξαρτημένη 

μεταβλητή τη «συγκέντρωση ουρικού οξέος», ανεξάρτητη μεταβλητή την «ομάδα» 

(«άτομα με ΟΑ», «άτομα με ΡΑ», «υγιή άτομα») και επαναλαμβανόμενο παράγοντα τον 

παράγοντα «μέτρηση», που αντιστοιχούσε στις τρεις αξιολογήσεις που έγιναν στις τρεις 

διαφορετικές χρονικές στιγμές («1η μέτρηση», πριν την εξάσκηση, «2η μέτρηση», αμέσως 

μετά την εξάσκηση και «3η μέτρηση», 24 ώρες μετά την εξάσκηση).

Η συγκεκριμένη ανάλυση χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να ελεγχθεί: 

α. αν στο σύνολο του δείγματος υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

των μετρήσεων όσον αφορά στη συγκέντρωση ουρικού οξέος (κύρια επίδραση του 

παράγοντα «μέτρηση»),

β. αν στο σύνολο των μετρήσεων υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

των πειραματικών ομάδων όσον αφορά στη συγκέντρωση ουρικού οξέος (κύρια 

επίδραση του παράγοντα «ομάδα») και

γ. αν οι τρεις πειραματικές ομάδες παρουσιάζουν μεταξύ τους διαφορετική εξέλιξη 

ως προς την συγκέντρωση ουρικού οξέος από μέτρηση σε μέτρηση 

(αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων «ομάδα» και «μέτρηση») (7η μηδενική 

υπόθεση).
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Το τεστ ομογένειας του πίνακα συνδιακύμανσης ήταν στατιστικώς σημαντικό, 

Mauchly’s W= 1.0, ρ< .001, οπότε παρακάτω περιγράφονται αποτελέσματα από 

πολυμεταβλητές αναλύσεις (multivariate statistics).

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων «ομάδα» και «μέτρηση», Wilks’ Lambda = .68, 

F(4,52) =2.82, ρ<.05. Δηλαδή, οι τρεις ομάδες παρουσίαζαν μεταξύ τους διαφορετική 

εξέλιξη από μέτρηση σε μέτρηση όσον αφορά στη συγκέντρωση του ουρικού οξέος (τεστ 

παραλληλισμού). Επίσης, υπάρχει στατιστικά σημαντική κύρια επίδραση του παράγοντα 

«μέτρηση», Wilks’ Lambda = .54, F(2,26) = 11.23, ρ< .001, κάτι που σημαίνει ότι η 

συγκέντρωση του ουρικού οξέος των τριών ομάδων διαφοροποιήθηκε στατιστικά 

σημαντικά μεταξύ των τριών μετρήσεων (τεστ της οριζοντιότητας). διαπιστώθηκε ότι 

Τέλος, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική κύρια επίδραση του παράγοντα 

«ομάδα», F(2,27)=.52, ρ>.05, συμπεραίνοντας ότι δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των τριών πειραματικών ομάδων (τεστ των επιπέδων) ως προς τις τιμές 

συγκέντρωσης της κρεατινικής κινάσης στο σύνολο των τριών μετρήσεων (Πίνακας 4.9, 

Σχήμα 4.5).

Το τεστ πολλαπλών συγκρίσεων Sidak χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση της 

αλληλεπίδρασης για κάθε μία βαθμίδα του παράγοντα «ομάδα» («άτομα με ΟΑ», «άτομα 

με ΡΑ», «υγιή άτομα»). Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση του παράγοντα 

«μέτρηση» στις ομάδες «άτομα με ΟΑ»: F(2,26)=4.17, ρ<.05, και «υγιή άτομα»: 

F(2,26)=13.19, ρ<.001, όχι όμως και στην ομάδα «άτομα με PA»: F(2,26)=.05, ρ>.05. Από 

τα αποτελέσματα του ίδιου τεστ (Sidak) βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

της 1ης και 2ης μέτρησης, καθώς και μεταξύ της 1ης και 3ης μέτρησης, ενώ δεν 

διαπιστώθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ 2ης και 3ης μέτρησης για την ομάδα «άτομα με 

ΟΑ». II ομάδα «υγιή άτομα» παρουσίασε στατιστικά σημαντική διαφορά από μέτρηση σε 

μέτρηση σε όλες τις μετρήσεις, ενώ η ομάδα «άτομα με ΡΑ» δεν παρουσίασε στατιστικά 

σημαντική διαφοροποίηση της συγκέντρωσης ουρικού οξέος από μέτρηση σε μέτρηση.
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Πίνακας 4.9. Μέσοι όροι ± τυπικές αποκλίσεις (M±SD), τιμή F και το επίπεδο 

σημαντικότητας της συγκέντρωσης του ουρικού οξέος για τις τρεις ομάδες στην πρώτη, 

δεύτερη και τρίτη μέτρηση.

Ομάδες 1η μέτρηση 2η μέτρηση 3η μέτρηση

Άτομα με ΟΑ 4.3±0.7 4.5±0.6* 4.8±0.6J

Άτομα με ΡΑ 4.2±1.0 4.2±1.1 4.3±1.1

Υγιή άτομα 3.8±1.3 4.2±1.11 4.5±1.22’3

F 2.82*

*ρ<05, **ρ<.01 ***ρ<.001

'στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της 1ης και 2ης μέτρησης (ρ<0.05) 

2στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της 2ης και 3ης μέτρησης (ρ<0.05) 

3 στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της 1ης και 3ης μέτρησης (ρ<0.05) 

4στατιστικά σημαντική διαφορά με την «ομάδα υγιών ατόμων» (ρ<0.05) 

'στατιστικά σημαντική διαφορά με την «ομάδα ατόμων με ΡΑ» (ρ<0.05)

Συγκέντρωση ουρικού οξέος

Ομάδα
Οστεοαρθρίτιδα
Ρευματοειδής
αρθρίτιδα
Υγιείς

Σχήμα 4.5. Γράφημα της μέσης συγκέντρωσης του ουρικού οξέος για τις τρεις ομάδες 

στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη μέτρηση.
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Αξιολόγηση δεικτών ανάπτυξης καθυστερημένου μυϊκού πόνου

Υποκειμενική αντίληψη της αίσθησης του πόνου στους πρόσθιους μηριαίους: 

Χρησιμοποιήθηκε ανάλυση συνδιακύμανσης για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις (repeated 

measures ANCOVA) ως προς δύο παράγοντες, εκ των οποίων μόνο ο ένας ήταν 

επαναλαμβανόμενος, χρησιμοποιώντας ως ανεξάρτητη τη μεταβλητή «ομάδα» («άτομα με 

ΟΑ», «άτομα με ΡΑ», «υγιή άτομα»), ως επαναλαμβανόμενο τον παράγοντα «μέτρηση», 

που αντιστοιχούσε στις τιμές μεταβολής της αίσθησης του πόνου στους πρόσθιους 

μηριαίους στη 2η μέτρηση (αμέσως μετά την εξάσκηση) σε σχέση με την 1η μέτρηση (πριν 

την εξάσκηση), στην 3η μέτρηση (24 ώρες μετά την εξάσκηση) σε σχέση με τη 2η, και 

στην 3η μέτρηση σε σχέση με την 1η. Ως συμμεταβλητή ορίστηκε η μεταβλητή «αίσθηση 

του πόνου στους πρόσθιους μηριαίους στην 1η μέτρηση» (πριν την εξάσκηση) και ως 

εξαρτημένη μεταβλητή η «μεταβολή της αίσθησης του πόνου» στους πρόσθιους μηριαίους 

σε κάθε μέτρηση σε σχέση με την προηγούμενη.

Η συγκεκριμένη ανάλυση χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να ελεγχθεί η υπόθεση 

εάν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών ομάδων («άτομα με 

ΟΑ», «άτομα με ΡΑ», «υγιή άτομα») ως προς τη μεταβολή της αίσθησης του πόνου στους 

πρόσθιους μηριαίους σε κάθε μέτρηση σε σχέση με την προηγούμενη, εφ’ όσον οι 

μεταβολές των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής έχουν προσαρμοσθεί για υπάρχουσες 

διαφορές που συνδέονται με την 1η μέτρηση (πριν την εξάσκηση) (8η μηδενική υπόθεση). 

Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις της αίσθησης του πόνου στους πρόσθιους 

μηριαίους στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη μέτρηση πριν τη ρύθμιση της συμμεταβλητής 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.10.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι η συμμεταβλητή ρύθμιζε στατιστικά 

σημαντικά τη μεταβολή της αίσθησης του πόνου στους πρόσθιους μηριαίους σε κάθε 

μέτρηση σε σχέση με την προηγούμενη, F (1,26)=4.75, ρ<.05. Η σχέση μεταξύ της 

συμμεταβλητής και της εξαρτημένης μεταβλητής ήταν ισχυρή, η2=. 15. Μετά τη ρύθμιση 

της συμμεταβλητής δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των τριών 

ομάδων («άτομα με ΟΑ», «άτομα με ΡΑ», «υγιή άτομα») στη μεταβολή των τιμών της 

αίσθησης του πόνου στους πρόσθιους μηριαίους στις τρεις μετρήσεις (πριν την εξάσκηση, 

αμέσως μετά την εξάσκηση, 24 ώρες μετά την εξάσκηση) F(2,26)=1.2, ρ>.05. Ωστόσο, 

βρέθηκε στατιστικά σημαντική κύρια επίδραση του παράγοντα «μέτρηση» F(2,25)=42.63, 

ρ<.001, κάτι που σημαίνει ότι η μεταβολή της αίσθησης του πόνου των τριών ομάδων 

διαφοροποιήθηκε στατιστικά σημαντικά από μέτρηση σε μέτρηση. Τέλος, διαπιστώθηκε 

στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων «ομάδα» και «μέτρηση»
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F(4.50)=8.60, ρ<.05. Δηλαδή, οι τρεις ομάδες παρουσίασαν διαφορετική εξέλιξη στη 

μεταβολή των τιμών σε κάθε μέτρηση σε σχέση με την προηγούμενη όσον αφορά στην 

υποκειμενική αντίληψη της αίσθησης του πόνου στους πρόσθιους μηριαίους μύες.

Το τεστ πολλαπλών συγκρίσεων Sidak χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση της 

αλληλεπίδρασης για κάθε μία βαθμίδα του παράγοντα «ομάδα» («άτομα με ΟΑ», «άτομα 

με ΡΑ», «υγιή άτομα»). Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση του παράγοντα 

«μέτρηση» στις ομάδες «άτομα με ΟΑ»: F(2,25)=20.0, ρ<.001, και «άτομα με ΡΑ»: 

F(2,25)=19.92, ρ<.001, όχι όμως και στην ομάδα «υγιή άτομα»: F(2,25)=3.15, ρ>.05. Από 

τα αποτελέσματα του ίδιου τεστ (Sidak) βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

της 2ης μεταβολής της αίσθησης του μυϊκού πόνου (μεταβολή των τιμών στην 3η μέτρηση 

σε σχέση με την 1η μέτρηση) και της 1ης μεταβολής της αίσθησης του μυϊκού πόνου 

(μεταβολή των τιμών στη 2η μέτρηση σε σχέση με την 1η μέτρηση), καθώς και μεταξύ της 

2ης μεταβολής (μεταβολή των τιμών στην 3η μέτρηση σε σχέση με την 1η μέτρηση) και της 

3η- μεταβολής (μεταβολή των τιμών της 3ης μέτρησης σε σχέση με την 1η μέτρηση), ενώ 

δεν διαπιστώθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ 1ης και 3ης μεταβολής της αίσθησης του 

μυϊκού πόνου για την ομάδα «άτομα με ΟΑ». FI ομάδα «άτομα με ΡΑ» παρουσίασε 

στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο μεταξύ της 2ης και της 3ης μεταβολής μυϊκού πόνου, 

ενώ η ομάδα υγιών ατόμων δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ 

των μεταβολών της αίσθησης του μυϊκού πόνου.

Οι ρυθμισμένοι μέσοι όροι δείχνουν ότι η μεταβολή των τιμών της αίσθησης του 

πόνου στους πρόσθιους μηριαίους της 2ης μέτρησης σε σχέση με την 1η μέτρηση, όπως και 

της 3ης μέτρησης σε σχέση με την 1η, σε όλες τις ομάδες («άτομα με ΟΑ», «άτομα με ΡΑ», 

«υγιή άτομα») ήταν αρνητική, δηλαδή η υποκειμενική αντίληψη της αίσθησης του πόνου 

σε όλες τις ομάδες αυξήθηκε από την 1η στη 2η μέτρηση, όπως και από την 1η στην 3η 

μέτρηση. Επίσης, η μεταβολή των τιμών της αίσθησης του πόνου της 3ης μέτρησης σε 

σχέση με τη 2η μέτρηση στις ομάδες «άτομα με ΡΑ» και «υγιή άτομα» ήταν αρνητική, ενώ 

στην ομάδα «άτομα με ΟΑ» ήταν θετική, δηλαδή η αίσθηση του πόνου των προσθίων 

μηριαίων μυών στους υγιείς και στους ασθενείς με ΡΑ αυξήθηκε από τη 2η στην 3η 

μέτρηση, ενώ στους ασθενείς με ΟΑ μειώθηκε (Πίνακας 4.11, Σχήμα 4.6). Τέλος, η 

μεταβολή των τιμών της αίσθησης του πόνου της 3ης μέτρησης σε σχέση με την 1η 

μέτρηση σε όλες τις ομάδες («άτομα με ΟΑ», «άτομα με ΡΑ» και «υγιή άτομα») ήταν 

αρνητική, δηλαδή η υποκειμενική αντίληψη της αίσθησης του πόνου σε όλες τις ομάδες 

αυξήθηκε από την 1η στην 3η μέτρηση.
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Πίνακας 4.10. Μέσοι όροι ± τυπικές αποκλίσεις (M±SD) της υποκειμενικής αντίληψης 

της αίσθησης του πόνου στους πρόσθιους μηριαίους μύες για τις τρεις ομάδες στην πρώτη, 

δεύτερη και τρίτη μέτρηση πριν τη ρύθμιση της συμμεταβλητής.

Ομάδες 1" μέτρηση 2η μέτρηση 3η μέτρηση

Άτομα με ΟΑ 2.9(±2.1) 5.5(±2.4) 5.4(±2.8)

Άτομα με ΡΑ 3.5(±2.9) 5.6(±1.9) 6.5(±2.8)

Υγιή άτομα 0.0(±0.0) 2.4(±0.7) 2.6(±0.9)

Πίνακας 4.11. Ρυθμισμένοι μέσοι όροι (Μ) της μεταβολής της αίσθησης του πόνου στους 

πρόσθιους μηριαίους μύες για τις τρεις ομάδες στη 2η μέτρηση σε σχέση με την 1η 

μέτρηση (α' μεταβολή), στην 3η μέτρηση σε σχέση με τη 2η μέτρηση (β' μεταβολή) και 

στην 3η μέτρηση σε σχέση με την 1η μέτρηση (γ' μεταβολή).

Ομάδες 1η-2η μέτρηση 

(α' μεταβολή)

2η-3η μέτρηση 

(β' μεταβολή)

1η -3η μέτρηση 

(γ' μεταβολή)

Ν

Άτομα με ΟΑ -3.1 (3.21 -2.82 10

Άτομα με ΡΑ -2.9 -0.6 -3.52 10

Υγιή άτομα -1.1 -0.6 -1.7 10

F 8.60*
*ρ< 05, **ρ< 01 ***ρ<.001

'στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της α και β' μεταβολής (ρ<0.05) 

"στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της β' και γ' μεταβολής (ρ<0.05) 

"στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της α' και γ' μεταβολής (ρ<0.05) 

4στατιστικά σημαντική διαφορά με την «ομάδα υγιών ατόμων» (ρ<0.05) 

5στατιστικά σημαντική διαφορά με την «ομάδα ατόμων με ΡΑ» (ρ<0.05)
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Μεταβολή της αίσθησης του πόνου στους πρόσθιους μηριαίους

Ομάδα
- Άτομα με ΟΑ
- Άτομα με ΡΑ 

Υγιή άτομα

Σχήμα 4.6. Γράφημα της μέσης μεταβολής της αίσθησης του πόνου στους πρόσθιους 

μηριαίους μύες για τις τρεις ομάδες στη 2η μέτρηση σε σχέση με την 1η 

μέτρηση, στην 3η μέτρηση σε σχέση με τη 2η μέτρηση και στην 3η μέτρηση 

σε σχέση με την 1η μέτρηση.

Υποκειμενική αντίληψη της αίσθησης του πόνου στους οπίσθιους μηριαίους: 

Χρησιμοποιήθηκε ανάλυση συνδιακύμανσης για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις (repeated 

measures ANCOVA) ως προς δύο παράγοντες, εκ των οποίων μόνο ο ένας ήταν 

επαναλαμβανόμενος, χρησιμοποιώντας ως ανεξάρτητη τη μεταβλητή «ομάδα» («άτομα με 

ΟΑ», «άτομα με ΡΑ», «υγιή άτομα»), ως επαναλαμβανόμενο τον παράγοντα «μέτρηση», 

που αντιστοιχούσε στις τιμές μεταβολής της αίσθησης του πόνου στους πρόσθιους 

μηριαίους στη 2η μέτρηση (αμέσως μετά την εξάσκηση) σε σχέση με την 1η μέτρηση (πριν 

την εξάσκηση), στην 3η μέτρηση (24 ώρες μετά την εξάσκηση) σε σχέση με τη 2η, και 

στην 3η μέτρηση σε σχέση με την 1η. Ως συμμεταβλητή ορίστηκε η μεταβλητή «αίσθηση 

του πόνου στους οπίσθιους μηριαίους στην 1η μέτρηση» (πριν την εξάσκηση) και ως
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εξαρτημένη μεταβλητή η «μεταβολή της αίσθησης του πόνου» στους οπίσθιους μηριαίους 

σε κάθε μέτρηση σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.

Η συγκεκριμένη ανάλυση χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να ελεγχθεί η υπόθεση 

εάν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών ομάδων («άτομα με 

ΟΑ», «άτομα με ΡΑ», «υγιή άτομα») ως προς τη μεταβολή της αίσθησης του πόνου στους 

οπίσθιους μηριαίους σε κάθε μέτρηση σε σχέση με την προηγούμενη, εφ’ όσον οι 

μεταβολές των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής έχουν προσαρμοσθεί για υπάρχουσες 

διαφορές που συνδέονται με την 1η μέτρηση (πριν την εξάσκηση) (9η μηδενική υπόθεση). 

Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις της αίσθησης του πόνου στους οπίσθιους 

μηριαίους στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη μέτρηση πριν τη ρύθμιση της συμμεταβλητής 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.12.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι η συμμεταβλητή ρύθμιζε στατιστικά 

σημαντικά την εξαρτημένη μεταβλητή, F (1,26)=11.1, ρ<.01. Η σχέση μεταξύ της 

συμμεταβλητής και της εξαρτημένης μεταβλητής ήταν ισχυρή, η2=.29. Μετά τη ρύθμιση 

της συμμεταβλητής δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των τριών 

ομάδων («άτομα με ΟΑ», «άτομα με ΡΑ», «υγιή άτομα») στη μεταβολή των τιμών της 

αίσθησης του πόνου στους οπίσθιους μηριαίους στις τρεις μετρήσεις (πριν την εξάσκηση, 

αμέσως μετά την εξάσκηση, 24 ώρες μετά την εξάσκηση) F(2,26)=1.6, ρ>.05. Επίσης, 

βρέθηκε στατιστικά σημαντική κύρια επίδραση του παράγοντα «μέτρηση» F(2,25)=36.9, 

ρ<.001, κάτι που σημαίνει ότι η μεταβολή της αίσθησης του πόνου των τριών ομάδων 

διαφοροποιήθηκε στατιστικά σημαντικά από μέτρηση σε μέτρηση. Τέλος, διαπιστώθηκε 

στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων «ομάδα» και «μέτρηση» 

F(4,50)=9.60, ρ<.05. Δηλαδή, οι τρεις ομάδες παρουσίασαν διαφορετική εξέλιξη στη 

μεταβολή των τιμών από μέτρηση σε μέτρηση όσον αφορά στην υποκειμενική αντίληψη 

της αίσθησης του πόνου στους οπίσθιους μηριαίους μύες.

Το τεστ πολλαπλών συγκρίσεων Sidak χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση της 

αλληλεπίδρασης για κάθε μία βαθμίδα του παράγοντα «ομάδα» («άτομα με ΟΑ», «άτομα 

με ΡΑ», «υγιή άτομα»). Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση του παράγοντα 

«μέτρηση» στις ομάδες «άτομα με ΟΑ»: F(2,25)=21.27, ρ<.001, και «άτομα με ΡΑ»: 

F(2,25)=10.17, ρ<01, όχι όμως και στην ομάδα «υγιή άτομα»: F(2,25)=1.89, ρ>.05. Από 

τα αποτελέσματα του ίδιου τεστ (Sidak) βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

της 2ης μεταβολής της αίσθησης του μυϊκού πόνου (μεταβολή των τιμών στην 3η μέτρηση 

σε σχέση με την 1η μέτρηση) και της 1ης μεταβολής της αίσθησης του μυϊκού πόνου 

(μεταβολή των τιμών στη 2η μέτρηση σε σχέση με την 1η μέτρηση), καθώς και μεταξύ της
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2ns μεταβολής (μεταβολή των τιμών στην 3η μέτρηση σε σχέση με την 1η μέτρηση) και της 

3ης μεταβολής (μεταβολή των τιμών της 3ης μέτρησης σε σχέση με την 1η μέτρηση), ενώ 

δεν διαπιστώθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ 1ης και 3ης μεταβολής της αίσθησης του 

μυϊκού πόνου για την ομάδα «άτομα με ΟΑ». Η ομάδα «άτομα με ΡΑ» παρουσίασε 

στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο μεταξύ της 2ης και της 3ης μεταβολής μυϊκού πόνου, 

ενώ η ομάδα υγιών ατόμων δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ 

των μεταβολών της αίσθησης του μυϊκού πόνου.

Οι ρυθμισμένοι μέσοι όροι δείχνουν ότι η μεταβολή των τιμών της αίσθησης του 

πόνου της οπίσθιους μηριαίους της 2ης μέτρησης σε σχέση με την 1η μέτρηση, της και της 

3ns μέτρησης σε σχέση με την 1η, σε της της ομάδες («άτομα με ΟΑ», «άτομα με ΡΑ», 

«υγιή άτομα») ήταν αρνητική, δηλαδή η υποκειμενική αντίληψη της αίσθησης του πόνου 

σε της της ομάδες αυξήθηκε από την 1η στη 2η μέτρηση, της και από την 1η στην 3η 

μέτρηση. Της, η μεταβολή των τιμών της αίσθησης του πόνου της 3ης μέτρησης σε σχέση 

με τη 2η μέτρηση της ομάδες «άτομα με ΟΑ» και «Άτομα με ΡΑ» ήταν αρνητική, ενώ 

στην ομάδα «Υγιή άτομα» ήταν θετική, δηλαδή η αίσθηση του πόνου των οπισθίων 

μηριαίων μυών της ασθενείς με ΟΑ και ΡΑ αυξήθηκε από τη 2η στη 3η μέτρηση, ενώ της 

υγιείς μειώθηκε (Πίνακας 4.13, Σχήμα 4.7).

Πίνακας 4.12. Μέσοι όροι ± τυπικές αποκλίσεις (M±SD) της υποκειμενικής αντίληψης 

της αίσθησης του πόνου της οπίσθιους μηριαίους μύες για της τρεις ομάδες στην πρώτη, 

δεύτερη και τρίτη μέτρηση πριν τη ρύθμιση της συμμεταβλητής.

Ομάδες 1η μέτρηση 2η μέτρηση 3η μέτρηση

Άτομα με ΟΑ 2.9(±2.1) 5.5(±2.4) 5.5(±2.8)

Άτομα με ΡΑ 4.9(±3.3) 5.7(±2.1) 6.4(±2.7)

Υγιή άτομα 0.0(±0.0) 2.2(±0.6) 2.5(±0.9)
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Πίνακας 4.13. Ρυθμισμένοι μέσοι όροι (Μ) της μεταβολής της αίσθησης του πόνου στους 

οπίσθιους μηριαίους μύες για τις τρεις ομάδες στη 2η μέτρηση σε σχέση με την 1η μέτρηση 

(α μεταβολή), στην 3η μέτρηση σε σχέση με τη 2η μέτρηση (β' μεταβολή) και στην 3η 

μέτρηση σε σχέση με την 1η μέτρηση (γ' μεταβολή).

Ομάδες 1 η-2η μέτρηση 

(α' μεταβολή)

2η-3η μέτρηση 

(β' μεταβολή)

1η -3η μέτρηση 

(γ' μεταβολή)

Ν

Άτομα με ΟΑ -2.7 -0.11 -2.82 10

Άτομα με ΡΑ -1.9 -1.1 -3.02 10

Υγιή άτομα -1.0 0.1 -0.9 10

F 9.60*

*ρ<05, **ρ<01 ***ρ<001

‘στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της α' και β' μεταβολής (ρ<0.05) 

2στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της β' και γ' μεταβολής (ρ<0.05) 

’στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της α' και γ' μεταβολής (ρ<0.05) 

4στατιστικά σημαντική διαφορά με την «ομάδα υγιών ατόμων» (ρ<0.05) 

’στατιστικά σημαντική διαφορά με την «ομάδα ατόμων με ΡΑ» (ρ<0.05)

Μεταβολή της αίσθησης του πόνου στους οπίσθιους μηριαίους

Ομάδα
- Άτομα με ΟΑ
- Άτομα με ΡΑ 

Υγιή άτομα

Σχήμα 4.7. Γράφημα της μέσης μεταβολής της αίσθησης του πόνου στους οπίσθιους 

μηριαίους μύες για τις τρεις ομάδες στη 2η μέτρηση σε σχέση με την 1η 

μέτρηση, στην 3η μέτρηση σε σχέση με τη 2η μέτρηση και στην 3η μέτρηση 

σε σχέση με την 1η μέτρηση.
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Συγκέντρωση της κρεατινικής κινάσης: Χρησιμοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης 

επαναλαμβανόμενων μετρήσεων (repeated measures ANOVA, 3x3) ως προς δύο 

παράγοντες, εκ των οποίων μόνο ο ένας ήταν επαναλαμβανόμενος, με εξαρτημένη 

μεταβλητή τη «συγκέντρωση κρεατινικής κινάσης», ανεξάρτητη μεταβλητή την «ομάδα» 

(«άτομα με ΟΑ», «άτομα με ΡΑ», «υγιή άτομα») και επαναλαμβανόμενο παράγοντα τον 

παράγοντα «μέτρηση», που αντιστοιχούσε στις τρεις αξιολογήσεις που έγιναν στις τρεις 

διαφορετικές χρονικές στιγμές («1η μέτρηση», πριν την εξάσκηση, «2η μέτρηση», αμέσως 

μετά την εξάσκηση και «3η μέτρηση», 24 ώρες μετά την εξάσκηση).

Η συγκεκριμένη ανάλυση χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να ελεγχθεί:

α. αν στο σύνολο του δείγματος υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

των μετρήσεων όσον αφορά στη συγκέντρωση κρεατινικής κινάσης (κύρια 

επίδραση του παράγοντα «μέτρηση»),

β. αν στο σύνολο των μετρήσεων υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

των πειραματικών ομάδων όσον αφορά στη συγκέντρωση κρεατινικής κινάσης 

(κύρια επίδραση του παράγοντα «ομάδα») και

γ. αν οι τρεις πειραματικές ομάδες παρουσιάζουν μεταξύ τους διαφορετική 

εξέλιξη ως προς την συγκέντρωση κρεατινικής κινάσης από μέτρηση σε μέτρηση 

(αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων «ομάδα» και «μέτρηση») (10η 

μηδενική υπόθεση).

Το τεστ ομογένειας του πίνακα συνδιακύμανσης ήταν στατιστικώς σημαντικό, 

Mauchly’s W= 1.0, ρ< .001, οπότε παρακάτω περιγράφονται αποτελέσματα από 

πολυμεταβλητές αναλύσεις (multivariate statistics).

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική) 

αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων «ομάδα» και «μέτρηση», Wilks’ Lambda = .98, 

F(4,52) = .10, ρ> .05. Δηλαδή, οι τρεις ομάδες παρουσίαζαν το ίδιο πρότυπο εξέλιξης από 

μέτρηση σε μέτρηση όσον αφορά στη συγκέντρωση της κρεατινικής κινάσης (τεστ 

παραλληλισμού). Ωστόσο, διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική κύρια επίδραση του 

παράγοντα «μέτρηση», Wilks’ Lambda = .69, F(2,26) = 5.89, ρ< .01, κάτι που σημαίνει 

ότι η συγκέντρωση της κρεατινικής κινάσης των τριών ομάδων διαφοροποιήθηκε 

στατιστικά σημαντικά μεταξύ των τριών μετρήσεων (τεστ της οριζοντιότητας). Τέλος, 

διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική κύρια επίδραση του παράγοντα 

«ομάδα», F(2,27)=1.15, ρ>.05, συμπεραίνοντας ότι δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των τριών πειραματικών ομάδων (τεστ των επιπέδων) ως προς τις τιμές
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συγκέντρωσης της κρεατινικής κινάσης στο σύνολο των τριών μετρήσεων (Πίνακας 4.14, 

Σχήμα 4.8).

Πίνακας 4.14. Μέσοι όροι ± τυπικές αποκλίσεις (M±SD), τιμή F και το επίπεδο 

σημαντικότητας της συγκέντρωσης της κρεατινικής κινάσης για τις τρεις ομάδες στην 

πρώτη, δεύτερη και τρίτη μέτρηση.

1η μέτρηση 2'1 μέτρηση 3η μέτρηση

Άτομα με ΟΑ 114.6±34.3 124.4±31.9' 141.2±45.92,3

Άτομα με ΡΑ 132.7±55.5 147.2±71.8' 171.2±106.82,3

Υγιή άτομα 95.4±32.1 113.3±41.9' 139.9±62.12’3

F 0.10

'στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της 1ης και 2ης μέτρησης (ρ<0.05) 

2στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της 2ης και 3ης μέτρησης (ρ<0.05) 

’στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της 1ης και 3ης μέτρησης (ρ<0.05) 

4στατιστικά σημαντική διαφορά με την «ομάδα υγιών ατόμων» (ρ<0.05)

5 στατιστικά σημαντική διαφορά με την «ομάδα ατόμων με ΡΑ» (ρ<0.05)
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Κρεατινική κινάση

Ομάδες
Οστεοαρθίτιδα
Ρευματοειδής
αρθρίτιδα
Υγιείς

Σχήμα 4.8. Γράφημα της μέσης συγκέντρωσης της κρεατινικής κινάσης για τις τρεις 

ομάδες στην πρώτη μέτρηση (πριν την εξάσκηση), δεύτερη μέτρηση (αμέσως 

μετά την εξάσκηση) και τρίτη μέτρηση (24 ώρες μετά την εξάσκηση).

Εύρος κίνησης της άρθρωσης του γύνατος: Χρησιμοποιήθηκε ανάλυση

συνδιακύμανσης για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις (repeated measures ANCOVA) ως 

προς δύο παράγοντες, εκ των οποίων μόνο ο ένας ήταν επαναλαμβανόμενος, 

χρησιμοποιώντας ως ανεξάρτητη τη μεταβλητή «ομάδα» («άτομα με ΟΑ», «άτομα με 

ΡΑ», «υγιή άτομα»), ως επαναλαμβανόμενο τον παράγοντα «μέτρηση», που 

αντιστοιχούσε στις τιμές μεταβολής του εύρους κίνησης της άρθρωσης του γόνατος στη 2η 

μέτρηση (αμέσως μετά την εξάσκηση) σε σχέση με την 1η μέτρηση (πριν την εξάσκηση), 

στην 3η μέτρηση (24 ώρες μετά την εξάσκηση) σε σχέση με τη 2η, και στην 3η μέτρηση σε 

σχέση με την 1η. Ως συμμεταβλητή ορίστηκε η μεταβλητή «εύρος κίνησης στην 1η 

μέτρηση» (πριν την εξάσκηση) και ως εξαρτημένη μεταβλητή η «μεταβολή του εύρους 

κίνησης» της άρθρωσης του γόνατος σε κάθε μέτρηση σε σχέση με την προηγούμενη.
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Η συγκεκριμένη ανάλυση χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να ελεγχθεί η υπόθεση 

εάν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών ομάδων («άτομα με 

ΟΑ», «άτομα με ΡΑ», «υγιή άτομα») ως προς τη μεταβολή του εύρους κίνησης σε κάθε 

μέτρηση σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, εφ’ όσον οι μεταβολές των τιμών της 

εξαρτημένης μεταβλητής έχουν προσαρμοσθεί για υπάρχουσες διαφορές που συνδέονται 

με την 1η μέτρηση (πριν την εξάσκηση) (11η μηδενική υπόθεση). Οι μέσοι όροι και οι 

τυπικές αποκλίσεις του εύρους κίνησης της άρθρωσης του γόνατος στην πρώτη, δεύτερη 

και τρίτη μέτρηση πριν τη ρύθμιση της συμμεταβλητής παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.15.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι η συμμεταβλητή ρύθμιζε στατιστικά 

σημαντικά την εξαρτημένη μεταβλητή, F (1,26)=4.45, ρ<.05. Η σχέση μεταξύ της 

συμμεταβλητής και της εξαρτημένης μεταβλητής ήταν ισχυρή, η2=.15. Μετά τη ρύθμιση 

της συμμεταβλητής δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των τριών 

ομάδων («άτομα με ΟΑ», «άτομα με ΡΑ», «υγιή άτομα») στη μεταβολή των τιμών του 

εύρους κίνησης της άρθρωσης του γόνατος από μέτρηση σε μέτρηση F(2,26)=.51, ρ>.05. 

Επίσης, δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική κύρια επίδραση του παράγοντα «μέτρηση 

F(2,52)=1.97, ρ>.05, κάτι που σημαίνει ότι η μεταβολή του εύρους κίνησης της άρθρωσης 

του γόνατος των τριών ομάδων δεν διαφοροποιήθηκε στατιστικά σημαντικά από μέτρηση 

σε μέτρηση. Επιπλέον, δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ 

των παραγόντων «ομάδα» και «μέτρηση» F(4,52)=2.71, ρ>.05. Δηλαδή, οι τρεις ομάδες 

παρουσίασαν το ίδιο πρότυπο εξέλιξης στη μεταβολή των τιμών από μέτρηση σε μέτρηση 

όσον αφορά στο εύρος κίνησης της άρθρωσης του γόνατος.

Οι ρυθμισμένοι μέσοι όροι δείχνουν ότι η μεταβολή των τιμών του εύρους κίνησης 

της άρθρωσης του γόνατος της 2ης μέτρησης σε σχέση με την 1η μέτρηση στις ομάδες 

«άτομα με ΟΑ» και «άτομα με ΡΑ» ήταν αρνητική, ενώ αντίστοιχα στην ομάδα «υγιή 

άτομα» ήταν θετική, δηλαδή το εύρος κίνησης της άρθρωσης του γόνατος στις δύο ομάδες 

ασθενών αυξήθηκε από την 1η στη 2η μέτρηση, ενώ στην ομάδα υγιών ατόμων μειώθηκε. 

Αντιθέτως, η μεταβολή των τιμών του εύρους κίνησης της άρθρωσης του γόνατος της 3ης 

μέτρησης σε σχέση με τη 2η μέτρηση στις ομάδες «άτομα με ΟΑ» και «άτομα με ΡΑ» 

ήταν θετική, ενώ αντίστοιχα στην ομάδα «υγιή άτομα» ήταν αρνητική, δηλαδή το εύρος 

κίνησης της άρθρωσης του γόνατος στις δύο ομάδες ασθενών μειώθηκε από τη 2η στη 3η 

μέτρηση, ενώ στην ομάδα υγιών ατόμων αυξήθηκε. Τέλος, η μεταβολή των τιμών του 

εύρους κίνησης της άρθρωσης του γόνατος της 3ης μέτρησης σε σχέση με την 1η μέτρηση 

στις ομάδες «άτομα με ΟΑ» και «άτομα με ΡΑ» ήταν αρνητική, ενώ αντίστοιχα στην 

ομάδα «υγιή άτομα» ήταν θετική, δηλαδή το εύρος κίνησης της άρθρωσης του γόνατος
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στις δύο ομάδες ασθενών αυξήθηκε από την 1η στην 3η μέτρηση, ενώ στην ομάδα υγιών 

ατόμων μειώθηκε. (Πίνακας 4.16, Σχήμα 4.9).

Πίνακας 4.15. Μέσοι όροι ± τυπικές αποκλίσεις (M±SD) του εύρους κίνησης της 

άρθρωσης του γόνατος για τις τρεις ομάδες στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη μέτρηση πριν 

τη ρύθμιση της συμμεταβλητής.

Ομάδες 1η μέτρηση 2η μέτρηση 3η μέτρηση

Άτομα με ΟΑ 95.8±13.4 98.7±12.4 97.4±11.6

Άτομα με PA 76.U22.2 78.2±24.4 79.1±20.6

Υγιή άτομα 102.0±6.2 98.8±10.3 100.5±6.9

Πίνακας 4.16. Ρυθμισμένοι μέσοι όροι (Μ) της μεταβολής του εύρους κίνησης της 

άρθρωσης του γόνατος για τις τρεις ομάδες στη 2η μέτρηση σε σχέση με την 1η μέτρηση 

(α' μεταβολή), στην 3η μέτρηση σε σχέση με τη 2η μέτρηση (β' μεταβολή) και στην 3η 

μέτρηση σε σχέση με την Γ1 μέτρηση (α' μεταβολή).

Ομάδες Γ1-!'1 μέτρηση 

(α' μεταβολή)

2η-3'' μέτρηση 

(β' μεταβολή)

1η -3η μέτρηση 

(γ' μεταβολή)

Ν

Άτομα με ΟΑ -2.8 0.6 -2.2 10

Άτομα με ΡΑ -2.4 1.4 -0.9 10

Υγιή άτομα 3.4 -3.3 0.1 10

F 2.71
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Μεταβολή του εύρους κίνησης της άρθρωσης του γόνατος

Ομάδα
- Άτομα με ΟΑ
- Άτομα με ΡΑ 

Υγιή άτομα

Σχήμα 4.9. Γράφημα της μέσης μεταβολής του εύρους κίνησης της άρθρωσης του γόνατος 

για τις τρεις ομάδες στη 2’1 μέτρηση σε σχέση με την 1η μέτρηση, στην 3η 

μέτρηση σε σχέση με τη 2η μέτρηση και στην 3η μέτρηση σε σχέση με την 1η 

μέτρηση.

Περιφέρεια μηρού: Χρησιμοποιήθηκε ανάλυση συνδιακύμανσης για

επαναλαμβανόμενες μετρήσεις (repeated measures ANCOVA) ως προς δύο παράγοντες, 

εκ των οποίων μόνο ο ένας ήταν επαναλαμβανόμενος, χρησιμοποιώντας ως ανεξάρτητη τη 

μεταβλητή «ομάδα» («άτομα με ΟΑ», «άτομα με ΡΑ», «υγιή άτομα»), ως 

επαναλαμβανόμενο τον παράγοντα «μέτρηση», που αντιστοιχούσε στις τιμές μεταβολής 

της περιφέρειας του μηρού στη 2η μέτρηση (αμέσως μετά την εξάσκηση) σε σχέση με την 

1η μέτρηση (πριν την εξάσκηση), στην 3η μέτρηση (24 ώρες μετά την εξάσκηση) σε σχέση 

με τη 2η, και στην 3η μέτρηση σε σχέση με την 1η. Ως συμμεταβλητή ορίστηκε η 

μεταβλητή «περιφέρεια μηρού στην 1η μέτρηση» (πριν την εξάσκηση) και ως εξαρτημένη 

μεταβλητή η «περιφέρεια μηρού» σε κάθε μέτρηση σε σχέση με την προηγούμενη.

Η συγκεκριμένη ανάλυση χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να ελεγχθεί η υπόθεση 

εάν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών ομάδων («άτομα με
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ΟΑ», «άτομα με ΡΑ», «υγιή άτομα») ως προς τη μεταβολή περιφέρειας μηρού σε κάθε 

μέτρηση σε σχέση με την προηγούμενη, εφ’ όσον οι μεταβολές των τιμών της 

εξαρτημένης μεταβλητής έχουν προσαρμοσθεί για υπάρχουσες διαφορές που συνδέονται 

με την 1η μέτρηση (πριν την εξάσκηση) (12η μηδενική υπόθεση). Οι μέσοι όροι και οι 

τυπικές αποκλίσεις της περιφέρειας μηρού στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη μέτρηση πριν τη 

ρύθμιση της συμμεταβλητής παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.17.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι η συμμεταβλητή δεν ρύθμιζε στατιστικά 

σημαντικά την εξαρτημένη μεταβλητή, F(l,26)=0.0, ρ>.05. Δεν υπήρχε σχέση μεταξύ της 

συμμεταβλητής και της εξαρτημένης μεταβλητής, η2=.00. Μετά τη ρύθμιση της 

συμμεταβλητής δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των τριών 

ομάδων («άτομα με ΟΑ», «άτομα με ΡΑ», «υγιή άτομα») στη μεταβολή της περιφέρειας 

μηρού στις τρεις μετρήσεις (πριν την εξάσκηση, αμέσως μετά την εξάσκηση, 24 ώρες μετά 

την εξάσκηση) F(2,26)=0.03, ρ>.05. Επίσης, δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική κύρια 

επίδραση του παράγοντα «μέτρηση» F(2,25)=0.40, ρ>.05, κάτι που σημαίνει ότι η 

μεταβολή της περιφέρειας μηρού των τριών ομάδων δεν διαφοροποιήθηκε στατιστικά 

σημαντικά από μέτρηση σε μέτρηση. Τέλος, δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική 

αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων «ομάδα» και «μέτρηση» F(4,50)=l.26, ρ>.05. 

Δηλαδή, οι τρεις ομάδες παρουσίασαν το ίδιο πρότυπο εξέλιξης στη μεταβολή των τιμών 

σε κάθε μέτρηση σε σχέση με την προηγούμενη όσον αφορά στην περιφέρεια του μηρού 

(Πίνακας 4.18, Σχήμα 4.10).

Πίνακας 4.17. Μέσοι όροι ± τυπικές αποκλίσεις (M±SD) της περιφέρειας μηρού για τις 

τρεις ομάδες στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη μέτρηση πριν τη ρύθμιση της συμμεταβλητής.

Ομάδες 1η μέτρηση 2η μέτρηση 3η μέτρηση

Άτομα με ΟΑ 

Άτομα με ΡΑ 

Υγιή άτομα

57.2(±6.5)

55.4(±7.3)

48.6(±5.4)

57.4(±6.7)

56.3(±7.3)

48.6(±4.9)

57.2(±6.7)

55.5(±7.3)

48.6(±5.4)
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Πίνακας 4.18. Ρυθμισμένοι μέσοι όροι (Μ) της μεταβολής της περιφέρειας μηρού για τις 

τρεις ομάδες στη 2η μέτρηση σε σχέση με την 1η μέτρηση (α' μεταβολή), στην 3η μέτρηση 

σε σχέση με τη 2η μέτρηση (β' μεταβολή) και στην 3η μέτρηση σε σχέση με την 1η 

μέτρηση (γ' μεταβολή).

Ομάδες 1η-2η μέτρηση 

(α' μεταβολή)

2η-3η μέτρηση 

(β' μεταβολή)

1η -3'1 μέτρηση 

(γ' μεταβολή)

Ν

Άτομα με ΟΑ -2.6 0.2 -0.05 10

Άτομα με ΡΑ -0.9 0.8 -0.1 10

Υγιή άτομα 0.09 -0.1 -0.002 10

F 1.26

Μεταβολή της περιφέρειας μηρού

Ομάδα
- Ατομα με ΟΑ
- Άτομα με ΡΑ 

Υγιή άτομα

Σχήμα 4.10. Γράφημα της μέσης μεταβολής της περιφέρειας μηρού για τις τρεις ομάδες

στη 2η μέτρηση σε σχέση με την 1η μέτρηση, στην 3η μέτρηση σε σχέση με τη

2η μέτρηση και στην 3η μέτρηση σε σχέση με την 1η μέτρηση.
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Δύναμη των εκτεινόντων μυών του γόνατος στις 150°/δευτ: Χρησιμοποιήθηκε 

ανάλυση συνδιακύμανσης για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις (repeated measures 

AN CO V Α) ως προς δύο παράγοντες, εκ των οποίων μόνο ο ένας ήταν 

επαναλαμβανόμενος, χρησιμοποιώντας ως ανεξάρτητη τη μεταβλητή «ομάδα» («άτομα με 

ΟΑ», «άτομα με ΡΑ», «υγιή άτομα»), ως επαναλαμβανόμενο τον παράγοντα «μέτρηση», 

που αντιστοιχούσε στις τιμές μεταβολής της αίσθησης του πόνου στη δύναμη των 

εκτεινόντων στις 150°/ δευτ. στη 2η μέτρηση (αμέσως μετά την εξάσκηση) σε σχέση με 

την 1η μέτρηση (πριν την εξάσκηση), στην 3η μέτρηση (24 ώρες μετά την εξάσκηση) σε 

σχέση με τη 2η, και στην 3η μέτρηση σε σχέση με την 1η. Ως συμμεταβλητή ορίστηκε η 

μεταβλητή «μεγίστη ροπή των εκτεινόντων μυών του γόνατος στην 1η μέτρηση» (πριν την 

εξάσκηση) και ως εξαρτημένη μεταβλητή η «μεταβολή της μέγιστης ροπής των 

εκτεινόντων μυών του γόνατος» σε κάθε μέτρηση σε σχέση με την προηγούμενη.

Η συγκεκριμένη ανάλυση χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να ελεγχθεί η υπόθεση 

εάν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών ομάδων («άτομα με 

ΟΑ», «άτομα με ΡΑ», «υγιή άτομα») ως προς τη μέγιστη ροπή των εκτεινόντων μυών του 

γόνατος από μέτρηση σε μέτρηση, εφ’ όσον οι μεταβολές των τιμών της εξαρτημένης 

μεταβλητής έχουν προσαρμοσθεί για υπάρχουσες διαφορές που συνδέονται με την 1η 

μέτρηση (πριν την εξάσκηση) (13η μηδενική υπόθεση). Οι μέσοι όροι και οι τυπικές 

αποκλίσεις της μέγιστης ροπής των εκτεινόντων μυών του γόνατος στην πρώτη, δεύτερη 

και τρίτη μέτρηση πριν τη ρύθμιση της συμμεταβλητής παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.19.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι η συμμεταβλητή δεν ρύθμιζε στατιστικά 

σημαντικά την εξαρτημένη μεταβλητή, F(l,26)=0.07, ρ>.05. Δεν υπήρχε σχέση μεταξύ της 

συμμεταβλητής και της εξαρτημένης μεταβλητής, η2=.003. Μετά τη ρύθμιση της 

συμμεταβλητής δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των τριών 

ομάδων («άτομα με ΟΑ», «άτομα με ΡΑ», «υγιή άτομα») στη μεταβολή της μέγιστης 

ροπής των εκτεινόντων μυών του γόνατος στις 150°/δευτ. στις τρεις μετρήσεις (πριν την 

εξάσκηση, αμέσως μετά την εξάσκηση, 24 ώρες μετά την εξάσκηση) F(2,26)=0.37, ρ>.05. 

Επίσης, δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική κύρια επίδραση του παράγοντα «μέτρηση» 

F(2,25)=0.33, ρ>.05, κάτι που σημαίνει ότι η μεταβολή της μέγιστης ροπής των 

εκτεινόντων μυών του γόνατος στις 150°/δευτ. των τριών ομάδων δεν διαφοροποιήθηκε 

στατιστικά σημαντικά από μέτρηση σε μέτρηση. Τέλος, δεν διαπιστώθηκε στατιστικά 

σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων «ομάδα» και «μέτρηση» 

F(4,50)=0.74, ρ>.05. Δηλαδή, οι τρεις ομάδες παρουσίασαν το ίδιο πρότυπο εξέλιξης στη
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μεταβολή των τιμών από μέτρηση σε μέτρηση όσον αφορά στη μέγιστη ροπή των 

εκτεινόντων μυών του γόνατος στις 150°/δευτ. (Πίνακας 4.20, Σχήμα 4.11).

Πίνακας 4.19. Μέσοι όροι ± τυπικές αποκλίσεις (M±SD) της μέγιστης ροπής των 

εκτεινόντων μυών του γόνατος στις 150°/δευτ. για τις τρεις ομάδες στην πρώτη, δεύτερη 

και τρίτη μέτρηση πριν τη ρύθμιση της συμμεταβλητής.

Ομάδες 1η μέτρηση 2η μέτρηση 3η μέτρηση

Άτομα με ΟΑ 36.5(±16.8) 30.1 (±17.4) 33.4(±23.6)

Άτομα με ΡΑ 31.49(±12.8) 27.9(±10.8) 26.6(±14.2)

Υγιή άτομα 56.3(±9.7) 47.3(±8.1) 57.3(±9.9)

Πίνακας 4.20. Ρυθμισμένοι μέσοι όροι (Μ) της μεταβολής της μέγιστης ροπής των 

εκτεινόντων μυών του γόνατος στις 150°/δευτ. για τις τρεις ομάδες στη 2'1 μέτρηση σε 

σχέση με την 1η μέτρηση (α' μεταβολή), στην 3η μέτρηση σε σχέση με τη 2η μέτρηση (β' 

μεταβολή) και στην 3η μέτρηση σε σχέση με την 1η μέτρηση (γ' μεταβολή).

Ομάδες 1η-2η μέτρηση 

(α' μεταβολή)

2η-3η μέτρηση 

(β' μεταβολή)

1η -31' μέτρηση 

(γ' μεταβολή)

Ν

Άτομα με ΟΑ 6.8 -3.9 2.9 10

Άτομα με ΡΑ 4.6 -0.2 4.4 10

Υγιή άτομα 7.4 -7.8 -0.5 10

F 0.74
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Μεταβολή της μεγίστης ροπής των εκτεινόντων μυών του 
γόνατος στις 150μοίρες/δευτ.

Ομάδα
--------Άτομα με ΟΑ
--------Άτομα με ΡΑ

Υγιή άτομα

Σχήμα 4.11. Γράφημα της μέσης μεταβολής της μέγιστης ροπής των εκτεινόντων μυών 

του γόνατος στις 150°/δευτ. για τις τρεις ομάδες στη 2η μέτρηση σε σχέση με 

την 1η μέτρηση, στην 3η μέτρηση σε σχέση με τη 2η μέτρηση και στην 3η 

μέτρηση σε σχέση με την 1η μέτρηση.

Δύναμη των καμπχήμων μυών του γόνατος στις 150°/δευτ: Χρησιμοποιήθηκε 

ανάλυση συνδιακύμανσης για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις (repeated measures 

ANCOVA) ως προς δύο παράγοντες, εκ των οποίων μόνο ο ένας ήταν 

επαναλαμβανόμενος, χρησιμοποιώντας ως ανεξάρτητη τη μεταβλητή «ομάδα» («άτομα με 

ΟΑ», «άτομα με ΡΑ», «υγιή άτομα»), ως επαναλαμβανόμενο τον παράγοντα «μέτρηση», 

που αντιστοιχούσε στις τιμές μεταβολής της δύναμης των καμπτήρων μυών του γόνατος 

στις 150°/δευτ. στη 2η μέτρηση (αμέσως μετά την εξάσκηση) σε σχέση με την 1η μέτρηση 

(πριν την εξάσκηση), στην 3η μέτρηση (24 ώρες μετά την εξάσκηση) σε σχέση με τη 2η, 

kui στην 3η μέτρηση σε σχέση με την 1η. Ως συμμεταβλητή ορίστηκε η μεταβλητή 

«μέγιστη ροπή των καμπτήρων μυών του γόνατος στην 1η μέτρηση» (πριν την εξάσκηση) 

kui ως εξαρτημένη μεταβλητή η «μεταβολή της μέγιστης ροπής των καμπτήρων μυών του 

γόνατος» σε κάθε μέτρηση σε σχέση με την προηγούμενη.
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Η συγκεκριμένη ανάλυση χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να ελεγχθεί η υπόθεση 

εάν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών ομάδων («άτομα με 

ΟΑ», «άτομα με ΡΑ», «υγιή άτομα») ως προς τη μέγιστη ροπή των καμπτήρων μυών του 

γόνατος από μέτρηση σε μέτρηση, εφ’ όσον οι μεταβολές των τιμών της εξαρτημένης 

μεταβλητής έχουν προσαρμοσθεί για υπάρχουσες διαφορές που συνδέονται με την 1η 

μέτρηση (πριν την εξάσκηση) (14η μηδενική υπόθεση). Οι μέσοι όροι και οι τυπικές 

αποκλίσεις της μέγιστης ροπής των καμπτήρων μυών του γόνατος στην πρώτη, δεύτερη 

και τρίτη μέτρηση πριν τη ρύθμιση της συμμεταβλητής παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.21.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι η συμμεταβλητή δεν ρύθμιζε στατιστικά 

σημαντικά την εξαρτημένη μεταβλητή, F(l,26)=3.9, ρ>.05, η2=. 13. Μετά τη ρύθμιση της 

συμμεταβλητής δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των τριών 

ομάδων («άτομα με ΟΑ», «άτομα με ΡΑ», «υγιή άτομα») στη μεταβολή της μέγιστης 

ροπής των καμπτήρων μυών του γόνατος στις 150°/δευτ. στις τρεις μετρήσεις (πριν την 

εξάσκηση, αμέσως μετά την εξάσκηση, 24 ώρες μετά την εξάσκηση) F(2,26)=0.69, ρ>.05. 

Επίσης, δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική κύρια επίδραση του παράγοντα «μέτρηση» 

F(2,25)=0.22, ρ>.05, κάτι που σημαίνει ότι η μεταβολή της μέγιστης ροπής των 

καμπτήρων μυών του γόνατος στις 1507δευτ. των τριών ομάδων δεν διαφοροποιήθηκε 

στατιστικά σημαντικά από μέτρηση σε μέτρηση. Τέλος, δεν διαπιστώθηκε στατιστικά 

σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων «ομάδα» και «μέτρηση» 

F(4,50)=0.75, ρ>.05. Δηλαδή, οι τρεις ομάδες παρουσίασαν το ίδιο πρότυπο εξέλιξης στη 

μεταβολή των τιμών σε κάθε μέτρηση σε σχέση με την προηγούμενη όσον αφορά στη 

μέγιστη ροπή των καμπτήρων μυών του γόνατος στις 150°/δευτ. (Πίνακας 4.22, Σχήμα 

4.12).

Πίνακας 4.21. Μέσοι όροι ± τυπικές αποκλίσεις (M±SD) της μέγιστης ροπής των 

καμπτήρων μυών του γόνατος στις 150°/δευτ. για τις τρεις ομάδες στην πρώτη, δεύτερη 

και τρίτη μέτρηση πριν τη ρύθμιση της συμμεταβλητής.

Ομάδες 1" μέτρηση 2η μέτρηση 3η μέτρηση

Άτομα με ΟΑ 30.4(±10.0) 24.6(±11.2) 27.3(±12.6)

Άτομα με ΡΑ 30.6(±14.3) 24.1 (±11.1) 24.3(±12.9)

Υγιή άτομα 46.2(±7.0) 37.6(±5.9) 35.1 (±4.9)
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Πίνακας 4.22. Ρυθμισμένοι μέσοι όροι (Μ) της μεταβολής της μέγιστης ροπής των 

καμπτήρων μυών του γόνατος στις 150°/δευτ. για τις τρεις ομάδες στη 2η μέτρηση σε 

σχέση με την 1η μέτρηση (α' μεταβολή), στην 3η μέτρηση σε σχέση με τη 2η μέτρηση (β' 

μεταβολή) και στην 3η μέτρηση σε σχέση με την 1η μέτρηση (γ' μεταβολή).

Ομάδες 1η-2η μέτρηση 

(α' μεταβολή)

2η-3η μέτρηση 

(β' μεταβολή)

1η -3η μέτρηση 

(γ' μεταβολή)

Ν

Άτομα με ΟΑ 7.2 -2.7 4.5 10

Άτομα με ΡΑ 7.9 -0.3 7.6 10

Υγιή άτομα 5.9 2.6 8.4 10

F 0.75

Μεταβολή της μεγίστης ροπής των εκτεινόντων μυών του 
γόνατος στις 150μοίρες/δευτ.

Ομάδα
- Ατομα με ΟΑ
- Άτομα με ΡΑ 

Υγιή άτομα

Σχήμα 4.12. Γράφημα της μέσης παραγωγής μέγιστης ισοκινητικής ροπής των καμπτήρων

μυών του γόνατος στις 150°/δευτ. για τις τρεις ομάδες στη 2η μέτρηση σε

σχέση με την 1η μέτρηση, στην 3η μέτρηση σε σχέση με τη 2η μέτρηση και

στην 3η μέτρηση σε σχέση με την 1η μέτρηση.
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Δύναμη των εκτεινόντων μυών του γόνατος στις 120°/δευτ: Χρησιμοποιήθηκε 

ανάλυση συνδιακύμανσης για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις (repeated measures 

ANCOVA) ως προς δύο παράγοντες, εκ των οποίων μόνο ο ένας ήταν 

επαναλαμβανόμενος, χρησιμοποιώντας ως ανεξάρτητη τη μεταβλητή «ομάδα» («άτομα με 

ΟΑ», «άτομα με ΡΑ», «υγιή άτομα»), ως επαναλαμβανόμενο τον παράγοντα «μέτρηση», 

που αντιστοιχούσε στις τιμές μεταβολής της δύναμης των εκτεινόντων μυών του γόνατος 

στις 120°/δευτ. στη 2η μέτρηση (αμέσως μετά την εξάσκηση) σε σχέση με την 1 η μέτρηση 

(πριν την εξάσκηση), στην 3η μέτρηση (24 ώρες μετά την εξάσκηση) σε σχέση με τη 2η, 

και στην 3η μέτρηση σε σχέση με την 1η. Ως συμμεταβλητή ορίστηκε η μεταβλητή 

«μεγίστη ροπή των εκτεινόντων μυών του γόνατος στην 1η μέτρηση» (πριν την εξάσκηση) 

και ως εξαρτημένη μεταβλητή τη «μεταβολή της μέγιστης ροπής των εκτεινόντων μυών 

του γόνατος» σε κάθε μέτρηση σε σχέση με την προηγούμενη.

Η συγκεκριμένη ανάλυση χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να ελεγχθεί η υπόθεση 

εάν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών ομάδων («άτομα με 

ΟΑ», «άτομα με ΡΑ», «υγιή άτομα») ως προς τη μεταβολή των τιμών της δύναμης των 

εκτεινόντων μυών του γόνατος στις 120°/δευτ. σε κάθε μέτρηση σε σχέση με την 

προηγούμενη, εφ’ όσον οι μεταβολές των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής έχουν 

προσαρμοσθεί για υπάρχουσες διαφορές που συνδέονται με την 1η μέτρηση (πριν την 

εξάσκηση) (15η μηδενική υπόθεση). Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις της μέγιστης 

ροπής των εκτεινόντων μυών του γόνατος στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη μέτρηση πριν τη 

ρύθμιση της συμμεταβλητής παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.23.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι η συμμεταβλητή δεν ρύθμιζε στατιστικά 

σημαντικά την εξαρτημένη μεταβλητή, F(l,26)=0.004, ρ>.05. Δεν υπήρχε σχέση μεταξύ 

της συμμεταβλητής και της εξαρτημένης μεταβλητής, η2=.000. Μετά τη ρύθμιση της 

συμμεταβλητής δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των τριών 

ομάδων («άτομα με ΟΑ», «άτομα με ΡΑ», «υγιή άτομα») στη μεταβολή της μέγιστης 

ροπής των εκτεινόντων μυών του γόνατος στις 120°/δευτ. στις τρεις μετρήσεις (πριν την 

εξάσκηση, αμέσως μετά την εξάσκηση, 24 ώρες μετά την εξάσκηση) F(2,26)=0.88, ρ>.05. 

Επίσης, δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική κύρια επίδραση του παράγοντα «μέτρηση» 

F(2,25)=0.77, ρ>.05, κάτι που σημαίνει ότι η μεταβολή της μέγιστης ροπής των 

εκτεινόντων μυών του γόνατος στις 120°/δευτ. των τριών ομάδων δεν διαφοροποιήθηκε 

στατιστικά σημαντικά από μέτρηση σε μέτρηση. Τέλος, δεν διαπιστώθηκε στατιστικά 

σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων «ομάδα» και «μέτρηση» 

F(4,50)=0.94, ρ>.05. Δηλαδή, οι τρεις ομάδες παρουσίασαν το ίδιο πρότυπο εξέλιξης στη
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μεταβολή των τιμών από μέτρηση σε μέτρηση όσον αφορά στη μέγιστη ροπή των 

εκτεινόντων μυών του γόνατος στις 120°/δευτ. (Πίνακας 4.24, Σχήμα 4.13).

Πίνακας 4.23. Μέσοι όροι ± τυπικές αποκλίσεις (M±SD) της μέγιστης ροπής των 

εκτεινόντων μυών του γόνατος στις 120°/δευτ. για τις τρεις ομάδες στην πρώτη, δεύτερη 

και τρίτη μέτρηση πριν τη ρύθμιση της συμμεταβλητής.

Ομάδες 1η μέτρηση 2η μέτρηση 3η μέτρηση

Άτομα με ΟΑ 41.7(±16.7) 34.3(±15.4) 39.8(±22.1)

Άτομα με ΡΑ 38.2(±19.9) 32.8(±17.4) 31.1(±20.8)

Υγιή άτομα 66.8(±8.6) 57.2(±7.1) 59.3(±11.6)

Πίνακας 4.24. Ρυθμισμένοι μέσοι όροι (Μ) της μεταβολής της μέγιστης ροπής των 

εκτεινόντων μυών του γόνατος στις 120°/δευτ. για τις τρεις ομάδες στη 2η μέτρηση σε 

σχέση με την 1η μέτρηση (α' μεταβολή), στην 3η μέτρηση σε σχέση με τη 2η μέτρηση (β' 

μεταβολή) και στην 3η μέτρηση σε σχέση με την 1η μέτρηση (γ' μεταβολή).

Ομάδες 1η-2η μέτρηση 

(α' μεταβολή)

2η-3η μέτρηση 

(β' μεταβολή)

1η -3η μέτρηση 

(γ' μεταβολή)

Ν

Άτομα με ΟΑ 8.6 -6.8 1.8 10

Άτομα με ΡΑ 7.3 -0.3 7.0 10

Υγιή άτομα 6.4 1.2 7.6 10

F 0.94
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Μεταβολή της μέγιστης ροπής των εκτεινόντων μυών του 
γόνατος στις 120 μοίρες/δευτ.

Ομάδα
- Άτομα με ΟΑ
- Άτομα με ΡΑ 

Υγιή άτομα

Σχήμα 4.13. Γράφημα της μέσης παραγωγής μέγιστης ισοκινητικής ροπής των 

εκτεινόντων μυών του γόνατος στις 120°/δευτ. για τις τρεις ομάδες στη 2η 

μέτρηση σε σχέση με την 1η μέτρηση, στην 3η μέτρηση σε σχέση με τη 2η 

μέτρηση και στην 3η μέτρηση σε σχέση με την 1η μέτρηση.

Δύναμη των καμπτήρων μυών του γόνατος στις 120°/δευτ: Χρησιμοποιήθηκε 

ανάλυση συνδιακύμανσης για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις (repeated measures 

ANCOVA) ως προς δύο παράγοντες, εκ των οποίων μόνο ο ένας ήταν 

επαναλαμβανόμενος, χρησιμοποιώντας ως ανεξάρτητη τη μεταβλητή «ομάδα» («άτομα με 

ΟΑ», «άτομα με ΡΑ», «υγιή άτομα»), ως επαναλαμβανόμενο τον παράγοντα «μέτρηση», 

που αντιστοιχούσε στις τιμές μεταβολής της δύναμης των καμπτήρων μυών του γόνατος 

στις 120°/δευτ. στη 2η μέτρηση (αμέσως μετά την εξάσκηση) σε σχέση με την 1η μέτρηση 

(πριν την εξάσκηση), στην 3η μέτρηση (24 ώρες μετά την εξάσκηση) σε σχέση με τη 2η, 

και στην 3η μέτρηση σε σχέση με την 1η. Ως συμμεταβλητή ορίστηκε η μεταβλητή 

«μέγιστη ροπή των καμπτήρων μυών του γόνατος στην 1η μέτρηση» (πριν την εξάσκηση) 

και ως εξαρτημένη μεταβλητή η «μεταβολή της μέγιστης ροπής των καμπτήρων μυών του 

γόνατος» σε κάθε μέτρηση σε σχέση με την προηγούμενη.
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Η συγκεκριμένη ανάλυση χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να ελεγχθεί η υπόθεση 

εάν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών ομάδων («άτομα με 

ΟΑ», «άτομα με ΡΑ», «υγιή άτομα») ως προς τη μεταβολή των τιμών της μέγιστης ροπής 

των καμπτήρων μυών του γόνατος σε κάθε μέτρηση σε σχέση με την προηγούμενη, εφ’ 

όσον οι μεταβολές των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής έχουν προσαρμοσθεί για 

υπάρχουσες διαφορές που συνδέονται με την 1η μέτρηση (πριν την εξάσκηση) (16η 

μηδενική υπόθεση). Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις της μέγιστης ροπής των 

καμπτήρων μυών του γόνατος στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη μέτρηση πριν τη ρύθμιση 

της συμμεταβλητής παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.25.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι η συμμεταβλητή δεν ρύθμιζε στατιστικά 

σημαντικά την εξαρτημένη μεταβλητή, F(l,26)=1.47, ρ>.05, η2=.05. Μετά τη ρύθμιση της 

συμμεταβλητής δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των τριών 

ομάδων («άτομα με ΟΑ», «άτομα με ΡΑ», «υγιή άτομα») στη μεταβολή της μέγιστης 

ροπής των καμπτήρων μυών του γόνατος στις 120°/δευτ. στις τρεις μετρήσεις (πριν την 

εξάσκηση, αμέσως μετά την εξάσκηση, 24 ώρες μετά την εξάσκηση) F(2,26)=1.58, ρ>.05. 

Επίσης, δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική κύρια επίδραση του παράγοντα «μέτρηση» 

F(2,25)=0.22, ρ>.05, κάτι που σημαίνει ότι η μεταβολή της μέγιστης ροπής των 

καμπτήρων μυών του γόνατος στις 120°/δευτ. των τριών ομάδων δεν διαφοροποιήθηκε 

στατιστικά σημαντικά από μέτρηση σε μέτρηση. Τέλος, δεν διαπιστώθηκε στατιστικά 

σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων «ομάδα» και «μέτρηση» 

F(4,50)=0.75, ρ>.05. Δηλαδή, οι τρεις ομάδες παρουσίασαν το ίδιο πρότυπο εξέλιξης στη 

μεταβολή των τιμών από μέτρηση σε μέτρηση όσον αφορά στη μέγιστη ροπή των 

καμπτήρων μυών του γόνατος στις 120°/δευτ. (Πίνακας 4.26, Σχήμα 4.14).

Πίνακας 4.25. Μέσοι όροι ± τυπικές αποκλίσεις (M±SD) της μέγιστης ροπής των 

καμπτήρων μυών του γόνατος στις 120°/δευτ. για τις τρεις ομάδες στην πρώτη, δεύτερη 

και τρίτη μέτρηση πριν τη ρύθμιση της συμμεταβλητής.

Ομάδες Γ1 μέτρηση 2η μέτρηση 3η μέτρηση

Άτομα με ΟΑ 

Άτομα με ΡΑ 

Υγιή άτομα

32.9(±10.5)

30.9(±12.3)

46.7(±4.8)

28.6(±8.4) 

27.6(±11.8) 

41.9(±6.7)

31.8(±15.5) 

27.8(±16.9) 

41.1 (±7.6)
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Πίνακας 4.26. Ρυθμισμένοι μέσοι όροι (Μ) της μεταβολής της μέγιστης ροπής των 

καμπτήρων μυών του γόνατος στις 120°/δευτ. για τις τρεις ομάδες στη 2η μέτρηση σε 

σχέση με την 1η μέτρηση (α' μεταβολή), στην 3η μέτρηση σε σχέση με τη 2η μέτρηση (β' 

μεταβολή) και στην 3η μέτρηση σε σχέση με την 1η μέτρηση (γ' μεταβολή).

Ομάδες 1η-2η μέτρηση 

(α' μεταβολή)

2η-3η μέτρηση 

(β' μεταβολή)

1η -3η μέτρηση 

(γ' μεταβολή)

Ν

Άτομα με ΟΑ 7.2 -2.7 4.5 10

Άτομα με ΡΑ 7.9 -0.3 7.6 10

Υγιή άτομα 5.9 2.6 8.4 10

F 0.75

Μεταβολή της μέγιστης ροπής των καμπτήρων μυών του 
γόνατος στις 120μοίρες/δευτερόλεπτο

Ομάδα
- Άτομα με ΟΑ 

Άτομα με ΡΑ 
Υγιή άτομα

Σχήμα 4.14. Γράφημα της μέσης παραγωγής μέγιστης ισοκινητικής ροπής των καμπτήρων

μυών του γόνατος στις 120°/δευτ. για τις τρεις ομάδες στη 2η μέτρηση σε

σχέση με την 1η μέτρηση, στην 3η μέτρηση σε σχέση με τη 2η μέτρηση και

στην 3η μέτρηση σε σχέση με την 1η μέτρηση.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:28 EEST - 18.237.180.167



Αποτελέσματα 126

Δύναμη των εκτεινόντων μυών του γόνατος στις 90°/δευτ: Χρησιμοποιήθηκε 

ανάλυση συνδιακύμανσης για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις (repeated measures 

ANCOVA) ως προς δύο παράγοντες, εκ των οποίων μόνο ο ένας ήταν 

επαναλαμβανόμενος, χρησιμοποιώντας ως ανεξάρτητη τη μεταβλητή «ομάδα» («άτομα με 

ΟΑ», «άτομα με ΡΑ», «υγιή άτομα»), ως επαναλαμβανόμενο τον παράγοντα «μέτρηση», 

που αντιστοιχούσε στις τιμές μεταβολής της δύναμης των εκτεινόντων μυών του γόνατος 

στις 90°/δευτ. στη 2η μέτρηση (αμέσως μετά την εξάσκηση) σε σχέση με την 1η μέτρηση 

(πριν την εξάσκηση), στην 3η μέτρηση (24 ώρες μετά την εξάσκηση) σε σχέση με τη 2η, 

και στην 3η μέτρηση σε σχέση με την 1η. Ως συμμεταβλητή ορίστηκε η μεταβλητή 

«μέγιστη ροπή των εκτεινόντων μυών του γόνατος στην 1η μέτρηση» (πριν την εξάσκηση) 

και ως εξαρτημένη μεταβλητή η «μεταβολή της μέγιστης ροπής των εκτεινόντων μυών του 

γόνατος» σε κάθε μέτρηση σε σχέση με την προηγούμενη.

Η συγκεκριμένη ανάλυση χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να ελεγχθεί η υπόθεση 

εάν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών ομάδων («άτομα με 

ΟΑ», «άτομα με ΡΑ», «υγιή άτομα») ως προς τη μεταβολή των τιμών της μέγιστης ροπής 

των εκτεινόντων μυών του γόνατος σε κάθε μέτρηση σε σχέση με την προηγούμενη, εφ’ 

όσον οι τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής έχουν προσαρμοσθεί για υπάρχουσες διαφορές 

που συνδέονται με την 1η μέτρηση (πριν την εξάσκηση) (17η μηδενική υπόθεση). Οι μέσοι 

όροι και οι τυπικές αποκλίσεις της μέγιστης ροπής των εκτεινόντων μυών του γόνατος 

στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη μέτρηση πριν τη ρύθμιση της συμμεταβλητής 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.27.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι η συμμεταβλητή δεν ρύθμιζε στατιστικά 

σημαντικά την εξαρτημένη μεταβλητή, F(l,26)=1.79, ρ>.05. Δεν υπήρχε σχέση μεταξύ της 

συμμεταβλητής και της εξαρτημένης μεταβλητής, η2=.06. Μετά τη ρύθμιση της 

συμμεταβλητής δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των τριών 

ομάδων («άτομα με ΟΑ», «άτομα με ΡΑ», «υγιή άτομα») στη μεταβολή της μέγιστης 

ροπής των εκτεινόντων μυών του γόνατος στις 90°/δευτ. στις τρεις μετρήσεις (πριν την 

εξάσκηση, αμέσως μετά την εξάσκηση, 24 ώρες μετά την εξάσκηση) F(2,26)=0.33, ρ>.05. 

Επίσης, δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική κύρια επίδραση του παράγοντα «μέτρηση» 

F(2,25)=1.26, ρ>.05, κάτι που σημαίνει ότι η μεταβολή της μέγιστης ροπής των 

εκτεινόντων μυών του γόνατος στις 90°/δευτ. των τριών ομάδων δεν διαφοροποιήθηκε 

στατιστικά σημαντικά από μέτρηση σε μέτρηση. Τέλος, δεν διαπιστώθηκε στατιστικά 

σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων «ομάδα» και «μέτρηση» 

F(4,50)=2.41, ρ>.05. Δηλαδή, οι τρεις ομάδες παρουσίασαν το ίδιο πρότυπο εξέλιξης στη

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:28 EEST - 18.237.180.167



Αποτελέσματα 127

μεταβολή των τιμών από μέτρηση σε μέτρηση όσον αφορά στη μέγιστη ροπή των 

εκτεινόντων μυών του γόνατος στις 90°/δευτ. (Πίνακας 4.28, Σχήμα 4.15).

Πίνακας 4.27. Μέσοι όροι ± τυπικές αποκλίσεις (M±SD) της μέγιστης ροπής των 

εκτεινόντων μυών του γόνατος στις 90°/δευτ. για τις τρεις ομάδες στην πρώτη, δεύτερη και 

τρίτη μέτρηση πριν τη ρύθμιση της συμμεταβλητής.

Ομάδες 1η μέτρηση 2η μέτρηση 3η μέτρηση

Άτομα με ΟΑ 49.9(±18.8) 41.1 (±20.2) 45.5(±22.2)

Άτομα με ΡΑ 42.4(±26.9) 38.3(±25.6) 37.7(±23.4)

Υγιή άτομα 70.8(±11.3) 67.7(±10.7) 66.6(±12.7)

Πίνακας 4.28. Ρυθμισμένοι μέσοι όροι (Μ) της μεταβολής της μέγιστης ροπής των 

εκτεινόντων μυών του γόνατος στις 90°/δευτ. για τις τρεις ομάδες στη 2η μέτρηση σε 

σχέση με την 1η μέτρηση (α' μεταβολή), στην 3η μέτρηση σε σχέση με τη 2η μέτρηση (β' 

μεταβολή) και στην 3η μέτρηση σε σχέση με την 1η μέτρηση (γ' μεταβολή).

Ομάδες 1η-2η μέτρηση 

(α' μεταβολή)

2η-3η μέτρηση 

(β' μεταβολή)

1" -311 μέτρηση 

(γ' μεταβολή)

Ν

Άτομα με ΟΑ 8.9 -3.9 4.9 10

Άτομα με ΡΑ 4.6 1.6 6.2 10

Υγιή άτομα 2.5 -0.4 2.1 10

F 2.41
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Μεταβολή της μέγιστης ροπής των εκτεινόντων μυών του 
γόνατος στις 90μοίρες/δευτ.

Ομάδα
- Ατομα με ΟΑ
- Ατομα με ΡΑ 

Υγιή άτομα

Σχήμα 4.15. Γράφημα της μέσης παραγωγής μέγιστης ισοκινητικής ροπής των καμπτήρων 

μυών του γόνατος στις 120°/δευτ. για τις τρεις ομάδες στη 2η μέτρηση σε 

σχέση με την 1η μέτρηση, στην 3η μέτρηση σε σχέση με τη 2η μέτρηση και 

στην 3η μέτρηση σε σχέση με την 1η μέτρηση.

Δύναμη των καμπτήμων μυών του γόνατος στις 90°/δευτ: Χρησιμοποιήθηκε 

ανάλυση συνδιακύμανσης για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις (repeated measures 

ANCOVA) ως προς δύο παράγοντες, εκ των οποίων μόνο ο ένας ήταν 

επαναλαμβανόμενος, χρησιμοποιώντας ως ανεξάρτητη τη μεταβλητή «ομάδα» («άτομα με 

ΟΑ», «άτομα με ΡΑ», «υγιή άτομα»), ως επαναλαμβανόμενο τον παράγοντα «μέτρηση», 

που αντιστοιχούσε στις τιμές μεταβολής της δύναμης των καμπτήρων μυών του γόνατος 

στις 90°/δευτ. στη 2η μέτρηση (αμέσως μετά την εξάσκηση) σε σχέση με την 1η μέτρηση 

(πριν την εξάσκηση), στην 3η μέτρηση (24 ώρες μετά την εξάσκηση) σε σχέση με τη 2η, 

και στην 3η μέτρηση σε σχέση με την 1η. Ως συμμεταβλητή ορίστηκε η μεταβλητή 

«μέγιστη ροπή των καμπτήρων μυών του γόνατος στην 1η μέτρηση» (πριν την εξάσκηση) 

και ως εξαρτημένη μεταβλητή η «μεταβολή της μέγιστης ροπής των καμπτήρων μυών του 

γόνατος» σε κάθε μέτρηση σε σχέση με την προηγούμενη.
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Η συγκεκριμένη ανάλυση χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να ελεγχθεί η υπόθεση 

εάν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών ομάδων («άτομα με 

ΟΑ», «άτομα με ΡΑ», «υγιή άτομα») ως προς τη μεταβολή των τιμών της μέγιστης ροπής 

των καμπτήρων μυών του γόνατος σε κάθε μέτρηση σε σχέση με την προηγούμενη, εφ’ 

όσον οι μεταβολές των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής έχουν προσαρμοσθεί για 

υπάρχουσες διαφορές που συνδέονται με την 1η μέτρηση (πριν την εξάσκηση) (18η 

μηδενική υπόθεση). Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις της μέγιστης ροπής των 

καμπτήρων μυών του γόνατος στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη μέτρηση πριν τη ρύθμιση 

της συμμεταβλητής παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.29.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι η συμμεταβλητή δεν ρύθμιζε στατιστικά 

σημαντικά τη μέγιστη ροπή των καμπτήρων μυών του γόνατος στις 90°/δευτ. σε κάθε 

μέτρηση σε σχέση με την προηγούμενη, F(l,26)=0.39, ρ>.05, η2=.05. Μετά τη ρύθμιση 

της συμμεταβλητής δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των τριών 

ομάδων («άτομα με ΟΑ», «άτομα με ΡΑ», «υγιή άτομα») στη μεταβολή της μέγιστης 

ροπής των καμπτήρων μυών του γόνατος στις 90°/δευτ. στις τρεις μετρήσεις (πριν την 

εξάσκηση, αμέσως μετά την εξάσκηση, 24 ώρες μετά την εξάσκηση) F(2,26)=2.15, ρ>.05. 

Επίσης, δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική κύρια επίδραση του παράγοντα «μέτρηση» 

F(2,25)=1.18, ρ>.05, κάτι που σημαίνει ότι η μεταβολή της μέγιστης ροπής των 

καμπτήρων μυών του γόνατος στις 90°/δευτ. των τριών ομάδων δεν διαφοροποιήθηκε 

στατιστικά σημαντικά από μέτρηση σε μέτρηση. Ωστόσο, διαπιστώθηκε στατιστικά 

σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων «ομάδα» και «μέτρηση» 

F(4,50)=3.37, ρ<.05. Δηλαδή, οι τρεις ομάδες δεν παρουσίασαν το ίδιο πρότυπο εξέλιξης 

στη μεταβολή των ημών από μέτρηση σε μέτρηση όσον αφορά στη μέγιστη ροπή των 

καμπτήρων μυών του γόνατος στις 90°/δευτ. (Πίνακας 4.30, Σχήμα 4.16).

Το τεστ πολλαπλών συγκρίσεων Sidak χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση της 

αλληλεπίδρασης για κάθε μία βαθμίδα του παράγοντα «ομάδα» («άτομα με ΟΑ», «άτομα 

με ΡΑ», «υγιή άτομα»). Διαπιστώθηκε ότι η μεταβολή της μέγιστης ροπής των καμπτήρων 

μυών του γόνατος στις 90°/δευτ. της 2ης μέτρησης σε σχέση με την 1η διέφερε στατιστικά 

σημαντικά από την αντίστοιχη μεταβολή της 3ης μέτρησης σε σχέση με την 2η, στις ομάδες 

«άτομα με ΟΑ» και «άτομα με ΡΑ», ενώ δεν διέφερε σημαντικά η μεταβολή της 2ης 

μέτρησης σε σχέση με την 1η μέτρηση από τη μεταβολή της 3ης μέτρησης σε σχέση με την 

1η μέτρηση. Τέλος, στην ομάδα «υγιή άτομα» παρατηρήθηκε σημαντική διαφοροποίηση 

μεταξύ της μεταβολής της μέγιστης ροπής των κοπτήρων μυών του γόνατος στις 90°/δευτ.
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της 2η- μέτρησης σε σχέση με την 1η και της μεταβολής της 3ης μέτρησης σε σχέση με την 

1η μέτρηση.

Πίνακας 4.29. Μέσοι όροι ± τυπικές αποκλίσεις (M±SD) της μέγιστης ροπής των 

καμπτήρων μυών του γόνατος στις 90°/δευτ. για τις τρεις ομάδες στην πρώτη, δεύτερη και 

τρίτη μέτρηση πριν τη ρύθμιση της συμμεταβλητής.

Ομάδες 1η μέτρηση 2η μέτρηση 3η μέτρηση

Άτομα με ΟΑ 32.9(±10.5) 31.0(±10.4) 34.2(±14.5)

Άτομα με ΡΑ 33.8(±14.5) 30.2(±13.3) 32.0(±17.8)

Υγιή άτομα 54.9(±5.2) 51.6(±4.9) 46.1 (±6.7)

Πίνακας 4.30. Ρυθμισμένοι μέσοι όροι (Μ) της μεταβολής της μέγιστης ροπής των 

καμπτήρων μυών του γόνατος στις 90°/δευτ. για τις τρεις ομάδες στη 2η μέτρηση σε σχέση 

με την 1η μέτρηση (α' μεταβολή), στην 3η μέτρηση σε σχέση με τη 2η μέτρηση (β' 

μεταβολή) και στην 3η μέτρηση σε σχέση με την 1η μέτρηση (γ' μεταβολή).

Ομάδες 1η-2η μέτρηση 

(α' μεταβολή)

2η-3η μέτρηση 

(β' μεταβολή)

1η -3η μέτρηση 

(γ' μεταβολή)

Ν

Άτομα με ΟΑ 6.4 -4.1* 2.3 10

Άτομα με ΡΑ 4.6 -3.41 1.2 10

Υγιή άτομα 1.8 8.1 9.93 10

F 3.37*

*ρ< 05, **ρ< 01 ***ρ<.001

'στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της α' και β' μεταβολής (ρ<0.05) 

2στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της β' και γ' μεταβολής (ρ<0.05) 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της α' και γ' μεταβολής (ρ<0.05) 

4στατιστικά σημαντική διαφορά με την «ομάδα υγιών ατόμων» (ρ<0.05) 

5στατιστικά σημαντική διαφορά με την «ομάδα ατόμων με ΡΑ» (ρ<0.05)
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Μεταβολή της μέγιστης ροπής των καμπτήρων μυών του 
γόνατος στις 90μοίρες/δευτ.

Ομάδα
- Άτομα με ΟΑ
- Άτομα με ΡΑ 

Υγιή άτομα

Σχήμα 4.16. Γράφημα της μέσης παραγωγής μέγιστης ισοκινητικής ροπής των καμπτήρων 

μυών του γόνατος στις 90°/δευτ. για τις τρεις ομάδες στη 2η μέτρηση σε 

σχέση με την 1η μέτρηση, στην 3η μέτρηση σε σχέση με τη 2η μέτρηση και 

στην 3η μέτρηση σε σχέση με την 1η μέτρηση.
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Α νάπτυξη οξειδωτικού στρες

Στην παρούσα μελέτη αξιολογήθηκε η ανάπτυξη οξειδωτικού στρες και η 

συμπεριφορά του αντιοξειδωτικού μηχανισμού άμυνας του οργανισμού ασθενών με ΟΑ 

και ΡΑ γόνατος μετά από μία συνεδρία οξείας άσκησης σε ισοκινητικό δυναμόμετρο, 

μέσω του προσδιορισμού του παραγόμενου λιπιδικού υδροϋπεροξειδίου (LOOH), της 

δραστηριότητας της καταλάσης (CAT) και της γλουταθειονικής υπεροξειδάσης (GPx), 

των συγκεντρώσεων της ανηγμένης (GSH) και οξειδωμένης μορφής της γλουταθειόνης 

(GSSG) και της αναλογίας GSH:GSSG, όπως και της συγκέντρωσης του ουρικού οξέος.

Από το σύνολο των προαναφερόμενων δεικτών το LOOH και η αναλογία 

GSH:GSSG χρησιμοποιήθηκαν ως δείκτες ανάπτυξης οξειδωτικού στρες, ενώ η 

συμπεριφορά του αντιοξειδωτικού μηχανισμού μελετήθηκε μέσω της μέτρησης της 

δραστηριότητας των αντιοξειδωτικών ενζύμων CAT και GPx και μέσω του 

προσδιορισμού των επιπέδων των ενδογενών αντιοξειδωτικών GSH και ουρικό οξύ.

Κατά την ηρεμία: Από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, όπως αυτά 

εκφράστηκαν από τις τιμές συγκέντρωσης του LOOH και της αναλογίας GSHrGSSG, 

διαπιστώθηκε ότι, αν και δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών 

ομάδων, όσον αφορά στη συγκέντρωση του LOOH κατά την ηρεμία, ωστόσο, υπήρξε 

σημαντική διαφοροποίηση της ομάδας ασθενών με ΟΑ σε σχέση με την ομάδα υγιών 

ατόμων ως προς την αναλογία GSH:GSSG, με την ομάδα των ασθενών με ΟΑ να 

εμφανίζει σημαντικά χαμηλότερη τιμή στον συγκεκριμένο δείκτη. Η συγκεκριμένη 

αναλογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας αξιόπιστος δείκτης εκδήλωσης οξειδωτικού 

στρες, καθώς η μείωσή της υποδηλώνει αυξημένη παραγωγή EPO (Radak, 2000; Flohe, 

1982). Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης υποδεικνύουν την 

εκδήλωση μεγαλύτερου οξειδωτικού στρες στους ασθενείς με ΟΑ κατά την ηρεμία, η 

οποία φαίνεται να οφείλεται περισσότερο στα μειωμένα επίπεδα αντιοξειδωτικών στον 

οργανισμό παρά στην πρόκληση εκτεταμένης λιπιδικής υπεροξείδωσης.

Τα αποτελέσματα αυτά αναφορικά με τους ασθενείς με ΟΑ είναι παρόμοια με τα 

ευρήματα των Manesh, Jayalekshmi, Suma, Chatterjee, Chakrabarti & Singh (2005), oi
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οποίοι αναφέρουν σημαντικά μειωμένα επίπεδα αντιοξειδωτικών (βιταμίνης C και GSH) 

στους ασθενείς με ΟΑ σε σχέση με τους υγιείς, τα οποία ευθύνονται για την ανάπτυξη 

μεγαλύτερου οξειδωτικού στρες. Στη συγκεκριμένη έρευνα ωστόσο, διαπιστώθηκε 

παράλληλα και εκτεταμένη λιπιδική υπεροξείδωση στους ασθενείς με ΟΑ, η οποία 

εκτιμήθηκε μέσω της μέτρησης των TBARS. Στην παρούσα έρευνα δεν διαπιστώθηκε 

σημαντική διαφοροποίηση της λιπιδικής υπεροξείδωσης στους ασθενείς με ΟΑ σε σχέση 

με τους υγιείς κατά την ηρεμία, πιθανά εξαιτίας της μη σοβαρής ανάπτυξης της πάθησης, 

καθώς οι ασθενείς χαρακτηρίζονταν από ήπια ΟΑ γόνατος.

Η εκδήλωση οξειδωτικού στρες κατά την ηρεμία στους ασθενείς με ΟΑ της 

παρούσας μελέτης είναι ενδεχομένως αποτέλεσμα της αυξημένης παραγωγή ΕΡΟ στα 

χονδροκύτταρα, η οποία πιθανά οφείλεται είτε στις αλλαγές στο λιπιδικό προφίλ του 

χόνδρου και γενικότερα στη φυσιολογική λειτουργία των χονδροκυττάρων που 

σχετίζονται με την ηλικία (Del Carlo & Loeser, 2003; Tiku et al., 2000), είτε στην 

πρόσθετη εξάντληση των αποθεμάτων οξυγόνου, που εικάζεται ότι συμβαίνει στις 

αρθρώσεις ασθενών με ΟΑ (Pfander, et al., 2005). Αυτή η εξάντληση των αποθεμάτων 

οξυγόνου, έχει σαν αποτέλεσμα τη διακοπή παραγωγής ή την ανεπαρκή παραγωγή ΑΤΡ 

στα μιτοχόνδρια και την «έκρηξη» παραγωγής ελευθέρων ριζών οξυγόνου στα κύτταρα 

(McCord, 1988; Southom & Powis, 1988). Επιπλέον, σύμφωνα με τους Terkeltaub και 

συν. (2002) η δυσλειτουργία της αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων στα μιτοχόνδρια υπό 

συνθήκες χρόνιας φλεγμονής, και με την παρουσία αυξημένης παραγωγής νιτρικού 

οξειδίου στον οστεοαρθριτικό χόνδρο, ενισχύει περαιτέρω την παραγωγή ελευθέρων ριζών 

οξυγόνου από τα χονδροκύτταρα στις αρθρώσεις ασθενών με ΟΑ.

Απορίας άξιο παραμένει ωστόσο το γεγονός ότι, στην παρούσα έρευνα οι ασθενείς 

με ΡΑ δεν εμφάνισαν σημαντική διαφορά ως προς τους αξιολογούμενους δείκτες 

ανάπτυξης οξειδωτικού στρες κατά την ηρεμία σε σχέση με τα υγιή άτομα, κάτι που δεν 

έρχεται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών, όπου έχουν 

διαπιστωθεί αυξημένα επίπεδα των προϊόντων της λιπιδικής υπεροξείδωσης, καθώς και 

άλλες καταστάσεις που υποδηλώνουν την αυξημένη παραγωγή ΕΡΟ σε ασθενείς με ΡΑ 

(Bashir, 1993; Jaswal, Mehta, Sood, & Kaur, 2003; Jikimoto, Nishikubo, Koshiba, 

Kanagawa, Morinobu, Morinobu, et al., 2001; Karatas, Ozates, Canatan, & Halifeoglu, 

2003; Tak, Zvaifler, Green, & Firestein, 2000). Ωστόσο, στις έρευνες αυτές 

χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικοί δείκτες μέτρησης του οξειδωτικού στρες. Μία πιθανή 

ερμηνεία για τη μη σημαντική) διαφοροποίηση των ασθενών με ΡΑ της παρούσας μελέτης 

από τους υγιείς ως προς την ανάπτυξη οξειδωτικού στρες κατά την ηρεμία, θα μπορούσε
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να είναι η περιορισμένης έκτασης φλεγμονή, που ίσως να παρουσίαζε ο αρθρικός υμένας 

στους ασθενείς αυτούς κατά τις ημέρες αξιολόγησης. Μία εναλλακτική ερμηνεία θα 

μπορούσε να είναι το ενδεχόμενο να αντιπροσώπευε η φλεγμονή στον αρθρικό υμένα ένα 

λιγότερο ενεργό στάδιο της νόσου και γι’ αυτόν τον λόγο, να μην προκαλείται σημαντικά 

αυξημένη παραγωγή ΕΡΟ, που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη ανάπτυξη 

οξειδωτικού στρες στους ασθενείς αυτούς σε σχέση με τους υγιείς, οι οποίοι λόγω της 

προχωρημένης ηλικίας τους εμφανίζουν επίσης αυξημένη παραγωγή ΕΡΟ.

Μετά την άσκηση: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης αναφορικά 

με τη συγκέντρωση του λιπιδικού υδροϋπεροξειδίου (LOOH), διαπιστώθηκε ότι υπήρξε 

σημαντική αύξηση αμέσως μετά την άσκηση μόνο στις δύο ομάδες ασθενών με ΟΑ και 

ΡΑ. Επιπλέον, αναφορικά με την GSH:GSSG αναλογία, διαπιστώθηκε σημαντική μείωση 

από την 111 (πριν την άσκηση) στη 2η μέτρηση (αμέσως μετά την άσκηση) σε κάθε ομάδα 

και παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων ως προς τη μεταβολή της 

αναλογίας GSH/GSSG στη 2η μέτρηση σε σχέση με την I'1 μέτρηση. Η μεγαλύτερη 

μεταβολή εμφανίστηκε στην ομάδα ασθενών με ΟΑ, ενώ η μικρότερη στην ομάδα υγιών 

ατόμων. Από τα αποτελέσματα αυτά συμπεραίνεται ότι το χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο 

άσκησης προκάλεσε αυξημένη παραγωγή ΕΡΟ και στις τρεις ομάδες. Ωστόσο, η 

εκδήλωση οξειδωτικού στρες είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση οξειδωτικών βλαβών 

(λιπιδική υπεροξείδωση) λόγω άσκησης μόνο στις δύο ομάδες ασθενών.

Όπως είναι γνωστό, τα λιπιδικά υδροϋπεροξείδια συσσωρεύονται στις κυτταρικές 

μεμβράνες κατά τις αλυσιδωτές αντιδράσεις της λιπιδικής υπεροξείδωσης (Radak, 2000). 

Η λιπιδική υπεροξείδωση ξεκινά όταν ελεύθερες ρίζες προσβάλλουν τα πολυακόρεστα 

λιπαρά οξέα (PUFAs), αφαιρώντας ένα άτομο υδρογόνου από μία μεθυλενική (-CEE-) 

ομάδα τους. Στη συνέχεια ακολουθεί μια σειρά αλυσιδωτών αντιδράσεων, οι οποίες 

διαδίδονται με τον σχηματισμό των λιποϋπεροξειδικών (LOO*) ή υπεροξειδικών ριζών 

(ROO*). Οι λιποϋπεροξειδικές ρίζες με την ίδια διαδικασία αφαιρούν ένα άτομο 

υδρογόνου από ένα άλλο λιπαρό οξύ σχηματίζοντας ένα ενδιάμεσο προϊόν, το λιπιδικό 

υδροϋπεροξείδιο (LOOH), και μια λιπιδική ρίζα (L*), η οποία αντιδρά με οξυγόνο και 

σχηματίζει και πάλι (LOO*). Με αυτόν τον τρόπο οι αλυσιδωτές αντιδράσεις της 

λιπιδικής υπεροξείδωσης συνεχίζονται μέχρις ότου οι ελεύθερες ρίζες αντιδράσουν μεταξύ 

τους και εξουδετερωθούν, ή σταματούν με την παρεμβολή στην αλυσιδωτή αντίδραση 

κάποιας ουσίας που συλλαμβάνει και εκκαθαρίζει ελεύθερες ρίζες, όπως η βιταμίνη Ε 

(Παπαγεωργίου, 2005; Radak, 2000).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:28 EEST - 18.237.180.167



Συζήτηση 135

Το γεγονός λοιπόν ότι στην παρούσα μελέτη διαπιστώθηκε στις δύο ομάδες 

ασθενών αυξημένη συγκέντρωση των λιπιδικών υδροϋπεροξειδίων στη 2η μέτρηση 

(αμέσως μετά την άσκηση), υποδηλώνει την πρόκληση αυξημένης λιπιδικής 

υπεροξείδωσης λόγω αυξημένης παραγωγής ελευθέρων ριζών κατά την άσκηση. Η 

ανάπτυξη οξειδωτικού στρες λόγω άσκησης στους ασθενείς αυτούς επιβεβαιώνεται και 

από τα αποτελέσματα της αναλογίας GSH/GSSG, η οποία βρέθηκε σημαντικά μειωμένη 

και στις δύο ομάδες ασθενών. Παρά το γεγονός ότι η ομάδα υγιών ατόμων δεν εμφάνισε 

σημαντική λιπιδική υπεροξείδωση μετά την άσκηση, ωστόσο η αναλογία GSH/GSSG, που 

αποτελεί δείκτη ανάπτυξης οξειδωτικού στρες βρέθηκε σημαντικά μειωμένη, γεγονός που 

υποδηλώνει ότι η άσκηση προκάλεσε αυξημένη παραγωγή ΕΡΟ και στους υγιείς, η οποία 

όμως δεν είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση οξειδωτικής βλάβης στα λιπαρά οξέα, όπως 

συνέβη στις δύο ομάδες ασθενών. Με άλλα λόγια, συμπεραίνουμε ότι το 

χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο άσκησης της παρούσας μελέτης προκάλεσε οξειδωτικό 

στρες και στις τρεις ομάδες ατόμων, προκαλώντας ωστόσο οξειδωτική βλάβη (λιπιδική 

υπεροξείδωση) μόνο στις δύο ομάδες ασθενών με ΟΑ και ΡΑ.

Αρκετοί ερευνητές έχουν αποδείξει στο παρελθόν ότι η έντονη φυσική άσκηση 

προκαλεί οξειδωτικό στρες στο σώμα εξαιτίας της παραγωγής ΕΡΟ,

συμπεριλαμβανομένης και της λιπιδικής υπεροξείδωσης σε αρκετούς ιστούς (Alessio & 

Golfard, 2002; Clark, Cowden, & Hunt, 1985; Jenkins, 1988; Ji, 1995; Kanter, 1995; 

Kumar et al., 1992; McArdle, et al., 2001; Sen, 1995). Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία 

αναφορά στην διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με την ανάπτυξη οξειδωτικού στρες σε 

ασθενείς με ΟΑ ή ΡΑ μετά από ερέθισμα οξείας άσκησης. Αναφορικά με τις 

βραχυπρόθεσμες επιδράσεις μιας συνεδρίας οξείας άσκησης σε υγιή άτομα, σε κάποιες 

μελέτες έχει διαπιστωθεί αυξημένη λιπιδική υπεροξείδωση, ενώ σε κάποιες άλλες δεν 

παρατηρήθηκε καμία αλλαγή.

Για παράδειγμα, οι Kanter, Nolte, & Holloszy (1993) στη δική τους έρευνα βρήκαν 

αυξημένα επίπεδα συγκέντρωσης των TBARS, που είναι τελικό προϊόν της λιπιδικής 

υπεροξείδακχης, καθώς και αυξημένα επίπεδα πεντανίου στον εκπνεόμενο αέρα τόσο μετά 

από άσκηση έντασης 60% V02inax (30 λεπτά) όσο και μετά από άσκηση έντασης 90% 

V02max (5 λεπτά). Οι Merry, Grootveld, Lunec & Blake (1991), επίσης, διαπίστωσαν ότι 

η οξεία άσκηση προκάλεσε αύξηση των επιπέδων TBARS στο αρθρικό υγρό, ενώ στην 

έρευνα των Leaf, Kleiman, Hamilton & Barstow (1997), βρέθηκαν αυξημένα επίπεδα 

αιθανίου και πεντανίου στον εκπνεόμενο αέρα, αλλά όχι αυξημένα επίπεδα TBARS στον 

ορό, μετά από την εφαρμογή έντονης άσκησης. Το συγκεκριμένο εύρημα υποδηλώνει ότι
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η μέτρηση του εκπνεόμενού αιθανίου/ πεντανίου πιθανά να αποτελεί μια πιο ευαίσθητη 

μέθοδο για τον προσδιορισμό της λιπιδικής υπεροξείδωσης που προκαλεί η άσκηση.

Σε πολύ λίγες μελέτες μετρήθηκε άμεσα η προκαλούμενη λιπιδική υπεροξείδωση 

λόγω άσκησης στον ανθρώπινο σκελετικό μυ (Meydani, Evans, Handelman, Biddle, 

Fielding, Meydani, et al., 1993; Ortebland, Madsen, Djurhuus, 1997; Saxton, Donnelly, 

Roper, 1994). O Meydani και συν. (1993) αναφέρουν στην έρευνά τους αύξηση των 

συζευγμένων διενίων μετά από άσκηση που περιλάμβανε τρέξιμο έντασης 75% της 

μέγιστης καρδιακής συχνότητας (15min><3). Συζευγμένα διένια (conjugated dienes) 

ονομάζονται δύο διπλοί δεσμοί που χωρίζονται με έναν απλό δεσμό. Τα πολυακόρεστα 

λιπαρά οξέα, δεν έχουν συζευγμένους δεσμούς (Radak, 2000), αλλά τους αποκτούν όταν 

υποστούν λιπιδική υπεροξείδωση. Σε μια άλλη παρόμοια έρευνα, οι Vasankari, Kujala, 

Heinonen, Kapanen & Ahotupa (1995) διαπίστωσαν στην έρευνά τους αύξηση των 

συζευγμένων διενίων στον ορό του αίματος μετά από τρέξιμο μέγιστης έντασης 10 ή 

27χλμ, αλλά καμία αύξηση των συζευγμένων διενίων μετά από τρέξιμο μέγιστης έντασης 

Ιχλμ. Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι η λιπιδική υπεροξείδωση προκαλείται από 

υψηλότερης έντασης άσκηση και επηρεάζεται επίσης και από τη διάρκεια της άσκησης.

Ωστόσο, υπήρξαν και κάποιες έρευνες στις οποίες δεν διαπιστώθηκε αύξηση της 

λιπιδικής υπεροξείδωσης μετά από έντονη άσκηση. Συγκεκριμένα, στις έρευνες των 

Ginsburg, Agil, O’Toole, Rimm, Douglas, & Rifai (1996), Kretzschmar, Muller, Hubscher, 

Marin, & Klinger (1991) και Rokitzki, Logemann, Sagredos, Murphy, Wetzel-Roth, & 

Keul (1994) διαπιστώθηκε μείωση στα επίπεδα των TBARS στο πλάσμα μετά από έντονη 

άσκηση. Σε όλες αυτές τις μελέτες, όμως, οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν καλά 

προπονημένοι αθλητές. Συνεπώς, όλα αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η 

μακροχρόνια προπόνηση μπορεί να διαφοροποιήσει την ανταπόκριση της λιπιδικής 

υπεροξείδωσης στην άσκηση. Ωστόσο, μία μόνο συνεδρία οξείας άσκησης μπορεί να 

αυξήσει τη λιπιδική υπεροξείδωση μέσω της αύξησης της παραγωγής ΕΡΟ.

Παρόμοια αποτελέσματα αναφορικά με την αύξηση της λιπιδικής υπεροξείδωσης 

μετά από μια συνεδρία οξείας άσκησης έχουν αναφερθεί και σε αρκετές μελέτες με ζώα 

(Alesio & Goldfarb, 1988; Frankiewicz-Jozko, Faff, Sieradzan-Gabelska, 1996; Koz, 

Erbas, Bilgihan, & Erbas, 1992; Venditti & Meo, 1996). Ωστόσο, υπήρξαν και κάποιες 

μελέτες με ζώα στις οποίες δεν βρέθηκε να προκαλεί η άσκηση αυξημένη λιπιδική 

υπεροξείδωση (Ji, Stratman, & Lardy, 1992; Leeuwenburgh & Ji, 1996). Τα διαφορετικά 

αποτελέσματα μεταξύ αυτών των μελετών μπορεί να οφείλονται, κατά ένα μέρος, στο 

είδος της άσκησης, της επιβάρυνσης ή των ιστών που χρησιμοποιήθηκαν. Ενδιαφέρον

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:28 EEST - 18.237.180.167



Συζήτηση 137

παρουσιάζουν τα αποτελέσματα ορισμένων μελετών, όπου διαπιστώθηκε ότι οι βραδείας 

συστολής οξειδωτικές ίνες (τύπου 1) περιέχουν αντιοξειδωτικά ένζυμα (SOD, GPx, CAT) 

με υψηλότερη δραστικότητα σε σχέση με τις μυϊκές ίνες ταχείας συστολής (τύπος ΙΙα ή 

ΙΙβ) (Jenkins, Friedland, & Howald, 1984; Lawler, Powers, Visser, Dijk, Kordus, & Ji, 

1993; Oh-ishi, Kizaki, Yamashita, Nagata, Suzuki, Taniguchi, & Ohno, 1995). Συνεπώς, 

το επίπεδο δραστηριότητας των κυτταρικών αντιοξειδωτικών ενζύμων στους ιστούς 

επίσης φαίνεται να σχετίζεται με την έκταση της προκαλούμενης από την άσκηση 

λιπιδικής υπεροξείδωσης.

Ειδικότερα για την ισοκινητική άσκηση δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία έρευνα 

έως τώρα, με σκοπό να προσδιοριστεί, εάν αυτό το είδος μυϊκής ενδυνάμωσης προκαλεί 

αυξημένη παραγωγή ΕΡΟ και εκδήλωση οξειδωτικού στρες τόσο σε υγιή όσο και σε 

άτομα με παθολογικές καταστάσεις.

Ωστόσο, σε μια πολύ πρόσφατη έρευνα των Minetto, Rainoldi, Gazzoni, Ganzit, 

Saba & Paccotti (2006) διαπιστώθηκε ότι, μια συνεδρία οξείας άσκησης σε ισοκινητικό 

δυναμόμετρο προκάλεσε αυξημένη παραγωγή ιντερλευκίνης-6 (IL-6), η οποία ήταν 

μεγαλύτερη, όσο αυξάνονταν η προκαλούμενη μηχανική κόπωση στους συμμετέχοντες. 

Στη συγκεκριμένη έρευνα συμμετείχαν αθλητές που ασχολούνταν με αθλήματα αντοχής 

(π.χ. μαραθώνιο δρόμο, ποδηλασία μεγάλων αποστάσεων, cross-country skiing) και 

αθλητές που ασχολούνταν με αθλήματα ισχύος (π.χ. άρση βαρών, πετοσφαίριση, σκι), ενώ 

το χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο ισοκινητικής άσκησης περιελάμβανε την εκτέλεση 4 

σετ των 20 επαναλήψεων με σύγκεντρη ενεργοποίηση των εκτεινόντων μυών του γόνατος 

στις 180μοίρες/δευτ. Το ενδιάμεσο διάλειμμα ήταν 30δευτ. μεταξύ των σετ και 3 λεπτά 

ξεκούραση μεταξύ των δοκιμασιών στα δύο πόδια. Όπως είναι γνωστό, η ιντερλευκίνη-6 

παράγεται από διάφορα κύτταρα συμπεριλαμβανομένων των μονοκύτταρων/ μακροφάγων 

και άλλων φλεγμονωδών κυττάρων, τα οποία αποτελούν σημαντική παραγωγής 

τουλάχιστον τριών τύπων ΕΡΟ, του υπεροξειδικού ανιόντος, του υπεροξειδίου του 

υδρογόνου και της υδροξυλικής ρίζας (Akira, Taga & Kishimoto, 1993; Radak, 2000). Η 

ενεργοποίηση των πολυμορφοπύρηνων φλεγμονωδών κυττάρων ξεκινά με την πρόκληση 

ιστικής βλάβης, η οποία προκαλείται είτε λόγω της παραγωγής ΕΡΟ, είτε εξαιτίας 

υπερδιάτασης των ιστών ή άλλων μηχανικών παραγόντων (Meydani & Evans, 1993). 

Συνεπώς, από τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας μπορούμε να συμπεράνουμε 

ότι μια συνεδρία οξείας άσκησης σε ισοκινητικό δυναμόμετρο πιθανά να προκαλεί την 

αυξημένη παραγωγή ΕΡΟ, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των κυττάρων 

του ανοσοποιητικού συστήματος, τα οποία επιδεινώνουν την παραγωγή ΕΡΟ.
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Ο προαναφερόμενος μηχανισμός παραγωγής ΕΡΟ δίνει μια πιθανή ερμηνεία για τα 

αποτελέσματα της παρούσας μελέτης αναφορικά με την εκδήλωση οξειδωτικού στρες και 

στις τρεις ομάδες ατόμων (υγιών και ασθενών) μετά την άσκηση, η οποία ενισχύεται από 

τη διαπίστωση ότι, η κρεατινική κινάση, που αποτελεί δείκτη μυϊκής καταστροφής, 

βρέθηκε σημαντικά αυξημένη μετά την άσκηση σε όλες τις ομάδες της παρούσας μελέτης. 

Έτσι λοιπόν, η ιστική βλάβη που πιθανά προκλήθηκε από την άσκηση μπορεί να οφείλεται 

στην παραγωγή ΕΡΟ, ή οποία προκάλεσε την ενεργοποίηση των φλεγμονωδών κυττάρων, 

όπως είναι τα ουδετερόφιλα, με επακόλουθο την περαιτέρω παραγωγή ΕΡΟ μέσω της 

NADPH οξειδάσης (Kanter, 1998).

Μία άλλη πιθανή ερμηνεία για την εκδήλωση οξειδωτικού στρες μετά την άσκηση 

στους συμμετέχοντες της παρούσας μελέτης δίνεται από τη θεωρία της προκαλούμενης 

ισχαιμίας/ επαναιμάτωσης στους ιστούς κατά την εκτέλεση έντονων δραστηριοτήτων ή 

έντονων μυϊκών συσπάσεων. Ενδεικτικά, αναφέρεται η έρευνα των Uchiyama, 

Tsukamoto, Yoshimura & Tamaki (2006), στην οποία διαπιστώθηκε ότι, κατά την 

εκτέλεση άσκησης υψηλής έντασης με αντιστάσεις προκαλείται υποξία των ιστών σε 

ποντίκια, λόγω του περιορισμού της αιματικής κυκλοφορίας κατά την επαναλαμβανόμενη 

μυϊκή συστολή με υψηλή επιβάρυνση, η οποία πυροδοτεί την παραγωγή ΕΡΟ.

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, κατά τη διάρκεια της ισχαιμίας ή της υποξίας των 

ιστών, το μοριακό οξυγόνο που φτάνει στα κύτταρα μειώνεται, με αποτέλεσμα να 

αναστέλλεται η παραγωγή ΑΤΡ. Η μειωμένη παροχή ΑΤΡ στους μύες προκαλεί εξάντληση 

τοιν διαθέσιμων αποθεμάτων ΑΤΡ και ενεργοποίηση του μεταβολικού μονοπατιού της 

υποξανθίνης και της ξανθίνης, που έχει ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό υπεροξειδικών 

ανιόντων (Hellsten, 1994; Hellsten-Wwesting, Balsom, Norman, & Sjodin, 1993; Ji, 

1999).

Η άσκηση υψηλής έντασης μπορεί να δημιουργήσει ένα κυτταρικό περιβάλλον που 

να ευνοεί την ενεργοποίηση του μονοπατιού της υποξανθίνης και της ξανθίνης (Hellsten, 

1994). Η υποξανθίνη έχει αναφερθεί ότι αυξάνει σε συγκέντρωση μετά από έντονη μυϊκή 

ενεργοποίηση, και έχει επίσης διαπιστωθεί αύξηση της συγκέντρωσης του ουρικού οξέος, 

τόσο στον ενεργοποιούμενο μυ όσο και στο πλάσμα, υποδηλώνοντας ότι έχει 

ενεργοποιηθεί το μεταβολικό μονοπάτι της ξανθίνης-υποξανθίνης (Hellsten-Westing, et 

al., 1993). Στην παρούσα μελέτη διαπιστώθηκε σημαντική αύξηση της συγκέντρωσης του 

ουρικού οξέος μετά την άσκηση στους ασθενείς με ΟΑ καθώς και στους υγιείς, γεγονός 

που ενισχύει τη θεωρία της ισχαιμίας των ιστών ως πιθανό μηχανισμό εκδήλωσης 

οξειδωτικού στρες. Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια θεωρία, κατά την επαναιμάτωση των
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ιστών που υπέστησαν ισχαιμία/υποξυγόνωση, πυροδοτείται επίσης αυξημένος 

σχηματισμός ΕΡΟ, λόγω της προκαλούμενης υπεροξυγόνωσης στους ιστούς (Radak, 

2000).

Επίσης, από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης αναφορικά με τη 

συγκέντρωση των LOOH μετά την άσκηση, φαίνεται ότι η εκδήλωση οξειδωτικού στρες 

ήταν πολύ μεγαλύτερη στους ασθενείς με ΟΑ και ΡΑ σε σχέση με τους υγιείς, καθώς 

προκάλεσε εκτεταμένη οξειδωτική βλάβη στα λιπαρά οξέα (λιπιδική υπεροξείδωση) μόνο 

σε αυτές τις δύο ομάδες ατόμων.

Αυτό πιθανά να οφείλεται στην παθοφυσιολογία της πάθησης, η οποία σχετίζεται 

με αυξημένη λιπιδική υπεροξείδωση και στις δύο αυτές μορφές αρθρίτιδας (Jaswal, Mehta, 

Sood, & Kaur, 2003; Karatas et al., 2003; Manesh, Jayalekshmi, Suma, Chatterjee, 

Chakrabarti, & Singh, 2005; Tak, Zvaifler, Green, & Firestein, 2000; Tiku, Shah, & 

Allison, 2000). To γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την επιπλέον παραγωγή ΕΡΟ κατά την 

άσκηση, η οποία, όπως διαπιστώθηκε από την αναλογία GSH:GSSG, ήταν μεγαλύτερη 

στις δύο ομάδες ασθενών, ευθύνεται στην παρούσα μελέτη για την πρόκληση οξειδωτικής 

βλάβης μόνο στους ασθενείς με ΟΑ και ΡΑ.

Συμπεριφορά του αντιοξειδωτικού μηχανισμού

Η επαρκής αντιοξειδωτική προστασία είναι πολύ σημαντική για τη βιωσιμότητα 

των κυττάρων. Μέσω αυτής αποφεύγεται η οξειδωτική βλάβη που προκαλείται από την 

παραγωγή ΕΡΟ. Μεταξύ των ενζύμων που παρέχουν την βασική άμυνα ενάντια στην 

παραγωγή ΕΡΟ κατά τη διάρκεια της άσκησης είναι η καταλάση (CAT), και η 

υπεροξειδάση της γλουταθειόνης (GPx) (Radak, 2000). Ο ρόλος αυτών των ενζύμων είναι 

να «εκκαθαρίζουν» καταλυτικά τις παραγόμενες ΕΡΟ και η δραστηριότητά τους έχει 

βρεθεί αυξημένη ως απάντηση στην άσκηση, τόσο σε μελέτες με ζώα όσο και σε μελέτες 

με ανθρώπους (Jenkins, 1983; Ji, 1995; Sen, Atalay, & Hanninen, 1994).

Κατά την ηρεμία: Σε ό,τι αφορά στη συμπεριφορά του αντιοξειδωτικού μηχανισμού 

των συμμετεχόντων στην παρούσα μελέτη κατά την ηρεμία, διαπιστώθηκε σημαντική 

διαφοροποίηση μόνο ως προς τη δραστηριοποίηση της γλουταθειονικής υπεροξειδάσης 

(GPx) μεταξύ των ασθενών με ΟΑ και των υγιών ατόμων, με την ομάδα των ασθενών να 

εμφανίζει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση της GPx. Η διαπίστωση αυτή υποδηλώνει την 

αυξημένη παραγωγή ΕΡΟ και επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης 

αναφορικά με την εκδήλωση οξειδωτικού στρες κατά την ηρεμία στην ομάδα ασθενών με 

ΟΑ. όπως παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα. Από τα συγκεκριμένα
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αποτελέσματα καταδεικνύεται ένας ακόμη πιθανός λόγος, για τον οποίο ήταν έκδηλη η 

ανάπτυξη οξειδωτικού στρες κατά την ηρεμία στους ασθενείς με ΟΑ. Φαίνεται ότι, αν και 

υπάρχει αυξημένη δραστηριότητα της GPx, ωστόσο αυτή δεν επαρκεί για να 

εξουδετερώσει τις παραγόμενες ΕΡΟ και να περιορίσει ή να αποτρέψει την ανάπτυξη 

οξειδωτικού στρες στη συγκεκριμένη ομάδα ασθενών. Επιπλέον, το γεγονός ότι δεν 

διαπιστώθηκε σημαντική διαφοροποίηση στους ασθενείς με ΟΑ σε σχέση με τους υγιείς 

ως προς τη συγκέντρωση της καταλάσης και των υπόλοιπων μετρούμενων 

αντιοξειδωτικών (GSH, ουρικό οξύ), ενισχύει την υπόθεση ότι η ομάδα ασθενών με ΟΑ 

εμφάνιζε αδυναμία του αντιοξειδωτικού μηχανισμού να εξουδετερώσει τις παραγόμενες 

ΕΡΟ λόγω ανεπαρκούς αντιοξειδωτικής ικανότητας.

Μετά από οξεία άσκηση: Σε ότι αφορά στη συμπεριφορά του αντιοξειδωτικού 

μηχανισμού των συμμετεχόντων την παρούσα μελέτη αμέσως μετά το ερέθισμα οξείας 

άσκησης, διαπιστώθηκε σημαντική αύξηση της δραστηριότητας της CAT από την 1η (πριν 

την άσκηση) στη 2 μέτρηση (αμέσως μετά την άσκηση) μόνο για τις δύο ομάδες ασθενών, 

ενώ η δραστηριότητα της GPx, αν και δεν διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των ομάδων, ωστόσο αυξήθηκε και στις τρεις ομάδες από την 1η στη 2η μέτρηση. Η 

αύξηση αυτή όμως δεν ήταν σημαντική. Διαπιστώνουμε λοιπόν μεγαλύτερη ενεργοποίηση 

του αντιοξειδωτικού μηχανισμού μετά την εφαρμογή οξείας άσκησης στις δύο ομάδες 

ασθενών με ΟΑ και ΡΑ. Η μεγαλύτερη ενεργοποίηση του οξειδωτικού μηχανισμού στις 

δύο ομάδες ασθενών δικαιολογείται πιθανά από την πρόκληση οξειδωτικής βλάβης και 

οξειδωτικού στρες σε μεγαλύτερη έκταση στις δύο αυτές ομάδες, όπως διαπιστώθηκε 

προηγουμένως από τα αποτελέσματα της μέτρησης των λιπιδικών υδροϋπεροξειδίων.

ΕΙ δραστηριότητα της GPx έχει εμφανίσει ποικίλες αντιδράσεις μετά από μια 

συνεδρία οξείας άσκησης στους διάφορους τύπους σκελετικών μυών. Σε ορισμένες 

μελέτες δεν παρατηρήθηκε καμία αλλαγή στη δραστηριότητα αυτού του ενζύμου στους 

σκελετικούς μύες μετά από οξεία άσκηση (Ji, Dillon, & Wu, 1990; Leeuwenburgh & Ji, 

1995), ενώ σε άλλες έχει αναφερθεί σημαντική αύξηση της δραστηριότητας της GPx 

(Leeuwenburgh & Ji, 1996; Oh-ishi et al., 1996; Ji et al., 1992). Παρά το γεγονός ότι δεν 

παρέχονται σαφείς εξηγήσεις, η ασυμφωνία των αποτελεσμάτων πιθανά να σχετίζεται με 

την ένταση της άσκησης, η οποία ποικίλε μεταξύ των προαναφερθέντων μελετών. Ο 

μηχανισμός που είναι υπεύθυνος για την αυξημένη δραστηριότητα της GPx κατά την οξεία 

άσκηση είναι μέχρι στιγμής άγνωστος.

Σε ό,τι αφορά στη δραστηριότητα της CAT, στις περισσότερες μελέτες δεν έχει 

βρεθεί διαφοροποίηση μετά από οξεία άσκηση (Ji, 1995; Meydani & Evans, 1993).
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Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις όπου η δραστηριότητα της CAT βρέθηκε 

σημαντικά αυξημένη μετά από οξεία άσκηση μέχρι εξάντλησης ή σε πολύ υψηλή ένταση 

σε αρουραίους (Ji & Fu, 1992; Ji et al., 1992). Στην παρούσα μελέτη το χρησιμοποιούμενο 

πρωτόκολλο οξείας άσκησης, αν και ήταν έντονο από πλευράς επιβάρυνσης, καθώς 

περιλάμβανε 6 σετ συνολικά των 10 επαναλήψεων και οι συμμετέχοντες δέχονταν 

αντίσταση από το ισοκινητικό δυναμόμετρο ίση με το 100% της δικής τους προσπάθειας, 

η οποία ήταν θεωρητικά μέγιστη (οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονταν να προσπαθούν «όσο 

πιο γρήγορα και δυνατά μπορούν»), ωστόσο δεν φαίνεται να ήταν μέχρι εξάντλησης, διότι, 

όπως αποδείχθηκε από τα αποτελέσματα της μέγιστης ροπής των αξιολογούμενων μυών, 

δεν προκλήθηκε σημαντική πτώση της μυϊκής δύναμης μετά το τέλος της άσκησης (2η 

μέτρηση). Συνεπώς, σε ότι αφορά στην ομάδα των υγιών ατόμων τα αποτελέσματα της 

παρούσας μελέτης συμφωνούν με τα αποτελέσματα των προαναφερθέντων μελετών, που 

αποδεικνύουν ότι η δραστηριότητα της καταλάσης δεν αυξάνεται σημαντικά σε υγιή 

άτομα.

Παρά το γεγονός ότι η CAT δραστηριοποιείται κυρίως στα υπεροξυσωμάτια, 

ωστόσο έχει αναφερθεί ένα μικρό μέρος σημαντικής δραστηριοποίησής της και στα 

μιτοχόνδρια (Luhtala, Roecker, Pugh, Feuers & Weindruch, 1994). Όπως είναι γνωστό, η 

καταλάση καταλύει τη μετατροπή του υπεροξειδίου του υδρογόνου (FI2O2) σε νερό 

(Radak, 2000). Συνεπώς, είναι πιθανό η παρατηρούμενη στην παρούσα μελέτη σημαντική 

αύξηση της CAT στις δύο ομάδες ασθενών, να αντανακλά μια δραστηριοποίηση της CAT 

στα μιτοχόνδρια λόγω της αυξημένης παραγωγής Η2Ο2. Άλλωστε και στις δύο αυτές 

μορφές αρθρίτιδας έχει διαπιστωθεί αυξημένη παραγωγή ΕΡΟ σε σχέση με τους υγιείς 

(Femor, Haribabu, Weinberg, Pisetsky, & Guilak, 2001; Jaswal et al., 2003; Karatas, et al., 

2003; Manesh, Jayalekshmi, Suma, Chatterjee, Chakrabarti, & Singh, 2005; Miesel, 

Kurpisz, & Kroger, 1996; Tak, et al., 2000). To γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την 

επιδείνωση του οξειδωτικού στρες σε αυτά τα άτομα λόγω της άσκησης, φαίνεται να 

δικαιολογεί στην παρούσα μελέτη τη σημαντικά μεγαλύτερη ενεργοποίηση της καταλάσης 

στις δύο ομάδες ασθενών σε σχέση με τους υγιείς.

Η αντιοξειδωτική άμυνα του οργανισμού ενάντια στην αυξημένη παραγωγή ΕΡΟ 

επιτυγχάνεται και με τη βοήθεια μιας θειόλης, της ανηγμένης μορφής της γλουταθειόνης 

(GSII). Μια από τις λειτουργίες της GSH είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δότης 

ηλεκτρονίων και να αντιδράσει με τα παραγόμενα Η2Ο2, μέσω της καταλυτικής επίδρασης 

της GPx, σχηματίζοντας την οξειδωμένη μορφή της γλουταθειόνης (GSSG) και νερό 

(Flohe, 1982). Όταν λοιπόν η συγκέντρωση των παραγόμενων Η2Ο2 αυξάνει, υπάρχει μια
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τάση προς την αύξηση της GSSG, με αποτέλεσμα να προκαλείται και μείωση της 

GSFFGSSG αναλογίας. Κατά τη διάρκεια έντονης άσκησης, η ενδοκυτταρική ανασύνθεση 

της GSH από τα αμινοξέα απαιτεί ΑΤΡ. Τα επίπεδα όμως της ΑΤΡ μπορεί να είναι 

μειωμένα λόγω της αυξημένης ενεργειακής απαίτησης των μυών κατά τη συστολή (Radak,

2000). Κατά συνέπεια, ταυτόχρονα με την αύξηση της GSSG μπορεί να υπάρχει και 

μείωση των αποθεμάτων της GSH, με αποτέλεσμα η GSH:GSSG αναλογία να μειώνεται 

(ακόμη περισσότερο. Για τον λόγο αυτό, όπως προαναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, 

η συγκεκριμένη αναλογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας ακόμη αξιόπιστος δείκτης 

ανάπτυξης οξειδωτικού στρες, καθώς η μείωσή της υποδηλώνει αυξημένη παραγωγή ΕΡΟ 

(Flohe, 1982; Radak, 2000). Ο δείκτης αυτός έχει αναφερθεί να μειώνεται δραματικά σε 

δείγμα ανθρώπινου σκελετικού μυός, που λήφθηκε με βιοψία μετά από μαραθώνιο δρόμο 

(Corbucci, Montaanari, Cooper, Jones & Edards, 1984). Ωστόσο, σε μελέτες με τρωκτικά, 

οι περισσότεροι ερευνητές βρήκαν μέτρια μείωση ή και καμία αλλαγή στην GSH:GSSG 

αναλογία μετά από οξεία άσκηση (Ji & Fu, 1992; Ji et al., 1993; Leeuwenburgh & Ji, 

1995).

Στην παρούσα μελέτη, σε ό,τι αφορά στα επίπεδα συγκέντριοσης της GSH, GSSG 

και στην GSFFGSSG αναλογία, διαπιστώθηκαν τα εξής:

α) τα επίπεδα της GSH μειώθηκαν σημαντικά στους ασθενείς με ΟΑ και ΡΑ, με 

τους ασθενείς με ΟΑ και ακολούθως τους ασθενείς με ΡΑ να εμφανίζουν τη 

μεγαλύτερη μείωση, ενώ δεν διαφοροποιήθηκαν σημαντικά στην ομάδα υγιών 

ατόμων από την 1η στη 2η μέτρηση. Από τη διαπίστωση αυτή μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι στις δύο ομάδες ασθενών υπήρχε μεγαλύτερη παραγωγή ΕΡΟ, 

οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την αυξημένη συγκέντρωση Η2Ο2. Επιπλέον, το ότι 

η GSFI δεν ήταν δυνατόν να αναπληρωθεί σε ποσότητα, με αποτέλεσμα να 

προκαλείται σημαντική μείωση της συγκέντρωσής της στους ασθενείς με ΟΑ και 

ΡΑ, υποδηλώνει ότι οι ασθενείς με ΟΑ και ΡΑ είχαν πιθανά μεγαλύτερη 

κατανάλωση ΑΤΡ από τους μύες σε σχέση με τους υγιείς κατά τη διάρκεια της 

άσκησης. Αυτό σε συνδυασμό με την αυξημένη χρησιμοποίηση της GSH για την 

εξουδετέρωση των παραγόμενων ΕΡΟ προκάλεσε αδυναμία στον οργανισμό των 

ασθενών να ανασυνθέσει επαρκώς την GSH, γι’ αυτό πιθανά η συγκέντρωσή της 

εμφανίστηκε μειωμένη μόνο στις δύο ομάδες ασθενών και όχι στους υγιείς, 

β) τα επίπεδα συγκέντρωσης της GSSG αυξήθηκαν σημαντικά και στις τρεις 

ομάδες από την 1η στη 2η μέτρηση, χωρίς σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των 

ομάδων. Τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών GSSG εμφάνισε η ομάδα ατόμων με ΟΑ,
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ενώ τη χαμηλότερη η ομάδα υγιών ατόμων. Από τη διαπίστωση αυτή 

επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά η αυξημένη παραγωγή ΕΡΟ και στις τρεις 

ομάδες ατόμων, με την ομάδα των ασθενών με ΟΑ να υφίσταται το μεγαλύτερο σε 

έκταση οξειδωτικό στρες σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες και την ομάδα υγιών 

ατόμων να υφίσταται το μικρότερο.

Οι δύο τελευταίες διαπιστώσεις δικαιολογούν τα αποτελέσματα αναφορικά με την 

GSH:GSSG αναλογία, η οποία, όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, εμφάνισε 

σημαντική μείωση από την 1η στη 2η μέτρηση σε κάθε ομάδα. Από τα αποτελέσματα αυτά 

ενισχύεται η διαπίστωση ότι το χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο άσκησης προκάλεσε 

αυξημένη παραγωγή ΕΡΟ και στις τρεις ομάδες.

Το ουρικό οξύ είναι επίσης μια ουσία η οποία, όταν αυξάνεται σημαντικά, 

υποδηλώνει την ανάπτυξη οξειδωτικού στρες (Radak, 2000) και συγκαταλέγεται στα 

ενδογενή αντιοξειδωτικά του ανθρώπινου οργανισμού (Yu, 1994). Ειδικότερα, αναφέρεται 

στη βιβλιογραφία ότι συμπεριφέρεται ως διηγερμένο οξυγόνο και ως «εκκαθαριστής» των 

παραγόμενων ελευθέρων ριζών (Radak, 2000). Πρόκειται για μια ουσία η οποία αποτελεί 

προϊόν του μεταβολισμού τοιν πουρινών (Μούγιος, 2002) και εμφανίζεται σε υψηλές 

συγκεντρώσεις στην κυκλοφορία μετά από έντονη μυϊκή ενεργοποίηση καθώς και στα 

όργανα όπου προκαλείται ισχαιμία-επαναιμάτωση των ιστών (Sjodin, Westing & Apple, 

1990). Αυτό συμβαίνει επειδή, όπως έχει προαναφερθεί, κατά τη διάρκεια της ισχαιμίας ή 

της υποξίας των ιστών, το μοριακό οξυγόνο που φτάνει στα κύτταρα μειώνεται, με 

αποτέλεσμα να αναστέλλεται η παραγωγή ΑΤΡ. Η μειωμένη παροχή ΑΤΡ στους μύες 

προκαλεί εξάντληση των διαθέσιμων αποθεμάτων ΑΤΡ και ενεργοποίηση του 

μεταβολικού μονοπατιού της υποξανθίνης και της ξανθίνης (Hellslen, 1994; Hellsten- 

Wwesting et al., 1993; Sahlin et al., 1991). Αυτές οι δύο ουσίες χρησιμοποιούνται ως 

πουρινικό υπόστρωμα και απελευθερώνονται από τους μύες στην κυκλοφορία. Μία 

ποσότητα από αυτές τις ουσίες μετατρέπεται σε ουρικό οξύ, με ταυτόχρονη παραγωγή 

οξυγόνου, με τη δράση της οξειδάσης της ξανθίνης (xanthine oxidase). Επιπλέον, κατά την 

επαναιμάτωση των ιστών που υπέστησαν ισχαιμία/υποξυγόνωση, πυροδοτείται επίσης 

αυξημένος σχηματισμός ΕΡΟ, λόγω της προκαλούμενης υπεροξυγόνωσης στους ιστούς 

(Radak, 2000).

Στην παρούσα έρευνα το μετρούμενο ουρικό οξύ αυξήθηκε σημαντικά μόνο στους 

ασθενείς με ΟΑ και στα υγιή άτομα από μέτρηση σε μέτρηση. Συγκεκριμένα, στους 

ασθενείς με ΟΑ διαπιστώθηκε σημαντική) αύξηση αμέσως μετά την άσκηση, όπως και 24 

ώρες μετά την άσκηση σε σχέση με την καταγραφόμενη συγκέντρωση στην 1η μέτρηση
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(πριν την άσκηση) σε φάση ηρεμίας. Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα και για την ομάδα 

τιον υγιών ατόμων, όπου διαπιστώθηκε σημαντική αύξηση του ουρικού οξέος από 

μέτρηση σε μέτρηση για όλες τις μετρήσεις. Ωστόσο, η συγκέντρωση του ουρικού οξέος 

ήταν μεγαλύτερη στους ασθενείς με ΟΑ σε όλες τις μετρήσεις. Αντιθέτως, οι ασθενείς με 

ΡΑ δεν είχαν σημαντική διαφοροποίηση από μέτρηση σε μέτρηση όσον αφορά στη 

συγκέντρωση του ουρικού οξέος.

Από τα αποτελέσματα αυτά συμπεραίνουμε ότι η ανάπτυξη οξειδωτικού στρες, που 

διαπιστώθηκε στις τρεις πειραματικές ομάδες της παρούσας μελέτης κατά την εφαρμογή 

οξείας άσκησης σε ισοκινητικό δυναμόμετρο, οφείλεται πιθανά στην πρόκληση ισχαιμίας- 

επαναιμάτωσης ή υποξυγόνωσης των μυών λόγω της πολύ έντονης μυϊκής ενεργοποίησης 

και ότι ο μηχανισμός ανάπτυξης του οξειδωτικού στρες, τουλάχιστον για τις ομάδες 

ασθενών με ΟΑ και υγιών ατόμων, είναι πιθανά η ενεργοποίηση του μεταβολικού 

μονοπατιού της ξανθίνης/ υποξανθίνης. Το γεγονός ότι δεν διαπιστώθηκε σημαντική 

αύξηση του ουρικού οξέος από μέτρηση σε μέτρηση στην ομάδα ασθενών με ΡΑ, πιθανά 

να οφείλεται στο ό,τι η παραγωγή ΕΡΟ σε αυτήν την ομάδα σχετίζεται με κάποιον άλλο 

μηχανισμό ανάπτυξης οξειδωτικού στρες ή ότι τα άτομα της συγκεκριμένης ομάδας δεν 

κατέβαλλαν μέγιστη μυϊκή προσπάθεια, η οποία θα ήταν ικανή να προκαλέσει ισχαιμία ή 

υποξία στις μυϊκές ίνες των εξασκούμενων μυών. Επιπλέον, το γεγονός ότι το ουρικό οξύ 

βρέθηκε σημαντικά αυξημένο ακόμη και 24 ώρες μετά την άσκηση, υποδηλώνει την 

πιθανή συνέχιση ανάπτυξης οξειδωτικού στρες στο χρονικό αυτό διάστημα μετά την 

άσκηση και μέχρι την 3η μέτρηση. Επειδή, ωστόσο, δεν πραγματοποιήθηκε στις τρεις 

πειραματικές ομάδες επανάληψη της μέτρησης των αξιολογούμενων δεικτών ανάπτυξης 

οξειδωτικού στρες ή των ενδογενών αντιοξειδωτικών και αντιοξειδωτικών ενζύμων στην 

3η μέτρηση, δεν μπορούμε με βεβαιότητα να ισχυριστούμε κάτι τέτοιο.

Ανάπτυξη καθυστερημένου μυϊκού πόνου

Ο καθυστερημένος μυϊκός πόνος εμφανίζεται συνήθως λίγες ώρες μετά από 

ασυνήθιστη έντονη άσκηση και οφείλεται συνήθως σε μικροτραυματισμούς των μυών και 

σε βλάβη του συνδετικού ιστού (McArdle, Katch & Katch, 2001). Παρόλο που το 

πραγματικό αίτιο παραμένει άγνωστο, ο βαθμός της καταπόνησης και δυσφορίας 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ένταση και τη διάρκεια της προσπάθειας, καθώς 

επίσης και από το είδος της άσκησης που εκτελείται.

Στην παρούσα μελέτη η εκτέλεση του επιλεγόμενου πρωτοκόλλου άσκησης στο 

ισοκινητικό δυναμόμετρο απαιτούσε την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και ταχύτερη
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προσπάθεια από πλευράς συμμετεχόντων, οι οποίοι δέχονταν ανάλογη αντίσταση από το 

μηχάνημα, ίση με το 100% της εκάστοτε προσπάθειάς τους. Επίσης πραγματοποιήθηκαν 

συνολικά 6 σετ των 10 επαναλήψεων το κάθε ένα με κλιμακωτή μείωση και στη συνέχεια 

αύξηση της γωνιακής ταχύτητας κίνησης (υπό μορφή πυραμίδας). Το ενδιάμεσο διάλειμμα 

ήταν 30 δευτ. στην άνοδο της πυραμίδας και 45δευτ. στην κάθοδο. Υπό αυτές τις 

συνθήκες, μπορούμε να πούμε ότι η ένταση της άσκησης στο ισοκινητικό δυναμόμετρο 

ήταν υψηλή. Επιπλέον, το είδος της μυϊκής ενεργοποίησης των καμπτήρων και 

εκτεινόντων μυών του γόνατος, τόσο κατά την κίνηση της κάμψης όσο και κατά την 

κίνηση της έκτασης της κνήμης, ήταν η σύγκεντρη ενεργοποίηση.

Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης σχετικά με την 

υποκειμενική αντίληψη της αίσθησης του πόνου, διαπιστώθηκε σημαντική διαφοροποίηση 

της μεταβολής της αίσθησης του μυϊκού πόνου μεταξύ των ομάδων από μέτρηση σε 

μέτρηση, τόσο για τους εκτείνοντες μύες της άρθρωσης του γόνατος όσο και για τους 

καμπτήρες. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στην αίσθηση μυϊκού πόνου στους εκτείνοντες 

μύες της άρθρωσης του γόνατος, στην ομάδα ασθενών με ΟΑ διαπιστώθηκε σημαντική 

αύξηση μόνο από την 1η (πριν την άσκηση) στη 2η μέτρηση (αμέσως μετά την άσκηση), 

ενώ στην ομάδα ασθενών με ΡΑ διαπιστώθηκε σημαντική αύξηση του πόνου μόνο στην 3η 

μέτρηση σε σχέση με την 1η, και, τέλος, στην ομάδα υγιών ατόμων δεν παρατηρήθηκε 

καμία σημαντική διαφοροποίηση από μέτρηση σε μέτρηση.

Παρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα όσον αφορά στην αίσθηση μυϊκού πόνου 

στους καμπτήρες μύες της άρθρωσης του γόνατος. Συγκεκριμένα, στην ομάδα ασθενών με 

ΟΑ διαπιστώθηκε σημαντική αύξηση από την 1η στη 2η μέτρηση και από την 1η στην 3η 

μέτρηση. Στην ομάδα ασθενών με ΡΑ διαπιστώθηκε σημαντική αύξηση μόνο από την 1η 

στην 3η μέτρηση, ενώ η ομάδα υγιών ατόμων δεν παρουσίασε καμία σημαντική 

διαφοροποίηση από μέτρηση σε μέτρηση. Από τα ευρήματα αυτά φαίνεται ότι μόνο οι δύο 

ομάδες ασθενών βίωσαν σημαντικό μυϊκό πόνο στους εκτείνοντες: οι μεν ασθενείς με ΟΑ 

αμέσως μετά την άσκηση, οι δε ασθενείς με ΡΑ 24 ώρες μετά την άσκηση, ενώ αναφορικά 

με την αίσθηση πόνου στους καμπτήρες, φαίνεται αυτή να αυξήθηκε περισσότερο για τους 

ασθενείς με ΟΑ στην 3η μέτρηση. Το ίδιο συνέβη και για τους ασθενείς με ΡΑ.

Έχει παρατηρηθεί σε αρκετές μελέτες ότι η έκκεντρη και μέχρι ενός σημείου η 

ισομετρική μυϊκή ενεργοποίηση ευθύνονται σε γενικές γραμμές για τη μεγαλύτερη 

καταπόνηση που παρατηρείται μετά την ολοκλήρωση μιας προπονητικής μονάδας 

(McArdle, et al., 2001). Η δράση αυτή δεν σχετίζεται με την αύξηση των επιπέδων 

γαλακτικού οξέος στο αίμα. Για παράδειγμα, έχει παρατηρηθεί ότι το τρέξιμο σε
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ανηφορικό δρόμο (σύγκεντρη ενεργοποίηση) δεν οδηγεί σε μυϊκό πόνο μετά το πέρας της 

άσκησης, παρά τη σημαντική αύξηση του γαλακτικού οξέος στο αίμα (McArdle, et al.,

2001). Αντίθετα, το τρέξιμο σε κατηφορικό δρόμο (έκκεντρη ενεργοποίηση) προκάλεσε 

την καθυστερημένη εμφάνιση μυϊκού πόνου μέτριου έως μεγάλου βαθμού, χωρίς να 

παρατηρηθεί αύξηση των επιπέδων του γαλακτικού οξέος στο αίμα, κατά τη διάρκεια της 

άσκησης ή μετά το πέρας αυτής (McArdle, et al., 2001). Τα αποτελέσματα αυτά 

συμφωνούν με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης αναφορικά με την απουσία μυϊκού 

πόνου στους υγιείς, τόσο αμέσως μετά όσο και 24 ώρες μετά την εφαρμογή άσκησης, η 

οποία χαρακτηριζόταν από μέγιστη προσπάθεια σύγκεντρης ενεργοποίησης των μυών.

Δυστυχώς, δεν έχει εξεταστεί έως τώρα σε άλλη μελέτη ο μηχανισμός εμφάνισης 

καθυστερημένου μυϊκού πόνου σε ασθενείς με ΟΑ ή ΡΑ μετά από την εκτέλεση έντονης 

άσκησης, γι’ αυτό δεν είναι δυνατόν να έχουμε συγκρίσιμα αποτελέσματα αναφορικά με 

τη συμπεριφορά των ασθενών της παρούσας μελέτης. Πιθανά η εμφάνιση 

καθυστερημένου μυϊκού πόνου στους ασθενείς της παρούσας μελέτης να σχετίζεται με την 

αυξημένη παραγωγή ΕΡΟ στα μυϊκά κύτταρα, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση 

βλάβης στη μεμβράνη των μυϊκών ινών. Επιπλέον, πιθανά η εμφάνιση καθυστερημένου 

μυϊκού πόνου στους ασθενείς αυτούς να σχετίζεται με τη θεωρία των μικροτραυματισμών, 

σύμφωνα με την οποία η απώτερη εμφάνιση μυϊκής ευαισθησίας είναι αποτέλεσμα 

μικροτραυματισμών ή ρήξεων μεμονωμένων μυϊκών ινών. Ωστόσο, η θεωρία αυτή βρίσκει 

εφαρμογή κυρίως στην περίπτωση της έκκεντρης ενεργοποίησης των μυών, όπου 

αναπτύσσεται μεγαλύτερη τάση στον συνδετικό ιστό και τις μυϊκές ίνες, σε σύγκριση με 

τη σύγκεντρη ενεργοποίηση.

Ίσως, στην περίπτωση των ασθενών της παρούσας μελέτης, η πιθανή πρόκληση 

μικροτραυματισμών στις μυϊκές ίνες να οφείλεται στην τοπική ισχαιμία που προκαλείται 

λόγω της μέγιστης μυϊκής ενεργοποίησης και συμβάλλει στον τραυματισμό του ιστού 

μέσω της ενεργοποίησης μεταβολικών/ χημικών μονοπατιών. Σύμφωνα με τα ευρήματα 

των Camus, Deby-Dupont, Dychateau, Deby, Pincemailo, Lamy (1994) και Smith (1991), 

ο τραυματισμός που προκαλείται μέσω αυτού του μηχανισμού προκαλεί μια χαμηλού 

βαθμού οξεία φλεγμονώδη αντίδραση. Αυτή η φλεγμονώδης αντίδραση γίνεται 

συντονισμένα από το ανοσολογικό σύστημα και ολοκληρώνεται με την απομάκρυνση του 

κατεστραμμένου ιστού και την επιδιόρθωσή του (Andriacchi, Sabiston, DeHaven, Woo, 

Frank, Oakes, Brankd & Lewis, 1988).

Η διαδικασία αυτή πυροδοτείται και ελέγχεται είτε από χημικές ουσίες που 

εκκρίνονται στο εξωκυττάριο υγρό από κύτταρα που επιστρατεύονται στην περιοχή κατά
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τη διάρκεια της φλεγμονής (π.χ. ουδετερόφιλα), είτε από πεπτίδια (π.χ. ιντερλευκίνες) που 

παράγονται στο σημείο της φλεγμονής μέσω ενζυμικής δράσης από τις πρωτεΐνες του 

πλάσματος (Smith & Miles, 2000). Τα ουδετερόφιλα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε 

αυτήν τη φλεγμονώδη αντίδραση, καθώς έχει αποδειχθεί ότι απελευθερώνουν σημαντική 

ποσότητα ελευθέρων ριζών μέσα στον αρθρικό χώρο, με αποτέλεσμα τη σημαντική 

αύξηση του οξειδωτικού στρες. Επιπλέον, ορισμένοι από τους χημικούς μεσολαβητές της 

οξείας φλεγμονώδους αντίδρασης ερεθίζουν τις απολήξεις των νεύρων και προκαλούν 

πόνο, ο οποίος έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση μυϊκού σπασμού και ενεργοποιεί τον 

προστατευτικό μηχανισμό του σώματος. Επίσης, ο μυϊκός σπασμός μπορεί να προκαλέσει 

περισσότερο πόνο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος πόνου-μυϊκού 

σπασμού, που επηρεάζει και την απόδοση των μυών (Smith & Miles, 2000). Στην 

παρούσα μελέτη πιθανά αυτή η φλεγμονώδης αντίδραση να ευθύνεται κατά ένα μικρό 

μέρος για την επιδείνωση της ανάπτυξης οξειδωτικού στρες στις δύο ομάδες ασθενών, 

καθώς κατά τη διαδικασία αυτή παράγονται και ΕΡΟ.

Σε ό,τι αφορά στη συγκέντρωση της κρεατινικής κινάσης στην παρούσα μελέτη 

διαπιστώθηκε ότι υπήρξε το ίδιο πρότυπο εξέλιξης μεταξύ των τριών ομάδων που δεν 

διέφεραν σημαντικά μεταξύ τους από μέτρηση σε μέτρηση. Τα επίπεδα της κρεατινικής 

κινάσης αυξήθηκαν σημαντικά στις τρεις ομάδες από μέτρηση σε μέτρηση. Η κρεατινική 

κινάση (CPK) είναι ένα ένζυμο του οποίου η μέτρηση χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί 

πιθανή πρόκληση καθώς επίσης ο βαθμός μυϊκού τραυματισμού σε μια μυϊκή ομάδα. Το 

ένζυμο αυτό, που αφθονεί στους μύες, δεν προορίζεται για έκκριση στο αίμα (Μούγιος,

2002). Ωστόσο, μικρή ποσότητα αυτού του ενζύμου είναι δυνατόν να ανιχνευθεί στο αίμα 

λόγω διαρροής της από τα κύτταρα που την περιέχουν. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να γίνει 

εκτίμηση της ακεραιότητας των ιστών από τους οποίους προέρχεται, με την έννοια ότι όσο 

πιο άθικτος είναι ο ιστός, τόσο λιγότερο θα είναι το ένζυμο στο αίμα. Αντιθέτως, αν μέρος 

του ιστού έχει καταστραφεί, τότε το ένζυμο θα έχει υψηλή συγκέντρωση στο αίμα 

(Μούγιος, 2002). Επιπλέον, η αύξηση των επιπέδων του ενζύμου αυτού στο αίμα 

παρατηρείται σε έντονη μυϊκή δραστηριότητα και η αύξηση αυτή είναι μεγαλύτερη, όσο 

λιγότερο γυμνασμένα είναι τα άτομα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η CPK αυξάνει 

αρκετά μετά από παρατεταμένη μυϊκή κόπωση. Για τον λόγο αυτό η κρεατινική κινάση 

χρησιμοποιείται σήμερα και σαν δείκτης μυϊκής επιβάρυνσης (Donelly, Clarkson, 

Maughan, 1992).

Από τα αποτελέσματα, λοιπόν, της παρούσας μελέτης αναφορικά με τη 

συγκέντρωση της CPK, προάγεται το συμπέρασμα ότι το χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο
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άσκησης προκάλεσε μυϊκό τραυματισμό στους εξασκούμενους μύες (εκτείνοντες και 

καμπτήρες μύες της άρθρωσης του γόνατος) και στις τρεις πειραματικές ομάδες.

Σύμφωνα με τον Μούγιο (2002), η καμπύλη της συγκέντρωσης του ενζύμου στον 

ορό ακολουθεί μια ανοδική πορεία που συνήθως κορυφώνεται την επόμενη μέρα μετά την 

άσκηση κι επιστρέφει στην πριν από την άσκηση τιμή σε πέντε περίπου μέρες. Στην 

παρούσα μελέτη πράγματι διαπιστώθηκε κορύφωση της καμπύλης συγκέντρωσης της 

κρεατινικής κινάσης 24 ώρες μετά την άσκηση (στην 3η μέτρηση). Κάποιες επιπλέον 

παρατηρήσεις που μπορούν να γίνουν, αναφορικά με το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, πέραν 

των προαναφερθέντων ερμηνειών, είναι ότι η συγκέντρωση του συγκεκριμένου ενζύμου 

πιθανά ήταν περισσότερο αυξημένη και στις τρεις ομάδες, λόγω του ότι οι συμμετέχοντες 

ήτσν όλοι αγύμναστοι και ότι το πρόγραμμα άσκησης που εφαρμόστηκε προκάλεσε τη 

μυϊκή κόπωση των εξασκούμενων μυών.

Σε ότι αφορά στην περιφέρεια του μηρού, η αύξησή της φαίνεται να σχετίζεται με 

τη μυϊκή καταστροφή, καθώς λόγω της φλεγμονώδους διαδικασίας προκαλείται αυξημένη 

ροή υγρών τοπικά στην περιοχή που έχει υποστεί τον μυϊκό τραυματισμό, με αποτέλεσμα 

την ανάπτυξη οιδήματος (Clarkson, 1992). Στην παρούσα μελέτη, δεν παρατηρήθηκε 

σημαντική) μεταβολή της περιφέρειας του μηρού από μέτρηση σε μέτρηση ούτε σημαντική 

διαφοροποίηση της μεταβολής αυτής μεταξύ των ομάδων σε κάθε μέτρηση. 

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι, αν και παρατηρήθηκε εμφάνιση μυϊκού πόνου και αυξημένα 

επίπεδα κρεατινικής κινάσης, που υποδηλώνουν πιθανή πρόκληση μυϊκού τραυματισμού 

και εκδήλωσης φλεγμονής τοπικά στην περιοχή, ωστόσο δεν διαφοροποιήθηκε η 

περιφέρεια του μηρού. Αυτό πιθανά οφείλεται στο ότι η κορύφωση του οιδήματος που 

προκαλείται λόγω της αυξημένης ροής υγρών στην περιοχή, εντοπίζεται συνήθως 5 με 10 

μέρες μετά την άσκηση (Clarkson, 1992).

Η μυϊκή δύναμη είναι επίσης μια άλλη παράμετρος που σχετίζεται με την εμφάνιση 

καθυστερημένου μυϊκού πόνου και τη μυϊκή καταστροφή, καθώς λόγω του έντονου πόνου 

παρατηρείται αδυναμία εκτέλεσης μέγιστων προσπαθειών, με αποτέλεσμα να μειώνεται η 

απόδοση των συγκεκριμένων μυών που έχουν υποστεί το μυϊκό τραυματισμό ή 

εμφανίζουν έντονο πόνο (Donelly, Clarkson, Maughan, 1992). Στην παρούσα μελέτη σε 

ότι αφορά στην μέτρηση της μεγίστης ροπής των εκτεινόντων και καμπτήρων του γόνατος 

στις 90, 120 και 150°/δευτ., τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια με αυτά της περιφέρειας του 

μηρού. Δεν παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της απόδοσης από μέτρηση σε μέτρηση 

ούτε σημαντική διαφοροποίηση των μεταβολών της δύναμης των μυών μεταξύ των 

ομάδων από μέτρηση σε μέτρηση. Αυτή η μη σημαντική διαφοροποίηση της απόδοσης
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από μέτρηση σε μέτρηση πιθανά οφείλεται στην ένταση του αναλαμβανόμενου μυϊκού 

πόνου, η οποία πιθανά δεν ήταν τόσο υψηλή, ώστε να προκαλέσει σημαντική πτώση της 

απόδοσης των αξιολογούμενων μυών.

Επιπλέον, στην παρούσα μελέτη το εύρος κίνησης της άρθρωσης του γόνατος δεν 

διαφοροποιήθηκε σημαντικά από μέτρηση σε μέτρηση για κάθε ομάδα ούτε υπήρξαν 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων σε κάθε μέτρηση. Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο 

το γεγονός ότι, στις δύο ομάδες ασθενών το εύρος κίνησης αυξήθηκε από την 1η στη 2η 

μέτρηση, ενώ στην ομάδα υγιών ατόμων μειώθηκε. Αυτή η διαφοροποίηση για τη μεν 

ομάδα των ασθενών με ΟΑ και ΡΑ, όπου υπήρξε αύξηση μετά την άσκηση, αποδίδεται 

πιθανά στην καλύτερη κινητικότητα των αρθρώσεων λόγω της προηγηθείσας εκτέλεσης 

του πρωτοκόλλου άσκησης, το οποίο κατά κάποιο τρόπο λειτούργησε σαν «προθέρμανση» 

και με τον τρόπο αυτό πραγματοποιήθηκε καλύτερη αιμάτωση των μυών και λίπανση της 

άρθρωσης. Έτσι, βελτιώθηκε το εύρος κίνησης των αξιολογούμενων αρθρώσεων μετά την 

άσκηση, που πριν εμφάνισαν μικρότερη κινητικότητα πιθανά λόγω της μη ύπαρξης 

προθέρμανσης πριν την αρχική μέτρηση. Για τη δε ομάδα των υγιών ατόμων, όπου 

παρατηρήθηκε μείωση του εύρους κίνησης της άρθρωσης του γόνατος αμέσως μετά την 

άσκηση, πιθανά αυτό να συνέβη εξαιτίας της κόπωσης των μυών και του μυϊκού πόνου 

που ένιωθαν οι υγιείς λόγω του παρεμβατικού πρωτοκόλλου άσκησης. Ωστόσο, επειδή δεν 

παρατηρήθηκε σημαντική μείωση του εύρους κίνησης της άρθρωσης του γόνατος σε 

καμία πειραματική ομάδα στη μέτρηση αμέσως μετά την άσκηση, συμπεραίνουμε ότι η 

ένταση του εμφανιζόμενου μυϊκού πόνου στους συμμετέχοντες δεν ήταν αρκετά υψηλή, 

ώστε να αποτελέσει σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα της κίνησης.

Αντιθέτως, το εύρος κίνησης από τη 2η στην 3η μέτρηση στις δύο ομάδες ασθενών 

μειώθηκε, και έφτασε περίπου στα επίπεδα της 1ης μέτρησης (πριν την άσκηση), ενώ στην 

ομάδα υγιών ατόμων αυξήθηκε, «αγγίζοντας» τα σκορ της 1ης μέτρησης. Ωστόσο, αυτή η 

διαφοροποίηση σε όλες τις ομάδες δεν ήταν δεν ήταν σημαντική. Το γεγονός ότι το 

αξιολογούμενο εύρος κίνησης στις ομάδες ασθενών αλλά και στην ομάδα υγιών ατόμων 

βρέθηκε στην 3η μέτρηση να βρίσκεται στα ίδια περίπου επίπεδα με την αρχική, 

αποδίδεται στο γεγονός ότι ο προκαλούμενος μυϊκός πόνος στους εξασκούμενους μύες 24 

ώρες μετά την άσκηση δεν ήταν τόσο ψηλός που να περιορίζει σημαντικά το εύρος 

κίνησης των αξιολογούμενων αρθρώσεων.

Ανακεφαλαιώνοντας, με βάση όλα τα προαναφερθέντα ευρήματα αναφορικά με 

την ανάπτυξη οξειδωτικού στρες και τη συμπεριφορά του αμυντικού αντιοξειδωτικού 

μηχανισμού κατά τη διάρκεια οξείας άσκησης σε ισοκινητικό δυναμόμετρο,
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συμπεραίνουμε ότι αμέσως μετά την άσκηση προκλήθηκε οξειδωτικό στρες και στις τρεις 

πειραματικές ομάδες. Ωστόσο, μεταξύ των τριών ομάδων η παραγωγή οξειδωτικού στρες 

φαίνεται να ήταν μεγαλύτερη για τις ομάδες ατόμων με ΟΑ και ΡΑ και μικρότερη για τους 

υγιείς. Αυτή η διαφοροποίηση στην έκταση του οξειδωτικού στρες μεταξύ των δύο 

ομάδων ασθενών και της ομάδας υγιών ατόμων πιθανά οφείλεται στους 

παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς των δύο μορφών αρθρίτιδας που σχετίζονται με την 

ανάπτυξη οξειδωτικού στρες, ιδιαίτερα δε με την ανάπτυξη λιπιδικής υπεροξείδωσης, η 

οποία όπως διαπιστώθηκε στην παρούσα μελέτη ήταν μεγαλύτερη στις δύο ομάδες 

ασθενών σε σχέση με τους υγιείς τόσο σε κατάσταση ηρεμίας όσο και μετά από τη 

συνεδρία οξείας άσκησης στο ισοκινητικό δυναμόμετρο. Η κατάσταση αυτή του 

αυξημένου οξειδωτικού στρες κατά την ηρεμία σε συνδυασμό με την περαιτέρω παραγωγή 

ΕΡΟ λόγω του εφαρμοζόμενου πρωτοκόλλου άσκησης αποδίδει μια πιθανή ερμηνεία για 

τη μεγαλύτερη ανάπτυξη οξειδωτικού στρες στις δύο ομάδες ασθενών σε σχέση με τους 

υγιείς.

Επιπλέον, το γεγονός ότι η ομάδα ασθενών με ΟΑ παρουσίασε μεγαλύτερο σε 

έκταση οξειδωτικό στρες σε σχέση με την ομάδα ασθενών με ΡΑ, οφείλεται πιθανά στο 

γεγονός ότι, όπως έχει αποδειχθεί (Schneider, et al., 1996) οι αρθρώσεις των ατόμων με 

ΟΑ δεν οξυγονώνονται επαρκώς, με αποτέλεσμα να προκαλείται πρόσθετη εξάντληση των 

αποθεμάτων οξυγόνου (Pfander, et al., 2005) και ανεπαρκής παραγωγή ΑΤΡ στα 

μιτοχόνδρια. Αυτή η κατάσταση, σε συνδυασμό με την προκαλούμενη ισχαιμία- 

επαναιμάτωση των μυϊκών ινών λόγω της έντονης μυϊκής ενεργοποίησης των 

εξασκούμενων μυών των ατόμων με ΟΑ στην παρούσα μελέτη, όπως αποδείχθηκε και από 

τα υψηλότερα επίπεδα αύξησης του ουρικού οξέος σε αυτήν την ομάδα, έχει σαν 

αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη παραγωγή ΕΡΟ στους συγκεκριμένους ασθενείς κατά τη 

διάρκεια της άσκησης.

Σε ό,τι αφορά στη συμπεριφορά του αντιοξειδωτικού μηχανισμού άμυνας 

διαπιστώθηκε μεγαλύτερη ενεργοποίηση των αντιοξειδωτικών ενζύμων (CAT, GPx) και 

μεγαλύτερη εξάντληση των ενδογενών αντιοξειδωτικών (GSH) στις δύο ομάδες ασθενών 

σε σχέση με τους υγιείς, επιβεβαιώνοντας τη μεγαλύτερη παραγωγή ΕΡΟ κατά τη διάρκεια 

της άσκησης στις δύο ομάδες ασθενών. Το γεγονός ότι παρά την αυξημένη 

όραστηριοποίηση των αντιοξειδωτικών ενζύμων υπήρξε αυξημένη παραγωγή ΕΡΟ και 

πρόκληση λιπιδικής υπεροξείδωσης στους ασθενείς με ΟΑ και ΡΑ, υποδηλώνει την 

αδυναμία του αντιοξειδωτικού μηχανισμού των ασθενών αυτών να περιορίσει την 

παραγ(ογή ΕΡΟ κατά τη διάρκεια της άσκησης.
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Αναφορικά με την ανάπτυξη καθυστερημένου μυϊκού πόνου, διαπιστώθηκε ότι, αν 

και το χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο άσκησης φαίνεται να προκάλεσε μυϊκό 

τραυματισμό στους εξασκούμενους μύες και στις τρεις πειραματικές, ωστόσο εμφανίστηκε 

μυϊκός πόνος μόνο στις δύο ομάδες ασθενών και δεν υπήρξε καμία διαφοροποίηση της 

περιφέρειας του μηρού, του εύρους κίνησης της άρθρωσης και της μυϊκής απόδοσης των 

αξιολογούμενων μυών σε όλες τις ομάδες. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι το μέγεθος του 

μυϊκού τραυματισμού δεν ήταν μεγάλο. Το συμπέρασμα αυτό σε συνδυασμό με τη μη 

σημαντική διαφοροποίηση των υπολοίπων παραμέτρων (περιφέρεια μηρού, εύρος 

κίνησης, μυϊκή απόδοση), που αποτελούν έμμεσους δείκτες μυϊκής φλεγμονής, 

υποδηλώνει ότι το χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο άσκησης δεν προκάλεσε σημαντική 

μυϊκή φλεγμονή σε καμία πειραματική ομάδα. Συνεπώς, η παρατηρούμενη εκδήλωση 

οξειδωτικού στρες μετά την άσκηση και στις τρεις ομάδες δεν συσχετίζεται με την 

πρόκληση μυϊκής φλεγμονής λόγω άσκησης. Ωστόσο, η φλεγμονή που υπάρχει στις 

αρθρώσεις των ασθενών με ΟΑ και ΡΑ φαίνεται να συνέβαλε στη μεγαλύτερη έκταση 

ανάπτυξης οξειδωτικού στρες κατά την άσκηση, η οποία προκάλεσε και οξειδωτικές 

βλάβες σε αυτούς τους ασθενείς.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1. Το πρόγραμμα οξείας άσκησης στο ισοκινητικό δυναμόμετρο αυξάνει σημαντικά 

την παραγωγή ελευθέρων ριζών οξυγόνου και προκαλεί σημαντική λιπιδική 

υπεροξείδωση στους ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα.

2. Το πρόγραμμα οξείας άσκησης στο ισοκινητικό δυναμόμετρο αυξάνει σημαντικά 

την ενεργοποίηση του αντιοξειδωτικού μηχανισμού των ασθενών με 

οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα, και προκαλεί σημαντική εξάντληση 

των αποθεμάτων των ενδογενών αντιοξειδωτικών, γεγονός που επιβεβαιώνει την 

ανάπτυξη οξειδωτικού στρες κατά την άσκηση.

3. Το πρόγραμμα οξείας άσκησης στο ισοκινητικό δυναμόμετρο προκαλεί την 

εμφάνιση καθυστερημένου μυϊκού πόνου στους ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα και 

ρευματοειδή αρθρίτιδα.

4. Η παρατηρούμενη εκδήλωση οξειδωτικού στρες μετά την άσκηση και στις τρεις 

ομάδες δεν συσχετίζεται με την πρόκληση μυϊκής φλεγμονής λόγω άσκησης.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:28 EEST - 18.237.180.167



Συμπεράσματα - Προτάσεις 153

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των αποτελεσμάτων 

παρέχουν σημαντική πληροφόρηση σε ό,τι αφορά στη μελέτη της συμπεριφοράς των 

μηχανισμών ανάπτυξης οξειδωτικού στρες και καθυστερημένου μυϊκού πόνου, όπως και 

του αντι-οξειδωτικού μηχανισμού σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή 

αρθρίτιδα κατά τη διάρκεια οξείας άσκησης σε ισοκινητικό δυναμόμετρο. Όπως 

διαπιστώθηκε η ένταση της επιλεγόμενης άσκησης είναι ένας παράγοντας που θα πρέπει 

να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά τον σχεδίασμά προγραμμάτων άσκησης στα πλαίσια 

της αποκατάστασης αυτών των ασθενών, ώστε να μην επιδεινωθεί η εξέλιξη της πάθησης 

μέσω των προαναφερόμενων μηχανισμών.

Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πληροφορίες που απορρέουν από τα αποτελέσματα 

της παρούσας μελέτης, αλλά και από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προτείνονται τα 

εξής:

1. Να αποφεύγεται σε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης ασθενών με οστεοαρθρίτιδα 

και ρευματοειδή αρθρίτιδα η επιλογή ασκήσεων υψηλής έντασης που προκαλούν 

την εξάντληση και τη μυϊκή κόπωση των εξασκούμενων μυών σε αυτούς τους 

ασθενείς.

2. Οι ασθενείς που συμμετέχουν σε προγράμματα άσκησης πιθανά να ωφελούνται 

από την πρόσθετη λήψη αντιοξειδωτικών μέσω συμπληρωμάτων διατροφής, ώστε 

να ενισχύεται η αντιοξειδωτική ικανότητά τους και να περιορίζεται η παραγωγή 

ελευθέρων ριζών οξυγόνου στους ιστούς. Προτείνεται έρευνα, η οποία να 

αναφέρεται στις επιδράσεις της πρόσθετης λήψης αντιοξειδωτικών σε ασθενείς με 

αρθρίτιδα που συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα άσκησης.

3. Προτείνεται έρευνα που να εξετάζει και να συγκρίνει στις συγκεκριμένες ομάδες 

ασθενών τις βραχυπρόθεσμες επιδράσεις διαφορετικών τρόπων μυϊκής 

ενδυνάμωσης, π.χ. σύγκριση προγραμμάτων άσκησης με ισομετρικές ασκήσεις, με 

ισοτονικές ασκήσεις και με ισοκίνηση, αναφορικά με την ανάπτυξη οξειδωτικού 

στρες και τη συμπεριφορά του αντι-οξειδωτικού μηχανισμού.

4. Προτείνεται έρευνα που να εξετάζει και να συγκρίνει στις συγκεκριμένες ομάδες 

ασθενών τις βραχυπρόθεσμες επιδράσεις διαφορετικών πρωτοκόλλων άσκησης σε 

ισοκινητικό δυναμόμετρο, αναφορικά με την ανάπτυξη οξειδωτικού στρες και τη
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συμπεριφορά του αντι-οξειδωτικού μηχανισμού και την εμφάνιση καθυστερημένου 

μυϊκού πόνου.

5. ΙΙροτείνεται έρευνα που να εξετάζει και να συγκρίνει στις συγκεκριμένες ομάδες 

ασθενών τις βραχυπρόθεσμες επιδράσεις διαφορετικών ειδών άσκησης, π.χ. 

σύγκριση προγραμμάτων αερόβιας άσκησης με πρόγραμμα άσκησης μυϊκής 

ενδυνάμωσης, αναφορικά με την ανάπτυξη οξειδωτικού στρες και τη συμπεριφορά 

του αντι-οξειδωτικού μηχανισμού.

6. Προτείνεται έρευνα που να εξετάζει στις συγκεκριμένες ομάδες ασθενών τις 

μακροπρόθεσμες επιδράσεις διαφορετικών τρόπων μυϊκής ενδυνάμωσης, π.χ. 

σύγκριση παρεμβατικών προγραμμάτων άσκησης με ισομετρικές ασκήσεις, με 

ισοτονικές ασκήσεις και με ισοκίνηση, αναφορικά με την ανάπτυξη οξειδωτικού 

στρες και τη συμπεριφορά του αντι-οξειδωτικού μηχανισμού.

7. ΙΙροτείνεται έρευνα που να εξετάζει και να συγκρίνει στις συγκεκριμένες ομάδες 

ασθενών τις μακροπρόθεσμες επιδράσεις διαφορετικών ειδών άσκησης, π.χ. 

σύγκριση προγραμμάτων αερόβιας άσκησης με πρόγραμμα άσκησης μυϊκής 

ενδυνάμωσης, αναφορικά με την ανάπτυξη οξειδωτικού στρες και τη συμπεριφορά 

του αντι-οξειδωτικού μηχανισμού.
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ -ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ονοματεπώνυμο......................................................

Ημερομηνία γέννησης.......................... /.............. /.

Φύλο: □ Ανδρας □ Γυναίκα

Επάγγελμα................................................................

Σημερινή ημερομηνία.................... /............/........

Παρακάτω ακολουθεί μια λίστα με συνηθισμένα προβλήματα υγείας. Παρακαλώ 
σημειώστε ένα V στο κουτάκι για να απαντήσετε «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» στην 1η στήλη. Αν 
αντιμετωπίζετε το συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας, παρακαλώ απαντήστε στη 
δεύτερη στήλη εάν λαμβάνετε φάρμακα ή ακολουθείτε κάποια άλλη θεραπεία για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος. Στην τελευταία στήλη απαντήστε εάν το πρόβλημα
περιορίζει τις καθημερινές σας δραστηριότητες.

Έχετε
Περιορίζει τις

πρόβλημα; 
δραστηριότητές σας;

Ναι Όχι

Παίρνετε 

Ναι Όχι

φάρμακα;

Ναι

Καρδιακή πάθηση

0

□ □ □ □ □

ί ί

Υπέρταση □ □ □ □ □

□

Ασθμα ή αναπνευστικά προβλήματα □ □ □ □ □

□

Διαβήτης U U U U U

ί ]

Έλκος ή στομαχική πάθηση □ □ □ □ □

□

I Ιάθηση στο έντερο □ □ □ □ □

□

Νεφροπάθεια □ □ □ □ □

□

Πάθηση ήπατος □ □ □ □ □
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Αναιμία ή άλλη πάθηση στο αίμα

□

□ □ □ □ □

Υπέρβαρος-η

□

U U U U U

Καρκίνος

□

□ □ □ □ □

Κατάθλιψη

□

□ □ □ □ □

Οστεοαρθρίτιδα

□

□ □ □ □ □

Ρευματοειδής αρθρίτιδα

□

U U U U U

Πόνος στη μέση

□

□ □ □ □ □

Λευχαιμία

□

□ □ □ □ □

Αλκοολισμός

U

□ □ □ □ □

Άλλη πάθηση ..........................................

□

□ □ □

Δημογραφικά στοιχεία-Ιατρικό Ιστορικό (συνέχεια)

1. Καπνίζετε;

□ Ναι

□ Όχι, διέκοψα μέσα στους τελευταίους 6 μήνες 

Π Όχι, διέκοψα πριν από 7 μήνες ή και παραπάνω

□ Όχι, δεν κάπνιζα ποτέ

2. Ύψος __________ εκ.

3. Βάρος __________ κιλά

4. Εθνικότητα___________________________

5. Μέχρι ποια τάξη του σχολείου φοιτήσατε;

□ Δεν ολοκλήρωσα τη φοίτηση στο Δημοτικό

□ Απόφοιτος-η Δημοτικού
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□ Απόφοιτος-η Γυμνασίου

□ Απόφοιτος-η Λυκείου

□ Απόφοιτος-η ΑΕΙ/ΤΕΙ

□ Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου

6. Επίπεδο φυσικής δραστηριοποίησης: Συμμετείχατε συστηματικά σε κάποια 

φυσική δραστηριότητα τους τελευταίους 6 μήνες;

□ Ναι □ Όχι

7. Εάν απαντήσατε «Ναι», πόσο συχνά;

Π1 -2 φορές την εβδομάδα □ 2-3 φορές την εβδομάδα

□ περισσότερες από 3 φορές την εβδομάδα

8. Για πόσο χρονικό διάστημα;

□ Λιγότερο από 1 μήνα D1-2 μήνες D3-4 μήνες □ 4-5 μήνες

□ Περισσότερο από 6 μήνες
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΥ

Ονοματεπώνυμο...............................................................................................

Ημερομηνία γέννησης........................../.............. /.............

Ημερομηνία τραυματισμού............../............... /..............

Σημερινή ημερομηνία..................../................ /................

Εμπλεκόμενο πόδι: □ Δεξί □ Αριστερό □ Και τα δυο

Έναρξη συμπτωμάτων: (ημερομηνία) ............./................ /..........

ΙΙαράπονο ασθενούς:

Προηγούμενη χειρουργική επέμβαση

Είδος επέμβασης:

Μηνίσκοι

□ Μηνισκεκτομή έσω μηνίσκου

□ Συρραφή έσω μηνίσκου

□ Μεταμόσχευση έσω μηνίσκου

□ Ολική αρθροπλαστική γόνατος

□ Μηνισκεκτομή έξω μηνίσκου

□ Συρραφή έξω μηνίσκου

□ Μεταμόσχευση έξω μηνίσκου

□ Ολική αρθροπλαστική ισχίου

Σύνδεσμοι

□ Αρθροσκόπηση ΠΧΣ □ Ανοικτή επέμβαση ΠΧΣ

□ Αρθροσκόπηση ΟΧΣ

□ Αρθροσκόπηση έσω πλαγίου συνδέσμου

□ Αρθροσκόπηση έξω πλαγίου συνδέσμου

Τύπος μοσχεύματος________________________________________

Άλλες επεμβάσεις

□ Αποκατάσταση επιγονατιδικού τένοντα

□ Αποκατάσταση καταφυτικού τένοντα τετρακεφάλου

□ Άλλη (παρακαλώ αναφέρετε).....................................
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Συνολικός αριθμός επεμβάσεων__________________

Απεικονιστικές εξετάσεις

□ Ακτινογραφία □ MRI □ CT □ Αρθρόγραμμα 

Π Μεταβολικός έλεγχος (Bone Scan)

Ευρήματα:

Σύνδεσμοι

Μηνίσκοι

Αρθρικός χόνδρος

Οστό
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Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Κωδικός -Ερευνητική κατάσταση

ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΟΥ ΜΥΪΚΟΥ ΠΟΝΟΥ

Παρακαλούμε βάλτε ένα σημάδι στην παρακάτω κλίμακα για να δείξετε πόσο έντονη 

είναι η γενική αίσθηση μυϊκοί) πόνου που νιώθετε στους παρακάτω μύες όταν τους 

μετακινείτε ή τους χρησιμοποιείτε.

Έχετε υπόψη σας ότι:

α) όσο πιο δεξιά τοποθετήσετε το σημάδι τόσο περισσότερο πονάτε 

β) όσο πιο αριστερά τοποθετήσετε το σημάδι τόσο λιγότερο πονάτε

Στον τετρακέφαλο

0123456 789 10

απουσία εξαιρετικά
πόνου ισχυρός πόνος

Στο δικέφαλο μηριαίο

0 1 2 3 7 8 9 10

απουσία
πόνου

εξαιρετικά 
ισχυρός πόνος
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Κωδικός -Ερευνητική κατάσταση

Ύψος: _____________ εκ.
Βάρος: ____________ κιλά

ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
Υπερέκταση Κάμψη

Pre _________ /Ο/__________
Post __________ / 0 /__________
24h post _________ 7 0/__________

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΟΥ

Pre:________  Post________

24 h Post

ΜΥΪΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Ισοκίνηση Αρχική Αμέσως μετά 24h μετά

Εκτείνοντες 150

°/sec

120

°/sec

90

°/sec

Καμπτήρες 150

°/sec

120

°/sec

90

°/sec

ΜΥΪΚΟΣ ΠΟΝΟΣ

Ενταση πόνου αυτήν την στιγιιη Αρχική Αμέσως μετά 24h μετά
Πόσο έντονη είναι η γενική αίσθηση μυϊκού πόνου που 
νιώθετε στον τετρακέφαλο όταν τον μετακινείτε ή τον 
χρησιμοποιείτε;

Πόσο έντονη είναι η γενική αίσθηση μυϊκού πόνου που 
νιώθετε στο δικέφαλο μηριαίο όταν τον μετακινείτε ή τον 
χρησιμοποιείτε;
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Παρουσίαση των αποτελεσμάτων ανεξάρτητης μελέτης σχετικά με την αξιοπιστία 

μέτρησης της μέγιστης ισοκινητικής ροπής των καμπτήρων και εκτεινόντων μυών του 

γόνατος σε άτομα με ήπια ΟΑ στην άρθρωση του γόνατος.

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να προσδιοριστεί η αξιοπιστία των μετρήσεων της 

μέγιστης σύγκεντρης ροπής των εκτεινόντων και καμπτήρων μυών του γόνατος με 

χρήση ισοκινητικού δυναμόμετρου σε άτομα με ήπια οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) γόνατος. 14 

γυναίκες ασθενείς με πρώτου βαθμού μονόπλευρη ΟΑ γόνατος, σύμφωνα με τα 

κριτήρια των Kellgren & Lawrence και με βάση ακτινολογικά ευρήματα, συμμετείχαν 

εθελοντικά στην έρευνα. Η μέγιστη ροπή των εκτεινόντων και καμπτήρων μυών του 

γόνατος αξιολογήθηκε με τη χρήση ισοκινητικού δυναμομέτρου σε γωνιακές ταχύτητες 

των 90, 120 και 1507s. Η ανάλυση αξιοπιστίας για σταθερότητα των μετρήσεων της 

μέγιστης ισοκινητικής ροπής πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του intraclass correlation 

coefficient (ICC). Η απόλυτη αξιοπιστία αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας την Bland - 

Altman ανάλυση, το σταθερό σφάλμα μέτρησης (the standard error of measurement - 

SEM & SEM%-) και τη μικρότερη πραγματική διαφορά (the smallest real difference 

(SRD). Η σχετική αξιοπιστία των μετρήσεων βρέθηκε υψηλή στους εκτείνοντες και 

καμπτήρες των ασθενών με ήπια ΟΑ, με τους συντελεστές ICC να κυμαίνονται από 

0.89 έως 0.92 για τη σύγκεντρη έκταση του γόνατος και από 0.90 έως 0.93 για τη 

σύγκεντρη κάμψη του γόνατος. Τα αποτελέσματα υψηλής σχετικής αξιοπιστίας 

υποστηρίζονται και από την ανάλυση Bland-Altman σε όλες τις πραγματοποιηθείσες 

μετρήσεις. Οι τιμές των SEM & SEM% διακυμάνθηκαν από 6.7 έως 9.4Nm και από 

14.4% έως 21.5%Nm, αντίστοιχα, ενώ οι τιμές SRD για τους εκτείνοντες και 

καμπτήρες του γόνατος σε όλο το φάσμα των αξιολογούμενων γωνιακών ταχυτήτων 

διακυμάνθηκαν από 19.7 έως 26.1 Nm και από 18.6 έως 22.2 Nm, αντίστοιχα. Τα 

αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι οι μετρήσεις της μέγιστης ισοκινητικής ροπής 

στις 90, 120 και 1507s παρέχουν άριστη αξιοπιστία για την αξιολόγηση της δύναμης 

των εκτεινόντων και καμπτήρων μυών του γόνατος σε άτομα με ήπια ΟΑ γόνατος.

Εισαγωγή

Η ΟΑ είναι η πιο συνηθισμένη μορφή αρθρίτιδας, η οποία χαρακτηρίζεται από 

εκφύλιση του αρθρικού χόνδρου και σχηματισμό οστεοφύτων [11,16]. Το ποσοστό 

εμφάνισης της ΟΑ αυξάνει με την ηλικία και προσβάλλει σε μεγαλύτερη αναλογία τις
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γυναίκες. Οι περιοχές του σώματος που προσβάλλονται συνήθως είναι οι μικρές 

αρθρώσεις των δακτύλων ή οι μεγάλες αρθρώσεις που υποβαστάζουν το βάρος του 

σώματος, όπως το γόνατο και το ισχίο. [23], Η ΟΑ του γόνατος σχετίζεται περισσότερο 

με τη λειτουργική ανικανότητα ενός ασθενή σε σχέση με την ΟΑ που εμφανίζεται σε 

οποιαδήποτε άλλη άρθρωση [13].

Η ΟΑ γόνατος εμφανίζεται συνήθως σε αρθρώσεις που έχουν υποστεί τραυματισμό 

ή μόλυνση και είναι αποτέλεσμα της εκφύλισης ή απώλειας του αρθρικού χόνδρου, η 

οποία προκαλεί στένωση του μεσάρθριου χώρου [7,10,12]. Καθώς η πάθηση 

εξελίσσεται, ο χόνδρος γίνεται πιο λεπτός, τραχύς και ρωγμώδης, ενώ τα υποκείμενα 

οστά αντιδρούν με το να υφίστανται πάχυνση, να αναπτύσσονται προς τα έξω και να 

σχηματίζουν οστεόφυτα [2]. Σε σοβαρές περιπτώσεις, το οστό απογυμνώνεται εντελώς 

από τον χόνδρο, με αποτέλεσμα να αρχίζει σταδιακά η εκφύλιση και καταστροφή του 

οστού [14]. Μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση και η εκτέλεση μιας φυσιολογικής 

δραστηριότητας γίνεται δύσκολη και επώδυνη [8],

Ο πόνος έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του επιπέδου δραστηριοποίησης και τη 

μείωση της λειτουργικής ικανότητας [9]. Συνέπειες της μειωμένης δραστηριοποίησης 

είναι η πτώση της μυϊκής δύναμης και η μείωση της παραγωγής πρωτεογλυκανών στο 

χόνδρο της πάσχουσας άρθρωσης, οι οποίες επιταχύνουν την εξέλιξη της πάθησης [27]. 

Η αδυναμία των τετρακέφαλων είναι χαρακτηριστικό των ασθενών με ΟΑ στο γόνατο, 

ακόμα και εκείνων που δεν εμφανίζουν πόνο στο γόνατο ή μυϊκή ατροφία, 

υποδηλώνοντας ότι η αδυναμία μπορεί να οφείλεται σε μυϊκή δυσλειτουργία και ότι η 

μυϊκή αδυναμία μπορεί να είναι παράγοντας κινδύνου για επιδείνωση της πάθησης 

[1,12,19],

Η αντικειμενική καταγραφή της δύναμης των μυών του γόνατος φαίνεται να 

διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο τόσο για διαγνωστικούς σκοπούς όσο και για 

την αποκατάσταση [17,21]. Συνεπώς, τα ισοκινητικά δυναμόμετρα είναι χρήσιμα 

εργαλεία κατά τον σχεδιασμό προγραμμάτων άσκησης, καθώς χρησιμοποιούνται 

ευρέως για την αντικειμενική αξιολόγηση της μυϊκής απόδοσης. Για τον λόγο αυτό, 

είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούνται ακριβείς και αξιόπιστες μέθοδοι μέτρησης 

της μυϊκής δύναμης, διότι η δύναμη των μυών που περιβάλλουν τις πάσχουσες 

αρθρώσεις ευθύνεται κατά ένα μεγάλο μέρος για το επίπεδο της λειτουργικής 

ικανότητας των ασθενών με Ο A [20,26].
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Συνεπώς, ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να προσδιοριστεί η αξιοπιστία 

μέτρησης της μέγιστης ροπής των καμπτήρων και εκτεινόντων μυών του γόνατος με τη 

χρήση ισοκινητικού εξοπλισμού σε άτομα με ήπια ΟΑ στην άρθρωση του γόνατος.

2. Μεθοδολογία

2.1. Δείγμα

Δεκατέσσερις γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας 53.1 (±12.4) έτη με συμπτώματα ΟΑ 

στο ένα γόνατο προσφέρθηκαν εθελοντικά να συμμετάσχουν στην παρούσα έρευνα. 

Ολες οι γυναίκες είχαν ήπια ΟΑ στο γόνατο 2ου βαθμού σύμφωνα με τα κριτήρια 

ταξινόμησης των Kellgren και Lawrence [18], τα οποία βασίζονται σε ακτινολογικά 

ευρήματα.

Όλες οι γυναίκες είχαν ως πάσχουσα άρθρωση το δεξί γόνατο και δεν είχαν 

καμία ιατρική αντένδειξη για τη συμμετοχή τους στις αξιολογήσεις της παρούσας 

μελέτης. Επιπλέον, όλοι οι συμμετέχοντες έδωσαν γραπτή συγκατάθεση για τη 

συμμετοχή τους στην έρευνα κατόπιν προσωπικής τους ενημέρωσης σχετικά με τον 

σκοπό και τη σημαντικότητα της έρευνας, καθώς επίσης και σχετικά με τους πιθανούς 

κινδύνους και τη φυσική-σωματική ταλαιπωρία που ενείχε η συμμετοχή τους στη 

διαδικασία των πειραματικών αξιολογήσεων. Οι διαδικασίες διεξαγωγής της έρευνας 

ήταν σύμφωνες με τη Διακήρυξη ηθικών αρχών του Ελσίνκι που υπογράφηκε το 

1975[28].

2.2. Όργανα μέτρησης

Η μέγιστη ισοκινητική ροπή των εκτεινόντων και καμπτήρων μυών του γόνατος 

του δεξιού άκρου αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας ένα ισοκινητικό δυναμόμετρο Cybex 

6000 (Lumex Inc, 2100 Smithtown Avenue, Ronkoma, NY 11779-0903, USA) στις 

γωνιακές ταχύτητες των 90, 120 και 150%ευτ. Το σύστημα δυναμόμετρο-υπολογιστής 

υπολογίζει και ρυθμίζει την επίδραση της βαρύτητας στις συγκεκριμένες αξιολογήσεις.

2.3. Διαδικασία

Οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν την ίδια ώρα της ημέρας κατά τις δύο 

μετρήσεις χρησιμοποιώντας το ίδιο πρωτόκολλο άσκησης και από τον ίδιο 

φυσικοθεραπευτή. Μεταξύ των δύο μετρήσεων δόθηκαν οδηγίες στους συμμετέχοντες 

να διατηρήσουν τις συνήθεις δραστηριότητές τους. Σε κάθε μέτρηση, οι συμμετέχοντες 

εκτελούσαν την ίδια δοκιμασία. Η θέση του εξεταζόμενου ήταν η καθιστή και ειδικοί
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ιμάντες σταθεροποιούσαν τον κορμό και το μηρό. Ο άξονας της κίνησης της άρθρωσης 

ήταν ρυθμισμένος με τρόπο, ώστε η νοητή προέκτασή του να ταυτίζεται με τον άξονα 

περιστροφής του δυναμομέτρου. Το μαξιλαράκι κνήμης του άξονα περιστροφής 

σταθεροποιήθηκε με ιμάντες πάνω από την ποδοκνημική άρθρωση (πάνω από τα 

σφυρά). Ο δοκιμαζόμενος διατηρούσε τοποθετημένα τα χέρια σταυρωτά στο στήθος σε 

όλη τη διαδικασία μέτρησης, ώστε να αποφευχθεί η συμμετοχή των άνω άκρων.

Αφού δόθηκαν οδηγίες και πριν την εκτέλεση της δοκιμασίας, οι συμμετέχοντες 

πραγματοποίησαν μία πεντάλεπτη προθέρμανση, οποία περιελάμβανε ποδηλασία, 

διατατικές ασκήσεις και 4 υπομέγιστες προσπάθειες και 1 μέγιστη προσπάθεια στο 

ισοκινητικό δυναμόμετρο. Οι συμμετέχοντες δεν ήταν εξοικειωμένοι με την 

ισοκινητική αξιολόγηση. Το πρωτόκολλο αξιολόγησης περιελάμβανε ένα σετ των 5 

μέγιστων προσπαθειών με σύγκεντρη ενεργοποίηση των εκτεινόντων και καμπτήρων 

μυών του γόνατος για κάθε μία γωνιακή ταχύτητα αξιολόγησης (90°/s, 120°/s και 

150°/δευτ.) σε τυχαία σειρά, με ενδιάμεσο διάλειμμα 2 λεπτών. Καταγραφόταν η 

υψηλότερη τιμή για κάθε γωνιακή ταχύτητα. Κάθε μέγιστη προσπάθεια ξεκινούσε με το 

γόνατο σε κάμψη 90 μοιρών και σταματούσε στην πλήρη έκταση. Κατά την 

αξιολόγηση δεν υπήρχε καμία οπτική ανατροφοδότηση, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες 

ενθαρρύνονταν λεκτικά να προσπαθούν «όσο πιο γρήγορα και δυνατά» μπορούν μέχρι 

να τους δοθεί οδηγία να σταματήσουν.

2.5. Στατιστική ανάλυση

Όλες οι στατιστικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του στατιστικού 

πακέτου SPSS® for Windows® (Version 12.0, SPSS, Inc., Chicago, 1L). Τια την εύρεση 

διαφορών μεταξύ της 1ης και 2ης μέτρησης όσον αφορά στη μέγιστη ροπή 

χρησιμοποιήθηκαν t-tests για εξαρτημένες μετρήσεις. Το επίπεδο σημαντικότητας για 

τον εντοπισμό διαφορών ορίστηκε α=0.05. Η αξιοπιστία όλων των μεταβλητών της 

μέγιστης ροπής υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας τον συντελεστή συσχέτισης ICC

(intraclass correlation coefficient). Ο υπολογισμός των συντελεστών ICC

πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της ανάλυσης διακύμανσης για επαναλαμβανόμενες 

μετρήσεις με 2 παράγοντες (two factor repeated measures mixed model ANOVA [24]). 

II απόλυτη αξιοπιστία προσδιορίστηκε με τη χρήση της ανάλυσης Bland-Altman [6], 

τον συντελεστή (standard error of measurement) [15] και τον συντελεστή SRD 

(smallest real difference) [5].
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Η ανάλυση Bland - Altman μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της 

επαναληψιμότητας μιας μεθόδου μέσω της σύγκρισης των επαναλαμβανόμενων 

μετρήσεων χρησιμοποιώντας μία και μόνο μέθοδο σε μία ομάδα ατόμων [6]. Η 

ανάλυση αυτή βοηθά να εντοπιστούν συστηματικές αλλαγές στα δεδομένα με την 

αναπαράσταση σε γράφημα της διαφοράς των ροπών μεταξύ των 2 μετρήσεων σε 

σχέση με τη μέση τιμή ροπής των μετρήσεων. Το υπολογιζόμενο 95% διάστημα 

εμπιστοσύνης της μέσης διαφοράς των ροπών διευκολύνει τον προσδιορισμό εάν οι 

διαφορές μεταξύ των μετρήσεων είναι σημαντικά διάφορες του μηδενός (το διάστημα 

εμπιστοσύνης δεν περιλαμβάνει το μηδέν) ή μη σημαντικά διάφορες του μηδενός (το 

διάστημα εμπιστοσύνης περιλαμβάνει το μηδέν).

Ο συντελεστής SEM αντανακλά το βαθμό της διακύμανσης των σκορ ενός ατόμου, 

το οποίο θα μπορούσε να αναμένει κανείς από ένα λάθος μέτρησης [25], Αυτή η εντός 

των ατόμων τυπική απόκλιση είναι επίσης γνωστή ως τυπικό σφάλμα σε μία μέτρηση. 

Εκφράζει το διάστημα εμπιστοσύνης γύρω από τη σειρά των σκορ ενός ατόμου. Ο πιο 

κοινός τρόπος υπολογισμού αυτού του στατιστικού είναι με την ακόλουθη εξίσωση: 

SEM = SD χ (1 - ICC)0 5 , όπου SD είναι η τυπική απόκλιση του δείγματος και ICC 

είναι ο υπολογιζόμενος συντελεστής αξιοπιστίας [4].

Ο συντελεστής SRD προσδιορίστηκε ως το 95% διάστημα εμπιστοσύνης του 

τυπικού σφάλματος μέτρησης (SEM) των σκορ διαφοράς [22]. Είναι το όριο που 

απαιτείται για να εντοπιστεί μια στατιστικά σημαντική αλλαγή σε ένα άτομο, όταν 

λαμβάνεται υπόψη η διακύμανση που σχετίζεται τόσο με τη διαδικασία μέτρησης όσο 

και με το δείγμα [4,5]. Για κάθε συνθήκη ο συντελεστής αυτός υπολογίστηκε με τη 

χρήση της εξίσωσης SRD = 1.96 x 2 05 x SEM.

3. Αποτελέσματα

Οι μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις της μέγιστης ροπής των εκτεινόντων και 

καμπτήρων μυών για τις δύο συνεδρίες μέτρησης παρατίθενται στον Πίνακα 1. δεν 

διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (ρ> 0.05) μεταξύ της πρώτης μέτρησης 

και της επαναμέτρησης. Οι συντελεστές ICC, το διάστημα εμπιστοσύνης του 

συντελεστή ICC (95% ICC confidence intervals), SEM, και SRD παρατίθενται στον 

Πίνακα 2. Οι τιμές του συντελεστή αξιοπιστίας για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις των 

ισοκινητικών τεστ ήταν καλές έως πολύ καλές και διακυμάνθηκαν μεταξύ 0.89-0.92 και 

0.90-0.93 για τη σύγκεντρη έκταση και κάμψη του γόνατος, αντίστοιχα. Οι τιμές του 

συντελεστή SRD διακυμάνθηκαν από 18.6 έως 26.1 Nm ροπής.
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Η ανάλυση Bland - Altman [6] πραγματοποιήθηκε για την αναγνώριση 

συστηματικών αλλαγών μεταξύ των μετρήσεων. Όλα τα γραφήματα της διαφοράς των 

ημών ροπής μεταξύ των 2 μετρήσεων σε σχέση με τον μέσο όρο τους και για τις δύο 

ομάδες ατόμων δεν εμφάνισαν καμία συσχέτιση μεταξύ της διαφοράς των τιμών και 

του μέσου όρου αυτών, εκτός από τη συνθήκη της κάμψης του γόνατος στις 90°/δευτ. 

(Σχήματα 1-6). Κάτο) από αυτές τις συνθήκες συνοψίστηκε η έλλειψη συμφωνίας μέσω 

του προσδιορισμού των σφαλμάτων, που υπολογίστηκαν με τη μέση διαφορά d και την 

τυπική απόκλιση των διαφορών (s). Όπως διαπιστώθηκε από το διάστημα 

εμπιστοσύνης που περιλαμβάνει το μηδέν, δεν υπήρξαν σημανηκές διαφορές μεταξύ 

της πρώτης μέτρησης και της επαναμέτρησης τόσο στην κίνηση της έκτασης όσο και 

της κάμψης σε όλο το φάσμα των αξιολογούμενων γωνιακών ταχυτήτων (Πίνακας 3).

Πίνακας 1. Μέσοι όροι ± τυπικές αποκλίσεις της μέγιστης ροπής των εκτεινόντων 

(EXT) και καμπτήρων (FLEX) μυών του γόνατος στις γωνιακές ταχύτητες των 150, 

120 and 90°/δευτ.

150°/s 120°/s 90°/s

Μετρήσεις EXT FLEX EXT FLEX EXT FLEX

1'' μέτρηση 43.8±23.3 37.8±20.3 49.2±24.3 40.H22.4 57.8±25.1 45.3±22.1

2'1 μέτρηση 41.2±28.2 36.5±25.3 46.1±25.2.. ,.39.9±25.2 52.4±26.1 44.7±28.8
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Πίνακας 2. Δεδομένα της σχετικής και απόλυτης αξιοπιστίας όλων των μεταβλητών 

ροπής μεταξύ των 2 μετρήσεων

Μέτρηση ICC ICC 95% SEM SRD

150°/s

Εκτείνοντες 0.89 0.70-0.96 9.4 26.1

Καμπτήρες 0.90 0.73-0.97 8.0 22.2

120°/s

Εκτείνοντες 0.92 0.78-0.97 7.1 19.7

Καμπτήρες 0.93 0.80-0.98 6.7 18.6

90°/s

Εκτείνοντες 0.89 0.68-0.96 8.7 24.1

Καμπτήρες 0.93 0.79-0.98 7.6 21.1

Πίνακας 3. Δεδομένα της ανάλυσης Bland και Altman

Mean diff. Upper LOA Lower LOA Upper CI Lower CI

Extl50 -2.14 23.15 -27.44 5.31 -9.59

Flex 150 -2.09 16.95 -21.12 3.53 -7.70

Ext 120 -3.53 15.92 -22.98 2.20 -9.25

Flex 120 -0.8 16.37 -17.97 4.25 -5.85

Ext90 -5.57 16.96 -28.11 1.10 -12.20

Flex90 -1.52 17.12 -20.16 3.96 -7.01

Mean diff: μέση διαφορά των σκορ μεταξύ των μετρήσεων, Upper and Lower LOA: το 

ανώτερο και κατώτερο όριο συμφωνίας. Upper and Lower CI: το 95% διάστημα 

εμπιστοσύνης για τη μέση διαφορά των σκορ. Ext 150: έκταση γόνατος στις 150°/s, 

Flex 150: κάμψη γόνατος στις 150°/s, Extl20: έκταση γόνατος στις 120°/s, Flexl20: 

κάμψη γόνατος στις 150°/s, Ext90: έκταση γόνατος στις 90°/s, Flex90: κάμψη γόνατος 

στις 90°/s

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:28 EEST - 18.237.180.167



Παράρτημα IV 189

MILD OSTEOARTHRITIS - Knee extension at 150deg/sec
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Σχήμα 1. Γραφική παράσταση των δεδομένων της ανάλυσης Bland - Altman για την

αξιολόγηση της μεγίστης ροπής των εκτεινόντων μυών του γόνατος στη

γωνιακή ταχύτητα των 150°/δευτ. Correlation R = 0.3724 (Ρ=0.19). Slope =

0.1828 (Ρ=0.19). Intercept = -10.1483 (Ρ=0.15)
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MILD OSTEOARTHRITIS - Knee flexion at 150deg/sec
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Σχήμα 2. Γραφική παράσταση των δεδομένων της ανάλυσης Bland - Altman για την

αξιολόγηση της μεγίστης ροπής των καμπτήρων μυών του γόνατος στη

γωνιακή ταχύτητα των 150°/δευτ. Con-elation R = 0.4203 (Ρ=0.13). Slope =

0.1912 (Ρ=0.13). Intercept = -9.2254 (Ρ=0.09).
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MILD OSTEOARTHRITIS - Knee extension at 120deg/sec
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Σχήμα 3. Γραφική παράσταση των δεδομένων της ανάλυσης Bland - Altman για την

αξιολόγηση της μεγίστης ροπής των εκτεινόντων μυών του γόνατος στη

γωνιακή ταχύτητα των 120°/δευτ. Correlation R = 0.0708 (Ρ=0.81). Slope =

0.0281 (Ρ=0.81). Intercept = -4.8908 (Ρ=0.44)
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MILD OSTEOARTHRITIS - Knee flexion at 120deg/sec

Σχήμα 4. Γραφική παράσταση των δεδομένων της ανάλυσης Bland - Allman για την

αξιολόγηση της μεγίστης ροπής των καμπτήρων μυών του γόνατος στη

γωνιακή ταχύτητα των 120°/δευτ. Correlation R = 0.3108 (Ρ=0.28). Slope =

0.1215 (Ρ=0.28). Intercept = -5.7065 (Ρ=0.27)
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MILD OSTEOARTHRITIS - Knee extension at 90deg/sec
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Σχήμα 5. Γραφική παράσταση των δεδομένων της ανάλυσης Bland - Altman για την 

αξιολόγηση της μεγίστης ροπής των εκτεινόντων μυών του γόνατος στη 

γωνιακή ταχύτητα των 90°/δευτ. Correlation R = 0.0654 (Ρ=0.82). Slope = - 

0.0296 (Ρ=0.82). Intercept = -3.9289 (Ρ=0.63)
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MILD OSTEOARTHRITIS - Knee flexion at 90deg/sec
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Σχήμα 6. Γραφική παράσταση των δεδομένων της ανάλυσης Bland - Altman για την 

αξιολόγηση της μεγίστης ροπής των καμπτήρων μυών του γόνατος στη 

γωνιακή ταχύτητα των 90%. Correlation R = 0.6337 (Ρ=0.01). Slope = 0.2536 

(Ρ=0.01). Intercept = -12.8954 (Ρ=0.01)

4. Συζήτηση

Σύμφωνα με τον Fleiss [29], η αξιοπιστία χαρακτηρίζεται ως πολύ καλή για τις 

τιμές του συντελεστή ICC που βρίσκονται πάνω από την τιμή 0.90 και καλή για εκείνες 

τις τιμές που βρίσκονται μεταξύ 0.75 και 0.89. Κάτω από την τιμή 0.75, η αξιοπιστία 

είναι ανεπαρκής για να χρησιμοποιηθεί ως μέτρηση στην ιατρική πρακτική και στα 

σπορ. Στην παρούσα ανεξάρτητη μελέτη, που διεξήχθη σε άτομα με ήπια ΟΑ γόνατος, 

διαπιστώθηκε ότι η μέτρηση της μέγιστης ροπής των εκτεινόντων και καμπτήρων μυών 

του γόνατος με τη χρήση ισοκινητικού εξοπλισμού επέδειξε καλή έως πολύ καλή 

αξιοπιστία μεταξύ των 2 μετρήσεων. Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι το 

χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο ισοκινητικής αξιολόγησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

σε ένα κλινικό περιβάλλον με υψηλή αξιοπιστία για τα άτομα με ήπια ΟΑ γόνατος. 

described is likely to be usable and high reliable in a clinical environment for
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individuals with mild OA of the knee. Ειδικότερα, η αξιοπιστία της σύγκεντρης 

μεγίστης ροπής των γυναικών με ήπια ΟΑ γόνατος ήταν η ψηλή τόσο για τους 

εκτείνοντες όσο και για τους καμπτήρες, οι οποίοι εμφάνιζαν ελαφρώς καλύτερους 

συντελεστές αξιοπιστίας.

Σύμφωνα με τους Atkinson & Nevill [3], ο συντελεστής ICC έχει τους ίδιους 

περιορισμούς με τον συντελεστή Pearson (r), με την έννοια ότι περιλαμβάνει τη 

διακύμανση των ατόμων και, συνεπώς, επηρεάζεται από την ετερογένεια σε τέτοιο 

βαθμό, που μια υψηλή συσχέτιση μπορεί να «κρύβει» μη αποδεκτό σφάλμα μέτρησης 

για ορισμένους αναλυτικούς σκοπούς. Για το λόγο αυτόν, είναι σημαντικό να 

αξιολογούνται επίσης μέθοδοι που εξετάζουν την απόλυτη αξιοπιστία, όπως είναι η 

ανάλυση Bland-Altman analysis και το τυπικό σφάλμα μέτρησης (SEM).

Στην μελέτη αυτή η ανάλυση Bland-Altman υποστηρίζει τα αποτελέσματα της 

υψηλής σχετικής αξιοπιστίας σε όλες τις συνθήκες μέτρησης. Ειδικότερα, εάν το 

διάστημα εμπιστοσύνης γύρω από τη μέση διαφορά των σκορ μεταξύ των μετρήσεων 

περιλαμβάνει το μηδέν, μπορεί να διεξαχθεί το συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε καμία 

συστηματική αλλαγή μεταξύ των μετρήσεων. Επίσης, στην παρούσα ανεξάρτητη 

μελέτη, αυτό συνέβη σε όλες τις συνθήκες μέτρησης.

Ο συντελεστής SEM αντανακλά το μέγεθος της εντός των ατόμων διακύμανσης

[25], Με άλλα λόγια, αυτό το στατιστικό δείχνει το μέγεθος της αυξομείωσης των σκορ 

σε προσωπικό επίπεδο. Μικρότερες τιμές του SEM γενικά αντανακλούν μεγαλύτερη 

συνοχή των μετρήσεων, παρόλο που το μέγεθος του SEM επηρεάζεται επίσης από το 

μέγεθος της μεταβλητής που αξιολογείται. Ο συντελεστής SEM δεν έχει αναφερθεί 

ξανά σε προηγούμενες έρευνες στην περίπτωση αξιολόγησης της δύναμης των 

εκτεινόντων και καμπτήρων μυών του γόνατος ατόμων με ήπια ΟΑ γόνατος, γι’ αυτό 

και δεν είναι δυνατόν να γίνουν συγκριτικές παρατηρήσεις των αποτελεσμάτων. 

Φαίνεται, ωστόσο, ότι τα αποτελέσματα της παρούσας ανεξάρτητης μελέτης, όσον 

αφορά στο τυπικό σφάλμα μέτρησης (standard error of measurement) ενισχύουν την 

αξιοπιστία που προσδιορίστηκε από τον υπολογισμό των συντελεστών ICC στις 

μετρήσεις αυτές, καθώς οι τιμές των συντελεστών SEM ήταν σχετικά χαμηλές 

υποδηλώνοντας αποδεκτή αξιοπιστία.

Ο συντελεστής SRD παρέχει επίσης έναν συνδετικό κρίκο μεταξύ της αξιοπιστίας 

και της ανταπόκρισης μιας μέτρησης [5] και σχετίζεται άμεσα με τον συντελεστή SEM. 

Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο σφάλμα μέτρησης απαιτεί μεγάλη επίδραση της αγωγής 

για να εκδηλωθεί μια πραγματική αλλαγή σε ένα άτομο. Στην παρούσα ανεξάρτητη
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μελέτη οι τιμές του συντελεστή SRD διακυμάνθηκαν 18.6 έως 26.1 Nm. Αυτά τα σκορ 

συνιστούν στατιστική ένδειξη για μια σημαντική κλινική αλλαγή. Για παράδειγμα, για 

ένα άτομο με ήπια ΟΑ γόνατος που έχει σκορ 39 Nm στην έκταση του γόνατος στις 

150°/δευτ., το ελάχιστο σκορ που μαρτυρά μια πραγματική αλλαγή θα πρέπει να είναι 

65.1 Nm.

Φαίνεται ότι η αξιολόγηση της δύναμης σε άτομα με ήπια ΟΑ γόνατος μπορεί να 

πραγματοποιηθεί χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, διότι σε αυτήν την περίπτωση δεν έχει 

προκληθεί ακόμη σημαντική εκφύλιση του αρθρικού χόνδρου. Αυτή η κατάσταση της 

ήπιας ΟΑ έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση ήπιας έντασης συμπτωμάτων, δίνοντας 

έτσι σε αυτούς τους ασθενείς τη δυνατότητα εφαρμογής προγραμμάτων μυϊκής 

ενδυνάμωσης με αποτελεσματικότητα και αξιολόγησης της μυϊκής τους απόδοσης 

παρέχοντας αξιόπιστα αποτελέσματα.

5. Συμπέρασμα

Συμπεραίνεται ότι οι αξιολογήσεις της δύναμης σε ισοκινητικό δυναμόμετρο σε 

γωνιακές ταχύτητες των 90, 120 and 150°/δευτ. παρέχουν πολύ καλή αξιοπιστία και 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν, παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες κατά τον σχεδίασμά 

προγραμμάτων αποκατάστασης ασθενών με ήπια ΟΑ γόνατος. Προτείνεται η 

πραγματοποίηση ανάλογων μετρήσεων αξιοπιστίας σε μεγαλύτερη πληθυσμιακή ομάδα 

σε γυναίκες και άντρες.
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