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Ένα Συγκεκριµένο Υδάτινο Πρόγραµµα Φυσικοθεραπείας
Εσωτερικών Ασθενών Βελτιώνει την Αντοχή Μετά από
Χειρουργική Επέµβαση Ολικής Αρθροπλαστικής Ισχίου ή
Γόνατος:
Μια Τυχαιοποιηµένη Ελεγχόµενη ∆οκιµή
Ann E. Rahmann, BPhty, Sandra G. Brauer, PhD, Jennifer C. Nitz, PhD
ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Rahmann AE, Brauer SG, Nitz JC. Ένα συγκεκριµένο υδάτινο ενδονοσοκοµειακό πρόγραµµα φυσικοθεραπείας
βελτιώνει την αντοχή µετά από χειρουργική επέµβαση ολικής αρθροπλαστικής ισχίου ή γόνατος: Μια Τυχαιοποιηµένη Ελεγχόµενη
∆οκιµή. Arch Phys Med Rehabil 2009;90:745-55.
Στόχος: Να αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητα της υδάτινης ενδονοσοκοµειακής φυσικοθεραπείας, επιπρόσθετα της συνήθους
φυσικοθεραπείας στους θαλάµους νοσηλείας, ως προς την αποκατάσταση της δύναµης, της λειτουργίας και της ταχύτητας
βαδίσµατος µετά από χειρουργική επέµβαση ολικής αρθροπλαστικής ισχίου ή γόνατος.
Σχεδιασµός: Ρεαλιστική τυχαιοποιηµένη ελεγχόµενη δοκιµή µε “τυφλό” επανέλεγχο µετά από 6 µήνες.
Τοποθεσία ∆ιεξαγωγής: Ιδιωτικό νοσοκοµείο άµεσης περίθαλψης.
Συµµετέχοντες: Άνθρωποι (µέγεθος δείγµατος – n = 65) που υποβάλλονται σε αρχική αρθροπλαστική ισχίου ή γόνατος (µέση
ηλικία, 69.6 ± 8.2έτη, 30 άνδρες).
Αγωγές: Οι συµµετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία ώστε να λαµβάνουν συµπληρωµατική ενδονοσοκοµειακή φυσικοθεραπεία, αρχής
γενοµένης από την 4η ηµέρα: υδάτινη φυσικοθεραπεία, µη συγκεκριµένες ασκήσεις νερού, ή πρόσθετη φυσικοθεραπεία στους
θαλάµους νοσηλείας.
Κύριες Αποτελέσµατα Μετρήσεων: ∆ύναµη, ταχύτητα βαδίσµατος, και λειτουργική ικανότητα την 14η ηµέρα.
Αποτελέσµατα: Την 14η ηµέρα, η δύναµη των απαγωγών του ισχίου ήταν σηµαντικά µεγαλύτερη µετά από υδάτινη
φυσικοθεραπευτική αγωγή σε σύγκριση µε πρόσθετη θεραπευτική αγωγή σε θαλάµους νοσηλείας (ποσοστό του πληθυσµού - P =
.001) ή ασκήσεις νερού (P = 0.011). Κανένα άλλο αποτέλεσµα µέτρησης δεν είχε κάποια σηµαντική διαφορά σε οποιοδήποτε
χρονικό σηµείο της δοκιµής, αλλά οι σχετικές διαφορές ευνόησαν την µέθοδο της υδάτινης φυσικοθεραπείας την 14η ηµέρα. ∆εν
παρατηρήθηκαν ανεπιθύµητα συµβάντα µε την αρχική υδάτινη αγωγή.
Συµπεράσµατα: Ένα συγκεκριµένο υδάτινο ενδονοσοκοµειακό πρόγραµµα φυσικοθεραπείας έχει θετική επίδραση για την
έγκαιρη αποκατάσταση της δύναµης του ισχίου µετά από χειρουργική επέµβαση αρθροπλαστικής. Περαιτέρω µελέτες απαιτούνται
για να επιβεβαιωθούν τα ευρήµατα. Η έρευνα µας, δείχνει ότι η υδάτινη φυσικοθεραπεία µπορεί να ληφθεί υπόψη µε ασφάλεια σε
αυτό το πρώιµο µεταχειρουργικό στάδιο.
Λέξεις κλειδιά: Αρθροπλαστική, Αντικατάσταση, Υδροθεραπεία, Μέθοδοι φυσικοθεραπείας, Αποκατάσταση.
© 2009 από το: American Congress of Rehabilitation Medicine
Λίστα Συντοµεύσεων
Από το: Τµήµα Φυσικοθεραπείας, Σχολή Επιστηµών Υγείας και
Αποκατάστασης, Πανεπιστήµιο του Queensland, St Lucia, Αυστραλία.
Παρουσιάστηκε µερικώς στο Κέντρο Αυστραλασίας στη ∆ιάσκεψη για τη
Γήρανση, 2 ∆εκεµβρίου, 2004, Brisbane, Australia; και στο συµπόσιο της
Αυστραλιανής Ένωσης Φυσικοθεραπευτών, Αύγουστος 27–28, 2005, Sydney,
Australia.
Υποστηρίζεται από το Ινστιτούτο Ερευνών Wesley (Νούµερο επιχορήγησης.
2002/05).
Κανένα εµπορικό πρόσωπο που έχει άµεσο οικονοµικό συµφέρον από τα
αποτελέσµατα της έρευνας που υποστηρίζονται σε αυτό το άρθρο, έχει ή θα
αποδώσει όφελος στους συγγραφείς ή σε οποιαδήποτε οργάνωση µε την οποία
συνδέονται οι συγγραφείς.
Μητρώο Κλινικών ∆οκιµών Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας – Αριθµός
Πρωτοκόλλου ∆οκιµής: ACTRN12608000354381.
Επικοινωνία µε την Ann E. Rahmann, BPhty, Τµήµα Φυσικοθεραπείας,
Πανεπιστήµιο του Queensland, St Lucia, Qld, 4072 Aυστραλία, e-mail:
a.rahmann@uq.edu.au. ∆εν διατίθενται ανάτυπα από τους συγγραφείς.
0003-9993/09/900500659$36.00/0
doi:10.1016/j.apmr.2008.12.011

∆Ε - CI
ΕΠΑ∆ - CONSORT
∆Χ - HHD
∆Π - ΛΟΣ
OA
ΚΛΙΑ - PSFS
TE∆ - RCT
ΟΑΙ – ΤΗR
ΟΑΓ - TKR
TUG
WOMAC

∆ιάστηµα Εµπιστοσύνης - confidence interval
Ενισχυµένα Πρότυπα Αναφοράς ∆οκιµών Consolidated Standards of Reporting Trials
∆υναµόµετρο Χειρός - handheld dynamometer
∆ιάρκεια Παραµονής – Length of stay
Οστεοαρθρίτιδα - osteoarthritis
Κλίµακα Λειτουργικής Ικανότητας Ασθενή - PatientSpecific Functional Scale
Τυχαιοποιηµένη Ελεγχόµενη ∆οκιµή - randomized
controlled trial
Ολική αρθροπλαστική ισχίου
total hip replacement
Ολική αρθροπλαστική γόνατος
total knee replacement
Timed Up & Go
Western Ontario and McMaster Universities
Osteoarthritis
Index
Arch Phys Med Rehabil Vol 90, May 2009

Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙ∆Α είναι πολυπαραγοντική, 1,2 και η χειρουργική επέµβαση
αρθροπλαστικής εξετάζεται µόνο στα τελικά στάδια της εξέλιξης της νόσου. 3 Πάνω από 64.000
αρχικές ΟΑΙ και ΟΑΓ έγιναν στην Αυστραλία από το 2005 έως 2006, µια αύξηση 3,5% από το
προηγούµενο έτος και 100,5% µέσα σε 12 χρόνια. 4 Οµοίως, στις Ηνωµένες Πολιτείες, τα ποσοστά των
αρχικών χειρουργικών επεµβάσεων αρθροπλαστικής στα 10 χρόνια µεταξύ του 1993 και του 2002
αυξήθηκαν κατά 43%, σε σχεδόν µισό εκατοµµύριο επεµβάσεις ανά έτος. 5 Τα αυξανόµενα ποσοστά
των χειρουργικών επεµβάσεων αρθροπλαστικής έχουν οδηγήσει σε αυξηµένη πίεση για τη µείωση της
διάρκειας παραµονής και τη συγκράτηση του κόστους στη πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. 6 Στο πλαίσιο
αυτό, προκαλεί έκπληξη η διαπίστωση ότι, ενώ υπάρχουν αποδείξεις που υποστηρίζουν τις λειτουργικές
ασκήσεις φυσικοθεραπείας µετά το εξιτήριο για αντικατάσταση της άρθρωσης των κάτω άκρων 7, η
ενδονοσοκοµειακή φυσικοθεραπευτική παρέµβαση έχει σπάνια διερευνηθεί από ελεγχόµενες µελέτες,
και λίγα στοιχεία υπάρχουν σχετικά µε το ποια είναι η βέλτιστη πρακτική.8 Μια πρόσφατη ανασκόπηση
των Αυστραλιανών υπηρεσιών ενδονοσοκοµειακής φυσικοθεραπείας αφού η ΟΑΓ ανέδειξε την έλλειψη
κλινικών δοκιµών που εξετάζουν αυτό τον τοµέα, ειδικότερα την ενεργή άσκηση και την υδάτινη
φυσικοθεραπεία, παρότι αυτές θεωρούνται ως οι θεραπείες που επιλέγουν οι κλινικοί ιατροί.9 Η
διερεύνηση της φυσικοθεραπευτικής παρέµβασης στην πρώιµη µετεγχειρητική φάση µετά από
χειρουργική επέµβαση αρθροπλαστικής είναι ως εκ τούτου δικαιολογηµένη.
Η υδάτινη φυσικοθεραπεία που λαµβάνει χώρα σε µια πισίνα υδροθεραπείας µπορεί να είναι µια
επιλογή σε νοσοκοµεία άµεσης περίθαλψης όπου υπάρχουν οι κατάλληλες εγκαταστάσεις. Η άσκηση στο
νερό έχει υποστηριχθεί κλινικά για τους νέους, δραστήριους ανθρώπους από την 1η ηµέρα µετά την
αρθροσκόπηση του ισχίου,10 αλλά αν είναι ευεργετική στο αρχικό στάδιο µετά την χειρουργική
επέµβαση αρθροπλαστικής για εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα δεν έχει, εξ όσων γνωρίζουµε, ερευνηθεί στο
παρελθόν σε µια ΤΕ∆. Η συνήθης µετεγχειρητική φυσικοθεραπεία στον θάλαµο νοσηλείας περιλαµβάνει
ένα συνδυασµό ασκήσεων για την πρόληψη κυκλοφοριακών επιπλοκών, την στατική και την ενεργητική
ενδυνάµωση, το εύρος της κίνησης και την εξάσκηση του βαδίσµατος. 11,12 Οι πρώτες µέρες µετά την
ορθοπεδική χειρουργική επέµβαση είναι σηµαντικές για τη µέγιστη αποκατάσταση, 13 και η υδάτινη
φυσικοθεραπεία προσφέρει συγκεκριµένα πρόσθετα οφέλη σε αυτήν την πρώιµη µετεγχειρητική περίοδο
σε σύγκριση µε τη φυσικοθεραπεία στους θαλάµους νοσηλείας. 10 Οι υδροστατικές δυνάµεις από την
εµβύθιση σε συνδυασµό µε άσκηση µπορούν να µειώσουν το οίδηµα των κάτω άκρων. 14,15 Οι
αλλαγές στο αυτόνοµο και το κυκλοφορικό σύστηµα, σε θερµοκρασιακά ουδέτερο νερό (34,5 ° C)
αυξάνουν την ροή του αίµατος στους µυς και τους ιστούς για να βοηθήσουν στη θεραπεία, και
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η αισθητήρια ερµηνεία του πόνου µπορεί επίσης να ελεχθεί. 16 Επιπλέον, η επίδραση της άνωσης
επιφέρει µείωση του φόρτου στις αρθρώσεις και τους ιστούς. 17 Ο συνδυασµός των παραγόντων αυτών
σηµαίνει ότι η λειτουργική ενδυνάµωση, όπως τα εµπρόσθια ανεβάσµατα (step-ups), οι καθίσεις
οκλαδόν (squats), και η επανεκπαίδευση σε ένα κανονικό συµµετρικό τρόπο βαδίσµατος από αρχικό
στάδιο χωρίς τη χρήση βοηθηµάτων βάδισης, µπορεί να αρχίσουν νωρίτερα στο νερό από ότι στο θάλαµο
νοσηλείας. Η λειτουργική επανεκπαίδευση είναι ένα σηµαντικό σηµείο εστίασης της αποκατάστασης και
έχει αποδειχθεί ότι είναι ωφέλιµη µετά από παρόµοιες ορθοπεδικές επεµβάσεις τόσο στα αρχικά18 όσο
και στα µετέπειτα19,20 στάδια της αποκατάστασης. Εάν ένα συγκεκριµένο υδάτινο πρόγραµµα
άσκησης προσφέρει κάποιο πρόσθετο όφελος σε σύγκριση είτε µε συµπληρωµατική φυσικοθεραπεία
στους θαλάµους νοσηλείας ή µε ένα γενικό πρόγραµµα άσκησης στο νερό σε αυτές τις πρώτες ηµέρες
µετά από χειρουργική επέµβαση αρθροπλαστικής, δεν είναι γνωστό.
Ένας σηµαντικός προϋπάρχων παράγοντας που µπορεί να επηρεάσει την µετεγχειρητική ανάκαµψη
είναι ο βαθµός της δυσλειτουργίας των µυών από την αχρηστία και την παρεµπόδιση της φυσιολογικής
λειτουργίας σε συνδυασµό µε την ηλικία. 21-23 Πολλές µελέτες έχουν διαπιστώσει ότι εξακολουθούν
να υπάρχουν ελλείµµατα δύναµης, ακόµη και µετά την ολοκλήρωση της συνήθους ΟΑΙ και ΟΑΓ
αποκατάστασης. 24-26 Η δυσλειτουργία στο βάδισµα µπορεί επίσης να διαρκέσει για πολλούς µήνες
µετά από επέµβαση αρθροπλαστικής.27,28 Η βελτίωση στην δύναµη των τετρακέφαλων έχει
συσχετιστεί µε βελτιωµένη ταχύτητα βάδισης σε άτοµα µε οστεοαρθρίτιδα. 29,30 Ωστόσο, παρά τη
σηµασία της δύναµης των απαγωγών του ισχίου για την µεσοπλάγια σταθερότητα και τη βάδιση, 31,32
η δύναµη των τετρακέφαλων έχει διερευνηθεί πολύ πιο συχνά σε άτοµα µε οστεοαρθρίτιδα και µετά από
αρθροπλαστική χειρουργική επέµβαση.3 Η δύναµη των απαγωγών του ισχίου αλλάζει µε την
ηλικία,33,34 µε συµπτωµατική ΟΑ του ισχίου,35,36 στην παθολογία του γονάτου,37,38 και µετά από
χειρουργική επέµβαση στο γόνατο,39 και µειώνεται σε άτοµα µε υποτροπιάζοντα διαστρέµµατα του
αστράγαλου.40,41 Η µειωµένη δύναµη των απαγωγών του ισχίου µπορεί επίσης να είναι ένας
παράγοντας στη συνεχιζόµενη δυσλειτουργία του βαδίσµατος µετά την χειρουργική επέµβαση
αρθροπλαστικής, αλλά σπάνια έχει µελετηθεί. Λαµβάνοντας υπόψη την ανεπάρκεια των µέχρι σήµερα
µελετών, η δύναµη των απαγωγών του ισχίου είναι µια σηµαντική πτυχή προς εξέταση σχετικά µε την
λειτουργική ανάκαµψη µετά από

χειρουργική επέµβαση αρθροπλαστικής γόνατος ή ισχίου. Ο
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συνδυασµός της αξιολόγηση της δύναµης µε την ταχύτητα βάδισης και την αυτό-αναφερθείσα
λειτουργία θα επιτρέψει µια ευρύτερη κατανόηση της έγκαιρης ανάκαµψης µετά από χειρουργική
επέµβαση αρθροπλαστικής.
Έτσι, τα ερευνητικά ερωτήµατα για αυτή τη δοκιµή ήταν τα εξής: σε άτοµα που είχαν µια ΟΑΙ ή ΟΑΓ,
(1) η υδάτινη ενδονοσοκοµειακή φυσιοθεραπεία έχει µεγαλύτερη επίδραση στη δύναµη των απαγωγών
του ισχίου, στην ταχύτητα και την λειτουργία του βαδίσµατος, από ότι η επιπλέον αγωγή στον θάλαµο,
και (2) ένα συγκεκριµένο υδάτινο πρόγραµµα φυσιοθεραπείας οδηγεί σε µεγαλύτερες αλλαγές στην
αντοχή, στην ταχύτητα και την λειτουργία του βαδίσµατος, από ότι οι γενικότερες ασκήσεις νερού;

ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Σχεδιασµός
Μια ρεαλιστική ΤΕ∆ διεξήχθη µε µετρήσεις που έγιναν προεγχειρητικά και κατά την 14η ηµέρα, την
90η ηµέρα, και 180 ηµέρες µετά την επέµβαση. Το θεµελιώδες καταληκτικό σηµείο ήταν την 14η ηµέρα.
Η δοκιµή σχεδιάστηκε και κατεγράφη σύµφωνα µε τις οδηγίες ΕΠΑ∆ (CONSORT).

Συµµετέχοντες

Άτοµα που υπεβλήθησαν σε αρχική αρθροπλαστική ισχίου ή γόνατος για οστεοαρθρίτιδα επιλέχθηκαν
από µία ορθοπεδική κλινική της οποίας οι 2 χειρούργοι αναλαµβάνουν συνολικά πάνω από 150
εγχειρήσεις αρθροπλαστικής ισχίου και γόνατος κάθε έτος. Εάν µια επίσκεψη στο σπίτι δεν ήταν δυνατή
πριν από την εισαγωγή ή αν ζούσαν έξω από τη µητροπολιτική περιοχή, τα άτοµα δεν επιλέγονταν. Οι
εθελοντές αποκλείονταν εάν δήλωναν ότι είχαν διαγνωσθεί µε κάποια νευρολογική διαταραχή, εάν είχαν
κάποιο άλλο σηµαντικό µυοσκελετικό πρόβληµα που επηρέαζε τη κινητικότητα εκτός από τη
συγκεκριµένη άρθρωση (π.χ., χαµηλή οσφυαλγία, σοβαρή ΟΑ σε µία άλλη άρθρωση των κάτω άκρων) ή
νοητική δυσλειτουργία, ή βρίσκονταν στο στάδιο χειρουργικής επέµβασης αντικατάστασης
αρθροπλαστικής ή αρθροπλαστικής και των δύο γονάτων. Εκείνοι που συγκεκριµένα ζήτησαν υδάτινη
φυσικοθεραπεία µετεγχειρητικά και δεν ήταν πρόθυµοι να επιλεχθούν τυχαία, επίσης αποκλείστηκαν.

∆ιαδικασία
Οι συµµετέχοντες ελέγχθηκαν προεγχειρητικά την 14η ηµέρα, την 90η ηµέρα, και 180 ηµέρες µετά την
επέµβαση. Μετά την αρχική αξιολόγηση, οι συµµετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία µέσω σφραγισµένων,
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πανοµοιότυπων φακέλων, που είχαν προετοιµαστεί, ανακατευτεί, αριθµηθεί διαδοχικά πριν από την
έναρξη της µελέτης. Τα κριτήρια αποκλεισµού εφαρµόσθηκαν και πάλι την ηµέρα 4 πριν από την
έναρξη της παρέµβασης, και ο αντίστοιχος χειρουργός επιβεβαίωσε ότι κάθε συµµετέχων ήταν ιατρικά
σταθερός/ή και µπορούσε να ξεκινήσει η θεραπευτική παρέµβαση. Λόγω της φύσης της δοκιµής, από
τους φυσικοθεραπευτές των θαλάµων και τους συµµετέχοντες µπορούσε να αποκρυφτεί µόνο το είδος
της υδάτινης αγωγής. Οι υδάτινοι φυσικοθεραπευτές δεν θα µπορούσαν να µην γνωρίζουν, προκειµένου
να αναλάβουν το καθορισµένο πρωτόκολλο θεραπείας για κάθε άτοµο. Φυσικοθεραπευτές από µια
συνεργαζόµενη κατ 'οίκον υπηρεσία υγείας, που εργάζονταν σε διαφορετικό µητροπολιτικό νοσοκοµείο,
ανέλαβαν όλες τις κατ 'οίκον επισκέψεις για τις αξιολογήσεις µετά την έκδωση των εξιτηρίων µε λίγες
εξαιρέσεις και δεν γνώριζαν την κατανοµή των αγωγών. Επιδείχθηκε αξιοπιστία µεταξύ όλων των
θεραπευτών σχετικά µε τις µετρήσεις δύναµης (ενδοταξικός συντελεστής συσχέτισης = 0,87). Όλα τα
άλλα αντικειµενικά αποτελέσµατα ήταν από συνήθεις µετρήσεις που χρησιµοποιούνται από την κατ
'οίκον υπηρεσία και στη συνήθη κλινική πρακτική. ∆εοντολογική έγκριση ελήφθη από τις επιτροπές
ιατρικής δεοντολογίας τόσο του νοσοκοµείου όσο και του πανεπιστηµίου. Λεκτική συγκατάθεση δόθηκε
τηλεφωνικά από όλους τους εθελοντές πριν από την αρχική κατ’ οίκον επίσκεψη, και γραπτή
συγκατάθεση έπειτα από ενηµέρωση ελήφθη πριν από την έναρξη των µετρήσεων βάσης.

Παρέµβαση

Όλοι οι φυσικοθεραπευτές (υδάτινοι και θαλάµων νοσηλείας) που συµµετείχαν στη δοκιµή είχαν πάνω
από

5

χρόνια

εµπειρίας

στη

θεραπεία

µετεγχειρητικών

ορθοπεδικών

ασθενών.

Κανένας

φυσικοθεραπευτής δεν παρείχε και υδάτινη αγωγή και αγωγή στους θαλάµους νοσηλείας. Κάθε
συµµετέχων έλαβε την τυπική φυσικοθεραπεία στο θάλαµο νοσηλείας όπως καθορίστηκε κλινικά από
τον θεράποντα φυσικοθεραπευτή για τις πρώτες 3 µέρες µετά την επέµβαση. Καθ 'όλο το στάδιο της
παρέµβασης της δοκιµής, όλοι οι συµµετέχοντες συνέχισαν να λαµβάνουν 1 φυσικοθεραπευτική αγωγή
κάθε µέρα στο θάλαµο νοσηλείας, σύµφωνα µε το τυπικό ορθοπεδικό κλινικό πρόγραµµα που
ακολουθείται στο νοσοκοµείο. Η πειραµατική θεραπεία δόθηκε πρόσθετα από τη συνήθη περίθαλψη.
Από την 4η ηµέρα µετά την χειρουργική επέµβαση, οι συµµετέχοντες λάµβαναν µια πρόσθετη
φυσικοθεραπευτική αγωγή στο θάλαµο νοσηλείας κάθε µέρα ή ολοκλήρωναν 1 από τα 2 προγράµµατα
υδάτινης θεραπείας καθηµερινά µέχρι να τους χορηγηθεί το εξιτήριο. Όλες οι θεραπείες, τόσο στο
θάλαµο νοσηλείας όσο και στην πισίνα, ήταν ένας µε έναν, ατοµικές συνεδρίες φυσικοθεραπείας έτσι
ώστε να τυποποιηθεί η παρέµβαση µέσα στις οµάδες και επίσης ώστε να επιτραπεί η στενή
παρακολούθηση της φυσιολογικής αντίδρασης στη βύθιση κατά τις πρώτες ηµέρες µετά τη χειρουργική
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επέµβαση .
Συγκεκριµένες λεπτοµέρειες του κάθε προγράµµατος περιλαµβάνονται στο 1ο παράρτηµα. Οι
πρόοδοι καθορίστηκαν από τη κλινική κρίση των θεράποντων φυσικοθεραπευτών και καταγράφηκαν
στις θεραπευτικές σηµειώσεις, σύµφωνα µε τη συνήθη κλινική πρακτική. Τα τµήµατα της υδάτινης
φυσικοθεραπείας και των ασκήσεων νερού πραγµατοποιήθηκαν στην κλειστή, νοσοκοµειακή,
υδροθεραπευτική εγκατάσταση, µε το νερό να διατηρείται σε θερµοκρασιακά-ουδέτερη θερµοκρασία
(34,5 ° C), στην οποία θερµοκρασία οποιεσδήποτε δυσµενείς επιδράσεις λόγω της εµβύθισης
ελαχιστοποιούνται. 16 Η πισίνα είχε ράµπα πρόσβασης, και το βάθος κυµαινόταν από 1 έως 1,5µ
επιτρέποντας

στους

συµµετέχοντες

να

βυθιστούν

στο

κατάλληλο

βάθος

και να προχωρήσουν όπως περιγραφόταν στα προγράµµατα θεραπείας. Το υδάτινο πρόγραµµα
φυσικοθεραπείας είχε αναπτυχθεί ειδικά για να µεγιστοποιηθεί η λειτουργία και η δύναµη στην πρώιµη
µετεγχειρητική φάση και είχε χρησιµοποιηθεί επανειληµµένως για ασθενείς που υπεβλήθησαν σε
χειρουργική επέµβαση αρθροπλαστικής πριν από αυτή τη δοκιµή. Το πρόγραµµα άσκησης στο νερό
ήταν µια σειρά γενικών ασκήσεων που δεν στόχευαν στην
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στην συγκριµένη λειτουργική επανεκπαίδευση σε ένα υδάτινο περιβάλλον. Χρησιµοποιήθηκε
µετρονόµος για να τυποποιήσει το ρυθµό συγκεκριµένων ασκήσεων (δες 1ο παράρτηµα) επειδή η
ταχύτητα επηρεάζει την κίνηση στο νερό. 42 Όταν οι µετρήσεις της 14ης ηµέρας είχαν ολοκληρωθεί, οι
συµµετέχοντες ήταν ελεύθεροι να αρχίσουν οποιαδήποτε φυσικοθεραπεία ενδεχοµένως θέλανε µετά την
έξοδο τους από το νοσοκοµείο.
Οι χειρουργικές πληγές καλύφθηκαν µε πιεστικό, αδιάβροχο επίδεσµο, που χρησιµοποιείται
συνήθως µετά από χειρουργική επέµβαση στο νοσοκοµείο. a Η υδάτινη φυσικοθεραπεία σε αρχικό
στάδιο ήταν συνήθης πρακτική σε αυτό το νοσοκοµείο για αρκετά έτη. Όλοι οι βοηθοί υδροθεραπείας
και το νοσηλευτικό προσωπικό ήταν εξοικειωµένοι µε τους κανονισµούς προ και µετά της εµβύθισης
που αφορούν τον έλεγχο των επιδέσµων πριν από την εµβύθιση και την αλλαγή των επιδέσµων το
συντοµότερο δυνατό µετά την επιστροφή στο θάλαµο νοσηλείας.

Εργαλεία Μετρήσεων
Η αναπηρία από την ΟΑ είναι πολυπαραγοντική, 28 οπότε η µέτρηση ενός αποτελέσµατος ή
τοµέα είναι δύσκολο να είναι επαρκής για να διερευνηθεί η µετεγχειρητική ανάρρωση. Οι
κατευθυντήριες γραµµές για τα προτεινόµενα αποτελέσµατα µετρήσεων στις δοκιµές οστεοαρθρίτιδας
συνιστούν τις µετρήσεις του πόνου, της φυσικής λειτουργίας και γενικές µετρήσεις της κατάστασης της
υγείας. 43 Επειδή η χειρουργική επέµβαση αρθροπλαστικής γίνεται για τη βελτίωση αυτών των
παραγόντων, η χρήση παρόµοιων µέτρων για την άµεση µετεγχειρητική περίοδο ενδείκνυται. Τρία
κύρια αποτελέσµατα µετρήσεων επιλέχθηκαν για τη µελέτη αυτή: η δύναµη των απαγωγών του ισχίου, ο
χρόνος που απαιτείται για βάδισµα10 µέτρων, και ο δείκτης WOMAC, µε το πρωτεύον καταληκτικό
σηµείο ενδιαφέροντος να είναι η 14η µετεγχειρητική ηµέρα. Οι συµµετέχοντες επανελέγχθηκαν 6 µήνες
µετά τη χειρουργική επέµβαση για να διαπιστωθεί αν κάποιες αρχικές µετεγχειρητικές διαφορές µεταξύ
των οµάδων εξακολουθούσαν να υφίστανται.

∆ύναµη των απαγωγών του ισχίου. Η δύναµη των απαγωγών του ισχίου στη πλευρά όπου έγινε η
εγχείρηση µετρήθηκε µε ∆Χ. b Το ∆Χ έχει αποδειχθεί ότι είναι αξιόπιστο τόσο κατά τη διάρκεια των
συνεδριών όσο και για µεγαλύτερη χρονική διάρκεια σε γηραιότερους ανθρώπους 44-46 και έχει
χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν για την παρακολούθηση µετά από ορθοπεδικά χειρουργεία 47-48 Οι
δοκιµές διεξήχθησαν σε ύπτια θέση µε το δοκιµαζόµενο άκρο σε ουδέτερη περιστροφή για να
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τυποποιηθούν οι µετρήσεις όλων των περιόδων, χρησιµοποιώντας ένα παλιότερα δηµοσιευµένο
πρωτόκολλο. 18,49 Το ∆Χ ήταν τοποθετηµένο κατά τον πλευρική µηρό, 30 εκατοστά περιφερικά από το
µείζονα τροχαντήρα. Τρεις επαναλήψεις ενός ισοµετρικού τύπου τεστ έγιναν, και η µέση τιµή των 3
δοκιµών χρησιµοποιήθηκε στην ανάλυση των δεδοµένων, επειδή η µέση τιµή έχει αποδειχθεί ότι είναι
πιο αξιόπιστη σε ένα γηραιότερο δείγµα. 50 Τα αποτελέσµατα καταγράφηκαν σε συνήθης µονάδες (kg)
όπως συνίσταται. 44

Ταχύτητα βαδίσµατος. Η χρονοµέτρηση της προτιµώµενης ταχύτητας περπατήµατος µετρά την
ανάκτηση του βεληνεκούς βάδισης,51 έχει συχνά χρησιµοποιηθεί για να µετρήσει τη λειτουργική
ικανότητα σε περιπτώσεις οστεοαρθρίτιδας, 52 και είναι χρήσιµη επειδή σχετίζεται µε λειτουργικές
εργασίες όπως η δυνατότητα να περπατήσει κάποιος όσο γρήγορα χρειάζεται ώστε να διασχίσει ένα
δρόµο. 53 Το τέστ χρονοµέτρησης 10µ βαδίσµατος54 επιλέχθηκε επειδή µπορούσε εύκολα να µετρηθεί
νωρίς µετά τη χειρουργική επέµβαση και είναι ένα ευρέως χρησιµοποιούµενο εργαλείο µέτρησης
κλινικών αποτελεσµάτων. Η ταχύτητα περπατήµατος για 10µ, ξεκινώντας από στατική θέση µε το
προτιµώµενο ρυθµό του συµµετέχοντα, µετρήθηκε χρησιµοποιώντας χρονόµετρο.55,56 Εξαιτίας της
πιθανής επίδρασης του πόνου και της µειωµένης κινητικότητας αµέσως µετά τη χειρουργική επέµβαση
και λόγω του αριθµού των αποτελεσµάτων που πρέπει να αξιολογηθούν, έγινε 1 δοκιµή. Βοηθήµατα
κινητικότητας χρησιµοποιήθηκαν όταν χρειάστηκαν στην πρώιµη µετεγχειρητική περίοδο, µε την
προϋπόθεση φυσικά ότι δεν χρειάστηκε βοήθεια από άλλο άτοµο.

Αυτό-αναφερθείσα αναπηρία. Ο ∆είκτης WOMAC, 57 µια µέτρηση αυτοεκτίµησης του επιπέδου
του πόνου, της λειτουργίας και της ακαµψίας, είναι ένα από τα πιο ευρέως χρησιµοποιούµενα
αποτελέσµατα µετρήσεων συγκεκριµένων ασθενειών στην έρευνα για τις χειρουργικές επεµβάσεις
αρθροπλαστικής. 58,59 Η συνολική βαθµολογία WOMAC, αξιολογούµενη µε την Αυστραλιανή
κλίµακα Likert (έκδοση V3 Αυστραλία LK3.1) του ∆είκτη WOMAC, χρησιµοποιήθηκε για αυτή τη
δοκιµή, µε κάθε ερώτηση να αξιολογείται σε µια κλίµακα 5 σηµείων: καθόλου, ήπιος/α, µέτριος/α,
σφοδρός/ή ή µέγιστος/η.

∆ευτερεύοντα

αποτελέσµατα

µετρήσεων.

Συλλέχθηκαν

επίσης

διάφορες

δευτερεύοντα

αποτελέσματα μετρήσεων. Επειδή η δύναµη του τετρακέφαλου είναι συχνό αποτέλεσµα µέτρησης σε

παρόµοιες δοκιµές, η ισοµετρική δύναµη του τετρακέφαλου και των ιγνυακών τενόντων της
χειρουργηµένης πλευράς µετρήθηκαν µε το γόνατο στις 90 ° και το άτοµο σε καθιστή θέση. Ένα ∆Χ
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είχε τοποθετηθεί 20 εκατοστά κάτω από τον κάτω πόλο της επιγονατίδας για να µετρηθεί η δύναµη του
τετρακέφαλου και των ιγνυακών τενόντων πίσω από αυτόν. Ο µέσος όρος των 3 τεστ (make test - όπου
ο ερευνητής κρατάει το δυναµόµετρο σταθερό όσο ο ασθενής πιέζει) χρησιµοποιήθηκε στην ανάλυση.
Το µέγιστο ενεργητικό εύρος κάµψης του γονάτου µετρήθηκε σε καθιστή θέση χρησιµοποιώντας
γωνιόµετρο. Οι µετρήσεις περιφερειών είναι µια αξιόπιστη µέθοδος, που χρησιµοποιούνται συχνά από
τους θεραπευτές, για να παρακολουθούν τις αλλαγές στο λεµφοίδηµα των άκρων.60 Η περιφέρεια του
γονάτου, η οποία µετρήθηκε στο µεσαίο επίπεδο της επιγονατίδας, χρησιµοποιήθηκε στη µελέτη αυτή
για να εξεταστεί κατά πόσον η εµβύθιση είχε κάποια θετική επίδραση στο οίδηµα και µετρήθηκε µε
µεζούρα και το γόνατο σε πλήρη έκταση. Η δοκιµασία TUG 61 χρησιµοποιήθηκε για τη µέτρηση της
λειτουργικής κινητικότητας, µε χρήση βοηθηµάτων βάδισης όπου χρειάστηκε.
∆ύο υποκλίµακες της κλίµακας Αυτεπάρκειας στην Αρθρίτιδα, η αυτεπάρκεια στην επίτευξη
αποτελεσµάτων και η αυτεπάρκεια στην διαχείριση συµπτωµάτων, χρησιµοποιήθηκαν για να εξεταστεί
η επίπτωση των διαφορετικών πρωτοκόλλων θεραπείας στην αντιλαµβανόµενη αυτοπεποίθηση ως προς
τη διαχείριση τόσο των συµπτωµάτων όσο και της λειτουργίας/συµµετοχής.62 Η ΚΛΙΑ63
χρησιµοποιήθηκε για την καταγραφή του πόσο γρήγορα οι άνθρωποι άρχισαν να ξανασυµµετάσχουν σε
δραστηριότητες που ήταν σηµαντικές για αυτούς. Έχει αποδειχθεί ότι η κλίµακα αυτή είναι έγκυρη και
αξιόπιστη για ανθρώπους που έχουν δυσλειτουργία στο γόνατο. 64 Είχε ζητηθεί προεγχειρητικά από
τους συµµετέχοντες να ονοµάσουν 5 δραστηριότητες που τους ήταν δύσκολες και στις οποίες θα
επιθυµούσαν να επιστρέψουν µετά την επέµβαση τους. Στη συνέχεια, ο κάθε ένας από αυτούς
βαθµολογήθηκε έως το 10, µε το 0 να είναι «δεν µπορώ να την πραγµατοποιήσω» και το 10 να είναι
«είµαι σε θέση να την πραγµατοποιήσω σε φυσιολογικό για εµένα επίπεδο».
Η διάρκεια παραµονής στο νοσοκοµείο και ο αριθµός των επιπλέον παρεµβάσεων
φυσικοθεραπείας κατεγράφησαν

για να διαπιστωθεί αν οι διαφορετικές θεραπευτικές αγωγές

επηρέασαν την διάρκεια παραµονής και για να εξασφαλιστεί αντίστοιχος αριθµός θεραπευτικών αγωγών
σε κάθε οµάδα.

Ανάλυση ∆εδοµένων
Η ανάλυση των δεδοµένων ολοκληρώθηκε µε βάση την θεραπευτική πρόθεση. Η τελευταία
παρατήρηση µεταφέρθηκε εάν τα στοιχεία επαναξιολόγηση ήταν ελλιπή, εκτός εάν τα δεδοµένα που
έλειπαν ήταν της 14ης ηµέρας, όταν χρησιµοποιήθηκε ο µέσος όρος της οµάδας. Αυτή η µέθοδος έχει
χρησιµοποιηθεί ευρέως, και σε παρόµοιες µελέτες, 29 και θεωρήθηκε ως ένας συντηρητικός τρόπος
διαχείρισης των δεδοµένων που έλειπαν. Αφού ελέγχθηκαν τα δεδοµένα, η µονοπαραγοντική ανάλυση
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διακύµανσης ως προς ένα κριτήριο χρησιµοποιήθηκε για να εξεταστούν οι διαφορές σε βασικά
δεδοµένα µεταξύ των οµάδων για συνεχή δεδοµένα και ο µονοπαραγοντικός έλεγχος Kruskal-Wallis για
κατηγορικά δεδοµένα. Οι µεταβλητές που είχαν σηµαντικές διαφορές στην βάση µεταξύ των οµάδων
χρησιµοποιήθηκαν ως συµπαράγοντες σε περαιτέρω αναλύσεις. Ανεξάρτητα t-test για παραµετρικές
µεταβλητές και Mann Whitney U test για µη παραµετρικές µεταβλητές χρησιµοποιήθηκαν για να
συγκριθούν οι προεγχειρητικές βασικές µετρήσεις στους συµµετέχοντες που είχαν υποστεί
αρθροπλαστική επέµβαση ισχίου και γόνατος, για να διαπιστωθεί αν υπήρχαν οποιεσδήποτε διαφορές
µεταξύ των 2 οµάδων πριν από την χειρουργική επέµβαση.
Επαναλαµβανόµενες µετρήσεις γενικευµένων γραµµικών µοντέλων χρησιµοποιήθηκαν για να
εξεταστούν οι διαφορές κατά το πέρασµα του χρόνου µεταξύ των υδάτινων οµάδων και αυτών των
θαλάµων νοσηλείας και µεταξύ των υδάτινων οµάδων και αυτών των ασκήσεων στο νερό (3 οµάδες
παρέµβασης σε κάθε µία από τις 4 περιόδους). Οι διαφορές των µέσων όρων ± SDs (Τυπικών
Αποκλίσεων) και στο εσωτερικό των οµάδων (SE) και µεταξύ των οµάδων (95% ∆ιάστηµα
Εµπιστοσύνης - CI και P <.05) υπολογίστηκαν. Μια κλινικά σηµαντική διαφορά µεταξύ µιας οµάδας
παρέµβασης και µιας οµάδας ελέγχου, έχει οριστεί στην έρευνα αποκατάστασης ως σχετική διαφορά
µεγαλύτερη από 15% στην αλλαγή από το σηµείο βάσης. 65 Για να υπολογιστεί αυτή η σχετική
διαφορά, η αλλαγή του µέσου όρου από το σηµείο βάσης στο εσωτερικό της οµάδας ελέγχου αφαιρείται
από την αλλαγή του µέσου όρου στο εσωτερικό της οµάδας παρέµβασης. Έπειτα αυτή η τιµή διαιρείται
µε το µέσο όρο των µετρήσεων των 2 οµάδων στο σηµείο βάσης και µετατρέπεται σε ποσοστό. Λόγω
του µικρού αριθµού συµµετεχόντων, η ανάλυση υποοµάδων µε βάση το είδος της χειρουργικής
επέµβασης εντός των οµάδων παρέµβασης, έγινε µόνο για να διαπιστωθεί αν υπήρχαν διαφορές στα 3
βασικά αποτελέσµατα µετρήσεων και στις 2 δευτερεύουσες µετρήσεις δύναµης έτσι ώστε να δοθεί
καθοδήγηση για περαιτέρω έρευνα.
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Σχεδιάγραµµα 1. Ροή συµµετεχόντων κατά τη
διάρκεια της δοκιµής

Επεξηγήσεις σχεδιαγράµµατος:
Inpatient Aquatic Physiotherapy – Ενδονοσοκοµειακή υδάτινη φυσικοθεραπεία
Postoperative Day – Μετεγχειρητική µέρα
Assessed for Eligibility – Αξιολόγηση ως προς την καταλληλότητα
Not recruited – ∆εν επιλέχτηκαν
Excluded - Αποκλείστηκαν
Total recruited and randomised into RCT – Σύνολο ατόµων που επιλέχτηκαν και τυχαιοποιήθηκαν στην ΤΕ∆
Ward Control – Έλεγχος στο θάλαµο θεραπείας
Aquatic Physiotherapy – Υδάτινη Φυσικοθεραπεία
Water Exercise – Ασκήσεις Νερού
Joint Replacement Surgery – Χειρουργική επέµβαση αρθροπλαστικής
Exclusion Criteria Re-applied – Επανεφαρµογή των κριτηρίων αποκλεισµού
Treatment Not as Allocated – Θεραπεία όχι όπως προσδιορίστηκε
Withdrawal - Αποσύρθηκαν
Lost to follow-up – ∆εν βρέθηκαν για παρακολούθηση της προόδου
Medically unwell – Ιατρικώς άρρωστος/η
Unable to contact - ∆εν ήταν δυνατή η επικοινωνία
THR - ΟΑΙ
Overseas – Στο εξωτερικό

Η ανάλυση των δεδοµένων έγινε χρησιµοποιώντας το SPSS για Windows. c Το επίπεδο άλφα
ορίστηκε στο P λιγότερο από 0,05 για τα κύρια αποτελέσµατα. Μία διόρθωση Bonferroni
χρησιµοποιήθηκε ως µια συντηρητική µέθοδος προσαρµογής της σηµαντικότητας λόγω των πολλαπλών
συγκρίσεων που έγιναν. Το επίπεδο άλφα του 0,05 διαιρέθηκε δια 8, 1 λιγότερο από το συνολικό αριθµό
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των αποτελεσµάτων των µετρήσεων, και αυτό είχε ως αποτέλεσµα ένα επίπεδο άλφα µε P ίσο µε 0.006
να χρησιµοποιηθεί για δευτερεύοντα αποτελέσµατα.
Ο υπολογισµός του µεγέθους του δείγµατος βασίστηκε σε πιλοτικά δεδοµένα, χρησιµοποιώντας
επίπεδο άλφα 0,05 και 80% δύναµης. Για να εντοπιστεί µια σηµαντική διαφορά (P<.05) στη δύναµη των
απαγωγών του ισχίου µεταξύ των υδάτινων οµάδων θεραπείας και αυτών των θαλάµων νοσηλείας, 16
συµµετέχοντες ανά οµάδα χρειάστηκαν, µε συνολικό µέγεθος δείγµατος: 48. Για να προβλεφθεί
περιθώριο για τυχόν µετεγχειρητικές επιπλοκές, η δοκιµή επιδίωξε να επιλεχθούν 66 συµµετέχοντες, 22
για κάθε οµάδα θεραπείας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ροή των συµµετεχόντων κατά την διάρκεια της δοκιµής

Μεταξύ του Σεπτεµβρίου 2003 και του Σεπτεµβρίου 2005, 65 κατάλληλοι εθελοντές συναίνεσαν
να λάβουν µέρος και τυχαιοποιήθηκαν προεγχειρητικά σε 3 οµάδες: υδάτινη φυσικοθεραπεία, ασκήσεις
νερού, και έλεγχος στους θαλάµους νοσηλείας. Το σχεδιάγραµµα 1 δίνει λεπτοµέρειες για την ροή των
συµµετεχόντων κατά τη διάρκεια της δοκιµής. ∆εκατέσσερις εθελοντές αποκλείστηκαν από την ΤΕ∆
κατά την επίσκεψη στο σπίτι, 10 επειδή αρνήθηκαν την τυχαιοποίηση εξαιτίας του ότι µπορεί να µην
λάµβαναν θεραπεία στη πισίνα και 4 επειδή πληρούσαν τα κριτήρια αποκλεισµού. Την 4η ηµέρα µετά
την χειρουργική επέµβαση, 11 συµµετέχοντες αποκλείστηκαν λόγω µετεγχειρητικών επιπλοκών. Τρεις
εισήχθησαν στην εντατική µετά την χειρουργική επέµβαση, και 8 παρουσίασαν επιπλοκές µετά την
επέµβαση, όπως µια πτώση, ουρολοίµωξη, ή µετεγχειρητική σύγχυση που καθυστέρησε σηµαντικά την
µετεγχειρητική ανάρρωση. Ένας συµµετέχοντας αποσύρθηκε πριν λάβει το εξιτήριο από το νοσοκοµείο.
Πέντε δεν βρέθηκαν για την παρακολούθηση της προόδου την 180η ηµέρα αξιολόγησης: Με 1 δεν ήταν
δυνατή η επικοινωνία, 1 ήταν στο εξωτερικό, 1 είχε υποβληθεί σε ολική αρθροπλαστική και στα δύο
γόνατα, 1 είχε ΟΑΙ στην άλλη πλευρά, και 1 είχε ένα µη συναφές ιατρικό πρόβληµα. Όπου ήταν
δυνατόν, υπήρξε επικοινωνία µε τους συµµετέχοντες και τους ταχυδροµήθηκαν ερωτηµατολόγια για να
συµπληρώσουν.
Τα βασικά δηµογραφικά στοιχεία των 3 οµάδων θεραπείας δεν διέφεραν σηµαντικά (πίνακας 1).
Η µέση διάρκεια παραµονής ήταν 1 ηµέρα λιγότερο στην υδάτινη οµάδα φυσικοθεραπείας, αλλά η
διαφορά
Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά Συµµετεχόντων σε Σύγκριση µε Αυτών που Αποκλείστηκαν την 4η Ηµέρα
Παράµετρος

Θαλάµου
Νοσηλείας
(n=17)

Ηλικία (y)
70.4±9.2
Φύλο, αρσενικό, n (%)
5 (29.4)
Ύψος (m)
1.7±0.1
Βάρος (kg)
79.6±15.1
∆είκτης Μυϊκής Μάζας 28.8±6.2
(kg/cm2)
5 (29.4)
Άρθρωση,ΟΑΙ, n(%)
Χειρούργος, A, n (%)
11 (64.7)
Αριθµός Θεραπειών
3.3±1.0
∆ιάρκεια Παραµονής (d) 8.3±1.9

Υδάτινη
(n=18)

Ασκήσεων
Νερού
(n=19)

∆ιαφορά Μεταξύ Οµάδων
(P)

Αποκλείστηκαν

69.4±6.5
10 (55.6)
1.7±0.1
81.7±18.7
28.4±4.6

69.0±8.9
7 (36.8)
1.7±.01
78.5±13.4
28.0±4.1

.87
.27
.84
.83
.88

73.0±9.5
8 (72.7)
1.7±0.1
78.1±18.3
27.4±3.9

.63
.10
.95
.92
.89

10 (55.6)
15 (83.3)
3.3±1.1
7.4±1.6

12 (63.2)
13 (68.4)
3.8±1.2
8.1±1.7

.10
.43
.29
.29

8 (72.7)
9 (81.8)
∆Υ
∆Υ

.10
.53
∆Υ
∆Υ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Οι τιµές είναι µέσοι όροι ± SDs (Τυπικές Αποκλίσεις)
ή όπως αλλιώς αναφέρεται. Συντοµεύσεις ∆Υ, ∆εν Υπάρχει.
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Την 4η ηµέρα
(n=11)

∆ιαφορά Μεταξύ Οµάδων
(P)
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µεταξύ των οµάδων δεν ήταν στατιστικά σηµαντική. Περισσότεροι συµµετέχοντες που είχαν υποβληθεί
σε ΟΑΓ κατανεµήθηκαν τυχαία στην οµάδα θεραπείας θαλάµων νοσηλείας από ότι στην υδάτινη οµάδα
ή σε αυτήν ασκήσεων νερού, αλλά και πάλι, αυτή δεν ήταν µια σηµαντική διαφορά µεταξύ των οµάδων.
∆εν υπήρχαν σηµαντικές διαφορές σε κανένα από τα αποτελέσµατα µετρήσεων µεταξύ των οµάδων
θεραπείας στο προεγχειρητικό στάδιο µετά την post hoc ανάλυση, µε εξαίρεση την µέση βαθµολογία
αυτεπάρκειας πριν από την επέµβαση (P 0.013). Η αυτεπάρκεια χρησιµοποιήθηκε συνεπώς ως
συµµεταβλητή σε όλες τις περαιτέρω αναλύσεις.
Από τους συµµετέχοντες που δεν αποκλείσθηκαν την 4η ηµέρα, οι 27 είχαν υποβληθεί σε ΟΑΙ
και ο ίδιος αριθµός σε ΟΑΓ. Συγκρίνοντας τα 9 αποτελέσµατα µετρήσεων στο σηµείο βάσης µεταξύ των
εν λόγω 2 υποοµάδων, µόνο το ενεργητικό εύρος της κίνησης (P = .01) και της περιφέρειας (P = .04)
είχαν διαφορές. Όπως θα αναµενόταν κλινικά, εκείνοι που υποβλήθηκαν σε αρθροπλαστική γόνατος
είχαν µικρότερο ενεργητικό εύρος πριν από την χειρουργική επέµβαση, και η περιφέρεια τους ήταν
µεγαλύτερη, πιθανόν ως αποτέλεσµα της εξέλιξης της νόσου στην άρθρωση.
Συµµόρφωση µε τη Μέθοδο ∆οκιµής
Όλοι οι συµµετέχοντες εκτός από 2, έλαβαν το πρωτόκολλο που τους χορηγήθηκε στο
νοσοκοµείο. ∆ύο συµµετέχοντες που είχαν τυχαιοποιηθεί µόνο στην οµάδα θεραπείας θαλάµου
νοσηλείας, έλαβαν υδάτινη φυσικοθεραπεία από την 4η ηµέρα, και τα δεδοµένα τους αναλύθηκαν όπως
είχαν τυχαιοποιηθεί. Καθ 'όλη τη δοκιµή, δεν αναφέρθηκαν ανεπιθύµητες παρενέργειες. Η υδάτινη
φυσικοθεραπεία σε αρχικό στάδιο γινότανε σε αυτό το νοσοκοµείο εδώ και πολλά χρόνια, και είχαν ήδη
εδραιωθεί κλινικά πρωτόκολλα σε σχέση µε την διαχείριση τραυµάτων και τον έλεγχο λοιµώξεων.
Επίδραση της Παρέµβασης
Οι µέσοι όροι ± SDs (Τυπικές Αποκλίσεις) όλων των αποτελεσµάτων των µετρήσεων για κάθε
οµάδα θεραπείας σε κάθε χρονικό σηµείο παρουσιάζονται στον πίνακα 2. Αυτός ο πίνακας εµφανίζει τα
δεδοµένα όπως συλλέχθηκαν και παρουσιάζεται χωρίς τα δεδοµένα της τελευταίας τιµής µεταφερόµενης
(LVCF), που χρησιµοποιείται για τη διαχείριση των δεδοµένων που λείπουν. Ο αριθµός των
συµµετεχόντων σε κάθε οµάδα συνεπώς αντιστοιχεί στο διάγραµµα CONSORT (βλέπε σχεδιάγραµµα 1).
Η ανάλυση της οµάδας σε θάλαµο νοσηλείας σε σύγκριση µε την οµάδα ασκήσεων νερού δεν
παρουσιάζεται διότι δεν ήταν στόχος αυτής της ερευνητικής µελέτης.
Μετεγχειρητική ανάρρωση σε αρχικό στάδιο.
Ο πίνακας 3 περιέχει τον µέσο όρο των διαφορών µεταξύ των οµάδων και τις ποσοστιαίες
σχετικές διαφορές την 14η ηµέρα, το πρωτεύον καταληκτικό σηµείο της δοκιµής.
Κύρια Αποτελέσµατα Μετρήσεων. Η δύναµη των απαγωγών του ισχίου της υδάτινης οµάδας
φυσικοθεραπείας ήταν σηµαντικά µεγαλύτερη την 14η ηµέρα, τόσο από την οµάδα θαλάµου νοσηλείας
(µέση διαφορά = 3.9kg, P = .001) όσο και από την οµάδα ασκήσεων νερού (3.1Kg, P = 0.011). Αυτό
ήταν το µόνο κύριο αποτέλεσµα µέτρησης που ήταν σηµαντικά διαφορετικό σε αυτό το χρονικό σηµείο.
Ωστόσο, οι σχετικές διαφορές µεταξύ των υδάτινων οµάδων και των οµάδων ελέγχου θαλάµου
νοσηλείας στον πίνακα 3 δείχνουν ότι µια κλινικά σηµαντική διαφορά µπορεί να υπάρχει και στα 3 κύρια
αποτελέσµατα µετρήσεων· της δύναµης των απαγωγών του ισχίου (31%), του χρόνου βαδίσµατος 10µ
(37%), και του δείκτη WOMAC (25%), υπέρ της υδάτινης οµάδας. Συγκρίνοντας την υδάτινη οµάδα και
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αυτή των ασκήσεων νερού, µόνο η δύναµη των απαγωγών του ισχίου δείχνει µια κλινικά σηµαντική
διαφορά στα κύρια αποτελέσµατα µετρήσεων (17%), και πάλι υπέρ της υδάτινης οµάδας.
∆ευτερεύοντα Αποτελέσµατα Μετρήσεων. Προσαρµόζοντας το επίπεδο σηµαντικότητας για να
επιτραπούν πολλαπλές συγκρίσεις (Ρ <0,006), κανένα δευτερογενές αποτέλεσµα δεν ήταν σηµαντικά
διαφορετικό στη σύγκριση της υδάτινης οµάδας είτε µε αυτήν του θαλάµου νοσηλείας είτε µε αυτήν
ασκήσεων νερού (βλέπε πίνακα 3). Ωστόσο, οι σχετικές διαφορές στη TUG και ΚΛΙΑ της υδάτινης
οµάδας ήταν µεγαλύτερες από 15% σε σύγκριση µε οποιαδήποτε από τις άλλες 2 οµάδες, γεγονός που
υποδηλώνει ότι µια κλινικά σηµαντική διαφορά µπορεί να υπάρχει. Παρά το γεγονός ότι η περιφέρεια
δεν διέφερε σηµαντικά (p = 0,032), 3,7 εκατοστά µικρότερου οιδήµατος στην
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Πίνακας 3: Υδάτινη Παρέµβαση σε Σύγκριση µε την Οµάδα Ελέγχου Θαλάµου Νοσηλείας και την Οµάδα Ασκήσεων Νερού την 14η Ηµέρα
Υδάτινη Φυσικοθεραπεία σε Σύγκριση µε την Οµάδα
Ελέγχου Θαλάµου Νοσηλείας
Αποτέλεσµα Μέτρησης

Μέση ∆ιαφορά
(95% CI)

Κύρια Αποτελέσµατα Μετρήσεων
∆ύναµη Απαγωγών Ισχίου (kg)
3.9 (1.7 to 6.1)
-5.3 (-11.1 to 0.5)
10-µέτρα βαδίσµατος (s)
-7.9 (-17.8 to 2.0)
WOMAC βαθµοί (0–96)
∆ευτερεύοντα Αποτελέσµατα Μετρήσεων
∆ύναµη Τετρακέφαλων (kg)
3.0 (0.3 to 5.8)
∆ύναµη Ιγνυακών Τενόντων (kg)
1.9 (-0.7 to 4.5)
∆οκιµασία TUG (s)
-6.2 (-13.5 to 1.1)
Περιφέρεια (cm)
-3.7 (-7.1 to -0.3)
ROM γονάτου (µοίρες)
12.7 (-1.6 to 27.0)
ΚΛΙΑ (0–10)
1.2 (-0.2 to 2.5)

Σηµαντικότητα
(P)

Σχετική ∆ιαφορά
(%)†

.001*
.072
.115

31†
37†
25†

.030
.139
.092
.032
.081

-2
12
35†
5
9

.088

41†

Υδάτινη Φυσικοθεραπεία σε Σύγκριση µε την Οµάδα
Ασκήσεων Νερού
Μέση ∆ιαφορά
(95% CI)

3.1 (0.7 to 5.4)
1.0 (-6.8 to 8.8)
6.4 (-4.2 to 17.1)

Σηµαντικότητα
(P)

Σχετική ∆ιαφορά
(%)†

.011
.392
.230

17†
14
-1.0

4.0)
3.4)
2.5)
3.1)
3.5)

.456
.663
.798
.764
.948

8
5
19†
0.02
3

1.1 (-0.4 to 2.5)

.145

25†

1.1 (-1.8 to
0.6 (-2.2 to
6.4 (-4.2 to
-0.5 (-4.2 to
-2.7 (-8.9 to

Συντοµεύσεις: ROM – Εύρος Κίνησης, CI – ∆ίαστηµα Εµπιστοσύνης
*Σηµαντικότητα για κύρια αποτελέσµατα P<.05, δευτερεύοντα αποτελέσµατα P<.006 (διόρθωση Bonferroni).
†
Σχετική διαφορά: µια τιµή µεγαλύτερη του 15% δείχνε µια κλινικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των οµάδων παρέµβασης και των οµάδων
ελέγχου.

υδάτινη οµάδα σε σύγκριση µε αυτήν του θαλάµου νοσηλείας (95% ∆ιάστηµα Εµπιστοσύνης - CI, από 7,1 έως -0.3) θα µπορούσε να είναι κλινικά σηµαντική. Η σχετική διαφορά στην περιφέρεια δεν ήταν
πιθανό να είναι µεγαλύτερη από 15%, διότι η µέση αλλαγή από το σηµείο βάσης (2,3 εκατοστά)
διαιρέθηκε µε το µέσο όρο περιφέρειας (42 εκατοστά).
Μακροπρόθεσµη αποκατάσταση
Ο πίνακας 4 περιέχει τη σύγκριση µεταξύ των 3 οµάδων την 90η και 180η ηµέρα. Οι σχετικές
διαφορές δεν υπολογίστηκαν για αυτά τα µετέπειτα σηµεία αξιολόγησης, επειδή οι συµµετέχοντες ήταν
ελεύθεροι να αναλάβουν οποιαδήποτε αποκατάσταση ενδεχοµένως ήθελαν µετά την αξιολόγηση της 14ης
ηµέρας, και ως εκ τούτου η παρέµβαση δεν ήταν ελεγχόµενη όπως ήταν για το ενδονοσοκοµειακό µέρος
της έρευνας.
Κύρια αποτελέσµατα µετρήσεων. Η µέση διαφορά της δύναµης των απαγωγών του ισχίου
µεταξύ των υδάτινων οµάδων και των οµάδων θαλάµου νοσηλείας δεν ήταν εµφανής την 90η ηµέρα.
Ωστόσο, υπήρχε µια τάση της οµάδας ασκήσεων νερού να παραµένει σηµαντικά πιο αδύναµη στους
απαγωγούς του ισχίου απ’ ότι η υδάτινη οµάδα. (3.4kg, P = 0.054). Η διαφορά αυτή δεν ήταν πλέον
εµφανής την 180η ηµέρα. Κανένα άλλο κύριο αποτέλεσµα µέτρησης δεν ήταν στατιστικά σηµαντικό σε
κανένα από τα δύο χρονικά σηµεία.
∆ευτερεύοντα αποτελέσµατα µετρήσεων. Όπως φαίνεται στον πίνακα 4, µετά την
προσαρµογή για πολλαπλές συγκρίσεις, δεν υπήρχαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ της υδάτινης
φυσικοθεραπείας και των οµάδων ασκήσεων νερού στα δευτερεύοντα αποτελέσµατα µετρήσεων την 90η
ηµέρα ή την 180η ηµέρα. Στην υδάτινη οµάδα υπήρχαν τάσεις για µεγαλύτερη δύναµη των
τετρακέφαλων την 90η ηµέρα (P = 0.037) και µεγαλύτερο εύρος γονάτου τόσο την 90η ηµέρα (p =
0,049) όσο και την 180η ηµέρα (P = 0.014) απ’ ότι στην οµάδα ελέγχου θαλάµου νοσηλείας.
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Αποκατάσταση σε Αρχικό Στάδιο Μετά από Χειρουργική Επέµβαση Ολικής Αρθροπλαστικής
Ισχίου ή Γόνατος
Τα δεδοµένα στη συνέχεια εξετάστηκαν ξεχωριστά για άτοµα που υποβλήθηκαν σε ΟΑΓ
(πίνακας 5) ή ΟΑΙ (πίνακας 6). ∆εν παρατηρήθηκαν σηµαντικές διαφορές στις µετρήσεις στο σηµείο
βάσης µετά την post hoc ανάλυση. Η δύναµη των απαγωγών του ισχίου είχε βελτιωθεί περισσότερο σε
εκείνους που πήραν µέρος σε υδάτινη φυσικοθεραπεία µετά από ΟΑΓ σε σχέση µε αυτούς είτε στην
οµάδα ελέγχου θαλάµου νοσηλείας (µέση διαφορά = 6.6kg, P = .000) είτε στην οµάδα ασκήσεων νερού
(4.3kg, P = .025). Οι διαφορές στη δύναµη των απαγωγών του ισχίου µετά από ΟΑΙ δεν ήταν σηµαντικές
µεταξύ των 3 οµάδων, αν και υπήρχε µια τάση (Ρ = 0,055) της υδάτινης οµάδας να έχει µεγαλύτερη
δύναµη από την οµάδα ελέγχου θαλάµου νοσηλείας. Από τις δευτερεύοντες µετρήσεις δύναµης σε
εκείνους µε ΟΑΓ (βλ. πίνακα 5), η δύναµη των τετρακέφαλων της υδάτινης οµάδας ήταν σηµαντικά
µεγαλύτερη από την οµάδα θαλάµου νοσηλείας (P = .005), µε τάση να είναι δυνατότεροι επίσης από ό, τι
η οµάδα ασκήσεων νερού (P = 0,046). ∆εν υπήρχαν σηµαντικές διαφορές µε άλλες µετρήσεις µετά την
ΟΑΙ (βλ. πίνακα 6).

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Από όσο γνωρίζουµε δεν έχουν δηµοσιευτεί µελέτες που διερευνούν τη χρήση υδάτινων
φυσικοθεραπειών από την 4η µετεγχειρητική ηµέρα µετά από χειρουργική επέµβαση ΟΑΙ ή ΟΑΓ.

Πίνακας 4 : Υδάτινη Παρέµβαση σε Σύγκριση µε την Οµάδα Ελέγχου Θαλάµου Νοσηλείας και την Οµάδα Ασκήσεων Νερού την 90η και 180η Ηµέρα
90ηΗµέρα

180ηΗµέρα

Υδάτινη και ελέγχου θαλάµου νοσηλείας Υδάτινη και ασκήσεων νερού

Αποτέλεσµα. Μέτρησης

Μέση διαφορά
(95% CI)

Κύρια Αποτελέσµατα Μετρήσεων
2.5 (-0.8 to 5.7)
∆ύναµη Απαγωγών Ισχίου (kg)
10-µέτρα βαδίσµατος (s)
-0.8 (-2.9 to 1.2)
-0.9 (-10.4 to 8.6)
WOMAC βαθµοί (0–96)
∆ευτερεύοντα Αποτελέσµατα Μετρήσεων
∆ύναµη Τετρακέφαλων (kg)
3.6 (0.2 to 7.1)
∆ύναµη Ιγνυακών Τενόντων
0.2 (-3.2 to 3.7)
(kg)
∆οκιµασία
TUG (s)
-1.4 (-3.6 to 0.9)
Περιφέρεια (cm)
-2.1 (-5.1 to 0.9)
ROM γονάτου
10.2 (0.1 to 20.3)
ΚΛΙΑ (0–10)
1.4 (0.1 to 2.8)

Σηµαντικ.
(P)

Μέση διαφορά
(95% CI)

Σηµαντικ.
(P)

Υδάτινη και ελέγχου θαλάµου νοσηλείας Υδάτινη και ασκήσεων νερού
Μέση διαφορά
(95% CI)

Σηµαντικ.
(P)

Μέση διαφορά
(95% CI)

Σηµαντικ.
(P)

.132
.412
.849

3.4 (-0.1 to 6.8)
-0.0 (-2.2 to 2.1)
2.0 (-8.1 to 12.2)

.054*
.978
.691

-0.1 (-5.2 to 5.0)
-1.6 (-3.5 to 0.9)
-0.4 (-8.5 to 7.7)

.971
.102
.929

1.2 (-4.3 to 6.7)
-0.5 (-2.6 to 1.5)
0.7 (-8.0 to 9.4)

.657
.607
.872

.037
.897
.228
.171
.049
.088

2.7 (-1.0 to 6.3)
0.2 (-3.5 to 4.0)
0.5 (-1.9 to 2.8)
-0.3 (-3.6 to 2.9)
-1.0 (-11.9 to 9.8)
1.0 (-0.4 to 2.5)

.151
.904
.704
.833
.848
.151

0.4 (-3.9 to 4.8)
-0.1 (-4.4 to 4.2)
-1.2 (-3.3 to 0.9)
-2.3 (-5.2 to 0.7)
10.7 (2.2 to 19.2)
0.5 (-0.7 to 1.7)

.837
.952
.260
.127
.014
.427

1.9 (-2.8 to
0.9 (-3.7 to
-0.3 (-2.6 to
0.7 (-2.3 to
1.9 (-7.2 to
0.2 (-1.0 to

.425
.682
.789
.329
.676
.720

6.5)
5.6)
2.0)
3.7)
11.0)
1.5)

Συντοµεύσεις: ROM – Εύρος Κίνησης, CI – ∆ιάστηµα Εµπιστοσύνης, Σηµαντικ. - Σηµαντικότητα
*Σηµαντικότητα για κύρια αποτελέσµατα P<.05, δευτερεύοντα αποτελέσµατα P<.006 (διόρθωση Bonferroni).

Arch Phys Med Rehabil Vol 90, May 2009

751
Πίνακας 5: Σύγκριση µεταξύ Σηµείου Βάσης και 14ης Ηµέρας: Ολική Αρθροπλαστική Γονάτου
14η Ηµέρα Μετεγχειρητικά

Προεγχειρητικά
Θαλάµου
Νοσηλ.

Αποτέλεσµα. Μέτρησης

n=12

Υδάτινη

n=8

Ασκήσεων
Νερού
n=7

Κύρια Αποτελέσµατα Μετρήσεων
∆ύναµη απαγωγών ισχίου (kg)
9.0±1.2 12.9±1.5 9.2±1.6
10-µέτρα βαδίσµατος (s)
12.3±1.4 12.2±1.8 11.7±1.9
WOMAC βαθµοί (0–96)
48.5±4.3 50.7±5.6 51.4±6.1
∆ευτερεύοντα Αποτελέσµατα Μετρήσεων
∆ύναµη Τετρακέφαλων (kg)
9.7±1.4 14.5±1.8 10.5±2.0
∆ύναµη Ιγνυακών Τενόντων (kg)
9.3±1.1 11.3±1.4 11.0±1.5

∆ιαφορά
Μεταξύ
Οµάδων
(P)

Θαλάµου
Νοσ.
n=12

Υδάτινη

n=8

Ασκήσεων
Νερού
n=7

.022*
.318
.378

6.0±0.9
21.1±2.7
48.4±5.0

12.6±1.1
16.8±3.5
37.1±6.6

8.3±1.2
17.0±3.8
32.4±7.1

.029*
.293

7.3±0.8
5.3±0.7

11.1±1.0
6.8±1.0

7.9±1.1
7.1±1.1

14η Ηµέρα - Μέση ∆ιαφορά Μεταξύ Οµάδων
Υδάτινη και Ελέγχου
Θαλάµου Νοσηλείας

95% CI

6.6 (3.6 to 9.5)
-4.3 (-13.4 to 4.8)
-11.2 (-28.3 to 5.9)
3.9 (1.3 to 6.4)
1.5 (-1.0 to 4.0)

Υδάτινη και
Ασκήσεων Νερού

(P)

95% CI

(P)

.000†
.343
.188

4.3 (0.6 to 8.0)
-0.2 (-11.6 to 11.2)
4.7 (-16.6 to 26.1)

.025
.970
.650

.005†
.240

3.2 (0.6 to 6.4)
-0.4 (-3.5 to 2.8)

.046
.817

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τιµές είναι µέσοι όροι οµάδων ± SEs (Τυπικά σφάλµατα) εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά.
*Η διαφορά µεταξύ των οµάδων δεν είναι σηµαντική µετά την post hoc ανάλυση: δύναµη των απαγωγών του ισχίου: υδάτινη και θαλάµων νοσηλείας P=.183, υδάτινη και ασκήσεων
νερού P=.130 – τετρακέφαλων: υδάτινη και θαλάµων νοσηλείας P=.166, υδάτινη και ασκήσεων νερού P=.088.
†
Σηµαντικότητα για κύρια αποτελέσµατα P<.05, δευτερεύοντα αποτελέσµατα P<.006 (διόρθωση Bonferroni).

Αυτή η ΤΕ∆ ως εκ τούτου έγινε σε κλινικό περιβάλλον για να διερευνήσει το αν η ενδονοσοκοµειακή
υδάτινη φυσικοθεραπεία από την 4η ηµέρα σε συνδυασµό µε τη συνήθη φυσικοθεραπεία στο θάλαµο
νοσηλείας, βελτιώνει την λειτουργική ανάκαµψη σε αρχικό στάδιο περισσότερο απ’ ότι οι µη
συγκεκριµένες ασκήσεις νερού ή η επιπλέον φυσικοθεραπεία στο θάλαµο νοσηλείας. Έως την 14η ηµέρα
µετά την επέµβαση, αυτοί που ήταν στην οµάδα υδάτινης φυσικοθεραπείας είχαν σηµαντικά µεγαλύτερη
δύναµη των απαγωγών του ισχίου από αυτούς που έλαβαν συµπληρωµατική θεραπεία στο θάλαµο
νοσηλείας ή ασκήσεις νερού. Κανένα άλλο κύριο ή δευτερεύων αποτέλεσµα µέτρησης δεν ήταν
σηµαντικά διαφορετικό µεταξύ των 3 οµάδων την 14η ηµέρα, παρόλο που οι σχετικές διαφορές ήταν
υπέρ της υδάτινης οµάδας. Η δύναµη των απαγωγών του ισχίου ήταν το µόνο αποτέλεσµα µέτρησης που
φαίνεται να είναι διαφορετικό µακροπρόθεσµα, µε την οµάδα ασκήσεων νερού να τείνει να µην είναι
τόσο ισχυρή όσο η υδάτινη οµάδα την 90η ηµέρα.
Η δύναµη των απαγωγών του ισχίου είναι ένα σηµαντικό συστατικό της µεσοπλευρικής
σταθερότητας66 και των λειτουργικών δραστηριοτήτων όπως το βάδισµα και το ανεβοκατέβασµα
σκαλιών67 αλλά αυτή η δύναµη µειώνεται σε άτοµα µε οστεοαρθρίτιδα-OA35 ισχίου, 36 και µε την
αύξηση της ηλικίας33 Η µείωση στη δύναµη των τετρακέφαλων έχει συσχετιστεί µε τον κίνδυνο
πτώσεων και την µειωµένη µεσοπλευρική σταθερότητα31. Επίσης µειώνεται σε άτοµα µε OA68 και µετά
από χειρουργική επέµβαση αρθροπλαστικής. 24,28 Η βελτίωση της µυϊκής δύναµης, η επέκταση του
εύρους, και η εκ νέου εκπαίδευση στο βάδισµα είναι το επίκεντρο των προγραµµάτων φυσικοθεραπείας
µετά από χειρουργική επέµβαση αρθροπλαστικής, 11, αλλά σε αντίθεση µε την δύναµη των
τετρακέφαλων , η δύναµη των απαγωγών του ισχίου σπάνια έχει µελετηθεί, είτε σε άτοµα µε ΟΑ είτε
µετά από αρθροπλαστική ισχίος. 3 Ασκήσεις νερού σε αρχικό στάδιο έχουν προταθεί στο παρελθόν από
τις κλινικές κατευθυντήριες γραµµές για την αποκατάσταση µετά από επεµβάσεις αρθροσκόπησης του
Arch Phys Med Rehabil Vol 90, May 2009

ισχίου, 10 αλλά λίγες λεπτοµέρειες των συγκεκριµένων υδάτινων δραστηριοτήτων είχαν συµπεριληφθεί,
και δεν είναι σαφές αν η άσκηση είχε γίνει ανεξάρτητα ή µε εποπτεία. Ένα συγκεκριµένο υδάτινο
πρόγραµµα φυσικοθεραπείας έχει ήδη αποδειχθεί ότι βελτιώνει την δύναµη των απαγωγών του ισχίου σε
άτοµα µε οστεοαρθρίτιδα. 69 Το πρόγραµµα αυτό ήταν παρόµοιο µε τη µελέτη µας, και τα δύο
περιελάµβαναν ασκήσεις για κάθε σκέλος. Οι συµµετέχοντες στην οµάδα υδάτινης παρέµβασης της
µελέτης µας στέκονταν στο εγχειρισµένο άκρο και έπρεπε να διατηρούν την σταθερότητα τους, ενώ
κινούσαν το αντίθετο άκρο µε το συγκεκριµένο ρυθµό του µετρονόµου. Αυτή η άσκηση πιθανώς να
αύξησε την δύναµη των απαγωγών του ισχίου λόγω της ανάγκης να ελεγχθεί η µεσοπλευρική
σταθερότητα. Αντίθετα, άλλοι ερευνητές29 διαπίστωσαν ότι ένα πρόγραµµα γυµναστικής βελτίωσε την
δύναµη των τετρακέφαλων σε ανθρώπους µε ΟΑ περισσότερο από ένα πρόγραµµα υδροθεραπείας. Το
πρόγραµµα υδροθεραπείας τους δεν περιγράφεται συγκεκριµένα, αλλά δεν φαίνεται να περιλαµβάνει
λειτουργική ενίσχυση και επικεντρώθηκε στην ταχύτητα στην πισίνα για να διατηρήσει την άσκηση των
παλµών της καρδιάς, το οποίο πιθανά να εξηγεί γιατί βελτιώθηκε η αερόβια φυσική κατάσταση των
συµµετεχόντων στην υδροθεραπεία, αλλά όχι και η δύναµή τους. Τα αποτελέσµατά µας υποδεικνύουν
ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να εξετάσει το ρόλο της δύναµης των απαγωγών του ισχίου στην
λειτουργία και την κινητικότητα µετά από ΟΑΙ και ΟΑΓ.
Παρά τις προφανείς διαφορές µεταξύ των χειρουργικών επεµβάσεων ΟΑΙ και ΟΑΓ, το ποσοστό
της µετεγχειρητικής ανάκαµψης έχει βρεθεί να είναι όµοιο. 70 Σε µια µελέτη που, όπως η δική µας,
περιελάµβανε άτοµα µε ΟΑΙ και ΟΑΓ, η διακύµανση στο αρχικό στάδιο της λειτουργική ανάκαµψης του
τεστ βαδίσµατος 6-λεπτών και της δοκιµασίας TUG εξηγείται περισσότερο από την προεγχειρητική τιµή
του σηµείου βάσης παρά από τον χώρο της αρθροπλαστικής, και οι αλλαγές στην υποκλίµακα πόνου
WOMAC πέρα από 1 εβδοµάδα µετεγχειρητικά ακολούθησε παρόµοια τάση µετά από χειρουργικές
επεµβάσεις ΟΑΙ και ΟΑΓ. 71 Οι συµµετέχοντες στη µελέτη µας, είτε µε ΟΑΙ είτε µε ΟΑΓ, επίσης είχαν
συγκρίσιµη εικόνα διαταραχών και αναπηρίας στο σηµείο βάσης. Επειδή όµοιες µορφές µυϊκής
δυσλειτουργίας είναι παρούσες στο γόνατο και το ισχίο ΟΑ, οι δηµοσιευµένες κατευθυντήριες γραµµές
για τα ενδονοσοκοµειακά προγράµµατα φυσικοθεραπευτικής παρέµβασης που αποσκοπούν στην
ανάκτηση της δύναµης και της λειτουργίας µετά από ΟΑΙ ή ΟΑΓ είναι πολύ όµοιες. 11 Οµοίως, µελέτες
της υδάτινης φυσικοθεραπευτικής παρέµβασης για άτοµα µε οστεοαρθρίτιδα του ισχίου και του γόνατος
έχουν συµπεριλάβει άτοµα µε την κάθε κατάσταση στην
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Πίνακας 6: Σύγκριση µεταξύ Σηµείου Βάσης και 14ης Ηµέρας: Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου

14η Ηµέρα Μετεγχειρητικά

Προεγχειρητικά

Θαλάµου
Νοσηλ.

Αποτελέσµατα Μετρήσεων

n=5

Κύρια Αποτελέσµατα Μετρήσεων
∆ύναµη απαγωγών ισχίου (kg)
9.5±1.6
10.2±1.7
10-µέτρα βαδίσµατος (s)
WOMAC βαθµοί (0–96)
50.8±4.8
∆ευτερεύοντα Αποτελέσµατα Μετρήσεων
∆ύναµη Τετρακέφαλων (kg)
13.3±2.5
∆ύναµη Ιγνυακών Τενόντων (kg) 15.6±2.1

Υδάτινη

Ασκήσεων
Νερού

∆ιαφορά
Μεταξύ
Οµάδων
(P)

14η Ηµέρα - Μέση ∆ιαφορά Μεταξύ Οµάδων
Υδάτινη σε σύγκριση
µε Θαλάµου
Νοσηλείας

Υδάτινη σε σύγκριση
µε Ασκήσεων Νερού

Θαλά
-µου
Νοσ.

Υδάτινη

Ασκήσεων
Νερού

n=5

n=10

n=12

95% CI

(P)

95% CI

(P)

n=10

n=12

7.9±1.2
9.6±1.3
57.2±3.6

7.9±1.1
12.2±1.2
45.4±3.3

.514
.386
.824

4.5±1.0
18.2±3.5
42.1±5.2

7.1±0.8
13.6±2.6
40.0±3.9

5.1±0.7
18.2±2.4
32.6±3.6

2.6 (-0.0 to 5.2)
-4.6 (-13.4 to 4.2)
-2.1 (-15.3 to 11.2)

.055
.292
.749

2.0 (-0.2 to 4.3)
-4.6 (-12.2 to 2.9)
7.4 (-4.0 to 18.8)

.073
.219
.193

13.5±1.8
11.9±1.6

12.5±1.7
12.0±1.4

.711
.198

11.5±2.0
11.9±1.6

11.8±1.5
11.0±1.1

11.9±1.4
9.5±1.1

0.3 (-4.8 to 5.5)
-1.0 (-4.9 to 2.9)

.890
.611

-0.1 (-4.6 to 4.3)
1.4 (-1.9 to 4.8)

.953
.392

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τιµές είναι µέσοι όροι οµάδων ± SEs (Τυπικά σφάλµατα εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά.
* Σηµαντικότητα για κύρια αποτελέσµατα P<.05, δευτερεύοντα αποτελέσµατα P<.006 (διόρθωση Bonferroni).
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ίδια µελέτη και έχουν χρησιµοποιήσει το ίδιο πρωτόκολλο άσκησης και για τους δύο. 29,69,72 Η
σηµαντική βελτίωση στη δύναµη των απαγωγών του ισχίου που διαπιστώθηκε στην έρευνα προκαλεί
έκπληξη, δεδοµένου ότι περισσότεροι από τους µισούς συµµετέχοντες στην υδάτινη οµάδα είχε
υποβληθεί σε ΟΑΙ που περιλάµβανε µια οπίσθιο-πλάγια χειρουργική προσέγγιση, σε σύγκριση µε
λιγότερο από το ένα τρίτο των συµµετεχόντων στην οµάδα θεραπείας θαλάµου νοσηλείας. Οµοιότητες
σε άλλα αποτελέσµατα µετρήσεων έδειξαν ότι η ενδονοσοκοµειακή υδάτινη φυσικοθεραπεία ήταν
εξίσου αποτελεσµατική όσο η πρόσθετη θεραπεία θαλάµου νοσηλείας στη βελτίωση του εύρους, της
ταχύτητας βαδίσµατος, και την αυτοαναφερόµενης λειτουργίας. Λίγες έρευνες έχουν γίνει για την
ενδονοσοκοµειακή φυσικοθεραπευτική παρέµβαση, µε την εξαίρεση της συνεχούς παθητικής
κίνησης.73, 74 Ακόµη και µια πρόσφατη συστηµατική ανασκόπηση των λειτουργικών ασκήσεων
φυσικοθεραπείας για ΟΑΓ µετά το εξιτήριο περιλάµβανε µόνο 6 δοκιµές, κυρίως ασκήσεων χαµηλής
έντασης, 7 οπότε τα θετικά συµπεράσµατα τους θα πρέπει να ερµηνευτούν µε προσοχή. 75Σαφώς
απαιτείται περαιτέρω έρευνα έτσι ώστε να γίνει ενηµέρωση της κλινικής πρακτικής.
Μια πρόσφατη ανασκόπηση Cochrane 76 κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η υδάτινη άσκηση είναι
πιθανόν να βελτιώσει τη λειτουργία και να µειώσει τον πόνο σε άτοµα µε ΟΑ ισχίου ή γόνατος, αλλά το
είδος και η ποσότητα των υδάτινων ασκήσεων που ήταν πιο επωφελείς δεν ήταν σαφείς, ιδίως όσον
αφορά την ΟΑ ισχίου. Η οµαδική υδάτινη φυσικοθεραπεία δεν χρησιµοποιήθηκε στη µελέτη µας
προκειµένου να τυποποιηθούν οι παρεµβάσεις και να παρακολουθηθούν οι ψυχολογικές επιπτώσεις της
εµβύθισης σε κάθε άτοµο στις πρώτες µετεγχειρητικές ηµέρες. Στη µελέτη µας, η δύναµη των απαγωγών
του ισχίου βελτιώθηκε περισσότερο στην υδάτινη οµάδα φυσικοθεραπείας απ’ ότι στο πρόγραµµα µε µη
συγκεκριµένες ασκήσεις νερού, αλλά δεν υπήρχε διαφορά στην αξιολόγηση των άλλων αποτελεσµάτων
των µετρήσεων. Η επίδραση της υδροστατικής πίεσης κατά την εµβύθιση σε 1.2 µέτρα είναι µεγαλύτερη
από τη διαστολική αρτηριακή πίεση, 16 και αυτό επέφερε αύξηση της πίεσης όσο αυξανόταν το βάθος
του νερού, όπως ένα ένδυµα πίεσης θεωρείται ότι βοηθάει στην υποχώρηση του οιδήµατος. Η προσθήκη
ασκήσεων κατά την διάρκεια της εµβύθισης έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει το εξαρτώµενο οίδηµα σε
έγκυες γυναίκες14 και το λεµφοίδηµα των κάτω άκρων. 15 Ήταν αναµενόµενο το ότι το οίδηµα που
µετρήθηκε στην περιφέρεια του γονάτου δεν διέφερε µεταξύ των 2 οµάδων πισίνας, αλλά η διαφορά
ανάµεσα στην υδάτινη οµάδα και στην οµάδα ασκήσεων θαλάµου νοσηλείας ήταν 3,7 εκατοστά (95%
CI, -7,1 έως -0,3). Σαφέστερα αποτελέσµατα µπορεί να είχαν επιτευχθεί εάν είχαν χρησιµοποιηθεί µια
σειρά από περιφερειακές µετρήσεις πάνω και κάτω από το γόνατο, αντί για µια µέτρηση γύρω από την
άρθρωση του γόνατος. Οι συµµετέχοντες στην δοκιµή µας, παρακολούθησαν κατά µέσο όρο µόνο 3,5
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θεραπείες πριν λάβουν το εξιτήριο. Περισσότερες θεραπείες σε µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα µπορεί να
χρειαζόντουσαν για τον εντοπισµό µεγαλύτερων διαφορών µεταξύ των 2 προγραµµάτων που βασίστηκαν
στο νερό. ∆εν υπήρξαν ανεπιθύµητες παρενέργειες σε οποιονδήποτε από τους συµµετέχοντες που
εισήλθαν στην πισίνα λίγο µετά την χειρουργική επέµβαση αρθροπλαστικής.
Περιορισµοί της Μελέτης

Τα αποτελέσµατα αυτής της δοκιµής πρέπει να ερµηνευτούν µε προσοχή για διάφορους λόγους.
Οι ταχύτητες αποκατάστασης µετά από χειρουργικές επεµβάσεις αρθροπλαστικής ισχίου και γόνατος
µπορεί να διαφέρουν, ιδιαίτερα στην πρώιµη µετεγχειρητική περίοδο, αλλά λίγες µελέτες έχουν
δηµοσιευθεί οι οποίες προσδιορίζουν κατά πόσον αυτό είναι σωστό. Ο µεγαλύτερος αριθµός των
συµµετεχόντων που αποκλείστηκε την 4η ηµέρα ήταν από την υδάτινη φυσικοθεραπευτική παρέµβαση,
οπότε αν και δεν υπήρχαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των οµάδων στο σηµείο βάσης, η υδάτινη οµάδα
θα µπορούσε κάλλιστα να διαφέρει λόγω παραγόντων που σχετίζονται µε την µετεγχειρητική
αποκατάσταση στο αρχικό στάδιο αντί για την συγκεκριµένη παρέµβαση. Ωστόσο, αυτή η
µετεγχειρητική διακύµανση είναι πιθανό να είναι ένας από τους λόγους που λίγες µελέτες
φυσικοθεραπευτικής παρέµβασης στην πρώιµη µετεγχειρητική φάση έχουν πραγµατοποιηθεί. ∆εδοµένης
αυτής της διακύµανσης, το µικρό µέγεθος του δείγµατος µπορεί να έχει αποκρύψει το πραγµατικό
αποτέλεσµα των παρεµβάσεων. Επιπλέον, η συνύπαρξη συµµετεχόντων σε 1 δοκιµή που έχουν
υποβληθεί σε ΟΑΙ και ΟΑΓ µπορεί να έχει επηρεάσει τη σαφήνεια των αποτελεσµάτων παρά του ότι δεν
υπήρχαν σηµαντικές προεγχειρητικές διαφορές µεταξύ των 2 οµάδων που υποβλήθηκαν σε χειρουργική
επέµβαση. Ακόµη πιο σηµαντικό είναι το ότι πολλαπλές συγκρίσεις µεταξύ µικρού αριθµού
συµµετεχόντων σηµαίνει ότι η πιθανότητα ενός σφάλµατος τύπου ΙΙ δεν µπορεί να αγνοηθεί.
Μελλοντικές µελέτες των επιλογών θεραπείας σε αρχικό στάδιο ενδείκνυνται και µπορεί να είναι πιο
ισχυρές εάν υπάρχει µεγαλύτερος αριθµός συµµετεχόντων, ή εάν τα άτοµα που έχουν υποβληθεί σε
χειρουργική επέµβαση αρθροπλαστικής ισχίου ή γόνατος διερευνηθούν ξεχωριστά.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Απ’ όσο γνωρίζουµε αυτή είναι η πρώτη µελέτη που διερευνά πρόσθετη υδάτινη φυσικοθεραπεία
από την 4η ηµέρα µετά από ΟΑΙ ή ΟΑΓ. Ζητήµατα µεθοδολογίας δεν επιτρέπουν οριστικά
συµπεράσµατα, αλλά είναι πιθανόν ότι µια συγκεκριµένη υδάτινη φυσικοθεραπευτική παρέµβαση είχε
ευεργετικές συνέπειες για την ανάκτηση της µυϊκής δύναµης του ισχίου σε αρχικό στάδιο µετά την
χειρουργική επέµβαση. Κανένα άλλο αποτέλεσµα µέτρησης δεν ήταν σηµαντικά διαφορετικό µεταξύ των
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οµάδων, αν και τα αποτελέσµατα έτειναν να είναι πιο ευνοϊκά ως προς την υδάτινη παρέµβαση. ∆εν
υπήρξαν ανεπιθύµητες παρενέργειες σε καµία από τις οµάδες που εισήλθαν στην πισίνα σε µικρό
χρονικό διάστηµα µετά την χειρουργική επέµβαση ΟΑΙ ή ΟΑΓ, γεγονός που υποδεικνύει ότι η υδάτινη
φυσικοθεραπεία είναι µια ασφαλής και αποτελεσµατική εναλλακτική λύση αντί για την πρόσθετη
φυσικοθεραπεία στο θάλαµο νοσηλείας. Επειδή αυτή η έρευνα έγινε σε ένα ιδιωτικό νοσοκοµείο υπό τις
συνήθεις κλινικές συνθήκες, τα αποτελέσµατα δεν πρέπει αναγκαστικά να γενικευτούν για άλλα
περιβάλλοντα, όπως τα δηµόσια νοσοκοµεία, όπου ο χρόνος αναµονής πριν από τη χειρουργική
επέµβαση είναι συχνά πολύ µεγαλύτερος και ως εκ τούτου η προεγχειρητική αναπηρία µπορεί να είναι
ακόµη µεγαλύτερη. Περαιτέρω µελέτες απαιτούνται για να επιβεβαιώσουν τα ευρήµατα µας και να
καθορίσουν εάν αυτή η µετεγχειρητική βελτίωση της δύναµης επιφέρει καλύτερη µεσοπλευρική
σταθερότητα, και ως εκ τούτου µεγαλύτερες βελτιώσεις στον τρόπο βαδίσµατος και στις άλλες
λειτουργικές δραστηριότητες, όπως το ανεβοκατέβασµα σκαλιών.
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1ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Πρόγραµµα Ασκήσεων Θαλάµου Νοσηλείας
(Σύµφωνα µε το Κλινικό Πρόγραµµα του Νοσοκοµείου)

Exercises for both TKR and THR unless
indicated otherwise
Bed exercises X 10 each
Inner range quads
Active hip and knee flexion
Bridging

Πρόγραµµα Υδάτινης Φυσικοθεραπείας
(Ταχύς Ρυθµός = Μετρονόµος 80-88bpm)
Pace=Metronome 80–88bpm)

Xiphisternal level (30% WB)
Progressed to waist deep (50% WB as
pain allows)
Walk forward, backward, and sideways
2– 6 widths, focus on gait pattern and
trunk stability

Πρόγραµµα Ασκήσεων Νερού (Αργός Ρυθµός =
Μετρονόµος 50–58bpm)

Neck-deep water (10% WB)
Walk forwards 5 minutes
Posture correction with no other cues (just
asked to practice standing tall) 2–3min
Single leg balance on nonoperated leg
10 –15s, X 10 –20 reps

Arch Phys Med Rehabil Vol 90, May 2009

753

INPATIENT AQUATIC PHYSIOTHERAPY, Rahmann
APPENDIX 1: DETAILS OF PHYSIOTHERAPY PROGRAMS (cont’d)
Πρόγραµµα Ασκήσεων Θαλάµου Νοσηλείας
(Σύµφωνα µε το Κλινικό Πρόγραµµα του Νοσοκοµείου)

Circulation exercises: static gluts/quads/ankle
dorsiflexion and plantarflexion X 20
Deep breathing exercises
Straight leg raise (TKR)
Active hip abduction (THR)
Seated in chair or side of bed
Active knee flexion (TKR)
Transfer practice
In/out of bed and in/out of chair
Gait re-education
With appropriate walking aid
and also in parallel bars using a mirror:
aim is discharge on elbow crutches
Standing exercises at bedside or in gym X 10
Hip abduction (stand on nonoperated leg,
THR)
Hip flex/ext (stand on nonoperated leg)
Hip and knee flexion (marching)
Mini-squats
Calf stretch
Up on toes
Hamstrings curl (knee flex in hip extension)
Stair practice
Aim is day 5 but dependent on mobility
status

Πρόγραµµα Υδάτινης Φυσικοθεραπείας
(Ταχύς Ρυθµός = Μετρονόµος 80-88bpm)

Hip abd and add (in 15° hip ext)
Hip flex/ext focus on getting into ext
Both fast pace and X 10, progress to 30
per leg
Mini-squat slow and controlled (count
1-2-3 then up) X 10–30
Alternate heel raises (walk on spot) X
10 –30
Day 5/6 added step-ups X 10 –30
Lunge: TKR onto step, THR on pool floor
Slowly, X 10 each leg
In pool corner or on plinth
Focus on control of pelvic stability
during exercises
Scissors (no floats) fast pace, 2–3min
Hip extension with knee ext and float on
ankle, alternating left then right leg (1–
2 rings) slow count 1-2-3 down and up;
X 10 –30 each leg
Backstroke kick and cycle legs fast pace,
2–3min each, flippers by day 5– 6 if
pain allows
Sit on plinth or chair (monitor hip flex
ROM)
Alternate knee flex/ext X 2 minutes,
TKR + ankle weight day 5– 6
Standing xiphisternal level (30% WB)
1–3 minutes, fast pace with focus on
trunk stability and even weightbearing
Double arm swing (bilateral UL flex/ext
with elbow ext)
Alternate arm swing (1 arm forward
while 1 arm goes back)

Πρόγραµµα Ασκήσεων Νερού (Αργός Ρυθµός =
Μετρονόµος 50–58bpm)

March on spot slow pace, X 10 and
progress to 40 reps
In pool corner or on plinth
3–5min each
Scissors (bilateral hip abduction and
adduction) with floats on each ankle,
slow pace
Cycle legs, slow pace
Active knee flex/ext over a float slow pace
Supine float using neck, hip and knee
floats
10min
Lateral trunk flexion-relaxation
Bilateral sculling with arms
Gentle, nonspecific lumbar spine
mobilizations
Standing neck deep water (10% WB)
2–3min each
Clapping hands (shoulder int and ext
rotation with elbows at sides) slow pace
Elbow flexion and extension slow pace
Additional forward walking
In deep water (10%) WB as above
if needed to make time up to 40min

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Κάθε πρόγραµµα είχε µέγιστο χρόνο 40 λεπτών
Συντοµεύσεις: abd, απαγωγή; add, προσαγωγοί; bpm, κτύποι ανάλεπτό; ext, έκταση; flex, κάµψη; int, εσωτερικός; ROM, εύρος κίνησης; UL,
Άνω άκρο; WB, στήριξη βάρους.
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