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Εισαγωγή
Μια δομική αιτία στην οσφυαλγία, με ή 

χωρίς ακτινοβολούμενα συμπτώματα, μπο-
ρεί να προσδιοριστεί μόνο σε μια ομάδα 
ασθενών (Spitzer et al., 1987). Στην πραγ-
ματικότητα, τα συμπτώματα πιθανώς να 
προκύπτουν από ποικίλες δομές της οσφυο-
πυελικής περιοχής (Fortin et al., 1994, Kuslich 
et al., 1991, Schwarzer et al., 1995). Συχνά 
συστήνονται επεμβατικές και δαπανηρές 
παρακλινικές εξετάσεις για να ενισχυθεί η 
διαγνωστική ακρίβεια. Εντούτοις, η συμπτω-
ματική σημασία της ανώμαλης μορφολο-
γίας που εντοπίζεται από απεικονιστικές 
εξετάσεις υψηλής τεχνολογίας, παραμένει 
ασαφής (Van Tulder et al., 1997a). Έτσι, 
στην πλειοψηφία των ασθενών που πάσχει 
από «μη ειδικής αιτιολογίας οσφυαλγία» 
προσφέρεται μεγάλη ποικιλία θεραπευτικών 
επιλογών άγνωστης αποτελεσματικότητας. 
Με εξαίρεση την εκπαίδευση και την απο-
φυγή της κατάκλισης, καμία θεραπευτική 
προσέγγιση δεν έχει αποδειχθεί ανώτερη 
στην αντιμετώπιση της οσφυαλγίας «μη 
ειδικής αιτιολογίας» μέχρι τώρα (Van Tulder 
et al.,1997β). Στις δοκιμασίες θεραπευτικής 
αποτελεσματικότητας, οι ασθενείς με «μη 
ειδικής αιτιολογίας» οσφυαλγία θεωρήθηκαν 
ως ομοιογενής ομάδα και τους προσφέρθηκε 
ή μια ή η άλλη μορφή θεραπείας (Bouter 
et al., 1998).

Πάντως, πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει 
ότι ένα σύστημα κατάταξης, βασισμένο 
στην συμπεριφορά των συμπτωμάτων των 
υποομάδων βελτιώνει τα θεραπευτικά απο-
τελέσματα (Fritz & George 2000, Long et 
al., 2004).

Μια υποομάδα μπορεί να είναι πόνος που 
προέρχεται από την ιερολαγόνια άρθρωση 
(ΙΛΑ). Όμως, η επικράτηση των προβλημά-
των της ΙΛΑ ποικίλλει αρκετά, σε εύρος, 

από 13% έως και 53% (Dreyfus et al., 1996, 
Maigne et al., 1996). Φθοροσκοπικά καθο-
δηγούμενη ενδαρθρική έγχυση ή αρθρικός 
αποκλεισμός, που θεωρείται τυπικό κριτήριο, 
δείχνει ψευδοθετικό ποσοστό που υπολο-

γίζεται μεταξύ 8%-20% (Laster et al., 2005). 
Υπάρχει, επίσης, έλλειψη εγκυρότητας κι 
αξιοπιστίας των συνήθως χρησιμοποιούμε-
νων κλινικών δοκιμασιών της ΙΛΑ (Van der 
Wurff et al., 1999, 2000). Πολλές κλινικές 
δοκιμασίες αξιολογούν τη θέση των οστι-
κών ορίων και τις κινητικές ανωμαλίες της 
ΙΛΑ, χρησιμοποιώντας την ψηλάφηση και 
παρατήρηση (Walker, 1992) και αυτές οι 
παθήσεις της ΙΛΑ ονομάζονται σύμφωνα 
με τα ευρήματα (ημιεξάρθρωση, κεφαλι-
αία ολίσθηση, ουριαία ολίσθηση, οπίσθια 
ή πρόσθια ακινητοποίηση του ανωνύμου). 

Ο Lee (2004) έχει προτείνει ένα σύνθετο 
σύστημα κατάταξης, βασισμένο σε ένα 
ολοκληρωμένο μοντέλο λειτουργίας. Οι 
τεχνικές θεραπείας που προτείνονται για 
να διορθώσουν αυτές τις «εμβιομηχανικές 

δυσλειτουργίες» περιλαμβάνουν ζώνη στα-
θεροποίησης, διαδικασίες κινητοποίησης και 
χειρισμών. Επιστρατεύονται η διάταση και 
το μασάζ, επίσης, για να διορθώσουν τη 
μυϊκή ανισορροπία, μαζί με ένα διορθωτικό 
πρόγραμμα άσκησης για να αποκατασταθεί 
η θέση της άρθρωσης, συμπεριλαμβανο-
μένης της άρθρωσης του ισχίου. Εάν οι 
τεχνικές χειρισμού αποτύχουν να επιλύσουν 
το πρόβλημα του πόνου, τότε μπορεί να 
αποδειχθεί χρήσιμη η θεραπεία εγχύσεων 
(Brukner & Khan 2001, Cibulka, 1992, 2002, 
Don Tigny, 1985, Lee, 2004, Maitland, 1986, 

Walker, 1992). 
Πάντως, δυσκολίες στην ανίχνευση της 

κίνησης των ΙΛΑ, τόσο στα συμπωματικά, 
όσο και στα ασυμπτωματικά άτομα, είναι 
πρόκληση για την κλινική σχετικότητα τέτοι-
ων ευρημάτων (Freburger & Riddle, 2001, 
Huijbregts, 2004, Laslett & Williams, 1994, Lee 
& Vleeming, 2000, Sturesson et al., 2000). 

Οι Laslett et al. (2003, 2005) εισηγούνται 
τη χρήση προκλητικών δοκιμασιών στις 
ΙΛΑ, εντός του πλαισίου του κλινικού συλ-
λογισμού της μεθόδου McKenzie, ώστε να 
διαφοροδιαγνωσθούν οι συμπτωματικές και 
μη ασυμπτωματικές ΙΛΑ. Προτείνεται ότι η 
θετική ιερολαγόνια δοκιμασία αγνοείται, όταν 
είναι παρούσα κλινική ένδειξη για δισκογενή 
πόνο. Συμπτωματική ΙΛΑ πιθανολογείται 
μόνο όταν τρεις ή περισσότερες προκλητι-
κές δοκιμασίες προκαλούν σύμφωνο πόνο. 
Η εγκυρότητα της αξιολόγησης των ΙΛΑ 
αυξάνεται αρκετά μετά τα αρνητικά αποτε-
λέσματα των δοκιμασιών της ΑΜΣΣ μέσω 
της αξιολόγησης McKenzie. Ο Huijbregts 
(2004) καταλήγει, επίσης, στο συμπέρασμα 
ότι μία περιεκτική εξέταση που αποτελείται 
από την αξιολόγηση McKenzie και μια σειρά 
προκλητικών δοκιμασιών πόνου των ΙΛΑ, 
παρέχει εξαιρετική ακρίβεια στη διάγνωση 
του ιερολαγόνιου πόνου.

Αυτή η διαγνωστική διαδικασία συμπληρώ-
νει τη φιλοσοφiα της μεθόδου Μηχανικής 
Διάγνωσης και Θεραπείας (MΔΘ) McKenzie, 
που χρησιμοποιεί τις επαναλαμβανόμενες 
κινήσεις για να αξιολογήσει και να αντι-
μετωπίσει τα μυοσκελετικά προβλήματα 
της σπονδυλικής στήλης και των άκρων 
(McKenzie & May, 2000, 2003). Η ακόλουθη 
κλινική περίπτωση είναι ένα παράδειγμα 
της κλινικής εφαρμογής των επιστημονικών 
αποδείξεων που παρέχονται από την πρό-
σφατη έρευνα και την προσέγγιση με MΔΘ 
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σε παθήσεις της ΣΣ και των άκρων.

Παρουσίαση ασθενούς
1. Ιστορικό

Ένας άνδρας 47 ετών, παρουσιάστηκε 
με κυρίαρχο, διακοπτόμενο οσφυϊκό πόνο 
δεξιά, σε μια περιοχή γύρω από την οπί-
σθια άνω λαγόνια άκανθα, ακτινοβολώντας 
στο δεξιό γλουτό και προσθίως στο μηρό 
(εικόνα 1). 

Δεν σταμάτησε ποτέ εντελώς, μετά από 
μια πτώση επάνω στους γλουτούς του, 
που έγινε 2 1/2 χρόνια πριν. Λειτουργικά, ο 
πόνος παρεμπόδιζε, κυρίως, το περπάτημα 
και ιδιαίτερα στην ανηφόρα. Η πρηνής και 
καθιστή θέση τον ανακούφιζαν, αν και η 
έγερση από την καθιστή θέση ήταν επώ-
δυνη. Η γενική κατάσταση της υγείας του 
δεν ήταν καλή. Υπέφερε από ημικρανίες 
τακτικά και από στηθάγχη μετά από άσκηση. 
Σχετικοί ψυχοκοινωνικοί παράγοντες (Kendall 
et al.,1997) περιελάμβαναν μικρή κοινωνική 
υπστήριξη (ο ασθενής ζούσε μόνος του σε 
ένα μικρό υπόγειο διαμέρισμα), χαμηλό 
βιοτικό και μορφωτικό επίπεδο. Επιπλέον, 
ο ασθενής ήταν εκτός εργασίας, λόγω της 
χρονιότητας των ημικρανιών του.

Οι ακτινογραφίες στην οσφύ, αποκάλυψαν 
πρόωρο εκφυλισμό των Θ12-Ο3 επιπέδων. 
Όταν ήταν απαραίτητο, χρησιμοποιούσε 
απλά αναλγητικά για να ελέγξει τον πόνο 
στην μέση.

2. Φυσική εξέταση
Ο ασθενής αξιολογήθηκε με την προσέγ-

γιση Μηχανικής Διάγνωσης και Θεραπείας 
(ΜΔΘ). Η βασική γραμμή στην αξιολόγη-
ση της κίνησης της κάμψης από την όρθια 
στάση, δεν παρουσίασε απώλεια, αλλά 
αναπαρήγαγε οσφυαλγία δεξιά κατά τη δι-
άρκεια της κίνησης. Υπήρξε μέτρια απώλεια 
έκτασης με αναπαραγωγή οσφυαλγίας δεξιά. 
Η πλάγια ολίσθηση και στις δύο πλευρές 
παρήγαγε, επίσης, δεξιά οσφυαλγία, αλλά 
χωρίς απώλεια κίνησης. Η δοκιμασία των 
επαναλαμβανόμενων κινήσεων, στοιχείο 
κλειδί στη ΜΔΘ, στη στάση και την κατά-
κλιση, δεν κατάφερε να προσδιορίσει με 
σαφήνεια μία προτίμηση κινητικής κατεύ-
θυνσης (McKenzie & May, 2000, 2003). Η 
κάμψη, η έκταση κι οι πλάγιες κινήσεις, όλες 
παρήγαγαν οσφυϊκό πόνο ή / και πόνο στο 
μηρό, ως ένα ορισμένο βαθμό. Ένα βασικό 
εύρημα ήταν, ότι η κάμψη στην καθιστή 
θέση καταργούσε, με συνέπεια τον πόνο 
στον μηρό, αν και δεν υπήρξε καμία αλλα-
γή στις δοκιμασίες της βασικής γραμμής. 
Αντιθέτως, το ευθυτενές κάθισμα παρήγαγε 
τα συμπτώματα. Η νευρολογική εξέταση 
ήταν φυσιολογική και δεν υπήρξε σημείο 
τάσης νευρικού ιστού. Είναι γνωστό ότι η 
οσφυϊκή σπονδυλική στήλη, οι αρθρώσεις 
της πυελικής ζώνης και ιδιαίτερα οι ΙΛΑ και 
οι αρθρώσεις του ισχίου, μπορούν να προ-

καλέσουν αναφερόμενο πόνο στη θέση που 
περιγραφόταν από τον ασθενή. Ο έλεγχος 
αυτών των αρθρώσεων κρίθηκε περιττός την 
ίδια ημέρα, με σκοπό την αποφυγή ψευδο-
θετικών αντιδράσεων από τις αρθρώσεις, 
μέχρι να εξεταστεί λεπτομερώς η οσφυϊκή 
σπονδυλική στήλη (Laslett, 1997).

Η παθητική κίνηση και η ψηλάφηση δεν 
είναι συχνά χρησιμοποιούμενη διαδικασία 
στο σύστημα ΜΔΘ. Η αξία αυτών των δια-
δικασιών, που εφαρμόζονται στην οσφυϊκή 
σπονδυλική στήλη δεν έχει αποδειχθεί και 
υπάρχει έλλειψη αξιοπιστίας (Van Trijffel 
et al., 2005). 

Επομένως, κρίθηκε ότι η προσθήκη αυτών 
των εξετάσεων στην αρχική εξέταση της 
οσφυϊκής μοίρας, δεν προσφέρει τίποτε 
παραπάνω από ό,τι έχουμε πάρει από την 
συμπωματική αντίδραση στη φόρτιση τε-
λικής τροχιάς.

3. Θεραπεία
Στο συμπέρασμα της φυσικής εξέτασης της 

οσφυϊκής ΣΣ, λόγω της αναποτελεσματικής 
φύσης των αντιδράσεων, κρίθηκε απαραί-
τητο να ελεγχθεί ο ασθενής περαιτέρω, πα-
ρακολουθώντας την επίδραση μιας κίνησης 
κάθε φορά σε μία προσπάθεια να ληφθούν 
περισσότερες πληροφορίες. 

Οι McKenzie και Μay (2003) συνιστούν 
τον αποκλεισμό της οσφυϊκής μοίρας με 
μία δοκιμασία της άσκησης άνω των 24-48 
ωρών, πριν γίνει έλεγχος σε άλλες αρθρώ-
σεις. Συστήθηκε επαναλαμβανόμενη κάμψη 
στην καθιστή θέση, καθώς αυτή ήταν η 
μόνη κίνηση που μείωνε τα απόμακρα συ-
μπτώματα. Στον ασθενή δόθηκαν οδηγίες 
να εκτελεί αυτή την κίνηση κάθε 2 ώρες, 
με δέκα επαναλήψεις, για τις επόμενες 2 
ημέρες. Δόθηκαν οι κατάλληλες προειδο-
ποιήσεις όσον αφορά στην επιδείνωση ή 
στα σημάδια περιφερειοποίησης των συ-
μπτωμάτων στο πόδι. 

Η καμπτική φόρτιση έχει αποδειχθεί ότι 
προκαλεί οπίσθια μετατόπιση του πυρήνα 
και μπορεί, επομένως, να έχει ένα ρόλο 
στην παραμόρφωση ή βλάβη του ινώδους 
δακτυλίου οπισθιοπλάγια (Edmonston et al., 
2000, Fennell et al., 1996, Moore et al.,1996). 
Όμως, η κάμψη μπορεί, επίσης, να παράγει 
επικέντρωση. Αν και λιγότερο συχνά, ένα 
μικρό ποσοστό ασθενών με οσφυαλγία, 
επικεντρώνει με την κάμψη (Donelson et 
al., 1991). Συνεπώς, σε περίπτωση δισκικής 
βλάβης, αυτή η διαδικασία παράγει αλλαγές 
στη συμπτωματική ή / και μηχανική παρου-
σίαση (McKenzie & May, 2003).

4. Δεύτερη επίσκεψη
Ο ασθενής επέδειξε συμμόρφωση στο 

πρόγραμμα της άσκησης, αλλά επέστρε-
ψε χωρίς αλλαγή στη συμπεριφορά των 
συμπτωμάτων. Η επαναξιολόγηση του εύ-
ρους της κίνησης, στη όρθια στάση, δεν 
παρουσίασε καμία αλλαγή. Δεδομένου ότι 
δεν υπήρξε καμία αλλαγή, δηλαδή κανένα 
στοιχείο περιφερειοποίησης, επικέντρω-
σης, μόνιμης μείωσης ή κατάργησης των 
συμπτωμάτων, κρίθηκε κατάλληλο να εξε-
ταστούν οι άλλες αρθρώσεις. Η αξιολόγηση 
του εύρους της κίνησης των ισχίων, ήταν 
φυσιολογική. Στην συνέχεια, εκτελέστηκαν 
δοκιμασίες στις ιερολαγόνιες αρθρώσεις. 
Κατ’ αρχάς, χρησιμοποιήθηκε ένας ιμάντας, 
ως ιερολαγόνια ζώνη, για να σταθεροποιήσει 
τη λεκάνη, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 
της κάμψης και της έκτασης από την όρθια 
στάση. Αυτό μείωσε σημαντικά τον πόνο 
που προκαλούταν με τις δύο αυτές κινή-
σεις. Κατόπιν, εκτελέστηκαν προκλητικές 
δοκιμασίες πόνου. Συνιστάται να εκτελού-
νται πολλαπλές προκλητικές δοκιμασίες και 
τρεις να είναι θετικές, για να ενοχοποιηθούν 
οι ιερολαγόνιες (Laslett & Williams, 1994, 
McKenzie & May, 2003). Από τις συνιστώ-

μενες δοκιμασίες που εκτελέστηκαν, η δο-
κιμασία Gaenslen, η απόσπαση, η μηριαία 
ώση και η ιερή ώση ήταν θετικές.

Για να ολοκληρωθεί η μηχανική δοκιμασία 
των ιερολαγονίων εκτιμήθηκαν επαναλαμβα-
νόμενες κινήσεις τελικής τροχιάς, κατά την 
πρόσθια και οπίσθια στροφή της λεκάνης, 
οι οποίες εκτελέσθηκαν ενεργητικά από τον 
ασθενή (εικόνες 2, 3). 

Έγινε εμφανές ότι η επαναλαμβανόμενη 
πρόσθια στροφή μείωσε και κατήργησε 
τον πόνο στο μηρό, με βελτίωση και στη 
βασική γραμμή των συμπτωμάτων, στην 
όρθια στάση. Έγινε μια προσωρινή διάγνωση 
διαταραχής των ιερολαγονίων κι ο ασθενής 
καθοδηγήθηκε να πραγματοποιεί την άσκηση 
πρόσθιας στροφής επαναλαμβανόμενα με 
10 επαναλήψεις κάθε 2 ή 3 ώρες κι επι-
στροφή για επανεξέταση στην κλινική, σε 
4 ημέρες. Σε αυτήν την άσκηση ο ασθενής 
γονατίζει, με το γόνατο της συμπτωματικής 
πλευράς στο πάτωμα. Ο ασθενής κινείται 
πρόσθια, εκτελώντας έκταση στο ισχίο, 
επιφέροντας έτσι μια πρόσθια στροφή στο 
ιερό αυτής της πλευράς (εικόνα 3).

5. Τρίτη επίσκεψη
Ο ασθενής επέστρεψε, αναφέροντας με-

ρική συμμόρφωση με την άσκηση. Δεν είχε 
αισθανθεί κανένα πόνο στο μηρό, μετά 
την αναχώρησή του από την κλινική στην 
τελευταία επίσκεψη, αλλά ακόμα είχε πόνο 
στη δεξιά οσφυϊκή περιοχή. Εξέθεσε επίσης 
μεγαλύτερη ικανότητα να περπατάει σε 
ανηφόρα με αύξηση του μήκους διασκε-
λισμού. Στην επανεκτίμηση της βασικής 
γραμμής στην όρθια στάση, ήταν καλύτερα 
και ιδιαίτερα η έκταση ήταν χωρίς πόνο. Η 
πρόσθια στροφή επανελέγχθηκε και με την 
προσθήκη της υπερπίεσης του ασθενούς, 
ο πόνος στην δεξιά οσφυϊκή περιοχή κα-
ταργήθηκε.

Δόθηκε οδηγία στον ασθενή να συνεχίσει 
την ίδια άσκηση και αν ήταν δυνατόν να 
προσθέτει υπερπίεση. Το χέρι τοποθετείται 
επί της οπίσθιας άνω λαγόνιας άκανθας, για 
να δίνει πρόσθετη πίεση κατά την κίνηση 
(εικόνα 4).

6. Τέταρτη - έβδομη επίσκεψη
Ο ασθενής αξιολογήθηκε τακτικά, κατά 

τις επόμενες 4 εβδομάδες. Υπήρξαν μία - 
δύο αναλαμπές πόνου στην οσφύ, αλλά 
καταργήθηκαν εύκολα με επανάληψη των 
ασκήσεων από τον ασθενή. Διαπιστώθηκε 
ότι οι προκλητικές δοκιμασίες των ιερολα-
γονίων, που εκτελέστηκαν στη δεύτερη 
επίσκεψη, έγιναν αρνητικές, καθώς ο χρόνος 
περνούσε κι οι καθημερινές δραστηριότητες 
ήταν χωρίς πόνο. 

Του δόθηκε οδηγία να συνεχίσει τις ασκή-
σεις 2 φορές την ημέρα για πρόληψη, ή 
συχνότερα εάν ήταν απαραίτητο. 

Με την πλήρη αυτοδιαχείριση του προ-
βλήματός του, αισθάνθηκε σίγουρος να 
φύγει.

Σχόλιο
Η μέθοδος ΜΔΘ δίνει έμφαση στη χρήση 

στρατηγικών φόρτισης, με δυνάμεις που 
παράγονται από τον ασθενή, για την αξιολό-
γηση και αντιμετώπιση των μυοσκελετικών 
προβλημάτων. Η δοκιμασία των επαναλαμ-
βανόμενων κινήσεων είναι ένα βασικό της 
στοιχείο και χρησιμοποιείται για να βοηθήσει 
τον εκπαιδευμένο κλινικό να αναγνωρίσει 
και να κατατάξει σε υποομάδες τη μηχανική 
παρουσίαση των αρθρώσεων της ΣΣ και των 
περιφερειακών αρθρώσεων. Ως διαταραχή, 
ορίζεται η αλλαγή της φυσιολογικής θέσης 
ανάπαυσης των αρθρικών επιφανειών που 
έχουν επηρεασθεί. Στο σύνδρομο διατα-
ραχής εφαρμόζονται επαναλαμβανόμενα 
δυνάμεις ανάταξης, για να επανατοποθετή-

σουν το μετατοπισμένο ιστό και στρατηγικές 
φόρτισης εφαρμόζονται για να μειώσουν, 
να καταργήσουν ή να επικεντρώσουν τα 
συμπτώματα. Αντίθετες στρατηγικές φόρ-
τισης μπορεί να παράγουν, επιδεινώσουν 
ή περιφερειοποιήσουν τα συμπτώματα. 
Παρατηρούνται γρήγορες και μόνιμες αλ-
λαγές στη ένταση και τη θέση του πόνου. 
Ο όρος «προτίμηση κινητικής κατεύθυνσης» 
χρησιμοποιείται για να περιγράψει την τάση 
του μηχανικού πόνου να μειώνεται προς μια 
κατεύθυνση και να επιδεινώνεται προς την 
αντίθετη (McKenzie & May, 2003). 

Το εννοιολογικό μοντέλο της διαταρα-
χής που προτείνεται από τους McKenzie & 
May (2000, 2003) περιλαμβάνει την εσω-
τερική μετατόπιση των αρθρικών ιστών, 
η οποία προκαλεί πόνο και εξασθένιση. 
Στη σπονδυλική στήλη αυτό το μοντέλο 
αναφέρεται στο μεσοσπονδύλιο δίσκο. 
Στις περιφερειακές αρθρώσεις, θεωρείται 
ότι ενδοαρθρικά στοιχεία, όπως μηνίσκοι, 
υμενικές πτυχές και λιπώδη σώματα, με-
τατοπίζονται και μπορεί να εμποδίσουν τη 
φυσιολογική κίνηση και να προκαλέσουν 
ανώμαλες πιέσεις στον περιαρθρικό ιστό, 
με αποτέλεσμα τον πόνο και την εξασθένιση 
(Duparc et al., 2002, Hollander & Lidtke Lai, 
1998, Jerosch & Schroder, 1996, Lahm et 
al.,1998). Σε αντίθεση με τις περισσότερες 
άλλες υμενικές (synovial) αρθρώσεις, καμία 
τέτοια δομή δεν περιγράφεται στην ιερο-
λαγόνια άρθρωση. Εάν αυτό σημαίνει ότι 
η ΙΛΑ στερείται πραγματικά οποιωνδήποτε 
ενδοαρθρικών στοιχείων ή αν αυτές ήταν 
άσχετες με τους στόχους των μελετών, 
παραμένει ασαφές. 

Κάποιοι συγγραφείς περιγράφουν την πα-
ρουσία αρθρικών θραυσμάτων, σε πτώμα-
τα μεγαλύτερα των 40 ετών (Macdonald 
& Hunt,1952, Bowen & Cassidy, 1981). Ο 
Cyriax (1982), σημειώνει ότι είναι δυνατόν, 
για σχεδόν οποιαδήποτε άρθρωση, να α-
ναπτυχθούν χαλαρά σωματίδια, τα οποία 
μπορεί να προκαλέσουν επώδυνο κλείδωμα 
ή μείωση της κίνησης. Αν τέτοια σωματίδια 
είναι παρόντα, είναι λογικό να συναχθεί το 
συμπέρασμα ότι θα μπορούσαν να παγιδευ-
τούν και, ως εκ τούτου, ανταποκρινόμενα 
στην επαναλαμβανόμενη κίνηση, να μειωθεί 
η μετατόπιση.

Ακόμη, η επίδραση της επαναλαμβανόμε-
νης φόρτισης τελικής τροχιάς, μπορεί συχνά 
να καθορίσει τη δυνατότητα ενός ασθενή να 
ανταποκριθεί στη μηχανική θεραπεία. Μόλις 
επιτευχθεί μια θετική αντίδραση, ο ασθενής 
μπορεί καταλλήλως και με ασφάλεια να 
εφαρμόσει την κίνηση σε τακτική βάση. Σε 
αυτή την περίπτωση, η επαναλαμβανόμενη 
κινητική δοκιμασία των ΙΛΑ, επέφερε μείωση 
κι εντοπισμό του πόνου (McKenzie & May, 
2000) με την επαναλαμβανόμενη πρόσθια 
στροφή, καθώς επίσης και βελτίωση των 
μετρήσεων της βασικής γραμμής. Η επα-
ναλαμβανόμενη οπίσθια στροφή δεν είχε 
καμία επίδραση, εκτός μόνο να εντοπίζει 
ή να περιφερειοποιεί τον πόνο. Δεν είναι 
πάντα δυνατό να επιβεβαιωθεί η προτίμηση 
κινητικής κατεύθυνσης μιας διαταραχής, 
σύμφωνα με τα συμπτώματα, αν και είναι 
συχνά δυνατό. Η γρήγορη αλλαγή σε μία 
ή περισσότερες από τις βασικές μετρήσεις, 
δείχνει τη διαταραχή ως μία προσωρινή 
διάγνωση. Η διάγνωση επιβεβαιώθηκε στις 
επόμενες επισκέψεις, καθώς ο ασθενής 
βελτιωνόταν και ήταν χωρίς συμπτώματα. 

Σε αυτήν την περίπτωση, δεν υπήρξε καμία 
σαφής ένδειξη επικέντρωσης ή περιφε-
ρειοποίησης των συμπτωμάτων, ως αντί-
δραση στις επαναλαμβανόμενες κινήσεις 
της Ο.Μ.Σ.Σ., η οποία ξεκαθάρισε με την 
εφαρμογή της δοκιμασίας για μια περίοδο 
άνω των 48 ωρών. 

Ενώ εξεταζόταν η οσφυϊκή μοίρα κατά 
αυτόν τον τρόπο, συστήθηκε να μην εισα-

Εικόνα 1. Σωματικό διάγραμμα που απεικονίζει 
την παρουσίαση του πόνου.
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χθούν προκλητικές δοκιμασίες πόνου των 
ιερολαγονίων, δεδομένου ότι αυτές μπορεί 
να παράγουν ψευδοθετικές αντιδράσεις σε 
ανθρώπους χωρίς επιβεβαιωμένη παθο-
λογία ιερολαγονίων (Laslett, 1997). Είναι 
ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι οι Werneke 
& Hart (2003) κατέδειξαν ότι ένα ποσοστό 
ασθενών που δεν εκδηλώνουν επικέντρωση 
στην αρχική επίσκεψή τους, μπορεί να εμ-
φανίσουν στις επόμενες επισκέψεις. Αυτός 
είναι ένας παραπάνω σημαντικός λόγος, να 
εξεταστεί η οσφυϊκή μοίρα μόνη, ώστε να 
μη χαθεί αυτό το σημαντικό προγνωστικό 
εύρημα.

Η απουσία επικέντρωσης / περιφερειοποί-
ησης καθιστά την παθολογία της διαταραχής 
ενός μεσοσπονδύλιου δίσκου απίθανη και 
βελτιώνει την εγκυρότητα των δοκιμασιών 
των ΙΛΑ (Donelson et al., 1997, Laslett et al., 
2003, Young et al., 2003). Άλλοι κλινικοί 
συνδυασμοί που πρέπει να ληφθούν υπόψη, 
είναι ότι οι ασθενείς που έχουν ιερολαγόνιο 
πόνο στο επίπεδο Ο5 ή πάνω από αυτό, 
είναι σπάνιοι, και ότι η παρουσία κεντρικού 
πόνου τείνει να αποκλείσει τις ιερολαγόνιες, 
ως πηγή παραγωγής πόνου (Young et al., 
2003). Εφόσον όλα τα προαναφερθέντα 
κριτήρια ικανοποιήθηκαν, η δυνατότητα μίας 
συμπτωματικής ιερολαγόνιας ήταν πιθανή 
σε αυτή την περίπτωση. 

Εάν ένα πρόβλημα στην ιερολαγόνια δεν 
είναι μηχανικό, μπορεί να είναι φλεγμονώ-
δες ή στις γυναίκες, μπορεί να καταταχθεί 
ως οπίσθιος πυελικός πόνος (Ostgaard et 
al.,1994). Τα στοιχεία, για να υποστηριχθεί 
μία φλεγμονώδης κατάσταση, ήταν σε αυτή 
την περίπτωση ελάχιστα κι επομένως, οι 
επαναλαμβανόμενες κινήσεις της ιερολα-
γονίου φάνηκαν κατάλληλες. 

Επιπλέον, η αρχική αξιολόγηση αποκάλυψε 
σαφώς σοβαρές ενδείξεις χρονιότητας. 
Ο ασθενής έπασχε από μια μακροχρόνια 
κατάσταση, με σημαντικούς λειτουργικούς 
περιορισμούς. Είχε μικρή κοινωνική υποστή-
ριξη, χαμηλό βιοτικό και μορφωτικό επίπεδο 
και ήταν εκτός εργασίας, λόγω επαναλαμ-
βανόμενων ημικρανιών για πολλά χρόνια. 
Η τρέχουσα βιβλιογραφία υποστηρίζει την 
προσέγγιση γνωστικής συμπεριφοράς στη 
χρόνια ασφυαλγία, όταν υπάρχουν κίτρινες 
σημαίες (Linton & Ryberg, 2001, Ostelo et 
al., 2005). 

Πάντως, η παρούσα περίπτωση καταδει-
κνύει ότι μία καλά δομημένη μηχανική προ-

σέγγιση αξιολόγησης και θεραπείας, μπορεί 
να εκτελεστεί ακόμα και υπό την παρουσία 
ψυχοκοινωνικών παραγόντων. Η ΜΔΘ μπορεί 
να είναι, εν γένει, ένα χρήσιμο εργαλείο για 
τον κλινικό. Εκτός από την εγκυρότητα και 
την αξιοπιστία της (Kilpikoski et al., 2002, 
Rasmjou et al., 2000), αυτή η μέθοδος έχει 
ως κέντρο τον ασθενή και χρησιμοποιεί, 
στις περισσότερες περιπτώσεις, χαμηλής 
τεχνολογίας διαδικασίες αυτοθεραπείας. 

Συμπέρασμα
Αυτή η δημοσίευση καταδεικνύει μια δομη-

μένη και περιεκτική προσέγγιση αξιολόγησης 
και θεραπείας. Είναι σύμφωνη με τις αρχές 
της ΜΔΘ, καθώς και με εργασίες άλλων 
συγγραφέων πάνω στην αξιοπιστία και εγκυ-
ρότητα της αξιολόγησης των ΙΛΑ. Η έννοια 
της αξιολόγησης και της θεραπείας των 
περιφερειακών αρθρώσεων που βασίζεται 
στη μέθοδο ΜΔΘ είναι σχετικά νέα. Μέχρι 
τώρα, καμία έρευνα δεν έχει δημοσιευθεί ως 
προς την επικράτηση των τριών συνδρόμων 
στάσης, δυσλειτουργίας και διαταραχής, στα 
άκρα, εν δυνάμει αιτίες παραγωγής πόνου 
ή στην αποτελεσματικότητα οποιωνδήποτε 
προτεινόμενων επεμβάσεων για αυτή την 
ομάδα ασθενών. Φαίνεται ωστόσο, ότι η 
αναγνώριση του φαινόμενου της επικέ-
ντρωσης και η συμπτωματική αντίδραση 
στις επαναλαμβανόμενες κινήσεις τελικής 
τροχιάς, μπορεί να είναι κλινικά σημαντική 
και να βοηθήσει στον προσδιορισμό των 
δομών που έχουν επηρεασθεί.

Τα συμπεράσματα απ’ όλους τους τύπους 
μελετών για τις ΙΛΑ, προτείνουν τη χρήση 
προκλητικών δοκιμασιών πόνου και μία θε-
ραπευτική προσέγγιση που δίνει έμφαση στη 
συμμετοχή των ασθενών για την αντιμετώ-
πιση του προβλήματός τους (Walker 1992). 
Η προσέγγιση ΜΔΘ και η κλινική αιτιολόγηση 
εμφανίζονται ιδανικές για αυτό. Τα ευρή-
ματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων δεν 
πρέπει να σταματήσουν τον κλινικό από μια 
καλά δομημένη μηχανική αξιολόγηση. Εάν 
τα συμπεράσματα από την αρχική εξέταση 
είναι αναποτελεσματικά, η αντίδραση των 
συμπτωμάτων σε στρατηγικές φόρτισης 
πρέπει να αξιολογηθεί κατά τη διάρκεια 
των επόμενων ημερών.
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