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ΠΕρίΛΗΨΗ
Σχεδιασμός μελέτης: Προοπτική, συ-

γκριτική μελέτη ομάδων ασθενών.
Αντικείμενο: Να ερευνηθεί η προγνωστική 

αξία του φαινομένου της επικέντρωσης σε 
ασθενείς με υποξεία ισχιαλγία και αναφε-
ρόμενα συμπτώματα.

Περίληψη δεδομένων: Προηγούμενες 
μελέτες έχουν δείξει ότι η επικέντρωση εμ-
φανίζεται, συνήθως, σε πληθυσμό με μη 
ειδικής αιτιολογίας οσφυαλγία, και η εμφά-
νισή της συνδέεται με μια καλή πρόγνωση. 
Το φαινόμενο δεν έχει αξιολογηθεί ποτέ σε 
πληθυσμό με ισχιαλγία και αναφερόμενα 
συμπτώματα.

μέθοδος:  Το δείγμα ήταν 104 διαδο-
χικοί ασθενείς που παραπέμφθηκαν για 
διερεύνηση πιθανής δισκοκήλης. Από αυ-
τούς τους ασθενείς, 60 μπήκαν στη μελέτη 
και υποβλήθηκαν σε μια τυποποιημένη 
μηχανική αξιολόγηση, χρησιμοποιώντας 
τις επαναλαμβανόμενες κινήσεις τελικού 
εύρους, ενώ ο έλεγχος της αντίδρασης των 
συμπτωμάτων αποκάλυψε 2 ομάδες, την 
ομάδα επικέντρωσης (ΟΕ) και την ομάδα 
μη επικέντρωσης (ΜΕ). Όλοι οι ασθενείς 
αντιμετωπίσθηκαν με τον ίδιο τρόπο και 
παρακολουθήθηκαν για ένα έτος. Εάν οι 
ασθενείς δεν παρουσίαζαν βελτίωση, εξετά-
στηκε η περίπτωση χειρουργικής επέμβασης. 
Οι εκβάσεις περιέλαβαν οσφυαλγία και 
πόνο στο πόδι, ανικανότητα, το γενικότερο 
προφίλ της υγείας τους, και τη χειρουργική 
έκβαση.

Αποτελέσματα: Υπήρξαν 25 ασθενείς που 
κατατάχθηκαν στην ομάδα επικέντρωσης 
(ΟΕ), 35 στην ομάδα μη επικέντρωσης (ΜΕ), 
και άλλα χαρακτηριστικά της βασικής γραμ-
μής συμπτωμάτων ήταν παρόμοια μεταξύ 
των ομάδων. Σε 1, 2, και 3 μήνες, η ομάδα 
ΟΕ είχε σημαντικά καλύτερες εκβάσεις από 
την ομάδα ΜΕ. Σε 2 μήνες, η ΟΕ είχε πε-
ρισσότερες βελτιώσεις στον πόνο στο πόδι 
(P=0.007), την ανικανότητα (P=<0.001) και 
το γενικό προφίλ υγείας (P=0.001). Μετά 
από 1 έτος, η ανικανότητα ήταν λιγότερη 
στην ΟΕ (Ρ=0.029). Στην ΟΕ, 3 ασθενείς 
υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση, 
στην ομάδα ΜΕ 16 (P=0.01). Η αναλογία 
πιθανοτήτων για χειρουργική επέμβαση 
στην ομάδα ΜΕ ήταν 6.2.

 Συμπέρασμα: Οι ασθενείς με ισχιαλγία 
και πιθανή δισκοκήλη, που έχουν αντίδραση 
επικέντρωσης σε μια μηχανική αξιολόγηση, 
θα έχουν σημαντικά καλύτερες εκβάσεις. Οι 
ασθενείς που δεν έχουν επικέντρωση θα 
είναι 6 φορές περισσότερο υποψήφιοι να 
υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση.

ΕίΣΑΓΩΓΗ 
Το Φαινόμενο Επικέντρωσης είναι η δι-

αδικασία κατά την οποία, πόνος που α-
κτινοβολείται από τη σπονδυλική στήλη 
καταργείται, ως αντίδραση στις θεραπευτικές 
θέσεις ή κινήσεις1. Αυτό συμβαίνει σε από-
μακρα συμπτώματα, πρώτα, και έπειτα σε 
κεντρικά συμπτώματα, και περιλαμβάνει τη 

μείωση και την κατάργηση του σπονδυλικού 
πόνου. Το Φαινόμενο της Επικέντρωσης ανα-
γνωρίστηκε, αρχικά, από τον R. McKenzie, 
στη δεκαετία του ‘50 και περιγράφηκε, στη 
συνέχεια, από τη βιβλιογραφία2.

Το φαινόμενο της επικέντρωσης έχει α-
ποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερης έρευνας, 
και η βιβλιογραφία για αυτό το θέμα έχει, 
προσφάτως, ανασκοπηθεί συστηματικά2. 
Δεκατέσσερις μελέτες προσδιορίστηκαν για 
αυτή την αναθεώρηση3-16, και μια ακόμη 
μελέτη δημοσιεύτηκε, στη συνέχεια17. Το 
γενικό ποσοστό επικράτησης πλήρους ή 
μερικής επικέντρωσης, σε περισσότερους 
από 1000 ασθενείς, ήταν 70% σε υποξεία και 
52% στη χρόνια οσφυαλγία2. Η επικέντρωση 
επισημάνθηκε αξιόπιστα στη διάρκεια της 
αξιολόγησης. οι τιμές kappa ήταν 0.5110, 
0.92, και 1.013, 0.82, 0.76 για τους πτυχι-
ούχους θεράποντες και σπουδαστές8, και 
0.716. Συνεπώς, η επικέντρωση συνδέθηκε 
με μια σειρά καλών εκβάσεων4,9,11-14 ενώ 
αντιθέτως, η αποτυχία επίτευξης επικέντρω-
σης συνδέθηκε με φτωχές εκβάσεις14. Άρα, 
η επικέντρωση μπορεί να είναι συμπτω-
ματική αντίδραση, που είναι χρήσιμο να 
προκαλείται κατά τη διάρκεια της φυσικής 
εξέτασης, επειδή μπορεί να υποδείξει και 
τις στρατηγικές θεραπείας και τους δείκτες 
πρόγνωσης.

Προηγούμενες μελέτες, οι οποίες ερευνούν 
την επικέντρωση, έχουν χρησιμοποιήσει 
ένα μίγμα ασθενών με σπονδυλικά και 
αναφερόμενα συμπτώματα. Ασθενείς με 
συμπτώματα που αναφέρονται κάτω από το 
γόνατο, αποτελούν το ήμισυ4,11, ή περίπου 
το 30%-40%12, ή το 20% ή λιγότερο του 
πληθυσμού των μελετών3,5,7. Καμία μελέτη 
δεν έχει εξετάσει συγκεκριμένα την επικέ-
ντρωση σε ασθενείς με ισχιαλγία και αναφε-
ρόμενα συμπτώματα. Ο Lisi18 παρουσίασε 
3 περιπτωσιολογικές μελέτες ασθενών με 
οσφυαλγία, σημεία και συμπτώματα ισχιαλ-
γίας. Από αυτούς, 2 είχαν επικέντρωση και 
ανταποκρίθηκαν στη συντηρητική θεραπεία. 
ένας ασθενής δεν εμφάνισε επικέντρωση και 
αυτός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβα-
ση, μετά από αποτυχία της συντηρητικής 
θεραπείας. Καθόσον οι συγγραφείς αυτής 
της μελέτης γνωρίζουν, καμία δημοσιευμένη 
μελέτη δεν έχει εξετάσει το φαινόμενο της 
επικέντρωσης σε ομάδα ασθενών, με εξ 
ολοκλήρου αναφερόμενο πόνο στο πόδι, 
συμπεριλαμβανομένης της ισχιαλγίας.

Οι ασθενείς με οσφυαλγία και συνωδά 
συμπτώματα στο πόδι ή ισχιαλγία, έχουν 
μια ανεπαρκέστερη πρόγνωση και έχουν 
περισσότερη ανικανότητα από εκείνους με 
οσφυαλγία μόνο19-32. Πολλοί ασθενείς οι 
οποίοι παρουσιάζονται με σημεία και συ-
μπτώματα ισχιαλγίας, θα ανταποκριθούν 
στη συντηρητική θεραπεία. Εντούτοις, για 
μερικούς, ειδικά με σοβαρότερα συμπτώ-
ματα, η χειρουργική επέμβαση θα παράσχει 
γρηγορότερα πρόωρη ανακούφιση των συ-
μπτωμάτων33,34. Η ανασκόπηση Cochrane, 
για τη χειρουργική επέμβαση στην οσφυϊκή 

δισκική πρόπτωση, κατέληξε στο συμπέρα-
σμα ότι υπήρξαν ισχυρά στοιχεία για την 
αποτελεσματικότητα της δισκεκτομής σε 
ασθενείς με ισχιαλγία, εφόσον επιλέχτηκαν 
προσεκτικά και η συντηρητική θεραπεία είχε 
αποτύχει35. Η πρόωρη αναγνώριση των 
ασθενών που θα ανταποκριθούν καλύτερα 
σε συντηρητικές ή χειρουργικές στρατηγικές 
θεραπείας είναι επομένως επιθυμητή.

Δυστυχώς, κανένα τμήμα της φυσικής ε-
ξέτασης, που χρησιμοποιείται για να προσ-
διορίσει μία κήλη δίσκου, δεν έχει υψηλή 
διαγνωστική ακρίβεια, όταν χρησιμοποιείται 
για να προσδιορίσει την κατάλληλη θερα-
πεία36-39. Η ανύψωση τεταμένου σκέλους 
είχε υψηλή ευαισθησία (εύρος 1.0-0.88) 
αλλά χαμηλή ειδικότητα (εύρος 0.44-0.11), 
η σταυρωτή ανύψωση τεταμένου σκέλους 
είχε χαμηλή ευαισθησία (εύρος 0.44-0.23) 
αλλά υψηλή ειδικότητα (εύρος 0.95-0.86) 
και η ευαισθησία άλλων νευρολογικών 
σημείων (αντανακλαστικά, πάρεση, και ε-
ξασθενισμένη ευαισθησία) ποικίλλουν από 
0.82-0.04 ενώ η ειδικότητα κυμάνθηκε από 
0.96-0.5236. Δεν έχει φανεί δυνατότητα 
οποιασδήποτε από αυτές τις δοκιμασίες να 
καθορίσει εάν η συντηρητική ή χειρουργική 
θεραπεία είναι κατάλληλη40,41. Έτσι, για τη 
λήψη των θεραπευτικών αποφάσεων, όπως 
εάν θα συστηθεί χειρουργική επέμβαση, οι 
επικυρωτικές δοκιμασίες είναι αναγκαίες, 
για να επιλεγεί το κατάλληλο θεραπευτικό 
μονοπάτι. Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν 
να αξιολογήσει την προγνωστική σημασία 
του φαινομένου επικέντρωσης σε ασθενείς 

με υποξεία ισχιαλγία, χρησιμοποιώντας 
ένα σχεδιασμό προοπτικής μελέτης, που 
αξιολογεί ειδικά την προγνωστική αξία του 
ΦΕ, το οποίο θα καθορίσει αν απαιτείται 
χειρουργική ή συντηρητική θεραπεία.

μέθοδοι
Θέματα: Μία προοπτική μελέτη ομάδας 

ασθενών με οσφυαλγία και πόνο στο πόδι 
πραγματοποιήθηκε στο ρευματολογικό τμή-
μα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του 
Άαρχους, στη Δανία. Διαδοχικοί ασθενείς, 
οι οποίοι πληρούσαν τα κριτήρια συνυπο-
λογισμού ή αποκλεισμού, κατά τις ημέρες 
που ο θεράπων ήταν στο τμήμα, εισήχθη-
σαν στη μελέτη. Το δείγμα αποτελείτο από 
ασθενείς οι οποίοι παραπέμφθηκαν από 
την πρωτοβάθμια περίθαλψη, με σκοπό να 
γίνει έρευνα για πιθανή δισκοκήλη, μεταξύ 
Ιανουαρίου 1998 και Αυγούστου 1998. 
Τα κριτήρια συνυπολογισμού βασίστηκαν 
σε αδιάκοπα αναφερόμενα συμπτώματα, σε 
ασθενείς ηλικίας μεταξύ 18 και 60 ετών. Τα 
κριτήρια αποκλεισμού ήταν προηγούμενες 
οσφυϊκές σπονδυλικές εγχειρήσεις, εγκυμο-
σύνη, σοβαρή σπονδυλική παθολογία, άλλη 
σοβαρή παθολογία, εάν τα δανέζικα δεν ήταν 
η πρώτη γλώσσα των ασθενών, συμπτώματα 
παρόντα για περισσότερο από 14 εβδομάδες, 
και μη συγκατάθεση του ασθενή. Κατά τη 
διάρκεια της μελέτης, 114 ασθενείς παρα-
πέμφθηκαν στο ρευματολογικό τμήμα, όταν 
ο θεράπων ήταν παρών και πληρούσαν τα 
κριτήρια συνυπολογισμού. Ενώ, 54 ασθενείς 
αποκλείστηκαν λόγω διάρκειας των συμπτω-
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μάτων περισσότερο από 14 εβδομάδες (24 
άτομα), λόγω προηγούμενης χειρουργικής 
επέμβασης για οσφυαλγία (17 άτομα), λόγω 
συνυπάρχουσας σοβαρής παθολογίας (4 
άτομα), σύνδρομο Ι4 (2 άτομα), εγκυμοσύνη 
(1 άτομο), γλώσσα (2 άτομα), και άρνηση να 
συμμετέχουν (4 άτομα). Η μελέτη εγκρίθηκε 
από την επιτροπή δεοντολογίας της επαρχίας 
Άαρχους.

Στοιχεία βασικής γραμμής: Τα στοιχεία 
βασικής γραμμής που συγκεντρώθηκαν, πε-
ριέλαβαν το Προφίλ Υγείας του Νόττινχαμ 
(ΝΗΡ)42 και την κλίμακα εκτίμησης οσφυαλγίας 
LBPRS (Low Back Pain Rating Scale)43. Οι δη-
μογραφικές λεπτομέρειες συλλέχθηκαν από 
την αναφορά του κάθε ασθενή και περιέλαβαν 
την ηλικία, την εργασία και τις δραστηριότητες 
ελεύθερου χρόνου, το φύλο, προηγούμενα 
επεισόδια οσφυαλγίας και ισχιαλγίας, οικο-
γενειακή κατάσταση, διάρκεια του τρέχοντος 
επεισοδίου, άδεια από την εργασία για λό-
γους υγείας για το τρέχον επεισόδιο, χρήση 
φαρμάκων, αιτία της έναρξης, συνήθειες κα-
πνίσματος και κατανάλωσης αλκοόλ, έκθεση 
σε δονήσεις, προσφυγή στο δικαστήριο, και 
ικανοποίηση για επιστροφή στην εργασία. Οι 
ασθενείς κατατάχθηκαν, επίσης, σύμφωνα με 
τις κατηγορίες του Quebec Task Force (QTF), 
σχετικά με τη θέση που αναφέρονται τα συ-

μπτώματα44.Το QTF ταξινομεί τα συμπτώματα 
ως: QTF-1= οσφυαλγία μόνο, QTF-2= πόνος 
στην οσφύ και στο μηρό, QTF-3= πόνος κάτω 
από το γόνατο και QTF-4 = πόνος κάτω από το 
γόνατο με θετικά νευρολογικά σημεία (δηλ. 
μυϊκή αδυναμία, ασυμμετρία των αντανα-
κλαστικών ή τοπική αισθητική απώλεια σε 
ένα δερμοτόμιο). Το σύστημα κατάταξης του 
QTF έχει, όμως, περισσότερες κατηγορίες 
που αντιπροσωπεύουν και αποτελέσματα 
από: απεικονιστική διερεύνηση (QTF 5-7), 
αντιδράσεις στη θεραπεία (QTF 8-10), και 
σοβαρή σπονδυλική παθολογία (QTF 11). 
Το τροποποιημένο σύστημα κατάταξης QTF 
που χρησιμοποιήθηκε εδώ, κρίθηκε κατάλ-
ληλο για αυτό το αρχικό στάδιο του κύκλου 
διερεύνησης και θεραπείας, όταν οι ασθενείς 
κατατάχθηκαν28.

Διαδικασίες εξέτασης: Έγινε στους ασθενείς 
μηχανική αξιολόγηση1, η οποία περιέλαβε 
πολλαπλών κατευθύνσεων επαναλαμβανό-
μενες κινήσεις τελικού εύρους της οσφυϊκής 
σπονδυλικής στήλης. Η μηχανική αξιολόγη-
ση, που διήρκεσε κατά μέσο όρο 30 λεπτά, 
πραγματοποιήθηκε από ένα θεράποντα, δι-
πλωματούχο στη μηχανική διάγνωση και 
θεραπεία (το πιο υψηλό επίπεδο στο εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα McKenzie). Ο θεράπων 
δε γνώριζε καμία από τις ιατρικές σημειώσεις 

και τις μελέτες απεικόνισης (τυφλή διαδικασία). 
Μετά τη μηχανική αξιολόγηση, οι ασθενείς 
κατατάχθηκαν είτε ως «επικέντρωση» είτε ως 
«μη επικέντρωση», σύμφωνα με τα καθορι-
σμένα εκ των προτέρων κριτήρια.

Ταξινόμηση. Μετά τη μηχανική αξιολόγηση, 
οι ασθενείς κατατάχθηκαν με τα ακόλουθα 
κριτήρια, σύμφωνα με την κρίση του θερα-
πευτή:

Ομάδα επικέντρωσης (ΟΕ):
1.  Ο πλέον απόμακρος πόνος που αναφέρθηκε 

από τη σπονδυλική στήλη καταργήθηκε, ως 
αντίδραση στη μηχανική αξιολόγηση.

2.  Η αλλαγή στη θέση πόνου παρέμεινε και 
μετά την επιστροφή του ασθενή σε ουδέ-
τερη θέση.

Ομάδα μη επικέντρωσης (ΟΜΕ):
1.  Δεν εμφανίστηκαν αλλαγές στη θέση 

του πόνου, στη διάρκεια της μηχανικής 
αξιολόγησης, ή

2.  Η θέση του πόνου άλλαξε σε μία περισ-
σότερο απόμακρη περιοχή στη διάρκεια 
της μηχανικής αξιολόγησης.

Θεραπεία: Η θεραπεία ακολούθησε μια 
στερεότυπη δομή που ήταν ανεπηρέαστη 
από τη μελέτη, και το προσωπικό δε γνώριζε 
την κατάταξη των ασθενών, ως ΟΕ ή ΟΜΕ. Ο 
θεράπων που πραγματοποίησε τη μηχανική 
αξιολόγηση δε συμμετείχε στην επακόλουθη 
θεραπεία. Οι αποφάσεις λήφθηκαν σύμφωνα 
με την κλινική παρουσίαση, τόσο στην αρχική 
ιατρική αξιολόγηση, όσο και στην ακόλουθη 
αξιολόγηση σε 2 εβδομάδες. Έτσι, αρχικά, 
στους ασθενείς με νευρολογικό έλλειμμα 
δόθηκε συμβουλή για παραμονή στο κρε-
βάτι και σε αυτούς χωρίς τέτοιο πρόβλημα, 
δόθηκε εντολή ελαφριάς κινητοποίησης. 
Στην επανεξέταση, οι ασθενείς που δεν είχαν 
βελτίωση εστάλησαν για περαιτέρω εξετά-
σεις, ενώ σ’ εκείνους που είχαν βελτίωση 
δόθηκε εξιτήριο, για όσο συνεχιζόταν η 
βελτίωση. Εάν βρισκόταν κήλη δίσκου, στις 
απεικονιστικές μελέτες, στο επίπεδο που 
φαινόταν και στην κλινική παρουσίαση, δι-
νόταν συμβουλή για χειρουργική επέμβαση. 
εάν όχι, ο ασθενής στελνόταν πίσω στον 
αρχικό παθολόγο του/της με συμβουλές 
για «προσεκτική αναμονή».

μέτρα έκβασης: Το Προφίλ Γενικής Υγείας 
του Νόττινχαμ (ΝΗΡ)42 είναι ένα γενικό μέτρο 
υγείας με 6 τμήματα σχετικά με την ενέργεια, 
τον πόνο, τις συναισθηματικές αντιδράσεις, 
τον ύπνο, την κοινωνική απομόνωση, και τη 
φυσική κινητικότητα. Υπάρχουν, συνολικά, 
38 στοιχεία, στα οποία οι ασθενείς δίνουν μια 
απάντηση με ένα ΝΑΙ ή ΌΧΙ, με τα υψηλότε-
ρα αποτελέσματα να αντιπροσωπεύουν τη 
φτωχότερη γενική υγεία. Το σύνολο δόθηκε 
με όρους ποσοστού.

Η κλίμακα εκτίμησης της οσφυαλγίας 
(LBPRS)43 περιλαμβάνει τον πόνο, την α-
ντιληπτή ανικανότητα, τη φυσική εξασθέ-
νιση και μέτρηση λήψης φαρμάκων. Αυτή 
η κλίμακα με σκοπό να ελέγξει την έκβαση 
των κλινικών δοκιμασιών της θεραπείας της 
οσφυαλγίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
ως ταχυδρομικό ερωτηματολόγιο, και έχει 
επικυρωθεί και έχει αποδειχθεί ότι είναι 
αξιόπιστη43. Χρησιμοποιήθηκε η τροποποι-
ημένη κλίμακα για τα ταχυδρομικά ερωτη-
ματολόγια, η οποία παραλείπει τα μέτρα της 
φυσικής εξασθένισης. Για τα συμπτώματα, η 
κλίμακα περιλαμβάνει οσφυαλγία και πόνο 
στο πόδι (κάθε περίπτωση 0-10 βαθμούς) 
στην παρούσα περίοδο, ο χειρότερος πόνος 
στη μέση και το πόδι (κάθε περίπτωση 0-10 
βαθμούς) κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2 
εβδομάδων, και ο μέσος πόνος στη μέση και 
το πόδι (κάθε περίπτωση 0-10 βαθμούς) κατά 
τη διάρκεια των τελευταίων 2 εβδομάδων. 
Έτσι, ο πιθανός συνολικός και ο χειρότερος 
πόνος είναι 30 για κάθε περίπτωση, δηλαδή 
για οσφυαλγία και πόνο στο πόδι. Η ανικα-
νότητα μετρήθηκε από τις απαντήσεις του 
ασθενή σε 15 ερωτήσεις, για τη δυνατότητά 
του να εκτελέσει διάφορες εργασίες: «Ναι» 
(0 βαθμούς), «Μπορεί να είναι πρόβλημα» 
(1 βαθμό), ή «Όχι» (2 βαθμούς). Συνολικά, 
0-30 βαθμούς, με το υψηλότερο αποτέλε-
σμα να αντιπροσωπεύει την υψηλότερη 
ανικανότητα. Αυτό μεταφράστηκε σε απο-
τελέσματα ποσοστών. Η χρήση φαρμάκων 
καταγράφηκε σε σκορ 0-10, ως εξής: 0= όχι 
φάρμακο κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας, 
2= μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 
ή απλά αναλγητικά μέχρι 4 φορές εβδομα-
διαίως, 4= μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη 
φάρμακα ή απλά αναλγητικά περισσότερες 
από 4 φορές εβδομαδιαίως, 8= οπιούχα 
αναλγητικά μέχρι 4 φορές εβδομαδιαίως, 
10= οπιούχα αναλγητικά περισσότερο από 
4 φορές εβδομαδιαίως.

Οι εκβάσεις μετρήθηκαν από τα ερωτημα-
τολόγια που ταχυδρομήθηκαν σε 1, 2, 3, 6, 
και 12 μήνες μετά την αρχική αξιολόγηση. 
Αλλαγές στο Προφίλ Γενικής Υγείας του 
Νόττινχαμ και στην Κλίμακα εκτίμησης της 
οσφυαλγίας (οσφυαλγία, πόνος στο πόδι, 
και αντιληπτή λειτουργική ανικανότητα), 
καθώς επίσης και ημέρες μακριά από την 
εργασία, χρήση φαρμάκων, και ανάγκη για 
χειρουργική επέμβαση συγκρίθηκαν μεταξύ 
της ομάδας «επικέντρωσης» (ΟΕ) και της 
ομάδας «μη επικέντρωσης» (ΜΕ).

Αποτελέσματα
Εξήντα ασθενείς συμπεριλήφθηκαν στη 

μελέτη. Η μέση ηλικία ήταν 44 έτη, 58% 
ήταν άνδρες, 82% εργάζονταν, και 60% ήταν 
σε άδεια για λόγους υγείας. Ο μέσος χρόνος 
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Εικόνα 2. Μέσες τιμές σύμφωνα με το ΠΥΝ στις Ομάδες Επικέντρωσης και Μη Επικέντρωσης σε 
1,2,3,6 και 12 μήνες.

Εικόνα 3. Μέσες τιμές του πόνου στο πόδι, στις Ομάδες Επικέντρωσης και Μη Επικέντρωσης της 
βασικής γραμμής και σε 1,2,3,6 και 12 μήνες.

χαρακτηριστικά
Αρ. 

Ασθενών
Αρ. όσων 

επικέντρωσαν
Αρ. όσων δεν 
επικέντρωσαν

Συνολικός αριθμός 60 25 35
Ηλικία 44 (±11) 43 (±11) 45 (±11)
Άνδρες/Γυναίκες 25/35 11/14 14/21
Δείκτης σωματικής μάζας 25 (±4) 24 (±3) 26 (±5)
Έγγαμοι ή Συγκατοικούντες 45 20 25
Εργαζόμενοι 49 20 29
Άνεργοι 5 3 2
Συνταξιούχοι 6 2 4
Ομάδα QTF 2/3/4 4/14/42 2/9/14 2/5/28
 Ασθενείς με προηγούμενη 
Οσφυαλγία

47 19 28

Ασθενείς με προηγούμενη Ισχιαλγία 22 11 11
Κάπνισμα: Ναι/Όχι 28/32 11/14 17/17
 Αναρρωτική άδεια λόγω οσφυαλγίας 36 14 22
Ημέρες αναρρωτικής άδειας 21(±22) 21(±25) 21(±20)
Διάρκεια συμπτωμάτων (μέρες) 55(±23) 53(±25) 57(±22)
Αρχικό Σκορ
Οσφυαλγία (0-30) 15 (±7) 15 (±6) 14(±8)
Πόνος πόδι (0-30) 15 (±6) 14(±6) 16 (±6)
Ανικανότητα (%) 50 (±20) 45 (±21) 54 (±19)
ΠΥΝ (%)* 32 (±16) 29 (±17) 35 (±15)
Φάρμακα 3 (±2.5) 2.4 (±2) 3.4 (±2.7)
*ΠΥΝ=Προφίλ Υγείας του Νόττιγχαμ

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά ασθενούς 
κατά την αρχική αξιολόγηση
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της διάρκειας των συμπτωμάτων ήταν 55 
ημέρες, 93% των ασθενών είχε πόνο κάτω 
από το γόνατο, και 70% είχε νευρολογικά 
σημεία ή συμπτώματα (πίνακας 1).

Σύμφωνα με την αρχική μηχανική αξιολό-
γηση, 25 ασθενείς (42%), κατατάχθηκαν ως 
«ομάδα επικέντρωσης» και 35 (58%) ως 
ομάδα «μη επικέντρωσης». Οι 2 ομάδες δε 
διέφεραν σημαντικά σε οποιεσδήποτε από 
τις μετρήσεις βασικής γραμμής (πίνακας 1). 
Τα στοιχεία follow-up λήφθηκαν σε 1, 2, 3, 
6 και 12 μήνες ως 90%, 88%, 93%, 95% 
και 92%, αντίστοιχα.

Υπήρξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
ομάδων ΟΕ και ΜΕ ως προς το Προφίλ 
Γενικής Υγείας του Νόττινχαμ, την ανικανό-
τητα και τον πόνο στη μέση και το πόδι σε 
διάφορους χρόνους, ειδικά κατά τη διάρκεια 
των λίγων πρώτων μηνών. Οι διαφορές 
μεταξύ των ομάδων ήταν εμφανέστερες 
σε 2 μετρήσεις ανικανότητας, όπου έδειξαν 
σημαντικές διαφορές σε 1, 2 και 3 μήνες, 
καθώς και σε 12 μήνες, στο τμήμα ανικα-
νότητας της κλίμακας μέτρησης οσφυαλγίας 
(εικόνα 2, πίνακας 2). Οι διαφορές για τον 
πόνο στο πόδι ήταν σημαντικές σε 2 και 3 
μήνες (εικόνα 3, πίνακας 2), και οι διαφορές 
στην οσφυαλγία ήταν σημαντικές μόνο σε 3 
μήνες. Η πιο χαρακτηριστική διαφορά στην 
ανικανότητα ήταν σε 2 μήνες: ΟΕ 20%, ΟΜΕ 
42% (Ρ<0.001). Η πιο χαρακτηριστική δια-
φορά στον πόνο στο πόδι ήταν σε 3 μήνες: 
ΟΕ 5.2, ΟΜΕ 10.9 (Ρ=0.005).

Τρεις ασθενείς (12%) από την ομάδα ε-
πικέντρωσης και δέκα έξι (46%) από την 
ομάδα μη επικέντρωσης, υποβλήθηκαν 
σε χειρουργική επέμβαση στη διάρκεια του 
follow-up (Ρ=0.01).

Η αναλογία πιθανοτήτων για τη χειρουργική 
επέμβαση στην ΟΜΕ ήταν 6.2. Η ευαισθησία 
στην ΟΜΕ για την πρόβλεψη χειρουργικής 
επέμβασης ήταν 0.84, η ειδικότητα 0.54, 
η τιμή θετικής πρόβλεψης 0.48 και η τιμή 
αρνητικής πρόβλεψης 0.88.

Δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές στη 
χρήση φαρμάκων ή στις ημέρες άδειας από 
την εργασία, για λόγους υγείας. Μετά από 
ένα έτος, ένας ασθενής (4%) από την ομάδα 
επικέντρωσης (ΟΕ) και 5 (14%) από την 
ομάδα μη επικέντρωσης (ΟΜΕ) ήταν ακόμα 
εκτός εργασίας, λόγω οσφυαλγίας ή ισχιαλ-
γίας, σύμφωνα με την αναφορά του ασθενή, 
αλλά αυτό δεν ήταν σημαντικό.

Σχόλιο
Προηγούμενες μελέτες έχουν καταδείξει 

την προγνωστική αξία του φαινομένου της 
επικέντρωσης σε οξεία και χρόνια, μη ειδικής 
αιτιολογίας, οσφυαλγία2. Προηγούμενες με-
λέτες, επίσης, έχουν δείξει την προγνωστική 
σημασία των μηχανικών και συμπτωματικών 
αντιδράσεων για το εάν οι ασθενείς με ι-
σχιαλγία θα αποκριθούν στη συντηρητική 
θεραπεία40,41,45.Σε εκείνες τις μελέτες τα μισά, 
κατά προσέγγιση, από τα δείγματα είχαν 
επικέντρωση και αποκατάσταση του εύρους 
κίνησης, ως αντίδραση στη μηχανική αξιολό-
γηση. Οι περισσότεροι ασθενείς που είχαν 
μια τέτοια αντίδραση, ανταποκρίθηκαν καλά 
στη συντηρητική θεραπεία. Αντιθέτως, οι 
ασθενείς που δεν είχαν αυτή την αντίδραση 
στη μηχανική αξιολόγηση, ήταν πολύ περισ-
σότερο πιθανό να χρειάζονταν χειρουργική 
επέμβαση.

Στην παρούσα μελέτη, σε μια σειρά ασθε-
νών που παραπέμφθηκαν για διερεύνηση 
πιθανής δισκοκήλης, έγινε μηχανική αξιο-
λόγηση για να καθορίσει πόσοι εξ αυτών 
είχαν επικέντρωση. Σε όλους τους ασθενείς 
δόθηκε, έπειτα, μια τυποποιημένη συντη-
ρητική θεραπεία «προσεκτικής αναμονής», 
ανεξαρτήτως της κατάταξη επικέντρωσης, 
περιλαμβάνοντας ανάπαυση, που ακολου-
θήθηκε από προοδευτική δραστηριότητα.

Αποτυχία βελτίωσης σε οποιοδήποτε ση-

μείο οδήγησε σε περαιτέρω διερεύνηση, 
πριν τη σκέψη για χειρουργείο. Εάν οι ασθε-
νείς ήταν για χειρουργείο, αποκλείστηκαν 
από την περαιτέρω συλλογή δεδομένων 
επειδή δεν βρίσκονταν πλέον κάτω από 
συντηρητική θεραπεία. Κατά τη διάρκεια 
του επόμενου έτους, υπήρξαν διάφορα 
αποτελέσματα που ήταν σημαντικά καλύτερα 
στην ΟΕ. Ειδικότερα, η ανικανότητα και η 
ισχιαλγία βελτιώθηκαν πιο γρήγορα σε αυτήν 
την ομάδα. Υπήρξε σημαντική διαφορά στο 
ποσοστό χειρουργικής επέμβασης μεταξύ 
των ομάδων, με τους ασθενείς της ΟΜΕ να 
είναι 6 φορές πιθανότεροι υποψήφιοι για 
χειρουργική επέμβαση.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η επικέ-
ντρωση έχει προγνωστική σημασία στον 
πληθυσμό με ισχιαλγία, για τον προσδι-
ορισμό της υποομάδας που θα πάει κα-
λύτερα πιο γρήγορα. Εξίσου, η έλλειψη 
επικέντρωσης προσδιόρισε την ομάδα της 
οποίας το πρόβλημα επιλύθηκε πιο αργά 
και ήταν πιθανότερο να χρειαστεί χειρουρ-
γείο. Επομένως, αυτό το φαινόμενο είναι 
ένα σημαντικό εύρημα στην εξέταση, που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει 

να καθοριστεί εάν οι ασθενείς θα χρειαστούν 
χειρουργική επέμβαση, όταν παρουσιάζονται 
με ισχιαλγία. Η μη επικέντρωση είχε μια 
αποδεκτή ευαισθησία (0.84), αλλά φτωχή 
ειδικότητα (0.54). Τα υψηλά επίπεδα ευαι-
σθησίας είναι κλινικά σημαντικά, επειδή ένα 
αρνητικό αποτέλεσμα, σε αυτή την περίπτω-
ση επικέντρωση, αποκλείει αποτελεσματικά 
την έκβαση που, σε αυτήν την περίπτωση 
είναι το χειρουργείο46. Ομοίως, η θετική 
προγνωστική αξία της μη επικέντρωσης ήταν 
φτωχή (0.48), αλλά η αρνητική προγνωστική 
αξία ήταν υψηλή (0.88). Με άλλα λόγια, η 
επικέντρωση είναι πολύ καλός δείκτης μιας 
μη χειρουργικής έκβασης. Άλλοι εν δυνάμει 
προγνωστικοί παράγοντες, όπως το γένος, η 
ανύψωση τεταμένου σκέλους, νευρολογικά 
σημεία και συμπτώματα, και κάπνισμα, δεν 
ήταν σημαντικά διαφορετικοί μεταξύ των 
ομάδων. Όπως σε προηγούμενες μελέτες 
40,41, η αντίδραση στη μηχανική αξιολόγηση 
ήταν καλύτερος δείκτης της έκβασης από τα 
παραδοσιακά ορθοπεδικά σημεία.

Οι ψυχολογικοί παράγοντες έχουν προσ-
διοριστεί με συνέπεια από προηγούμενες 
μελέτες, ως οι πλέον σημαντικοί παράγο-
ντες που εξηγούν τη χρόνια οσφυαλγία και 
την ανικανότητα στο μη ειδικής αιτιολογίας 
πόνο της σπονδυλικής στήλης47,48 και ως 
σημαντικοί δείκτες χρονιότητας σε ασθενείς 
με οσφυϊκή δισκοπάθεια49. Στην παρούσα 
μελέτη, αυτά τα ζητήματα ελέγχθηκαν με 
το Προφίλ Γενικής Υγείας του Νόττινχαμ, 
το οποίο περιλαμβάνει τις διαστάσεις του 
ενεργειακού επιπέδου, του ύπνου, της κοι-
νωνικής απομόνωσης, και της συναισθημα-
τικής αντίδρασης. Κανένας από αυτούς τους 
παράγοντες δεν ήταν σημαντικά διαφορετικός 
στη βασική γραμμή μεταξύ των ομάδων και, 
επομένως, δε βοήθησε στην πρόγνωση της 
έκβασης. Πάντως, το Προφίλ Γενικής Υγείας 

του Νόττινχαμ, δεν παρέχει μια περιεκτική 
ή δομημένη ανάλυση των ψυχολογικών 
παραγόντων. Η ομάδα μη επικέντρωσης 
είχε αρχικά περισσότερους ασθενείς στην 
κατηγορία QTF-4, προηγούμενη οσφυαλγία, 
άδεια για λόγους υγείας και υψηλότερη 
ανικανότητα καθώς και υψηλότερο σκορ 
στο Προφίλ Γενικής Υγείας του Νόττινχαμ, 
αλλά καμία από αυτές τις διαφορές δεν 
ήταν σημαντική. Έτσι, οι αρχικές διαφορές 
μεταξύ των ομάδων είναι απίθανο να είναι 
η εξήγηση για τις διαφορές στην έκβαση.

Η μη επικέντρωση για μεγάλη χρονική πε-
ρίοδο, βοήθησε στην πρόβλεψη για το εάν οι 
ασθενείς θα υποβάλλονταν σε χειρουργική 
επέμβαση, αλλά άλλες μακροπρόθεσμες 
εκβάσεις έδειξαν μερικές διαφορές μεταξύ 
των ομάδων είτε σε 6 είτε σε 12 μήνες.

Ο Werneke και ο Hart14 βρήκαν την επι-
κέντρωση και μη επικέντρωση ως προγνω-
στικούς δείκτες μιας σειράς εκβάσεων σε 12 
μήνες, συμπεριλαμβανομένων της έντασης 
πόνου, της επιστροφής στην εργασία, της 
ανικανότητας, και της περαιτέρω χρήσης 
υγειονομικής περίθαλψης. Εξαιρουμένου 
του μέτρου ανικανότητας σε 12 μήνες, καμία 

από αυτές τις μεταβλητές δεν ήταν σημαντικά 
διαφορετική σε 6 ή 12 μήνες, σε αυτή τη 
μελέτη. Πάντως, υπήρξε μια τάση για μεί-
ωση του πόνου στην ομάδα επικέντρωσης, 
και η αποτυχία να επιτευχθούν σημαντικά 
αποτελέσματα μπορεί να προέκυψε από ένα 
μικρότερο μέγεθος δειγμάτων. Επιπλέον, οι 
ασθενείς που υποβλήθηκαν στη χειρουργική 
επέμβαση, με υψηλότερα, πιθανώς, επίπεδα 
πόνου και ανικανότητας, αποκλείστηκαν 
από την περαιτέρω συλλογή δεδομένων 
μετά την αποτυχία της συντηρητικής θερα-
πείας, η οποία είχε, μάλλον, επίδραση στη 
μείωση των διαφορών μεταξύ των ομάδων. 
Το δείγμα σε εκείνη τη μελέτη (Werneke & 
Hart)14, ήταν ασθενείς με οξεία, μη ειδικής 
αιτιολογίας οσφυαλγία, που αντιμετωπί-
στηκε με ένα πιο εξατομικευμένο τρόπο, 
που βασίστηκε στην προτίμηση κινητικής 
κατεύθυνσης, κάτι που μπορεί να εξηγήσει 
τις διαφορετικές εκβάσεις. Οι διαφορετικοί 
λειτουργικοί ορισμοί και οι μετρήσεις των 
αποτελεσμάτων μπορεί να συνέβαλλαν σε 
αυτές τις διαφορές.

Οι περιορισμοί αυτής της μελέτης περι-
λαμβάνουν ένα μάλλον μικρό δείγμα και 
έναν μάλλον υψηλό αριθμό αποκλεισμών 
από το πιθανό δείγμα. Εν τούτοις, οι περισ-
σότεροι αποκλεισμοί (76%) αφορούσαν 2 
ζητήματα: διάρκεια συμπτωμάτων περισσό-
τερο από 14 εβδομάδες και προηγούμενη 
χειρουργική επέμβαση στην οσφυϊκή χώρα 
της σπονδυλικής στήλης. Το ζήτημα της 
διάρκειας και της χειρουργικής επέμβασης 
προσδιορίζει μια συγκεκριμένη ομάδα, στην 
οποία αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να 
γενικευτούν. Μπορεί να μην είναι δόκιμο 
να γενικευτούν αυτά τα αποτελέσματα σε 
ασθενείς με χρόνια ισχιαλγία χωρίς περαι-
τέρω έρευνα. Εξίσου, είναι ασαφές από 
αυτήν τη μελέτη εάν αυτές οι ίδιες απα-

ντήσεις βρίσκονται και στους ασθενείς που 
έχουν προηγούμενο ιστορικό χειρουργικής 
επέμβασης. Ο εστιασμός της μελέτης ήταν 
στην αξία της επικέντρωσης. Ένα μοντέλο 
δοκιμασίας πολλών μεταβλητών πρέπει 
να χρησιμοποιηθεί για να συγκρίνει αυτήν 
την προγνωστική αξία με άλλους γνωστούς 
προγνωστικούς παράγοντες.

Στη φυσιολογική πρακτική, μετά από μια 
μηχανική αξιολόγηση, κατά τη διάρκεια της 
οποίας παράγεται μια θετική αντίδραση, 
ο ασθενής θα αντιμετωπιζόταν με εκείνες 
τις κινήσεις για τις οποίες θα είχε κινητι-
κή κατεύθυνση1,5. Σε αυτή τη μελέτη, οι 
ασθενείς αντιμετωπιστήκαν με μια μη συ-
γκεκριμένη στρατηγική μη αποδεδειγμένης 
αποτελεσματικότητας, που μπορεί να είχε 
το αποτέλεσμα της παραγωγής των λιγό-
τερο ευδιάκριτων αποτελεσμάτων μεταξύ 
των ομάδων. Πάντως, ο σχεδιασμός της 
μελέτης ήθελε «τυφλό» το θεραπευτικό 
προσωπικό, ως προς τις ομάδες, κάτι το 
οποίο αποκλείει τη μεροληψία των κλινι-
κών ως πηγή επίδρασης στο θεραπευτικό 
αποτέλεσμα. Περισσότερη έρευνα απαιτεί-
ται, στο μέλλον, για να εξακριβώσει εάν η 
θεραπεία που χρησιμοποιεί ασκήσεις και 
διαδικασίες με βάση την προτίμηση κινητικής 
κατεύθυνσης είναι η αποτελεσματικότερη 
μακροπρόθεσμα.

Συμπεράσματα
Σε ένα δείγμα ασθενών με υποξεία ισχι-

αλγία ή αναφερόμενα συμπτώματα, σχεδόν 
το ήμισυ είχε αντίδραση επικέντρωσης. Οι 
ασθενείς που είχαν επικέντρωση στην αρχική 
αξιολόγηση, είχαν τη λιγότερη ανικανότητα 
και το λιγότερο πόνο, 3 μήνες μετά. Σε 6 
και 12 μήνες, υπήρξαν μικρότερες διαφορές 
μεταξύ των ομάδων. Όμως, οι ασθενείς 
στην ΟΜΕ, διέτρεξαν πολύ μεγαλύτερο 
κίνδυνο για χειρουργική επέμβαση, κατά 
τη διάρκεια εκείνου του έτους. Αν και αυ-
τός ήταν μικρός πληθυσμός ασθενών, η 
προγνωστική σημασία της επικέντρωσης, 
που φάνηκε σε προηγούμενες μελέτες για 
οσφυαλγία, μη ειδικής αιτιολογίας, σε αυτή 
τη μελέτη επεκτείνεται σε ασθενείς με ανα-
φερόμενα συμπτώματα και νευρολογικά 
ευρήματα. Η μελέτη δείχνει ακόμα μεγα-
λύτερη προγνωστική σημασία αυτού του 
κλινικού φαινομένου. Κατάλληλη μηχανική 
αξιολόγηση πρέπει να περιλαμβάνεται στη 
θεραπεία αυτών των ασθενών.

Απαιτείται πρόσθετη έρευνα με κατάλλη-
λο σχεδιασμό μελέτης για να καθορίσει τη 
βέλτιστη συντηρητική θεραπεία αυτής της 
ομάδας ασθενών.

Βασικά σημεία
1.  Σε ασθενείς με υποξεία ισχιαλγία, τα ανα-

φερόμενα συμπτώματα, όταν εκτίθενται σε 
μηχανική αξιολόγηση, έχουν αντιδράσεις 
επικέντρωσης ή μη επικέντρωσης.

2.  Η επικέντρωση εμφανίζεται συνήθως σε 
αυτήν την ομάδα.

3.  Οι ασθενείς με επικέντρωση έχουν τις 
καλύτερες εκβάσεις, μέχρι 3 μήνες αρ-
γότερα, σχετικά με την ανικανότητα και 
τον πόνο στο πόδι.

4.  Οι ασθενείς με επικέντρωση είναι 6 φο-
ρές λιγότερο πιθανό να χρειαστούν χει-
ρουργική επέμβαση, έναντι αυτών χωρίς 
επικέντρωση.

5.  Προηγούμενη έρευνα έχει δείξει, ότι η 
αρχική επικέντρωση υποδεικνύει καλή 
πρόγνωση σε πληθυσμούς με μη ειδικής 
αιτιολογίας οσφυαλγία. Αυτή η έρευνα 
παρουσιάζει την ίδια καλή πρόγνωση 
σε ασθενείς με ειδικής αιτιολογίας ο-
σφυαλγία.
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Πίνακας 2. Μέση τιμή (95% CI) για τις Ομάδες Επικέντρωσης (ΟΕ) 
και μη Επικέντρωσης (ΟΜΕ)

                          Αρχική Βασική         1 μήνας              2 μήνες                3 μήνες           6 μήνες           12μήνες           
                               Γραμμή

       ΟΕ

Ανικανότητα (%) 43.2 (36.3, 51.2) 32.3*(24, 42.7) 20.2*(14.6, 27) 20.1*(13.9, 
28.1) 18.1(12.2, 25.6) 15.5*(10.4, 

21.8)

Πόνος πόδι (0-30) 13.3 (11, 16) 9.7 (7, 12.8) 5.9*(3.7, 8.4) 5.2* (3, 7.8) 5.8 (3.6, 8.4) 4.9 (2.6, 7.7)

ΟμΕ

Ανικανότητα (%) 51.4 (44.7, 58.9) 47.4* (37.7, 59) 42.4*(33.2,53.6) 36.1*(27, 47.5) 25.9(18.4, 35.5) 26.3*(19, 35.5)

Πόνος πόδι (0-30) 14.9(12.7, 17.2) 13.1 (10.4, 16.2) 11* (8.3, 14.2) 10.9* (8, 14.3) 6.6 (4.2, 9.3) 6.9 (4.2, 10.1)

P Values**
Ανικανότητα 0.118 0.037 <0.001 0.011 0.144 0.029
Πόνος πόδι 0.373 0.104 0.007 0.005 0.666 0.313

Όλες οι τιμές είναι μέσες (95% CI)
*Σημαντικές διαφορές (P<0.05) 
**Διαφορές μεταξύ της ΟΕ και της ΟΜΕ σε κάθε μία χρονική περίοδο.




