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Η εμφάνιση του Φ.Ε. κατά τη διάρ-
κεια της αρχικής εξέτασης πιθανώς 
να προγιγνώσκει επιτυχές θερα-

πευτικό αποτέλεσμα και η μη εμφάνισή 
του κατά την αρχική αξιολόγηση ίσως 
να είναι δείκτης φτωχών θεραπευτικών 
αποτελεσμάτων7,18,22. 

Αντιθέτως, η επιβεβαίωση της συμπεριφο-
ράς του πόνου από τη μηχανική ανάλυσή 
του για αρκετές ημέρες14,28 ή μετά από κά-
ποιον αριθμό επισκέψεων36 μετά την αρχι-
κή του αξιολόγηση, συνιστάται για να αξι-
ολογηθεί η προγνωστική αξία της εμφάνι-
σης ή όχι του Φ.Ε.

 Για παράδειγμα, οι Sufka et al28, συνιστούν 
την τεκμηρίωση του Φ.Ε. για μία περίοδο 14 
ημερών, οι Karas et al14 έκαναν κατάταξη 
ασθενών με επικέντρωση μετά από περίο-
δο αξιολόγησης 2 ημερών και οι Werneke 
et al36 κατέταξαν ασθενείς στην κατηγορία 
της επικέντρωσης μετά από τρεις ή τέσσερις 
επισκέψεις και στην κατηγορία μη-επικέντρω-
σης μετά από επτά επισκέψεις.Χωρίς συνε-
πείς λειτουργικούς ορισμούς για την κατά-
ταξη των ασθενών στο φαινόμενο της επι-
κέντρωσης ή μη επικέντρωσης, είναι προ-
βληματική η σύγκριση των αποτελεσμά-
των σχετικά με τη συμπεριφορά του πό-
νου, από τις διάφορες κλινικές δοκιμασίες 
που διεξάγονται. Επιπλέον, το ακριβές χρο-
νικό πλαίσιο που απαιτείται για την κατάτα-
ξη των ασθενών αναλόγως της αντίδρασης 
του πόνου, δικαιούται περαιτέρω έρευνας 
διότι τα αποτελέσματα επηρεάζουν την επι-
κράτηση των κατηγοριών πόνου, η οποία, 
με τη σειρά της, επηρεάζει την ερμηνεία για 
τη χρησιμότητα της κατάταξης25.

Έτσι, λοιπόν, στόχος αυτής της μελέτης 
ήταν να συγκρίνει την εγκυρότητα ταξινό-
μησης και τη συγκριτική ακρίβεια των δύο 
διαδικασιών κατάταξης, για την τεκμηρίω-
ση του Φ.Ε., ώστε να ξεκαθαριστεί ποια δι-
αδικασία κατάταξης εγγυάται την υπόδει-
ξή του. Η πρώτη διαδικασία ταξινόμησης 
κατατάσσει τους ασθενείς σε αυτούς που 
έχουν επικέντρωση και σε αυτούς που δεν 
έχουν, στη βάση της μηχανικής αξιολόγη-
σης κατά τη διάρκεια της αρχικής εξέτασης 
(δηλαδή πρώτη επίσκεψη). Η δεύτερη δια-
δικασία ταξινόμησης κατατάσσει τους ασθε-
νείς ανάλογα με την αντίδραση του πόνου 
στη διάρκεια της θεραπείας (δηλαδή πολ-
λαπλές επισκέψεις). Χρησιμοποιώντας ένα 
δείγμα ασθενών με οξύ, μη ειδικής αιτιο-
λογίας, σύνδρομο αυχεναλγίας και οσφυ-
αλγίας, συγκρίθηκαν οι δύο κατηγορίες 
κατάταξης ανάλογα με: 1) την εγκυρότητα 
ταξινόμησης μεταξύ των κατηγοριών των 

ασθενών για την ένταση του πόνου και την 
παρατηρούμενη ανικανότητα και 2) τη συ-
γκριτική ακρίβεια στο διαχωρισμό κατάτα-
ξης των ασθενών. Οι συγγραφείς υπέθεσαν 
ότι η διαδικασία κατάταξης μετά από πολ-
λαπλές επισκέψεις θα βελτίωνε την ακρί-
βεια της έκβασης της αξιολόγησης, σε σύ-
γκριση με την κατάταξη των ασθενών στη 
βάση της αντίδρασης του πόνου που πα-
ρατηρείται μόνο κατά τη διάρκεια της αρχι-
κής αξιολόγησης.

Υλικό και μέθοδοι
α) Ασθενείς

Αυτή η μελέτη περιέλαβε μια δεύτερη ανά-
λυση ομάδας ασθενών, τα χαρακτηριστικά 
της οποίας περιγράφηκαν εκ των προτέρων36. 
Το Συμβούλιο του Ινστιτούτου «Εστίαση στις 
Θεραπευτικές Εκβάσεις για την Προστασία 
των Ανθρώπων» ενέκρινε το πρόγραμμα. 
Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν μια ενδεχόμε-
νη συλλογή δεδομένων από 351 διαδοχι-
κούς ασθενείς με οξείας έναρξης, μη ειδι-
κής αιτιολογίας, αυχεναλγία και οσφυαλ-
γία36. Συνολικά, 300 ασθενείς συγκατατέ-
θηκαν να συμμετέχουν. Έντεκα ασθενείς 
εξαιρέθηκαν μετά την αρχική εξέταση και 
δύο ασθενείς είχαν ελλιπή στοιχεία κι έτσι 
έμειναν 287 ασθενείς για ανάλυση σε αυ-
τήν τη μελέτη (πίνακας 1).

β) Φυσικοθεραπευτές
Έλαβαν μέρος πέντε φυσικοθεραπευ-

τές. Τρεις εξ αυτών ήταν Διπλωματούχοι 
Μηχανικής Διάγνωσης και Θεραπείας του 
Διεθνούς Ινστιτούτου Mckenzie. Οι άλλοι 
δύο ήταν πτυχιούχοι της Ελάχιστης Κλινικής 
Επάρκειας του Ινστιτούτου. Οι τρεις διπλω-
ματούχοι αξιολόγησαν και έκαναν θερα-
πεία στο μεγαλύτερο ποσοστό των ασθε-
νών (93%).

Διαδικασίες
Οι διαδικασίες είχαν περιγραφεί εκ των 

προτέρων αλλά συνοψίστηκαν35,36. Οι ασθε-
νείς συμπλήρωσαν μεγάλο αριθμό ερω-
τηματολογίων κατά την πρώτη φυσικοθε-
ραπευτική αξιολόγηση, όπου περιλαμβά-
νονταν δημογραφικά στοιχεία, πόνος, ανι-
κανότητα, η εργασία και οι ψυχολογικοί 
παράγοντες. Επιπλέον, κάθε ασθενής συ-
μπλήρωσε ένα σωματικό διάγραμμα πό-
νου πριν και μετά από κάθε θεραπευτική 
επίσκεψη, περιλαμβανομένης και της αρχι-
κής αξιολόγησης. 

Οι θεραπευτές έφτιαξαν ένα αντίγραφο 
του σωματικού διαγράμματος του ασθενή 

για να έχουν ένα τεκμήριο της πλέον από-
μακρης θέσης του πόνου. Ο βαθμός των 
μεταβολών της πλέον απόμακρης περιο-
χής του πόνου καταγράφηκε στη διάρκεια 
της αρχικής αξιολόγησης και χρησιμοποι-
ήθηκε κατά τις επόμενες θεραπευτικές επι-
σκέψεις για να γίνει κατάταξη των ασθενών. 
Τα συμπεράσματα έδειξαν ότι η τεκμηρίω-
ση των αλλαγών της θέσης του πόνου από 
τη μηχανική αξιολόγηση είναι αξιόπιστη σε 
αυτούς τους ασθενείς36.

Οι ασθενείς κατατάχθηκαν σε διαφορετικές 
υποομάδες πόνου μετά από δύο διαδικασί-
ες. Στη διαδικασία της κατάταξης των ασθε-
νών, μετά την αξιολόγηση της πρώτης επί-
σκεψης, οι ασθενείς κατατάχθηκαν είτε στην 
υποομάδα επικέντρωσης είτε στην υποομά-
δα μη επικέντρωσης, αναλόγως της αντίδρα-
σης του πόνου τους, ακολουθώντας τη μέ-
θοδο Mckenzie22,23. Για να καταταχθεί ένας 
ασθενής στην ομάδα επικέντρωσης, με αυτή 
τη διαδικασία κατάταξης, έπρεπε να έχει κα-
ταγραφεί μείωση του βαθμού στη θέση του 
πόνου στην πρώτη επίσκεψη. Αντιθέτως, η 
διαδικασία πολλαπλών επισκέψεων απαι-
τούσε τεκμηρίωση του βαθμού μεταβολών 
στη θέση του πόνου μετά από διαδοχικές 
θεραπευτικές επισκέψεις.

Οι ασθενείς κατατάχθηκαν σε υποομάδες 
επικέντρωσης, μερικής μείωσης ή μη-επικέ-
ντρωσης, αναλόγως των προτύπων πόνου, 
ακολουθώντας τους, εκ των προτέρων κα-
θορισμένους, λειτουργικούς ορισμούς36.

Εν συντομία, για να καταταχθεί ένας ασθε-
νής στην ομάδα επικέντρωσης, έπρεπε μία, 
κλινικά καθοδηγούμενη, μεταβολή της θέ-
σης του πόνου να κινηθεί από την πλέον 
απόμακρη θέση προς τη μέση γραμμή της 
αυχενικής ή οσφυϊκής σπονδυλικής στή-
λης. Επιπλέον, η μεταβολή της θέσης του 
πόνου ή η κατάργηση του πόνου της μέ-
σης γραμμής έπρεπε να παραμένει καλύ-
τερα (όχι επανεμφάνιση του παράπλευρου 
ή απόμακρου πόνου), ως αποτέλεσμα των 
μηχανικών κινήσεων. Επίσης, η μεταβο-
λή στη θέση του πόνου που παρατηρήθη-
κε στην πρώτη επίσκεψη έπρεπε να συνε-
χίσει την κίνησή της προς τη μέση γραμμή 
στις επόμενες δοκιμασίες, μέχρι να καταρ-
γηθούν όλα τα αναφερόμενα συμπτώματα. 
Αυτός ο όρος κάνει ακόμα πιο σημαντικές τις 
γρήγορες μεταβολές στη θέση του πόνου, 
όχι στην έντασή του. Η προοδευτική βελτί-
ωση και οι μεταβολές στη θέση του πόνου 
καθοδηγούνται κλινικά και ελέγχονται από 
συγκεκριμένες τεχνικές κίνησης.Για να κα-
ταταχθεί ένας ασθενής στην ομάδα μη-επι-
κέντρωσης δεν έπρεπε να συμβούν αλλα-

γές στη θέση του πόνου ή η θέση του πό-
νου να αλλάζει από μία πιο κεντρική προς 
μία περιφερικότερη θέση, κατά τη διάρκεια 
όλων των θεραπευτικών επισκέψεων. Για να 
καταταχθεί ένας ασθενής στην ομάδα μερι-
κής-μείωσης, η θέση του πόνου έπρεπε να 
μεταβάλλεται από την πλέον απόμακρη σε 
μία πιο κεντρική θέση κατά τη διάρκεια εκά-
στης επίσκεψης αλλά να μην παρατηρείται 
προοδευτική κίνηση της αρχικής θέσης του 
πόνου προς τη μέση γραμμή στις επόμενες 
επισκέψεις ή, αν ο ασθενής δεν είχε καμία 
μεταβολή της θέσης του πόνου στη διάρ-
κεια της αρχικής επίσκεψης, είχε όμως, τε-
λικά, σταδιακή μείωση στη θέση του πό-
νου κατά τις επόμενες επισκέψεις. Η κατά-
ταξη των ασθενών στην ομάδα μερικής-μεί-
ωσης δεν είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της 
πρώτης επίσκεψης.

Αξιολόγηση των θεραπευτών που 
αντιμετώπισαν τους ασθενείς

Οι επισκέψεις θεραπείας είχαν προγραμμα-
τιστεί από το διοικητικό προσωπικό και είχε 
γίνει σύσταση να υπάρχει χρονικό διάστημα 
μεταξύ των επισκέψεων 24 ως 48 ώρες. 

Οι ασκήσεις κι οι τεχνικές που δόθηκαν 
θεωρήθηκαν απαραίτητες από τους θερά-
ποντες36. Η τρέχουσα μελέτη είναι μια σύ-
γκριση της εγκυρότητας ταξινόμησης και της 
συγκριτικής ακρίβειας των δύο διαδικασι-
ών κατάταξης. Επομένως, δεν υπήρξε κα-
μία προσπάθεια να τυποποιηθεί ή να επη-
ρεαστεί η θεραπευτική φροντίδα πέρα από 
τις περιγεγραμμένες μεθόδους.

Μετρήσεις έκβασης
Η εγκυρότητα ταξινόμησης και η σχετι-

κή ακρίβεια καθορίστηκαν χρησιμοποιώ-
ντας δύο, εκ των προτέρων περιγραφείσες, 
βραχυπρόθεσμες μετρήσεις έκβασης: έντα-
ση του πόνου και παρατηρούμενη ανικα-
νότητα στο τέλος της θεραπείας36. Ο πόνος 
αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας μία περι-
γραφική κλίμακα πόνου 1-10 βαθμών: 0 
(όχι πόνος), 10 (πολύ δυνατός πόνος)13. Οι 
ασθενείς συμπλήρωσαν την κλίμακα πό-
νου κατά τη διάρκεια της αρχικής επίσκε-
ψης και σε κάθε επόμενη επίσκεψη. Η κλί-
μακα επέτρεπε στους ασθενείς να εκτιμούν 
τη μέγιστη ένταση πόνου που βίωναν κατά 
τη διάρκεια των προηγούμενων 24 ωρών, 
σε κάθε επίσκεψη.

Η παρατηρούμενη ανικανότητα εξετάστη-
κε χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο 
Oswestry Low Back Pain8 για ασθενείς με 
οσφυαλγία και το ερωτηματολόγιο Neck 
Disability Index29 για ασθενείς με αυχεναλ-
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Το Φαινόμενο της Επικέντρωσης (Φ.Ε.) είναι ένα κλινικό φαινόμενο που παρατηρείται συχνά, κατά τη διάρκεια της μηχανικής αξιολόγησης 
ασθενών, με μη ειδικής αιτιολογίας σύνδρομα αυχεναλγίας και οσφυαλγίας. Η επικέντρωση, όπως ορίστηκε από τον R. McKenzie, είναι «μία 
κατάσταση κατά την οποία πόνος που προκύπτει από τη Σ.Σ. και γίνεται αισθητός πλαγίως της μέσης γραμμής ή μακράν αυτής, μειώνεται και 
μεταφέρεται σε θέση κεντρικότερη ή κοντά στη μέση γραμμή, όταν εκτελούνται συγκεκριμένες κινήσεις23. Το ενδιαφέρον για το φαινόμενο 
της επικέντρωσης έχει αυξηθεί, λόγω της σημαντικής χρησιμότητάς του στην κατάταξη του ασθενούς4,6,10,36 και της προγνωστικής αξίας του 
για την αναγνώριση ασθενών οι οποίοι θα ανταποκριθούν θετικά στη συντηρητική αποκατάσταση7,14,18,22,28,35,36.

Kατάταξη ασθενών με αυχεναλγία 
και οσφυαλγία μη-ειδικής αιτιολογίας 
μέσω ανατομικών προτύπων πόνου
Εγκυρότητα ταξινόμησης και συγκριτική ακρίβεια 



γία. 
Η διακύμανση της βαθμολογίας και για 

τα δύο ερωτηματολόγια ήταν από 0 έως 
100 και γι’ αυτή τη μελέτη θεωρήθηκαν ως 
παρόμοιες μετρήσεις της παρατηρούμενης 
λειτουργικότητας και συγκεντρώθηκαν μα-
ζί36. Καθώς η αντίληψη των ασθενών σχε-
τικά με τη λειτουργικότητά τους βελτιωνό-
ταν, γίνονταν περισσότερο λειτουργικοί και 
η βαθμολογία μειωνόταν.

Ανεξάρτητες μεταβλητές
Το σύστημα κατάταξης πρώτη-επίσκεψη 

(δύο επίπεδα) και η διαδικασία κατάταξης 
πολλαπλές-επισκέψεις (τρία επίπεδα) ήταν 
οι ανεξάρτητες μεταβλητές. Η Επικέντρωση 
και η μερική-μείωση των προτύπων πόνου 
για τη διαδικασία κατάταξης πολλαπλές-
επισκέψεις έπεσαν σε μία ομάδα ανάλυ-
σης, επειδή προηγούμενη έρευνα δεν κα-
τέδειξε καμία σημαντική διαφορά στις εκ-
βάσεις έντασης πόνου και ανικανότητας για 
αυτούς τους ασθενείς.

Αποτελέσματα
Η επικράτηση ασθενών ανά διαδικασία κα-

τάταξης, εμφανίζεται στον πίνακα 2. Πολλοί 
ασθενείς επανακατατάχθηκαν, μετά από 
πολλαπλές επισκέψεις (πίνακας 3). Το 50% 
(αρ.= 145) των ασθενών που κατατάχθηκαν 
ως «επικέντρωση» (αρ.= 83) ή «μη επικέ-
ντρωση» (αρ.= 62), μετά την αρχική εξέ-
ταση δεν άλλαξαν κατάταξη μέσα από τις 
πολλαπλές επισκέψεις. Για τους υπολοίπους, 
μετά τις πολλαπλές επισκέψεις, σε 90 από 
αυτούς που δεν είχαν επικέντρωση και 43 
από αυτούς που είχαν, άλλαξε η κατάταξή 
τους σε «μερική-μείωση». Τέσσερις ασθε-
νείς επανακατατάχθηκαν από «επικέντρω-
ση» σε «μη-επικέντρωση» και πέντε επα-
νακατατάχθηκαν από «μη επικέντρωση» 
σε «επικέντρωση». Η μεγαλύτερη ομάδα 
ασθενών που κατατάχθηκε στην πρώτη-
επίσκεψη κι άλλαξε η κατάταξη μέσα από 
τις πολλαπλές επισκέψεις, προήλθε από 
την υποομάδα «μη-επικέντρωση» και κα-
τατάχθηκε, τελικά, στην υποομάδα «μερι-
κή-μείωση» (πίνακας 3).

Ένταση πόνου
Οι ασθενείς των κατηγοριών «Επικέντρωση» 

ανέφεραν βελτίωση της λειτουργικότητας 
στο τέλος της θεραπείας, σε σύγκριση με 
ασθενείς των κατηγοριών «μη-επικέντρω-
ση», ανεξαρτήτως της διαδικασίας κατάτα-
ξης (πίνακας 4). Πάντως, η συγκριτική ακρί-
βεια που διακρίνει μεταβολές στην ένταση 
πόνου ήταν 5,5 φορές μεγαλύτερη για αυ-
τούς της διαδικασίας πολλαπλές-επισκέψεις 
από ό,τι για αυτούς της διαδικασίας κατά-
ταξης πρώτη-επίσκεψη.

Παρατηρούμενη ανικανότητα
Ασθενείς των κατηγοριών της «επικέντρω-

σης» ανέφεραν βελτίωση της ανικανότητας 
στο τέλος της θεραπείας, σε σύγκριση με 
τους ασθενείς των κατηγοριών «μη-επικέ-
ντρωση», ανεξαρτήτως διαδικασίας κατάτα-
ξης (πίνακας 4). Η σχετική ακρίβεια στη δι-
άκριση των μεταβολών ανικανότητας ήταν 
6,6 φορές μεγαλύτερη, υπέρ της κατάτα-
ξης «πολλαπλές-επισκέψεις».

Σχόλιο
Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης κα-

ταδεικνύουν βελτιωμένη εγκυρότητα ταξι-
νόμησης και συγκριτική ακρίβεια στην κα-
τάταξη των ασθενών, χρησιμοποιώντας τη 
διαδικασία κατάταξης πολλαπλών-επισκέ-
ψεων (δηλαδή αντιδράσεις πόνου με την 
πάροδο του χρόνου), σε σύγκριση με τη 
διαδικασία κατάταξης πρώτης-επίσκεψης 
(αντιδράσεις πόνου που παρατηρούνται 
μόνο στη διάρκεια της αρχικής αξιολόγη-
σης), όταν μετρούνται η μεταβολή στην αντι-

ληπτή ανικανότητα και ένταση του πόνου. 
Υποστηρίχθηκε, λοιπόν, η υπόθεση που εί-
χε γίνει, ότι η διαδικασία κατάταξης πολλα-
πλές-επισκέψεις βελτιώνει την ακρίβεια της 
αξιολόγησης του αποτελέσματος.

Υπάρχει η παραδοχή μεταξύ των κλινι-

κών, συμπεριλαμβανομένων και των κλινι-
κών Mckenzie, ότι η επανεξέταση της αντί-
δρασης του ασθενή στη θεραπεία μετά την 
πρώτη ημέρα είναι σημαντική11,14,22, 23, 28,36,37. 
Η αντίδραση του ασθενή στη θεραπεία στη 
δεύτερη, τρίτη ή τέταρτη επίσκεψη μπορεί 

να μην είναι η ίδια όπως της πρώτης επί-
σκεψης. Οι συγγραφείς πιστεύουν ότι η δι-
αδικασία αξιολόγησης, πρέπει να μιμείται 
την κλινική επίλυση του προβλήματος και 
να είναι ικανή να συλλαμβάνει τις μεταβο-
λές στην κατάσταση του ασθενή. Η κατά-
ταξη των ασθενών, μέσω των σημείων και 
συμπτωμάτων που προκύπτουν από τις κι-
νήσεις χωρίς να εξετάζεται η ανατομική ή 
παθολογική πλευρά, φαίνεται να είναι κλι-
νικώς πρακτική για θεραπεία και αντιμετώ-
πιση ασθενών με μη ειδικής αιτιολογίας 
οξύ σπονδυλικό πόνο. Η αντίδραση του 
πόνου που παρατηρείται κατά τη διάρκεια 
εκάστης επίσκεψης οδηγεί τη θεραπευτική 
στρατηγική. Εάν η αντίδραση του πόνου 
μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια των επό-
μενων επισκέψεων, η θεραπεία μεταβάλ-
λεται αναλόγως. Συνεχής επαναξιολόγηση 
της αντίδρασης του παρατηρούμενου, κα-
τά τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικα-
σίας, πόνου θα επιβεβαιώσει ή θα τροπο-
ποιήσει την κατηγορία κατάταξης. Τα δεδο-
μένα της μελέτης υποστηρίζουν αυτήν την 
κλινική διαδικασία.

Η αξιολόγηση των μεταβολών στη συ-
μπεριφορά του πόνου, σε ημερήσια βά-
ση, επιτρέπει την επιβεβαίωση της κατάτα-
ξης του ασθενή, βελτιώνοντας τη σχετική 
ακρίβεια για διακριτά αποτελέσματα μετα-
ξύ των κατηγοριών κατάταξης. Τα παρό-
ντα αποτελέσματα δείχνουν ότι η βασική 
διαφορά μεταξύ της διαδικασίας κατάτα-
ξης «πρώτη-επίσκεψη» και «πολλαπλές-
επισκέψεις» είναι η επίδραση της κατάτα-
ξης των ασθενών στις υποομάδες «όχι-επι-
κέντρωση» (Ν= 90) κι «επικέντρωση»(Ν= 
43) από την πρώτη ημέρα οι οποίοι, τελι-
κά, κατατάχθηκαν στην υποομάδα «μερι-
κή μείωση» με την πάροδο του χρόνου. Η 
κλινική ερμηνεία των αποτελεσμάτων της 
παρούσης μελέτης δείχνει ότι η κατάταξη 
των ασθενών στην κατηγορία «μη-επικέ-
ντρωση» κατά τη διάρκεια της αρχικής αξι-
ολόγησης στερείται ακρίβειας στα διακρι-
τά αποτελέσματα. Περαιτέρω αξιολογή-
σεις της συμπεριφοράς του πόνου, στη δι-
άρκεια πολλαπλών-επισκέψεων συστήνο-
νται για την ακριβή κατάταξη των ασθενών 
στην κατηγορία «μη-επικέντρωση».

Σύμφωνα με προηγούμενα ευρήματα35,36, 
εάν ένας ασθενής δεν έδειχνε μεταβολή 
της θέσης των συμπτωμάτων προς τη μέση 
γραμμή μέχρι την έβδομη επίσκεψη θερα-
πείας, σε χρονικό διάστημα 2 έως 3 εβδο-
μάδων μετά την αρχική αξιολόγηση, τότε 
δεν είχε σημειωθεί καμία σημαντική βελ-
τίωση στις μετρήσεις έκβασης. Η έβδομη 
επίσκεψη, ως σημείο διακοπής της κατάτα-
ξης των ασθενών στην κατηγορία «μη-επι-
κέντρωση», φαίνεται λογική για τους κλινι-
κούς και τους ερευνητές που ερευνούν τις 
εκβάσεις μεταξύ διαφορετικών προτύπων 
πόνου. Η παρούσα μελέτη η οποία δίνει 
μία «κεφάλι με κεφάλι» σύγκριση μεταξύ 
των δύο διαδικασιών κατάταξης, χρησι-
μοποιώντας διαφορετικούς λειτουργικούς 
ορισμούς για την τεκμηρίωση του φαινο-
μένου επικέντρωσης και μη-επικέντρωσης, 
προσθέτει επιπλέον στοιχεία στην υποστή-
ριξη αυτής της πρότασης. Συνιστώνται πε-
ρισσότερες αναλύσεις.

Αντιθέτως, εάν ένας ασθενής δείχνει επι-
κέντρωση κατά τη διάρκεια της πρώτης επί-
σκεψης, κανένα περαιτέρω στοιχείο σχε-
τικό με τη συμπεριφορά του πόνου κατά 
τις επόμενες επισκέψεις, δεν απαιτείται για 
να αποδειχθεί η ακρίβεια της εγκυρότητας 
της έκβασης. Η διασταύρωση των παρα-
τηρήσεων μεταξύ των κατηγοριών της επι-
κέντρωσης και της μερικής μείωσης, με-
τά από πολλαπλές επισκέψεις (πίνακας 3) 
δεν επηρέασε την εγκυρότητα της ταξινό-
μησης ή τη συγκριτική ακρίβεια, διότι και 
τα δύο αυτά διαφορετικά πρότυπα πόνου 
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ΠiνΑκΑΣ 1. ΧΑρΑκτηρΙΣτΙκa ΑΣθΕνων κΑτΑ την ΑρΧΙκη 
ΑξΙοΛογηΣη.

Χαρακτηριστικά Οσφυϊκά Συμπτώματα Αυχενικά Συμπτώματα

Αριθμός 221 66

Ηλικία 37.9±10 37.9±10

Φύλο 

Άνδρες 52 39

Γυναίκες 48 61

Θέση συμπτωμάτων (%) 

Μέση γραμμή 58 30

Ώμος ή Γλουτός 12 37

Πόδι ή βραχίονας 30 33

Διάρκεια συμπτωμάτων 
(ημέρες)

13±10 15±10

Τρόπος πληρωμής 

Αποζημίωση εργατική 76 55

Ασφάλεια αυτοκινήτου 24 45

Τρέχουσα κατάσταση εργασίας (%) 

Πλήρης απασχόληση,  
πλήρες ωράριο

0 0

Πλήρης απασχόληση, 
μειωμένο ωράριο

0 0

Μειωμένη απασχόληση, 
πλήρες ωράριο

10 26

Μειωμένη απασχόληση, 
μειωμένο ωράριο

50 49

Δεν εργάζονται 40 25

Φυσικές απαιτήσεις από την εργασία (%) 

Καθιστική εργασία 14 29

Ελαφριά εργασία 15 20

Μέτρια εργασία 25 21

Βαριά εργασία 28 14

Πολύ βαριά εργασία 18 16

ΠiνΑκΑΣ 2. ΕΠΙκρaτηΣη των κΑτηγορΙων κΑτaτΑξηΣ.

 Διαδικασίες Κατάταξης

Κατηγορίες ασθενών Πρώτη επίσκεψη Πολλαπλές επισκέψεις

Επικέντρωση 130 (45%) 88 (31%)

Μη επικέντρωση 157 (55%) 66 (23%)

Μερική Μείωση  133 (46%)

Οι τιμές αντιπροσωπεύουν μετρήσεις συχνότητας σε ποσοστά

ΠiνΑκΑΣ 3. ΑΛΛΑγh Στην κΑτaτΑξη κΑτηγορΙων ΑΠo «Πρωτη 
ΕΠΙΣκΕψη» ΣΕ «ΠοΛΛΑΠΛΕΣ ΕΠΙΣκΕψΕΙΣ» (Αρ. 287).

Πρώτη επίσκεψη

Επικέντρωση = 130 Mη επικέντρωση = 157

Πολ. Επισκ. Ε = 83 Μ.Μ. = 43 Μ.Ε. = 4 Ε. = 5 Μ.Μ. = 90 Μ.Ε. = 62

Οι τιμές αντιπροσωπεύουν μετρήσεις συχνότητας
Πολ. Επισκ. = Πολλαπλές επισκέψεις, Ε. = Επικέντρωση, Μ.Μ. = Μερική Μείωση,  
Μ.Ε. = Μη Επικέντρωση



κατέδειξαν ισάξιες θετικές εκβάσεις36. Τα 
παρόντα στοιχεία υποστηρίζουν το συμπέ-
ρασμα ότι οι ασθενείς μπορούν να κατατα-
χθούν με ακρίβεια στην υποομάδα επικέ-
ντρωσης, μετά την αρχική αξιολόγηση με 
τις αρχές της μεθόδου Mckenzie.

Μια καλή εφαρμογή της διαδικασίας κα-
τάταξης «πολλαπλές-επισκέψεις», μπορεί 
να έχει πολύ καλή ακρίβεια στον πρόω-
ρο προσδιορισμό των ασθενών με οξεία 
έναρξη των, μη ειδικής αιτιολογίας, σπον-
δυλικών συμπτωμάτων που, στη συνέχεια, 
αναπτύσσονται σε χρόνιο πόνο. Οι πρώτες 
εβδομάδες μετά την αρχική αξιολόγηση εί-
ναι, σύμφωνα με τις αναφορές, η πιο κρίσι-
μη περίοδος για τον προσδιορισμό ασθε-
νών υψηλού κινδύνου για χρόνιο πόνο και 
προβλήματα ανικανότητας1,2,15,30.

Ο Waddel30 ανακοίνωσε ότι η παρατήρηση 
της προόδου του ασθενή ή και η μη παρα-
τήρηση για ένα σύντομο διάστημα, μπορεί 
να είναι καλύτερη από την αξιολόγηση του 
ασθενή σε ένα μόνο χρονικό σημείο (δηλα-
δή «το κλειδί είναι ο προσδιορισμός του τι 
συμβαίνει, όσο νωρίτερα είναι δυνατόν»). 
Η κατάταξη ασθενών σε μία από τις τρεις 
υποομάδες των προτύπων του πόνου, στη 
βάση μίας σειράς αξιολογήσεων της αντί-
δρασης του πόνου σε διαδοχικές επισκέ-
ψεις, μιμείται τη δυναμική αξιολόγηση του 
ασθενή και, με αυτά τα δεδομένα, βελτιώ-
νει την εγκυρότητα ταξινόμησης.

Προηγούμενη έρευνα που διερεύνησε τους 
δείκτες της χρόνιας ανικανότητας κατέδειξε 
ότι η διαδικασία κατάταξης των προτύπων 
του πόνου «πολλαπλές επισκέψεις» είναι 
δείκτης μακροπρόθεσμης έκβασης35. Οι 
συγγραφείς της παρούσης μελέτης πιστεύ-
ουν ότι το πρότυπο του πόνου είναι σημα-
ντικό, διότι επιτρέπει τη δυναμική κι αντικει-
μενική αξιολόγηση της προόδου του ασθε-
νή με την πάροδο του χρόνου, σε σύγκρι-
ση με άλλες ανεξάρτητες μεταβλητές που 
αξιολογήθηκαν κατά τη διάρκεια της αρχι-
κής επίσκεψης.

Τα ακόλουθα παραδείγματα δίνουν έμ-
φαση στη σημασία αξιολόγησης με την πά-
ροδο του χρόνου, σε σχέση με την αρχική 
αξιολόγηση του ασθενή, για τη βελτιωμέ-
νη πρόβλεψη των εκβάσεων από τα πολυ-
παραγοντικά μοντέλα ανικανότητας.

Αναφέρθηκε υψηλός συσχετισμός μετα-
ξύ του φόβου που έχει σχέση με τον πόνο, 
όπως μετρήθηκε από το ερωτηματολόγιο 
«Αποφυγή Λόγω Φόβου» (Fear-Avoidance 
Belief Questionnaire - FABQ)31 κατά τη δι-
άρκεια της αρχικής επίσκεψης και των εκ-
βάσεων ανικανότητας3,11,12. Η αποφυγή λό-
γω φόβου για τις κλινικές δραστηριότητες 
φαίνεται να έχει τη μικρότερη επίδραση στις 
κλινικές εκβάσεις από την αποφυγή λό-
γω φόβου για τις δραστηριότητες στην ερ-
γασία11. Εντούτοις, όταν κατατάσσονται οι 
ασθενείς μέσω του ανατομικού προτύπου 
πόνου (δηλαδή με τις πολλαπλές επισκέ-
ψεις) και η κατάταξη του ασθενή ελέγχεται 
σε ένα πολυπαραγοντικό πρότυπο, η απο-
φυγή λόγω φόβου στην εργασία δεν είναι 
δείκτης της κλινικής έκβασης35. Αν και, γε-
νικά, η αποφυγή λόγω φόβου φαίνεται να 
είναι σημαντικός παράγοντας για την πρό-
γνωση των κλινικών εκβάσεων, η κατάτα-
ξη του ασθενή σύμφωνα με τα σημεία και 
συμπτώματα στην κίνηση κατά τη θεραπεία 
του επεισοδίου φαίνεται να είναι περισσό-
τερο προγνωστική.

Οι Wilson et al37 πρότειναν ένα σχήμα κα-
τάταξης αποτελούμενο από πέντε κύρια ανα-
τομικά πρότυπα πόνου. Πόνος που αντα-
ποκρίνεται στις επαναλαμβανόμενες κινη-
τικές δοκιμασίες, κατά τη διάρκεια της αρ-
χικής αξιολόγησης ήταν ένα σημαντικό κρι-
τήριο για τον καθορισμό της κατάταξης του 
προτύπου του πόνου. Πάντως, στην πρό-
ταση κατάταξης των Wilson et al, μία από 

τις 24 πιθανές διευκρινιστικές μεταβλητές 
που αναλύθηκαν από τους McInstosh et 
al21 δεν προέβλεψε το χρόνο εργασίας που 
χάθηκε από τους ασθενείς που λαμβάνουν 
αποζημίωση. 

Η αξιολόγηση και κατάταξη των ασθε-
νών, σύμφωνα με τα κινητικά σημεία και 
συμπτώματα κατά τη διάρκεια πολλαπλών 
επισκέψεων35, σε σύγκριση με την αξιολό-
γηση και κατάταξη κατά τη διάρκεια της 
πρώτης επίσκεψης μόνο, μπορεί να βελ-
τιώσει τις μακροπρόθεσμες εκβάσεις από 
τα πολυπαραγοντικά μοντέλα που ερευ-
νούν φυσιολογικούς και ψυχοκοινωνικούς 
παράγοντες.

Αυτή η μελέτη είναι η πρώτη που προ-
σφέρει σύγκριση «κεφάλι με κεφάλι» μετα-
ξύ διαδικασίας κατάταξης στην πρώτη επί-
σκεψη και στη διάρκεια πολλαπλών επι-
σκέψεων, αξιολογώντας την εγκυρότητα 
και ακρίβεια για τη διάκριση των εκβάσε-
ων μεταξύ ανικανότητας και πόνου. Τα ευ-
ρήματα υποστηρίζουν προηγούμενες μελέ-
τες1,2,15,35, που προτείνουν ότι η αξιολόγη-
ση των ασθενών σε ένα μικρό χρονικό διά-
στημα μετά την οξεία έναρξη ενός σπονδυ-
λικού πόνου ενισχύει τη δύναμη πρόγνω-
σης των μοντέλων ανικανότητας. Χρειάζεται 
περαιτέρω έρευνα που θα διερευνήσει τη 
σχετική ακρίβεια της δυναμικής ή πολλα-
πλών επισκέψεων κατάταξης και των δια-
δικασιών αξιολόγησης για τη διάκριση των 
μακροπρόθεσμων εκβάσεων.

Περιορισμοί
Η τελική κατάταξη σε κατηγορία που κα-

θορίζεται από τη διαδικασία κατάταξης με 
πολλαπλές επισκέψεις είναι αναδρομική, 
αλλά οι συγγραφείς δεν πιστεύουν ότι εί-
ναι σοβαρός περιορισμός. Πρώτον, η αντί-
δραση του πόνου που παρατηρείται κατά 
τη διάρκεια εκάστης επίσκεψης καθοδη-
γεί τη θεραπεία που θα ακολουθηθεί σε 
αυτή την επίσκεψη. Καθώς ανακύπτει ένα 
πρότυπο πόνου, κατά τη διάρκεια πολλα-
πλών επισκέψεων, μπορεί να επιβεβαιω-
θεί με περισσότερη ακρίβεια η κατηγορία 
κατάταξης. Δεύτερον, η εν δυνάμει κλινι-
κή προκατάληψη για τη διαδικασία κατά-
ταξης «πολλαπλών επισκέψεων» έχει μει-
ωθεί, καθώς οι κλινικοί ακολούθησαν αξι-
όπιστους εκ των προτέρων λειτουργικούς 
προσδιορισμούς. Τρίτον και ίσως περισ-
σότερο σημαντικό, οι λειτουργικοί προσ-
διορισμοί έχουν εφαρμοστεί προοπτικά35. 

Αυτός ο τύπος προγνωστικού πειραματι-
κού σχεδιασμού είναι συχνός στη βιβλιο-
γραφία. Παραδείγματος χάριν, η δοκιμα-
σία αναπήδησης, μια συχνή μέτρηση στο 
τέλος της θεραπείας ή στην ολοκλήρωση 
της αποκατάστασης του γόνατος, εφαρμόζε-
ται εκ των προτέρων για να προγνώσει μελ-
λοντικές αστάθειες γόνατος. Οι συγγραφείς 
θεωρούν ότι η δική τους διαδικασία κατά-
ταξης των προτύπων πόνου που βελτιώνει 
την ακρίβεια κατάταξης και την προγνωστι-
κή εγκυρότητα, αξίζει μελλοντικής έρευνας 
και κλινικής εφαρμογής.

Αυτή η έρευνα ήταν ποιοτική ή παρατή-
ρησης και σχεδιασμένη για να στρωμα-
τοποιήσει τις εκβάσεις προοπτικά από τα 
πρότυπα πόνου του ασθενή. Δεν υπήρ-
ξε ομάδα ελέγχου. Η αξιολόγηση της θε-
ραπείας μεταξύ των υποομάδων κατάτα-
ξης του ασθενή απαιτεί τυχαίες ελεγχόμε-
νες δοκιμασίες. 

Οι ασθενείς σε αυτήν τη μελέτη είχαν οξεί-
ας έναρξης, μη ειδικής αιτιολογίας οσφυ-
αλγία. Η δυνατότητα γενίκευσης, όμως, για 
μια διαδικασία κατάταξης «πολλαπλών-επι-
σκέψεων» σε ασθενείς με χρόνια οσφυαλ-
γία ή με νευρολογικά ελλείμματα δεν έχει 
ερευνηθεί.

Περίληψη
Βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα στην έντα-

ση του πόνου και την ανικανότητα μελε-
τήθηκαν μεταξύ δύο διαδικασιών κατάτα-
ξης για ασθενείς με σύνδρομα οξείας αυ-
χεναλγίας ή οσφυαλγίας. Η μία διαδικασία 
κατατάσσει τους ασθενείς από την πρώτη 
επίσκεψη και η άλλη τους κατατάσσει με-
τά από πολλαπλές επισκέψεις.

Η κατάταξη των ασθενών μετά από πολ-
λαπλές επισκέψεις, σύμφωνα με τις αλλαγές 
στο πρότυπο του πόνου, βελτίωσε τη σχε-
τική ακρίβεια στη διάκριση των διαφορών 
στον πόνο και την παρατηρούμενη ανικα-
νότητα, σε σύγκριση με την κατάταξη των 
ασθενών στην πρώτη μόνο επίσκεψη.

Βασικά σημεία
Η ακρίβεια στη διάκριση του αποτελέσμα-

τος της βραχυπρόθεσμης έντασης του πό-
νου και της παρατηρούμενης ανικανότη-
τας βελτιώνεται με τη διαδικασία της κατά-
ταξης των ασθενών, μετά από πολλαπλές 
επισκέψεις (δηλαδή με την πάροδο του 
χρόνου), συγκριτικά με την κατάταξη κατά 
την πρώτη επίσκεψη (δηλαδή παρατήρη-

ση της αντίδρασης του πόνου κατά την αρ-
χική αξιολόγηση).

Η κλινική ερμηνεία των αποτελεσμάτων 
της παρούσης μελέτης δείχνει ότι η κατά-
ταξη των ασθενών στην κατηγορία μη-επι-
κέντρωση κατά τη διάρκεια της αρχικής αξι-
ολόγησης, στερείται ακρίβειας στη διάκρι-
ση της έκβασης.

Εάν ένας ασθενής δεν εμφανίζει αλλαγή 
της θέσης του πόνου προς μία κεντρικότε-
ρη θέση μέχρι την έβδομη επίσκεψη θε-
ραπείας και σε χρονικό πλαίσιο μέχρι 2-3 
εβδομάδες μετά την αρχική αξιολόγηση, 
τότε δε σημειώνεται καμία σημαντική βελ-
τίωση στις μετρήσεις έκβασης πόνου και 
ανικανότητας.

Για ασθενείς που εμφανίζουν επικέντρωση 
του πόνου, κατά την αρχική αξιολόγηση, 
καμία περαιτέρω πληροφορία σχετικά με 
τη συμπεριφορά του πόνου δεν απαιτείται 
κατά τη διάρκεια των επόμενων επισκέψεων 
για να βελτιώσει την ακρίβεια στη διάκριση 
των αποτελεσμάτων. Τα τρέχοντα δεδομένα 
υποστηρίζουν το συμπέρασμα ότι οι ασθε-
νείς μπορούν να καταταχθούν με ακρίβεια 
στην υποομάδα επικέντρωσης, μετά την αρ-
χική αξιολόγηση, ακολουθώντας τη μέθο-
δο αξιολόγησης McKenzie.
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