
Eισαγωγή
Οι περισσότερες από τις δομές και τους ιστούς 

που βρίσκονται στην κατώτερη οσφυϊκή μοί-
ρα, το ισχίο και την πύελο είναι ικανές να πα-
ράγουν συμπτώματα. Οι ιερολαγόνιες αρθρώ-
σεις (ΙΛΑ) μπορούν να παράγουν πόνο στην 
οσφύ, το γλουτό, τη βουβωνική χώρα και το κά-
τω άκρο, παρόμοιο με το πρότυπο πόνου από 
άλλες οσφυοϊερές πηγές (Dreyfyss et al 1996, 
Fortin et al 1994a and 1994b, Schwarzer et 
al 1995a). Μπορεί να υποτεθεί ότι οι στρατη-
γικές θεραπείας για παθήσεις των ΙΛΑ πρέπει 
να διαφέρουν από τις στρατηγικές που έχουν 
σκοπό να ανακουφίσουν τον πόνο που προ-
έρχεται από τους οσφυϊκούς δίσκους, τις ζυ-
γαποφυσιακές αρθρώσεις, τις νευρικές ρίζες ή 
άλλες δομές. Χωρίς αξιόπιστα και έγκυρα μέ-
σα διαφοροδιάγνωσης μεταξύ αυτών των πη-
γών του πόνου, οι στρατηγικές θεραπείας εί-
ναι κατ’ ανάγκην μη ειδικές και μάλλον έχουν, 
στην καλύτερη περίπτωση, μέτρια αποτελε-
σματικότητα.

Μελέτες σε φυσιολογικούς εθελοντές έχουν 
δείξει ότι συμπτώματα στην οσφύ, το γλουτό 
και το κάτω άκρο, μπορεί να προκληθούν ερε-
θίζοντας οσφυϊκές ζυγαποφυσιακές (McCall et 
al 1979) και ιερολαγόνιες αρθρώσεις (Fortin et 
al 1994b). Οι οσφυϊκοί δίσκοι δεν παράγουν 
πόνο όταν προκαλούνται μηχανικά, μέσω δι-
σκογραφίας, σε φυσιολογικά άτομα (Walsh et 
al 1990). Σε κλινικές μελέτες που έχουν γίνει σε 
ασθενείς με συμπτώματα στην οσφύ, το γλουτό 
και το κάτω άκρο μπορεί να παραχθούν ή να 
χειροτερέψουν υπό τον ερεθισμό των οσφυϊ-
κών δίσκων (O’ Neil et al 2002). 

Συμπτώματα στην οσφύ και το κάτω άκρο 
μπορεί να καταργηθούν με τοπική έγχυση αναι-
σθητικού εντός των ΙΛΑ (Fortin et al 1994a) ή 
στις ζυγαποφυσιακές αρθρώσεις ή ακόμα με 
νευρικό αποκλεισμό των μέσων κορμών των 
ραχιαίων κλάδων που τροφοδοτούν την άρ-
θρωση (Jackson t al 1988, Moran at al 1988, 
Schwarzer et al 1994b, Schwarzer at al 1994c, 
Walsh et al 1990).

Προηγούμενες μελέτες έχουν συμπεράνει ότι 
δεν υφίσταται κάποια σύνθεση συμπτωμάτων 
ή κλινικών σημείων που να μπορεί να κάνουν 
ικανό τον κλινικό να αναγνωρίσει τον πόνο που 
προέρχεται από τις ιερολαγόνιες (Dreyfuss et 
al 1996, Maigne et al 1996, Schwarzer et al 

1995a, Slipman et al 1998) και μόνο η αυξη-
μένης αντίθεσης και φθοροσκοπικά ελεγχό-
μενη έγχυση αναισθητικού έχει διαγνωστική 
αξία (Adams et al 2002, Dreyfuss at al 1996, 
Maigne at al 1996, Merskey and Bogdug 1994, 
Schwarzer et al 1995a). Σε μια μελέτη βρέθη-
κε ότι η ευαισθησία στην ιερά σχισμή αποτε-
λούσε τον πλέον ευαίσθητο παράγοντα στην 
πρόβλεψη των αποτελεσμάτων των διαγνωστι-
κών εγχύσεων στις ΙΛΑ, με πόνο πάνω από την 
άνω οπίσθια λαγόνια άκανθα (ΑΟΛΑ), με πό-
νο στο γλουτό και ο ασθενής που έδειχνε την 
ΑΟΛΑ ως τον κυρίαρχο πόνο βρέθηκε να εί-
ναι λιγότερο ευαίσθητος (Dreyfuss et al 1996). 
Πάντως, αυτά τα κλινικά σημεία είχαν πολύ χα-
μηλή ειδικότητα. Σε μια άλλη μελέτη, η πα-
ρουσία πόνου στη βουβωνική χώρα σχετιζό-
ταν με πόνο στις ΙΛΑ (Schwazer at al 1995a). 
Ενώ συγκεκριμένες δοκιμασίες των ΙΛΑ έχει 
φανεί ότι έχουν αποδεκτή αξιοπιστία του ενός 
εξεταστού (Kokmeyer et al 2002, Laslett and 
Williams 1994), μελέτες έχουν δείξει ότι από 
μόνες τους οι δοκιμασίες αυτές δεν μπορούν 
να προβλέψουν τα αποτελέσματα των διαγνω-
στικών εγχύσεων (Dreyfuss et al 1996, Maigne 
et al 1996, Slipman et al 1998). Η παρούσα 
μελέτη ανέλαβε να εξετάσει τη χρησιμότητα 
των δοκιμασιών των ΙΛΑ, υπό το πρίσμα μιας 
κλινικά αιτιολογημένης διαδικασίας, χρησιμο-
ποιώντας την κατά McKenzie αξιολόγηση, για 
να αναγνωριστούν οι ασθενείς για τους οποί-
ους υπήρχε υποψία ύπαρξης δισκογενούς πό-
νου. Η μελέτη χρησιμοποίησε ένα σύγχρονο 
σχεδιασμό με κριτήρια εγκυρότητας και συνέ-
κρινε τα συμπεράσματα που αφορούσαν στην 
παρουσία ή απουσία συμπτωματικών ΙΛΑ, τα 
οποία προέρχονταν από συγκεκριμένη κλινι-
κή εξέταση, με διάγνωση που προέκυψε μέ-
σω εγχύσεων στις ΙΛΑ.

Προηγούμενη εμπειρία έχει δείξει ότι σε πολ-
λούς ασθενείς με συμπτωματικούς δίσκους προ-
κλήθηκαν ψευδοθετικές δοκιμασίες ιερολαγό-
νιου πόνου, οι οποίες έγιναν αρνητικές όταν ο 
πόνος καταργήθηκε (Laslett 1997). Αυτό ση-
μαίνει ότι οι θετικές προκλητικές δοκιμασίες 
των ιερολαγονίων αρθρώσεων πρέπει να πα-
ραβλεφθούν όταν υπάρχουν κλινικές ενδεί-
ξεις για δισκογενή πόνο. Υποψία συμπτωμα-
τικών ιερολαγονίων πρέπει να υπάρχει μόνο 
όταν τρεις ή περισσότερες προκλητικές δοκι-

μασίες προκαλούν τον οικείο για τον ασθενή 
πόνο, μέσα στο πλαίσιο απουσίας κλινικών εν-
δείξεων δισκογενούς πόνου.

Υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι η αξιολόγη-
ση κατά McKenzie (McKenzie 1981) είναι ικα-
νή να διακρίνει δισκογενή οσφυϊκό πόνο, ιδί-
ως όταν υπάρχει άθικτος δακτύλιος (Donelson 
et al 1997). Ενώ οι Donelson και συνεργάτες 
δεν ανέφεραν την ευαισθησία και ειδικότητα 
της επικέντρωσης, μια ανεξάρτητη ανάλυση 
των δεδομένων τους εκτίμησε την ευαισθησία 
στο 94% και την ειδικότητα στο 52% (BogduΚ 
& Lord 1997).

H μετακίνηση του πόνου από μια απόμακρη 
περιοχή προς τη μέση γραμμή της Σ.Σ. (επικέ-
ντρωση) είναι ένα φαινόμενο που θεωρείται 
ότι συσχετίζεται με δισκογενή πόνο (Donelson 
et al 1990, 1997, McKenzie 1981). Η αξιοπι-
στία μεταξύ των εξεταστών, ως προς την κρί-
ση τους, σε σχέση με την πρόκληση του φαι-
νομένου της επικέντρωσης βρέθηκε να είναι 
αποδεκτή σε μία μελέτη που χρησιμοποίησε 
φυσικοθεραπευτές με έξι ή περισσότερα χρό-
νια εμπειρίας (Kappa=0,82, Friz et al 2000). 
Η αξιολόγηση κατά McKenzie φάνηκε να εί-
ναι αναξιόπιστη σε μια μελέτη ή οποία χρησι-
μοποίησε μαθητευόμενους και ελάχιστα εκ-
παιδευμένους θεραπευτές (Riddle & Rothstein 
1993), αλλά βρέθηκε αξιόπιστη στα περισσό-
τερα στοιχεία της σε άλλη μελέτη που χρησι-
μοποίησε θεραπευτές με την ελάχιστη εκπαί-
δευση (Kibly et al 1990).

Μεγαλύτερη συμφωνία υπήρξε μεταξύ εξε-
ταστών οι οποίοι είχαν ολοκληρώσει την επί-
σημη εκπαίδευσή τους στη μέθοδο McKenzie 
(Razmjou et al 2000).

Μέθοδοι
Κριτήρια συμμετοχής στη μελέτη

Ασθενείς με πόνο στο γλουτό, με ή χωρίς 
συμπτώματα στην οσφύ και το κάτω άκρο, 
που παραπέμπονταν στο ιδιωτικό ραδιολογι-
κό κέντρο της Νέας Ορλεάνης, το οποίο ειδι-
κεύεται σε σπονδυλικές διαγνωστικές διαδι-
κασίες, μεταξύ του Δεκεμβρίου 1996 και του 
Αυγούστου 1998, προσκλήθηκαν να συμμε-
τέχουν στην έρευνα. Όλοι οι ασθενείς είχαν 
υποβληθεί σε απεικονιστικές μελέτες και ανε-
πιτυχείς θεραπευτικές παρεμβάσεις. Είχαν πα-
ραπεμφθεί για διαγνωστικές εγχύσεις από ποι-

κίλα ιατρικά επαγγέλματα συμπεριλαμβανομέ-
νων ορθοπεδικών, φυσιάτρων, νευροχειρουρ-
γών, ειδικών αντιμετώπισης πόνου, χειροπρα-
κτόρων και φυσικοθεραπευτών. Κάποιοι ασθε-
νείς συμμετείχαν στην έρευνα μόνοι τους ενώ 
άλλοι από τη μητροπολιτική περιοχή της Νέας 
Ορλεάνης, που είχαν παραπεμπτικά, συμμε-
τείχαν μετά από κλήρωση. 

Κριτήρια αποκλεισμού
Ασθενείς αποκλείονταν από την έρευνα αν ο 

πόνος ήταν μόνο στη μέση γραμμή ή είχαν πό-
νο συμμετρικό πάνω από το επίπεδο Ο5, αν 
υπήρχαν σημεία πίεσης νευρικής ρίζας (πλή-
ρες κινητικό ή αισθητικό μειονέκτημα) ή αν εί-
χαν σταλεί στο κέντρο για ειδικές διαδικασίες 
έκτος από εγχύσεις στις ΙΛΑ. Επίσης, αποκλεί-
σθηκαν όσοι θεωρήθηκαν υπερβολικά αδύ-
ναμοι για να αντέξουν μια ολοκληρωμένη φυ-
σική εξέταση και όσοι αρνήθηκαν να συμμε-
τάσχουν. 

Προέλευση συλλογής δεδομένων
Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν περιλαμβά-

νουν την ηλικία, το φύλο, το επάγγελμα, την 
επαγγελματική κατάσταση, εκκρεμή δικαστική 
υπόθεση αποζημίωσης, την αιτία του πρόσφα-
του επεισοδίου, τη διάρκεια των συμπτωμά-
των, τους επιβαρυντικούς κι ανακουφιστικούς 
παράγοντες. Σύμφωνα με τη συνήθη πρακτι-
κή της κλινικής, οι ασθενείς συμπλήρωσαν 
αναλυτικό σχεδιάγραμμα πόνου (Bettie et al 
2000, Ohnmeiss et al 1999) και οπτικές ανα-
λογικές κλίμακες (Scott and Huskisson 1976) 
για τον πόνο στην οσφύ και το πόδι, πριν και 
μετά τις εγχύσεις. Οι οπτικές αναλογικές κλίμα-
κες μετρήθηκαν και καταγράφηκαν ως αριθ-
μητικές βαθμολογικές κλίμακες (0-10). Η ανι-
κανότητα εκτιμήθηκε με το ερωτηματολόγιο 
Roland Morris (Jensen et al 1992) και επί-
σης με το ερωτηματολόγιο πόνου του Dallas 
(Lawlis et al 1989).

Λειτουργικοί ορισμοί
Οικεία συμπτώματα: Οικεία συμπτώματα είναι 

ο πόνος ή άλλα συμπτώματα το οποία αναγνω-
ρίζονται στο διάγραμμα πόνου και επαληθεύ-
εται από τους ασθενείς ότι ήταν ο λόγος που 
τους οδήγησε να αναζητήσουν διάγνωση και 
θεραπεία. Στη διάρκεια της διαγνωστικής δο-
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Η έρευνα αναφέρει ότι η κλινική εξέταση της οσφυϊκής μοίρας και της πυέλου είναι ανίκανη να προβλέψει τα αποτελέσματα των 
διαγνωστικών εγχύσεων που χρησιμοποιούνται ως επίσημες αναφορές. Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να αξιολογήσει τη 
διαγνωστική ακρίβεια της κλινικής εξέτασης ώστε να αναγνωρίσει συμπτωματικές και ασυμπτωματικές ιερολαγόνιες αρθρώσεις, 
χρησιμοποιώντας διπλές διαγνωστικές εγχύσεις ως επίσημες αναφορές. 
Σε μια τυφλή σύγχρονη μελέτη που βασιζόταν στη μεταξύ τους σχέση, ως προς τα κριτήρια εγκυρότητας, 48 ασθενείς με χρόνιο 
οσφυοπυελικό πόνο, που παραπέμφθηκαν για διαγνωστικές διαδικασίες έγχυσης στη Σ.Σ. εξετάστηκαν κλινικά με συγκεκριμένη 
εξέταση στην ιερολαγόνια άρθρωση και δέχτηκαν διαγνωστικές ενδαρθρικές εγχύσεις. Τα φαινόμενα της επικέντρωσης και της 
περιφερειοποίησης χρησιμοποιήθηκαν ώστε να αναγνωριστεί δισκογενής πόνος και τα αποτελέσματα από την εφαρμογή προκλητικών 
δοκιμασιών στις ιερολαγόνιες αρθρώσεις χρησιμοποιήθηκαν ως μέρος της διαδικασίας της κλινικής αιτιολόγησης. 11 ασθενείς είχαν 
ιερολαγόνιο πόνο ο οποίος επιβεβαιώθηκε με διπλές διαγνωστικές εγχύσεις. Οι 10 από τους 11 ασθενείς συμφωνούσαν με τα 
κριτήρια της κλινικής εξέτασης, δηλαδή παρουσίαζαν πόνο στις ιερολαγόνιες αρθρώσεις. Τα αποτελέσματα στην αρχική επιμέρους 
ανάλυση 34 ασθενών, σε ευαισθησία, ειδικότητα και πιθανή θετική αναλογία της κλινικής εξέτασης ήταν 91% (62 στους 98), 83% 
(68 στους 96) και 6,97% (2,70 στα 20,27) αντίστοιχα. Η διαγνωστική ακρίβεια της κλινικής εξέτασης και η διαδικασία της κλινικής 
αιτιολόγησης υπερείχαν έναντι των προκλητικών δοκιμασιών μόνο των ιερολαγόνιων αρθρώσεων. Μία ειδική κλινική εξέταση και 
κλινική αιτιολόγηση μπορεί να διαφοροδιαγνώσει μεταξύ συμπτωματικών και ασυμπτωματικών ιερολαγονίων αρθρώσεων.
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κιμασίας, τα οικεία συμπτώματα πρέπει να δι-
ακριθούν από άλλα που παράγονται με τη δο-
κιμασία. Ο οικείος πόνος μπορεί να παραχθεί, 
να αυξηθεί, να περιφερειοποιηθεί, να επικε-
ντρωθεί, να μειωθεί ή να καταργηθεί.

Παθολογία ιερολαγονίων αρθρώσεων: 
Αναφορές σε συμπτωματικές ιερολαγόνιες, 
ιερολαγόνια παθολογία ή ιερολαγόνιος πό-
νος διευκρινίστηκε ότι σημαίνουν ιερολαγό-
νιες δομές που περιέχουν ιστούς που παρά-
γουν τον πόνο.

Θετική προκλητική δοκιμασία ιερολαγόνιου πό-
νου:  Η ιερολαγόνια προκλητική δοκιμασία πα-
ράγει ή αυξάνει οικεία συμπτώματα.

Αρνητική προκλητική δοκιμασία ιερολαγονί-
ου πόνου: Η ιερολαγόνια προκλητική δοκι-
μασία δεν παράγει ή αυξάνει τα οικεία συ-
μπτώματα.

Σύμφωνη αντίδραση στον πόνο: Σύμφωνη 
αντίδραση του πόνου είναι αυτή στην οποία 
υπάρχει πρόκληση του οικείου πόνου.

Ασύμφωνη αντίδραση του πόνου: Ασύμφωνη 
αντίδραση πόνου είναι η πρόκληση πόνου δι-
αφορετικού από αυτόν για τον οποίο ο ασθε-
νής αναζήτησε θεραπεία.

Επικέντρωση: «Επικέντρωση είναι το φαινό-
μενο που, ως αποτέλεσμα εκτέλεσης συγκε-
κριμένων επαναλαμβανόμενων κινήσεων ή 
υιοθέτησης συγκεκριμένων θέσεων, ακτινο-
βολούμενα συμπτώματα που προέρχονται 
από τη σπονδυλική στήλη και αναφέρονται 
μακράν, κινούνται προς τη μέση γραμμή της 
Σ.Σ.» (McKenzie ’90).

Περιφερειοποίηση: Το φαινόμενο της περι-
φερειοποίησης παρατηρείται όταν συμπτώμα-
τα μετακινούνται περιφερικότερα, ως αποτέλε-
σμα συγκεκριμένων επαναλαμβανόμενων κι-
νήσεων ή θέσεων.

Κλινική εξέταση
Η κλινική εξέταση περιλάμβανε μηχανική 

αξιολόγηση της σπονδυλικής στήλης (πρω-
τόκολλο McKenzie) για να αναγνωρίσει ασθε-
νείς που πιθανώς έχουν δισκογενή πόνο, προ-
κλητικές δοκιμασίες των ΙΛΑ και αξιολόγη-
ση της άρθρωσης του ισχίου. Η κλινική εξέ-
ταση ακολουθείται από συγκεκριμένη φόρμα 
και ακολουθία για όλους τους ασθενείς, π.χ. 
κατά σειρά: λήψη ιστορικού, αξιολόγηση κα-
τά McKenzie, δοκιμασία ιερολαγονίων, αξιο-
λόγηση ισχίου. Η εξέταση έγινε από φυσικο-
θεραπευτές οι οποίοι κατείχαν την ελάχιστη 
κλινική επάρκεια στη μηχανική διάγνωση και 
θεραπεία, όπως έχει περιγραφεί από τον R. 
McKenzie (1981). Δύο εκπαιδευτικές συνεδρί-
ες έγιναν πριν την έναρξη της έρευνας για να 
εξασφαλισθεί η τυποποίηση των τεχνικών. Η 
φυσική αξιολόγηση (ιστορικό και κλινική εξέ-
ταση) απαιτούσε χρόνο μεταξύ 30 λεπτών και 
1 ώρας. Οι θεραπευτές ολοκλήρωσαν την κλι-
νική εξέταση πριν την εφαρμογή της επίσημης 
αναφοράς και ήταν «τυφλοί» για όλες τις προ-
ηγούμενες ραδιολογικές έρευνες. Οι ασθενείς 
προγραμματίστηκαν για κλινική εξέταση με 
τυχαίο τρόπο, την ημέρα που οι φυσικοθερα-
πευτές θα βρίσκονταν στην κλινική. Η κλινική 
εξέταση διεξήχθη και τα αποτελέσματα κατα-
γράφηκαν πριν από και την ίδια μέρα των δι-
αγνωστικών εγχύσεων. Μη συμπερασματικά 
ευρήματα ή μη ολοκληρωμένες εξετάσεις κα-
ταγράφηκαν επίσης.

Η αξιολόγηση κατά McKenzie
Η μηχανική αξιολόγηση κατά McKenzie στην 

οσφυϊκή μοίρα χρησιμοποιεί, αλλά δεν περιορί-
ζεται μόνο σε αυτές, μία και επαναλαμβανόμενες 
κινήσεις στο τέλος της τροχιάς. Περιλαμβάνουν 
κάμψη στην όρθια θέση, έκταση στην όρθια θέ-
ση, δεξιά και αριστερή πλάγια ολίσθηση (μια 
μορφή πλάγιας κάμψης), κάμψη στην ύπτια κα-
τάκλιση (γόνατα στο στήθος), έκταση σε πρηνή 
κατάκλιση (μισή press-up). Η βασική γραμμή 
των συμπτωμάτων σημειώθηκε και καταγράφη-
καν τα αποτελέσματα των συμπτωμάτων κατά 
τη διάρκεια και αμέσως μετά από μία κίνηση. Οι 
κινητικές δοκιμασίες επαναλήφθηκαν ανά ομά-
δες των 10 επαναλήψεων και το αποτέλεσμα, 
αν υπήρξε, καταγράφηκε. Καταγράφηκε, επίσης, 
εάν συνέβη επικέντρωση ή περιφερειοποίηση. 
Εάν εμφανιζόταν το φαινόμενο επικέντρωσης ή 
περιφερειοποίησης ως μια καθαρή συμπτωματι-
κή αντίδραση στις επαναλαμβανόμενες κινήσεις, 
η οσφυϊκή αξιολόγηση τερματιζόταν και λαμ-
βανόταν η κλινική απόφαση ότι τα συμπτώματα 
παράγονταν από δισκική παθολογία.

Προκλητικές δοκιμασίες ιερολαγονίου 
πόνου

Οι δοκιμασίες που χρησιμοποιήθηκαν στην 
έρευνα βρέθηκε ότι είχαν αξιοπιστία μεταξύ 
των εξεταστών καλή έως άριστη (Kappa=0,52-
0,88) (Laslett and Williams 1994). Οι δοκιμα-
σίες αυτές είναι:

• Απόσπαση: Ο ασθενής ξαπλώνει στην πρη-
νή κατάκλιση κι ο θεραπευτής εφαρμόζει μια 
οπισθίως κατευθυνόμενη δύναμη και στις δύο 
πρόσθιες ανώτερες λαγόνιες ακρολοφίες. To 
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η απόσπαση 
του πρόσθιου μέρους των ΙΛΑ (εικόνα 1).

• Μηριαία ώθηση: Ο ασθενής ξαπλώνει στην 
ύπτια θέση με το ισχίο και το γόνατο λυγισμένα 
όπου ο μηρός είναι σε ορθή γωνία σε σχέση 
με το κρεβάτι και ελαφρώς σε προσαγωγή. Το 
ένα χέρι του εξεταστή πιάνει το ιερό οστό και 

ο άλλος βραχίονας και το χέρι του τυλίγονται 
γύρω από το λυγισμένο γόνατο. Η πίεση που 
εφαρμόζεται κατευθύνεται ραχιαίως κατά μή-
κος της γραμμής από το κατακόρυφα τοποθε-
τημένο μηριαίο οστό. Η διαδικασία εφαρμό-
ζεται και στις δύο πλευρές. Η επιδιωκόμενη 
ενέργεια είναι η εφαρμογή μιας οπίσθιας δια-
τμητικής δύναμης στην πλευρά της ΙΛΑ όπου 
γίνεται ο έλεγχος (εικόνα 2).

• Η δοκιμασία του Gaenslen: Ο ασθενής ξα-
πλώνει ύπτια κοντά στην άκρη του κρεβατιού. 
Το ένα πόδι κρέμεται έξω από το κρεβάτι και 
το άλλο ισχίο και γόνατο κάμπτονται προς το 
θώρακα του ασθενούς. Ο εξεταστής εφαρμό-
ζει σταθερή πίεση στο γόνατο που έχει καμ-
φθεί προς το θώρακα του ασθενή και μια αντί-
θετη δύναμη εφαρμόζεται στο γόνατο του πο-
διού που κρέμεται εκτός κρεβατιού, προς το 
πάτωμα. Η διαδικασία εφαρμόζεται και από 
τις δύο πλευρές. Η επιδιωκόμενη ενέργεια εί-
ναι μια οπίσθια στροφική δύναμη στην ιερο-
λαγόνια άρθρωση, στην πλευρά όπου το ισχίο 
και το γόνατο είναι κεκαμμένα και μια πρόσθια 
στροφική δύναμη στην πλευρά της ΙΛΑ όπου 
το πόδι κρέμεται (εικόνα 3).

• Συμπίεση: Ο ασθενής ξαπλώνει στην πλά-
για θέση με τα ισχία και τα γόνατα κεκαμμένα, 
περίπου σε ορθή γωνία. Ο εξεταστής γονατί-
ζει πάνω στο κρεβάτι και εφαρμόζει μια κατα-
κόρυφη, προς τα κάτω δύναμη, στο πάνω-πά-
νω μέρος της λαγόνιας ακρολοφίας. Το επιδι-
ωκόμενο αποτέλεσμα είναι η εφαρμογή μιας 
συμπιεστικής δύναμης και στις δυο ιερολαγό-
νιες (εικόνα 4).

• Ιερά ώθηση: Ο ασθενής ξαπλώνει σε πρη-
νή κατάκλιση. Ο εξεταστής εφαρμόζει μια κα-
τακόρυφη προς τα κάτω δύναμη, στο κέντρο 
του ιερού. Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι 
η εφαρμογή μιας πρόσθιας διατμητικής δύνα-
μης του ιερού και επί των δύο λαγονίων (εικό-
να 5). Η κατεύθυνση της εφαρμοζόμενης δύ-
ναμης φαίνεται σε κάθε εικόνα.

Κλινική αιτιολόγηση
Η αξιολόγηση κατά McKenzie δεν έχει σκοπό 

να αναγνωρίσει συγκεκριμένα τη συμπτωματι-
κή δομή, αλλά, όταν αναφέρεται επικέντρω-
ση ή περιφερειοποίηση των συμπτωμάτων, η 
παθολογία θεωρείται ως διαταραχή του με-
σοσπονδύλιου δίσκου (Donelson et al 1997, 
McKenzie 1981 και 1990). Πριν από την έναρ-
ξη της έρευνας τέθηκε η συμφωνία να υπάρ-
χουν 3 θετικές προκλητικές ιερολαγόνιες δο-
κιμασίες, όσον αφορά στον πόνο, ώστε να φα-
νεί η παρουσία ιερολαγόνιας παθολογίας, βα-
σιζόμενοι στην κλινική εμπειρία που λέει ότι 
όλες οι ιερολαγόνιες δοκιμασίες δεν είναι θε-
τικές, παρόλο που η άρθρωση είναι επώδυ-
νη, είναι όμως οι περισσότερες. Επομένως, η 
απουσία επικέντρωσης ή περιφερειοποίησης 
των συμπτωμάτων και η ταυτόχρονη παρουσία 
τουλάχιστον 3 θετικών προκλητικών ιερολαγο-
νίων δοκιμασιών, αποφασίστηκε ως πρωταρ-
χική για τη συμφωνία αναγνώρισης συμπτω-
ματικών ΙΛΑ. Όπου τα κριτήρια για συμπτω-
ματικούς δίσκους ή για συμπτωματικές ΙΛΑ 
δεν πληρούνταν, θεωρήθηκε ότι ο πόνος των 
ασθενών προερχόταν από κάποια διαφορετι-
κή πηγή. Ο πυρήνας της διαδικασίας της κλινι-
κής αιτιολόγησης που χρησιμοποιήθηκε στην 
έρευνα φαίνεται στο σχήμα 1. Ωστόσο, ανα-
γνωρίζεται ότι η πιθανότητα διπλών ή πολλα-
πλών πηγών πόνου είναι υπαρκτή. Εάν, κατά 
την εξέταση, ο οσφυϊκός πόνος και ο επικρα-
τέστερος πόνος στο γλουτό προκαλούνταν κα-
θαρά, ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, τότε 
υπήρχε υποψία για διπλής γενεσιουργής αιτί-
ας πόνο και αυτό καταγραφόταν.

Ραδιολογική εξέταση
Ο ραδιολόγος εξεταστής είχε πάνω από 20 

χρόνια εμπειρίας στις διαγνωστικές σπονδυλι-
κές εγχύσεις, περιλαμβανομένων των εγχύσε-
ων στις ΙΛΑ. Οι εγχύσεις στις ΙΛΑ εκτελέστηκαν 
«τυφλά» ως προς τα αποτελέσματα της φυ-
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Εικόνα 1. Προκλητική δοκιμασία της απόσπα-
σης ιερολαγονίων.

Εικόνα 2. Προκλητική δοκιμασία μηριαίας ώθη-
σης.

Εικόνα 3. Προκλητική δοκιμασία του 
Gaenslen.

Εικόνα 4. Προκλητική δοκιμασία της συμπίε-
σης ιερολαγονίων.

Σχήμα 1. Διαγνωστικός αλγόριθμος που χρησιμο-
ποιήθηκε για να καταλήξει σε συμπέρασμα συμπτω-
ματικών ΙΛΑ. Σχήμα 2. Διάγραμμα σχεδίου συμμετοχής και αποτελεσμάτων.
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σικοθεραπευτικής κλινικής εξέτασης και διά-
γνωσης. Η ραδιολογική εξέταση εκτελέστηκε 
εντός 30 λεπτών από την ολοκλήρωση της φυ-
σικοθεραπευτικής κλινικής εξέτασης. Όλοι οι 
ασθενείς υποβλήθηκαν σε λεπτομερή ερευνη-
τική εξέταση πριν τη διαδικασία των εγχύσεων 
από το ραδιολόγο, προκειμένου να διασφα-
λιστεί ότι τα κριτήρια αποδοχής και αποκλει-
σμού τηρήθηκαν. Η τεχνική που χρησιμοποι-
ήθηκε, της αυξημένης αντίθεσης και φθορο-
σκοπικά ελεγχόμενης έγχυσης αναισθητικού, 
έχει περιγραφεί προηγουμένως (Fortin et al 
1194b, Schwarzer et al 1995a). Τα σχεδια-
γράμματα του πόνου και οι αριθμητικές κλί-
μακες βαθμολογίας για την ένταση του πόνου 
λήφθηκαν πριν και μια ώρα μετά τις διαγνω-
στικές εγχύσεις.

Η έγχυση στις ΙΛΑ θεωρήθηκε θετική εάν η 
βραδεία έγχυση των διαλυμάτων προκαλού-
σε οικείο πόνο και η ενστάλαξη τοπικά μικρής 
ποσότητας αναισθητικού (λιγότερο από 1,5 ml) 
είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 80% μείω-
ση του πόνου στη διάρκεια της επίδρασης του 
αναισθητικού. Το αποτέλεσμα του αναισθητι-
κού αξιολογήθηκε με την αλλαγή της βαθμο-
λογίας στις αριθμητικές κλίμακες πόνου, πριν 
και μετά την έγχυση. Οι ασθενείς που είχαν 
αντίδραση σύμφωνου πόνου και ανακούφιση 
τουλάχιστον 80%, προγραμματίστηκαν για τις 
εγχύσεις επιβεβαίωσης. Λιδοκαΐνη χρησιμοποι-
ήθηκε στην πρώτη έγχυση και μπουπιβακαΐνη 
κατά τη φάση επιβεβαίωσης, για να μειώσου-
με την ανάγκη της ψευδοέγχυσης (Barnsley et 
al 1993). Όταν η αρχική ενστάλαξη του σκια-
γραφικού υλικού και της λιδοκαΐνης προκά-
λεσαν οικεία συμπτώματα εισάγαμε στην άρ-
θρωση κορτικοστεροειδές για τη θεραπευτική 
διαδικασία. Θεωρήσαμε ως απροσδιόριστο το 
αποτέλεσμα των διαγνωστικών εγχύσεων, όταν 
υπήρχε αντίδραση σύμφωνου πόνου αλλά η 
ανακούφιση δεν ήταν σε ικανοποιητικά επίπε-
δα ή όταν αναφέρθηκε σημαντική ανακούφι-
ση αλλά απουσίαζε η πρόκληση του οικείου 
πόνου. Απροσδιόριστες αντιδράσεις θεωρή-
θηκαν αρνητικές. Αναπάντεχο για το σχεδια-
σμό της μελέτης ήταν το γεγονός της θετικής 
αρχικής έγχυσης που οδήγησε σε μείωση ή 
κατάργηση του πόνου σε τέτοιο βαθμό, ώστε 
να γίνουν οι εγχύσεις επιβεβαίωσης απρόσφο-
ρες. Αυτές οι περιπτώσεις εξαιρέθηκαν από την 
αρχική ανάλυση, από τη στιγμή που η αντιμε-
τώπισή τους δεν ήταν σύμφωνη με τις προδι-
αγραφές των επίσημων αναφορών που τέθη-
καν πριν την έναρξη της μελέτης.

Ο ραδιολόγος επιβεβαίωσε τις διαδικασί-
ες, τα ραδιογραφικά ευρήματα και τα συμπε-
ράσματα, περιλαμβανομένων της πρόκλη-
σης του πόνου και της αναλγητικής αντίδρα-
σης στις εγχύσεις στην ιερολαγόνια άρθρω-
ση. Όλα τα δεδομένα εστάλησαν σε ένα στα-
τιστικολόγο για ανεξάρτητη είσοδο και ανά-
λυση δεδομένων. 
Αποτελέσματα 

Εξήντα δύο ασθενείς με πόνο στο γλουτό, 
με ή χωρίς συμπτώματα στην οσφύ ή το κάτω 
άκρο, εξετάστηκαν και από το ραδιολόγο και 
από το φυσικοθεραπευτή σε μία περίοδο 19 
μηνών. Το διάγραμμα (σχήμα 2) αντικατοπτρί-
ζει τα πρότυπα συμμετοχής στη μελέτη και τα 
αποτελέσματα. Από τους 62 ασθενείς, 3 δεν 
ήταν ικανοί να αντεπεξέλθουν στη φυσική εξέ-

ταση, 2 δεν είχαν πόνο κατά την ημέρα της κλι-
νικής εξέτασης, 7 δεν έκαναν έγχυση στις ΙΛΑ 
και 2 είχαν μία οστεώδη παρεμπόδιση η οποία 
είχε ως αποτέλεσμα αποτυχία στην τεχνική της 
έγχυσης. Αυτοί οι ασθενείς εξαιρέθηκαν από 
τη μελέτη. Σαράντα οκτώ ασθενείς (32 γυναί-
κες και 16 άνδρες) ικανοποίησαν τα κριτήρια 
της μελέτης. Είκοσι επτά ασθενείς υποβλήθη-
καν σε κλινική εξέταση κατά την πρώτη τους 
επίσκεψη στην κλινική και 21 σε μία επόμενη 
επίσκεψη. Μέσος χρόνος μεταξύ της πρώτης 
έγχυσης και της επιβεβαίωσης ήταν 4,4 εβδο-
μάδες. Σε όλες τις περιπτώσεις, η κλινική εξέ-
ταση έγινε την ίδια μέρα που έγινε είτε η αρ-
χική έγχυση, είτε αυτή της επιβεβαίωσης. Τα 
χαρακτηριστικά των ασθενών, πόνος και ανι-
κανότητα, μετρήθηκαν με το ερωτηματολόγιο 
Rolland-Morris (Jensen et al 1992) και το ερω-
τηματολόγιο Dallas Pain Questionnaire (Lawlis 
et al 1989) και παρουσιάζονται στον πίνακα 1. 
Δέκα εννέα ασθενείς είχαν εκκρεμείς δικαστι-
κές υποθέσεις αποζημίωσης.

Σαράντα οκτώ ασθενείς υποβλήθηκαν στην 
αρχική διαγνωστική έγχυση. Δεκαέξι είχαν θε-
τική αντίδραση. Δύο υποσύνολα προσδιορί-
στηκαν για ανάλυση. Πέντε, με θετική αντί-
δραση, δεν υποβλήθηκαν σε έγχυση επιβε-
βαίωσης διότι είχαν τέτοια ανακούφιση από 
την αρχική διαδικασία, που δεν μπορούσε 
να δικαιολογηθεί η έγχυση επιβεβαίωσης. 
Θεωρήθηκε ότι αυτή η βελτίωση οφειλό-
ταν στο κορτικοστεροειδές που δόθηκε μα-
ζί με την αρχική έγχυση. Αυτές οι περιπτώ-
σεις βγήκαν από τη συνολική ομάδα δεδο-
μένων, δημιουργώντας, έτσι, το πρώτο υπο-
σύνολο, αφού οι επίσημες αναφορές για αυ-
τή τη μελέτη ήταν ο διπλός αποκλεισμός (έγ-
χυση). Στο δεύτερο υποσύνολο περιπτώσεις 
που αναγνωρίστηκαν, στην κλινική αξιολόγη-
ση, ως έχουσες δισκογενή πόνο, επίσης βγή-
καν από την ανάλυση. 

Έντεκα ασθενείς δέχτηκαν εγχύσεις επιβε-
βαίωσης και ήταν όλοι θετικοί. Στις περισσό-
τερες περιπτώσεις, οι αποκλεισμοί επιβεβαί-
ωσης έγιναν μεταξύ 2 και 3 εβδομάδων μετά 
την αρχική διαδικασία. Τριάντα δύο ασθενείς 
είχαν αρνητικό αποτέλεσμα και δε χρειάστη-
κε η έγχυση επιβεβαίωσης.

Όπως αναμενόταν, οι ιερολαγόνιες δοκιμα-
σίες προκάλεσαν κυρίως τον οικείο πόνο των 
ασθενών που είχαν θετικές διαγνωστικές εγ-
χύσεις. Ο πίνακας 2 περιέχει τα αποτελέσματα 
για την πρόβλεψη των συμπτωματικών ΙΛΑ, η 
οποία βασίστηκε απoκλειστικά στην παρουσία 
3 ή περισσοτέρων θετικών δοκιμασιών, στο 
πρώτο υποσύνολο των 43 ασθενών. Η ευαι-
σθησία ήταν 0,91, η ειδικότητα ήταν 0,78, η 
θετική πιθανή αναλογία ήταν 4,16 και η αρ-
νητική πιθανή αναλογία ήταν 0,12.

Εννέα ασθενείς ανέφεραν επικέντρωση ή πε-
ριφερειοποίηση του πόνου κατά τη διάρκεια 
των επαναλαμβανόμενων δοκιμασιών στην 
κλινική εξέταση και θεωρήθηκε ότι έχουν δι-
σκογενή πόνο. Κανείς εξ αυτών δεν είχε συ-
μπτωματικές ΙΛΑ σύμφωνα και με τις διαγνω-
στικές εγχύσεις. Το δεύτερο υποσύνολο δημι-
ουργήθηκε από την αφαίρεση αυτών των πε-
ριπτώσεων, αφήνοντας 34 ασθενείς που κρί-
θηκε από την κλινική εξέταση ότι έχουν μη δι-
σκογενή πηγή του πόνου. Ο πίνακας 3 περιέ-
χει τα αποτελέσματα των συμπερασμάτων για 
αυτούς τους 34 ασθενείς. Η ευαισθησία ήταν 
0,91, η ειδικότητα ήταν 0,87 και η αρνητική 
πιθανή αναλογία ήταν 0,11. Ο αποκλεισμός 
ασθενών των οποίων ο πόνος επικεντρώθηκε 
ή περιφερειοποιήθηκε, αυξάνει την πιθανή θε-
τική αναλογία για την αναγνώριση συμπτωμα-
τικών ΙΛΑ από 4,16 σε 6,97. Δεν υπήρχε κα-
νένα αντίξοο αποτέλεσμα ούτε από την κλινι-
κή εξέταση, ούτε από τη διαγνωστική διαδι-
κασία των εγχύσεων.

Συζήτηση
Αυτή η έρευνα παρέχει αποδείξεις ότι χρησι-

μοποιώντας την αξιολόγηση κατά McKenzie 

για τον αποκλεισμό δισκογενούς πόνου και 
με την ύπαρξη τριών ή περισσοτέρων θετι-
κών προκλητικών δοκιμασιών πόνου στις ιε-
ρολαγόνιες αρθρώσεις, έχουμε διαγνωστική 
ακρίβεια σε σύγκριση με τα επίσημα πρότυ-
πα. Χρησιμοποιώντας αυτή τη διαδικασία κλι-
νικής αιτιολόγησης, ο συνδυασμός 3 ή περισ-
σοτέρων θετικών προκλητικών ιερολαγόνι-
ων δοκιμασιών και η απουσία επικέντρωσης 
ή περιφερειοποίησης είναι τουλάχιστον 3 αν 
όχι 20 φορές πιο πιθανό να συμβεί σε ασθε-
νείς με θετικές διαγνωστικές εγχύσεις, απ’ ότι 
σε ασθενείς με αρνητικές εγχύσεις.

Ο Maigne και οι συνεργάτες του χρησιμο-
ποίησαν δεδομένα αναφοράς παρόμοια με 
αυτής της έρευνας και βρήκαν ότι οι προκλη-
τικές δοκιμασίες πόνου στις ιερολαγόνιες αρ-
θρώσεις δεν είναι προγνωστικές (Maigne et 
al 1996).

Oι Maigne και συνεργάτες αξιολόγησαν μόνο 
τα αποτελέσματα των ατομικών δοκιμασιών σε 
σχέση με τα δεδομένα αναφοράς. Αυτή η έρευ-
να, σε σύγκριση με του Maigne, είχε διαφορε-
τικά κριτήρια αποδοχής και αποκλεισμού κι η 
διάρκεια των συμπτωμάτων των ασθενών ήταν 
κατά πολύ μεγαλύτερη (μέσος όρος 22 μήνες 
έναντι 4,2 μηνών). Επιπροσθέτως, η ερμηνεία 
ότι η προαποφασισμένη συμφωνία των τριών 
ή περισσοτέρων θετικών δοκιμασιών εμπλέ-
κει τις ΙΛΑ ως πηγή πόνου, εφαρμόσθηκε μό-
νο μετά τον αποκλεισμό του δίσκου, ως πηγή 
πόνου, με σκοπό να μειωθούν οι αναμενόμε-
νες ψευδοθετικές αντιδράσεις. Η μελέτη από 
τους Dreyfuss και συνεργάτες (1996) ερεύνη-
σε μια ευρεία ποικιλία πιθανών συνδυασμών 
συμπτωμάτων και σημείων, τα οποία θα μπο-
ρούσαν να βελτιώσουν τη διαγνωστική ακρί-
βεια, αλλά δεν επεδίωξε να μειώσει, ενδεχο-
μένως, τις ύποπτες ψευδοθετικές αντιδράσεις. 
Ειδικότερα, δεν έκανε έλεγχο για την ύπαρξη 

των φαινομένων επικέντρωσης και περιφερει-
οποίησης. Οι διαφορές στη μέθοδο και την τε-
χνική στην παρούσα μελέτη είναι ότι μπορεί 
να αιτιολογήσει τα αντίθετα αποτελέσματα με 
προηγούμενες μελέτες.

Κλινικές επιπτώσεις
Κατά την άποψη των συγγραφέων της πα-

ρούσας έρευνας, μια εν δυνάμει πηγή λάθους, 
όταν χρησιμοποιούνται οι προκλητικές δοκι-
μασίες πόνου των ΙΛΑ, μπορεί να είναι η τε-
χνική της εφαρμογής και μπορεί, έτσι, να εξη-
γούνται εν μέρει οι διαφορές μεταξύ αυτών 
των αποτελεσμάτων και εκείνων των προη-
γούμενων μελετών. Οι ιερολαγόνιες είναι με-
γάλες αρθρώσεις, με σχετικά μικρή κινητικό-
τητα (Sturesson et al 1989). Λογικά, απαιτού-
νται μεγάλες δυνάμεις για να διασφαλιστεί ότι 
οι δομές των ιερολαγονίων αρθρώσεων δια-
τείνονται επαρκώς. Οι τεχνικές είναι απλές, αλ-
λά η εφαρμογή μη ικανοποιητικής δύναμης 
μπορεί να παράγει ψευδοαρνητικά αποτελέ-
σματα. Η ακατάλληλη τοποθέτηση των χερι-
ών προκαλεί, συχνά, ασύμφωνες αντιδράσεις 
πόνου και αυτό αποτελεί μια άλλη, εν δυνά-
μει, πηγή λάθους στη μορφή ψευδοθετικού 
αποτελέσματος.

Η διαδικασία κλινικής αιτιολόγησης που χρη-
σιμοποιήθηκε σε αυτή τη μελέτη είχε ως απο-
τέλεσμα μια σημαντική βελτίωση στη διαγνω-
στική ακρίβεια για την αξιολόγηση μόνο των 
δοκιμασιών των ΙΛΑ, μειώνοντας το ψευδο-
θετικό ποσοστό. Ένας αριθμός ασθενών απο-
κλείστηκε από τη μελέτη είτε επειδή δεν ήθε-
λε να συμμετάσχει, είτε λόγω ανικανότητάς 
του να αντεπεξέλθει στη διαδικασία της αξιο-
λόγησης. Σε αυτούς τους ασθενείς, οι διαγνω-
στικές εγχύσεις ήταν η μέθοδος που προτιμή-
θηκε για να προσδιοριστεί η πιθανή πηγή πό-
νου. Σε άλλους ασθενείς, λόγω τεχνικών δυ-

Εικόνα 5. Προκλητική δοκιμασία της ώθησης 
του ιερού οστού.

ΠΙΝΑκΑΣ 1. ΧΑΡΑκτηΡΙΣτΙκA ΑΣΘΕΝΩΝ (Ν=4�).

 Μέσος όρος Μέση τιμή Τυπική απόκλιση Εύρος

Ηλικία (έτη) 42,1 42,0 12,3 20-79

Διάρκεια συμπτωμάτων 
(μήνες)

31,8 22,0 38,8 2-156

Εκτός εργασίας (μήνες) 17,8 19,0 33,4 2-84

Roland-Morris Βαθμολογία 
(%; Ν=42)

75,7 82,5 21,6 22-100

Dallas pain βαθμολογία (%)     

εμπλοκή καθημερινών 
δραστηριοτήτων

61,2 66,0 18,1 23-93

εμπλοκή ελεύθερου χρόνου 
από την εργασία

66,2 75,0 22,6 14-95

άγχος/ κατάθλιψη 54,3 55,0 27,2 0-100

κοινωνική παρέμβαση 48,7 50,0 24,8 0-85

ΠΙΝΑκΑΣ 2. ΣΥΓκΡΙΣη ΔΙΠΛΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣτΙκΩΝ ΕΓΧΥΣΕΩΝ 
ΙΕΡΟΛΑΓΟΝΙΩΝ & ΘΕτΙκΩΝ ΠΡΟκΛητΙκΩΝ ΔΟκΙΜΑΣΙΩΝ  

ΠΟΝΟΥ ΙΕΡΟΛΑΓΟΝΙΩΝ (Ν=43).

Θετική έγχυση Αρνητική έγχυση

3 ή περισσότερες θετικές προκλητικές 
δοκιμασίες πόνου

10 7

0 -2 θετικές προκλητικές δοκιμασίες 
πόνου

1 25

ΠΙΝΑκΑΣ 3. ΣΥΓκΡΙΣη ΔΙΠΛΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣτΙκΩΝ ΕΓΧΥΣΕΩΝ ΜΕ τηΝ 
κΛΙΝΙκη ΕξΕτΑΣη 3 ή ΠΕΡΙΣΣΟτΕΡΩΝ ΘΕτΙκΩΝ ΔΟκΙΜΑΣΙΩΝ ΙΛΑ κΑΙ 

ΑΠΟκΛΕΙΣΜΟΣ τΩΝ ΥΠΟΠτΩΝ ΔΙΣκΟΓΕΝΩΝ ΠΕΡΙΠτΩΣΕΩΝ.

Θετική έγχυση Αρνητική έγχυση

Θετική κλινική εξέταση 10 3

Αρνητική κλινική εξέταση 1 20
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σκολιών, οι διαγνωστικές εγχύσεις είχαν ακα-
θόριστο αποτέλεσμα, ενώ η κλινική εξέταση 
απέφερε ένα καθαρό αποτέλεσμα. Τα προ-
γράμματα θεραπείας για τον πόνο των ιερο-
λαγονίων αρθρώσεων θα μπορούσαν εύλο-
γα να τεθούν με βάση τις διαγνώσεις που επι-
τεύχθηκαν με αυτόν τον τρόπο.

Η εμπειρία μας υποδεικνύει ότι οι νοσηρές 
συμπεριφορές, ο σοβαρός πόνος, οι διαστά-
σεις του σώματος, η σωματική δομή και μορ-
φή μπορούν να συντελέσουν στη σύγχυση του 
κλινικού που εκτελεί την κλινική ή την ακτινο-
λογική εξέταση. Όπου παρουσιάζονται τέτοι-
οι παράγοντες, ο κλινικός πρέπει να αποδε-
χθεί ότι μια καθαρή διάγνωση μόνο με κλινι-
κή εξέταση δεν είναι δυνατή.

Επιπτώσεις για μελλοντική έρευνα
Οι ασθενείς που δεν υποβλήθηκαν σε επι-

βεβαιωτική διαγνωστική έγχυση επειδή εί-
χαν καλή ή άριστη αντίδραση στα στεροει-
δή, αποκλείστηκαν από τα δεδομένα ανάλυ-
σης, για να είμαστε σύμφωνοι με τα δεδομέ-
να αναφοράς των διπλών διαγνωστικών εγχύ-
σεων. Έτσι, λοιπόν, πέντε ασθενείς που πιθα-
νώς είχαν συμπτωματικές ΙΛΑ αποκλείστηκαν 
από την ανάλυση. Μελλοντικές έρευνες μπο-
ρούν να περιορίσουν την απώλεια αυτών των 
ασθενών με το να μην προσθέσουν στεροειδή 
κατά την εφαρμογή της πρώτης έγχυσης. Εάν 
συμπεριλάβουν τα στεροειδή στην επιβεβαι-

ωτική έγχυση, δε θα επηρεάσουν τα δεδομέ-
να ανάλυσης κι επίσης είναι επιτρεπτή η εισα-
γωγή ενός, εν δυνάμει, χρήσιμου θεραπευτι-
κού σκευάσματος προς όφελος του ασθενή. 
Οι πέντε ασθενείς που αποκλείστηκαν από την 
αρχική ανάλυση, διαγνώστηκαν όλοι κατά την 
κλινική εξέταση ως έχοντες συμπτωματικές ΙΛΑ, 
αφού όλοι είχαν 3 ή περισσότερες θετικές δο-
κιμασίες ιερολαγονίων και δεν ανέφεραν επι-
κέντρωση ή περιφερειοποίηση των συμπτω-
μάτων τους κατά τον έλεγχο των επαναλαμ-
βανόμενων κινήσεων. Το εύρος του 95% των 
εμπιστευτικών διαστημάτων (στατιστικός όρος) 
για τις αναλογίες πιθανότητας είναι μεγάλο (2,7 
με 20,27). Ένα μεγαλύτερο μέγεθος δείγματος 
θα μείωνε αυτή τη διακύμανση και θα πρέπει 
να ληφθεί υπ’ όψιν στις μελλοντικές έρευνες 
παρόμοιου τύπου.

Η επικράτηση των περιπτώσεων με περισσό-
τερες από μία πηγές πόνου είναι άγνωστες, πα-
ρόλο που σε μια μελέτη βρέθηκε ότι δισκογε-
νής πόνος και συμπτωματικές ζυγαποφυσιακές 
αρθρώσεις συνυπήρχαν στο 3% του δείγματος 
των ασθενών με χρόνια οσφυαλγία (Schwarzer 
at al 1994a). Η επικράτηση συνδυασμού συμ-
πτωματικών ΙΛΑ και δίσκου ή συμπτωματικών 
ΙΛΑ και ζυγαποφυσιακών αρθρώσεων είναι 
άγνωστη. Από όσο γνωρίζουμε, υπάρχει μό-
νο μία αναφορά που περιέχει πληροφορίες για 
τα αποτελέσματα διαγνωστικών εγχύσεων και 
στις τρεις βασικές, εν δυνάμει, πηγές πόνου για 

την κατώτερη οσφυϊκή μοίρα (δίσκος, ζυγαπο-
φυσιακές και ιερολαγόνιες αρθρώσεις (Fortin 
et al 1994a). Αυτοί οι συγγραφείς βρήκαν ότι 
από 10 ασθενείς που αναγνωρίστηκε ότι εί-
χαν πόνο ιερολαγονίων μέσω διαγνωστικών 
εγχύσεων, οι οποίοι υποβλήθηκαν, επίσης, σε 
προκλητική δισκογραφία και εγχύσεις στις ζυ-
γαποφυσιακές αρθρώσεις, σε κανέναν δεν εί-
χε συμμετοχή στον πόνο τους ούτε ο δίσκος, 
ούτε οι ζυγαποφυσιακές.

Συμπέρασμα
Αυτή η μελέτη παρέχει τις αποδείξεις ότι οι 

προκλητικές δοκιμασίες πόνου στις ιερολαγό-
νιες αρθρώσεις, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν 
μέσα σε ένα πλαίσιο συγκεκριμένης διαδικα-
σίας κλινικής αιτιολόγησης, μπορούν να δώ-
σουν την ικανότητα στον κλινικό να κάνει δι-
αφοροδιάγνωση μεταξύ συμπτωματικών και 
ασυμπτωματικών ιερολαγονίων αρθρώσεων 
στην πλειονότητα των περιπτώσεων.
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