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Περίληψη
Εισαγωγή: Τα σημεία πυροδότησης πόνου είναι ένα συχνό μυοσκελετικό
πρόβλημα, που επηρεάζει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, που χαρακτηρίζονται από τοπικό και αναφερόμενο πόνο, διαταραχή στη δύναμη και ελαστικότητα του μυός, αλλά και αυτόνομα συμπτώματα. Για την αντιμετώπιση των
επώδυνων αυτών σημείων προτείνονται διάφορες παρεμβάσεις. Μια από αυτές είναι η εξωσωματική θεραπεία με ακουστικά κύματα.
Σκοπός: Ο σκοπός της διατριβής ήταν η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της εξωσωματικής θεραπείας με ακουστικά κύματα 1000 και 2000 παλμών, για την αντιμετώπιση των σημείων πυροδότησης πόνου του άνω τραπεζοειδούς μυός.
Μεθοδολογία: Για να εκπληρωθεί ο σκοπός της παρούσας Δ.Δ. εκπονήθηκαν τρεις ανεξάρτητες μεταξύ τους ερευνητικές προσπάθειες με κυριότερη
την κλινική μελέτη, στην οποία συμμετείχαν σαράντα οκτώ ασθενείς, οι οποίοι
χωρίστηκαν με τυχαίο τρόπο, σε 3 ομάδες παρέμβασης. Η πρώτη ομάδα δέχθηκε ακτινωτή εξωσωματική θεραπεία με ακουστικό υπέρηχο 1000 παλμών,
η δεύτερη ομάδα 2000 παλμών και η τρίτη ομάδα δέχθηκε κλασσική φυσικοθεραπεία. Τα μέτρα έκβασης ήταν ο πόνος (οπτική αναλογική κλίμακα πόνου), η ευαισθησία στη συμπίεση (αλγόμετρο Wagner), το εύρος κίνησης της
αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης (γωνιόμετρο Halo) και η λειτουργικότητά της (ερωτηματολόγιο Northwick Park Neck Pain). Οι συμμετέχοντες
αξιολογήθηκαν πριν από τη θεραπεία, μετά από 2 και 3 εβδομάδες και ένα
μήνα μετά το τέλος της θεραπείας.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της κλινικής μελέτης, έδειξαν ότι η εξωσωματική θεραπεία με ακουστικά κύματα, είναι αποτελεσματική θεραπεία για
την αντιμετώπιση των σημείων πυροδότησης πόνου, καθώς είχε θετική επίδραση και στα 4 μέτρα έκβασης. Οι ομάδες ΕΘΑΚ με 1000 και 2000 παλμούς
φαίνεται πως είχαν γρηγορότερη επίδραση στα μέτρα έκβασης, από την
κλασσική φυσικοθεραπεία [Α1] . Η ΕΘΑΚ 1000 και 2000 παλμών είχε στατιστικά σημαντική βελτίωση στην ένταση του πόνου μεταξύ όλων των χρονικών
στιγμών, ενώ παρομοίως σε όλες τις μετρήσεις των συνεδριών για την ευαισθησία στη συμπίεση. Αντιθέτως, η κλασσική φυσικοθεραπεία δεν φαίνεται να
έχει στατιστικά σημαντική βελτίωση μεταξύ των χρονικών στην ευαισθησία
7

στη συμπίεση, εκτός από τις μετρήσεις μεταξύ 1ης και 2ης συνεδρίας και δεν
φαίνεται να συνεχίζει να βελτιώνει τον πόνο στην επαναξιολόγηση ένα μήνα
μετά. Περαιτέρω, οι ομάδες ΕΘΑΚ 1000 και 2000 παλμών βελτίωναν στατιστικά σημαντικά, πιο γρήγορα τις κινήσεις της ΑΜΣΣ σε σχέση με την κλασσική φυσικοθεραπεία που βελτίωνε κυρίως μεταξύ της 1ης και 2ης εβδομάδας
μετρήσεων. Τέλος, η λειτουργικότητα που μετρήθηκε με το ερωτηματολόγιο Northwick Park Neck Pain έδειξε ότι οι ομάδες ΕΘΑΚ 1000 και 2000 παλμών βελτίωνε στατιστικά σημαντικά περισσότερες ενότητες από την κλασσική
φυσικοθεραπεία.
Συμπεράσματα: Η εξωσωματική θεραπεία με ακουστικά κύματα μπορεί να
αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του Φυσικοθεραπευτή, καθώς
μπορεί να βελτιώσει την κλινική εικόνα των σημείων πυροδότησης πόνου,
όσον αφορά στον πόνο, το εύρος κίνησης του αυχένα και τη λειτουργικότητα.
Επίσης, το γωνιόμετρο HALO, το αλγόμετρο Wagner και το ερωτηματολόγιο
Northwick Park Neck Pain, είναι αξιόπιστα εργαλεία στην αξιολόγηση της έκβασης μιας παρέμβασης. Παρόλα αυτά για την οριστικοποίηση των ασφαλών παραμέτρων της χρήσης εξωσωματικής θεραπείας με ακουστικά κύματα
τόσο 1000, όσο και 2000 παλμών απαιτούνται περαιτέρω μελέτες.
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Abstract
Introduction: myofascial trigger points are a common musculoskeletal
problem that affects a large part of the population. They are characterized by
local and radial pain, affected muscle strength and elasticity and other autonomous symptoms. Multiple treatments are proposed for the treatment of trigger points. One of the proposed treatments is ESWT. Radial ESWT even
though is proposed by the literature, is not yet understood what the exact
mechanism of action and there is limited evidence about its’ effectiveness.
Aim: the aim of the thesis is the investigation of the effect of radial ESWT
on myofascial trigger points of upper trapezius muscle. Secondary aims are
the investigation of reliability of Wagner algometer, Halo goniometer and
Northwick Park Neck Pain questionnaire.
Methodology: the participants (N=48) allocated randomly in three treatment groups. The first group took radial ESWT of 1000 pulses, the second
group took radial ESWT of 2000 pulses and the third group took classic physiotherapy. The outcome measures were pain (VAS scale), the pressure pain
threshold (Wagner algometer), the cervical range of motion (Halo goniometer)
and the cervical functioning (Northwick Park Neck Pain questionnaire). The
assessments took place at baseline, after every other session and one month
after the end of the therapy.
Results: the results have shown that radial ESWt is an effective treatment
for myofascial trigger points of upper trapezius, improving all outcome
measures. Moreover, there was not any statistically important difference between ESWT groups. The ESWT groups it seems that had quicker effect on
outcome

measures

than

classic

physiotherapy.

Howev-

er, classic physiotherapy seemed to have statistically important effect before a
nd after treatment. The ESWT groups of 1000 and 2000 pulses had statistically significant improvement at all assessments of pain intensity, as also at all
sessions assessments for pressure pain threshold. The classic physiotherapy
group, didn’t have statistically significant improvement between assessments
on pressure pain threshold except for measurements between 1st and
2nd assements. Also it didn’t seem to improve pain at the follow up of 1
month. Moreover, ESWT groups of 1000 and 2000 pulses had statistical sig9

nificance at improving neck range of motion, faster than classic physiotherapy
group. Lastly, functioning measurements has shown that ESWT groups improved more sections of the Northwick Park Neck Pain questionnaire than
classic physiotherapy group between assessments.
Conclusions: Radial ESWT is a useful tool in physiotherapist’s hand, and
may improve the clinical characteristics of m
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Συντομογραφίες
ΑΕΕ = Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο
ΕΘΑΚ = Εξωσωματική θεραπεία με ακουστικά κύματα
ΠΑΝ= Περιφερική Αρτηριακή νόσος
ΜΠ = Μυοπεριτοναϊκός πόνος
ΣΜΠ = Σύνδρομο Μυοπεριτοναϊκού πόνου
ΣΠΠ = Σημείο Πυροδότησης πόνου
ΕΣΠΠ = Ενεργά Σημεία Πυροδότησης πόνου
ΛΣΠΠ = Λανθάνοντα Σημεία Πυροδότησης πόνου
ΤΜΕ = Τεχνική Μυϊκής Ενέργειας
ΤΞΒ = Τεχνική της ξηρής βελόνας
LLLT = Low Level Laser Therapy
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Παρουσίαση του προβλήματος και ερευνητική προσέγγιση

Σημεία Πυροδότησης Πόνου (ΣΠΠ)
Οι Travell και Simons, ορίζουν ως σημείο πυροδότησης του πόνου (ΣΠΠ)
«ένα υπερευαίσθητο σημείο, που συνήθως βρίσκεται σε μια σφικτή δέσμη
σκελετικού μυ ή στη μυϊκή περιτονία, το οποίο είναι ευαίσθητο στην πίεση και
μπορεί να προκαλέσει χαρακτηριστικό αναφερόμενο πόνο, δυσλειτουργία του
κινητικού συστήματος και εκδηλώσεις από το αυτόνομο νευρικό σύστημα»,
(David G. Simons, Travell & Simons, 2019).

ΣΠΠ Τραπεζοειδoύς μυός
Έχει διατυπωθεί η υπόθεση πως, η ύπαρξη σημείων πυροδότησης του
πόνου στην άνω μοίρα του τραπεζοειδή μυός, σχετίζεται με τη παρουσία υποκινητικότητας μεταξύ των σπονδύλων Α2 και Α3, (Fernández De Las
Peñas, Fernández Carnero & Miangolarra Page, 2005). Η υπόθεση αυτή, επιβεβαιώνεται και από άλλες μεταγενέστερες έρευνες, (Fernández-De-LasPeñas, 2009; Fernández-De-Las-Peñas, Alonso-Blanco, Alguacil-Diego, et
al., 2006; Fernández De Las Peñas, Fernández Carnero & Miangolarra Page,
2005; Hengeveld & Banks, Kevin, 2013). Στους πιθανούς μηχανισμούς, συμπεριλαμβάνεται η αυξημένη τάση των μυϊκών δεσμίδων και η τροποποίηση
της κινητικής δραστηριότητας, που διατηρούν τάση στις αρθρώσεις, ώστε τα
σημεία πυροδότησης του πόνου επιδεινώνουν τη δυσλειτουργία, (FernándezDe-Las-Peñas, Alonso-Blanco, Alguacil-Diego, et al., 2006). Ένας δεύτερος
μηχανισμός, που έχει αναπτυχθεί, είναι πως κάποια μη φυσιολογική αισθητική
είσοδος, η οποία οφείλεται στην υποκινητικότητα, αντανακλαστικά ενεργοποιεί
το σημείο πυροδότησης του πόνου, (Gerwin RD., 1993). Είναι πιθανόν επίσης, τα σημεία πυροδότησης του πόνου των μυών, να προκαλούν έναν αλγαισθητικό καταιγισμό στους νευρώνες του ραχιαίου κέρατος του νωτιαίου μυελού και κατ’ επέκταση να ευοδώνουν την υποκινητικότητα, (Kuan, et al.,
2007).
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Εξωσωματική θεραπεία με ακουστικά κύματα
Εξωσωματική θεραπεία με ακουστικά κύματα είναι η μεταφορά ακουστικού
ερεθίσματος στους ιστούς (Wang, 2012).

Τύποι
•

Συγκεντρωτικός.

•

Ηλεκτροϋδραυλικός.

•

Πιεζοηλεκτρικός.

•

Ηλεκτρομανγητικός. (Chaussy, Brendel & Schmiedt, 1980).

•

Ακτινωτός.

•

Πιεσμένος αέρας (Schmitz et al., 2013).

Βιολογικές επιδράσεις του κρουστικού ακουστικού
υπερήχου
•

Μείωση του πόνου – απελευθέρωση ουσίας P, ελάττωση νευρώνων
που μεταφέρουν την ουσία στα ραχιαία γάγγλια.

•

Απώλεια νευρικών ινών (Hausdorf et al., 2008).

•

Υπό συνθήκες νευρογένεση (Hausner et al., 2012).

•

Ευόδωση αγγειογένεσης – Βελτίωση κυκλοφορίας (Aicher et al., 2006).

•

Θετική επίδραση στην οστεοβλαστική δραστηριότητα (Wang et al.,
2004).

Μέχρι σήμερα, καμμία από τις δημοσιευμένες εργασίες ή διατριβές δεν
σχεδίασε μονή –τυφλή και με τυχαία επιλογή κλινική μελέτη για να προσδιορίσει τις ιδιαίτερες επιδράσεις της ακτινωτής εξωσωματικής θεραπείας με ακουστικά κύματα 1000 και 2000 στις δραστηριότητες συμμετοχής και λειτουργίας
της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης ασθενών με σημεία πυροδότησης πόνου του άνω τραπεζοειδούς μυός και τα αποτελέσματα αντικρούονται
(Fang and Xiong; Gur, 2014; Gur et al. 2012; Jeon et al., 2012; Ji, Kim and
Han,2012; Sahar and and Abdulla, 2016, Lee, Jang, Cho and Kim, 2012; Lee
and Han, 2013; Luan et al., 2019; Mushtaq, Pattnaik and Mohanty, 2017;
Taheri, Vahdatpour and Andalib, 2016). Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει η
παρούσα διατριβή.
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Σημασία της Δ.Δ.
Στις μέρες μας είναι παραδεκτό από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα
ότι η Φυσικοθεραπεία είναι ένα δυναμικό και εξελισσόμενο επάγγελμα, που
διαθέτει εδραιωμένη θεωρητική και επιστημονική βάση και εκτεταμένες κλινικές εφαρμογές στην αποκατάσταση, διατήρηση και βελτίωση της φυσικής λειτουργίας.
Οι φυσικοθεραπευτές είναι επαγγελματίες υγείας που βοηθούν τα άτομα να
διατηρούν, να αποκαθιστούν και να βελτιώνουν τις δραστηριότητες συμμετοχής (αυτο-εξυπηρέτηση, εργασία, κοινωνικός ρόλος, ψυχαγωγία), επιτρέποντας έτσι τη βέλτιστη απόδοση και την ενίσχυση της υγείας, της ευημερίας και
της ποιότητας ζωής.
Η λανθασμένη στάση στις δραστηριότητες συμμετοχής και κυρίως αυτών
κατά την εργασία (παρατεταμένη μυϊκή συστολή χαμηλής έντασης, δυναμική
σύγκεντρη και έκκεντρη, συστολή, αλλά και συνεχείς μέγιστες και υπομέγιστες
συστολές), μεταβάλλουν την εμβιο-μηχανική της ΑΜΣΣ, με αποτέλεσμα ο
τραπεζοειδής μυς με την πάροδο του χρόνου να αναπτύξει επώδυνα σημεία.
Ο φυσικοθεραπευτής/τρια μέσω της φυσικοθεραπευτικής αξιολόγησης καλείται να επιλέξει το καλύτερο ηλεκτροθεραπευτικό μέσο για να αντιμετωπίσει
την συμπτωματολογία που προκαλείται από τα σημεία πυροδότησης πόνου
στον άνω τραπεζοειδή μυ.
Η διερεύνηση του κρουστικού υπερήχου της παρούσας Δ.Δ., με το συγκεντρωτικό και ακτινωτό τύπο με τις παραμέτρους που χρησιμοποιήθηκαν φαίνεται να αποτελεί ένα ισχυρό φυσικό μέσο που μπορεί να βελτιώσει την αναφερόμενη δυσλειτουργία που επηρεάζει την ΑΜΣΣ.

Σκοπός της ΔΔ.
Ο σκοπός της ΔΔ ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της εξωσωματικής θεραπείας με ακουστικά κύματα, στην αντιμετώπιση των σημείων πυροδότησης
πόνου του άνω τραπεζοειδούς μυός.
Επιμέρους στόχοι ήταν:
•

Οι πεποιθήσεις Κύπριων φυσικοθεραπευτών, για τη χρήση της εξωσωματικής θεραπείας με ακουστικά κύματα
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•

Η διερεύνηση της αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου Northwick Park
Neck Pain στην ελληνική γλώσσα.

•

Η αξιοπιστία του αλγομέτρου συμπίεσης.

•

Η αξιοπιστία και εγκυρότητα του ψηφιακού γωνιομέτρου Halo.

Στατιστικές υποθέσεις
Υ1 Δεν θα παρατηρηθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην οπτική κλίμακα πόνου, στην ευαισθησία συμπίεσης με τη συσκευή Wagner, στο εύρος
κίνησης της ΑΜΣΣ (κάμψη, έκταση, στροφή δεξιά και αριστερά, πλάγια κάμψη
δεξιά, πλάγια κάμψη αριστερά) και το ερωτηματολόγιο Northwick Park Neck
Pain στην ομάδα των ασθενών που δέχθηκε θεραπεία με κρουστικό υπέρηχο
1000 παλμών πριν την παρέμβαση και μετά από 2 και 3 εβδομάδες παρέμβασης και ένα μήνα μετά το τέλος της.
Υ2 Δεν θα παρατηρηθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην οπτική
κλίμακα πόνου, στην ευαισθησία συμπίεσης με τη συσκευή Wagner, στο εύρος κίνησης της ΑΜΣΣ (κάμψη, έκταση, στροφή δεξιά και αριστερά, πλάγια
κάμψη δεξιά, πλάγια κάμψη αριστερά) και στο ερωτηματολόγιο Northwick
Park Neck Pain στην ομάδα των ασθενών που δέχθηκε θεραπεία με κρουστικό υπέρηχο 2000 παλμών πριν την παρέμβαση και μετά από 2 και 3 εβδομάδες παρέμβασης και ένα μήνα μετά το τέλος της.
Υ3 Δεν θα παρατηρηθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην οπτική
κλίμακα πόνου, στην ευαισθησία συμπίεσης με τη συσκευή Wagner, στο εύρος κίνησης της ΑΜΣΣ (κάμψη, έκταση, στροφή δεξιά και αριστερά, πλάγια
κάμψη δεξιά, πλάγια κάμψη αριστερά) και στο ερωτηματολόγιο Northwick
Park Neck Pain στην ομάδα των ασθενών που δέχθηκε κλασσική φυσικοθεραπεία πριν την παρέμβαση και μετά από 2 και 3 εβδομάδες παρέμβασης και
ένα μήνα μετά το τέλος της.
Υ4 Δεν θα παρατηρηθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην οπτική κλίμακα πόνου, στην ευαισθησία συμπίεσης με τη συσκευή Wagner, στο εύρος
κίνησης της ΑΜΣΣ (κάμψη, έκταση, στροφή δεξιά και αριστερά, πλάγια κάμψη
δεξιά, πλάγια κάμψη αριστερά) και στο ερωτηματολόγιο Northwick Park Neck
Pain στις ομάδες των ασθενών που δέχθηκαν που δέχθηκε θεραπεία με
κρουστικό υπέρηχο 1000 παλμών, 2000 παλμών και αυτών με κλασσική φυ30

σικοθεραπεία πριν την παρέμβαση και μετά από 2 και 3 εβδομάδες παρέμβασης και ένα μήνα μετά το τέλος της.

Βασικές προϋποθέσεις, περιορισμοί και οι οριοθετήσεις της
έρευνας

Σημεία Πυροδότησης Πόνου
Εισαγωγή
Ο μυοπεριτοναϊκός πόνος (ΜΠ), αποτελεί ένα κλινικό πρόβλημα και έχει γίνει το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, αλλά ταυτόχρονα και ένα σημείο το οποίο
έχει προκαλέσει σύγχυση στην επιστημονική κοινότητα. Αυτός είναι ο βασικός
λόγος, για τον οποίο τα κριτήρια που συνυπολογίζονται για τη διάγνωσή του,
έχουν τροποποιηθεί αρκετές φορές στο πέρασμα του χρόνου, (Shah, et al.,
2015). Ο μυοσκελετικός πόνος, ως κλινική οντότητα, αποτελεί έναν από τους
συχνούς λόγους για τον οποίο οι ασθενείς καταφεύγουν στις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας, (R. D. Gerwin, 2001a). Άλλωστε, πολύ λίγοι είναι οι άνθρωποι που στη ζωή τους δεν είχαν την εμπειρία μυϊκών πόνων, ως αποτέλεσμα κάκωσης, υπέρχρησης ή καταπόνησης. Ο τύπος αυτός του πόνου συχνά περνά μέσα σε μερικές εβδομάδες, άλλοτε χωρίς καμία ειδική θεραπευτική αντιμετώπιση. Ορισμένες φορές όμως, ο μυϊκός πόνος επιμένει για αρκετό
χρονικό διάστημα μετά την κάκωση και ο πόνος αυτός αναφέρεται σε άλλα
τμήματα του σώματός του, είτε πλησίον της αρχικής κάκωσης ή απομακρυσμένα. Το χαρακτηριστικό αυτό, αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά μιας
χρόνιας διαταραχής του πόνου, για την οποία πλέον απαιτείται ειδική θεραπευτική αντιμετώπιση, (Shah, et al., 2015).
Το συνθετικό του όρου «μυοπεριτοναϊκός» δηλώνει πως τόσο ο μυς, όσο
και η περιτονία του, συμμετέχουν στο παθολογικό σύνδρομο, (Fricton, et al.,
1985). Στην ορολογία που χρησιμοποιήθηκε κατά το παρελθόν, αναφέρθηκε ο
όρος «ινοσίτιδα», που συνεπάγεται φλεγμονή του μυϊκού και συνδετικού ιστού, ταυτόχρονα, με χρόνιο μυϊκό πόνο. Αργότερα, ο όρος αυτός αντικαταστάθηκε από τον όρο «μυοσκελετικός πόνος».
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Για πολλούς κλινικούς και ερευνητές, για να τεθεί η διάγνωση του συνδρόμου μυοσκελετικού πόνου, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα ή περισσότερα
σημεία μυοπεριτοναϊκού πόνου.
Ένα σημείο πυροδότησης μυοπεριτοναϊκού (ΣΠΠ) πόνου, αποτελεί μια διακριτή οντότητα, ένα υπερευαίσθητο οζίδιο μέσα σε μια σφικτή δέσμη σκελετικού μυ, η οποία είναι ψηλαφητή και ευαίσθητη στην πίεση, κατά τη διάρκεια
της φυσικής εξέτασης. (Εικόνα 1).

Εικόνα 1. Σχηματική αναπαράσταση του σημείου πυροδότησης του μυοπεριτοναϊκού πόνου,
(Από Simons et al., 2019).

Ο πόνος στο ΣΜΠ, μπορεί να προκαλείται, από ένα ενεργό ΣΠΠ.
Ένα ενεργό σημείο πυροδότησης πόνου, συνοδεύεται κλινικά από αυτόματο πόνο, είτε στην περιοχή που βρίσκεται, είτε σε παρακείμενες θέσεις, οι οποίες ακολουθούν συγκεκριμένα πρότυπα κατανομής. Όταν σε αυτό ασκηθεί
μεγαλύτερη πίεση, αναπαράγεται ο πόνος, για τον οποίο παραπονιέται ο ασθενής. Τα σημεία πυροδότησης του πόνου ταξινομούνται ως λανθάνοντα, σε
όσες περιπτώσεις υπάρχουν μεν, αλλά όταν ερεθιστούν δε, συνοδεύονται
από αυτόματο πόνο. Πάραυτα, η πίεση που ασκείται στα λανθάνοντα σημεία
πυροδότησης του πόνου, προκαλούν πόνο στην περιοχή του κόμβου. Τόσο
τα λανθάνοντα, όσο και τα ενεργά σημεία πυροδότησης του πόνου, δυνατόν
να συνοδεύονται από μυϊκή δυσλειτουργία, μυϊκή αδυναμία και περιορισμό
της τροχιάς κίνησης. Με το πέρασμα του χρόνου, προέκυψε η ανάγκη για τον
ορισμό των σημείων πυροδότησης του πόνου, (Shah, et al., 2015).

Ορισμοί
Το ΣΠΠ, αποτελεί ένα σημείο στον σκελετικό μυ, το οποίο βρίσκεται σε υπερδιέγερση και συνδέεται με ένα υπερευαίσθητο ψηλαφητό οζίδιο. Από στα32

τιστικές προκύπτει, πως περίπου 23 εκατομμύρια Αμερικανοί πολίτες πάσχουν από χρόνιες διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος, (David G.
Simons, Travell & Simons, 2019). Τα επώδυνα σύνδρομα του μυοσκελετικού
συστήματος, συμπεριλαμβανομένου και του ΣΠΠ, αποτελούν μερικά από τα
σημαντικότερα προβλήματα στην καθημερινή πρακτική.
Ο Simons et al, ορίζουν ως σημείο πυροδότησης του πόνου ένα ευαίσθητο
σημείο, το οποίο βρίσκεται μέσα σε μια σφικτή μυϊκή δέσμη σκελετικού μυ,
που είναι επώδυνη στην πίεση, τη μυϊκή σύσπαση ή τη διάταση του μυ και
συνήθως αναφέρεται με ένα αναφερόμενο πρότυπο κατανομής του πόνου, το
οποίο βρίσκεται σε απόσταση από το σημείο αυτό. Από κλινική άποψη, τα ενεργά σημεία πυροδότησης του πόνου (ΕΣΠΠ) προκαλούν συμπτωματολογία, σχετική με τον πόνο και η οποία δυνατόν να είναι τοπική ή αναφερόμενη,
ενώ τα λανθάνοντα σημεία πυροδότησης του πόνου (ΛΣΠΠ), είναι αυτά που
προκαλούν τόσο τοπικό, όσο και αναφερόμενο πόνο, χωρίς όμως να αναπαράγονται όλα τα συμπτώματα. Η κλινική αυτή διάκριση, υποστηρίζεται από το
γεγονός πως η συγκέντρωση ορισμένων ουσιών, όπως η βραδυκινίνη, η ουσία P, η καλσιτονίνη, ο παράγοντας νέκρωσης όγκων-α, η ιντερλευκίνη-1b και
η σεροτονίνη, είναι σημαντικά υψηλότερες στα ΕΣΠΠ από τα ΛΣΠΠ, συγκριτικά με την περίπτωση που δεν υπάρχουν ΣΠΠ, (Imamura, et al., 1997). Τέλος,
τόσο τα ΕΣΠΠ, όσο και τα ΛΣΠΠ είναι σε θέση να προκαλέσουν μυϊκή ανισορροπία, αδυναμία και μεταβολές στην κινητική επιστράτευση, (Maigne &
Maigne, 1991) τόσο στο προσβεβλημένο μυ, όσο και στους μυς που σχετίζονται λειτουργικά με αυτόν.
Ο όρος σύνδρομο μυοπεριτοναϊκού πόνου (ΣΜΠ), περιγράφει το σύνολο
των αισθητικών, κινητικών και αυτόνομων συμπτωμάτων, τα οποία προκαλούνται από τα ΣΠΠ, (Bron & Dommerholt, 2012). Ως ΣΠΠ, ορίζεται ένα εξαιρετικά ευαίσθητο σημείο μέσα σε μια σφικτή μυϊκή δέσμη, που προκαλεί ανάμεσα στα άλλα συμπτώματα, τοπικό και αναφερόμενο πόνο και αποτελείται
από πολλούς συσταλτούς όζους. Ο συσταλτός όζος, εμφανίζεται ως τμήμα
των μυϊκών ινών, με εξαιρετικά συσταλτά σαρκομέρια και αυξημένη διάμετρο.
Η ενοποιημένη υπόθεση των ΣΠΠ, υποδηλώνει ότι στην περίπτωση ύπαρξής
του, οι τελικές κινητικές πλάκες απελευθερώνουν υπερβολικές ποσότητες ακετυλχολίνης, που εκδηλώνεται ιστοπαθολογικά, από τη βράχυνση των σαρκομερίων, (David G. Simons, 2004). Το ΕΣΠΠ προκαλεί πόνο, είναι πάντα ευαί33

σθητο και δίνει χαρακτηριστικό πόνο κατά την πίεσή του, ενώ παράλληλα,
αποτρέπει την πλήρη επιμήκυνση του μυός, αποδυναμώνει τον μυ και προκαλεί απόκριση των μυϊκών ινών, όταν διεγείρεται επαρκώς. Όταν συμπιέζεται
στα όρια της ανοχής του πόνου από τον ασθενή, προκαλεί αναφερόμενο πόνο, αποτρέπει την πλήρη επιμήκυνση του μυός, προκαλεί μυϊκή αδυναμία και
προκαλεί στιγμιαίο τίναγμα των μυϊκών ινών, όταν δοθεί το κατάλληλο ερέθισμα. Όταν το ΣΠΠ πιεστεί στα όρια της ανοχής του πόνου του ασθενή, προκαλείται αναφερόμενη συμπτωματολογία από το κινητικό και αυτόνομο σύστημα, που συνήθως προκαλούν πόνο στη ζώνη αναφοράς, (Travell &
Simons, 1999). Το ΛΣΠΠ, είναι κλινικά ήρεμο και προκαλεί πόνο μόνο κατά
την ψηλάφηση, ενώ διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά του ΕΣΠΠ και βρίσκεται
πάντα μέσα σε μια σφικτή μυϊκή δέσμη, η οποία αυξάνει την τάση της και περιορίζει την τροχιά κίνησής της. Είναι γενικά αποδεκτό, πως κάθε είδους μυϊκή
υπέρχρηση ή άμεσος μυϊκός τραυματισμός, μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη ΣΠΠ. Η μυϊκή υπέρχρηση, θεωρείται πως είναι αποτέλεσμα παρατεταμένης ή επαναλαμβανόμενης χαμηλής έντασης μυϊκής συστολής, έκκεντρης μυϊκής συστολής και μέγιστων ή υπομέγιστων σύγκεντρων μυϊκών συστολών,
(R. Gerwin, 2010). Παρόλο που φαίνεται πως η μυϊκή κάκωση δεν είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη ΣΠΠ, εντούτοις φαίνεται πως υπάρχει μια διαταραχή
της κυτταρικής μεμβράνης, βλάβη στο σαρκοπλασματικό δίκτυο, με συνεπακόλουθη απελευθέρωση υψηλών ποσοτήτων ιόντων ασβεστίου και διαταραχή
των πρωτεϊνών του κυτταρικού σκελετού, όπως της δεσμίνης, της τιτίνης και
της δυστροφίνης, οι οποίες προκαλούν διαταραχή του οξειδωτικού μεταβολισμού, (Larsson, et al., 2000).

Αιτιολογία
Παρατεταμένη και χαμηλής έντασης συστολή και ενδομυϊκή πίεση
Η μηχανική μυϊκή υπέρχρηση, ορίζεται ως το αποτέλεσμα της μυϊκής συστολής, η οποία ξεπερνά τις δυνατότητες του μυός, καθώς η πίεση του αίματος κυμαίνεται περίπου στα 35 mm Hg στα αρτηριακά τριχοειδή αγγεία και 15
mm Hg στα φλεβικά, οπότε η αιματική ροή προσωρινά διαταράσσεται, κατά τη
μυϊκή συστολή. Η αιματική ροή αποκαθίσταται άμεσα με τη μυϊκή χάλαση. Κατά τη διάρκεια των δυναμικών μυϊκών συσπάσεων, η ενδομυϊκή αιματική ροή
αυξάνεται με τον ρυθμό σύσπασης-χαλάρωσης, που είναι γνωστός και ως μυ34

ϊκή αντλία. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια παρατεταμένων μυϊκών συσπάσεων, ο
μεταβολισμός των μυών, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το οξυγόνο και τη
γλυκόζη, τα οποία παρέχονται για μικρό χρονικό διάστημα. Ακόμα και αν η
μυϊκή συστολή εκτελείται μόνο στο 10% και 25% της μέγιστης εκούσιας συστολής (ΜΕΣ), προκαλεί αρκετή ενδομυϊκή πίεση, ώστε να διαταραχτεί η ενδομυϊκή αιματική ροή. Η σχέση της ΜΕΣ και της ενδομυϊκής πίεσης που ασκείται, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αρχιτεκτονική του μυός. Ενδέχεται όμως και μικρότερες τιμές ενδομυϊκής πίεσης, να επηρεάζουν τον μεταβολισμό των μυών, (Larsson, et al., 2000). Τα ηλεκτρομυογραφικά σήματα
(EMG) του εντοπισμένου μυϊκού καμάτου, δεν αναλαμβάνουν πριν την πίεση
που ασκείται από τον μυ, λόγω της συστολής πίεσης κάτω από 20 mm Hg
στον δικέφαλο μυ, (Palmerud, et al., 2000). Σύμφωνα με άλλους ερευνητές,
ενδέχεται η βαθμιαία αύξηση της πίεσης κατά τη διάρκεια της χαμηλής έντασης άσκησης, να συμβάλει στην ανάπτυξη του πόνου, (Dommerholt, et al.,
2015a) και στο σχηματισμό των ΣΠΠ. Από τη στιγμή που το οξυγόνο και η
γλυκόζη είναι απαραίτητες για τη σύνθεση της τριφωσφορικής αδενοσίνης
(ATP), η οποία παρέχει την ενέργεια που απαιτείται για τη μυϊκή συστολή, οι
παρατεταταμένες συσπάσεις ενδέχεται να προκαλούν μια τοπική ενεργειακή
κρίση, που οφείλεται στην έλλειψη οξυγόνου. Προκειμένου να εξασφαλιστεί
φυσιολογική παροχή της ATP, μπορεί στιγμιαία να καταφύγει στην αναερόβια
γλυκόλυση. Κατά την αρχική φάση της γλυκόλυσης, 1 μόριο γλυκόζης διασπάται σε 2 μόρια πυρουβικού οξέος, απελευθερώνοντας αρκετή ενέργεια,
για να σχηματίσει 2 μόρια ATP. Κάτω από αερόβιες συνθήκες, το οξυγόνο αντιδρά με το πυρουβικό οξύ και παράγει μεγάλες ποσότητες ATP (16 μόρια
ανά 1 μόριο πυρουβικού οξέος), διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Κάτω υπό
αναερόβιες συνθήκες όμως, το μεγαλύτερο ποσοστό του πυρουβικού οξέος,
που παράγεται κατά τη διάρκεια της γλυκόλυσης, μετατρέπεται σε γαλακτικό
οξύ, αυξάνοντας την ενδομυϊκή οξύτητα (pH). Το μεγαλύτερο ποσοστό του
γαλακτικού οξέος διαχέεται με την αιματική ροή στον μυ και απομακρύνεται
από αυτόν, περίπου σε 30 min. Ατυχώς, όταν παραβλάπτεται η κυκλοφορία
στα τριχοειδή αγγεία, όπως συμβαίνει στις παρατεταμένες συστολές χαμηλής
έντασης, η κυκλοφορία σταματά. Από έρευνες έχει προκύψει, πως στο άμεσο
περιβάλλον των ενεργών ΣΠΠ, το pH είναι κάτω από 5 και δεν είναι σε θέση
να ενεργοποιήσει ικανοποιητικά τους αγλοϋποδοχείς, (Shah, et al., 2005).
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Μικρές αυξήσεις της συγκέντρωσης του H+, όπως αυτές που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της φλεγμονής, της βαριάς μυϊκής εργασίας και της ισχαιμίας, είναι ικανές για τις τελικές νευρικές απολήξεις τύπου IV, οι οποίες
συμβάλλουν στη μηχανική υπεραλγησία και την κεντρική ευαισθητοποίηση,
(Gissel & Clausen, 2001). Επιπλέον, το χαμηλό pH απορυθμίζει την ακετυλοχολυνεστράση, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα της ακετυλχολίνης και
διατηρώντας τη σύσπαση των σαρκομερίων (υπερσύσπαση). Επίσης, διεγείρει την απελευθέρωση αρκετών αλγογόνων ουσιών, όπως τα πεπτίδια της
καλσιτονίνης, (Dommerholt, 2011), που με τη σειρά τους ευοδώνουν την απελευθέρωση της ακετυλοχοληνεστεράσης, από τις τελικές κινητικές πλάκες και
ταυτόχρονα ελαττώνουν την αποτελεσματικότα των συναπτικών πλακών. Η
δραστηριότητα των πολύ μικρών κινητικών πλακών, εξαρτάται από τα επίπεδα της ακετυλοχολυνεστεράσης και της τοπικής συγκέντρωσης της ακετυλχολίνης, (Dommerholt, et al., 2015a). Η χαλάρωση στα μυϊκά κύτταρα επιτυγχάνεται, όταν αποδεσμεύονται οι γέφυρες ακτίνης και μυοσίνης. Μόλις η ATP
προσδεθεί στα μόρια της μυοσίνης, ο δεσμός μεταξύ μυοσίνης και ακτίνης εξασθενεί και η κεφαλή της μυοσίνης αποδεσμεύεται από την ακτίνη. Με λίγα
λόγια, οι δεσμοί μεταξύ ακτίνης και μυοσίνης, σπάνε.
Δυναμική σύγκεντρη συστολή
Η υπόθεση της Σταχτοπούτας (Cinderella Hypothesis)
Ο Henneman, σε πειράματά του σε αναισθητοποιημένες γάτες, έδειξε πως
σε απάντηση στην αύξηση της φυσιολογικής διέγερσης, οι κινητικοί νευρώνες
στρατολογούνται κατά σειρά αυξανόμενου μεγέθους. Αυτό το θεμελιώδες σημαντικό εύρημα επιβεβαιώθηκε στους ανθρώπους από, (de Luca & Contessa,
2012) και σήμερα είναι γενικά αποδεκτό. Οι μικρότερες κινητικές μονάδες έχουν μικρότερο κυτταρικό σώμα στους άλφα κινητικούς νευρώνες, μικρότερους νευράξονες και λιγότερες μυϊκές ίνες να διεγείρουν, συγκριτικά με τις μεγαλύτερες.
Σύμφωνα με την αρχή του μεγέθους, οι μικρές κινητικές μονάδες που νευρώνουν της τύπου 1 τονικής αργής σύσπασης ίνες, ακολουθούνται από φασικές γρήγορης σύσπασης ίνες και τελικά από τις γρήγορες γλυκολυτικές ίνες.
Ακόμα, οι μικρές μυϊκές ίνες τύπου 1, ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια των
παρατεταμένων δραστηριοτήτων, (Zennaro, et al., 2003), αν και από μερικές
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μελέτες έχει περιγραφεί κάποιος βαθμός αντικατάστασης των κινητικών μονάδων, (Henneman, 1957). Άλλοι ερευνητές αναφέρουν, πως η συνεχής ενεργοποίηση των κινητικών αυτών μονάδων, κατά της παρατεταμένης διάρκειας
συσπάσεις, προκαλούν κάκωση στις μυϊκές ίνες, λόγω υπέρχρησης και ειδικά
στις ίνες τύπου 1 κατά τη διάρκεια της χαμηλού επιπέδου δραστηριότητας, οι
οποίες συνοψίζονται στην υπόθεση της Σταχτοπούτας, (Hägg, 2000).
Είναι κατανοητό, ότι σε συνεχείς συστολές χαμηλού επιπέδου και σε δυναμικές επαναλαμβανόμενες συστολές, η ισχαιμία, η υποξία και η ανεπαρκής
σύνθεση ΑΤΡ σε κινητικές ίνες τύπου Ι, ευθύνονται για την αύξηση της οξύτητας, τη συσσώρευση Ca2 + και συνεπακόλουθα, στη συστολή των σαρκομερίων. Επιπρόσθετα, αρχίζοντας από τη συστολή των σαρκομερίων, η ενδομυϊκή αιμάτωση επιβραδύνεται και εμφανίζεται ισχαιμία και υποξία. Η συνθήκη
αυτή μπορεί να οδηγεί στην απελευθέρωση ουσιών, που προκαλούν περιφερική ευαισθητοποίηση, (Dommerholt, 2011; Hägg, 2000).
Μέγιστες και Υπομέγιστες σύγκεντρες συστολές
Κατά τη διάρκεια των μέγιστων και υπομέγιστων σύγκεντρων συστολών,
απαιτούνται υψηλά επίπεδα ενέργειας (ATP). Αρχικά, χρησιμοποιείται η ATP
από τις αποθήκες στις ίδιες τις μυϊκές ίνες και 4-6 δευτερόλεπτα αργότερα,
αρχίζει η άμεση φωσφορυλίωση της διφοσφωρικής αδενοσίνης (ADP), σε
φωσφωορική κρεατίνη (CP). Η φωσφορυλίωση προάγει ΑΤΡ με σύζευξη 1
φωσφορικής ομάδας με ένα μόριο ADP, που καταλύεται από το ένζυμο κινάση κρεατίνης. Τα αποθηκευμένα ATP και CP παρέχουν αρκετή ενέργεια, για
μέγιστη μυϊκή ισχύ, με διάρκεια περίπου 14–16 δευτερολέπτων. Στη συνέχεια,
απαιτείται μια μικρή περίοδος ανάπαυσης, για την αναπλήρωση των εξαντλημένων αποθεμάτων ενδοκυτταρικών ATP και CP. Αν η συνεχιζόμενη ζήτηση
σε ATP βρίσκεται στα πλαίσια της αερόβιας οδού, η μυϊκή δραστηριότητα
μπορεί να συνεχιστεί για ώρες. Ωστόσο, όταν οι απαιτήσεις της άσκησης αρχίζουν να υπερβαίνουν την ικανότητα των μυϊκών κυττάρων να πραγματοποιούν τις απαραίτητες αντιδράσεις αρκετά γρήγορα, η αναερόβια γλυκόλυση θα
συνεισφέρει όλο και περισσότερο από το συνολικό παραγόμενο ATP. Τέλος,
ο μυς θα εξαντληθεί από ATP και ενδέχεται να εμφανιστούν παρατεταμένες
συστολές των σαρκομερίων, που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη ΣΠΠ, (Bron &
Dommerholt, 2012).
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Έκκεντρες συστολές
Κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής τους δραστηριότητας, οι μύες συχνά ενεργοποιούνται, ενώ βρίσκονται σε επιμήκυνση. Το φαινόμενο αυτό αποκαλείται έκκεντρη συστολή. Κλασσικά παραδείγματα αυτού του τύπου συστολής,
είναι κατά τη βάδιση ή και ενώ οι εκτείνοντες μύες του γόνατος επιμηκύνονται
από τη στιγμή που η πτέρνα πατά στο έδαφος ή όταν προσπαθούμε να ανεβάσουμε ένα αντικείμενο από το πάτωμα, οι καμπτήρες μύες του ώμου επιμηκύνονται, προκειμένου να ελέγξουν το ρυθμό της κίνησης. Δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως, αν η έκκεντρη φόρτιση των μυών οδηγεί στην ανάπτυξη
ΣΠΠ. Υπάρχουν όμως ισχυρές ενδείξεις, πως η έκκεντρη φόρτιση μπορεί να
οδηγήσει στην ανάπτυξη ΣΠΠ, καθώς υπάρχει μεγάλη αλληλοεπικάλυψη των
μηχανισμών της έκκεντρης συστολής και της ανάπτυξης των ΣΠΠ, (R. D.
Gerwin, Dommerholt & Shah, 2004). Σε άλλη μελέτη βρέθηκε, πως σε υγιείς
εθελοντές εντοπίστηκαν σημεία επώδυνα στην πίεση μετά από 3 set έκκεντρης άσκησης στον εκτείνοντα του μέσου δακτύλου, (Itoh, Okada &
Kawakita, 2004) και τα συμπτώματα παρέμειναν τα ίδια, μια ημέρα και δύο
ημέρες αργότερα. Μετά από επτά ημέρες, οι μύες είχαν αναλάβει.

Διάγνωση ΣΜΠ
Η διάγνωση του ΣΜΠ, πραγματοποιείται μέσω της φυσικής εξέτασης και
της λήψης του ιστορικού. Η φυσική εξέταση περιλαμβάνει την ψηλάφηση των
μυών και η λήψη του ιστορικού, είναι αυτή που προσδιορίζει τη φύση του πόνου. Μέχρι και σήμερα, δεν υπάρχουν εργαστηριακές εξετάσεις που να επιτρέπουν την κλινική διάγνωση, η οποία πραγματοποιείται μέσω του προσδιορισμού ενός ΣΣΠ, που προκαλεί σταθερά πόνο ή είναι δυνατό να αναπαραχθεί μερικώς, μέσω της πίεσης στο ΣΠΠ.
Ωστόσο, ακόμη και αυτή η δήλωση είναι αμφιλεγόμενη, επειδή δεν υπάρχει
συναίνεση σχετικά με τον τρόπο αναγνώρισης του TrP ή τον τρόπο διάγνωσης του ΣΠΠ. Πρόσφατη μελέτη δίνει χρήσιμες οδηγίες, σχετικά με το θέμα
αυτό, (Fernández-de-las-Peñas & Dommerholt, 2018).
Η έλλειψη συμφωνίας για τα κριτήρια προσδιορισμού των ΣΠΠ, αποτελεί
εμπόδιο για την αποδοχή των ΣΠΠ ως έγκυρης κλινικής οντότητας, (Bohr,
1996; Tough, et al., 2007) από τότε που το σύνδρομο προσδιορίστηκε από
τους Travell και Simons, (David G. Simons, Travell & Simons, 2019). Το πρό38

βλημα αυτό αντιμετωπίστηκε εν μέρει από μελέτες αξιοπιστίας, μεταξύ ατόμων που αξιολόγησαν τη συμφωνία, ανάμεσα στους εξεταστές, σχετικά με τον
εντοπισμό διαφόρων στοιχείων του ΣΠΠ ή τη συμφωνία ανάμεσα σε πολλαπλούς ελέγχους, για το κατά πόσο υπήρχε ή όχι ΣΠΠ. Τα αποτελέσματα των
μελετών αυτών ήταν μικτά, (Lucas, et al., 2009). Σε κάποιες από αυτές η
συμφωνία ήταν εξαιρετική, σε άλλες όμως, κακή. Εξάλλου, οι μελέτες αυτές
δεν έθιξαν το ζήτημα κατά πόσο υπήρχε συμφωνία σχετικά με τα κριτήρια της
διάγνωσης των ΣΠΠ. Άλλωστε, στις περισσότερες εργασίες δηλώνεται συνήθως, πως τα ΣΠΠ ταυτοποιήθηκαν σύμφωνα με τα κριτήρια των Travell και
Simons, που δηλώνουν, πως «η πρόκληση του πόνου μέσω της ψηλάφησης,
είναι το ελάχιστο αποδεκτό κριτήριο, για την αναγνώριση των ΣΠΠ».
Η υπόθεση, η οποία επικρατεί στις μελέτες αυτές, είναι ότι το TrP είναι ένα
βασικό χαρακτηριστικό του ΣΜΠ και όχι ένα επιφαινόμενο. Καθώς η αιτιολογία
του ΣΠΠ και του ΣΜΠ παραμένει υποθετική και αναπόδεικτη, δεν υπάρχει
τρόπος να λυθεί αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, δεν υπάρχει τρόπος να διαπιστώσουμε κατά πόσο υπάρχει μια υποκείμενη, ενοποιητική συνθήκη, που να
είναι υπεύθυνη τόσο για το ΣΠΠ, όσο και ανεξάρτητα για το ΣΜΠ. Η κυρίαρχη
θεωρία είναι ότι, η μυϊκή ισχαιμία και η υποξία, που προκύπτουν από την υπερβολική χρήση των μυών, προκαλούν τόσο ΣΠΠ, όσο και πόνο, (Lucas, et
al., 2009). Πρόσφατα για παράδειγμα, προτάθηκε, πως αυτό που αποκαλούμε ΣΜΠ είναι μια νευροπαθητική κατάσταση, (Quintner, Bove & Cohen, 2015)
και ο Partenan υποστήριξε την άποψη ότι υπάρχει μια δυσλειτουργία του μυϊκού άξονα, η οποία βασίζεται στο σύνδρομο, (Partanen, Ojala & Arokoski,
2010).
Επικρατεί η άποψη ότι το ΣΜΠ απαιτεί πάντα να υπάρχει ένα ΣΠΠ, προκειμένου να γίνει η διάγνωση, αλλά ο ισχυρισμός αυτός δεν εξετάζει το ζήτημα
αν υπάρχει ή όχι κάποια υποκείμενη κατάσταση ή νόσημα, που προκαλεί τη
μυϊκή σκληρότητα και τη γνωστή σφικτή ζώνη, καθώς και τα συνοδευτικά της
χαρακτηριστικά, (R. Gerwin, 2018). Παραμένει όμως η υπόθεση, πως το ΣΠΠ
είναι αναπόσπαστο χαρακτηριστικό του ΣΜΠ και ότι δε θα υπήρχε τέτοιος πόνος, απουσία ΣΠΠ. Η σφικτή ζώνη του ΣΠΠ, είναι ένα δυναμικό στοιχείο μέσα
στους μυς, το οποίο δυσλειτουργεί και παραμένει ανενεργό. Είναι ευαίσθητο
όταν ψηλαφηθεί σταθερά, αλλά δεν προκαλεί αυθόρμητο πόνο, μια κατάστα39

ση η οποία είναι λανθάνουσα ή σε μια κατάσταση που όταν ψηλαφηθεί, προκαλεί αυθόρμητο πόνο και που αποκαλείται ενεργή, (Shah, et al., 2015).
Ως τεχνική διάγνωσης έχει χρησιμοποιηθεί και το αλγόμετρο πίεσης. Απαιτείται όμως, περισσότερη έρευνα για την αξιοπιστία του, (Abu Taleb, Rehan
Youssef & Saleh, 2016)
Η πιο σύγχρονη τεχνική, για τη διάγνωση των ΣΠΠ, είναι ο υπέρηχος υψηλής ανάλυσης, που βρίσκεται όμως ακόμα στα αρχικά στάδια και θα πρέπει
να υπάρξει συνέχεια των μελετών, (Cojocaru, et al., 2015). Η αρχή του βασίζεται στο γεγονός ότι η περιοχή που περιλαμβάνει ένα ΣΠΠ, είναι θερμότερη
από τους ιστούς, οι οποίοι βρίσκονται στη περιφέρειά του.

Επιδημιολογικά δεδομένα
Η έλλειψη παγκοσμίως αποδεκτών διαγνωστικών κριτηρίων, για το ΣΜΠ,
έχει μέχρι σήμερα οδηγήσει στην επανεξέταση των επιδημιολογικών δεδομένων, σχετικά με τη συχνότητα εμφάνισης και την επικράτηση του συνδρόμου
στον γενικό πληθυσμό, (Giamberardino, et al., 2011). Το ΣΜΜ θεωρείται μια
από τις κατηγορίες πόνου του μυοσκελετικού συστήματος και ως εκ τούτου,
τα περισσότερα από τα διαθέσιμα δεδομένα αφορούν, στον μυοσκελτικό πόνο
γενικά, που μέχρι σήμερα αναφέρεται, πως επηρεάζει περίπου το 85% του
πληθυσμού σε κάποια περίοδο της ζωής του, (Staud, 2007).
Το ΣΜΠ αντιπροσωπεύει την κύρια αιτία του πόνου και τη μέση επίπτωση,
για τους ηλικιωμένους (ηλικίας 30-60 ετών) σε ποσοστό 37% για τους άνδρες
και 65% για τις γυναίκες αντίστοιχα, ενώ στους μεγαλύτερους άνω των 65 ετων, η επίπτωση προσεγγίζει το 85%, (Podichetty, Mazanec & Biscup, 2003).
Κατά συνέπεια, με βάση τα δημογραφικά δεδομένα, το σύνδρομο του μυοπεριτοναϊκού πόνου δυνητικά, μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό πρόβλημα
στον γενικό πληθυσμό τα επόμενα χρόνια.
Είναι πολύ συχνό στον γενικό πληθυσμό και η επίπτωση μπορεί να είναι
54% στις γυναίκες και 45% στους άνδρες, αν και η επίπτωση των ΣΠΠ στους
μασητήρες μυς, δεν ξεπερνά το 25%, (Wright, 2000). Η ηλικία, που εμφανίζεται συχνότερα, είναι αυτή μεταξύ 27.5 και 30 ετών, με προτίμηση στα άτομα
με καθιστικό τρόπο ζωής, (Cummings & White, 2001; Fricton, et al., 1985;
Kruse & Christiansen, 1992). Η πλειονότητα της σχετικής αρθρογραφίας, δεν
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αναφέρει σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα, (Okeson JP., 1998;
Travell & Simons, 1999), αν και έχει περιγραφεί μεγαλύτερη επίπτωση στις
γυναίκες, (Lavelle, Lavelle & Smith, 2007).
Σχετικά με τα επιδημιολογικά δεδομένα φαίνεται πάντως, πως υπάρχει κάποια σύγχυση και αυτό οφείλεται στον διαχωρισμό των ΣΠΠ σε ενεργά και
λανθάνοντα, (R. D. Gerwin, 2001a).

Παθοφυσιολογία
Μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει κάποια κλινική ή εργαστηριακή εξέταση, για
τον προσδιορισμό των σημείων πυροδότησης του πόνου και ως εκ τούτου, το
μεγαλύτερο μέρος της έρευνας έχει στραφεί προς τη κατεύθυνση της επαλήθευσης των θεωριών του σχηματισμού τους. Στην Εικόνα 2 δίνεται ένα παράδειγμα, για τον μηχανισμό δημιουργίας των σημείων πυροδότησης του πόνου.

Εικόνα 2. Η εστία της πρόκλησης των σημείων πυροδότησης του μυοσκελετικού πόνου (τροποποιημένο από (Lavelle, Lavelle & Smith, 2007)

Ο τοπικός ερεθισμός (local twitch response - LTR), έχει περιγραφεί ως η
χαρακτηριστική αντίδραση των σημείων πυροδότησης του πόνου, η οποία εκδηλώνεται με μια ταχεία σύσπαση των μυϊκών ινών, τόσο μέσα, όσο και στην
περιφέρεια της σφικτής δέσμης των μυϊκών ινών, κατά την ψηλάφηση με πίεση ή κατά την ταχεία είσοδο μιας βελόνας μέσα σε αυτό, (Simons D., 1994). Η
ευαίσθητη πλευρά, που εντοπίζεται ο τοπικός ερεθισμός, καλείται «εστία ευαισθησίας» και με βάση τις παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια επιτυχημένων εγχύσεων στα σημεία πυροδότησης του πόνου, έχει προταθεί η θεωρία, πως
ένα σημείο πυροδότησης του πόνου μπορεί να έχει πολλές εστίες ευαισθησίας, (Simons D., 1994). Από πρόσφατη ιστολογική έρευνα, οι εστίες ευαισθη41

σίας σχετίζονται με τους αισθητικούς υποδοχείς, (C. Z. Hong, 1994). Η ίδια
ομάδα ερευνητών έχει διαπιστώσει, πως η ηλεκτρική αυτή δραστηριότητα είναι παρούσα στα σημεία πυροδότησης του πόνου και στις γειτονικές περιοχές, (Simons D., 1994). Το σημείο στο οποίο παρατηρείται η στιγμιαία ηλεκτρική δραστηριότητα, ορίζεται ως «ενεργός εστία». Για να προκληθεί και να
καταγραφεί η στιγμιαία αυτή ηλεκτρική δραστηριότητα, απαιτείται να υπάρχει
ιδιαίτερα ευαίσθητο σύστημα καταγραφής και ήπια τεχνική εισόδου της βελόνας, στο σημείο πυροδότησης του πόνου, (Simons D., 1994). Οι κυματομορφές, οι οποίες προκύπτουν από τον στιγμιαίο ηλεκτρικό ερεθισμό, ομοιάζουν
πολύ με τις ανάλογες, που προκύπτουν στις τελικές κινητικές πλάκες, (D. G.
Simons, 2001)(Graff-Radford, 2004). Έχει διατυπωθεί η θεωρία, πως ένα σημείο πυροδότησης του πόνου δημιουργείται, όταν συμπίπτουν μια ενεργή εστία και μια τελική κινητική πλάκα. Είναι πιθανό, μια ευαίσθητη εστία να κατανέμεται ευρύτερα κατά μήκος του μυός, αλλά επικεντρώνεται κυρίως στη περιοχή του σημείου της πυροδότησης του πόνου. Η υπόθεση αυτή, εξηγεί το
γιατί προκαλείται αναφερόμενος πόνος, όταν σε ένα «φυσιολογικό», εισαχθεί
μια βελόνα ή ασκηθεί μεγάλη πίεση τοπικά.
Η Παθογένεση των Σημείων Πυροδότησης Πόνου (ΣΠΠ)
Σχετικά με τον μηχανισμό σχηματισμού των σημείων πυροδότησης πόνου,
οι Travell και Simsons, έχουν προτείνει την «υπόθεση ενσωμάτωσης του σημείου πυροδότησης» (“integrated trigger point hypothesis”), η οποία μέχρι και
σήμερα, θεωρείται η πλέον αποδεκτή θεωρεία, για την παθογένεση των σημείων πυροδότησης του πόνου, (David G. Simons, Travell & Simons, 2019).
Σύμφωνα με την υπόθεση αυτή, κάποια αρχική μυϊκή υπερφόρτωση, που
μπορεί να προκλήθηκε από υπέρχρηση, κάκωση ή διατήρηση λανθασμένης,
για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι σε θέση να οδηγήσει σε δυσλειτουργία της
τελικής κινητικής πλάκας. Το αποτέλεσμα της δυσλειτουργίας αυτής είναι η
υπέρμετρη απελευθέρωση ακετυλχολίνης και η παρατεταμένη εκπόλωση της
μετασυναπτικής μεμβράνης. Ακολουθεί η συνεχής απελευθέρωση και η ανεπαρκής επαναπρόσληψη ιόντων ασβεστίου από το τοπικό σαρκοπλασματικό
δίκτυο, που οδηγεί σε μη ελεγχόμενη βράχυνση των μυϊκών ινών και παρατεταμένη σύσπαση των σαρκομερίων. Η διαδικασία αυτή διαταράσσει την τοπική κυκλοφορία, παρά το γεγονός, πως οι μεταβολικές απαιτήσεις έχουν αυξη42

θεί. Καθώς η τοπική υποξία και η μεταβολική διαταραχή παραμένουν, απελευθερώνονται νευροδραστικές ουσίες και νευροδιαβιβαστές προς τις ελεύθερες νευρικές απολήξεις, με αποτέλεσμα το σχηματισμό και τη διατήρηση της
ενεργειακής κρίσης, (David G. Simons, Travell & Simons, 2019). Σε μεταγενέστερο άρθρο, ο Simons κατηγοριοποιεί την υπόθεση αυτή σε επτά ανατροφοδοτούμενα στάδια, ως αναφέρονται στη συνέχεια (Εικόνα 3): (1) μη φυσιολογική απελευθέρωση Ach, (2) αυξημένη τάση στις μυϊκές ίνες, (3) τοπική υποξία, (4) ισχαιμία των ιστών, (5) απελευθέρωση ερεθιστικών ουσιών (6) δυσλειτουργία σαρκοπλασματικού δικτύου και (7) διαμόρφωση του αυτόνομου νευρικού συστήματος, (David G. Simons, 2004).

Εικόνα 3. Τα 6 στάδια της παθογένεσης των σημείων πυροδότησης του πόνου (από Simons,
2004.).

Διάγνωση ΜΠ
Η διάγνωση του ΜΠ τίθεται μέσω της επισταμένης λήψης του ιστορικού του
πόνου και της φυσικής εξέτασης, (Graff-Radford, 2004). Η διάγνωση του συνδρόμου περιτοναϊκού πόνου, όπως αυτό ορίζεται από τους Simons και συντροφία, (David G. Simons, Travell & Simons, 2019), βασίζεται σε οκτώ κλινικά χαρακτηριστικά (Πίνακας 1). Ο προσδιορισμός της κατανομής του πόνου
είναι ένα από τα πλέον κρίσιμα σημεία, για τον εντοπισμό και τη θεραπεία του
ΜΠ. Ο θεραπευτής ζητά από τον ασθενή, να προσδιορίσει την περιοχή του
σώματός του που αισθάνεται τον πλέον δυνατό πόνο, χρησιμοποιώντας μόνο
ένα δάκτυλο.
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Πίνακας 1. Κλινικά Χαρακτηριστικά του Συνδρόμου Μυοσκελετικού

•
•
•
•
•
•
•
•

Περιγραφή της έναρξης και των αιτιών του πόνου.
Πρότυπο κατανομής του πόνου.
Περιορισμός της τροχιάς κίνησης, με αύξηση της ευαισθησίας στη διάταση.
Μυϊκή αδυναμία, που οφείλεται στον πόνο χωρίς να
συνοδεύεται από μυϊκή ατροφία.
Πόνος κατά την πίεση, όμοιος με αυτόν που παραπονιέται ο ασθενής.
Ψηλαφητή σφικτή μυϊκή δέσμη, που σχετίζεται με το
σημείο πυροδότησης του πόνου.
Τοπικός ερεθισμός κατά την ψηλάφηση ή κατά τη ταχεία είσοδο βελόνας.
Αναπαραγωγή του αναφερόμενου πόνου, με τον μηχανικό ερεθισμό του σημείου πυροδότησης του πόνου.

Τις τελευταίες δεκαετίες, έχει αναπτυχθεί μια μεθοδολογία για την αναγνώριση των ΣΠΠ και έχει ως ακολούθως, (Celik & Mutlu, 2013; R. D. Gerwin,
1994; Lavelle, Lavelle & Smith, 2007):
1. Η πίεση ενός σημείου πυροδότησης του πόνου, πρέπει να προκαλεί
τοπικό ή αναφερόμενο πόνο, όμοιο με εκείνο που αισθάνεται ο πάσχων.
2. Η γρήγορη πίεση, που ασκείται πάνω στις μυϊκές ίνες, να προκαλεί το
σημείο αναπήδησης.
3. Η ελάττωση της τάσης και η αύξηση της ευερεθιστότητας, κατά τη διάταση των μυϊκών ινών στη σφικτή δέσμη, προκαλεί σφίξιμο του μυός.
4. Υπάρχει πιθανότητα ο προσβεβλημένος μυς να είναι αδύναμος.
5. Ενδέχεται να παρατηρείται συμπτωματολογία αγγειοσυστολής.
6. Η διάκριση ανάμεσα σε ένα ενεργό και σε ένα λανθάνον σημείο πυροδότησης του πόνου. Το ενεργό σημείο πυροδότησης του πόνου, προκαλεί πόνο κατά τη διάρκεια της κίνησης ή όλες τις ώρες, χωρίς καμία
κίνηση, ενώ το λανθάνον, προκαλεί πόνο και δυσανεξία, κατά τη διάρκεια της συμπίεσης.
Κατά την ψηλάφηση των ΣΠΠ, παρατηρείται μια χαρακτηριστική κατανομή
του αναφερόμενου πόνου, που συχνά δεν εντοπίζεται στην άμεση γειτονική
περιοχή, αλλά στη διαδρομή της προβλέψιμης κατανομής, όπως αυτά έχουν
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περιγραφεί από τους Travell και Simon’s, (David G. Simons, Travell &
Simons, 2019). Ο πόνος μπορεί να προβάλλει προς την περιφέρεια, κεντρικά
ή τοπικά (Εικόνα 4). Το επόμενο βήμα, μετά τον προσδιορισμό μιας υπερευαίσθητης περιοχής στον πόνο, είναι ο προσδιορισμός της περιοχής του αναφερόμενου πόνου, (Sola A & Bonica J., 1996).

Εικόνα 4. Σημεία πυροδότησης πόνου και τα πρότυπα αναφοράς τους, (Από Lavelle et al.,
2007).

Η ψηλαφητή ζώνη, θεωρείται κρίσιμη για τον προσδιορισμό των ΣΠΠ. Για
την ψηλάφηση των σημείων πυροδότησης του πόνου, υπάρχουν τρεις τεχνικές: η επιπολής ψηλάφηση (επίπεδος), η ψηλάφηση δίκην πένσας και η εν τω
βάθει ψηλάφηση.
Επίπεδη ψηλάφηση (Επιπολής)
Με τον όρο επίπεδη ψηλάφηση, χαρακτηρίζεται η ολίσθηση των ακροδαχτύλων, κατά μήκος των μυϊκών ινών της προσβεβλημένης μυϊκής ομάδας. Το
δέρμα της περιοχής ωθείται προς τη μια πλευρά, με τα δάκτυλα του ενός χεριού και ο δείκτης του άλλου χεριού φέρεται κατά μήκος των μυϊκών ινών. Η
ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται και από την αντίθετη πλευρά του σημείου
πυροδότησης του πόνου. Και στις δύο περιπτώσεις, ο θεραπευτής αισθάνεται
μια σκληρή μυϊκή δέσμη, να περνά κάτω από το δάκτυλό του.
Ψηλάφηση δίκην πένσας
Η ψηλάφηση του τύπου αυτού, μοιάζει με τον χειρισμό των χορδών του βιολιού και εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό των σημείων πυροδότησης του
πόνου. Κατά την ψηλάφηση αυτή, ο θεραπευτής πιάνει τον μυ μεταξύ δείκτη
και αντίχειρα. Οι μυϊκές ίνες πιέζονται από τα δύο δάκτυλα, που ταυτόχρονα
τις στρίβουν, για να εντοπισθεί η σφικτή μυϊκή δέσμη.
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Εν τω βάθει ψηλάφηση
Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται για την ανίχνευση των ΣΠΠ, τα οποία καλύπτονται από επιπολής ιστούς. Τα ακροδάχτυλα τοποθετούνται κατά μήκος
των μυϊκών προσφύσεων του μυός, που περιλαμβάνει το ΣΠΠ. Η δοκιμασία
χαρακτηρίζεται ως θετική, όταν αναπαράγονται τα συμπτώματα, (Imamura, et
al., 1997).
Μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί κάποιες συσκευές, που βοηθούν στον εντοπισμό των μυοπεριτοναϊκών ΣΠΠ. Ένα από αυτά σχεδιάστηκε από το
Fisher, (Fischer, 1986) και κατ’ ουσία, αποτελεί έναν αισθητήρα μέτρησης της
οδού της πίεσης, για να βοηθήσει στη διάγνωση και την εντόπιση των μυοπεριτοναϊκών ΣΠΠ του πόνου, με ενδείξεις πίεσης σε kg/cm2. Η πίεση αυξάνεται
P

P

σταδιακά, μέχρι το σημείο κατά το οποίο ο εξεταζόμενος αισθάνεται δυσανεξία, οπότε και καταγράφεται η πίεση. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στη
συμμετρική πλευρά. Στη συνέχεια, γίνεται σύγκριση των τιμών και αν υπάρχει
διαφορά μεγαλύτερη των 2 kg/cm2 , η μέτρηση θεωρείται ως μη φυσιολογική,
P

P,,

(Chang Zern Hong, et al., 1996). Αρκετές φορές, η διάγνωση των ΣΠΠ πραγματοποιείται με το Ηλεκτρομυογράφημα (ΗΜΓ), (David G Simons, Lois
Statham Simons & Chang-Zern Hong, 1995; Hubbard & Berkoff, 1993). Όταν
η βελόνα εισαχθεί στην ενεργό εστία του ΣΠΠ, το μέγιστο εύρος της κυματομορφής του ηλεκτρομυογραφήματος, ξεπερνά την κλίμακα του καταγραφικού
συστήματος. Αν και η μέθοδος αυτή μπορεί να φανεί επιστημονικά χρήσιμη,
μέχρι σήμερα, δεν έχουν βρεθεί στατιστικά σημαντικά κλινικά αποτελέσματα.
Το 2007, δημοσιεύθηκε έρευνα για την αξιοπιστία των κριτηρίων, τα οποία
χρησιμοποιούνται από τους κλινικούς, για την αναγνώριση των ΣΠΠ, (Tough,
et al., 2007). Στη μελέτη αυτή, διερευνήθηκε η χρήση των κλινικών χαρακτηριστικών των σημείων πυροδότησης πόνου, όπως αυτά ορίζονται από τους,
(David G. Simons, Travell & Simons, 2019). Σκοπός ήταν η διερεύνηση της
συχνότητας χρήσης τους, ως κριτήριο εισδοχής σε μελέτες. Στη μελέτη έχουν
συμπεριληφθεί, 6 διαφορετικά κριτήρια: το πρώτο, ήταν η ύπαρξη επώδυνων
σημείων μέσα σε μια σφικτή δέσμη, το οποίο βρέθηκε να είναι θετικό σε ποσοστό 65%. Το δεύτερο ήταν η αντίδραση στον πόνο, κατά την ψηλάφηση
των επώδυνων σημείων, που ήταν θετικό σε ποσοστό 53%. Ακολουθούν το
πρότυπο αναφοράς του πόνου (σύμφωνα με τους Travell και Simsons) σε
ποσοστό 53%, το σημείο αναπήδησης, κατά την ψηλάφηση σε ποσοστό 44%,
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ο περιορισμός της κινητικότητας σε ποσοστό 22% και η ύπαρξη επώδυνων
σημείων, χωρίς να υπάρχουν σφικτές μυϊκές δέσμες σε ποσοστό 15%. Η εργασία κατέληξε στο συμπέρασμα, πως υπάρχει περιορισμένη συναίνεση σχετικά με τον ορισμό των ΣΠΠ και ότι απαιτείται συνέχιση της έρευνας, για τον
έλεγχο της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των διαγνωστικών κριτηρίων που
χρησιμοποιούνται. Καθώς η χρήση των κριτηρίων που προτείνει ο Simons,
είναι ακόμα υπό καθεστώς αμφισβήτησης, σε μια, διερευνήθηκε από θεραπευτές ποια από τα κριτήρια κρίνονται ως αναγκαία και ποια ως συμπληρωματικά. Προέκυψε αρχικά, πως ο εντοπισμός του επώδυνου σημείου και η
σκληρή δεσμίδα, είναι δύο κριτήρια αναγκαία. Επιπλέον, σημαντικά ευρήματα
στη διάγνωση των σημείων πυροδότησης πόνου, είναι η αναγνώριση του επώδυνου σημείου από τον ασθενή και ο αναφερόμενος πόνος. Το σημείο αναπήδησης μπορεί να γίνει αποδεκτό κριτήριο για επιβεβαίωση, αλλά δεν είναι αξιόπιστο ως βασικό, (Fernández-de-las-Peñas & Dommerholt, 2018). Τα
ευρήματα αυτά επιβεβαιώνονται από μια διεθνούς εύρους μελέτη, που έγινε
με ερωτηματολόγιο και η οποία προσθέτει ότι η μείωση στο εύρος κίνησης και
η ανελαστικότητα του μυύος, συμπληρώνουν το πάζλ της διάγνωσης,
(Rathbone & Kumbhare, 2016).
Άλλη έρευνα μελέτησε την αξιοπιστία μεταξύ των ερευνητών, για την παρουσία ΣΠΠ σε ασθενείς με οσφυαλγία, (Nice, et al., 1992). Κατά τη μελέτη
αυτή ορίστηκαν 6 ΣΠΠ, όπως αυτά περιγράφονται από τους Travell και
Simons. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιήθηκε από 12 φυσικοθεραπευτές. Οι τελευταίοι, ορίστηκαν τυχαία σε ζεύγη και ήλεγξαν 50 ασθενείς με οσφυαλγία.
Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής Kappa
(.29 to .38), η ποσοστιαία συμφωνία μεταξύ των ερευνητών (76% - 79%) και η
αρνητική συμφωνία μεταξύ των ερευνητών (.43 -.52). Οι χαμηλές τιμές των
δεικτών που ελέγχθηκαν υποδεικνύουν, ότι ο προσδιορισμός των ΣΠΠ μεταξύ
ερευνητών, δεν έχει υψηλή αξιοπιστία σε ασθενείς με οσφυαλγία. Συνεπώς, οι
διάφοροι φυσικοθεραπευτές συμπέραναν, πως δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσουν με αξιόπιστο τρόπο, πότε υπάρχει ΣΠΠ σε ασθενείς με οσφυαλγία. Η
έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα, πως η σημαντικότητα της εξέτασης για τον
εντοπισμό των ΣΠΠ σε ασθενείς με οσφυαλγία, είναι υπό καθεστώς αμφισβήτησης.
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Σε άλλη έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 24 ασθενείς με ΣΠΠ στην άνω
μοίρα του τραπεζοειδή μυός, διερευνήθηκε η εσωτερική αξιοπιστία ενός πρωτοκόλλου ψηλάφησης, για τον εντοπισμό ΣΠΠ, στην άνω μοίρα του τραπεζοειδή μυός, (Barbero, et al., 2012). Στη μελέτη συμμετείχαν 24 άτομα με ΣΠΠ
στην άνω μοίρα του τραπεζοειδή μυός, οι οποίοι ελέγχθηκαν από έμπειρο
φυσικοθεραπευτή. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, κάθε ένα από τα άτομα που συμμετείχαν ελέγχθηκε δύο φορές, με τυχαία σειρά και με συγκεκριμένο πρωτόκολλο ψηλάφησης. Ορίστηκε ένα σύστημα ανατομικών οδηγών σημείων, για τον εντοπισμό των ΣΠΠ σε δύο άξονες (Χ και Υ). Ο συντελεστής
εσωτερικής συσχέτισης πήρε τιμές 0.62 (95% CI: 0.30–0.81), για τον άξονα Χ
και 0.81 (95% CI: 0.61–0.91), για τον Υ. Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα,
ότι ένας έμπειρος φυσικοθεραπευτής, με τη χρήση ενός πρωτοκόλλου ψηλάφησης, είναι σε θέση να εντοπίσει αξιόπιστα ΣΠΠ στην άνω μοίρα του τραπεζοειδή και προτείνει τη συνέχιση των ερευνών, για την εσωτερική αξιοπιστία,
για την ύπαρξη ΣΠΠ σε άλλες περιοχές του σώματος και από λιγότερο έμπειρους φυσικοθεραπευτές.
ΣΠΠ και Υποκινητικότητα
Από πολλούς ερευνητές διατυπώνεται η άποψη, πως υπάρχει κλινική σχέση μεταξύ των ΣΠΠ και της διαταραχής της κίνησης των αρθρώσεων,
(Hengeveld & Banks, Kevin, 2013). O Levit τονίζει τη σημασία της αντιμετώπισης των ΣΠΠ, για τη βελτίωση της κίνησης των αρθρώσεων, όταν και τα
δύο αυτά συμπτώματα είναι παρόντα, (Karel Lewit, 1991). Στη καθημερινή
πρακτική, οι θεραπευτές ακολουθούν θεραπευτική προσέγγιση, που περιλαμβάνει διάφορες τεχνικές, οι οποίες απευθύνονται τόσο στη βελτίωση της μυϊκής λειτουργίας, όσο και της λειτουργίας των αρθρώσεων, (Fernández-DeLas-Peñas, 2009).
Από πολλούς κλινικούς υποστηρίζεται η άποψη, πως η θεραπεία κινητοποίησης των αρθρώσεων στις περιπτώσεις δυσλειτουργίας τους, επιδρά ευεργετικά στην αντιμετώπιση των σημείων πυροδότησης του πόνου, τα οποία
βρίσκονται μέσα στους μυς και αντιμετωπίζονται με κινητοποίηση. Δύο κλινικές μελέτες ερεύνησαν τη σχέση που υπάρχει, μεταξύ της ύπαρξης ΣΠΠ
στους μυς και της υποκινητικότητας των αρθρώσεων, σε ασθενείς με αυχεναλγία.
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Από την πρώτη μελέτη προέκυψε το συμπέρασμα, πως υπάρχει σημαντική
σχέση ανάμεσα στην ύπαρξη ΣΠΠ στις μυϊκές ίνες της άνω μοίρας του τραπεζοειδή μυός και την παρουσία υποκινητικότητας (θεωρείται πως υπάρχει μη
φυσιολογικό τελικό αίσθημα, αυξημένη αντίσταση και ελαττωμένη ολίσθηση
στις αρθρώσεις), μεταξύ του Α2 και Α3 σπονδύλων, (Fernández De Las
Peñas, Fernández Carnero & Miangolarra Page, 2005).
Σε άλλη μελέτη με 35 συμμετοχές, όλοι οι συμμετέχοντες παρουσίασαν
προσθιοπίσθια υποκινητικότητα στις ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις Α3-Α4 και
ΣΠΠ στην άνω μοίρα του τραπεζοειδή μυός, τον στερνοκλειδομαστοειδή και
τον ανελκτήρα μυ της ωμοπλάτης, αν και δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική
συσχέτιση, ανάμεσα στα σημεία πυροδότησης του πόνου στους μυς και την
υποκινητικότητα των αρθρώσεων, (Fernández-De-Las-Peñas, Alonso-Blanco,
Alguacil-Diego, et al., 2006). Και οι δύο μελέτες επιβεβαιώνουν, πως υπάρχει
κλινική σχέση μεταξύ των ΣΠΠ και της ελαττωμένης κινητικότητας των αρθρώσεων. Απαιτείται όμως περισσότερη έρευνα στο μέλλον, με μεγαλύτερα
δείγματα, για να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα. Μέχρι σήμερα, έχουν αναπτυχθεί πολλές θεωρίες, για τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των ΣΠΠ και της
υποκινητικότητας των αρθρώσεων. Ενδεχομένως, η αυξημένη τάση των μυϊκών δεσμίδων και η τροποποίηση της κινητικής δραστηριότητας να διατηρούν
τάση στις αρθρώσεις, ώστε και τα ΣΠΠ επιδεινώνουν τη δυσλειτουργία. Με
βάση τον μηχανισμό αυτό, μπορεί η βράχυνση των μυών και η αύξηση της
τάσης τους, που προκαλείται από τα ΣΠΠ, να επιδεινώνουν ή να διατηρούν
σε αφύσικα επίπεδα την τάση στις αρθρώσεις σε σπονδυλικό επίπεδο και να
νευρώνουν τους μυς αυτούς. Μια άλλη εξήγηση που θα μπορούσε να δοθεί
είναι πως κάποια μη φυσιολογική αισθητική είσοδος, που οφείλεται στην υποκινητικότητα, (Fernández-De-Las-Peñas, Alonso-Blanco, Alguacil-Diego, et
al., 2006) αντανακλαστικά ενεργοποιεί το ΣΠΠ, (Gerwin RD., 1993). Η υπόθεση αυτή επιβεβαιώθηκε και από τον Lowe, ο οποίος βρήκε πως η δυσλειτουργία, μπορεί να επιδεινώσει την απάντηση των κινητικών νευρώνων των
παρακείμενων μυών στα ΣΠΠ, (Lowe JC., 1993). Πιθανόν είναι επίσης, τα
ΣΠΠ των μυών να προκαλούν έναν αλγαισθητικό καταιγισμό στους νευρώνες
του ραχιαίου κέρατος του νωτιαίου μυελού και κατ’ επέκταση να ευοδώνουν
την υποκινητικότητα, (Kuan, et al., 2007). Οι συνδέσεις των προσαγωγών
νευρώνων του νωτιαίου μυελού, ενδεχομένως να εξηγούν τον νευροφυσιολο49

γικό μηχανισμό της θεραπείας με κινητοποίηση της σπονδυλικής στήλης, που
φαίνεται να προκαλούν έναν καταιγισμό προσαγωγών ερεθισμάτων από τους
υποδοχείς των αρθρώσεων, των μυών και των περιτονιών, οι οποίοι οδηγούν
σε προσυναπτική αναστολή των ουδών του πόνου και πιθανόν ενεργοποιούν
το σύστημα των ενδορφινών, (Fernández-De-Las-Peñas, 2009).
Από τις έρευνες που αναφέρθηκαν, προκύπτουν ενδείξεις, πως η ευαισθησία των μυών τροποποιείται μετά από θεραπευτικούς χειρισμούς στη σπονδυλική στήλη. Οι Vernon et al., κατέληξαν στο συμπέρασμα, πως η κινητοποίηση της αυχενικής μοίρας, προκαλεί σημαντική αύξηση της οδού του πόνου με την πίεση πάνω από τα ευαίσθητα σημεία, τα οποία περιβάλλουν την
περιοχή της αυχενικής μοίρας που δυσλειτουργεί, (H. T. Vernon, et al., 1990).
Άλλοι ερευνητές βρήκαν, πως η κινητοποίηση της σπονδυλικής στήλης στα
επίπεδα Α3-Α4 και Α4-Α5, ελάττωνε αποτελεσματικά τον πόνο και τη σύσφιξη
του προκαλούσαν τα ΣΠΠ στον τραπεζοειδή μυ. Αργότερα, από έρευνα της
ίδιας ομάδας, προέκυψε το συμπέρασμα, πως η κινητοποίηση στο επίπεδο
Α3-Α4, τροποποιούσε την ευαισθησία στην πίεση των ΣΠΠ, στην άνω μοίρα
του τραπεζοειδή μυός, (Ruiz-Sáez, et al., 2007). Τα αποτελέσματα των εργασιών αυτών, καταδεικνύουν την ωφελιμότητα των τεχνικών κινητοποίησης των
αρθρώσεων, στη θεραπευτική αντιμετώπιση των ΣΠΠ.

Διαφορές από την Ινομυαλγία
Η ινομυαλγία προκαλεί μια διάχυτη ευαισθησία στους μυς, χωρίς την ύπαρξη μυϊκών δεσμίδων και το χαρακτηριστικό αυτό ήταν από τα πρώτα που είχε
αναγνωριστεί, (Hutchinson, 1990; Rau & Russell, 1999), καθώς υπήρχε μια
σύγχυση της πάθησης με τα ΣΠΠ. Ο Hutchinson, όρισε τη χρόνια μυαλγία, ως
εκείνη που διαρκεί περισσότερο από 3 μήνες και προκαλεί διάχυτη μυϊκή ευαισθησία. Παρατήρησε από την έρευνά του, πως τα ευαίσθητα σημεία (ΕΣ)
εμφανίζονταν τουλάχιστον στα τρία από τα τέσσερα τεταρτημόρια του σώματος και αντιπροσώπευαν τις 11 από τις 18 προκαθορισμένες θέσεις των ΣΠΠ,
(Hutchinson, 1990). Μια από τις πρώτες διαφορές που αναδείχθηκε μεταξύ
των ΕΣ και των ΣΠΠ, ήταν το γεγονός πως τα πρώτα, δε βρίσκονται μέσα σε
σφικτές δέσμες και δε δίνουν αναφερόμενο πόνο σε απομακρυσμένες περιοχές (ζώνες αναφορά του πόνου), όπως συμβαίνει με τα δεύτερα, (R. D.
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Gerwin, 2001a). Ο ίδιος ερευνητής επεσήμανε, πως η διάκριση ανάμεσα στις
δύο περιπτώσεις, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τα ΕΣ δεν είναι ευερέθιστα στην πίεση, αλλά απαιτείται η πίεση να ασκηθεί περισσότερο από 5-10
δευτερόλεπτα και δε δίνουν ψηλαφητούς όγκους σε αντίθεση με τα ΣΠΠ. Ένα
δεύτερο χαρακτηριστικό, που οι ίδιοι ερευνητές επεσήμαναν, ήταν πως τα
ΣΠΠ είναι ένα τοπικό σύνδρομο πόνου, σε αντίθεση με την ινομυαλγία. Αργότερα, από έρευνα διαπιστώθηκε, πως στη περιοχή των ΕΣ στην ινομυαλγία
παρατηρήθηκε αύξηση της ουσίας P, στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό, (Russell, et
al., 1994). Έρευνες κατέληξαν στο συμπέρασμα, πως ο σωματικός πόνος,
που προκαλείται από τα ΕΣ στην ινομυαλγία, προκαλεί ταχείες αλλαγές στο
ΚΝΣ, γνωστές και με τον όρο κεντρική ευαισθητοποίηση, που αποτελούν ένα
φαινόμενο γνωστό και κεντρική ευαισθητοποίηση που αποτελεί μια εκδήλωση
της προσαρμογής των κεντρικών διεργασιών σε απάντηση σε περιφερικά ερεθίσματα. Η κεντρική ευαισθητοποίηση, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη
δημιουργία της ευαισθησίας του αναφερόμενου πόνου και στη μετάπτωση
ενός οξέος συνδρόμου σε χρόνιο και αποτελεί σημαντικό παράγοντα πρόκλησης τόσο της ινομυαλγίας, όσο και του συνδρόμου μυοπεριτοναϊκού πόνου,
(S. Mense, 1998; Sluka & Clauw, 2016). Το φαινόμενο της κεντρικής ευαισθητοποίησης, είναι σε θέση να εξηγήσει τόσο τα φυσικά ευρήματα της διάχυτης
ευαισθησίας, όσο και της γενικευμένης υπερευαισθησίας, που παρουσιάζεται
στην ινομυαλγία, (McDermid, Rollman & McCain, 1996).
Ο Mense, περιγράφει και συγκρίνει τα χαρακτηριστικά των ΣΠΠ στο ΣΜΠ
και των επώδυνων σημείων (ΕΣ) στο σύνδρομο της ινομυαλγίας. Πολλές από
τις θεωρίες που επικρατούν είναι υποθετικές, καθώς δεν έχουν διευκρινιστεί
όλες οι πτυχές των συγκεκριμένων διαταραχών από σχετικές μελέτες, (S.
Mense, 2011). Στα σημεία και συμπτώματα των ΣΠΠ, καταγράφονται τα ακόλουθα: (1) είναι όζοι ψηλαφητοί και συχνά εντοπίζονται κοντά στη μυϊκή γαστέρα, (2) συχνά είναι μονήρεις, (3) προκαλούν αλλοδυνία και υπεραλγησία,
(4) δίνουν αναφερόμενο πόνο, (5) η ευαισθησία στον πόνο στην περίμετρό
τους είναι φυσιολογική, (6) προκαλούν σημείο αναπήδησης (7) προκαλείται
τοπική σύσπαση, κατά τη λήψη υλικού για βιοψία και (8) πιθανόν να προκαλείται διέγερση περιφερικού μηχανισμού. Στα σημεία και συμπτώματα των ΕΣ
της ινομυαλγίας περιλαμβάνονται: (1) το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ψηλαφητοί
όζοι, (2) συνήθως εντοπίζονται κοντά στις μυϊκές προσφύσεις, (3) συχνά είναι
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πολλαπλοί, (4) προκαλούν αλλοδυνία και υπεραλγησία και περιφερικά των
ΕΣ, (5) ενισχύουν τον πόνο κάτω από ψυχολογική πίεση (6) δεν υπάρχουν
συγκεκριμένες ιστολογικές αλλαγές στο υλικό της βιοψίας και (7) είναι πιθανό
να διεγείρονται μέσω μηχανισμών του ΚΝΣ. Από τα στοιχεία που προκύπτουν
από τις έρευνες, φαίνεται πως δεν υπάρχει κοινή αιτιολογία και παθοφυσιολογία, ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις. Ο διαχωρισμός της ινομυαλγίας από τα
ΣΠΠ, αποτελεί ορόσημο στην αντιμετώπιση των ΣΠΠ, καθώς αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού από τις μελέτες που αναφέρονται σε αυτά.

Εξωσωματική Θεραπεία ΕΘΑΚ
Ιστορική Αναδρομή
Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι μηχανικοί της βιομηχανίας
Dornie (Γερμανία), η οποία κατασκεύαζε τεθωρακισμένα οχήματα, παρατήρησαν τα πρότυπα των κακώσεων, που προκλήθηκαν στα πληρώματα των τεθωρακισμένων, όταν αυτά κτυπήθηκαν από βλήματα με υπερηχητική ταχύτητα στον πυργίσκο ή στο κέλυφος του άρματος μάχης, (C. J. Wang, 2003). Η
επίδραση του κρουστικού κύματος στον ανθρώπινο ιστό, τεκμηριώθηκε για
πρώτη φορά, όταν ο πνευμονικός ιστός των ναυαγών διεκόπη, λόγω της έκρηξης βομβών νερού, παρά το γεγονός, πως δεν υπήρχαν εξωτερικά συμπτώματα βίας στο σώμα της έκρηξης βόμβας νερού και παρόλο που δεν
υπήρχαν εξωτερικά συμπτώματα βίας, (Thiel M, 2001). Αυτή ήταν και η πρώτη φορά, που τεκμηριώθηκε η επίδραση των κρουστικών κυμάτων στον ανθρώπινο ιστό και τη δεκαετία του 5
̓ 0 δημοσιεύτηκε η πρώτη έρευνα, για την
επίδραση των κρουστικών κυμάτων στον ανθρώπινο οργανισμό. Το 1966
παρατηρήθηκε τυχαία η επίδραση των κρουστικών κυμάτων στον άνθρωπο,
όταν κατά τη διάρκεια πειραμάτων με βλήματα υψηλής ταχύτητας, ένας εργαζόμενος άγγιξε τυχαία την πλάκα, την ίδια στιγμή, που την έπληττε το βλήμα,
(Thiel M, 2001). Η αλληλεπίδραση των κρουστικών κυμάτων και βιολογικών
ιστών στα ζώα, διερευνήθηκαν πρώτη φορά σ’ αυτά, μεταξύ 1968 και 1971,
(Brendel et al.,1987; Brümmer et al., 1990). Αργότερα, υπήρξαν αρκετές μελέτες με θέμα τη χρήση των κρουστικών υπερήχων, για την αποδόμηση του υλικού σταθεροποίησης των αρθροπλαστικών (τσιμέντο), προκειμένου να γίνει
αναθεώρησή τους, (May, et al., 1990). Στα μέσα της δεκαετίας του ’80, περι52

στασιακές παρατηρήσεις έδειξαν κατά τη διάρκεια μελετών σε ζώα, πως υπάρχει ένα σχέδιο απόκρισης των οστεοβλαστών, το οποίο προκάλεσε ενδιαφέρον στην εφαρμογή κρουστικών υπερήχων, σε πολυάριθμες ορθοπαιδικές
διαταραχές, (Brümmer, Bräuner & Hülser, 1990; Delius, 1994; Thiel M, 2001).
Τα τελευταία 10 – 15 χρόνια, η θεραπεία με κρουστικούς υπερήχους έχει αποδώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα, στην αντιμετώπιση πολλών ορθοπαιδικών διαταραχών, συμπεριλαμβανομένων της ατελούς πώρωσης των καταγμάτων των επιμηκών οστών, την ασβεστοποιό τενοντοπάθεια του ώμου,
της έξω επικονδυλίτιδας του αγκώνα και της πελματιαίας απονευρωσίτιδας,
(Delius, 1994; Ko, et al., 2001; Rompe JD, 2001; C. J. Wang, 2012; C. J.
Wang, et al., 2001; C. J. Wang, Huang & Pai, 2002).

Βασικές Αρχές των ΕΘΑΚ
Τα κρουστικά κύματα, είναι το αποτέλεσμα του φαινομένου, το οποίο δημιουργεί έντονες μεταβολές πίεσης, όπως συμβαίνει με τους κεραυνούς στη
φύση ή τα υπερηχητικά αεροπλάνα, όταν σπάνε το φράγμα του ήχου. Οι τεράστιες αυτές μεταβολές της πίεσης, παράγουν ισχυρά κύματα συμπιεστικών
και εφελκυστικών δυνάμεων και μπορούν να περάσουν από οποιοδήποτε ελαστικό μέσο, όπως ο αέρας, το νερό ή ορισμένες στερεές ουσίες.
Ως κρουστικό, ορίζεται το ακουστικό κύμα στο μέτωπο, του οποίου η πίεση
αυξάνεται από την τιμή του περιβάλλοντος στο μέγιστο, μέσα σε λίγα νανοδευτερόλεπτα, (Thiel M, 2001). Το κρουστικό κύμα διαφέρει από το ακουστικό
κύμα, επειδή έχει διφασική κυματομορφή και η μέγιστη πίεσή του αγγίζει τα
0.5 bar, (Coleman & Saunders, 1993; Ogden JA, Tóth-Kischkat A, 2001).
Η απότομη αύξηση της ταχύτητας του ηχητικού κύματος, εξαρτάται απόλυτα από την πίεση της διάδοσής του. Η ταχύτητα του ηχητικού κύματος αυξάνεται ανάλογα με την πίεση και κατά συνέπεια, τα ηχητικά κύματα με την υψηλότερη πίεση, κινούνται ταχύτερα από αυτά με τη χαμηλότερη, γεγονός που
οδηγεί στην παραμόρφωση του κύματος. Όταν ο ήχος έχει πολύ υψηλή ένταση, η κορυφή του κύματος παίρνει την εμφάνιση πριονωτού δοντιού. Κατ’ επέκταση, με την αύξηση του πλάτους, δημιουργείται ένα κρουστικό κύμα. Όταν το κρουστικό κύμα εισέλθει στους ιστούς, μπορεί είτε να διαχυθεί σε αυτούς, είτε να ανακλαστεί, ώστε η κινητική του ενέργεια να απορροφηθεί, ανά53

λογα με τη δομή των ιστών ή των δομών που εκτίθενται στο κρουστικό κύμα.
Η δύναμη που μεταφέρεται από το κρουστικό κύμα, εξαρτάται από τις φυσικές
ιδιότητες του υλικού στο οποίο αυτή μεταφέρεται και ως εκ τούτου είναι διαφορετική για τον αέρα, σε σύγκριση με ένα υγρό, όπως το νερό.
Το κρουστικό κύμα είναι μια παροδική διαταραχή της πίεσης, που διαδίδεται στον χώρο τρισδιάστατα, με μια απότομη άνοδο της πίεσης του περιβάλλοντος και φτάνει στο μέγιστο, στο πρόσθιο κύμα. Τα κρουστικά κύματα, τα
οποία χρησιμοποιούνται στην ιατρική, παράγονται συνήθως μέσω ενός ρευστού μέσου (συνήθως νερού) και ενός πηκτού υγρού (γέλης - ζελέ) και διευκολύνει τη μετάδοση στους ιστούς του σώματος. Η μετάδοση του κρουστικού
κύματος, προκαλεί διαστολή και συστολή μέσα στο μέσο που μεταδίδεται και
με τον τρόπο αυτό, μεταβάλλεται τοπικά η πυκνότητα του υλικού, (Ogden JA,
Tóth-Kischkat A, 2001). Η διάδοση του ακουστικού κύματος, μπορεί να περιγραφεί, ως μια εναλλασσόμενη συμπίεση και χαλάρωσή του κατά μήκος της
διάδοσής του. Υπάρχουν μονοφασικά ηχητικά κύματα, παρόμοια με τα υπερηχητικά, αλλά και εκρηκτικοί ήχοι (κρουστικοί υπέρηχοι), που περιλαμβάνουν
ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων. Τα κρουστικά κύματα μεταβάλλουν τις φυσικές
τους ιδιότητες, μέσω της εναλλαγής αντανάκλασης και διάθλασης, όταν περνούν από τον έναν ιστό στον άλλο. Στα όρια δύο στρωμάτων ιστών, τμήμα
των κρουστικών κυμάτων θα ανακλαστεί και το υπόλοιπο θα απορροφηθεί,
από τον επόμενο ιστό. Οι απώλειες, μέσω της εξασθένησης της δέσμης των
κρουστικών υπερήχων, εξαρτώνται από το μέσο, μέσα στο οποίο μεταδίδονται. Στον αέρα η εξασθένηση είναι πολύ υψηλή. Ο ήχος, που προκαλείται κατά το κτύπημα ενός σφυριού πάνω σε ένα καρφί, δεν είναι σε θέση να βλάψει,
καθώς το ηχητικό κύμα, που προκαλείται από την πρόσκρουση του σφυριού
στο καρφί, θα χάσει το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειάς του, έως τη στιγμή
που αυτό θα φτάσει στο σώμα. Στο νερό, ωστόσο, οι απώλειες μέσω της εξασθένησης είναι περίπου 1000 φορές, χαμηλότερες από τον αέρα. Το κρουστικό κύμα, είναι ένας ηχητικός παλμός με συγκεκριμένα φυσικά χαρακτηριστικά.
Αρχικά, παρατηρείται μια απότομη αύξηση της πίεσης, που πολλές φορές είναι μεγαλύτερη από 100 MPa (500 bar), συχνότερα όμως από 50 έως 80
MPa,
Υπάρχει υψηλή πίεση αιχμής, μερικές φορές μεγαλύτερη από 100 MPa
(500 bar), αλλά συχνότερα περίπου 50 έως 80 MPa, γρήγορη αρχική αύξηση
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της πίεσης κατά τη διάρκεια περιόδου μικρότερη από 10 ns, χαμηλό εύρος
εφελκυσμού (μέχρι 10 MPa), έναν σύντομο κύκλο ζωής περίπου 10 δευτερολέπτων και ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων, συνήθως στην περιοχή 16 Hz έως
20 MHz, (Schleberger R, et al., 1997). Ο χρόνος ανόδου του κρουστικού κύματος, είναι περίπου 30 ns και ακολουθείται από ένα επαγόμενο κύμα εφελκυσμού, διάρκειας λίγων ms, (Εικόνα 5).

Εικόνα 5. Η τυπική κυματομορφή των κρουστικών υπερήχων. Παρατηρείται μια ταχεία άνοδος τη πίεσης, που διαρκεί nanoseconds, με ένταση η οποία προσεγγίζει τα 1 MPa και ακολουθεί μια αρνητική πίεση, που επηρεάζει τη σπηλαίωση (cavitation) και διαρκεί αρκετά
microseconds. Από Principles of Shock Wave Therapy.

Προκειμένου ο κρουστικός υπέρηχος να είναι αποτελεσματικός στη κλινική
πρακτική, η μέγιστη ενέργεια του παλμού, θα πρέπει να επικεντρώνεται (να
συμπυκνώνεται) στο σημείο της θεραπείας. Η επίδραση των κρουστικών υπερήχων στους ιστούς διακρίνεται: (1) στην άμεση (πρωτογενή επίδραση) και
(2) την έμμεση, με την παραγωγή σπηλαιοποίησης (δευτερογενής επίδραση).
Κατά τη φάση του εφελκυσμού του κρουστικού κύματος, οι δυνάμεις εφελκυσμού υπερβαίνουν τη δυναμική αντοχή εφελκυσμού του νερού (διάμεσο υγρό), δημιουργώντας φυσαλίδες σπηλαιοποίησης.
Οι διάμετροι των φυσαλίδων κυμαίνονται, αυξάνονται και μειώνονται σε όγκο. Μερικοί θα αντισταθούν σε έναν ορισμένο αριθμό παλμών κρουστικού
κύματος, ενώ άλλοι θα καταρρεύσουν, μετά τον πρώτο κύκλο. Η ταλάντωση
των φυσαλίδων είναι μη γραμμική, επειδή η μεταβολή στο μέγεθος των φυσαλίδων δεν σχετίζεται με το εύρος της πίεσης. Κατά τη διάρκεια της φάσης ανάπτυξης του σπηλαίου, παράγεται τεράστια ποσότητα ενέργειας. Αυτή η ενέργεια απελευθερώνεται από το σπήλαιο, κατά τη διάρκεια της κατάρρευσης
(έκρηξη), με τη μορφή πιδάκων υψηλής ενέργειας και ύδατος υψηλής θερμο55

κρασίας, (Delius, 1994). Η απότομη αύξηση της ενέργειας, που ελευθερώνεται
με τη μορφή πιδάκων, αυξάνει τη θερμοκρασία μικροσκοπικά στους ιστούς.
Σε ιδιαίτερα ιξώδη υγρά, το φαινόμενο της σπηλαιοποίησης καταστέλλεται
δραματικά, (Zupanc, et al., 2019). Στην περιοχή των ορίων των διαφόρων ιστών (μεταξύ των υλικών, δηλαδή που έχουν διαφορετική πυκνότητα), το υγρό του περιβάλλοντος μέσου, εισέρχεται με ορμή στο σπήλαιο που έχει δημιουργηθεί (ως μικροδίνη – microjet) και κατευθύνεται προς την οριοθετημένη
περιοχή, με καταστρεπτική δύναμη. Το φαινόμενο παρατηρείται στα όρια δύο
διαφορετικών ιστών (όπως μυών και οστών ή πνευμονικού ιστού), όπου το
ηχητικό πεδίο δέχεται τις μεγαλύτερες μεταβολές και εκπέμπει την υψηλότερη
ενέργεια. Στα σημεία αυτά, αναμένεται το μεγαλύτερο ποσοστών των βιολογικών επιδράσεων.

Μέθοδοι Παραγωγής Κρουστικών Κυμάτων
Υπάρχουν τρεις διαφορετικές τεχνικές, μέσω των οποίων μπορούν να παραχθούν οι κρουστικοί υπέρηχοι. Οι τεχνικές αυτές είναι: η ηλεκτροϋδραυλική,
η ηλεκτρομαγνητική και η αρχή του πιεζοηλεκτρικού φαινομένου, (Εικόνα 2).
Οι διαφορές των τριών αυτών τεχνικών, αφορούν στην τεχνική με την οποία
γίνεται η μετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας, σε μηχανική. Η βασική αρχή, πάνω
στην οποία βασίζεται κάθε μια από τις συσκευές για την παραγωγή κρουστικών υπερήχων, είναι πως η ακουστική αντίσταση (αγωγιμότητα) του ανθρωπίνου σώματος, είναι παρεμφερής με εκείνη του ύδατος.

Εικόνα 6. Οι τρεις διαφορετικοί τύποι παραγωγής κρουστικών υπερήχων, (Α) Ηλεκτροϋδραυλικός, (Β) Ηλεκτρομαγνητικός και (Γ) Πιεζοηλεκτρικός. (Τροποποίηση από A comparative review of extracorporeal shock wave generation).

Τα κρουστικά κύματα, δημιουργούνται μέσα στο νερό και στη συνέχεια μεταφέρονται στο ανθρώπινο σώμα, μέσω ενός κατάλληλου ενδιάμεσου μέσου
επαφής. Η διαδικασία αυτή, εξασφαλίζει μικρές απώλειες, οι οποίες αποδίδο56

νται στην εξασθένηση και αντανάκλαση των υπερήχων από οριακές περιοχές,
οπότε η ενέργεια του κρουστικού κύματος, θα επικεντρωθεί στο σημείο που
εστιάζεται η θεραπεία.
Ηλεκτροϋδραυλική μέθοδος
Αυτή είναι η παλαιότερη μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε, για την παραγωγή
κρουστικών κυμάτων και αναπτύχθηκε από την εταιρεία Dornier (Γερμανία).
Ενσωματώθηκε στην πρώτη συσκευή λιθοτριψίας και χρησιμοποιήθηκε στην
κλινική πράξη, (Chaussy, Brendel & Schmiedt, 1980). Η εκκένωση ενός σπινθήρα μέσα στο νερό, παράγει μια φυσαλίδα αέρα, που εξελίσσεται με υπερηχητική ταχύτητα και το σφαιρικό κύμα, το οποίο παράγεται με υπερηχητική ταχύτητα, προσκρούει στο τοίχωμα του ημισφαιρικού ελλειψοειδούς μεταλλικού
κώνου, επικεντρώνοντάς το στην ελλειπτική του επιφάνεια. Η εστιακή ζώνη
του κρουστικού κύματος, είναι αρκετά μεγάλη και ασκεί υψηλές πιέσεις. Το
σύστημα παραγωγής των ώσεων, φθείρεται μετά από μερικές χιλιάδες ώσεις
και πρέπει να αντικατασταθεί. Η εστιακή ζώνη δράσης της κεφαλής της μεθόδου αυτής, τείνει να μεταναστεύει και δεν είναι πλέον το ίδιο αποτελεσματική,
(Chow GK & Streem SB., 2018).
Η σύζευξη εξασφαλίστηκε από το περιβάλλον νερό στην αρχική συσκευή,
όπου ο ασθενής βυθιζόταν σε ένα ειδικά κατασκευασμένο υδρόλουτρο, ενώ οι
νεότεροι λιθοτριπτήρες, έχουν κλειστούς εφαρμοστές κρουστικών κρουσμάτων και συνδέονται τοπικά με το σώμα του ασθενούς, χρησιμοποιώντας ένα
κατάλληλο ζελέ.
Ηλεκτρομαγνητική Μέθοδος
Η πρώτη συσκευή λιθοτριψίας, που κατασκευάστηκε με τη μέθοδο αυτή,
(Siemens Lithostar), ενσωμάτωσε δύο νέα ηλεκτρομαγνητικά συστήματα
κρουστικών κυμάτων σε κάθε πλευρά του ασθενούς, ο οποίος βρίσκονταν
ύπτιος σε ένα κοινό τραπέζι λήψης ακτινογραφιών και πάνω στην οποία γίνονταν η σύζευξη με τη συσκευή παραγωγής κρουστικών κυμάτων. Πάνω σε μια
μεταλλική μεμβράνη τοποθετείται ένα σπειροειδές πηνίο. Όταν στο πηνίο ασκηθεί υψηλή τάση, η μεταλλική μεμβράνη αποκλίνει, δημιουργώντας ένα
κρουστικό κύμα και μέσω του νερού προωθείται με παράλληλη κατεύθυνση. Η
ενέργεια επικεντρώνεται με ένα σύστημα «ακουστικού φακού», που μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για εκατοντάδες χιλιάδες ώσεων, χωρίς να είναι απαραίτη57

τη η αντικατάσταση των στοιχείων, (Wilbert, et al., 1987). Σε μια παραλλαγή,
που χρησιμοποιείται από άλλο σύστημα, υπάρχει μια κυλινδρική μεμβράνη,
πάνω στην οποία τα ηχητικά κύματα ανακλώνται παραβολικά. Η συγκεκριμένη αυτή διάταξη, φέρει την κεφαλή ακριβώς μπροστά στο σημείο όπου πρέπει
να εστιαστεί. Και στα δύο προηγούμενα συστήματα παραγωγής κρουστικών
υπερήχων, η ενέργεια που παρέχεται, είναι απόλυτα αναπαραγώγιμη και εστιασμένη, (Εικόνα 2).
Πιεζοηλεκτρική Μέθοδος
Διάφορα πιεζοκεραμικά στοιχεία, τοποθετούνται πάνω σε ένα σφαιρικό κύπελλο, παράγοντας έτσι μια συσκευή αυτόματης εστίασης. Τα στοιχεία όταν
φορτιστούν παράλληλα με ηλεκτρικό ρεύμα υψηλής τάσης, παράγουν ηχητικά
κύματα. Η ενέργεια που εκπέμπεται από κάθε στοιχείο μεμονωμένα, είναι αδύναμη και η ενέργεια είναι πολύ υψηλή, μόνο στο σημείο που εστιάζονται τα
επιμέρους κύματα, (Marberger, Turk & Steinkogler, 1988). Οι κρουστικοί υπέρηχοι, οι οποίοι παράγονται με τη πιεζοηλεκτρική μέθοδο, είναι επίσης πολύ
αξιόπιστοι. Το μεγάλο φάσμα των υπέρηχων που παράγεται, είναι σχεδόν
ανώδυνο κατά την εφαρμογή του, επειδή η πίεση στο δέρμα είναι πολύ μικρή.
Η εστιακή περιοχή του είναι μικρή και έχει το σχήμα ενός πούρου.
Μικροεκρηκτική πηγή (Microexplosive source)
Η τεχνική αυτή παραγωγής κρουστικών υπερήχων, αναφέρεται μόνο για
ιστορικούς λόγους. Κατά την τεχνική αυτή, ένα μικρό ίζημα οξέος του μολύβδου, εκρήγνυται στην πρώτη εστία ενός ημι-ελλειψοειδούς δοχείου, παράγοντας ένα κρουστικό κύμα. Στη συνέχεια, το κύμα αυτό αντανακλάται από το
περιμετρικό τοίχωμά του και εστιάζει τα κρουστικά κύματα, στη δεύτερη εστία
της ελλειψοειδούς καλύπτρας, (Kuwahara, et al., 1986). Η μέθοδος αυτή δεν
έγινε αποδεκτή από την επιστημονική κοινότητα και εγκαταλείφθηκε, λόγω
των ενδεχόμενων κινδύνων από την εφαρμογή της, (Wilbert, 2002).
Ακτινωτή ΕΘΑΚ
Η ακτινωτή ΕΘΑΚ χρησιμοποιείται ευρύτατα, στην αντιμετώπιση πολλών
παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος, καθώς και των μαλακών μορίων,
(C. J. Wang, 2012). Πολλές εργασίες μελέτησαν τους μοριακούς και κυτταρικούς μηχανισμούς, τους οποίους επηρεάζει η ακτινωτή ΕΘΑΚ. Ανάμεσα σε
αυτούς, ήταν η κυτταρική απόπτωση, η ενίσχυση της αγγειογένεσης και η ε58

πούλωση των ιστών, καθώς και η οστεογένεση (σχηματισμός οστίτη ιστού),
(Contaldo, et al., 2012; Gollwitzer, et al., 2013; Zhao, et al., 2012).

Εικόνα 7. Αρχή λειτουργίας της ακτινωτής ΕΘΑΚ. Είσοδος αέρα υπό πίεση (1), στον καθοδικό
σωλήνα, για να προκαλέσει ένα βαλλιστικό κύμα (2) στο σωλήνα καθοδήγησης (3) που προσκρούει σε ένα μεταλλικό προσαρμοστή (4) και εφάπτεται στο δέρμα του ασθενή. Ο καθοδικός σωλήνας προκαλεί τάση στον εφαρμοστή που μεταδίδει τα κρουστικά κύματα (5) αναίμακτα στους ιστούς.

Η αρχή της λειτουργίας της ακτινωτής ΕΘΑΚ, απεικονίζεται στην Εικόνα 7.
Ο πεπιεσμένος αέρας (ή ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο) χρησιμοποιείται, για να
προκαλέσει μια βολή, ένα ωστικό κύμα μέσα στον καθοδικό σωλήνα, που
προσκρούει σε μια μεταλλική επιφάνεια, η οποία εφάπτεται με το δέρμα του
ασθενή. Το ωστικό κύμα, προκαλεί δονήσεις στον μεταλλικό προσαρμοστήρα,
ο οποίος με τη σειρά του, μεταφέρει ακτινωτά κρουστικά κύματα στους ιστούς
αναίμακτα.
Καθόσον η ακτινωτή ΕΘΑΚ δεν είναι αληθή κρουστικά κύματα, με την αυστηρή έννοια της φυσικής, (Schmitz, et al., 2013), ορισμένοι συγγραφείς τους
αποκαλούν «ακτινωτά πιεστικά κύματα» (radial pressure waves), (Contaldo,
et al., 2012) ή «ακτινωτά παλμικά κύματα», (Speed, 2014).
Επιπλέον, στην αρθρογραφία υπάρχουν αντιφατικές αναφορές, ως προς το
κατά πόσο σε όλες τις ακτινωτές ΕΘΑΚ είναι δυνατόν να δημιουργηθεί η σπηλαιοποίηση, η οποία αναφέρεται στον ταχύτατο σχηματισμό, επέκταση και κατάρρευση των φυσαλίδων αέρα στο ενδιάμεσο υγρό, λόγω των ταχύτατων μεταβολών της πίεσης, (Perez, et al., 2013; Schmitz, et al., 2013).
Η σπηλαίωση μπορεί, παράλληλα με την άσκηση θεραπευτικών βιολογικών επιδράσεων, να παράγει ανεπιθύμητες παρενέργειες, όπως αιμάτωμα,
ρήξη αιμοφόρων αγγείων και μόνιμη βλάβη οργάνων, όπως νεφρών και
πνευμόνων, (H. Chen, et al., 2010; Perez, et al., 2013). Σχετικά με το θέμα
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αυτό, μια ανασκόπηση της εποχής εκείνης το 2003, η οποία αφορούσε την
πρώτη συσκευή του είδους αυτού (Electro Medical Systems, Nyon,
Switzerland), κατέληγε στο συμπέρασμα, πως δεν ήταν δυνατή η ανίχνευση
του φαινομένου της σπηλαιοποίησης, (McClure & Dorfmüller, 2003). Τρία όμως χρόνια αργότερα, άλλη έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα, πως η ακτινωτή ΕΘΑΚ ήταν σε θέση να προκαλέσει το φαινόμενο της σπηλαιοποίησης,
(D’Andréa Greve, Grecco & Santos-Silva, 2009)

Βιολογική επίδραση της ΕΘΑΚ
Στους τένοντες
Ο τένοντας είναι μια σκληρή ζώνη ινώδους συνδετικού ιστού, ο οποίος
συνδέει συνήθως τους μυς με τα οστά και βρίσκεται τις πλείστες φορές, σε
σημεία στα οποία ασκούνται μεγάλες τάσεις, (Del Buono, et al., 2011). Μικροσκοπικά, ο τένοντας απαρτίζεται από τενόντια κύτταρα και εξωκυττάρια ουσία
(κολλαγόνο, ελαστίνη και θεμέλια ουσία).
Ο μηχανισμός δράσης της ΕΘΑΚ στους τένοντες ακόμα και σήμερα, δεν είναι πλήρως κατανοητός, αν και έχουν περιγραφεί αρκετοί μηχανισμοί μέχρι
σήμερα, όπως ο άμεσος ερεθισμός που διεγείρει την επούλωση και την επαναγγείωση. Η άμεση κατασταλτική επίδραση των αγλοϋποδοχέων και η ενεργοποίηση ενός μηχανισμού υπερδιέγερσης, μπλοκάρει τον μηχανισμό της πύλης. Παρά τις αρχικές μελέτες που έδειξαν πως, η θεραπεία με ΕΘΑΚ είναι σε
θέση να προκαλέσει νέκρωση της ινιδοειδούς ουσίας, ίνωση του παρατένοντα
και διήθηση φλεγμονωδών κυττάρων στους φυσιολογικούς τένοντες, (Orhan,
et al., 2004), καθώς και διαταραχή της αντοχής του τένοντα στις εφελκυστικές
δυνάμεις, (Maier, et al., 2001). Πιο πρόσφατες έρευνες έδειξαν, πως η ΕΘΑΚ
είναι σε θέση να αυξήσει τη νεοαγγείωση στην οστεοτενόντια σύνδεση, (C. J.
Wang, Huang & Pai, 2002), μέσω της απελευθέρωσης παραγόντων της ανάπτυξης και κάποιων άλλων δραστικών ουσιών, (C. J. Wang, et al., 2003).
Αν και η χρήση των ΕΘΑΚ εφαρμόζεται στην αντιμετώπιση των τενοντοπαθειών περισσότερο από 10 χρόνια, οι εργασίες που έχουν δημοσιευτεί, για
την κατανόηση των βιολογικών αποτελεσμάτων στους τένοντες, είναι σχετικά
λίγες. Η πρώτη ένδειξη, πως η ΕΘΑΚ ευοδώνει την αποκατάσταση των τενόντων, προήλθε από το γεγονός πως αυξάνει τον παράγοντα μετασχηματισμού
b1 (TGFb1) και του ινσουλινοδραστικού αυξητικού παράγοντα I (IGF-I). Οι
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αναπτυξιακοί αυτοί παράγοντες βρέθηκαν, πως ρυθμίζουν τη βιοσύνθεση της
εξωκυττάριας ουσίας των τενοντοκυττάρων, (Abrahamsson, 1997). Προτάθηκε, πως η δράση των παραγόντων αυτών στον τενόντιο ιστό, είναι υπεύθυνη
για την επιτυχή αντιμετώπιση παθολογιών των τενόντων, με την εφαρμογή
των ΕΘΑΚ, (Y. J. Chen, et al., 2004).
Τα τενοντοκύτταρα ανταποκρίνονται στον μηχανικό ερεθισμό, μέσω της
αύξησής του (IGF-I), (Banes, et al., 1999). Τα ευρήματα αυτά δείχνουν, πως ο
τενόντιος ιστός μπορεί να μετατρέψει τα ερεθίσματα από την ΕΘΑΚ σε βιοχημικά σήματα, μέσω της απελευθέρωσης της TGFb1 και IGF-I, για την ανακατασκευή του τένοντα, (Abrahamsson, 1997; Banes, et al., 1999; Y. J. Chen, et
al., 2004). Από άλλη έρευνα του 2005, η οποία αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα των ΕΘΑΚ στην εξωκυττάρια ουσία προσβεβλημένων συνδέσμων με
διάφορες τεχνικές, έγινε σύγκριση της ομάδας ελέγχου και της ομάδας που
αντιμετωπίστηκε συγκεντρωτικό ΕΘΑΚ και βρήκε, πως στη δεύτερη ομάδα
υπήρχαν περισσότερες νεοσχηματισμένες κολλαγόνες ίνες και μεγαλύτερες
τιμές του παράγοντα μετασχηματισμού, 4 εβδομάδες μετά την εφαρμογή της
θεραπείας, (Caminoto, et al., 2005).
Τα αποτελέσματα της προηγούμενης μελέτης δείχνουν, πως ευοδώνουν τη
διαδικασία επούλωσης του τενόντιου ιστού. Επιπλέον, έχει αναφερθεί, πως η
TGFb1 δρα ως δυνητικός αναστολέας της εκφύλισης της εξωκυττάριας ουσίας
από τα μακροφάγα κύτταρα και της φλεγμονής, κατά τη διάρκεια της επούλωσης, (Feinberg, et al., 2000).
Άλλες έρευνες σχετικά με την επίδραση των ΕΘΑΚ σε βιοχημικούς παράγοντες και των μεταβολισμών των τενοντοκυττάρων σε μικρόσωμα άλογα,
βρήκαν πως 3 ώρες μετά την εφαρμογή της θεραπείας, υπήρξε αύξηση των
γλυκοζοαμινογλυκανών (GAG) και του ρυθμού της πρωτεϊνοσύνθεσης,
(Bosch, et al., 2007). Από την ίδια έρευνα προέκυψε, πως 6 εβδομάδες μετά
την εφαρμογή της θεραπείας, παρατηρήθηκε ελάττωση της αποδόμησης του
κολλαγόνου και των (GAG) και οι ερευνητές υπέθεσαν, πως ο ερεθισμός από
τους κρουστικούς υπερήχους, επιταχύνει την επούλωση του τενόντιου ιστού.
Η μηχανική και φυσική επίπτωση στους ιστούς που εκτίθενται σε ΕΘΑΚ,
έχει βρεθεί, πως εξαρτώνται από την πυκνότητα της παρεχόμενης ενέργειας.
Οι ΕΘΑΚ χαμηλής πυκνότητας ενέργειας και χαμηλής δοσολογίας παλμών,
δείχνουν πως προκαλούν θετικό ερεθισμό, ενώ οι υψηλής πυκνότητας ενέρ61

γειας και υψηλής δοσολογίας παλμοί, παρουσιάζουν ανασταλτικά αποτελέσματα, (Orhan, et al., 2004; J. D. Rompe, et al., 1998). Μετά από την εφαρμογή υψηλής πυκνότητας ενέργειας και υψηλής δοσολογίας ΕΘΑΚ, παρατηρήθηκε ιστολογική αποδιοργάνωση του φυσιολογικού κολλαγόνου, η οποία
ήταν αυξημένη, 3 ώρες μετά την εφαρμογή της ΕΘΑΚ και ελαττώθηκε 6 εβδομάδες αργότερα. Στους ασθενείς που εφαρμόστηκε η δοσολογία αυτή, δεν
επετράπη η άσκηση για 6 εβδομάδες, για τον φόβο της αποδιοργάνωσης του
κολλαγόνου ιστού, (Bosch, et al., 2009).
Στην αντιμετώπιση του πόνου
Από τη διεθνή αρθρογραφία προκύπτει, πως η ΕΘΑΚ δε χρησιμοποιείται
αυτόνομα για την αντιμετώπιση του πόνου, χωρίς να απευθύνεται στις υποκείμενες ανατομικές διαταραχές, καθώς «δεν επικεντρώνεται τόσο σε συγκεκριμένα όργανα

που πονούν, αλλά στη μνήμη του πόνου», (Schmitz &

Depace, 2009). Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει εύκολα και από τους τίτλους
των πρόσφατων προοπτικών τυχαιοποιημένων και ελεγχόμενων κλινικών δοκιμών που χρησιμοποιούν ΕΘΑΚ, στη διεθνή αρθρογραφία. Από τη μελέτη
των τίτλων και μόνο, σημειώνεται πως οι ενδείξεις για τη χρήση της ΕΘΑΚ,
αφορούν ανατομικά προσδιορισμένες παθήσεις, στα σημεία σύνδεσης των
τενόντων και των συνδέσμων με τα οστά (ενθεσοπάθειες) με ιδιαίτερη παθολογία και παθοφυσιολογία, (Benjamin, et al., 2006). Πρόσφατα έχουν περιγραφεί αρκετοί μοριακοί και κυτταρικοί μηχανισμοί, σχετικά με το πώς οι ΕΘΑΚ θα μπορούσαν να διαμεσολαβήσουν στην ανακούφιση του πόνου, με
βάση τους τίτλους των εργασιών που έχουν δημοσιευθεί διεθνώς και συνοψίζονται στη συνέχεια:
•

απελευθέρωση της ουσίας P προσταγλαδίνης E2, μετά την εφαρμογή
κρουστικών υπερήχων σε πειραματόζωα, (Maier, et al., 2003),

•

η εφαρμογή ΕΘΑΚ στον μηρό κουνελιών, ελαττώνει τον αριθμό των νευρώνων που μεταφέρουν την ουσία P στα ραχιαία γάγγλια, (Jörg Hausdorf,
et al., 2008),

•

η εφαρμογή τους στο δέρμα ποντικιών, ελαττώνει το πεπτίδιο που σχετίζεται με το γονίδιο της καλσιτονίνης (CGRP), ανοσοαντιδραστικά στο ραχιαίο γάγγλιο των νευρώνων, (Takahashi, et al., 2003),
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•

επιλεκτική απώλεια αμύελων νευρικών ινών, μετά την εφαρμογή κρουστικών υπερήχων στο μυοσκελετικό σύστημα, (J. Hausdorf, et al., 2008).
Η ουσία P συγκεντρώνεται στις αμύελες ίνες C και μια υποκατηγορία των

βραδέων εμμύελων ινών Α-δ και απελευθερώνεται στα κεντρικά και περιφερικά τμήματα των αλγοϋποδοχέων, μετά από ερεθισμό, (Snijdelaar, et al.,
2000). Το πεπτίδιο, το οποίο σχετίζεται με το γονίδιο της καλσιτονίνης, αποτελεί έναν δείκτη του αριθμού των αισθητικών νευρώνων που εμπλέκονται στην
αντίληψη του πόνου και σχετίζεται με την ουσία P στους νευράξονες, οι οποίοι
ερεθίζονται από την καψαϊκίνη, (Gibbins, et al., 1985).
Το γονίδιο της καλσιτονίνης CGRP είναι ένας δείκτης αισθητήριων νευρώνων, που τυπικά εμπλέκονται με την αντίληψη του πόνου και ήταν ανοσοϊστοχημικώς συν-εντοπισμένος με την ουσία Ρ, σε ευαίσθητους στην καψαϊκίνη,
ουσία που βρίσκεται στους νευρώνες, (Gibbins, et al., 1985). Η ενεργοποίηση
των περιφερικών μικρής διαμέτρου αισθητικών νευρώνων, προκαλείται μέσω
τοπικής εκπόλωσης αξονικών αντανακλαστικών ή αντανακλαστικών από τις
ραχιαίες ρίζες, λόγω της απελευθέρωσης των ουσιών P και CGRP. Και οι δύο
ουσίες μαζί στη συνέχεια δρουν στα κύτταρα στόχους στην περιφέρεια, όπως
είναι οι λείες μυϊκές ίνες των αγγείων των μυών, τα μαστοκύτταρα και τα ανοσοποιητικά κύτταρα, προκαλώντας φλεγμονή. Το φαινόμενο καλείται νευρογενής φλεγμονή και είναι ένα φλεγμονώδες σύμπτωμα, το οποίο προκαλείται
από την απελευθέρωση ουσιών, από τις τελικές απολήξεις των αισθητικών
νεύρων, (Richardson & Vasko, 2002). Υπάρχουν ενδείξεις, πως η χρόνια
φλεγμονή συμβάλλει στην αιτιολογία του πόνου στην επικονδυλίτιδα του αγκώνα και τη χρόνια πελματιαία απονευρωσίτιδα, (Kamien, 1990). Πρόσφατη
μελέτη, ανέδειξε τη συμβολή της ουσίας P (καθώς και της ιντερλευκίνης 1-α
και του αυξητικού παράγοντα μετασχηματισμού beta 1) στην παθογένεση της
επικονδυλίτιδας, χωρίς την ύπαρξη φλεγμονωδών κυττάρων, (Uchio, et al.,
2002). Επιπλέον, η ελάττωση της ουσίας P έχει εξακριβωθεί πολλές φορές με
πειράματα, πως ελαττώνει τη φλεγμονή σε πειραματόζωα, (Garrett, et al.,
1997). Επομένως, είναι λογικό να εικάζεται, πως: (1) η νευρογενής φλεγμονή
παίζει σημαντικό ρόλο στην παθογένεση της επικονδυλίτιδας και της χρόνιας
πελματιαίας απονευρωσίτιδας και (2) ελαττώνει την πυκνότητα της ουσίας P
στους ιστούς στόχους, (Maier, et al., 2003). Σε συνδυασμό με την ελάττωση
της σύνθεσης της ουσίας αυτής στα κύτταρα των ραχιαίων γαγγλίων, (Jörg
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Hausdorf, et al., 2008) παίζει σημαντικό ρόλο στη μακροχρόνια αναλγητική
δράση της θεραπείας με κρουστικούς υπερήχους στις παθήσεις αυτές. Η επιλεκτική καταστροφή των αμύελων νευρικών ινών στην εστιακή ζώνη των
κρουστικών υπερήχων, (J. Hausdorf, et al., 2008) ενδέχεται ακόμα, να συμβάλλει στην αναλγησία. Σημαντικό είναι επίσης, πως οι αμύελες νευρικές ίνες
C, είναι γνωστό ότι είναι υπεύθυνες για την πρόκληση του χρόνιου πόνου,
(Kandel ER, SchwartzJ H & Jessell TM, 2000) .
Στα εγκαύματα
Η επούλωση των εγκαυμάτων, είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, που δε
τερματίζεται με την ολοκλήρωση της ωρίμανσης της εσχάρας. Η διαδικασία
συνήθως ακολουθεί τρία στάδια: της φλεγμονής, του πολλαπλασιασμού και
της ωρίμανσης.
Η εφαρμογή του στην οξεία φάση των εγκαυμάτων
Ο μηχανισμός, ο οποίος έχει προταθεί για τη δράση των ΕΘΑΚ στην επούλωση των εγκαυμάτων, εμπλέκει μια βιολογική διαδικασία βελτιστοποίησης
του περιβάλλοντος της περιοχής του εγκαύματος τόσο σε κυτταρικό, όσο και
μοριακό επίπεδο, το οποίο διεγείρεται από τα κρουστικά κύματα. Έχει διατυπωθεί η υπόθεση, πως η μηχανική ενέργεια των ΕΘΑΚ τροποποιεί τα δυναμικά της κυτταρικής μεμβράνης και με τη σειρά της, τροποποιεί τις ενδοκυττάριες διαδικασίες, (F. Wang, et al., 2004). Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει χημικούς διαβιβαστές, που ρυθμίζουν τον πολλαπλασιασμό των ινοβλαστών, τη
μετανάστευση των κερατινοκυττάρων και τον σχηματισμό νέων αγγείων, διεγείροντας την επούλωση, (Aschermann I, et al., 2017; Link, et al., 2013). Είναι
γνωστό, πως στα εγκαύματα, παρατηρείται ένα επίμονο προφλεγμονώδες
στάδιο, λόγω του σχηματισμού της εσχάρας και τη διήθηση από βακτήρια και
λευκοκύτταρα. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο θεωρείται, πως
η θεραπεία με κρουστικούς υπερήχους, είναι ωφέλιμη στους ασθενείς με εγκαύματα. Η πρώτη ένδειξη, για τη χρήση των κρουστικών υπερήχων στα εγκαύματα, προήλθε από μια δημοσίευση το 2005, που περιέγραφε τα αποτελέσματα της εφαρμογής του σε βαθιά εγκαύματα μερικού πάχους της ραχιαίας
επιφάνειας του χεριού και του αντίχειρα, μετά από άρνηση του ασθενή να αντιμετωπιστεί χειρουργικά. Στην περιοχή του εγκαύματος, εφαρμόστηκαν
κρουστικοί υπέρηχοι την 3η και 7η ημέρα, μετά την κάκωση (1500 παλμοί των
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0.11 mJ/mm2). Το έγκαυμα επουλώθηκε σε 15 ημέρες, χωρίς να υπάρξουν
P

P

παθολογικές εσχάρες κατά την επανεξέταση, μετά από 6 μήνες, (Meirer,
Kamelger & Piza-katzer, 2005)
Μέχρι και σήμερα, οι ενδείξεις της εφαρμογής του κρουστικού υπερήχου σε
εγκαύματα στους ανθρώπους, περιορίζονται σε δύο μελέτες και έχουν μάλιστα διαφορετικά χαρακτηριστικά. Στην πρώτη από αυτές, (Arno, et al., 2010)
πραγματοποιήθηκαν δύο συνεδρίες ΕΘΑΚ (την 3η και 5η ημέρα μετά την κάP

P

P

P

κωση, 500 ώσεις των 0.15 mJ/mm2), σε μια σειρά ασθενών με ολικού πάχους
P

P

εγκαύματα. Όλα τα περιστατικά αξιολογήθηκαν με τη χρήση τρισδιάστατης
απεικόνισης με Laser (Laser Doppler Imaging – LDI) και κρίθηκε, ότι είχαν τέτοιο βάθος, ώστε να αντιμετωπιστούν χειρουργικά. Παρατηρήθηκε, πως υπήρχε αύξηση της εξίδρωσης που μετρήθηκε αντικειμενικά με LDI, πριν
πραγματοποιηθεί η δεύτερη συνεδρία των κρουστικών υπερήχων. Μόνο σε 2
από τους 15 ασθενείς κρίθηκε απαραίτητη η νεαροποίηση του τραύματος και
η εφαρμογή μοσχεύματος. Στη δεύτερη μελέτη, (Burn, et al., 2012), πραγματοποιήθηκε μια μόνο συνεδρία ΕΘΑΚ (0.1 mJ/mm2) σε 50 ασθενείς, κατά το
P

P

πρώτο 24ωρο, μετά από επιπολής εγκαύματα του δέρματος και έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων με ομάδα ελέγχου. Παρατηρήθηκε, πως στην ομάδα
η οποία αντιμετωπίσθηκε με ΕΘΑΚ, υπήρξε ταχύτερος ρυθμός επιθηλιοποίησης του δέρματος.
Η εφαρμογή στις μετεγκαυματικές εσχάρες
Η επίπτωση της υπερτροφικής εσχάρας, μετά από εγκαύματα, αναφέρεται
πως αφορά στο 60% των περιπτώσεων, (Bombaro, et al., 2003) και η επίπτωση εμφάνισης συρρικνώσεων στις εσχάρες, κυμαίνεται μεταξύ 38% και
54% των περιπτώσεων, (Burn, et al., 2012). Ο μηχανισμός δράσης των ΕΘΑΚ στις περιπτώσεις αυτές, μέχρι και σήμερα, δεν είναι πλήρως διευκρινισμένος. Είναι γνωστό όμως, πως την υπέρμετρη παραγωγή συνδετικού ιστού, ακολουθεί η μη φυσιολογική ανακατασκευή του κολλαγόνου ιστού στην
εξωκυττάρια ουσία και παρατηρείται υπερπαραγωγή κολλαγόνου τύπου Ι, ινωδονεκτίνης, υαλουρονικού οξέος και ελάττωση του σχηματισμού κολλαγόνου τύπου ΙΙΙ, ντερκορίνης και ελαστίνης, (Benjamin M. Davis, Glen F. Rall,
2017; Wolfram, et al., 2009). Σε μελέτη, κατά την οποία εφαρμόστηκε ΕΘΑΚ
σε 16 ασθενείς με υπερτροφικές εσχάρες ή συγκάμψεις, για 6 εβδομάδες και
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ρυθμό 1 ανά εβδομάδα (100 παλμοί των 0.037 mJ/mm2/cm2 και συχνότητα 4
P

P

P

P

Hz), οι ίδιοι οι πάσχοντες αξιολόγησαν την εμφάνιση της εσχάρας, πριν και
μετά την εφαρμογή της θεραπείας, βαθμολογώντας την με την οπτική αναλογική κλίμακα, (Fioramonti, et al., 2012). Σε 3 από τους συμμετέχοντες η βελτίωση ήταν της τάξης του 18,7% σε 3 ασθενείς, 50% σε δύο και 12,5% σε έναν,
ενώ δεν υπήρξε καμία μεταβολή στο 18,75%. Με βάση τα δεδομένα της μελέτης αυτής, πραγματοποιήθηκε άλλη τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη σε 40 ασθενείς με υπερτροφικές μετεγκαυματικές εσχάρες, (Zaghloul, et al., 2016).
Στην ομάδα παρέμβασης, εφαρμόστηκε κρουστικός υπέρηχος σε 40 ασθενείς
με υπερτροφικές μετεγκαυματικές εσχάρες (2500–3000 παλμούς διάρκειας
10-15 min, δύο φορές την εβδομάδα και για 6 εβδομάδες) και φυσικοθεραπεία, ενώ στην ομάδα ελέγχου εφαρμόστηκε μόνο φυσικοθεραπεία. Από τη μελέτη αυτή προέκυψε, πως υπήρξαν σημαντικές διαφορές στην ελάττωση του
πάχους της εσχάρας (μέτρηση με υπερήχους) στην ομάδα που αντιμετωπίστηκε με ΕΘΑΚ (42,5%), συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου (12,15%). Παράλληλα, υπήρξε σημαντική βελτίωση της κλίμακας αξιολόγησης ουλών
Vancouver (Vancouver Scar Scale).
Στον νευρικό ιστό
Η επίδραση στα αισθητικά νεύρα
Οι ΕΘΑΚ έχουν χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα στην έρευνα για την επίδρασή
τους, στα αισθητικά νεύρα και τις τελικές νευρικές απολήξεις. Έχει βρεθεί,
πως η εφαρμογή ΕΘΑΚ (1000 παλμών, 0.08 mJ/mm, 2.4 Hz) έχει ως αποτέλεσμα την εκφύλιση των αισθητικών νευρικών ριζών και των τελικών αισθητικών απολήξεων, που ακολουθείται από επανανεύρωση της προσβεβλημένης
περιοχής του δέρματος, (Ohtori, et al., 2001). Οι μεταβολές αυτές, συνοδεύονται από ανατρέψιμη και ταχεία απώλεια των ιστοχημικών πρωτεϊνικών παραγώγων και του πεπτιδίου της καλσιτονίνης. Πάραυτα, μια δεύτερη επανάληψη της ίδιας δοσολογίας ΕΘΑΚ, έχει συσωρευτική επίδραση στο νεύρο και
οδηγεί σε καθυστέρηση της επανανεύρωσης, (Takahashi, et al., 2006). Φαίνεται πάντως, πως τα νεύρα τα οποία έχουν αντιμετωπιστεί με ΕΘΑΚ, αναπτύσσουν μια «μνήμη» μετά από την πρώτη συνεδρία. Αν ακολουθήσει δεύτερη συνεδρία ΕΘΑΚ, σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την πρώτη, η δεύτερη δεν είναι αποτελεσματική, καθώς θεωρείται πως η πρώτη συνεδρία προ66

καλεί κάποιες αλλαγές στους νευρώνες που έχει εφαρμοστεί, (Mariotto, et al.,
2009). Ερευνητές ανίχνευσαν αύξηση κάποιων ουσιών στο ραχιαίο γάγγλιο
των νευρώνων πειραματόζωων, που αντιμετωπίστηκαν με ΕΘΑΚ, ένδειξη
πως οι μοριακές μεταβολές, μετά την εφαρμογή του κρουστικού υπερήχου,
δεν περιορίζονται μόνο κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο εφαρμόζονται. Το
γεγονός αυτό φανερώνει, πως τα κύτταρα ενεργοποιούνται με ανάδρομο τρόπο, (Murata, et al., 2006). Το ερώτημα όμως που παραμένει ανοικτό, είναι κατά πόσο οι δόσεις των ΕΘΑΚ στην πράξη, προκαλούν ανάλογες μεταβολές με
τις 2000 ώσεις, που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη αυτή.

Εικόνα 8. Σχηματική αναπαράσταση των σημείων δράσης των ΕΘΑΚ σε διάφορους ιστούς
(με εξαίρεση τα περιφερικά νεύρα). Τα κύτταρα στόχοι είναι ενσωματωμένα στην εξωκυττάρια
ουσία, που περιβάλλονται από άλλους τύπους κυττάρων, συμπεριλαμβανομένων των μονοπύρηνων και πολυμορφοπύρηνων, (από Hausner and Nógrádi, 2013).

Σχετικά με την αποτελεσματική δοσολογία των ΕΘΑΚ στα περιφερικά νεύρα, από αρκετές έρευνες προκύπτει, πως δόση μεγαλύτερη από 900 παλμούς
με πυκνότητα 0.08 mJ/mm2, επιφέρει ζημιά στα προσβεβλημένα νεύρα, προP

P

καλώντας μεταβολές στην αγωγιμότητά τους, (Y. H. Wu, et al., 2007) και εκφύλιση του ελύτρου μυελίνης, σε μικροσκοπικό επίπεδο, (Bolt, et al., 2004).
Από την πειραματική και κλινική εμπειρία προκύπτει, πως η θεραπευτική δόση της ΕΘΑΚ, προάγει την αναγέννηση του νεύρου, χωρίς να υπάρχουν παρενέργειες μικρότερες από 500 παλμούς (0.1 mJ/mm2, 4 Hz), (Hausner, et
P
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al., 2012). Τα αποτελέσματα μιας τέτοιας δόσης εξαρτώνται απόλυτα, από το
βάθος του ιστού στόχου και την επιφάνεια στην οποία θα εφαρμοστεί η θεραπεία.
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Η επίδραση στα κινητικά νεύρα
Το ερώτημα που εμφανίζεται, έχει σχέση με τη δοσολογία ΕΘΑΚ που δεν
προκαλεί εκφύλιση στα περιφερικά νεύρα και παράλληλα, θα ενίσχυε την αναγέννηση του τραυματισμένου νευράξονα του πειραματόζωου. Έχει προκύψει από εργασίες, πως η ΕΘΑΚ που εφαρμόζεται με 300 παλμούς και 0.1
mJ/mm2 , δεν προκαλεί αποσύνθεση των νευρικών ινών μέσα στους νευράξοP

P,

νες του ισχιακού νεύρου, (Hausner, et al., 2012). Η αποτελεσματικότητα αυτού του σχήματος ΕΘΑΚ, έχει ελεγχτεί σε μοντέλο ισχιακού νεύρου ποντικού.
Όταν η ΕΘΑΚ εφαρμόστηκε άμεσα, μετά τη χειρουργική αποκατάσταση, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της αναγέννησης του νευράξονα, μόλις στις 3
εβδομάδες μετά την κάκωση. Πέρα απ’ αυτό, περισσότεροι νευράξονες μπήκαν στη διαδικασία της αναγέννησης, αλλά και η πρώιμη επανανεύρωση, συνοδευόταν από βελτίωση των τιμών αγωγής των ερεθισμάτων και πέρα από
το σημείο της συρραφής. Η μορφολογική και λειτουργική επανανεύρωση των
μυών, ανεμενόταν να έρθει αργότερα. Οι λειτουργικές δοκιμασίες, ανέδειξαν
σαφή βελτίωση στα πειραματόζωα που εφαρμόστηκε ΕΘΑΚ από τις 4 εβδομάδες και μετά, αλλά οι μεταβολές της βελτίωσης της κινητικότητας, παρατηρήθηκαν μετά τη 10η εβδομάδα. Δώδεκα εβδομάδες μετά την κάκωση, καμία
P
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από τις μορφολογικές, λειτουργικές ή φυσιολογικές παραμέτρους δεν είχε διαφορά μεταξύ των ζώων, στα οποία εφαρμόστηκε η θεραπεία και αυτών χωρίς θεραπεία, εκτός από την ταχύτητα αγωγής των ερεθισμάτων, όπου παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση στην ομάδα η οποία αντιμετωπίστηκε με ΕΘΑΚ. Η ανάλυση των μοσχευμάτων 3 εβδομάδες μετά την κάκωση, ανέδειξε
πως όχι μόνο υπήρξαν περισσότεροι νευράξονες στη διαδικασία της αναγέννησης στα νεύρα που αντιμετωπίσθηκαν με ΕΘΑΚ, αλλά επίσης το ενδονεύριο, ήταν ελεύθερο από αντιδραστικά κύτταρα και εκφυλισμένη μυελίνη, που
σε αντίθεση, ήταν παρόντα σε αφθονία στα μη επεξεργασμένα νεύρα,
(Hausner, et al., 2012).
Στους ινοβλάστες
Οι ινοβλάστες είναι ατρακτοειδή κύτταρα, που βρίσκονται στην πλειονότητα
των ιστών και των οργάνων του σώματος, τα οποία σχετίζονται με την εξωκυττάρια ουσία. Είναι κύτταρα του μεσεγχυματικού συνδετικού ιστού. Ο όρος
«ινοβλάστες» χρησιμοποιείται για μια ποικιλία τύπων κυττάρων του συνδετι68

κού ιστού, (Frairia & Berta, 2011). Τα κύτταρα αυτά βρίσκονται σε όλους τους
συνδετικούς ιστούς (τένοντες, συνδέσμους, δέρμα, μυοκάρδιο, ήπαρ, πνεύμονες, ουρητήρα και νεφρά). Δεδομένου, πως μέχρι και σήμερα, δεν υπάρχει
ένας συγκεκριμένος δείκτης ταυτοποίησής τους, είναι προφανές, πως υπάρχουν πολλές διαφορές στη λειτουργία των ινοβλαστών, (Frairia & Berta,
2011). Παρατηρούνται επίσης, παραλλαγές των ινοβλαστών, ακόμα και μέσα
στον ίδιο τύπο ιστού, καθώς και ινοβλάστες που έχουν απομονωθεί από τον
ίδιο τύπο ιστού, έχουν διαφορετικά εμβιομηχανικά χαρακτηριστικά. Οι διαφορές τους έγκειται στη μορφολογία, τον ρυθμό πολλαπλασιασμού τους, την
πρωτεϊνοσύνθεση ή την απόκρισή τους σε ένα συγκεκριμένο ερέθισμα. Οι διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στους ινοβλάστες ή τις υποκατηγορίες τους,
αναφέρεται στην αρθρογραφία, ως ετερογένεια των ινοβλαστών. Η ετερογένειά τους εντοπίζεται κυρίως στο δέρμα, τα νεφρά, τους πνεύμονες, τους υμένες, τα ούλα και τον κερατοειδή χιτώνα, (Jelaska, Strehlow & Korn, 1999).
Η επούλωση των πληγών, περνά μέσα από μια σύνθετη σειρά γεγονότων,
που χωρίζονται σε τρία στάδια: της φλεγμονής, του πολλαπλασιασμού και της
ανακατασκευής των κυττάρων, (Calvin, 1998). Η φάση του πολλαπλασιασμού, περιλαμβάνει μια ταχεία ανάπτυξη των ινοβλαστών και αύξηση της
σύνθεσης του κολλαγόνου, λόγω χημειοτακτικών παραγόντων, που απελευθερώνονται κατά τη φάση της φλεγμονής. Η επούλωση τραυμάτων χαρακτηρίζεται από αγγειογένεση, μέσω της οποίας η ανάπτυξη των τριχοειδών αγγείων, συνοδεύει τον πολλαπλασιασμό ινοβλαστών και οστεοβλαστών (στην
περίπτωση οστού), για τον σχηματισμό κοκκιωματώδους ιστού. Τέλος, οι ινοβλάστες διατηρούν την παραγωγή κολλαγόνου, η οποία συσσωρεύεται κατά
τη διάρκεια της φάσης ανακατασκευής, (Doan, et al., 1999). Στις αρχές του
2000, οριστικοποιήθηκε, πως η θεραπεία με ΕΘΑΚ προάγει την επούλωση
των καταγμάτων και των κακώσεων, μέσω του ερεθισμού των οξειδίων της
καλσιτονίνης. Έκτοτε, άρχισαν οι έρευνες για το κατά πόσο η προσέγγιση αυτή ήταν βιώσιμη και χρήσιμη, υπό την έννοια της αποφυγής των πλαστικών
επεμβάσεων στους ιστούς με ισχαιμία, (Doan, et al., 1999; Meirer, et al.,
2007).
Προηγούμενες μελέτες σε ζώα (63) έδειξαν, πως υπήρξε θετική επίδραση
των ΕΘΑΚ στην επιθηλιοποίηση τραυμάτων μερικού πάχους σε πειραματόζωα, (Haupt & Chvapil, 1990). Σημειώθηκε επίσης, σημαντική επίδραση στα
69

βακτήρια από την εφαρμογή ΕΘΑΚ in vivo, (Gerdesmeyer, et al., 2005). Αργότερα, από άλλους παρατηρήθηκε, πως η εφαρμογή ΕΘΑΚ επιβραδύνει τη
νέκρωση των ιστών, μέσω της αύξησης του πολλαπλασιασμού των κυττάρων,
(Kuo, Wang, Wang, Yang, et al., 2009). Από έρευνα προέκυψε, πως η εφαρμογή ΕΘΑΚ ενεργοποιεί το αντιγόνο πολλαπλασιασμού των πυρήνων των
κυττάρων (proliferating cell nuclear Antigen PCNA), ειδικά στους ινοβλάστες
της βασικής επιδερμίδας και του υποδόριου ιστού, (Kuo, Wang, Wang,
Chiang, et al., 2009). Στη συνέχεια, μελέτες σχετικά με την κλινική εφαρμογή
της προσέγγισης αυτής, επιβεβαίωσαν τη θετική απόκριση της ΕΘΑΚ στα μαλακά μόρια και το ρόλο της στην επαναγγείωση των ιστών, (Mittermayr, et al.,
2011; Yan, et al., 2008) και την αναγέννηση των ιστών, (Ottomann, et al.,
2010). Η μέθοδος εφαρμογής ΕΘΑΚ, έχει δοκιμαστεί σε ποικιλία τραυμάτων
μαλακών μορίων, συμπεριλαμβανομένων και των διαβητικών ελκών του ποδιού, (Moretti, et al., 2009) των εγκαυμάτων, (Arno, et al., 2010) και των χρόνιων ελκών, (Larking, et al., 2010).
Στην Περιφερική Αρτηριακή Νόσο (ΠΑΝ)
Η περιφερική αρτηριακή νόσος (ΠΑΝ), προκαλείται από την αθηρωματοσκλήρυνση των αγγείων, εκτός αυτών της καρδίας και του εγκεφάλου, (Enns,
et al., 2014). Χαρακτηρίζεται από κακώσεις στους εσωτερικούς χιτώνες των
αρτηριών, στις οποίες περιλαμβάνεται η αορτή με τους κλάδους της, που φέρονται προς τα άνω και κάτω άκρα. Στους παράγοντες κινδύνου εμφάνισης
της νόσου, περιλαμβάνονται το κάπνισμα, η υπερλιπιδαιμία και η υπέρταση,
(Pande, et al., 2011) οι οποίοι είναι σε θέση να επηρεάσουν την ποιότητα και
το προσδόκιμο ζωής, (Bentham, Stansby & Allen, 2018). Η ΠΑΝ εμφανίζεται
συχνά στους άνδρες άνω των 50 ετών και επηρεάζει περίπου 8 εκατομμύρια
ανθρώπους, μόνο στις ΗΠΑ, (Hirsch & Hiatt, 2001). Ο αριθμός των περιστατικών ΠΑΝ έχει αυξηθεί την τελευταία 10ετία, σε χώρες όπου ο πληθυσμός έχει
κατά κανόνα χαμηλά και μέτρια εισοδήματα, (Forbes, et al., 2010). Από τα δεδομένα προκύπτει, πως η επίπτωση της ΠΑΝ, αυξάνεται με την ηλικία και αναφέρεται πως είναι 5,9% σε ηλικίες άνω των 40 ετών και 22,4% στις ηλικίες
άνω των 90 ετών, (Pande, et al., 2011). Η νόσος δεν αποτελεί άμεση αιτία
θανάτου, αλλά παραμένει μια από τις κύριες αιτίες νοσηρότητας. Είναι σε θέση να οδηγήσει σε παρατεταμένη διαμονή στο νοσοκομείο και αποτελεί ένα
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σημαντικό πρόβλημα παγκοσμίως, (Emdin, et al., 2015). Το πλέον συχνό σύμπτωμα και το οποίο εμφανίζεται νωρίτερα στους πάσχοντες από ΠΑΝ, είναι
η διαλείπουσα χωλότητα (οι κράμπες και ο πόνος στις γαστροκνημίες) που
ανακουφίζονται με την ανάπαυση. Συνήθως, οι πάσχοντες από ΠΑΝ έχουν
αρκετά προβλήματα με την υγεία τους και χαμηλή ποιότητα ζωής, (A. Wu, et
al., 2017). Το σύμπτωμα, το οποίο εμφανίζεται νωρίτερα από όλα τα άλλα
στην ΠΑΝ, είναι η διαλείπουσα χωλότητα και ανακουφίζεται με την ανάπαυση.
Όσοι πάσχουν από ΠΑΝ, έχουν χαμηλή ποιότητα ζωής, (A. Wu, et al., 2017)
και κατ’ επέκταση ο βασικός στόχος της θεραπείας, είναι η ανακούφιση από
τη συμπτωματολογία και η βελτίωση της ποιότητας ζωής. Στη θεραπευτική
αντιμετώπιση των ασθενών αυτών, περιλαμβάνεται η λήψη φαρμάκων από το
στόμα και ενδοφλέβια, (Au, et al., 2013). Από την αρθρογραφία, προκύπτουν
ενδείξεις, πως οι ασθενείς με ΠΑΝ δέχονται ευκολότερα τη μη αιματηρή θεραπεία και παρουσιάζουν λιγότερες παρενέργειες, συγκριτικά με τις αιματηρές
θεραπείες, (Fan, et al., 2019)
Περιγραφή της παρέμβασης
Η ΕΘΑΚ αποτελεί μια σχετικά πρόσφατη παρέμβαση στους πάσχοντες
από ΠΑΝ. Στην περίπτωση της ΠΑΝ, η ΕΘΑΚ επικεντρώνεται στον γαστροκνήμιο μυ του προσβεβλημένου μέλους, για αρκετά λεπτά σε κάθε συνεδρία.
Η θεραπεία με ΕΘΑΚ, εφαρμόζεται ευρύτατα στις αθλητικές κακώσεις,
(Thomson, Crawford & Murray, 2005). Πολλές εργασίες αναφέρονται στην αύξηση του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (Αγγειακός Ενδοθηλιακός Αυξητικός Παράγοντας (Vascular Endothelial Growth Factors - VEGFs)
μετά την εφαρμογή θεραπείας με ΕΘΑΚ, (X. Zhang, et al., 2014). Μετά τις αρχικές έρευνες, αυτές που ακολούθησαν, για την επίδραση της ΕΘΑΚ στην
ΠΑΝ (από τις τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες, έως και τις κλινικές), αναφέρουν
πως η τεχνική αυτή είναι σε θέση να βελτιώσει τη ροή του αίματος στη μικροκυκλοφορία ισχαιμικών ιστών, (Aicher, et al., 2006; Alkhawashki, 2015; C. J.
Wang, et al., 2001). Πρόσφατα, έχουν δημοσιευτεί εργασίες για τη θεραπεία
της ΠΑΝ με ΕΘΑΚ, (Ciccone, et al., 2012; Green, et al., 2018). Μια από τις
μελέτες έδειξε, πως η ΕΘΑΚ δύναται να βελτιώσει τη μικροκυκλοφορία αποτελεσματικά και με ασφάλεια σε πάσχοντες από ΠΑΝ, (Tara S, et al., 2014).
Έρευνα από την Ιταλία έδειξε, πως η ΕΘΑΚ μπορεί να ανακουφίσει από τον
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πόνο σε ασθενείς με έντονη ισχαιμία του κάτω άκρου, (Belcaro, et al., 2005),
ενώ έχει διαπιστωθεί, πως είναι σε θέση να βελτιώσει τα ίσχαιμα έλκη,
(Hitchman, et al., 2019) και την ικανότητα βάδισης πασχόντων από ΠΑΝ, χωρίς να υπάρχουν παρενέργειες, (Serizawa, et al., 2012).
Πιθανοί μηχανισμοί δράσης
Από τις μελέτες προκύπτει, πως η ΕΘΑΚ ευοδώνει την αγγειογέννεση που
βελτιώνει την τοπική κυκλοφορία και τη φυσιολογία των ισχαιμικών ιστών,
χρησιμοποιώντας μόνο το 10% της ενέργειας των ΕΘΑΚ, που χρησιμοποιούνται στη λιθοτριψία, (Aicher, et al., 2006; Hitchman, et al., 2019). Τα μηχανικά
ερεθίσματα που προκαλούνται από την ΕΘΑΚ, έδειξαν, πως ενεργοποιούν
τον Αγγειακό Ενδοθηλιακό Αυξητικό Παράγοντα και την αγγειογέννεση, (Dien
et al., 2008; Thin Luu, et al., 2013). Επίσης, η ΕΘΑΚ αυξάνει την απόκριση
στην αγγειοτασίνη-1, με αποτέλεσμα να επιταχύνεται η αγγειογέννεση,
(Braren, et al., 2006). Τέλος, αποτελεί γεγονός, πως η ΕΘΑΚ αυξάνει την αιματική ροή στα άκρα, διεγείροντας το μηχανισμό της παράπλευρης κυκλοφορίας και επιβραδύνοντας την αρτηριοσκλήρυνση των κάτω άκρων, κάνοντας
τη συμπτωματολογία λιγότερο έντονη, (Raza, et al., 2017).

Στα μη επουλωμένα κατάγματα
Η ατελής πώρωση των καταγμάτων, παραμένει μια από τις σοβαρές επιπλοκές των καταγμάτων, παρά τις εξελιγμένες ορθοπαιδικές χειρουργικές τεχνικές και τα επίσης εξελιγμένα υλικά οστεοσύνθεσης. Συχνά στις περιπτώσεις αυτές, πραγματοποιούνται αναθεωρητικές επεμβάσεις και ορισμένες φορές, απαιτείται και η τοποθέτηση οστικών μοσχευμάτων. Τα τελευταία είκοσι
χρόνια, έχουν χρησιμοποιηθεί ορισμένες εναλλακτικές μη χειρουργικές θεραπείες, όπως τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ο παλμικός ηλεκτρικός ερεθισμός και
η ΕΘΑΚ, με ενθαρρυντικά αποτελέσματα, (Griffin & Bayat, 2011; Heckman, et
al., 1981; Valchanou & Michailov, 1991), παρά το γεγονός πως ο μηχανισμός
δράσης δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί πλήρως. Τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής της ΕΘΑΚ, στην ατελή πώρωση των καταγμάτων, έχουν αναφερθεί σε
διάφορες εργαστηριακές, (Bulut, et al., 2006; Martini, et al., 2006) και κλινικές
μελέτες, (J. D. Rompe, et al., 2001; Schaden, Fischer & Sailler, 2001; C. J.
Wang, et al., 2001).
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Ο Krause σε μελέτη του, διέκρινε τα αποτελέσματα της ΕΘΑΚ, σε άμεσα
και έμμεσα, (Birnbaum, et al., 2002). Σύμφωνα με πολλές έρευνες, η εφαρμογή της ΕΘΑΚ επηρεάζει την αγωγή των αισθητικών νευρώσεων, μέσω του
μηχανισμού της πύλης, καθώς και τη μεταβολική δραστηριότητα των οστεοβλαστών (ρυθμός αναδόμησης της φωσφατάσης), (Brümmer, Bräuner &
Hülser, 1990). Σε άλλη μελέτη, αναλύεται η θετική επίδραση στην πώρωση
των οστών και τη θετική επίδραση της ΕΘΑΚ υψηλής ενέργειας, συγκριτικά με
τη χαμηλότερη στο σχηματισμό του οστικού πώρου, την οστική πυκνότητα και
την αντοχή του οστού σε ανθρώπου, (C. J. Wang, et al., 2004). Επίσης, διαπιστώθηκε, πως η ΕΘΑΚ ευοδώνει την ανάπτυξη των κυττάρων του νωτιαίου
μυελού και ενεργοποιεί την οστεογένεση των κυττάρων του μυελού των οστών, (C. J. Wang, 2012).
Από κλινικές μελέτες προκύπτει, πως η επιτυχία της αντιμετώπισης των μη
επουλωμένων καταγμάτων με ΕΘΑΚ, κυμαίνεται, (Haupt, 1997; C. J. Wang,
et al., 2001) και το αποτέλεσμά τους μπορούσε να συγκριθεί με τη χειρουργική αντιμετώπιση (76–79%), χωρίς όμως τους κινδύνους και τις επιπλοκές των
χειρουργικών τεχνικών, (C. J. Wang, 2012).

Στη σπαστικότητα
Η σπαστικότητα, αποτελεί μια συνηθισμένη επιπλοκή πολλών νευρολογικών παθήσεων, όπως είναι το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ), (ημιπληγία) και συχνά ορίζεται, ως αύξηση του μυϊκού τόνου, ο οποίος εξαρτάται
από την ταχύτητα της κίνησης, που συχνά επιτείνουν τα τινάγματα των τενόντων, λόγω της υπερδιέγερσης του μυοτατικού (ή διατατικού) αντανακλαστικού, (Sommerfeld, et al., 2004). Το ΑΕΕ έχει υψηλό ποσοστό νοσηρότητας
και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στην υγεία. Περίπου το 80% των ημιπληγικών ασθενών, εμφανίζουν κινητικές διαταραχές και η σπαστικότητα θεωρείται η κύρια έκφανση αυτής, (Xiang, et al., 2018). Περίπου το 20-40% των επιζώντων από ΑΕΕ θα αναπτύξουν σπαστικότητα, (Zorowitz, Gillard & Brainin,
2013). Από τους πάσχοντες με ΑΕΕ, ποσοστό μόνο 15,6% εμφανίζουν κλινικά σημαντική σπαστικότητα, (Urban, et al., 2010) και η επίπτωση της σπαστικότητας, έναν χρόνο μετά από τον πρώτο ΑΕΕ, είναι 4%, (Lundström, Terént
& Borg, 2008). Η σπαστικότητα, που εμφανίζεται μετά από ΑΕΕ, όχι μόνο πε73

ριορίζει τους πάσχοντες από τις κινήσεις των άκρων τους, αλλά επηρεάζει τις
καθημερινές τους δραστηριότητες και ελαττώνει σημαντικά την ποιότητα της
ζωής τους. Κατά συνέπεια, η βελτίωση της σπαστικότητας στους ασθενείς αυτους, ελαττώνει τη δυσλειτουργία τους.
Για την μείωση της σπαστικότητας, έχουν χρησιμοποιηθεί πολλές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένου και των βοτουλινικών τοξινών (Botox), φαρμακοθεραπείας, φυσικοθεραπείας (κινησιοθεραπείας, ηλεκτρικού ερεθισμού και
θερμοθεραπείας) και εργασιοθεραπείας, (Xiang, et al., 2018). Η ΕΘΑΚ αναφέρεται, ως δυνητική θεραπευτική μέθοδος, για τη βελτίωση της σπαστικότητας, (Amelio & Manganotti, 2010; Gonkova, et al., 2013). Η ΕΘΑΚ όπως προκύπτει από την αρθρογραφία, είναι μια ασφαλής, αποτελεσματική και μη αιματηρή θεραπεία για τους πάσχοντες από εγκεφαλική παράλυση και πολλαπλή
σκλήρυνση, (Vidal, et al., 2011; T. Wang, et al., 2016). Αρκετές μελέτες συμπεραίνουν, πως η ΕΘΑΚ είναι αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της σπαστικότητας σε ασθενείς με ΑΕΕ, (Manganotti & Amelio, 2005). Έρευνες επίσης
αναφέρουν, πως η ΕΘΑΚ είναι σε θέση να βελτιώσει αποτελεσματικά τη σπαστικότητα στους ασθενείς με από ΑΕΕ, (Dymarek, et al., 2016; Dymarek,
Taradaj & Rosińczuk, 2016). Πρόσφατα μια μετα-ανάλυση έδειξε, πως η ΕΘΑΚ είναι αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της σπαστικότητας μετά από
ΑΕΕ, (Dymarek, Taradaj & Rosińczuk, 2016). Πάραυτα, οι εργασίες αυτές δεν
ήταν μετα-αναλύσεις τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών (RCTs) και η
ποιότητα των εργασιών δεν ήταν υψηλή.
Συνοψίζοντας τις υπάρχουσες μελέτες που διερευνούν τη βιολογική επίδραση της ΕΘΑΚ στους ιστούς, δημιουργείται μια υπόθεση, σχετικά με τις πιθανολογούμενες επιδράσεις της παρέμβασης στα ΣΠΠ. Στην πρώτη γραμμή,
βρίσκεται η απελευθέρωση νιτρικού οξέος, στην περιοχή που δρα ως μυοχαλαρωτικό, (Nishida, et al., 2004). Επιπλέον, σημαντικό στοιχείο αποτελεί το
γεγονός ότι, η ΕΘΑΚ μπορεί να μειώσει τον πόνο, μέσω απελευθέρωσης της
ουσίας P και μέσω μείωσης των νευρώνων που τη μεταφέρουν, (J. Hausdorf,
et al., 2008). Σημαντικό αποτελεί επίσης το γεγονός, ότι η εφαρμογή ΕΘΑΚ,
βελτιώνει την τοπική κυκλοφορία και ευοδώνει την παραγωγή νέου αγγειακού
ιστού. Αυτό φαίνεται να μπορεί να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που
διέπει ένα ΣΠΠ, φέρνοντας στην περιοχή θρεπτικά συστατικά και ενέργεια, (C.
J. Wang, 2003). Αξιοσημείωτο στοιχείο αποτελεί το γεγονός, ότι η μετάδοση
74

ενός εξωτερικού ερεθίσματος μηχανικής ενέργειας, ενδέχεται να ενεργοποιήσει διεργασίες, που αφορούν στη διαπερατότητα της μεμβράνης των κυττάρων, την πόλωση του κυττάρου, την παραγωγή κολλαγόνου και γενικότερα τη
δομή του κυττάρου, (Donald E. Ingber, 2006)
Το ερώτημα, το οποίο προκύπτει από τις διάφορες υποθέσεις, είναι κατά
πόσον όλες αυτές οι μελέτες, οι οποίες προτείνουν μηχανισμούς δράσης που
διερευνήθηκαν κυρίως σε ζώα, μπορούν να αναχθούν στον άνθρωπο. Οι μελέτες δείχνουν ότι, ενώ παλιότερα χρησιμοποιούνταν ποντίκια για την περίπτωση αυτή, πλέον χρησιμοποιούνται κυρίως κουνέλια, τα οποία είναι μεγαλύτερα σε μέγεθος, αλλά έχουν καλύτερο και πιο συμβατό γονιδίωμα, για διερεύνηση τέτοιων μηχανισμών και όχι μόνο. Η έρευνα εκτείνεται από μυοσκελετικά προβλήματα, μέχρι αντιμετώπιση ρετροϊών και σπάνιων ασθενειών,
(Kuo, Wang, Wang, Yang, et al., 2009; Mage, Esteves & Rader, 2019). Εξάλλου, σε μια μελέτη, φάνηκε ότι η εφαρμογή ΕΘΑΚ βελτιώνει τη μικροκυκλοφορία, σε ένα τραυματισμένο μυϊκό ιστό. Αυτό που μένει ως κρατούμενο μέσα
από τέτοιες μελέτες, είναι ότι δεν είναι εφικτό να γίνει αναγωγή του θετικού ή
αρνητικού αποτελέσματος μια εφαρμογής ΕΘΑΚ σε ζώα, στον άνθρωπο. Δημιουργείται όμως η πιθανότητα, αυτά τα αποτελέσματα, να μπορούν να βοηθήσουν παθολογικές καταστάσεις στον άνθρωπο, (Kisch, et al., 2016). Παρά
το γεγονός, ότι συνεχίζεται η έρευνα αυτή, θα πρέπει μελλοντικά να γίνεται σε
πραγματικές συνθήκες όμοιων τραυματισμών στα ζώα, αλλά και σε ανθρώπους και με σωστή διερεύνηση, μέσω διαγνωστικών μέσων, για την πραγματική απόδειξη της αποτελεσματικότητας της συσκευής.

Αντενδείξεις της ΕΘΑΚ
Απόλυτες
Στις απόλυτες αντενδείξεις εφαρμογής της ΕΘΑΚ περιλαμβάνεται η χρήση
της στις παρακάτω περιπτώσεις, (Gleitz & Hornig, 2012):
•
•
•
•
•

κακοήθεις όγκοι,
στους πνεύμονες,
στα οστά, στην περιοχή των επιφυσιακών πλακών,
στα μεγάλα αγγεία,
στα νεύρα.
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Σχετικές
Στις σχετικές αντενδείξεις της ΕΘΑΚ, περιλαμβάνεται η εφαρμογή της σε
ασθενείς, που λαμβάνουν αντιθρομβωτική θεραπεία, (Gleitz & Hornig, 2012).

Παρενέργειες και Επιπλοκές ΕΘΑΚ
Στην περίπτωση που η ένταση της ΕΘΑΚ είναι υψηλή, για την περίπτωση
που πρόκειται να εφαρμοστεί ή έχει επιλεγεί λανθασμένο σημείο για την εφαρμογή της, ενδέχεται να υπάρξουν επιπλοκές, όπως η δημιουργία πνευμοθώρακα (αν εφαρμοστεί στο θωρακικό τοίχωμα), εσωτερική αιμορραγία οργάνων και κάκωση νεύρων, (Gleitz & Hornig, 2012). Οι επιπλοκές αυτές αφορούν κυρίως στον συγκεντρωτικό τύπο ΕΘΑΚ. Ωστόσο, είναι εξαιρετικά σπάνιο να αναπτυχθούν σοβαρές επιπλοκές, κατά τη χρήση της, αν χρησιμοποιείται η σωστή τεχνική εφαρμογής της, το επίπεδο ενέργειάς της και το βάθος
διείσδυσης.
Στις παρενέργειες που καταγράφονται στην αρθρογραφία, περιλαμβάνονται
ο πόνος κατά τη διάρκεια εφαρμογής της ΕΘΑΚ ή μετά την εφαρμογή της, η
ερυθρότητα του δέρματος, οι πετέχειες, η ημικρανία, η ναυτία ή και τα συγκοπτικά επεισόδια, (Aguilera-Sáez, et al., 2019). Στους ασθενείς με εγκαύματα
όμως, ως παρενέργεια έχει καταγραφεί σε ποσοστό 30% μόνο ο πόνος,
(Zaghloul, et al., 2016).

Η Επίδραση της ΕΘΑΚ στα ΣΠΠ
Η ΕΘΑΚ είναι ένα τρισδιάστατο κρουστικό κύμα, διάρκειας μικροδευτερολέπτων (μs), με την ένταση κορυφής να κυμαίνεται μεταξύ 35-120 MPa. Ο πιο
συνηθισμένος τύπος ΕΘΑΚ, είναι ο συγκεντρωτικός ΕΘΑΚ, μέσω του οποίου
τα κρουστικά κύματα επικεντρώνονται σε μια μικρή περιοχή διαμέτρου 2-8
mm, προκειμένου να υπάρχουν τα καλύτερα αποτελέσματα και να ελαχιστοποιείται η επίδρασή τους σε άλλους όμορους ιστούς, (Auge & Preminger,
2002). Πολλά από τα αποτελέσματα θεωρούνται, ότι εξαρτώνται από την ενέργεια η οποία προσλαμβάνεται μέσω της ΕΘΑΚ, στην εστιακή περιοχή. Η
πυκνότητα που συγκεντρώνεται ανά σημείο εφαρμογής, η πυκνότητα ενέργειας (σε mJ/mm2), είναι ένας όρος, ο οποίος χρησιμοποιείται, για να αποδώσει
τη ροή ενέργειας από τα ακουστικά κύματα, σε κάθετη κατεύθυνση προς τη
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κατεύθυνση διάδοσης της ΕΘΑΚ, καθώς είναι μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους της δόσης ενός ακουστικού κύματος, (Speed, 2014). Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία στον προσδιορισμό της ΕΘΑΚ «υψηλής»
ή «χαμηλής» ενέργειας, αλλά έχει γίνει αποδεκτό, πως στις ΕΘΑΚ «χαμηλής
ενέργειας», η πυκνότητα της ενέργειας είναι ≤0.12 mJ/mm2 και στις ΕΘΑΚ
«υψηλής ενέργειας» είναι >0.12 mJ/mm2 (Speed, 2014).
Σχετικά με την εφαρμογή ακτινωτού ΕΘΑΚ στο ΣΜΠ, μελέτη έδειξε, πως
ελάττωσε τον πόνο κατά 35% σε 30 ασθενείς, με την εφαρμογή 800 παλμών,
με πυκνότητα ενέργειας 0,04 - 0.26 mj/mm2 και συχνότητα 6 Hz., σε μέσο όρο
7 συνεδριών, με ρυθμό 2 ανά εβδομάδα, (David G. Simons & Dommerholt,
2006). Άλλη μελέτη σημείωσε, πως η εφαρμογή συγκεντρωτικού ΕΘΑΚ σε 3
συνεδρίες με 1500 παλμούς και πυκνότητα ενέργειας 0.10 mJ/mm2 , με ρυθμό
μια ανά εβδομάδα, είναι το ίδιο αποτελεσματική, με την εφαρμογή TENS και
ξηρής βελόνας, σε 30 ασθενείς με ΣΠΠ στον τραπεζοειδή μυ. Η ελάττωση του
πόνου μετρήθηκε με την οπτική αναλογική κλίμακα (VAS), το ερωτηματολόγιο
πόνου McGill και την κλίμακα Roles and Maudsley, (Jeon, et al., 2012). Σε
άλλη μελέτη της ίδια χρονιάς, εφαρμόστηκε η ΕΘΑΚ, για την αντιμετώπιση
των ΣΠΠ στην άνω μοίρα του τραπεζοειδή μυός και έγινε σύγκριση με εικονική θεραπεία (placebo). Οι παράμετροι της εφαρμογής της ΕΘΑΚ ήταν 700
παλμοί στο ΣΠΠ και 300 παλμοί στην περιφέρειά του, με πυκνότητα ενέργειας
0.056 mJ/mm2 ,με ρυθμό 2 συνεδριών ανά εβδομάδα για 2 εβδομάδες, (Ji,
Kim & Han, 2012). Άλλη μελέτη της ίδιας χρονιάς υποστηρίζει, πως η εφαρμογή συνδυασμένης θεραπείας ΕΘΑΚ και κινησιοθεραπείας στον ώμο, επέφερε ελάττωση του πόνου και βελτίωση της λειτουργίας της άρθρωσης. Οι
παράμετροι της ΕΘΑΚ ήταν 1000 παλμοί, με πυκνότητα ενέργειας 0.12
mJ/mm2 ,με συχνότητα 3 φορές ανά εβδομάδα, για 4 εβδομάδες, (Cho, et al.,
2012). Μεταγενέστερη μελέτη, που ερεύνησε την επίδραση συγκεντρωτικού
ΕΘΑΚ σε ΣΠΠ στο γαστροκνήμιο και υποκνημίδιο μυ, εφαρμόζοντας 3000
παλμούς, με πυκνότητα ενέργειας 0.2 mJ/mm2 στην πελματιαία απονεύρωση
και 400 παλμούς, με πυκνότητα ενέργειας 0.2 mJ/mm2 στο μυϊκό σύμπλεγμα
γαστροκνήμιου-υποκνημίδιου μυ, βρήκε, πως ήταν πιο αποτελεσματική από
την εφαρμογή 3000 παλμών και πυκνότητα ενέργειας 0.2 mJ/mm2 ,μόνο στην
πελματιαία περιτονία, (Moghtaderi, Dehghan & Khosrawi, 2014). Τέλος, μια
άλλη μελέτη που χρησιμοποίησε ΕΘΑΚ χαμηλής ενέργειας ΣΠΠ, 1000 παλ77

μών και πυκνότητα ενέργειας 0.25 mJ/mm2 βρήκε, πως είναι πιο αποτελεσματική, όταν πραγματοποιούνται σε 3 συνεδρίες, (Gür, et al., 2014).

Άλλες Παρεμβάσεις στα ΣΠΠ
Τεχνική της ξηρής βελόνας (ΤΞΒ)
Πρόκειται, για μια τεχνική κατά την οποία μια λεπτή βελόνα διαπερνά το
δέρμα, τους υποδόριους ιστούς και τον μυ, με στόχο τη μηχανική διαταραχή
των ιστών, χωρίς τη χρήση αναισθητικού, (Venâncio, Alencar & Zamperini,
2008). Η τεχνική αυτή, χρησιμοποιείται συχνά στην αντιμετώπιση των ΣΠΠ
και εμφανίζεται στους ασθενείς, οι οποίοι πάσχουν από μυοσκελετικό πόνο.
Ο φυσιολογικός μηχανισμός με τον οποίο δρα η ΤΞΒ μέχρι και σήμερα, δεν
έχει διευκρινιστεί πλήρως. Έχει διατυπωθεί η υπόθεση, πως ο ερεθισμός μέσω της ΤΞΒ, είναι σε θέση να προκαλέσει τόσο τοπική, όσο και κεντρική αντίδραση από το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ), προκειμένου να αποκατασταθεί η ομοιοστασία των ΣΠΠ, με αποτέλεσμα τόσο την περιφερική, όσο και
την κεντρική ευαισθητοποίηση στον πόνο, (Furlan, et al., 2005; Y. L. Hsieh, et
al., 2007).
Ισχύει, πως η ΤΞΒ ελαττώνει την ευαισθησία των ΣΠΠ, αυξάνοντας τον ουδό των ερεθισμάτων στο επίπεδο του νωτιαίου μυελού και του εγκεφάλου,
(Huguenin, et al., 2005; Irnich, et al., 2002). Αποδείχτηκε επίσης, πως η ΤΞΒ
στα ΣΠΠ, αυξάνει τον ουδό των ερεθισμάτων πίεσης και την τροχιά κίνησης,
ελαττώνοντας τον μυϊκό τόνο και τον πόνο στους ασθενείς με μυοσκελετικά
προβλήματα, (Y. L. Hsieh, et al., 2007; Mejuto-Vázquez, et al., 2014).
Από συστηματική μελέτη 6 συστηματικών ανασκοπήσεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από το 2013 και μετά, (Gattie, Cleland & Snodgrass, 2017),
και που αφορούσαν στην εφαρμογή της ΤΞΒ στα ΣΠΠ, σε διάφορες περιοχές
του σώματος, προκύπτει το συμπέρασμα, πως η εφαρμογή της ΤΞΒ στο
ΣΜΠ, είναι πιο αποτελεσματική βραχυπρόθεσμα, σχετικά με την ελάττωση
του πόνου και συγκριτικά με την εφαρμογή ψευδούς ή εικονικής θεραπείας,
(Boyles, et al., 2015; Cagnie, et al., 2015; Dunning, et al., 2014; Liu, et al.,
2015; Morihisa, et al., 2016).
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Τεχνική Ίσχαιμης Συμπίεσης των ΣΠΠ
Η πίεση των ΣΠΠ, γνωστή και με τον όρο «ίσχαιμη συμπίεση», αναφέρεται
ότι παρέχει άμεση ανακούφιση στον

μυοσκελετικό πόνο και ελαττώνει τη

δραστηριότητα του συμπαθητικού συστήματος, το οποίο επιδεινώνει τον χρόνιο πόνο, (Morikawa, et al., 2017).
Ο Simons και συντροφία, ορίζουν την ίσχαιμη συμπίεση (ΙΣ) , ως «την απελευθέρωση/απενεργοποίηση του σημείου πυροδότησης πόνου» και την
περιγράφουν, ως «την εφαρμογή της αργής με αυξανόμενη ένταση, μη επώδυνης πίεσης ενός σημείου πυροδότησης του πόνου, μέχρι του σημείου όπου
γίνεται αισθητή αντίσταση στα όρια του ιστού». Η επαφή με τα όρια του ιστού
διατηρείται, έως αυτός να χαλαρώσει και η πίεση αυξάνεται και πάλι μέχρι να
ελαττωθεί η τάση του ΣΠΠ και η ευαισθησία, (Simons, DG & Travell , JG.,
1990).
Ο μηχανισμός, μέσω του οποίου η ΙΣ ελαττώνει τον πόνο, βασίζεται στην
πίεση, που τοπικά διαστέλλει τα σαρκομέρια, (David G. Simons, 2004). Η διαστολή αυξάνει τον κυτταρικό μεταβολισμό των υποποροϊόντων, που συνοδεύουν την πρόκληση πόνου στα ΣΠΠ και με τον τρόπο αυτό η τεχνική συμβάλλει στην αποκατάσταση της λειτουργίας του μεταβολισμού των προσβεβλημένων ιστών, (Brewer, 2014). Ο θάλαμος και το λιμπιδικό σύστημα, διαιδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αίσθηση του πόνου και καθώς τα αλγογόνα
ερεθίσματα βρίσκονται κάτω από τον ουδό του πόνου, δεν προκαλείται αντίδραση από το ΚΝΣ και ο ασθενής δεν αισθάνεται τον πόνο, (Shah, et al.,
2015). Σύμφωνα με τον Mense, υπάρχουν δύο μηχανισμοί δράσης στα ΣΠΠ.
Ο πρώτος σχετίζεται με τα υποβαλβιδικά αλγαισθητικά ερεθίσματα, στο ραχιαίο κέρας του Ν.Μ., που ερεθίζουν το ΚΝΣ, χωρίς να προκαλούν την αίσθηση του πόνου. Ο δεύτερος σχετίζεται με τις αναποτελεσματικές συνάψεις στο
ραχιαίο κέρας του Ν.Μ., (Siegfried Mense, 2010). Τέλος, έχει προταθεί, πως η
ΙΣ των ΣΠΠ, ενεργοποιεί το ΑΝΣ, μέσω του μετωπιαίου λοβού, για την ελάττωση της υποκειμενικής αίσθησης του πόνου, (Morikawa, et al., 2017).
Οι μελέτες που υπάρχουν και ερευνούν την αποτελεσματικότητα της ΙΣ στα
ΣΠΠ, είναι σχετικά λίγες. Μια από αυτές, ερεύνησε την αποτελεσματικότητα
της τεχνικής αυτής στον χρόνιο πόνο στην άρθρωση του ώμου, (Hains,
Descarreaux & Hains, 2010). Στόχος της μελέτης, ήταν να αξιολογήσει την ε79

πίδραση της εφαρμογής της ΙΣ σε ΣΠΠ στον ώμο πασχόντων, από χρόνιο
πόνο και κατέληξε στο συμπέρασμα, πως η τεχνική αυτή, ελαττώνει σημαντικά τον πόνο. Σε άλλη μελέτη, ερευνήθηκε η επίδραση της ΙΣ σε λανθάνοντα
ΣΠΠ στο άνω άκρο και κατέληξε στο συμπέρασμα, πως η εφαρμογή της τεχνικής αυτής, είναι μεν αποτελεσματική, αλλά η βελτίωση που αισθάνθηκαν οι
ασθενείς, ήταν μέτρια, (Esparza, Aladro-Gonzalvo & Rybarczyk, 2019).

Θεραπεία LLLT
Στην αντιμετώπιση των ΣΠΠ, έχει χρησιμοποιηθεί και η θεραπεία LLLT. Στο
συγκεκριμένο θέμα όμως, οι σχετικές έρευνες είναι λίγες και ο τύπος των LLLT
που χρησιμοποιούν είναι διαφορετικός, με συνέπεια να μην υπάρχουν σαφείς
οδηγίες, για τη χρήση τους στην περίπτωση αυτή. Η εφαρμογή της θεραπείας
LLLT στα ΣΠΠ έχει δείξει, ότι αυξάνει σημαντικά τον ουδό του πόνου, (Ilbuldu,
et al., 2004).
Σε μια από αυτές, με στόχο την απενεργοποίηση ΣΠΠ στους μασητήρες
μυς, οι συμμετέχοντες ταξινομήθηκαν σε 3 ομάδες, (Uemoto, et al., 2013), Η
πρώτη, αντιμετωπίσθηκε με laser υπέρυθρων, με μήκος κύματος 795 nm και
έξοδο 80 mW. Το ΣΠΠ δεξιά εφαρμόστηκε LLLT 4 J/cm, , ενώ στο αντίστοιχο
P

P,

2

ΣΠΠ της αριστερής πλευράς, με δόση 8 J/cm . Στη δεύτερη ομάδα, εφαρμόP

P

στηκε ξηρή βελόνα σε ΣΠΠ, στον δεξιό μασητήρα μυ, ενώ στην τρίτη ομάδα
εφαρμόστηκε εικονική θεραπεία. Από τα αποτελέσματα προέκυψε, πως στατιστικά σημαντική βελτίωση, υπήρξε μόνο στις ομάδες, όπου εφαρμόστηκαν
laser και ξηρή βελόνα.
Σε μια άλλη εργασία του 2011, ερευνήθηκε η επίδραση της θεραπείας LLLT
GaAIA (830 nm, 450 mW) σε ΣΠΠ, στην άνω μοίρα του τραπεζοειδή μυ, στο
κατώφλι ενεργοποίησης του πόνου, υπό συμπίεση και έγινε σύγκριση των
αποτελεσμάτων με την ομάδα που εφαρμόστηκε εικονική θεραπεία, (Jung
Hoon Lee & Han, 2011). Στην εργασία συμμετείχαν 24 άτομα (10 άνδρες και
14 γυναίκες), τα οποία ταξινομήθηκαν τυχαία σε δύο ομάδες. Από τα αποτελέσματά της προέκυψε, πως στην ομάδα της εικονικής θεραπείας, δεν υπήρξε
καμία στατιστικά σημαντική διαφορά στο κατώφλι ενεργοποίησης του πόνου,
υπό συμπίεση 1 min και 5 min, μετά την εφαρμογή της εικονικής θεραπείας.
Στην ομάδα που εφαρμόστηκε η θεραπεία, υπήρξαν στατιστικά σημαντικές
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διαφορές στο κατώφλι ενεργοποίησης του πόνου 1 min και 2 min, μετά την
εφαρμογή του LLLT. Οι ερευνητές προτείνουν, πως για τον σκοπό αυτό, θα
πρέπει να χρησιμοποιείται laser υψηλότερης ισχύος, της τάξης των 1929
J/cm2.
P

P

Σε άλλη διπλά τυφλή, προοπτική μελέτη εφαρμόστηκε θεραπεία με LLLT
GaAs, σε σύνδρομο μυοπεριτοναϊκού πόνου στην αυχενική μοίρα, (Altan, et
al., 2005). Στην εργασία συμμετείχαν 53 ασθενείς (35 γυναίκες και 18 άνδρες),
με ΣΠΠ στην αυχενική μοίρα. Στην πρώτη ομάδα (n=23), η θεραπεία εφαρμόστηκε πάνω σε τρία ΣΠΠ συμμετρικά στις δύο πλευρές, με συχνότητα 1000
Hz για 2 min πάνω σε κάθε ΣΠΠ, μια φορά τη ημέρα και για 10 ημέρες μέσα
σε 2 εβδομάδες. Στη δεύτερη ομάδα (n=25) εφαρμόστηκε η ίδια αγωγή, αλλά
με τη συσκευή κλειστή (placebo). Στους συμμετέχοντες και των δύο ομάδων,
είχαν δοθεί οδηγίες, για την εκτέλεση καθημερινών ισομετρικών ασκήσεων και
διατάσεων, διάρκειας 2 εβδομάδων στο σπίτι. Η επανεξέταση των συμμετεχόντων, γινόταν πριν από κάθε συνεδρία (εβδομάδα 1), αμέσως μετά (εβδομάδα
2) και 12 εβδομάδες αργότερα (εβδομάδα 14). Στις παραμέτρους που αξιολογήθηκαν, περιλαμβάνονταν ο πόνος με μέτρηση με αλγόμετρο και η τροχιά
της πλάγιας κάμψης της αυχενικής μοίρας. Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν
σε 48 ασθενείς (32 γυναίκες και 16 άνδρες). Κατά τη 2η και 14η εβδομάδα, τα
αποτελέσματα έδειξαν, ότι υπήρξε σημαντική βελτίωση όλων των παραμέτρων και στις δύο ομάδες. Όμως η σύγκριση σε εκατοστιαία αναλογία των μεταβολών, τόσο άμεσα, όσο και 12 εβδομάδες μετά από την έναρξη του προγράμματος, δεν έδειξαν ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές μεταβολές, συγκριτικά με τις τιμές, πριν από την έναρξη της θεραπείας. Συμπερασματικά,
προέκυψε, πως δεν υπήρξαν διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες και οι ερευνητές προτείνουν, τη συνέχιση των ερευνών με διαφορετικούς τύπους LLLT
και διαφορετικές δοσολογίες.

Τεχνική Μυϊκής Ενέργειας
Η τεχνική μυϊκής ενέργειας (ΤΜΕ) εφαρμόζεται συχνά, για τη χαλάρωση
του μυϊκού τόνου (αναστολή), πριν από τη διάταση του μυός, (Nambi, et al.,
2013). Η τεχνική συνίσταται στην ισομετρική συστολή του μυός που ενδιαφέρει και στη συνέχεια προκαλεί χαλάρωση του μυός, μέσω της ενεργοποίησης
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των τενόντιων οργάνων του Golgi (αυτογενής αναστολή). Η τεχνική αυτή
μπορεί να εφαρμόζεται και στην ανταγωνιστική μυϊκή ομάδα, προκαλώντας τη
χαλάρωση των αγωνιστών μυών.
Η τεχνική μυϊκής ενέργειας (ΤΜΕ), εφαρμόζεται συχνά από τους οστεοπαθητικούς και στη θεραπεία με χειρισμούς, (Fryer, Johnson & Fossum, 2010;
Fryer, Morse & Johnson, 2009; Johnson, SM, 2003). Αναπτύχθηκε πριν από
50 χρόνια, από τον Fred Mitchell Sr και στη συνέχεια εξελίχθηκε και μερικώς
τροποποιήθηκε από τον υιό του, Fred Mitchell Jr (Franke, H, et al., 2015). Η
ΤΝΕ χρησιμοποιεί την εκούσια μυϊκή συστολή, έναντι της εξωτερικά εφαρμοζόμενης αντίστασης, η οποία εφαρμόζεται από τον θεραπευτή και έχει προταθεί πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για: (1) την επιμήκυνση βραχυμένων
μυών, (2) τη κινητοποίηση αρθρώσεων, με περιορισμένη τροχιά κίνησης, (3)
την ενδυνάμωση μυών και (4) τον περιορισμό του εντοπισμένου οιδήματος.
Για την επιτυχή εφαρμογή της τεχνικής αυτής, είναι σημαντικοί ορισμένοι
παράγοντες, όπως η ακριβής διάγνωση του προβλήματος, η σωστή αρχική
θέση της άρθρωσης ή του συρρικνωμένου μυός, η ενεργητική και κατάλληλης
έντασης μυϊκή συστολή του πάσχοντα, έναντι της αντίστασης που εφαρμόζεται από τον θεραπευτή, ο ακριβής έλεγχος των τροποποιήσεων της τροχιάς
κίνησης και όπου είναι απαραίτητο, η επανατοποθέτηση της άρθρωσης σε
ένα νέο σημείο περιορισμού της κίνησης, (Fryer, Morse & Johnson, 2009).

Συνδυασμός Θερμών επιθεμάτων και Υπερήχων
Σχετικά με το θεραπευτικό αυτό συνδυασμό, έχει καταγραφεί μόνο μια εργασία, στη διεθνή αρθρογραφία. Στόχος της εργασίας, είναι να αξιολογήσει τη
θεραπευτική δράση, στα λανθάνοντα ΣΠΠ της άνω μοίρας του τραπεζοειδή
μυ, μετά από συνδυασμένη εφαρμογή θερμών επιθεμάτων και υπερήχων,
(Benjaboonyanupap, Paungmali & Pirunsan, 2015). Στη μελέτη συμμετείχαν
30 άτομα με λανθάνον ΣΠΠ στον άνω τραπεζοειδή μυ, χωρισμένα σε δύο ομάδες. Στην πρώτη ομάδα εφαρμόστηκε πρώτα θερμό επίθεμα και στη συνέχεια υπέρηχος, ενώ στη δεύτερη ακολουθήθηκε το αντίθετο σχήμα, πρώτα
υπέρηχοι και στη συνέχεια θερμό επίθεμα. Το σχήμα και στις δύο ομάδες, εφαρμόστηκε κάθε δεύτερη ημέρα. Μετρήθηκε η αιματική ροή στους ιστούς, το
κατώφλι του πόνου στην πίεση και η οπτική αναλογική κλίμακα πόνου. Από
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τη μελέτη προέκυψε, πως η αιματική ροή στους ιστούς και το κατώφλι πίεσης
του πόνου και στα δύο θεραπευτικά σχήματα, αυξήθηκαν στατιστικά σημαντικά.

Θεραπεία με κινητοποίηση και χειρισμούς
Παρά το γεγονός, πως συχνά αναφέρεται η αντιμετώπιση των ΣΠΠ με κινητοποίηση και χειρισμούς, δεν υπάρχει αντίστοιχη πλούσια αρθρογραφία, με το
αντικείμενο αυτό. Σε σχετική εργασία, στην οποία ερευνήθηκαν βάσεις δεδομένων από το 1975 και μετά, (De Las Peñas, et al., 2005) περιελήφθησαν 7
εργασίες, εκ των οποίων, μια συγκεκριμένη τεχνική, ακολουθήθηκε από 4 εργασίες και άλλες τεχνικές, σε συνδυασμό με άλλα θεραπευτικά μέσα από τις
υπόλοιπες. Σχετικά με την ποιότητα των ερευνών, δύο από αυτές, βαθμολογήθηκαν με 6 βαθμούς, άλλες 2 με 5 βαθμούς μια με 3, μια με 2 και οι υπόλοιπες με 1. Από τα αποτελέσματα προέκυψε, πως δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι
εκτός από την εικονική θεραπεία (placebo), οι τεχνικές αυτές ήταν αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση των ΣΠΠ, καθώς δεν υπήρξε ελάττωση της ευαισθησίας στη συμπίεση (ΕΣ) και στο επίπεδο του πόνου ή της οπτικής αναλογικής κλίμακας.
Σε άλλη συστηματική ανασκόπηση (Rickards, 2006), με θέμα την αποτελεσματικότητα μη επεμβατικών τεχνικών στην αντιμετώπιση ενεργών ΣΠΠ,
προκύπτει το συμπέρασμα, πως μόνο για λίγες από τις πολλές προτεινόμενες
τεχνικές και μεθόδους υπάρχουν ενδείξεις, ότι μπορεί να είναι αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση των ΣΠΠ και απαιτείται περισσότερη, αλλά και πιο συγκεκριμένη έρευνα στο μέλλον. Αργότερα, από αναδρομικές μελέτες, προέκυψε, πως η τεχνική της ισχαιμικής πίεσης, είναι αποτελεσματική στη μείωση της
ευαισθησίας στον πόνο, στα λανθάνοντα και τα ενεργά ΣΠΠ, σε ασθενείς που
πάσχουν

από

αυχεναλγία,

(Fernández-De-Las-Peñas,

Alonso-Blanco,

Fernández-Carnero, et al., 2006; Gemmell, Miller & Nordstrom, 2008). Πρόσφατα έχει αποδειχθεί, πως οι τεχνικές νευρομυϊκής προσέγγισης, είναι αποτελεσματικές στην ελάττωση της ευαισθησίας στον πόνο των λανθανόντων
σημείων πυροδότησης του πόνου, (Ibáñez-García, et al., 2009). Κάποιες άλλες μελέτες, αναφέρουν μεταβολές στην τροχιά κίνησης των αρθρώσεων, μέσω της ισχαιμικής συμπίεσης ή των τεχνικών χαλάρωσης, μετά από ισομετρι83

κές συσπάσεις των μασητήρων μυών, (Blanco, et al., 2006). Τέλος, από πρόσφατη ανασκόπηση, βρέθηκαν μέτρια ισχυρές αποδείξεις, οι οποίες στηρίζουν
την τεχνική της ισχαιμικής πίεσης, για την άμεση ανακούφιση από τα σημεία
πυροδότησης του πόνου, (H. Vernon & Schneider, 2009).
Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός, ότι προτείνονται πολλές θεραπευτικές παρεμβάσεις, για την αντιμετώπιση των σημείων πυροδότησης πόνου. Παράλληλα, προτείνονται ορισμένοι μηχανισμοί δράσης, οι οποίοι κατά κύριο λόγο
βασίζονται στη βελτίωση της αιματικής ροής και της καταστολής της ηλεκτρικής δραστηριότητας στην περιοχή που εφαρμόζονται. Παρόλα αυτά, η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων αυτών, είναι θολή και ακαθόριστη, (Charles,
et al., 2019; Ramon, et al., 2015; Rickards, 2006). Γι΄ αυτό τον λόγο, εγείρεται
η ανάγκη, για μια συστηματική ανασκόπηση, η οποία να διερευνά την αποτελεσματικότητα των φυσικοθεραπευτικών παρεμβάσεων, που προτείνονται για
την αντιμετώπιση των σημείων πυροδότησης πόνου του άνω τραπεζοειδή
μυός.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Συστηματική Ανασκόπηση

Εισαγωγή
Ένα σημείο πυροδότησης πόνου, χαρακτηρίζεται ως ένα τοπικό και υπερευαίσθητο σημείο σε μια ψηλαφητή δεσμίδα του σκελετικού μυ. Η έρευνα
υποδεικνύει, ότι ο μυοσκελετικός πόνος που προκαλείται από σημεία πυροδότησης πόνου, μπορεί να επηρεάσει πολλά άτομα και προκαλεί αισθητικά, κινητικά και αυτόνομα συμπτώματα, (Dorsher & Fleckenstein, 2008; Gerber, et
al., 2013; David G. Simons, 2004). Όπως είναι ευρέως γνωστό, ο πόνος που
προκαλείται από τα σημεία πυροδότησης πόνου, επηρεάζει ένα μεγάλο ποσοστό ατόμων. Πιο συγκεκριμένα, αυτό βρίσκεται περίπου στο 54%, για τους
άντρες και στο 45%, για τις γυναίκες. Επιπλέον, η πιο συχνή εμφάνιση είναι
στις ηλικίες μεταξύ 27,5 – 50 ετών.
Τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν προταθεί πολλές θεραπείες, για την αντιμετώπιση των σημείων πυροδότησης πόνου. Ο βασικός στόχος των θεραπειών
αυτών, είναι η μείωση του πόνου και η εξάλειψη του συμπλέγματος του σημείου πυροδότησης πόνου, (Gleitz & Hornig, 2012). Επιπρόσθετα, οι θεραπείες αυτές, στοχεύουν στη βελτίωση της κυκλοφορίας στην περιοχή, στην
εξάλειψη της σκληρής δεσμίδας, στη χαλάρωση του μυός και στη μείωση των
στοιχείων αυτών, που προκαλούν πόνο, (Shah, et al., 2008). Πολλές μη επεμβατικές θεραπείες έχουν προταθεί, όπως οι τεχνικές κινητοποίησης, η μάλαξη, η εγκάρσια τριβή, η ισχαιμική πίεση, η μυοπεριτονιακή απελευθέρωση
και οι διατάσεις (Cagnie, et al., 2015)
Μέχρι σήμερα, υπάρχουν ορισμένες ανασκοπήσεις, οι οποίες αναφέρονται
στην επίδραση τεχνικών, στα σημεία πυροδότησης πόνου. Σε μια ανασκόπηση του 2006, όπου διερευνήθηκε η αποτελεσματικότητα των μη παρεμβατικών θεραπειών για τα σημεία πυροδότησης πόνου, αξιολογήθηκαν τα φυσικά
μέσα, οι δια χειρός θεραπείες, η κινητοποίηση, οι διατάσεις και η μυοπεριτονιακή απελευθέρωση (Rickards, 2006). Σε μια άλλη συστηματική ανασκόπηση,
διερευνήθηκε η αποτελεσματικότητα των δια χειρός θεραπειών, (De Las
Peñas, et al., 2005). Και οι δύο ανασκοπήσεις, έδειξαν ότι υπάρχει μέτρια απόδειξη, σχετικά με την αποτελεσματικότητα αυτών των παρεμβάσεων. Ακό85

μα, δεν φαίνεται να υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη, σχετικά με τη ρύθμιση βέλτιστων παραμέτρων ή τεχνικών στην παρέμβαση. Εξάλλου, σε μια συστηματική ανασκόπηση το 2009, η οποία συμπεριέλαβε μελέτες δια χειρός θεραπειών και φυσικών μέσων για σημεία πυροδότησης πόνου, σε διάφορους μυς
του σώματος, φάνηκε ότι υπάρχει περιορισμένη απόδειξη, για τις πλείστες μεθόδους, ενώ μόνο για τη θεραπεία LLLT υπήρξε μέτρια απόδειξη, (H. Vernon
& Schneider, 2009). Βεβαίως, η ένδειξη αυτή εμπεριέχει αρκετά κενά, καθώς
δε γίνεται διερεύνηση συγκεκριμένου μυός. Είναι γενικευμένη και οπωσδήποτε αφορά, κυρίως αποτέλεσμα, συγκριτικά με ομάδα ελέγχου και βραχυπρόθεσμα.
Εκτός από το γεγονός ότι οι ανασκοπήσεις αυτές έχουν παρέλθει χρονολογικά, δεν υπάρχει ανάλογη συστηματική ανασκόπηση, που να διερευνά την
αποτελεσματικότητα των φυσικοθεραπευτικών παρεμβάσεων, στην αντιμετώπιση των σημείων πυροδότησης πόνου του άνω τραπεζοειδή μυός. Εξ’ αυτού, κρίνεται απαραίτητο να γίνει μια ανάλογη ανασκόπηση, ώστε να διαφανεί
αν υπάρχει οποιαδήποτε παρέμβαση, που να είναι απόλυτα αποτελεσματική
και ειδικότερα να φανεί, κατά πόσο η παρέμβαση με ΕΘΑΚ είναι αποτελεσματική.
Σκοπός της συστηματικής αυτής ανασκόπησης, είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας όλων των προτεινόμενων μη επεμβατικών παρεμβάσεων, στην αντιμετώπιση των σημείων πυροδότησης πόνου του άνω τραπεζοειδή μυός. Επιμέρους στόχοι της μελέτης, είναι η διερεύνηση των παραμέτρων χρήσης τους και αν είναι εφικτό, η σύγκριση μεταξύ των. Τα μέτρα έκβασης, τα οποία θα αξιολογηθούν, είναι η αίσθηση του πόνου, η ευαισθησία
στη συμπίεση και το εύρος κίνησης του αυχένα.

Μεθοδολογία
Αυτή η μελέτη είναι συστηματική ανασκόπηση της αρθρογραφίας, για την
αποτελεσματικότητα διαφόρων φυσικοθεραπευτικών παρεμβάσεων, στην αντιμετώπιση των σημείων πυροδότησης πόνου του άνω τραπεζοειδή μυός. Σε
αυτή την ανασκόπηση, διερευνήθηκαν άρθρα των τελευταίων 20 ετών. Διερευνήθηκαν οι βάσεις δεδομένων: Medline (1999-2019), Cinahl (1999-2019),
Science Direct (1999-2019), Cochrane Library (1999-2019), SportDiscus
(1999-2019), Proquest (1999-2019).
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Οι λέξεις κλειδιά ήταν: myofascial pain syndrome, myofascial trigger points,
MTrP, trigger points, dry needling, acupuncture, ischemic compression, manual therapy, ESWT, shockwave, MET, muscle energy technique, laser, ultrasound, stretching and transverse friction. Η γλώσσα αναζήτησης ήταν η Αγγλική. Κάποιες μελέτες σε αυτήν την ανασκόπηση αξιολογήθηκαν, για την εύρεση άλλων συστηματικών ή απλών ανασκοπήσεων, που ήδη γράφτηκαν για
το θέμα αυτό. Οι λέξεις κλειδιά και η μεθοδολογία, οργανώθηκαν από τον
συγγραφέα, χωρίς βοήθεια από κάποιον ειδικό.

Κριτήρια εισδοχής/αποκλεισμού
Για να συμπεριληφθούν στην ανάλυση, οι μελέτες θα πρέπει να πληρούν
τα παρακάτω κριτήρια:
1.

να είναι τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες ή τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες
μελέτες,

2.

να είναι γραμμένες στην Αγγλική,

3.

να αναφέρονται σε παρεμβάσεις σε ανθρώπους,

4.

να αναφέρουν κριτήρια εισδοχής/αποκλεισμού,

5.

να είναι γραμμένες από το 1999 μέχρι 2019, καθώς τα παλαιότερα άρθρα έχουν χαμηλότερη μεθοδολογική ποιότητα και αναφέρονται σε παλαιότερες θεραπείες,

6.

οι μελέτες τύγχαναν αποκλεισμού από την ανάλυση, αν ήταν διδακτορικές διατριβές, για να αποφευχθεί η χαμηλή ποιότητα της κλινικής δοκιμής και η απουσία εμπειρίας από τον υποψήφιο διδάκτορα.
Όσον αφορά στους ασθενείς των μελετών, θα πρέπει να πληρούν τα πα-

ρακάτω κριτήρια:
1.

η ηλικία τους να είναι 18-60 ετών, καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι εμφανίζουν σημείο πυροδότησης πόνου στον άνω τραπεζοειδή μυ, σε αυτό το εύρος ηλικίας και οι περισσότερες μελέτες, σχετικά με το θέμα, καθορίζουν το εύρος αυτό, (Gür, et al., 2014; Vázquez Delgado, Cascos
Romero & Gay Escoda, 2009),

2.

να έχουν τουλάχιστον ένα ενεργό σημείο πυροδότησης πόνου στον άνω
τραπεζοειδή μυ, όπως ορίζεται από προηγούμενες συστηματικές ανασκοπήσεις, (Rickards, 2006),
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3.

να μην εμφανίζουν παθολογία στη σπονδυλική στήλη, (Fang H., Chen &
Mu, 2014; Gür, et al., 2014),

4.

να μπορούν να αξιολογούνται πριν και μετά από όποια παρέμβαση,

5.

να μη λαμβάνουν οποιανδήποτε άλλη μορφή θεραπείας, εκτός από αυτήν της μελέτης (Jung Ho Lee & Han, 2013).

Παρεμβάσεις
Η σχεδίαση των αποδεκτών μελετών, θα έπρεπε να αναφέρεται σε τυχαιοποιημένες μελέτες, που να συγκρίνουν μια ή περισσότερες από τις πιο κάτω
παρεμβάσεις: εξωσωματική θεραπεία με ακουστικά κύματα, τεχνικές μυϊκής
ενεργείας, ισχαιμική συμπίεση, ξηρή βελόνα, λέιζερ, θεραπευτικό υπέρηχο,
διατάσεις και εγκάρσια τριβή ή που να συγκρίνουν τις παρεμβάσεις μεταξύ
τους ή με ομάδα ελέγχου. Επιπλέον, οι μελέτες που αναφέρονταν σε σύγκριση με φαρμακευτικές θεραπείες ή χρήση φαρμακευτικής αγωγής, αποκλείονταν.

Μέτρα έκβασης
Τα μέτρα έκβασης, που θα πρέπει να αξιολογηθούν στις μελέτες μεμονωμένα ή παράλληλα, είναι: 1) πόνος, 2) εύρος κίνησης της αυχενικής μοίρας
της σπονδυλικής στήλης, 3) ευαισθησία στη συμπίεση. Αυτά τα μέτρα έκβασης, είναι αυτά που αξιολογούνται περισσότερο στις μελέτες, για σημεία πυροδότησης πόνου.

Μεθοδολογική ποιότητα
Η μεθοδολογική ποιότητα αξιολογήθηκε από δύο ειδικούς, χρησιμοποιώντας την κλίμακα Pedro, (Verhagen, et al., 1998). Κάθε σημείο της κλίμακας
αξιολογείται με «ναι» ή «όχι». Υψηλής μεθοδολογικής ποιότητας, θεωρούνται
οι μελέτες με βαθμολογία 50% και άνω από τα 11 σημεία. Οι μελέτες με βαθμολογία 4-5 έχουν μέτρια ποιότητα, 6-8 έχουν καλή ποιότητα και 9-10 υψηλή
ποιότητα.
eligibility criteria were specified
Yes/No
subjects were randomly allocated to groups (in a crossover Yes/No
study, subjects were randomly allocated an order in which
treatments were received)
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allocation was concealed
the groups were similar at baseline regarding the most important prognostic indicators
there was blinding of all subjects
there was blinding of all therapists who administered the
therapy
there was blinding of all assessors who measured at least
one key outcome
measures of at least one key outcome were obtained from
more than 85% of the subjects initially allocated to groups
all subjects for whom outcome measures were available
received the treatment or control condition as allocated or,
where this was not the case, data for at least one key outcome was analysed by “intention to treat”
the results of between-group statistical comparisons are
reported for at least one key outcome
the study provides both point measures and measures of
variability for at least one key outcome

Yes/No
Yes/No
Yes/No
Yes/No
Yes/No
Yes/No
Yes/No

Yes/No
Yes/No

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων για τη διερεύνηση της ερευνητικής απόδειξης, σε κάθε θεραπευτική παρέμβαση έγινε με βάση :
“Best evidence synthesis”
•

Strong evidence: consistent finding among multiple higher quality
RCTs;

•

Moderate evidence: consistent findings among multiple lower quality
RCTs and/or one higher quality RCT;

•

Limited evidence: one lower quality RCT;

•

Conflicting evidence: inconsistent findings among multiple RCTs;

•

No evidence: no RCTs

•

No systematic reviews (Van Tulder, et al., 2003)

Αποτελέσματα
Σε αυτή τη συστηματική ανασκόπηση, 34 μελέτες από το 1997 έως σήμερα, πληρούσαν τα κριτήρια εισδοχής και συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. Η αρχική αναζήτηση έδωσε 22743 μελέτες, που αφορούσαν στις λέξεις κλειδιά της
ανασκόπησης. Μετά την ανάγνωση του τίτλου, 20292 μελέτες απορρίφθηκαν,
λόγω του ότι δεν πληρούσαν τον σκοπό της ανασκόπησης. Ακόμη, 85 μελέτες
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εξαιρέθηκαν από την ανάλυση, καθώς ήταν βιβλιογραφικές ή συστηματικές
ανασκοπήσεις. Περαιτέρω, μετά την ανάγνωση της περίληψης, παρέμειναν
219 μελέτες για ανάλυση. Μετά τη συστηματική ανασκόπηση όλων των μελετών, παρέμειναν 31 μελέτες για ανάλυση, ενώ άλλες 3 προστέθηκαν, ψάχνοντας άλλες ανασκοπήσεις.
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Σύνολο άρθρων που
προέκυψαν από την αναζήτηση (ν= 22743)
Μελέτες που απορρίφθηκαν,
επειδή είναι βιβλιογραφικές
ανασκοπήσεις (ν= 85)

Σύνολο μελετών που
προέκυψαν, για περαιτέρω αξιολόγηση

Μελέτες που απορ-

(ν=22658)

ρίφθηκαν, έπειτα από
ανάγνωση του τίτλου
(ν=20292)

Σύνολο μελετών που
προέκυψαν για περαιτέρω αξιολόγηση
Μελέτες που απορ-

(ν=2451)

ρίφθηκαν, έπειτα από
ανάγνωση της περίΣύνολο μελετών που προέ-

ληψης ή ολόκληρου

κυψαν για περαιτέρω αξιολό-

του άρθρου (ν=540)

γηση (ν=30)
Μελέτες που προστέθηκαν στην ανασκόπηση, έπειτα από αναζήτηση των βιβλιογραφικών παραπομπών των
ανασκοπήσεων (ν=3 )

Τελικό σύνολο μελετών της ανασκόπησης
(ν=34 )
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Οι 34 μελέτες αναφέρονται σε διάφορες παρεμβάσεις, ΕΘΑΚ, διατάσεις,
ισχαιμική συμπίεση, τεχνικές μυικής ενεργείας, ξηρή βελόνα, φυσικά μέσα,
αυχενική κινητοποίηση και βελονισμό. Για την καλύτερη παρουσίαση και κατηγοριοποίηση των μελετών, η πρώτη θεραπεία που αναγράφεται στον τίτλο
κάθε μιας, θα θεωρηθεί ως κατηγορία στην οποία η μελέτη θα καταταχθεί. Στο
τέλος της ανασκόπησης, 9 μελέτες συμπεριλήφθηκαν για φυσικά μέσα (εκτός
ΕΘΑΚ), 10 μελέτες για ΕΘΑΚ, 2 μελέτες για ξηρή βελόνα, 5 μελέτες για βελονισμό, 6 μελέτες για ισχαιμική συμπίεση και 2 μελέτες για τεχνικές μυϊκής ενεργείας.

Χαρακτηριστικά μελετών
Ξηρή βελόνα
Οι δύο μελέτες, που αναφέρονται στην ξηρή βελόνα, είχαν 63 ασθενείς συνολικά. Μια μελέτη συνέκρινε ξηρή βελόνα, με εικονική ξηρή βελόνα, (Tsai, et
al., 2010) και η άλλη συνέκρινε ξηρή βελόνα, με κλασσική φυσικοθεραπεία,
(Rayegani, et al., 2014). Όλες οι μελέτες αναφέρουν κριτήρια αποδοχής/αποκλεισμού, για τους ασθενείς τους (Πίνακας 2). Επιπλέον, σε όλες τις
μελέτες το κύριο κριτήριο, για την ύπαρξη ενός σημείου πυροδότησης πόνου
στον άνω τραπεζοειδή μυ, ήταν η αναπαραγωγή συμπτωμάτων στη συμπίεση
της ευαίσθητης περιοχής. Η ευαισθησία στη συμπίεση, αξιολογήθηκε και από
τις δύο μελέτες, (Rayegani, et al., 2014; Tsai, et al., 2010), ο πόνος και στις
δύο μελέτες, (Tsai, et al., 2010; Rayegani, et al., 2014), ενώ το εύρος κίνησης
των κινήσεων του αυχένα, από τη μια μελέτη, (Tsai, et al., 2010).
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Πίνακας 2. Pedro scale – Dry needling

Kuan,
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Y
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1
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Φυσικά μέσα
Οκτώ μελέτες συμπεριλήφθηκαν, για την αποτελεσματικότητα των φυσικών
μέσων. Ο συνολικός αριθμός ασθενών ήταν 504. Ο θεραπευτικός υπέρηχος
και το λέιζερ, ήταν οι κύριες θεραπευτικές ομάδες των μελετών, (Ilbuldu, et al.,
2004; Majlesi and Ünalan, 2004; Manca, et al., 2014; Kannan, 2012; Gur, et
al., 2004), είτε συγκρίνοντάς τις μεταξύ τους ή με άλλες παρεμβάσεις. Δύο μελέτες διερεύνησαν την επίδραση της μαγνητοθεραπείας, συγκριτικά με ομάδα
ελέγχου, (Smania, et al., 2003) ή άλλες παρεμβάσεις, (Smania, et al., 2005).
Δύο από τις μελέτες διερεύνησαν την επίδραση των TENS στον άνω τραπεζοειδή μυ, (Farina, et al., 2004; T. C. Hsueh, et al., 1997). Όλες οι μελέτες αναφέρουν τα κριτήρια αποδοχής των ασθενών, που ήταν κυρίως η παρουσία
ενός ενεργού σημείου πυροδότησης πόνου στον άνω τραπεζοειδή μυ και η
ευαισθησία στην περιοχή. Όλες οι μελέτες αξιολόγησαν τον πόνο, (Ilbuldu, et
al., 2004; Majlesi and Ünalan, 2004; Manca, et al., 2014; Gur, et al., 2004;
Kannan, 2012; Smania, et al., 2003, 2005; Hsueh, et al., 1997b), 7 από αυτές
αξιολόγησαν την ευαισθησία στη συμπίεση, ενώ οι περισσότερες αξιολόγησαν
το εύρος κίνησης του αυχένα.
Τρεις από τις μελέτες ήταν διπλά τυφλές, (Gur, et al., 2004; Majlesi &
Ünalan, 2004; Manca, et al., 2014), 5 μελέτες είχαν τυφλό αξιολογητή,
(Farina, et al., 2004; Ilbuldu, et al., 2004; Smania, et al., 2003, 2005; Hsueh,
et al., 1997b) και μια μελέτη δεν είχε τυφλό αξιολογητή, θεραπευτή ή ασθενείς, (Kannan, 2012). Όλες οι μελέτες ήταν τυχαιοποιημένες (Πίνακας 3).
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Maximum score

Πίνακας 3. Pedro Scale - Physical Modalities
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Kannan, 2012
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N
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Y
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Ilbuldu, 2004

Y

Y

N

Y

N
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N
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Y

Y

Y
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Y

Y

Y

Y
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Y

Y

Y

Y
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Y
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Y

N

N

N

Y

Y

Y

Y
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Farina, 2004

Υ

Υ

Ν

Υ
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Υ

Υ

Υ

Υ

Υ

Υ
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Τεχνικές μυϊκής ενεργείας
Ο συνολικός αριθμός ασθενών για τις μελέτες, ήταν 96. Μια από τις μελέτες
συνέκρινε την επίδραση των τεχνικών, με ομάδα ελέγχου, (Mehdikhani &
Okhovatian, 2012) και η άλλη με μια ειδική νευρομυϊκή τεχνική αναστολής,
(Nagrale, et al., 2010). Τα κριτήρια εισδοχής ασθενών, αναφέρονται και στις
δύο μελέτες και κυρίως ήταν η παρουσία σκληρής δεσμίδας, υπερευαισθησία
στο σημείο και πατέντο πόνου, που ενεργοποιείται στη συμπίεση. Ο πόνος
και το εύρος κίνησης του αυχένα, αξιολογήθηκαν και στις δύο μελέτες, ενώ
στη μελέτη των Mehdikani kai Okhovatian (2012) αξιολογήθηκε και η ευαισθησία στη συμπίεση. Και στις δύο μελέτες, ο αξιολογητής ήταν τυφλός. Τέλος, η τύφλωση του θεραπευτή στα αποτελέσματα της αξιολόγησης, αναφέρεται σε μια μελέτη, (Nagrale, et al., 2010), (Πίνακας 4).
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Πίνακας 4. Pedro scale – METS
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Nagrale, 2010

Y

Y

N

Y

N

N

Y

Y

Y

Y

Y

11

8/11

Ισχαιμική συμπίεση
Ο συνολικός αριθμός ασθενών από τις 5 μελέτες, ήταν 305. Μια από τις
μελέτες, συνέκρινε την επίδραση της ισχαιμικής συμπίεσης, με την ξηρή βελόνα, (Ziaeifar, Arab & Nourbakhsh, 2016), ενώ μια άλλη συνέκρινε την ισχαιμική συμπίεση, με την παθητική διάταση, (Kostopoulos, et al., 2008). Μια μελέτη συνέκρινε την ισχαιμική συμπίεση, με τη συμπίεση απελευθέρωσης και ομάδα ελέγχου, (Gemmell, Miller & Nordstrom, 2008), μια συνέκρινε συμπίεση
με αλγόμετρο και ομάδα ελέγχου, (Abu Taleb, Rehan Youssef & Saleh, 2016),
μια μελέτη συνέκρινε τη συμπίεση απελευθέρωσης, με τεχνικές μυϊκής ενεργείας, (Nambi, et al., 2013) και μια συνέκρινε την ισχαιμική συμπίεση, με τον
θεραπευτικό υπέρηχο και φωνοφόρεση, (Sarrafzadeh, Ahmadi & Yassin,
2012). Όπως και σε προηγούμενες μελέτες, τα κριτήρια εισδοχής ασθενών
ήταν η ψηλάφηση της σκληρής δεσμίδας, η ύπαρξη ευαίσθητου σημείου, ο
αναφερόμενος πόνος και η ενεργοποίηση του σημείου αναπήδησης. Ο πόνος
αξιολογήθηκε από όλες τις μελέτες. Η ευαισθησία στη συμπίεση αξιολογήθηκε
από 5 μελέτες, (Gemmell, Miller & Nordstrom, 2008; Kostopoulos, et al., 2008;
Sarrafzadeh, Ahmadi & Yassin, 2012; Ziaeifar, Arab & Nourbakhsh, 2016). Το
εύρος κίνησης του αυχένα αξιολογήθηκε από όλες τις μελέτες. Σε όλες τις μελέτες υπήρχε τυχαιοποίηση, ενώ τύφλωση δεν αναφέρεται σε 5 μελέτες, (Abu
Taleb, Rehan Youssef & Saleh, 2016; Kostopoulos, et al., 2008; Nambi, et al.,
2013; Sarrafzadeh, Ahmadi & Yassin, 2012; Ziaeifar, Arab & Nourbakhsh,
2016). Μια μελέτη αναφέρει τύφλωση στους αξιολογητές, (Gemmell, Miller &
Nordstrom, 2008), (Πίνακας 5).
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Πίνακας 5. Pedro scale – Ischemic compression
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N
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N
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N

Y

Y

Y

Y
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Εξωσωματική θεραπεία με ακουστικά κύματα
Στις εννέα μελέτες, συμπεριλήφθηκαν 445 άτομα. Τέσσερις από τις μελέτες, χρησιμοποίησαν ακτινωτό τύπο συσκευής, (Jung Ho Lee & Han, 2013;
Jung Ho Lee, et al., 2012; Luan, et al., 2019; Taheri, Vahdatpour & Andalib,
2016) και πέντε χρησιμοποίησαν ηλεκτροϋδραυλικό τύπο, (Fang H., Chen &
Mu, 2014; Gur, et al., 2013; Gür, et al., 2014; Jeon, et al., 2012; Ji, Kim &
Han, 2012). Σε δύο μελέτες υπήρχε ομάδα ελέγχου, (Ji, Kim & Han, 2012;
Jung Ho Lee, et al., 2012), ενώ στις υπόλοιπες, έγινε σύγκριση με άλλες παρεμβάσεις. Έγιναν μελέτες που συνέκριναν ηλεκτροβελονισμό, (Fang H.,
Chen & Mu, 2014), με λέιζερ, (Taheri et al., 2016), με βελονισμό, ιδιοδέκτρια
νευρομυϊκή διευκόλυνση (PNF) και TENS, (Jeon, et al., 2012; Jung Ho Lee &
Han, 2013; Jung Ho Lee, et al., 2012), με θεραπευτικό υπέρηχο, (Gur, et al.,
2013), με διαφορετικές παραμέτρους, (Gür, et al., 2014) και με ξηρή βελόνα,
(Luan, et al., 2019).
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Οι περισσότερες μελέτες, εφάρμοσαν 2 με 3 συνεδρίες για 1000-1500 παλμούς, ενώ μια εφάρμοσε 4 συνεδρίες, για 1000 παλμούς, (Ji, Kim & Han,
2012), μια εφάρμοσε 8 συνεδρίες για 1000 παλμούς έκαστη, (Jung Ho Lee &
Han, 2013) και μια εφάρμοσε 30 συνεδρίες, από 700 παλμούς, (Fang H.,
Chen & Mu, 2014). Μια μελέτη 3 συνεδρίες για 2000 παλμούς, που οι 1500
εφαρμόστηκαν με κινούμενη κεφαλή, ενώ 500 με σταθερή κεφαλή, (Luan, et
al., 2019). Η πυκνότητα ενέργειας είχε εύρος από 0,010 μέχρι 0.25 mj/mm2,
εκτός από 2 μελέτες, (Ji, Kim & Han, 2012; Taheri, Vahdatpour & Andalib,
2016). Τα κριτήρια εισδοχής ασθενών, ήταν η ψηλάφηση της σκληρής δεσμίδας, ο εντοπισμός του ευαίσθητου σημείου και η ύπαρξη αναφερόμενου πόνου στη συμπίεση. Ο πόνος αξιολογήθηκε από όλες τις μελέτες, ενώ η ευαισθησία στη συμπίεση, δεν αξιολογήθηκε από μια μελέτη, (Taheri, Vahdatpour
& Andalib, 2016). Η τυχαιοποίηση υπήρχε σε όλες τις μελέτες, ενώ καμιά μελέτη δεν αναφέρει οποιασδήποτε μορφής τύφλωση (Πίνακας 6).
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Πίνακας 6. Pedro scale – ESWT
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Βελονισμός
Στις 5 μελέτες που συμπεριλήφθηκαν, συμμετείχαν 227 ασθενείς. Σε μια
μελέτη συγκρίθηκε ο κλασσικός βελονισμός, με τον απλό βελονισμό, (Chou, et
97

al., 2011). Σε μια μελέτη διερευνήθηκε η αποτελεσματικότητα της προσθήκης
των διατάσεων στον βελονισμό, (Wilke, et al., 2014). Σε μια άλλη μελέτη, διερευνήθηκε η σύγκριση κλασσικού βελονισμού, με ειδικά εργαλεία βελονισμού,
(Ma, et al., 2010). Όλες οι μελέτες είχαν ομάδα ελέγχου. Τύφλωση αξιολογητή
εμφανίστηκε σε 2 μελέτες, (Aranha, Müller & Gavião, 2015; Wilke, et al.,
2014). Οι υπόλοιπες μελέτες, δεν παρουσίασαν τύφλωση σε ασθενείς, θεραπευτές ή αξιολογητές. Κυριότερα κριτήρια εισδοχής ασθενών ήταν η ύπαρξη
ενός ενεργού σημείου πυροδότησης πόνου και η μείωση στο εύρος κίνησης
του αυχένα.
Ο πόνος αξιολογήθηκε από όλες τις μελέτες. Δύο μελέτες συμπεριέλαβαν
την αξιολόγηση της ευαισθησίας στη συμπίεση, (Chou, et al., 2011; Ma, et al.,
2010). Επιπλέον, τρεις μελέτες αξιολόγησαν το εύρος κίνησης, (Aranha,
Müller & Gavião, 2015; Ma, et al., 2010; Wilke, et al., 2014).
Όλες οι μελέτες, εκτός από μια, (Chou, et al., 2011), είχαν τυχαιοποίηση.
Εκτός από δύο μελέτες, (Aranha, Müller & Gavião, 2015; Wilke, et al., 2014),
οι υπόλοιπες δεν ανέφεραν τύφλωση ασθενών, θεραπευτών ή αξιολογητών
(Πίνακας 7).
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Πίνακας 7. Pedro scale - Acupuncture
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Αποτελέσματα
Πόνος
ΕΘΑΚ Συγκεντρωτικός τύπος
Σύγκριση με ηλεκτροβελονισμό
Μια μελέτη βρήκε, ότι ο συνδυασμός ΕΘΑΚ με ηλεκτροβελονισμό, είναι πιο
αποτελεσματικός από τη μεμονωμένη θεραπεία ΕΘΑΚ ή ηλεκτροβελονισμού
στη μείωση του πόνου, (Fang H., Chen & Mu, 2014). Υπάρχει περιορισμένη
απόδειξη, ότι ο συνδυασμός είναι πιο αποτελεσματικός στην αντιμετώπιση
του πόνου.
Σύγκριση με συνδυασμό ενέσεων και ΤΕΝΣ.
Σε μια μελέτη, που η ΕΘΑΚ συγκρίθηκε με τον συνδυασμό ενέσεων στο
σημείο πυροδότησης πόνου του άνω τραπεζοειδή μυός και ΤΕΝΣ, βρέθηκε
ότι η ΕΘΑΚ είναι πιο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση του πόνου, (Jeon, et
al., 2012). Ως εκ τούτου, υπάρχει περιορισμένη απόδειξη, πως η ΕΘΑΚ δεν
είναι πιο αποτελεσματική, από τον συνδυασμό ενέσεων και ΤΕΝΣ.
Σύγκριση με θεραπευτικό υπέρηχο
Σε μια μελέτη το 2013, βρέθηκε, ότι ο θεραπευτικός υπέρηχος είναι πιο αποτελεσματικός, από την ΕΘΑΚ στη μείωση του πόνου, (Gur, et al., 2013).
Υπάρχει περιορισμένη απόδειξη, πως ο θεραπευτικός υπέρηχος, είναι πιο
αποτελεσματικός στη μείωση του πόνου.
Σύγκριση παραμέτρων
Σε μια μελέτη του 2014, συγκρίθηκαν οι δοσολογίες, δηλαδή 1 συνεδρία
εναντίον 3 συνεδριών. Τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι οι 3 συνεδρίες είναι πιο
αποτελεσματικές βραχυπρόθεσμα, ενώ δεν υπάρχει διαφορά μακροπρόθεσμα στη μείωση του πόνου. Ως εκ τούτου, υπάρχει περιορισμένη απόδειξη,
πως οι 3 συνεδρίες είναι πιο αποτελεσματικές, από μια βραχυπρόθεσμα και
πως δε διαφέρουν μακροπρόθεσμα.
Σύγκριση με ομάδα ελέγχου
Όταν η ΕΘΑΚ συγκρίθηκε με ομάδα ελέγχου, φάνηκε, ότι είναι με στατιστική σημαντικότητα, πιο αποτελεσματική στη μείωση του πόνου, (Ji, Kim & Han,
2012). Περιορισμένη απόδειξη υπάρχει, για την αποτελεσματικότητα της ΕΘΑΚ, σε σχέση με ομάδα ελέγχου.
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Σύγκριση με θεραπεία LLLT
Σε μια μελέτη το 2018, διαφάνηκε, πως η ΕΘΑΚ δεν είχε στατιστική διαφορά στην αποτελεσματικότητά της, από τη θεραπεία LLLT βραχυπρόθεσμα,
ενώ στατιστική διαφορά υπήρξε μακροπρόθεσμα, (Király, Bender & Hodosi,
2018). Υπάρχουν αντιφατικές ενδείξεις, για την αποτελεσματικότητα της ΕΘΑΚ, σε σχέση με την θεραπεία LLLT.
Προσθήκη ασκήσεων σταθεροποίησης
Φάνηκε σε μια μελέτη το 2012, ότι ο συνδυασμός ασκήσεων σταθεροποίησης είναι πιο αποτελεσματικός, από μεμονωμένη παρέμβαση με ΕΘΑΚ ή ασκήσεις σταθεροποίησης στη βελτίωση του πόνου, (Cho, et al., 2012), δίνοντας περιορισμένη ερευνητική απόδειξη.
ΕΘΑΚ Ακτινωτός τύπος
Σύγκριση με LLLT
Σε μια μελέτη του 2016, φάνηκε, πως η θεραπεία LLLT είναι πιο αποτελεσματική βραχυπρόθεσμα από την ΕΘΑΚ στη μείωση του πόνου, ενώ καμία
διαφορά δεν υφίσταται μεσοπρόθεσμα, (Taheri, Vahdatpour & Andalib, 2016).
Υπάρχει περιορισμένη απόδειξη σχετικά με την αποτελεσματικότητα της ΕΘΑΚ, σε σχέση με τη θεραπεία LLLT.
Σύγκριση με ιδιοδέκτρια νευρομυϊκή διευκόλυνση και ενέσεις
Στη μελέτη του Lee το 2013, φάνηκε, πως η ΕΘΑΚ και οι ενέσεις είναι πιο
αποτελεσματικές από την ιδιοδέκτρια νευρομυϊκή διευκόλυνση, ενώ μεταξύ
τους δεν υπάρχει διαφορά, (Jung Ho Lee & Han, 2013). Σε μια μελέτη του
2012, προκύπτει, ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά, μεταξύ ΕΘΑΚ και ενέσεων στη μείωση του πόνου, (Jung Ho Lee, et al., 2012). Υπάρχει
περιορισμένη προς μέτρια απόδειξη, πως δεν υφίσταται διαφορά μεταξύ ΕΘΑΚ και ενέσεων στη μείωση του πόνου.
Σύγκριση με ξηρή βελόνα
Σε μια πρόσφατη μελέτη σύγκρισης ΕΘΑΚ με ξηρή βελόνα, φαίνεται, πως
δεν υπάρχει σημαντική διαφορά στη μείωση του πόνου, βραχυπρόθεσμα και
μακροπρόθεσμα, (Luan, et al., 2019). Αντίθετα, σε μια άλλη μελέτη του 2019,
διαφάνηκε, πως η ξηρή βελόνα έχει καλύτερη επίδραση στη μείωση του πό-
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νου, (Manafnezhad, et al., 2019). Υπάρχει αντιφατική ερευνητική απόδειξη,
σχετικά με την αποτελεσματικότητά τους.
Σύγκριση με ομάδα ελέγχου
Στη μελέτη του Lee και των συνεργατών του, παρατηρήθηκε, πως η ΕΘΑΚ
είναι πιο αποτελεσματική στη μείωση του πόνου, σε σχέση με ομάδα ελέγχου,
(Jung Ho Lee, et al., 2012). Υπάρχει περιορισμένη απόδειξη, ότι η ΕΘΑΚ είναι
πιο αποτελεσματική, από την ομάδα ελέγχου.
Ξηρή βελόνα
Σύγκριση με εικονική θεραπεία
Στη μελέτη των Tsai και συνεργατών, διαπιστώνεται, ότι η ξηρή βελόνα είναι πιο αποτελεσματική, από την εικονική θεραπεία με ξηρή βελόνα, (Tsai, et
al., 2010). Υπάρχει μέτρια απόδειξη, πως η ξηρή βελόνα είναι πιο αποτελεσματική, από την εικονική θεραπεία.
Σύγκριση με κλασσική φυσικοθεραπεία
Όταν συγκρίθηκε η ξηρή βελόνα με κλασσική φυσικοθεραπεία, φάνηκε ότι
δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στη μείωση του πόνου,
(Rayegani, et al., 2014). Υπάρχει περιορισμένη απόδειξη, πως η ξηρή βελόνα
έχει την ίδια αποτελεσματικότητα με την κλασσική φυσικοθεραπεία.
Ηλεκτροθεραπεία και Φυσικά μέσα
Σύγκριση νευρικής ηλεκτροδιέγερσης με μυϊκή ηλεκτροδιέγερσης
Μια μελέτη του 1997, έδειξε, ότι η μυϊκή ηλεκτροδιέγερση, είναι πιο αποτελεσματική στη μείωση του πόνου, (T.-C. Hsueh, et al., 1997). Υπάρχει περιορισμένη ερευνητική απόδειξη, για την αποτελεσματικότητα της μυϊκής ηλεκτροδιέγερσης, σε σύγκριση με τη νευρική ηλεκτροδιέγερση στη μείωση του
πόνου.
Σύγκριση θεραπευτικού υπέρηχου με LLLT
Σε μια μελέτη του 2013, έχει φανεί, πως δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στη μείωση του πόνου, μεταξύ θεραπευτικού υπερήχου και
LLLT, (Manca, et al., 2014). Αντίθετα, σε μια μελέτη του 2012, η θεραπεία
LLLT αποδείχθηκε πιο αποτελεσματική, από τον θεραπευτικό υπέρηχο,
(Kannan, 2012). Υπάρχουν αντικρουόμενα αποτελέσματα, σχετικά με την αποτελεσματικότητα των δύο παρεμβάσεων.
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Σύγκριση LLLT με ισχαιμική συμπίεση και θεραπευτικό υπέρηχο
Στη μελέτη του Kannan, διαπιστώθηκε, πως η θεραπεία LLLT είναι πιο αποτελεσματική από την ισχαιμική συμπίεση ή τον θεραπευτικό υπέρηχο στη
μείωση του πόνου, (Kannan, 2012). Υπάρχει περιορισμένη ερευνητική απόδειξη, ότι η θεραπεία LLLT είναι πιο αποτελεσματική, είτε από την ισχαιμική
συμπίεση ή από τον θεραπευτικό υπέρηχο.
Σύγκριση θεραπείας LLLT με εικονική θεραπεία
Σε μια μελέτη του 2004, έγινε ορατό, ότι η θεραπεία LLLT είναι πιο αποτελεσματική, από την εικονική θεραπεία στη μείωση του πόνου, (Ilbuldu, et al.,
2004). Σε μια άλλη μελέτη το 2014, επίσης διαφάνηκε, ότι η ενεργή θεραπεία
ήταν πιο αποτελεσματική, από την εικονική, (Manca, et al., 2014). Υπάρχει
μέτρια ερευνητική απόδειξη, πως η θεραπεία LLLT είναι πιο αποτελεσματική
από την εικονική.
Σύγκριση θεραπείας LLLT με ξηρή βελόνα
Σε μια μελέτη του 2004, διαφάνηκε, ότι η θεραπεία LLLT έχει καλύτερη αποτελεσματικότητα, από την ξηρή βελόνα, (Ilbuldu, et al., 2004). Ως εκ τούτου,
υπάρχει περιορισμένη ερευνητική απόδειξη σχετικά.
Σύγκριση θεραπευτικού υπερήχου υψηλής έντασης με κλασσικό
Η μελέτη του 2004, έδειξε, πως οι δύο τύποι θεραπευτικού υπερήχου δεν
έχουν διαφορά στην αποτελεσματικότητά του, όσον αφορά στην ένταση του
πόνου, δίνοντας περιορισμένη ερευνητική απόδειξη, (Majlesi & Ünalan, 2004).
Σύγκριση μαγνητοθεραπείας με εικονική θεραπεία
Δύο μελέτες διερεύνησαν την αποτελεσματικότητα της μαγνητοθεραπείας,
συγκριτικά με εικονική θεραπεία, δείχνοντας ότι είναι πιο αποτελεσματική,
(Smania, et al., 2003, 2005). Υπάρχει μέτρια ερευνητική απόδειξη, για την
αποτελεσματικότητα της μαγνητοθεραπείας, ότι είναι πιο αποτελεσματική από
την εικονική θεραπεία.
Μέθοδοι Ισχαιμικής Συμπίεσης
Σύγκριση με εικονική θεραπεία
Σε μια μελέτη του 2008, συγκρίθηκαν δύο μέθοδοι ισχαιμικής συμπίεσης,
με εικονική θεραπεία. Η μείωση στον πόνο ήταν στατιστικά σημαντική στις
ομάδες, που υπήρχε ενεργή θεραπεία, σε σχέση με την εικονική, (Gemmell,
102

Miller & Nordstrom, 2008). Υπάρχει, ως εκ τούτου, μέτρια ερευνητική απόδειξη, για την αποτελεσματικότητά τους.
Προσθήκη διάτασης
Σε μια μελέτη του 2008, φάνηκε ότι η προσθήκη διάτασης έχει στατιστικά
σημαντική διαφορά στην αποτελεσματικότητα, σε σχέση με μεμονωμένη θεραπεία διάτασης ή ισχαιμικής συμπίεσης, (Kostopoulos, et al., 2008). Υπάρχει
περιορισμένη ερευνητική απόδειξη, ότι η προσθήκη φέρει καλύτερα αποτελέσματα.
Σύγκριση με φωνοφόρεση και θεραπευτικό υπέρηχο
Η ισχαιμική συμπίεση και η φωνοφόρεση, είχαν καλύτερη αποτελεσματικότητα από τον θεραπευτικό υπέρηχο, δίνοντας περιορισμένη ερευνητική απόδειξη, (Sarrafzadeh, Ahmadi & Yassin, 2012).
Τεχνικές Μυϊκής Ενεργείας
Σύγκριση μεταξύ τεχνικών
Η σύγκριση μεταξύ εξειδικευμένης τεχνικής, με την κλασσική μορφή της,
δείχνει, πως η εξειδικευμένη έχει καλύτερη αποτελεσματικότητα στη μείωση
του πόνου, (Nagrale, et al., 2010), δίνοντας περιορισμένη απόδειξη σχετικά.
Σύγκριση με ομάδα ελέγχου
Μια μελέτη του 2012, έδειξε, ότι οι τεχνικές μυϊκής ενεργείας, είναι πιο αποτελεσματικές από την ομάδα ελέγχου, (Mehdikhani & Okhovatian, 2012). Υπάρχουν περιορισμένες ερευνητικές αποδείξεις, ως εκ τούτου.
Βελονισμός
Προσθήκη διάτασης
Σε μια μελέτη του 2014, έγινε αντιληπτό, ότι η προσθήκη διάτασης, φέρει
καλύτερα αποτελέσματα στη μείωση του πόνου, (Wilke, et al., 2014). Υπάρχει
περιορισμένη ερευνητική απόδειξη.
Σύγκριση με εικονική ομάδα ελέγχου
Πέντε μελέτες διερεύνησαν την αποτελεσματικότητα του βελονισμού, συγκριτικά με εικονική θεραπεία, δίνοντας στατιστικά σημαντική αποτελεσματικότητα, (Aranha, et al., 2011; Chou, et al., 2011; Ma, et al., 2010; Wilke, et al.,
2014). Υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις, πως ο βελονισμός, είναι πιο αποτελεσματικός από την εικονική θεραπεία.
103

Σύγκριση τεχνικών
Στη μεταξύ τεχνικών σύγκριση, φαίνεται να μην υπάρχει διαφορά στην αποτελεσματικότητα, όσον αφορά στη μείωση του πόνου, (Ma, et al., 2010).
Υπάρχει περιορισμένη ερευνητική απόδειξη, σχετικά με τη σύγκριση τεχνικών
βελονισμού.
Σύγκριση με ηλεκτροβελονισμό
Γίνεται αντιληπτό σε δύο μελέτες, ότι ο ηλεκτροβελονισμός είναι πιο αποτελεσματικός, από τον κλασσικό βελονισμό στη μείωση του πόνου, (Aranha, et
al., 2011; Chou, et al., 2011). Γι’ αυτό, υπάρχει περιορισμένη απόδειξη, ότι η
ηλεκτροβελονισμός είναι πιο αποτελεσματικός στη μείωση του πόνου.

Ευαισθησία στη συμπίεση
ΕΘΑΚ Συγκεντρωτικός τύπος
Προσθήκη ηλεκτροβελονισμού
Μια μελέτη του 2014, έδειξε, ότι η προσθήκη ηλεκτροβελονισμού, έχει καλύτερη αποτελεσματικότητα από την ΕΘΑΚ ή ηλεκτροβελονισμό μεμονωμένα,
(Fang H., Chen & Mu, 2014), δείχνοντας, ότι υπάρχει περιορισμένη ερευνητική απόδειξη.
Σύγκριση με ενέσεις και ΤΕΝΣ
Στη μελέτη του Jeon και συνεργατών το 2012, φάνηκε, ότι η ΕΘΑΚ είναι πιο
αποτελεσματική, από τον συνδυασμό ενέσεων και ΤΕΝΣ στη βελτίωση της
ευαισθησίας στη συμπίεση, (Jeon, et al., 2012). Υπάρχει περιορισμένη ερευνητική απόδειξη.
Σύγκριση με ομάδα ελέγχου
Σε μια μελέτη του 2012, διαφάνηκε, ότι η ΕΘΑΚ αποτελεί πιο αποτελεσματική παρέμβαση, στη βελτίωση της ευαισθησίας στη συμπίεση, (Ji, Kim &
Han, 2012), δίνοντας περιορισμένη ερευνητική απόδειξη.
Σύγκριση με θεραπεία LLLT
Σε μια μελέτη το 2018, έχει φανεί, πως η ΕΘΑΚ δεν είχε στατιστική διαφορά
στην αποτελεσματικότητά της, από τη θεραπεία LLLT βραχυπρόθεσμα,
(Király, Bender & Hodosi, 2018). Υπάρχει περιορισμένη απόδειξη για την α-
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ποτελεσματικότητα της ΕΘΑΚ, σε σχέση με την θεραπεία LLLT, στη βελτίωση
της ευαισθησίας, κατά τη συμπίεση.
Προσθήκη ασκήσεων σταθεροποίησης
Φαίνεται σε μια μελέτη το 2012, ότι ο συνδυασμός ασκήσεων σταθεροποίησης, είναι πιο αποτελεσματικός, από μεμονωμένη παρέμβαση με ΕΘΑΚ ή
ασκήσεις σταθεροποίησης, στη βελτίωση της ευαισθησίας στη συμπίεση,
(Cho, et al., 2012), δίνοντας περιορισμένη ερευνητική απόδειξη.
ΕΘΑΚ Ακτινωτός τύπος
Σύγκριση με ιδιοδέκτρια νευρομυϊκή διευκόλυνση
Σε μια μελέτη του 2013 παρατηρήθηκε, πως δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές, μεταξύ ΕΘΑΚ και ιδιοδέκτριας νευρομυϊκής διευκόλυνσης στη βελτίωση της ευαισθησίας στη συμπίεση, (Jung Ho Lee & Han, 2013). Υπάρχει περιορισμένη ερευνητική απόδειξη για το γεγονός, ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ τους.
Σύγκριση με ενέσεις
Σε δύο μελέτες, που έγινε σύγκριση της ΕΘΑΚ, με εγχύσεις ενέσεων, έγινε
ορατό, πως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους, (Jung Ho
Lee & Han, 2013; Jung Ho Lee, et al., 2012), άρα υπάρχει μέτρια απόδειξη,
ότι δεν έχουν διαφορά μεταξύ τους στην αποτελεσματικότητα, όσον αφορά
στη βελτίωση της ευαισθησίας στη συμπίεση.
Σύγκριση με ομάδα ελέγχου
Παρατηρήθηκε σε μια μελέτη το 2012, ότι η ΕΘΑΚ είναι πιο αποτελεσματική, από την ομάδα ελέγχου, (Jung Ho Lee, et al., 2012). Υπάρχει περιορισμένη ερευνητική απόδειξη.
Σύγκριση με ξηρή βελόνα
Σε μια μελέτη του 2019, καμία διαφορά δεν βρέθηκε μεταξύ ΕΘΑΚ και ξηρής βελόνας, στη βελτίωση της ευαισθησίας στη συμπίεση, (Luan, et al.,
2019), ενώ σε μια άλλη μελέτη βρέθηκε, ότι η ξηρή βελόνα φέρει καλύτερα
αποτελέσματα, (Manafnezhad, et al., 2019), δίνοντας έτσι αντιφατικά αποτελέσματα.
Ξηρή βελόνα
Σύγκριση με εικονική θεραπεία
105

Υπάρχει μέτρια ερευνητική απόδειξη, πως η ξηρή βελόνα, είναι πιο αποτελεσματική, από την εικονική θεραπεία, (Tsai, et al., 2010).
Σύγκριση με κλασσική φυσικοθεραπεία
Σε μια μελέτη του 2014, δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά, μεταξύ
ξηρής βελόνας και κλασσικής φυσικοθεραπείας, (Rayegani, et al., 2014), υποδηλώνοντας ότι υπάρχει περιορισμένη ερευνητική απόδειξη.
Ηλεκτροθεραπεία και Φυσικά μέσα
Σύγκριση διαφορετικών τύπων αναλγητικής ηλεκτροθεραπείας
Στη μεταξύ σύγκριση δύο τύπων ηλεκτροθεραπείας, φάνηκε, ότι υπάρχει
στατιστικά σημαντική διαφορά στη βελτίωση της ευαισθησίας στη συμπίεση
βραχυπρόθεσμα, ενώ δεν υφίσταται μακροπρόθεσμα, (Farina, et al., 2004).
Υποδηλώνεται ότι, υπάρχει περιορισμένη ερευνητική απόδειξη.
Σύγκριση νευρικής και μυϊκής διέγερσης
Μια μελέτη του 1997, έδειξε, πως δεν υπάρχει διαφορά στην αποτελεσματικότητα, μεταξύ των δύο συσκευών, (T.-C. Hsueh, et al., 1997), δηλώνοντας
ότι υπάρχει περιορισμένη ερευνητική απόδειξη.
Σύγκριση θεραπείας LLLT με θεραπευτικό υπέρηχο
Σε μια μελέτη του 2013, παρατηρήθηκε, πως δεν υφίσταται διαφορά στην
αποτελεσματικότητα, μεταξύ των δύο παρεμβάσεων, (Manca, et al., 2014),
ενώ σε μια άλλη μελέτη φάνηκε, ότι η θεραπεία LLLT, είναι πιο αποτελεσματική, (Kannan, 2012). Υπάρχουν αντικρουόμενα αποτελέσματα, σχετικά με την
αποτελεσματικότητά τους.
Σύγκριση θεραπείας LLLT με ομάδα ελέγχου
Παρατηρείται ότι η θεραπεία LLLT, είναι πιο αποτελεσματική από την ομάδα ελέγχου, (Manca, et al., 2014), επιβεβαιώνοντας τα ευρήματα μιας άλλης
μελέτης του 2004, (Ilbuldu, et al., 2004). Υπάρχει μέτρια ερευνητική απόδειξη.
Σύγκριση θεραπευτικού υπερήχου με ομάδα ελέγχου
Ο θεραπευτικός υπέρηχος δείχνει να είναι πιο αποτελεσματικός, από την
ομάδα ελέγχου στη βελτίωση της ευαισθησίας στη συμπίεση, (Manca, et al.,
2014), δίνοντας περιορισμένη ερευνητική απόδειξη.
Σύγκριση θεραπείας LLLT με ισχαιμική συμπίεση
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Σε μια μελέτη το 2012, έγινε αντιληπτό, ότι η θεραπεία LLLT, είναι πιο αποτελεσματική, από την ισχαιμική συμπίεση, (Kannan, 2012), δίνοντας περιορισμένη ερευνητική απόδειξη.
Σύγκριση θεραπείας LLLT με ξηρή βελόνα
Βρέθηκε, πως η θεραπεία LLLT, είναι πιο αποτελεσματική βραχυπρόθεσμα, ενώ δεν υπάρχει καμιά διαφορά μακροπρόθεσμα, μεταξύ των δύο παρεμβάσεων, (Ilbuldu, et al., 2004), υποδεικνύοντας περιορισμένη ερευνητική
απόδειξη.
Σύγκριση μαγνητοθεραπείας με ΤΕΝΣ
Σε μια μελέτη του 2005, έχουμε δει, ότι η μαγνητοθεραπεία είναι πιο αποτελεσματική βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, (Smania, et al., 2005). Υπάρχει, ως εκ τούτου, περιορισμένη ερευνητική απόδειξη.
Σύγκριση μαγνητοθεραπείας με ομάδα ελέγχου (εικονική)
Δύο μελέτες, που συνέκριναν τη μαγνητοθεραπεία με εικονική θεραπεία,
έδειξαν, πως είναι πιο αποτελεσματική στη βελτίωση της ευαισθησίας στη συμπίεση, (Smania, et al., 2003, 2005). Υπάρχει μέτρια ερευνητική απόδειξη.
Τεχνικές ισχαιμικής συμπίεσης
Σύγκριση με ομάδα ελέγχου/εικονική θεραπεία
Δύο μελέτες συνέκριναν την αποτελεσματικότητα τεχνικών συμπίεσης, με
ομάδα ελέγχου, δείχνοντας, πως υπάρχει μέτρια ερευνητική απόδειξη, ότι η
ενεργή παρέμβαση είναι πιο αποτελεσματική, (Abu Taleb, Rehan Youssef &
Saleh, 2016; Gemmell, Miller & Nordstrom, 2008).
Προσθήκη διάτασης
Φαίνεται, πως η προσθήκη διάτασης, δίνει καλύτερη αποτελεσματικότητα,
όταν συνδυάζεται με ισχαιμική συμπίεση, συγκριτικά με μεμονωμένες θεραπείες, (Kostopoulos, et al., 2008). Υπάρχει περιορισμένη απόδειξη, ότι η
προσθήκη φέρει καλύτερη αποτελεσματικότητα.
Σύγκριση με φωνοφόρεση και θεραπευτικό υπέρηχο
Σε μια μελέτη του 2012, έγινε ορατό, ότι η ισχαιμική συμπίεση και η φωνοφόρεση είναι πιο αποτελεσματικές θεραπείες, από τον θεραπευτικό υπέρηχο,
στη βελτίωση της ευαισθησίας στη συμπίεση, (Sarrafzadeh, Ahmadi & Yassin,
2012). Υπάρχει περιορισμένη ερευνητική απόδειξη.
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Σύγκριση με ξηρή βελόνα
Σε μια μελέτη του 2016, παρατηρήθηκε, πως δεν υπάρχει σημαντική διαφορά στην αποτελεσματικότητα ισχαιμικής συμπίεσης και ξηρής βελόνας,
(Ziaeifar, Arab & Nourbakhsh, 2016). Υπάρχει περιορισμένη ερευνητική απόδειξη.
Τεχνικές μυϊκής ενεργείας
Σύγκριση με ομάδα ελέγχου
Σε μια μελέτη του 2012, είδαμε, ότι οι τεχνικές μυϊκής ενεργείας είναι πιο
αποτελεσματικές από ομάδα ελέγχου, (Mehdikhani & Okhovatian, 2012), δείχνοντας περιορισμένη ερευνητική απόδειξη.
Βελονισμός
Προσθήκη διάτασης
Σε μια μελέτη του 2014, έχουμε παρατηρήσει, πως δεν διαφοροποιείται η
αποτελεσματικότητα, όταν η διάταση προστίθεται στον βελονισμό, (Wilke, et
al., 2014). Υπάρχει περιορισμένη ερευνητική απόδειξη.
Σύγκριση με εικονική θεραπεία
Σε δύο μελέτες φάνηκε, πως οι διάφοροι τύποι βελονισμού, φέρει καλύτερη
αποτελεσματικότητα, από την εικονική θεραπεία, (Ma, et al., 2010; Wilke, et
al., 2014), δείχνοντας ότι υπάρχει μέτρια ερευνητική απόδειξη.
Σύγκριση με ηλεκτροβελονισμό
Έχουμε δει σε μια μελέτη του 2011, ότι ο ηλεκτροβελονισμός έχει καλύτερη
αποτελεσματικότητα, από τον κλασσικό, στη βελτίωση της ευαισθησίας στη
συμπίεση, (Chou, et al., 2011). Υπάρχει περιορισμένη ερευνητική απόδειξη.

Εύρος κίνησης του αυχένα
ΕΘΑΚ Συγκεντρωτικός τύπος
Σύγκριση με εγχύσεις ενέσεων και ΤΕΝΣ
Σε μια μελέτη του 2012, φάνηκε, πως δεν υφίσταται σημαντική διαφορά,
μεταξύ της ΕΘΑΚ και του συνδυασμού ενέσεων/ΤΕΝΣ, (Jeon, et al., 2012).
Υπάρχει περιορισμένη ερευνητική απόδειξη.
ΕΘΑΚ Ακτινωτός τύπος
Σύγκριση με ιδιοδέκτρια νευρομυϊκή διευκόλυνση ή ενέσεις
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Σε μια μελέτη του 2013, η ιδιοδέκτρια νευρομυϊκή διευκόλυνση έχει καλύτερη αποτελεσματικότητα, από την ΕΘΑΚ ή τις ενέσεις, (Jung Ho Lee & Han,
2013). Υπάρχει περιορισμένη ερευνητική απόδειξη.
Ξηρή βελόνα
Σύγκριση με εικονική θεραπεία
Σε μια μελέτη του 2010, διαφάνηκε ότι η ξηρή βελόνα είχε σημαντικότερη
αποτελεσματικότητα, από την εικονική θεραπεία, (Tsai, et al., 2010), δείχνοντας, πως υπάρχει περιορισμένη ερευνητική απόδειξη.
Ηλεκτροθεραπεία και Φυσικά μέσα
Σύγκριση τύπων ηλεκτροθεραπείας
Δεν υπάρχει διαφορά στην αποτελεσματικότητα μεταξύ τύπων ηλεκτροθεραπείας, όσον αφορά στη βελτίωση του εύρους κίνησης των κινήσεων του
αυχένα, (Farina, et al., 2004). Υπάρχει περιορισμένη ερευνητική απόδειξη.
Σύγκριση νευρικής και μυϊκής διέγερσης
Φαίνεται, ότι η μυϊκή διέγερση φέρει καλύτερη αποτελεσματικότητα στη
βελτίωση των κινήσεων του αυχένα, (T.-C. Hsueh, et al., 1997). Υπάρχει περιορισμένη ερευνητική απόδειξη.
Σύγκριση θεραπείας LLLT με θεραπευτικό υπέρηχο
Σε μια μελέτη του 2013, παρατηρήθηκε, πως δεν υφίσταται οποιαδήποτε
διαφορά στην αποτελεσματικότητα μεταξύ των δύο παρεμβάσεων, (Manca, et
al., 2014), ενώ σε μια μελέτη του 2012, φάνηκε, πως η θεραπεία LLLT είναι
πιο αποτελεσματική, στη βελτίωση του εύρους κίνησης του αυχένα, (Kannan,
2012). Υπάρχουν αντιφατικά αποτελέσματα, σχετικά με την αποτελεσματικότητά τους.
Σύγκριση θεραπείας LLLT με ομάδα ελέγχου
Σε δύο μελέτες έγινε σύγκριση της θεραπείας LLLT με ομάδα ελέγχου, δείχνοντας ότι υπάρχει μέτρια ερευνητική απόδειξη, για τη θετική αποτελεσματικότητά της LLLT, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, (Ilbuldu, et al., 2004;
Manca, et al., 2014).
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Σύγκριση θεραπείας LLLT με ισχαιμική συμπίεση
Σε μια μελέτη του 2012, διαπιστώθηκε, πως η θεραπεία LLLT είναι πιο αποτελεσματική, από την ισχαιμική συμπίεση στη βελτίωση του εύρους κίνησης
του αυχένα, (Kannan, 2012), δίνοντας περιορισμένη ερευνητική απόδειξη.
Σύγκριση θεραπευτικού υπερήχου με ομάδα ελέγχου
Σε μια μελέτη του 2013, φάνηκε, ότι ο θεραπευτικός υπέρηχος είναι πιο
αποτελεσματικός από την ομάδα ελέγχου, (Manca, et al., 2014), δίνοντας περιορισμένη απόδειξη.
Σύγκριση θεραπείας LLLT με ξηρή βελόνα
Στη μελέτη των Ilbuldu και των συνεργατών του, φαίνεται, πως η θεραπεία
LLLt έχει καλύτερη αποτελεσματικότητα από την ξηρή βελόνα, (Ilbuldu, et al.,
2004), δείχνοντας περιορισμένη απόδειξη.
Σύγκριση δύο τύπων θεραπευτικού υπερήχου
Γίνεται εμφανές, πως η διαφοροποίηση στην ένταση του θεραπευτικού υπερήχου, δε φέρει διαφορά στην αποτελεσματικότητα, όσον αφορά στο εύρος
κίνησης του αυχένα, (Majlesi & Ünalan, 2004). Υπάρχει, λοιπόν, περιορισμένη
ερευνητική απόδειξη.
Σύγκριση μαγνητοθεραπείας με εικονική θεραπεία
Σε δύο μελέτες που έγινε η σύγκριση, βρέθηκε, πως η ενεργή θεραπεία είναι στατιστικά πιο αποτελεσματική από την εικονική θεραπεία, (Smania, et al.,
2003, 2005), οπότε και υπάρχει μέτρια ερευνητική απόδειξη.
Σύγκριση μαγνητοθεραπείας με συσκευή ΤΕΝΣ
Η μαγνητοθεραπεία είναι πιο αποτελεσματική μακροπρόθεσμα, ενώ δεν
υπάρχει διαφορά στην αποτελεσματικότητα βραχυπρόθεσμα, (Smania, et al.,
2005). Υπάρχει περιορισμένη ερευνητική απόδειξη.

Τεχνικές Ισχαιμικής Συμπίεσης
Σύγκριση ισχαιμικής συμπίεσης με εικονική θεραπεία
Σε μια μελέτη φάνηκε, πως η ισχαιμική συμπίεση έχει καλύτερη αποτελεσματικότητα από την εικονική θεραπεία, (Gemmell, Miller & Nordstrom, 2008),
ενώ μια άλλη έδειξε, να μην υπάρχουν διαφορές, (Abu Taleb, Rehan Youssef
& Saleh, 2016). Υπάρχουν αντικρουόμενα αποτελέσματα.
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Σύγκριση με τεχνικές μυϊκής ενεργείας
Οι τεχνικές μυϊκής ενεργείας, φαίνεται, να έχουν καλύτερη αποτελεσματικότητα, από την ισχαιμική συμπίεση, (Nambi, et al., 2013), δίνοντας περιορισμένη ερευνητική απόδειξη.
Σύγκριση με φωνοφόρεση και θεραπευτικό υπέρηχο
Σε μια μελέτη του 2012, παρατηρήθηκε, πως δεν υπάρχει διαφορά στην
αποτελεσματικότητα, μεταξύ ισχαιμικής συμπίεσης και φωνοφόρεσης ή θεραπευτικού υπερήχου, (Sarrafzadeh, Ahmadi & Yassin, 2012)s, δείχνοντας περιορισμένη ερευνητική απόδειξη.

Τεχνικές Μυϊκής Ενεργείας
Σύγκριση τεχνικών
Σε μια μελέτη του 2010, γίνεται αντιληπτό, ότι μια διαφοροποιημένη τεχνική
μυϊκής ενεργείας δεν διαφέρει στην αποτελεσματικότητά της, σε σχέση με την
κλασσική τεχνική, (Nagrale, et al., 2010), δείχνοντας περιορισμένες ενδείξεις.
Σύγκριση με ομάδα ελέγχου
Φαίνεται σε μια μελέτη, πως οι τεχνικές μυϊκής ενεργείας είναι πιο αποτελεσματικές από την ομάδα ελέγχου, (Mehdikhani & Okhovatian, 2012), δίνοντας
περιορισμένες ενδείξεις.

Βελονισμός
Προσθήκη διάτασης
Μια μελέτη το 2014, έδειξε, ότι η προσθήκη διάτασης έχει καλύτερη αποτελεσματικότητα, από τον βελονισμό μεμονωμένα, (Wilke, et al., 2014). Υπάρχει
περιορισμένη απόδειξη.
Σύγκριση τύπων βελονισμού με ομάδα ελέγχου
Σε τρεις μελέτες, βρέθηκε, πως οι τύποι βελονισμού είναι πιο αποτελεσματικοί από την ομάδα ελέγχου, (Aranha, et al., 2011; Ma, et al., 2010; Wilke, et
al., 2014), δείχνοντας μέτρια ερευνητική απόδειξη.
Σύγκριση διαφόρων τύπων βελονισμού
Σε μια μελέτη του 2010, διαφάνηκε, ότι δεν υφίσταται διαφορά στην αποτελεσματικότητα μεταξύ διαφόρων τύπων βελονισμού και στη βελτίωση του εύ-
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ρους κίνησης του αυχένα, (Ma, et al., 2010), οπότε και υπάρχει περιορισμένη
ερευνητική απόδειξη.
Σύγκριση βελονισμού με ηλεκτροβελονισμό
Σε μια μελέτη, έχουμε δει, ότι δεν υφίσταται διαφορά στην αποτελεσματικότητα, μεταξύ των δύο τεχνικών, (Aranha, et al., 2011), ενώ μια άλλη μελέτη
έδειξε, ότι ο ηλεκτροβελονισμός δίνει καλύτερα αποτελέσματα, όσον αφορά
στη βελτίωση του εύρους κίνησης του αυχένα, (Chou, et al., 2011). Υπάρχουν
αντικρουόμενες ενδείξεις, σχετικά με την αποτελεσματικότητα των τεχνικών.
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Πίνακας 8. Χαρακτηριστικά μελετών ΕΘΑΚ
Συγγραφέας

VS

ΑΑ.
Α/Γ
90
44/46

Τύπος

ΟΕ

Συνεδρίες

Παλμοί

Πυκνότητα
Ενέργειας
0.18 – 0.25
mJ/mm2

Μ.Ε

Αποτελέσματα

Σκορ

EH

No

30

700

VAS, Tenderness

VAS: EA+ESWT < ESWT or
EA (p<0.05) at 2 wks, 4 wks
& 3 mths.
Tenderness:
EA+ESWT>
EA or ESWT (p<0.05) at 2
wks, 4 wks
At 3 mths only EA+ESWT
was significantly improved
(p<0.05)
Laser < ESWT at 2 wks
(p=0.008
Laser = ESWT at 1 mth
(p=0.40)
VAS: ESWT & TPI < PNF
(p<0.05)
PPT: No significant difference
between
groups
(p>0.05)
ROM: PNF > ESWT & TPI
(p<0.05)
VAS:
ESWT<TENS+TPI
(p<0.001)
PPT:
ESWT<TENS+TPI
(p<0.001)
ROM: No significant difference
between
groups
(p>0.05)
No significant difference
between groups ESWT &
TPI
VAS: ESWT<CG (p<0.05),
TPI<CG (p<0.05)

7/11

46
3/43

Radial

Νo

3

1000

0.003
mJ/mm2

VAS

33

Radial

Νo

8

1000

0.10 mJ/mm2

VAS, PPT,
ROM

Fang, 2014

EΑ
ESWT
ESWT

Taheri, 2017

Laser

Lee, 2013

PNF, TPI

Jeon, 2012

TPI+TENS

30
22/8

EH

No

3

1500

0.10 mJ/mm2

VAS, cervical
ROM, pain
threshold

Lee, 2012

TPI, control

31
4/27

Radial

Yes

2

800

0.10 mJ/mm2

VAS, PPT

group,
+ EA,
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7/11

7/11

7/11

7/11

PPT: ESWT>CG (p>0.05),
TPI>CG (p>0.05)
rd
Ali Gur, 2013
US
66
Radial
No
3
1000
0.25 mJ/mm2
VAS
US < ESWT at 3P P and 8/11
th
12P P
week
on
VAS(p<0.05)
Ali Gur, 2014
Different densi64
EH
No
1 vs 3
1000
0.25 mj/mm2
Pain
3 sessions < 1 session at 3 7/11
ty
49/11
wks (p<0.05)
No significant difference at
12 wks
Ji, 2012
control
20
EH
Yes
4
1000
0.056
VAS, PPT
VAS: ESWT<CG (p<0.01)
8/11
3/17
mj/mm2
PPT: ESWT<CG (p<0.05)
Luan, 2019
Dry needling
65
Radial
No
3
1500
0.10 mj/mm2
VAS, PPT
For all outcome measures 8/11
22/8
both interventions have
equal effect
Kiraly, 2018
LLLT
61
EH
No
3
2000
0,25 mj/mm2
VAS
VAS : ESWT at 3 months 8/11
7/54
(p<0.018)
Cho 2012
Stabilization
36
EH
No
12
1000
0,12 mj/mm2
VAS, PPT
Combination > ESWT or 8/11
ex., + Comb.
stabilization ex. For both
VAS and PPT
Manafnezhad Dry needling
70
Radial
No
3
1000
60 mj/mm2
VAS, PPT
VAS & PPT : Dry needling > 8/11
21/49
ESWT (p<0.01)
Abbreviations: ΟΕ = Control group, Μ.Ε = outcome measures, EA=Electroacupuncture, ESWT=Extracorporeal shockwave Therapy, EH=Electrohydraulic,
VAS=Visual Analogue Scale, NDI=Neck disability Index, SPADI= Shoulder pain and Disability Index, PPT=Pressure Pain Threshold, Vs = Versus
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Πίνακας 9. Χαρακτηριστικά μελετών Ξηρής βελόνας
Συγγραφέας

VS

Tsai, 2009

Sham dry needling

Rayegani,
2014

classic physiotherapy

ΑΑ
Α/Γ
35
14/21
28

ΟΕ

Συνεδρίες

Άλλες πληροφορίες

Μ.Ε

Yes

1

Dry needling and sham dry
needling on extensor carpi radialis longus

VAS, PPT,
cervical
ROM

Νo

1

Classic physiotherapy: heat
pack, US, TENS, Stretching

VAS, PPT

Αποτελέσματα
VAS: DN<Sham (p<0.05)
PPT: DN>sham (p<0.05)
ROM: DN>sham (p<0.05)

No significant difference between
groups for VAS or PPT (p>0.1) either
for 1 wk or 1 mth
Ay, 2009
Injection
dry
80
No
1
VAS, cervi- VAS: No significant difference beneedle
28/52
cal ROM
tween groups (p=0.053-4wks &
p=0.215-12wks)
ROM: No significant differences between groups at 4wks or 12 wks
(p>0.05)
Abbreviations: CG = Control group, O.M = outcome measures, VAS=Visual Analogue Scale, PPT=Pressure Pain Threshold, Vs = Versus
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Σκορ
9/11

7/11
8/11

Πίνακας 10. Χαρακτηριστικά μελετών Φυσικών μέσων
Συγγραφέας

VS

ΑΑ
Α/Γ
40
10/30

ΟΕ

Άλλες πληροφορίες

ΜΕ

Αποτελέσματα

Σκορ

No

FREMS: sequences of electrical impulses, negative monophasic impulse, High voltage, low intensity, short duration
TENS: typical tens device
ENS: frequency 60 Hz, 20
min
EMS: frequency 10 Hz, 20
min
US : 0.5 to 2.0 W/cm2
Continuous

PPT, cervical
ROM

PPT: FREMS>TENS (p=0.013 – 1
wk, p=0.017 – 1 mth).
No statistical difference at 3 mth
(p=0.130)
ROM: no statistical difference except
1 mth for extension (p=0.007)
VAS: EMS<ENS & CG (p<0.01)
PPT: EMS>ENS & CG (p<0.01)
ROM: ENS>EMS & CG (p<0.01)

9/11

VAS, cervical
ROM

No significant improvement between
groups for VAS (p=0.860) & ROM
(p=0.250)

8/11

Farina, 2004

FREMS vs TENS

Hsueh, 1997

ENS vs EMS

60
25/35

Yes

Unalan, 2011

High-power
pain
threshold
Ultrasound vs local injections
US vs Laser therapy
With control group
for each modality

49
5/37

Νo

60
32/28

Yes

US: 3 MHz, 1,5W/cm2, continuous, 12 min
Laser: Ga/As, 904 nm,
90mW, 600 secs, 18 J, 4cm2

VAS, PPT,
cervical ROM

For all Outcome measures, active
therapies were statistically effective
(p<0.05
VAS: Laser=US(p>0.05)
PPT: Laser=US (p>0.05)
ROM: Laser=US (p>0.05)
No statistical differences at 12 wks
follow-up

9/11

US: continuous, up to 1,5
W/cm2, 5 min
Laser: 74mJ/cm2, 5 min
Ischemic compression: 5 min
He-Ne Laser at 2 Joules

VAS, Tenderness, cervical
ROM

Laser has more effect on the three
outcomes in comparison with US or
Ischemic compression (p=0.000,
p=0,005, p=0.000)
VAS: Laser<DN (p<0.01) post treatment, No significant difference at 6
mths (p>0.05)
PPT: Laser>DN (p<0.001) post
treatment, No significant difference

7/11

Manca, 2013

Kannan, 2012

US vs Laser vs
Ischemic compression

45
23/22

No

Ilbuldu, 2004

Laser vs Placebo
Laser vs Dry needling

60
0/60

Yes
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VAS, PPT,
ROM

VAS, cervical
ROM, PPT

7/11

7/11

Majleshi, 2004

HHPTUS vs US

72
25/47

No

Smania, 2005

Magnetic Stimulation vs TENS vs
placebo

53
17/35

Yes

HHPTUS: continuous, static,
5 sessions
US:
continuous,
moving,
1,5W/cm2, 5 min, 16 sessions
MS: 20 Hz-5sec, 25sec pauses,
TENS: typical device
Placebo: sham US
20 sessions

VAS, ROM

9/11

VAS: MS=TENS<placebo at posttreatment (p<0.001), MS=TENS at 1
mth(p=0.001
&
p=0.018)
&
MS<TENS at 3 mths (p<0.001)
PPT: Significant effect only of MS
(p<0.001 at post-treatment, p=0.027
at 1 mth & p=0.021 at 3 mths)
ROM: MS & TENS effective at post
treatment (p=0.024 & p=0.015), Only
MS at 1 mth (p=0.012) and 3 mth
(0.021)
Smania, 2003
Magnetic stimula18
Yes 10 treatments
VAS, PPT,
MS is significantly more effective
tion vs placebo
6/12
ROM
than placebo for VAS(p<0.05),
PPT(p<0.05) and ROM(p<0.05)
Abbreviations: CG = Control group, O.M = outcome measures, VAS=Visual Analogue Scale, PPT=Pressure Pain Threshold, Vs = Versus, EMS= Electrical
muscle Stimulation, ENS= Electrical nerve Stimulation, MS=Magnetic Stimulation, HPPTUS= High Power Pain Threshold Ultrasound,
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VAS, PPT,
ROM

at 6 mths (p>0.05)
ROM: Laser>DN (p<0.001) post
treatment, No significant difference
at 6 mths (p>0.05)
Both active therapies are more effective than placebo in all outcome
measures
ROM: No significant difference between groups (p>0.05)
VAS: HPPTUS<US (p<0.05)

Πίνακας 11. Χαρακτηριστικά μελετών Ισχαιμικής συμπίεσης
Συγγραφέας

VS

ΑΑ
Α/Γ
45

Gemmell,
2008

MTrP
pressure
release, sham US

Kostopoulos,
2008

Passive stretching,
IC+passive
stretching,

90
36/54

Taleb, 2016

Manual
pressure,Sham US

Nambi, 2017

MET

Sarrafzadeh,
2012

Phonophoresis &
US

Διάρκεια
30s-1min

ΟΕ
Yes

Άλλες
πληροφορίες
Pressure release
consists of slowly
pressing
US for 2 min

Δοσολογία

ΜΕ

Αποτελέσματα

Σκορ

1

VAS, Tenderness, cervical
ROM

9/11

3 repetitions of
IC,rest,PS,rest or
IC,massage, IC or
PS,massage, PS
6 sessions
st
1 group was Algometer pressure

6

PPT

Significant results after
treatment
No significant results between groups for VAS
(p=0.5721),
PPT
(p=0.271),
ROM
(p=0.8805)
PS+IC>PS or IC (p<0.01 &
p<0.05)

1

PPT, cervical
ROM

PPT: No significant difference
between
active
groups (p>0.05), Significant difference compared
to sham US
ROM: active group >manual pressure (p<0.01),
Significant
difference
compared to sham US

8/11

Significant improvement in
both groups (p<0.001), but
not between groups for
VAS(p=0.643),
METs > IC for ROM
(p<0.05)
Pressure and Phonophoresis had more significant
results than US (p<0.001)
on pain.

6/11

1min

No

45

1min with
rest between
3 times

No

30
16/14

20s-1min

No

Both groups treated also with ultrasound

3 sessions
per week for 4
weeks

VAS, cervical
ROM

60

90s

Yes

US
:
1MHz,
1,2W/cm2, 5 min
Phon : same with
hydrocortisone

6

VAS,
PPT,
cervical ROM

P

P
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8/11

6/11

Control also improved after 6 sessions
PPT improved in all
groups
except
control
(p<0.001)
ROM improved in all
groups (p<0.001)
Ziaeifar, 2016 Dry needling
31
90s
No
Dry
needling:
3
PPT
PPT: No significant differ- 7/11
50x0.3 mm neeence
post-treatment
dles
(p>0.05)
Abbreviations: CG = Control group, O.M = outcome measures, VAS=Visual Analogue Scale, PPT=Pressure Pain Threshold, Vs = Versus, MET= Muscle Energy Technique
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Πίνακας 12. Χαρακτηριστικά μελετών MET
Writer
Nagrale, 2010

VS
MET vs integrated neuromuscular
inhibition technique

Νο.
M/F
60
25/35

CG

SESSIONS

No

1

Other information

O.M

SCORE

VAS:
INIT<MET
9/11
(p<0.05)
ROM:
INIT>MET
(p<0.05)
Mehdikani,
MET vs control
36
Yes 1
VAS,
PPT, VAS:
MET<CG
7/11
2012
0/36
ROM
(p<0.001)
PPT:
MET>CG
(p<0.001)
ROM:
MET>CG
(p<0.001)
Abbreviations: CG = Control group, O.M = outcome measures, VAS=Visual Analogue Scale, PPT=Pressure Pain Threshold, Vs = Versus, MET= Muscle Energy Technique, INIT= Integrated Neuromuscular Inhibition Technique
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VAS, cervical
ROM

RESULTS.

Πίνακας 13. Χαρακτηριστικά μελετών Βελονισμού
Writer

VS

Νο.
M/F
19
8/11

CG

Other information

O.M

RESULTS.

Wilke,
2014

Acupuncture vs acupuncture
plus stretching vs placebo

Chou,
2009
Ma,
2010

Yes

Placebo: Laser acupuncture – not
inserted

VAS, Threshold, ROM

10/11

Acupuncture vs sham

60
32/28

Yes

VAS

Miniscalpel-needle release
vs acupuncture vs control

43
22/21

Yes

End plate noise was
measured
with
EMG

Acupuncture plus stretching is more effective on
VAS and ROM (p<0.05) than acupuncture alone
or placebo
Threshold: No statistical effect compared to Acupuncture alone (p>0.05)
VAS: Acupuncture < sham (p<0.001)

Significant improvement in VAS (p<0.05), ROM
(p<0.05) and PPT (p<0.05) for first two groups
for 2 wks (p<0.01) and 3 mths (p<0.01)
Aranha,
Acupuncture vs electroacu60
Yes
VAS, cervical Significant improvement in both active groups
2015
puncture vs sham
0/60
ROM
(p<0.05, p<0.05)
Significant effect in electroacupuncture group
than acupuncture (VAS, p=0.03)
No statistical difference in ROM between active
groups (p>0.05)
Chou,
Electroacupuncture vs sim- 45
Yes Simple
needling: VAS,
PPT, First two groups significantly improved pain
2011
ple needling vs control
22/23
acupuncture without cervical ROM (p<0.05 & p<0.05) /
ins or outs
VAS-PPT statistically improved more in EA than
other two groups (both p<0.05)
ROM: EA>other two groups (p<0.05)
Abbreviations: CG = Control group, O.M = outcome measures, VAS=Visual Analogue Scale, PPT=Pressure Pain Threshold, Vs = Versus

8/11

VAS,
PPT,
cervical ROM
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SCORE

8/11

8/11

6/11

Συζήτηση
Σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης, απετέλεσε η αξιολόγηση όλων των θεραπευτικών παρεμβάσεων, στην αντιμετώπιση των σημείων πυροδότησης πόνου του άνω τραπεζοειδή μυός. Επιπλέον, δευτερογενώς, έγινε προσπάθεια να γίνει σύγκριση της αποτελεσματικότητάς των και να
διαφανούν οι προτεινόμενοι παράμετροι χρήσης τους. Τα δεδομένα που έχουν συλλεγεί, ήταν σχετικά με την ένταση του πόνου, της ευαισθησίας στη
συμπίεση και το εύρος κίνησης του αυχένα.
Τα σημεία πυροδότησης πόνου ορίζονται, ως ένα κλινικό σύνδρομο για δεκαετίες και επηρεάζουν αρκετούς μυς, παρόλο που η παθοφυσιολογία τους
δεν είναι επαρκώς κατανοητή, (Chang Zern Hong & Simons, 1998). Οι περισσότερες θεραπείες, που προτείνονται για την αντιμετώπισή τους, αφορούν και
σκοπεύουν κυρίως στην αντιμετώπιση των κλινικών χαρακτηριστικών τους,
(Travell & Simons, 1999).
Πολλές θεραπείες έχουν προταθεί μέχρι σήμερα, για την αντιμετώπιση των
σημείων πυροδότησης πόνου. Μεταξύ άλλων, είναι η ισχαιμική συμπίεση, τα
φυσικά μέσα, η εξωσωματική θεραπεία με κρουστικά κύματα και οι τύποι βελονισμού.
Η αρθρογραφία περιλαμβάνει διάφορους τύπους συμπίεσης, για την αντιμετώπιση των σημείων πυροδότησης πόνου: την ισχαιμική συμπίεση, την ισχαιμική απελευθέρωση, την συμπίεση με αλγόμετρο και συμπίεση με ενεργή
σύσπαση του μυός, (Kojidi, et al., 2016; Moraska, et al., 2013). Μετά τη συστηματική ανάλυση που έγινε, υπάρχει χαμηλή προς μέτρια ερευνητική απόδειξη, ότι όλοι οι τύποι συμπίεσης μπορούν να βελτιώσουν την ένταση του
πόνου, την ευαισθησία στη συμπίεση και τη βελτίωση του εύρους κίνησης του
αυχένα. Αυτά τα δεδομένα υποστηρίζονται από μια ακόμα μελέτη, που έδειξε
ότι η ευαισθησία στη συμπίεση βελτιώθηκε (p=0,03), ενώ η ένταση του πόνου
μειώθηκε (p=0,04), όταν εφαρμόστηκε συμπίεση, (Fernández-De-Las-Peñas,
Alonso-Blanco, Alguacil-Diego, et al., 2006). Επιπρόσθετα, μια συστηματική
ανασκόπηση του 2005 ανέφερε, πως η συμπίεση συγκαταλέγεται μέσα στις
θεραπείες που βελτιώνουν την κλινική εικόνα των σημείων πυροδότησης πόνου, (De Las Peñas, et al., 2005). Ακόμα, η προσθήκη συμπίεσης μετά την
εφαρμογή ξηρής βελόνας, ενδέχεται να μειώνει το μούδιασμα που προκαλεί,
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(Martín-Pintado-Zugasti, et al., 2015). Ο μηχανισμός δράσης της συμπίεσης
δεν είναι επαρκώς κατανοητός, αλλά υπάρχουν κάποιες σχετικές αναφορές
στην αρθρογραφία. Μια από αυτές αναφέρει, ότι η θετική επίδραση οφείλεται
στην παρατεταμένη διάταση από τη συμπίεση, που εφαρμόζεται στην σκληρή
δεσμίδα και μειώνει την τάση των επηρεασμένων σαρκομερίων, (Abu Taleb,
Rehan Youssef & Saleh, 2016). Οι ίδιοι ερευνητές αναφέρουν, ότι ενδέχεται
από τη συμπίεση, να αλλάξει το περιβάλλον γύρω από το σημείο πυροδότησης πόνου και να μειωθούν οι ποσότητες φλεγμονωδών ουσιών και νευροδιαβιβαστών του πόνου. Τα αποτελέσματά τους δείχνουν, ότι η αύξηση της αιματικής ροής από τη συμπίεση, μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση των
πιο πάνω ουσιών που προκαλούν πόνο.
Για σκοπούς κλινικής πράξης, η συμπίεση μπορεί να εφαρμοστεί 30 δ. με 1
λεπτό και μπορεί να συνδυαστεί με διατάσεις. Επίσης, μπορεί να εφαρμοστεί
δια χειρός ή με αλγόμετρο.
Οι διάφοροι τύποι βελονισμού είναι μέθοδοι, που χρησιμοποιούνται ευρέως
στην αντιμετώπιση των σημείων πυροδότησης πόνου. Παρόλα αυτά, λίγα είναι γνωστά, για την αποτελεσματικότητά τους στον άνω τραπεζοειδή μυ. Μέχρι σήμερα έχουν προταθεί, η ξηρή βελόνα, (Yeganeh Lari, et al., 2016), οι
ενέσεις βελόνας, (Ay, Evcik & Tur, 2010) και διαφορετικοί τύποι βελονισμού,
όπως ο κλασσικός βελονισμός, ο βελονισμός με ειδικά εργαλεία, (Ma, et al.,
2010) και ο ηλεκτροβελονισμός, (Aranha, Müller & Gavião, 2015). Τα δεδομένα από την αρθρογραφία δείχνουν ισχυρές ενδείξεις, για την αποτελεσματικότητα του βελονισμού, χαμηλές προς μέτριες ενδείξεις, για την αποτελεσματικότητα διαφορετικών τύπων βελονισμού και ηλεκτροβελονισμού και χαμηλές
ενδείξεις, για την αποτελεσματικότητα της ξηρής βελόνας. Ήδη έχει προταθεί,
πως ο πιθανός μηχανισμός δράσης του βελονισμού, είναι η μείωση της ηλεκτρικής δραστηριότητας στην περιοχή του σημείου πυροδότησης πόνου, μειώνοντας έτσι την αποθήκευση Ακετυλοχολίνης, άρα και την υπερδραστηριοποίηση των σαρκομερίων, (Y. L. Hsieh, et al., 2011). Η αποτελεσματικότητα
των θεραπειών βελονισμού, επιβεβαιώνεται και από μια μελέτη του 2007, που
αναφέρει ότι υπήρξε βελτίωση σε όλα τα μέτρα έκβασης όταν έγινε σύγκριση
κλασσικού βελονισμού και ξηρής βελόνας, (Itoh, et al., 2007).
Επιπλέον, προτείνεται, πως η εφαρμογή της βελόνας στο ακριβές σημείο
του σημείου πυροδότησης πόνου, μπορεί να επηρεάσει θετικά τους υποδο123

χείς πόνου στην περιοχή, ενώ ο κλασσικός βελονισμός που εφαρμόζεται και
σε άλλες περιοχές, ίσως δεν έχει την ίδια δράση, (Ceccherelli, et al., 2002;
Itoh, Okada & Kawakita, 2004). Περαιτέρω αναφορά έγινε στο γεγονός, ότι η
ξηρή βελόνα δύναται να δράσει ως επιδιορθωτής της τελικής κινητικής πλάκας
που δυσλειτουργεί, καθώς μειώνει την περίσσεια απελευθέρωση της Ακετυλοχολίνης, (Dommerholt, et al., 2015b). Από την άλλη, ο κλασσικός βελονισμός, δύναται να βελτιώσει την αιματική ροή στην περιοχή και στις δευτερεύουσες περιοχές που εφαρμόζεται μηχανισμός, που αιτιολογείται από την αποσυμφόρηση, που προκαλεί στις επηρεασμένες αρτηρίες και νεύρα (Ghia, et
al., 1976; Lewit & Simons, 1984). Μια μετα-ανάλυση που έγινε το 2014, συμφωνεί με την αποτελεσματικότητα, αλλά συμφωνεί επίσης και με την ύπαρξη
χαμηλών ενδείξεων, για την αποτελεσματικότητα αυτών των τεχνικών, (Ong &
Claydon, 2014).
Όσον αφορά στο συνδυασμό ηλεκτρικού ερεθισμού και βελονισμού, δηλαδή ηλεκτροβελονισμού, υπάρχουν όντως θετικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με
τον Aranha και τους συνεργάτες του, ο ηλεκτροβελονισμός οδηγεί σε μείωση
κατανάλωσης οπιοειδών φαρμακευτικών σκευασμάτων, παρουσιάζοντας έτσι
το αναλγητικό προφίλ της τεχνικής, (Aranha, et al., 2011). Παρόλο που ήδη
είναι γνωστή η επίδραση της ηλεκτροθεραπείας στη βελτίωση της αιματικής
ροής και της μείωσης του πόνου, (Sandberg, Lindberg & Gerdle, 2004; Yuan,
et al., 2002), προκύπτει η υπόθεση, ότι ο ηλεκτροβελονισμός προκαλεί αναλγησία στην περιοχή που εφαρμόζεται, μέσω απομάκρυνσης των νευροδιαβιβαστών πόνου και μέσω μηχανικής χαλάρωσης της σκληρής δεσμίδας.
Οι τεχνικές μυϊκής ενεργείας, είναι τεχνικές που έχουν προταθεί ως πιθανή
παρέμβαση στην αντιμετώπιση των σημείων πυροδότησης πόνου. Δεν υπάρχουν παρόλα αυτά, πολλές μελέτες σχετικές, ιδιαίτερα που να αφορούν τον
άνω τραπεζοειδή μυ. Η αποτελεσματικότητα των τεχνικών αυτών, υποστηρίζεται καθώς αναφέρεται, ότι η επίδραση της διάτασης στον υπό στόχο μυ, επηρεάζει θετικά τη γλοιοελαστική συμπεριφορά του, (Sadria, et al., 2017).
Μέχρι τώρα, είναι άγνωστος ο μηχανισμός δράσης που οδηγεί στη μείωση
του πόνου, παρόλο που υπάρχουν σχετικές ενδείξεις, (Wilson, et al., 2003).
Οι τεχνικές αυτές, φαίνεται, να βελτιώνουν το αυχενικό εύρος κίνησης, καθώς
επηρεάζουν την διατασιμότητα των ιστών, αλλάζοντας τις ιδιότητες των ιστών
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και τα περιεχόμενα του εξωκυττάριου υγρού, (Mehdikhani & Okhovatian,
2012).
Μια σχετικά νέα θεραπευτική παρέμβαση, για την αντιμετώπιση των σημείων πυροδότησης πόνου, είναι η εξωσωματική θεραπεία με ακουστικά κύματα. Η αρθρογραφία προτείνει δύο τύπους της συσκευής αυτής, τον συγκεντρωτικό, (Jeon, et al., 2012) και τον ακτινωτό, (Jung Ho Lee, et al., 2012).
Αναφέρεται, ότι η ΕΘΑΚ μπορεί να επηρεάσει θετικά τα επίπεδα πόνου, την
ευαισθησία στη συμπίεση και το εύρος κίνησης του αυχένα. Υπάρχει χαμηλή
προς μέτρια ερευνητική απόδειξη για την αποτελεσματικότητά του, ως μονοθεραπεία και χαμηλή απόδειξη για την αποτελεσματικότητά του, ως συνδυασμένη θεραπεία. Παρόλο που μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρο κατά ποιον
τρόπο επηρεάζει το μυοπεριτονιακό πόνο, μπορεί να ληφθεί υπόψη, η μετάδοση μηχανικών ερεθισμάτων στους ιστούς. Αν υποθέσουμε ότι η ΕΘΑΚ
μπορεί να αυξήσει τη διάχυση ουσιών στα κύτταρα, να αυξήσει την αγγειογένεση στην περιοχή που εφαρμόζεται, τότε μπορεί να αλλάξει τα επίπεδα πόνου που οφείλονται στην ισχαιμία, που υπάρχει στην περιοχή ενός σημείου
πυροδότησης πόνου, (Ottomann, et al., 2010; Ramon, et al., 2015; J. D.
Rompe, et al., 1998; Shah & Gilliams, 2008). Επιπλέον, έχει φανεί ότι μετά
την εφαρμογή, αποδιοργανώνονται οι νευρικές απολήξεις, οπότε η δυσλειτουργία στην νευρομυϊκή σύναψη μειώνει τη μεταφορά ακετυλοχολίνης στο
μυϊκό κύτταρο, μειώνοντας έτσι την υπερδραστηριοποίηση των σαρκομερίων,
(J. Hausdorf, et al., 2008).
Με βάση τις μελέτες που συμπεριλήφθηκαν στην συστηματική ανασκόπηση αυτή, η ΕΘΑΚ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξής :
1. συγκεντρωτικός τύπος : 1000 – 2000 παλμοί, 4 Hz, 0,05 – 0,35
mJ/mm2, 1-3 συνεδρίες,
2. ακτινωτός τύπος : 800-1500 παλμοί, 4 – 10 Hz, 0,003 – 0,10 mj/mm2,
1 – 3 συνεδρίες.
Στις περισσότερες μελέτες που διερευνούν την αποτελεσματικότητα της
ΕΘΑΚ στους ιστούς, χρησιμοποιείται κυρίως ο συγκεντρωτικός τύπος, (Henk
van der Worp, et al., 2013). Πέραν τούτου, μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν μελέτες ή αν υπάρχουν είναι ελάχιστες, που να συγκρίνουν τους δύο τύπους ΕΘΑΚ. Έχει αναφερθεί, ότι η ακτινωτή ΕΘΑΚ είναι λιγότερο επώδυνη από την
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συγκεντρωτική, ενώ η αποτελεσματικότητά τους, όσον αφορά τον πόνο και
την βελτίωση στη λειτουργικότητα δεν διαφέρει, (Pisani, et al., 2020).
Πέραν της ΕΘΑΚ, έχουν προταθεί η θεραπεία LLLT, ο θεραπευτικός υπέρηχος, η ηλεκτροθεραπεία και η μαγνητοθεραπεία. Υπάρχει μέτρια ερευνητική
απόδειξη, για την αποτελεσματικότητα των φυσικών μέσων και χαμηλή ερευνητική απόδειξη, για την αποτελεσματικότητα των μέσων ηλεκτροθεραπείας.
Το λέιζερ είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη συσκευή, που έχει διερευνηθεί σε μερικές μελέτες, για την αποτελεσματικότητα στα σημεία πυροδότησης
πόνου του άνω τραπεζοειδή μυός. Φαίνεται, ότι ενδέχεται να προκαλεί αναλγησία και να επιταχύνει την διαδικασία της επούλωσης, (Dundar, et al., 2007).
Αναφέρεται, πως το λέιζερ μπορεί να μειώσει τη σκληρότητα του μυός και να
μειώσει τον πόνο, (Simunovic, 1996). Επιπλέον, το λέιζερ μπορεί να προκαλέσει αναλγησία, αλλάζοντας τη μεταφορά ερεθισμάτων πόνου, προς το κεντρικό νευρικό σύστημα, (Brosseau, et al., 2005).
Περαιτέρω εξήγηση για τον μηχανισμό δράσης του λέιζερ, είναι αυτή που
έχει η συσκευή ΤΕΝΣ, που κατά κάποιον τρόπο απομακρύνουν τις ουσίες
που προκαλούν πόνο από την επηρεασμένη περιοχή, αυξάνοντας την αιματική ροή, (G. Lee, Wong & Mason, 1996).
Η θεραπεία με λέιζερ, προτείνεται από την αρθρογραφία, ως χαμηλής ισχύος θεραπεία με λέιζερ στα 904 nm, με ποικίλες δοσολογίες.
Πολύ λίγες μελέτες έγιναν για την επίδραση του θεραπευτικού υπερήχου,
στα σημεία πυροδότησης πόνου του άνω τραπεζοειδή μυός. Υπάρχει μέτρια
ερευνητική απόδειξη, για την αποτελεσματικότητα των διαφόρων τύπων της
συσκευής. Παρόλα αυτά, φαίνεται να βελτιώνουν την ένταση του πόνου, την
ευαισθησία στη συμπίεση και το εύρος κίνησης του αυχένα. Ο βασικός στόχος
του θεραπευτικού υπερήχου είναι η αύξηση της θερμοκρασίας στον ιστόστόχο, (Draper, et al., 2010). Αυτό οδηγεί σε αύξηση της διατασιμότητας των
ιστών, αύξηση της αιματικής ροής, αύξηση της θερμοκρασίας του μυός και
στη βελτίωση της νευρικής αγωγιμότητας, (Fabrizio, et al., 1996). Αυτό επιβεβαιώνεται και από μια μελέτη του 2012, (Kannan, 2012).
Ο θεραπευτικός υπέρηχος υψηλής έντασης, είναι μια ελαφρώς διαφορετική
εφαρμογή, σε σχέση με τον συμβατικό, γι’ αυτό και ονομάζεται ως « the power
of ultrasound to the threshold pain level, (to 1,5 W/cm2) and then reduced to
one half of that intensity». Για τα επόμενα 2-3 λεπτά, η ένταση αυξάνεται ανά126

λογα με την ανοχή του ασθενή, (R. D. Gerwin, 1994). Φαίνεται, ότι αυτή η τεχνική είναι πιο αποτελεσματική από τον κλασσικό θεραπευτικό υπέρηχο, σχετικά με την αντίληψη του πόνου, αλλά μόνο μια μελέτη συγκρίνει τις δύο μελέτες, (Majlesi & Ünalan, 2004). Ο θεραπευτικός υπέρηχος, κυρίως, χρησιμοποιείται στα 1,5 W/cm2 για 5 – 12 λεπτά.
Ακόμα ένα φυσικό μέσο που χρησιμοποιείται, για την αντιμετώπιση των
σημείων πυροδότησης πόνου του άνω τραπεζοειδή μυός, είναι η μαγνητοθεραπεία. Δύο μελέτες διερεύνησαν την αποτελεσματικότητά της. Υπάρχει μέτρια ερευνητική απόδειξη για την αποτελεσματικότητά της. Αναφέρεται ότι η
μαγνητοθεραπεία, αλλάζει τη νευρική ώση των ερεθισμάτων πόνου, βελτιώνοντας την κλινική εικόνα των σημείων πυροδότησης πόνου, (Smania, et al.,
2005). Φαίνεται πως επίσης αλλάζει τη μεταφορά πόνου προς το κεντρικό
νευρικό σύστημα, (Heldmann, et al., 2000). Τα δεδομένα αυτά, έρχονται σε
συμφωνία, με μια ανασκόπηση που έγινε το 2006, (Rickards, 2006).
Ο ηλεκτρικός ερεθισμός διερευνήθηκε για την επίδρασή του στον άνω τραπεζοειδή μυ, σε τρεις μελέτες. Υπάρχει χαμηλή προς μέτρια ερευνητική απόδειξη, σχετικά με την αποτελεσματικότητά του. Η συσκευή ΤΕΝΣ, είναι η πιο
συχνή σε χρήση συσκευή, στην καθημερινή κλινική πράξη, (Han & Harrison,
1997). Ο μηχανισμός δράσης της συσκευής, αφορά στη θεωρία πύλης του
πόνου, (Melzack, Stillwell & Fox, 1977).
Σύνοψη: Παρά το γεγονός, ότι οι παρεμβάσεις που προτείνονται ποικίλουν,
φαίνεται, ότι δεν υπάρχει ερευνητική απόδειξη για να τις επιβεβαιώνει. Επιπλέον, όσον αφορά στην ΕΘΑΚ, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν δύο τύποι
συσκευών, δεν υπάρχει αναφορά για το ποια από τις δύο, είναι πιο αποτελεσματική.
Μειονεκτήματα μελετών : 1) μικρός αριθμός μελετών για κάθε παρέμβαση,
2) μικρός αριθμός ασθενών σε κάποιες μελέτες, 3) απουσία ομάδας ελέγχου
από αρκετές μελέτες, 4) μη ύπαρξη αρκετών μελετών, που να συγκρίνουν διαφορετικές παραμέτρους της ίδιας παρέμβασης, 5) μικρός αριθμός μελετών,
που συγκρίνουν διαφορετικές παρεμβάσεις.
Μειονεκτήματα της ανασκόπησης : 1) συμπεριλήφθηκαν μελέτες γραμμένες
μόνο στην Αγγλική, 2) η μεθοδολογική ποιότητα των μελετών, έγινε μόνο από
μια μελέτη, 3) η συμπερίληψη μόνο των τριών μέτρων έκβασης που αναφέρο127

νται, ενδέχεται να κρύβουν την πραγματική επίδραση κάθε παρέμβασης, στα
σημεία πυροδότησης πόνου.
Ο σκοπός της συστηματικής ανασκόπησης, ήταν να διερευνηθούν όλες οι
πιθανές παρεμβάσεις, για τα ΣΠΠ του άνω τραπεζοειδή μυός. Παρόλα αυτά,
φαίνεται, ότι η ΕΘΑΚ είναι μια μορφή παρέμβασης νεότερη από τις κλασσικές
παρεμβάσεις, όπως ο θεραπευτικός υπέρηχος και η θεραπεία LLLT.
Τα αποτελέσματα αυτής της συστηματικής ανασκόπησης, δείχνουν ότι
προτείνονται πολλές θεραπευτικές παρεμβάσεις, για την αντιμετώπιση των
σημείων πυροδότησης πόνου στον άνω τραπεζοειδή μυ. Καθώς η ΕΘΑΚ είναι
μια παρέμβαση, που τα τελευταία χρόνια κερδίζει έδαφος στην αντιμετώπιση
των σημείων πυροδότησης πόνου, δεν είναι ξεκάθαρος ο μηχανισμός δράσης
και οι παράμετροι χρήσης. Επιπλέον, αρχικά χρησιμοποιούνταν συσκευές
συγκεντρωτικού τύπου, ενώ πλέον, χρησιμοποιείται ιδιαίτερα ο ακτινωτός τύπος. Μεταξύ των δύο συσκευών, δεν υπάρχει σύγκριση στα σημεία πυροδότησης πόνου. Σε άλλες παθολογίες, φαίνεται να μην έχουν διαφορά στην αποτελεσματικότητα, ενώ η ανοχή του ασθενή στην ακτινωτή ΕΘΑΚ, είναι μεγαλύτερη. Ως εκ τούτου, στο επόμενο κεφάλαιο, θα διερευνηθούν οι παράμετροι χρήσης της ακτινωτής ΕΘΑΚ, όπως αυτή προτείνεται από την αρθρογραφία.

Συμπεράσματα
Μετά από τη συστηματική ανασκόπηση της αρθρογραφίας, φαίνεται ότι αρκετές θεραπευτικές παρεμβάσεις προτείνονται, για την αντιμετώπιση των σημείων πυροδότησης πόνου του άνω τραπεζοειδή μυός. Υπάρχουν περιορισμένες, έως μέτριες αποδείξεις για την αποτελεσματικότητα των φυσικών μέσων, όπως η θεραπεία LLLT και ο θεραπευτικός υπέρηχος. Επίσης, περιορισμένες είναι οι μελέτες, για την αποτελεσματικότητα των διαφόρων τύπων βελονισμού και βελόνας. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχουν διαφορές,
μεταξύ διαφορετικών τύπων συμπίεσης. Η ΕΘΑΚ φαίνεται, επίσης, να είναι
αποτελεσματική στα μέτρα έκβασης. Παρόλα αυτά, η ερευνητική απόδειξη είτε
αφορά στον συγκεντρωτικό τύπο ή στον ακτινωτό τύπο, είναι περιορισμένη.
Στο μέλλον, πρέπει να γίνουν περισσότερες μελέτες για τη διερεύνηση της
αποτελεσματικότητας κάθε παρέμβασης, για να καθοριστεί με ποιες παραμέτρους έχουν τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα, για να συγκρίνουν τις παρεμ128

βάσεις. Επίσης, θα πρέπει να γίνουν καλύτερες μελέτες, με καλύτερη μεθοδολογική ποιότητα, καταλήγοντας σε ομάδες ελέγχου, τυφλή και βέλτιστη τυχαιοποίηση.
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Αφηγηματική ανασκόπηση
Εισαγωγή
Τα σημεία πυροδότησης πόνου, είναι μια συχνή μυοσκελετική πάθηση,
που χαρακτηρίζεται από σκληρά, ψηλαφητά, υπερευαίσθητα σημεία στη γαστέρα ενός σκελετικού μυ, (Alvarez & Rockwell, 2002). Ενδέχεται να επηρεάσουν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, ήτοι 54% τις γυναίκες και 45% τους
άντρες, (Vázquez Delgado, Cascos Romero & Gay Escoda, 2009). Τα σημεία
πυροδότησης πόνου, ενδέχεται να έχουν τοπικό πόνο, ανακλώμενο πόνο,
υπερευαισθησία του αυτόνομου νευρικού συστήματος και κινητικά ελλείμματα.
Επιπλέον, ένα σημείο πυροδότησης πόνου χαρακτηρίζεται ως ενεργό, όταν
προβάλλει συμπτωματολογία καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, (Cummings &
White, 2001). .
Σήμερα υπάρχουν δύο τύποι ΕΘΑΚ: ο συγκεντρωτικός και ο ακτινωτός. Ο
συγκεντρωτικός τύπος συσκευής, μπορεί να παράγει το κρουστικό κύμα μέσω
τριών τρόπων. Ο ένας είναι ο ηλεκτροϋδραυλικός, ο δεύτερος ο ηλεκτρομαγνητικός και ο τρίτος ο πιεζοηλεκτρικός. Από την άλλη, ο ακτινωτός τύπος,
παράγει το κύμα του μέσω βαλλιστικών κυμάτων πίεσης, (Gleitz & Hornig,
2012). Η παραγόμενη ενέργεια κινείται στον ιστό, είτε συγκεντρωτικά, είτε ακτινωτά, ανάλογα με τη συσκευή, μέσω της οποίας παράγονται τα κύματα,
(Romeo, et al., 2013).
Στην παρούσα φάση, η αρθρογραφία ασχολείται με τον μηχανισμό δράσης
των τύπων ΕΘΑΚ στην αντιμετώπιση των σημείων πυροδότησης πόνου. Παρόλο που έχουν προταθεί ορισμένες υποθέσεις, σχετικά με τη δημιουργία ενός σημείου πυροδότησης, κύριος και κοινά αποδεκτός τρόπος, είναι η Ενεργειακή κρίση, όπως αυτή περιγράφηκε από τον Simons και τον Gerwin, (R. D.
Gerwin, 2001b; Travell & Simons, 1999). Λαμβάνοντας υπόψη τη μετάδοση
του ακουστικού κύματος, ως μια μορφή μεταφοράς ενός μηχανικού φορτίου
στον ιστό, μπορεί να θεωρηθεί, ότι η ΕΘΑΚ μπορεί να αυξήσει τη διαπερατότητα των μυϊκών κυττάρων, να προάγει την αγγειογένεση και να διαφοροποιήσει την μετάδοση του επώδυνου ερεθίσματος, (Ottomann, et al., 2010;
Shah, et al., 2015). Επιπλέον, εικάζεται ότι η ΕΘΑΚ μπορεί να επιδρά στον
νευρικό ιστό στα σημεία πυροδότησης πόνου, καταστρέφοντας ελεύθερες
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νευρικές απολήξεις, μειώνοντας έτσι τη διάδοση της ακετυλοχολίνης στη σύναψη, (J. Hausdorf, et al., 2008).
Οι εικασίες σχετικά με τη βιολογική επίδραση της ΕΘΑΚ και ειδικότερα της
ακτινωτής μορφής της, φαίνεται να μην επιβεβαιώνονται κατά ποιο τρόπο, δηλαδή με ποιες παραμέτρους προκύπτουν. Ειδικότερα, για την ακτινωτή ΕΘΑΚ, αναφέρεται σε μια ανασκόπηση μια πρόταση για τη χρήση της στα σημεία πυροδότησης πόνου, που όμως προκύπτει από δύο μελέτες, (Ramon, et
al., 2015). Επιπλέον, σε μια αφηγηματική ανασκόπηση, αναφέρεται ότι παρά
το γεγονός ότι ο ορισμός των παραμέτρων είναι εμπειρικός για τα μυοσκελετικά προβλήματα, η ακτινωτή ΕΘΑΚ, αποτελεί μια αξιόπιστη ανερχόμενη θεραπεία, καθώς φαίνεται να έχει θετική αποτελεσματικότητα, σε διάφορες μυοσκελετικές παθήσεις, (Lohrer, et al., 2016). Μια ανάλογη ανασκόπηση έγινε το
ίδιο έτος, με σκοπό τον καθορισμό των παραμέτρων της συκεντρωτικής ΕΘΑΚ, στην σπαστικότητα κάτων άκρων, (Dymarek, Taradaj & Rosińczuk,
2016). Καθώς η ακτινωτή ΕΘΑΚ, αποτελεί πλέον μια ευρέως διαδομένη συσκευή στη Φυσικοθεραπεία και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν είναι
λιγότερο αποτελεσματική από τον συγκεντρωτικό τύπο, αλλά είναι και λιγότερο επώδυνη, χρήζει περαιτέρω διερεύνησης και πρακτικής εφαρμογής.
Η δημιουργία και η ύπαρξη τέτοιου είδους μελετών, καθίσταται ιδιαίτερα
σημαντική, καθώς υπάρχει η δυνατότητα καθορισμού του προτύπου χρήσης
της συσκευής και όχι μόνο. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη δοσολογία,
την επιλογή των ορθών και πιο αποτελεσματικών παραμέτρων και την επιλογή της πιο σωστής συσκευής, για κάθε πάθηση.
Σκοπός αυτής της αφηγηματικής ανασκόπησης, είναι να διερευνηθούν οι
παράμετροι χρήσης της ακτινωτής ΕΘΑΚ στα σημεία πυροδότησης πόνου,
όπως αυτά αναφέρονται στην υφιστάμενη αρθρογραφία.

Μεθοδολογία
Στην παρούσα αφηγηματική ανασκόπηση, συμπεριλήφθηκαν τυχαιοποιημένες μελέτες, κλινικές μελέτες, συστηματικές ανασκοπήσεις και μελέτες παρατήρησης, που αφορούν στην αποτελεσματικότητα της ακτινωτής ΕΘΑΚ,
στους ασθενείς με σημεία πυροδότησης πόνου. Συμπεριλήφθηκαν μελέτες
από αξιόπιστες βάσεις δεδομένων, όπως PubMed, EBSCO, Medline και
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Science Direct. Οι μελέτες αφορούν αποκλειστικά ασθενείς, με σημεία πυροδότησης πόνου.
Λέξεις κλειδιά που έλαβαν μέρος ήταν: myofascial trigger points, trigger
points, myofascial pain, myofascial pain syndrome, upper trapezius, gastrocsoleus, ESWT, radial ESWT, RSWT, shockwave, radial.
Οι μελέτες που επιλέχθηκαν, ήταν μελέτες οι οποίες αφορούσαν στην ακτινωτή ΕΘΑΚ σε σημεία πυροδότησης πόνου.
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Πίνακας 14. Στρατηγική αναζήτησης και λέξεις κλειδιά που έχουν χρησιμοποιηθεί.

Λέξεις Κλειδιά

Αριθμός
Ευρεθέντων
θρων

Σημεία πυροδότησης πόνου

1. Upper trapezius
2. Masticatory muscle
3. Gastroc-soleus

4. #1 OR #2 OR #3
Εξωσωματική
θεραπεία με ακουστικά κύματα

5940

5. ESWT
6. RSWT
7. Radial shockwave

8. #4 OR #5 OR #06
Μέτρα

9. VAS

Έκβασης

10. PPT

30600

11. Functioning
12. Neck ROM

13. #7 OR #08 OR #09 OR #10
14. Randomized
Ερευνητικός
trial
Σχεδιασμός Με15. Controlled trial
λέτης

controlled

12500

16. Cohort study
17. Clinical trial
18. Controlled clinical trial
19. Prospective
20. Retrospective
21. #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16
OR #17
22. #4 AND #8 AND #13 AND #21
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19500
84

Άρ-

Διάγραμμα ροής μελετών
Προσδιορισμός μελετών από άλ-

Προσδιορισμός μελετών

λες πηγές (ανασκοπήσεις και πηγές

από την αναζήτηση

από άλλες πρωτογενής μελέτες)

(Ν=84)

(Ν=2)

Αφαίρεση διπλότυπων μελετών, από τον έλεγχο των
τίτλων και των περιλήψεων των μελετών – Υπόλοιπο
μελετών
(Ν=50)

Αποκλεισμός μελετών
(Ν=20)
Αξιολόγηση καταλληλόλητας μελετών (πλήρες κείμενο) – Υπόλοιπο
μελετών
(Ν=30 )
Αποκλεισμός μελετών :
1) Ανασκόπησης
(Ν=10)
2) Μη σχετικά με το
θέμα (Ν=7)
3) Από προηγούμενες
ανασκοπήσεις (Ν=3)
Μελέτες που συμπεριλήφθηκαν στην ανασκόπηση
(Ν=10)
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Κριτήρια εισόδου:
•

μελέτες σε ανθρώπους,

•

μελέτες που είναι στην Αγγλική γλώσσα,

•

μελέτες που αφορούν μόνο τα σημεία πυροδότησης πόνου,

•

μελέτες που να έχουν δημοσιευτεί, οποτεδήποτε,

•

τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες και κλινικές μελέτες,

•

μελέτες που περιλαμβάνουν την ακτινωτή ΕΘΑΚ.

Κριτήρια αποκλεισμού:
•

μελέτες σε ζώα,

•

μελέτες που αναφέρονται σε ινομυαλγία,

•

μελέτες που να μην περιλαμβάνουν την ακτινωτή ΕΘΑΚ,

•

μελέτες που να μην είναι στην αγγλική γλώσσα.

Αποτελέσματα
Σε μια μελέτη που έγινε το 2013, από τον Gur και τους συνεργάτες του, διερευνήθηκε η αποτελεσματικότητα της ακτινωτής ΕΘΑΚ. Στη μελέτη έλαβαν
μέρος 66 συμμετέχοντες, οι οποίοι είχαν ενεργό σημείο πυροδότησης πόνου
του άνω τραπεζοειδή μυός. Οι συμμετέχοντες, χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η
μια ομάδα έλαβε 3 συνεδρίες ΕΘΑΚ και η άλλη έλαβε 10 συνεδρίες θεραπευτικού υπέρηχου. Οι συμμετέχοντες στην ομάδα της ΕΘΑΚ, έλαβαν 1000 παλμούς με πυκνότητα 0,25 mj/mm2. Οι συμμετέχοντες στην ομάδα του θεραπευτικού υπερήχου, έλαβαν δοσολογία 1,5 W/cm2 παλμικού τύπου, για 5 λεπτά
με 1 MHz συχνότητα εκπομπής. Τα μέτρα έκβασης που χρησιμοποιήθηκαν
στην παρούσα μελέτη, ήταν οι κλίμακες Patients Global Assessment (PGA),
Physician global Assessment (PGA), Neck Pain and Disability Scale
(NPADS), Nottingham Health Profile (NHP) και Hamilton Anxiety Scale (HAS).
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και οι δύο παρεμβάσεις ήταν αποτελεσματικές,
ενώ η ΕΘΑΚ είχε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, από τον θεραπευτικό υπέρηχο στις 3 εβδομάδες και στις 12 εβδομάδες, εξαιρουμένου της αξιολόγησης
της ανησυχίας για το πρόβλημα, (Gur, et al., 2013).
Ο Lee και οι συνεργάτες του, εκτέλεσαν μια έρευνα σχετικά με τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της ΕΘΑΚ στα σημεία πυροδότησης πόνου του
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άνω τραπεζοειδή μυός. Στη μελέτη έλαβαν μέρος 31 συμμετέχοντες, με ενεργό σημείο πυροδότησης πόνου στον εν λόγω μυ. Χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες, όπου στη μια έλαβαν ΕΘΑΚ, στην άλλη ενέσεις και η άλλη ήταν ομάδα
ελέγχου. Οι συμμετέχοντες στην ομάδα της ΕΘΑΚ, έλαβαν 2 συνεδρίες για
800 παλμούς, με πυκνότητα ενέργειας 0,10 mj/mm2. Οι συμμετέχοντες στην
ομάδα των ενέσεων, έλαβε 0,2 mL λιδοκαϊνης ( 0,5%). Οι συμμετέχοντες στην
ομάδα ελέγχου, έλαβαν ασκήσεις σταθεροποίησης μόνο, ασκήσεις οι οποίες
δόθηκαν σε όλους. Τα μέτρα έκβασης της μελέτης ήταν ο πόνος, η ευαισθησία
στη συμπίεση και η κλίμακα Constant-Murley. Τα αποτελέσματα της μελέτης,
έδειξαν ότι και οι τρεις παρεμβάσεις είχαν ίδια αποτελεσματικότητα στη μείωση του πόνου και στην ευαισθησία στη συμπίεση. Στη μεταξύ τους σύγκριση,
για την κλίμακα Constant-Murley, φάνηκε ότι οι ΕΘΑΚ και ενέσεις είχαν στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (p<0.05), ενώ μεταξύ τους, δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά, (Jung Ho Lee, et al.,
2012).
Το 2013, σε μια μελέτη που διερευνούσε την αποτελεσματικότητα και συνέκρινε την ΕΘΑΚ, την ιδιοδέκτρια νευρομυϊκή διευκόλυνση και τις ενέσεις, έλαβαν μέρος 33 ασθενείς. Στην ομάδα ΕΘΑΚ έλαβαν, 8 συνεδρίες 1000 παλμών
στα 0.10 mj/mm2. Στην ομάδα των ενέσεων, έλαβαν 0.2 ml λιδοκαινης (0.3%).
Στην ομάδα της ιδιοδέκτριας νευρομυϊκής διευκόλυνσης εφαρμόστηκε η τεχνική κράτα-χαλάρωσε. Τα μέτρα έκβασης στη μελέτη αυτή ήταν ο πόνος, η ευαισθησία στη συμπίεση και η λειτουργικότητα, μέσω των κλιμάκων ConstantMurley και Neck Disability Index. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, δεν υπήρχε
διαφορά μεταξύ των ομάδων, όσον αφορά στην ευαισθησία στη συμπίεση.
Επιπλέον, η ΕΘΑΚ και οι ενέσεις, φάνηκε ότι μειώνουν περισσότερο τον πόνο, από την ιδιοδέκτρια νευρομυϊκή διευκόλυνση. Η λειτουργικότητα φαίνεται
ότι βελτιώνεται και στις τρεις ομάδες παρέμβασης, (Jung Ho Lee & Han,
2013).
Σε μια πρόσφατη έρευνα, ένα σύνολο 65 ασθενών έλαβαν μέρος για να διερευνηθεί, αν η ΕΘΑΚ ή η ξηρή βελόνα, είναι αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση των σημείων πυροδότησης πόνου και αν υπάρχει διαφορά μεταξύ
τους. Οι ασθενείς/συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες, λαμβάνοντας είτε ΕΘΑΚ είτε ξηρή βελόνα. Οι συμμετέχοντες στην ομάδα ΕΘΑΚ, έλαβαν 3 συνεδρίες από 2000 (1500 απευθείας στο σημείο + 500 κίνηση), με
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πυκνότητα ενέργειας 0,10 mj/mm2. Οι συμμετέχοντες στην ομάδα ξηρή βελόνα, έλαβαν 3 συνεδρίες, με βελόνα πάχους 0,30 mm και μήκους 0,50 mm. Τα
μέτρα έκβασης στην παρούσα μελέτη ήταν ο πόνος, η ευαισθησία στη συμπίεση και η κλίμακα Neck Disability Index. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπήρξε διαφορά, σχετικά με τη μείωση του πόνου, στις δύο παρεμβάσεις. Ακόμα, δεν φάνηκε να υπάρχει διαφορά στην αποτελεσματικότητα των δύο παρεμβάσεων, στη βελτίωση της ευαισθησίας στη συμπίεση. Το ίδιο δεδομένο
ισχύει και στην αξιολόγηση της λειτουργικότητας με την κλίμακα, (Luan, et al.,
2019).
Το 2019, έγινε μια τυχαιοποιημένη μελέτη 70 συμμετεχόντων με αυχενικό
πόνο ακαθόριστης αιτιολογίας, που συνοδεύεται από σημεία πυροδότησης
πόνου στον άνω τραπεζοειδή μυ. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, λαμβάνοντας είτε ΕΘΑΚ ή θεραπεία με ξηρή βελόνα. Οι συμμετέχοντες
στην ομάδα ΕΘΑΚ, έλαβαν 3000 παλμούς σε τρεις συνεδρίες, με πυκνότητα
ενέργειας 60 mj και συχνότητα 16 Hz. Οι συμμετέχοντες στην ομάδα ξηρής
βελόνας, έλαβαν θεραπεία με βελόνα διαμέτρου 0,30 mm και μήκους 0,50
mm. Τα μέτρα έκβασης της μελέτης ήταν ο πόνος, η ευαισθησία στη συμπίεση
και η κλίμακα Neck Disability Index. Τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι και οι δύο
ομάδες είχαν θετική αποτελεσματικότητα. Παρόλα αυτά, δεν φάνηκε να υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων, (Manafnezhad, et al., 2019).
Ο Taheri και οι συνεργάτες του, το 2016, εκτέλεσαν μια μελέτη 46 ατόμων
για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της ΕΘΑΚ, σε σχέση με τη θεραπεία LLLT. Οι συμμετέχοντες, που είχαν ενεργό σημείο πυροδότησης πόνου
στον άνω τραπεζοειδή μυ, χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες. Η μια ομάδα
έλαβε ΕΘΑΚ και η άλλη θεραπεία LLLT. Η ομάδα ΕΘΑΚ έλαβε 1000 παλμούς, για 3 συνεδρίες, με πυκνότητα ενέργειας 3 j/m2 και συχνότητα 10 Hz. Η
ομάδα θεραπείας LLLT, έλαβε 10 συνεδρίες με τύπο συσκευής Ga-Al-As, για
6 J/cm2 και μέση ένταση 100 mW, για 3 λεπτά. Τα μέτρα έκβασης της μελέτης
ήταν ο πόνος και οι κλίμακες Neck Disability Index και Shoulder Pain and
Disability Index. Τα αποτελέσματα της μελέτης, έδειξαν ότι βραχυπρόθεσμα η
θεραπεία LLLT είναι πιο αποτελεσματική από την ΕΘΑΚ, όσον αφορά στον
πόνο και τη λειτουργικότητα του αυχένα, ενώ μεσοπρόθεσμα, δεν υπάρχει διαφορά στην αποτελεσματικότητα των δύο μορφών θεραπείας, (Taheri,
Vahdatpour & Andalib, 2016).
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Μια μελέτη που έγινε το 2016, συμπεριέλαβε άτομα που παρουσίαζαν
δυσλειτουργία στην περιοχή του αυχένα, η οποία οφείλεται σε σημεία πυροδότησης πόνου στους εν περιοχή μυς. Στη μελέτη, κατά κύριο λόγο, συμπεριλήφθηκαν άτομα που είχαν ενεργά σημεία πυροδότησης πόνου στον άνω
τραπεζοειδή μυ και στην ανελκτήρα της ωμοπλάτης, αλλά και σε άλλους που
δεν αναφέρονται. Τα μέτρα έκβασης ήταν ο πόνος και η κλίμακα American
Shoulder and Elbow Surgeon. Τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι και τα δύο μέτρα
έκβασης βελτιώθηκαν στατιστικά σημαντικά, με το πέρας των 3 συνεδριών
(p<0.05), ενώ δεν παρατηρήθηκε περαιτέρω βελτίωση μετά από 6 εβδομάδες,
(Kim, et al., 2016).
Σε μια μελέτη στην Αίγυπτο το 2017, διερευνήθηκε η αποτελεσματικότητα
της ΕΘΑΚ, στην αντιμετώπιση των σημείων πυροδότησης πόνου των μυών
του στροφικού πετάλου. Στη μελέτη έλαβαν μέρος 30 ασθενείς, οι οποίοι χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα έλαβε 4 συνεδρίες ΕΘΑΚ,
για 2000 παλμούς κάθε εβδομάδα, με πυκνότητα ενέργειας 0,38 mj/mm2 και
συχνότητα 10Hz. Η δεύτερη ομάδα έλαβε θεραπεία LLLT Ga-As, τριών συνεδριών την εβδομάδα, για 4 εβδομάδες. Και οι δύο ομάδες, έλαβαν ισχαιμική
συμπίεση 12 συνεδρίες. Τα μέτρα έκβασης ήταν ο πόνος, η ευαισθησία στη
συμπίεση και το εύρος κίνησης της κάμψης και απαγωγής του ώμου. Τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι η ομάδα που έλαβε ΕΘΑΚ, είχε στατιστικά σημαντική
βελτίωση σε σχέση με την ομάδα θεραπείας LLLT(p<0.05), (Lasheen &
Mohamed, 2017).
Ο Mohtaderi και οι συνεργάτες του, ασχολήθηκαν με μια μελέτη, έτσι ώστε
να εξακριβώσουν, κατά πόσο η ΕΘΑΚ στη γαστέρα του γαστροκνημίου ως
προσθήκη, μαζί με ΕΘΑΚ στη πτέρνα, μπορεί να βελτιώσει την κλινική εικόνα
σε ασθενείς, με πελματιαία απονευροπάθεια. Στη μελέτη αυτή έλαβαν μέρος
40 άτομα, που χωρίστηκαν σε δύο ομάδες παρέμβασης. Η μια ομάδα έλαβε
ΕΘΑΚ 2000 παλμούς στην πτέρνα και 400 παλμούς, ανά σημείο πυροδότησης πόνου του γαστροκνημίου, για 3 συνεδρίες, ανά εβδομάδα με πυκνότητα
ενέργειας 0,2 mj/mm2. Η άλλη ομάδα έλαβε 3000 παλμούς μόνο στην πτέρνα.
Τα μέτρα έκβασης της μελέτης ήταν ο πόνος και η αναθεωρημένη κλίμακα
Roles and Maudsley. Τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι η προσθήκη ΕΘΑΚ στα
σημεία πυροδότησης πόνου, δεν είχε στατιστική διαφορά από την άλλη ομάδα
θεραπείας, (Moghtaderi, Dehghan & Khosrawi, 2014).
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Σε μια μελέτη που διεξήχθη το 2018, διερευνήθηκε η αποτελεσματικότητα
της ΕΘΑΚ στα σημεία πυροδότησης πόνου, χωρίς να καθορίζεται σε ποια. Οι
60 συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε τρεις ομάδες παρέμβασης. Η πρώτη
ομάδα έλαβε 4 συνεδρίες, ανά 3 ημέρες με 200-400 παλμούς, ανά σημείο πυροδότησης πόνου με σύνολο 2000-3000 παλμούς, στα 11 Hz, με πυκνότητα
ενέργειας 1,6 bars (≈0,10mj/mm2). Η δεύτερη ομάδα έλαβε εικονική θεραπεία,
κατά την οποία η συσκευή ρυθμιζόταν στις ίδιες παραμέτρους, χωρίς όμως
εφαρμογή παλμών. Η τρίτη θεραπεία έλαβε θεραπευτικό υπέρηχο 5 φορές
την εβδομάδα, για 2 εβδομάδες, για 5 λεπτά κάθε φορά, με ένταση 1,5
W/cm2. Τα μέτρα έκβασης ήταν ο πόνος, η ευαισθησία στη συμπίεση και η
κλίμακα sf-36. Τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι οι ενεργές θεραπείες ΕΘΑΚ και
θεραπευτικός υπέρηχος, ήταν καλύτερες από την εικονική θεραπεία, (Aktürk,
et al., 2018).
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Πίνακας 15 Χαρακτηριστικά μελετών

Συγγραφέας

Α.Α

Μυς

Vs

Ο.Ε

Συνεδρίες

Παλμοί

Πυκνότητα
ενέργειας

Ali Gur, 2013

66

ΑΤ

US

Όχι

3/εβδ.

1000

0.25 mj/mm

Lee, 2012

31

AT

Ενέσεις

Ναι

2/4 μέρες

800

0,10 mj/mm

Lee, 2013

33

AT

PNF,
ενέσεις

Όχι

8/4 μέρες

1000

0,10
2
/mm

Luan, 2019

65

AT

ΞΒ

Όχι

3/εβδ.

1500+500

0,10 mj/mm

Manafnezhad,
2019

70

AT

ΞΒ

Όχι

3/εβδ.

1000

60 mj
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Hz

Μ.Ε

Αποτελέσματα

2

Δ.Α

ΕΘΑΚ
>
US
(p<0.05) για όλα τα
μέτρα έκβασης

2

6

PGAs,
NPDS,
NHP,
HAS
VAS,
PPT,
CM

mj––

Δ.Α

VAS,
PPT,
CM,
NDI

2

Δ.Α

VAS,
PPT,
NDI

16

VAS,
PPT,

VAS & PPT: καμία
διαφορά
μεταξύ
ομάδων
CM: ΕΘΑΚ & ενέσεις > ΟΕ (p<0.05),
ΕΘΑΚ=ενέσεις
PPT: καμία διαφορά
μεταξύ ομάδων
VAS: ΕΘΑΚ & ενέσεις > PNF
CM & NDI: καμία
διαφορά μεταξύ των
ομάδων
Καμία διαφορά δεν
φάνηκε να υπάρχει
μεταξύ των δύο παρεμβάσεων
(p>0.05)
Καμία διαφορά μεταξύ των δύο ομά-

NDI

δων (p>0.05)
LLLT > ΕΘΑΚ στις 2
εβδομάδες
(p<0.008)
LLLT = ΕΘΑΚ στον
1 μήνα (p>0.05)
Στατιστικά σημαντική βελτίωση βραχυπρόθεσμα
(p<0.05), διατήρηση
βελτίωσης
μεσοπρόθεσμα (p>0.05).
ΕΘΑΚ > LLLT για
όλα τα μέτρα έκβασης (p<0.05)

Taheri, 2016

46

AT

LLLT

Όχι

3/5 μέρες

1000

0,003
2
mj/mm

10

VAS,
NDI,
SPADI

Kim, 2016

93

Μυς
αυχένα

Όχι

Όχι

3/εβδ.

4000

0,25
2
mJ/mm

8

VAS,
ASES

Lasheen, 2017

30

Σ.Π

LLLT
Ι.Σ

Όχι

4/εβδ.

2000

0,38 mj/mm

10

Moghtaderi,
2014

40

Γ.Κ

VAS,
PPT,
ROM
ώμου
VAS,
RM

+

2

2

ΕΘΑΚ
Όχι
3/εβδ.
1: 2000 + 0,2 mj/mm
Δ.Α
Καμία διαφορά μεπτέρνα +
400/ΣΠΠ
ταξύ των ομάδων
Γ.Κ
2: 3000
(p>0.05)
2
Akturk 2018
60
Δ.Α
Εικονική
Ναι
4/3 ημέρες
1:
200- 0,1 mj/mm
Δ.Α
VAS,
ΕΘΑΚ & US >
ΕΘΑΚ,
400/ΣΠΠ
Υπολογίστηκε
PPT,
εικονική ΕΘΑΚ
US
≈11
2: εικονική
Sf-36
Ο.Ε = Ομάδα Ελέγχου, Μ.Ε = Μέτρα έκβασης, ΑΤ = Άνω τραπεζοειδής, US= θεραπευτικός υπέρηχος, CM= Constant-Murley scale, NDI = Neck Disability Index, PNF= Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, ΞΒ= Ξηρή βελόνα, Σ.Π=Στροφικό πέταλο, Ι.Σ= Ισχαιμική συμπίεση, Γ.Κ=γαστροκνήμιος,
RM= Roles and Maudsley scale
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Συζήτηση
Σκοπός της αφηγηματικής ανασκόπησης αυτής, ήταν η διερεύνηση των
παραμέτρων χρήσης της ακτινωτής ΕΘΑΚ στα σημεία πυροδότησης πόνου.
Στην ανασκόπηση λήφθηκαν υπόψη δεδομένα, τα οποία αφορούν στις συνεδρίες που εφαρμόζονται: οι παλμοί, η πυκνότητα ενέργειας και η συχνότητα.
Όσον αφορά στις συνεδρίες που εφαρμόζεται η ΕΘΑΚ, τα δεδομένα κατηγοριοποιούνται ως εξής: στις περισσότερες από τις μελέτες προτείνεται να
εφαρμόζεται μια συνεδρία την εβδομάδα, (Gur, et al., 2013; Kim, et al., 2016;
Lasheen & Mohamed, 2017; Luan, et al., 2019; Manafnezhad, et al., 2019;
Moghtaderi, Dehghan & Khosrawi, 2014). Από αυτές τις μελέτες, οι 5 μελέτες
προτείνουν τρεις εβδομαδιαίες συνεδρίες, ενώ μια μελέτη προτείνει 4 συνεδρίες εβδομαδιαίως, (Lasheen & Mohamed, 2017). Περαιτέρω, δύο μελέτες προτείνουν να εκτελούνται συνεδρίες, ανά τέσσερις ημέρες. Παράλληλα, η μια
προτείνει δύο συνεδρίες, (Jung Ho Lee, et al., 2012), ενώ η άλλη 8 συνεδρίες,
(Jung Ho Lee & Han, 2013). Μια μελέτη προτείνει 3 συνεδρίες, που εκτελούνται, ανά πέντε ημέρες, (Taheri, Vahdatpour & Andalib, 2016) και μια άλλη
προτείνει 4 συνεδρίες, που θα εκτελούνται ανά τρεις ημέρες, (Aktürk, et al.,
2018).
Στις περισσότερες μελέτες, προτείνεται όπως εφαρμόζονται 1000 παλμοί
ανά συνεδρία, (Gur, et al., 2013; Jung Ho Lee & Han, 2013; Manafnezhad, et
al., 2019; Taheri, Vahdatpour & Andalib, 2016). Σε μια μελέτη προτείνονται
800 παλμοί, (Jung Ho Lee, et al., 2012), ενώ μια άλλη μελέτη προτείνει 4000
παλμούς, (Kim, et al., 2016), που είναι και οι «ακραίες» τιμές στην αναζήτηση.
Μια μελέτη προτείνει εφαρμογή 1500 παλμών, κάθετα στο σημείο πυροδότησης πόνου και 500 παλμούς περιφερικά, (Luan, et al., 2019). Σε μια ακόμα
μελέτη προτείνονται 2000 παλμοί τοπικά μόνο, (Lasheen & Mohamed, 2017).
Σε μια μελέτη προτείνονται 400 παλμοί, αλλά αποτελούν προσθήκη στη θεραπεία πελματιαίας απονευροπάθειας, (Moghtaderi, Dehghan & Khosrawi,
2014), ενώ ακόμα μια ένδειξη αποτελεί η εφαρμογή 200-400 παλμών, ανά
σημείο πυροδότησης πόνου, (Aktürk, et al., 2018).
Κατά κύριο λόγο, η πυκνότητα ενέργειας κυμαίνεται γύρω στα 0,1 mj/mm2,
όπως προτείνεται από τις περισσότερες μελέτες, (Aktürk, et al., 2018; Jung
Ho Lee & Han, 2013; Jung Ho Lee, et al., 2012; Luan, et al., 2019). Επιπλέον,
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καλό είναι να σημειωθεί ότι σε μια μελέτη, που αναφέρεται ως πυκνότητα ενέργειας η τιμή 60 mJ, αντιστοιχεί στα 0,1 mJ/mm2, αφού προτείνεται, λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενη μελέτη, (Jung Ho Lee & Han, 2013;
Manafnezhad, et al., 2019). Σε δύο μελέτες προτείνεται, όπως χρησιμοποιείται πυκνότητα ενέργειας 0,25 mJ/mm2, , (Gur, et al., 2013; Kim, et al., 2016).
Μια μελέτη προτείνει πυκνότητα ενέργειας 0,003 mj/mm2, (Taheri, Vahdatpour
& Andalib, 2016), μια άλλη μελέτη προτείνει 0,38 mj/mm2, (Lasheen &
Mohamed, 2017) και μια 0,2 mj/mm2, (Moghtaderi, Dehghan & Khosrawi,
2014).
Στις περισσότερες των μελετών, δεν αναφέρεται η συχνότητα της συσκευής, (Aktürk, et al., 2018; Gur, et al., 2013; I. S. Lee, et al., 2013; Luan, et
al., 2019; Moghtaderi, Dehghan & Khosrawi, 2014). Η πιο συχνή συχνότητα
που αναφέρεται, είναι τα 10 Hz, (Lasheen & Mohamed, 2017; Taheri,
Vahdatpour & Andalib, 2016). Ακόμα, σε μια μελέτη αναφέρεται ότι χρησιμοποιήθηκε συχνότητα 11 Hz, (Aktürk, et al., 2018) και σε μια άλλη 8 Hz, (Kim,
et al., 2016). Σε μια μελέτη αναφέρεται συχνότητα 16 Hz, (Manafnezhad, et
al., 2019) και τέλος, σε μια μελέτη, αναφέρεται συχνότητα 6 Hz, (Jung Ho Lee,
et al., 2012).
Από τις 10 μελέτες που υπάρχουν και συμπεριλήφθηκαν στην ανασκόπηση, οι 6 αφορούσαν τον άνω τραπεζοειδή μυ, η μια γενικά τους μυς του αυχένα, η μια τους μυς του στροφικού πετάλου και μια το γαστροκνήμιο. Σε μια μελέτη, δεν καθορίζονται οι μύες.
Λαμβάνοντας υπόψη την αρθρογραφία, οι παράμετροι που προτείνονται
για τη θεραπεία των σημείων πυροδότησης πόνου είναι οι εξής:
•

3 συνεδρίες – εβδομαδιαία,

•

1000 παλμούς ανά συνεδρία (σύνολο 3000 παλμούς),

•

πυκνότητα ενέργειας: 0,10 mj/mm2 ή 60 mj ή 1-1,5 bar,

•

συχνότητα : 10 Hz.

Επιπλέον, μόνο σε μια μελέτη αναφέρεται ότι η κεφαλή του πιστολιού της
συσκευής εφαρμοζόταν κινούμενη, (Luan, et al., 2019).
Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα, φαίνεται ότι η ακτινωτή ΕΘΑΚ είναι μια
αποτελεσματική μορφή θεραπείας για τον μυοσκελετικό πόνο, που προκαλείται από τα σημεία πυροδότησης πόνου. Πέραν του γεγονότος ότι υπάρχει μια
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τάση για τις παραμέτρους χρήσης, δεν υπάρχει σταθερή γραμμή. Γι’ αυτόν
τον λόγο, στο επόμενο κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί μια προσπάθεια, να καταγραφούν οι πεποιθήσεις των Κύπριων φυσικοθεραπευτών, σχετικά με τη
χρήση της ΕΘΑΚ στα σημεία πυροδότησης πόνου του άνω τραπεζοειδή μυός.

Συμπεράσματα
Από την αφηγηματική ανασκόπηση, προκύπτει ότι υπάρχει διασπορά στη
χρήση της ακτινωτής ΕΘΑΚ στα σημεία πυροδότησης πόνου. Παρόλα αυτά,
υπάρχει μια μικρή ένδειξη όσον αφορά τις παραμέτρους χρήσης. Οι παράμετροι που προκύπτουν, δεν εξάγονται από τις ίδιες μελέτες, αλλά από το συνδυασμό των μελετών. Στο μέλλον, θα πρέπει να γίνει εφαρμογή σε μεγαλύτερο αριθμό μελετών, για να διαφανεί εάν αυτή η σχετική πρόταση, ενδέχεται να
επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητά της.

Καινοτομία έρευνας
Μέχρι σήμερα, έχουν γίνει λίγες μελέτες που αφορούν γενικά την αντιμετώπιση των σημείων πυροδότησης πόνου και ειδικά του άνω τραπεζοειδή
μυός. Από αυτές τις μελέτες, κάποιες αφορούν στον συγκεντρωτικό τύπο συσκευής και ορισμένες τον ακτινωτό τύπο. Αυτό από μόνο του, αποτελεί κενό
στην υφιστάμενη αρθρογραφία. Περαιτέρω, δεν υπάρχει σταθερή χρήση στις
παραμέτρους της συσκευής, καθότι κάθε ερευνητής χρησιμοποιεί διαφορετικής εταιρείας συσκευή και ενδεχομένως να προτείνει διαφορετικές παραμέτρους. Ακολούθως, δεν υπάρχουν αρκετές μελέτες που να συγκρίνουν την
ΕΘΑΚ με άλλες παρεμβάσεις, δη την κλασσική φυσικοθεραπεία. Η αρθρογραφία, έχει περιορισμένη ερευνητική απόδειξη, σχετικά με την αποτελεσματικότητα της συσκευής, είτε πρόκειται για σύγκριση με άλλες παρεμβάσεις, είτε
με ομάδα ελέγχου.
Καθότι η ΕΘΑΚ, πλέον, αποτελεί σημαντικό εργαλείο στα χέρια του φυσικοθεραπευτή, είναι σημαντικό όπως γίνει διερεύνηση της επίδρασής του στα
σημεία πυροδότησης πόνου του άνω τραπεζοειδή μυός.
Επιπλέον, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει μελέτη αξιοπιστίας σχετικά με το εργαλείο γωνιομέτρησης HALO, καθώς είναι μια νέα συσκευή. Το ίδιο ισχύει με
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το ερωτηματολόγιο Northwick Park Neck Pain, καθότι δεν υπάρχει η ελληνική
του έκδοση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της ακτινωτής εξωσωματικής θεραπείας με κρουστικό υπέρηχο 1000 και 2000 παλμών, αλλά και κλασσικής φυσικοθεραπείας στην αντιμετώπιση των σημείων πυροδότησης πόνου του άνω τραπεζοειδούς μυός.
Για να εκπληρωθεί ο σκοπός αυτός εκπονήθηκαν τρεις μεταξύ τους ερευνητικές προσπάθειες ο σχεδιασμός των οποίων περιγράφεται παρακάτω.

Πεποιθήσεις Κύπριων φυσικοθεραπευτών, για τη
χρήση της εξωσωματικής θεραπείας με ακουστικά
κύματα
Στη μελέτη αυτή έλαβαν μέρος φυσικοθεραπευτές, που χρησιμοποιούν την
ΕΘΑΚ, στην κλινική πράξη και έλαβε χώρα μεταξύ Ιουνίου 2018-Ιουλίου 2018.
Η μέθοδος συλλογής των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο,
που σχεδιάστηκε από ένα ερευνητή. Το ερωτηματολόγιο ολοκληρώθηκε, αφού έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις από τον επιβλέποντα καθηγητή. Στη
συνέχεια παραδόθηκε σε πέντε εγγεγραμμένους φυσικοθεραπευτές, με σκοπό να φανεί αν οι ερωτήσεις ήταν ξεκάθαρες και κατανοητές (de Leeuw, Hox
& Dillman, 2008; Oppenheim, 1966).
Το ερωτηματολόγιο παραδόθηκε στους φυσικοθεραπευτές με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, μέσω του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, αλλά και
με προσωπική επικοινωνία.
Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από 11 σημεία. Αυτά αφορούσαν δημογραφικές πληροφορίες των φυσικοθεραπευτών (ηλικία, φύλο, χώρος και επαρχία εργασίας και επίπεδο σπουδών) και ερωτήσεις που ήτνα σχετικές με
τη χρήση και τύπο της συσκευής, τις παθήσεις που χρησιμοποιείται, αν χρησιμοποιείται σε σημεία πυροδότησης πόνου και σε ποιους μυς και τις παραμέτρους χρήσης. Επίσης στο ερωτηματολόγιο περιέχονταν ερωτήσεις που ήταν
σχετικές με την αποτελεσματικότητας της συσκευής, σε σχέση με το χρόνο,
αλλά και κατά πόσο η θεραπεία πραγματοποιήθηκε ως μοναδική θεραπεία ή
σε συνδυασμό με κάποιο άλλο πρωτόκολλο.
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Η μελέτη αυτή ελέγθηκε και εγκρίθηκε από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής
Κύπρου. Όλοι οι ασθενείς έχουν ενημερωθεί τόσο προφορικά, όσο και γραπτώς για τη μελέτη.

Αξιοπιστία και Εγκυρότητα Γωνιομέτρου Halo
Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η διερεύνηση της αξιοπιστίας και εγκυρότητας κριτηρίου της συσκευής «Halo Goniometer», στις κινήσεις του αυχένα.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Ερευνητικό Κέντρο Μυοσκελετικών και
Αθλητικών Κακώσεων Κύπρου (CYMUSTREC) και στο εργαστήριο Ν 25 του
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στο χρονικό διάστημα μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του έτους 2019.

Δείγμα
Το δείγμα απετέλεσαν 48 άτομα, τα οποία επιστρατεύθηκα μετά από δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (εθελοντική δειγματοληψία).

Οι

συμμετέχοντες που για να πάρουν μέρος στη μελέτη αξιολογήθηκαν από ανεξάρτητο φυσικοθεραπευτή, έπρεπε να ικανοποιούν τρία από παρακάτω κριτήρια.
•

Τοπικός ή αναφερόμενος πόνος στο σημείο πυροδότησης πόνου
του άνω τραπεζοειδούς μυός, με πόνο τουλάχιστον 2/10 στην οπτική κλίμακα του πόνου.

•

Ερεθισμός του σημείου αναπήδησης.

•

Πιθανή ύπαρξη αδυναμίας στον επηρεασμένο μυ.

•

Εμφάνιση αυτόνομων συμπτωμάτων,

•

Το σημείο πυροδότησης πόνου να είναι ενεργό, δηλαδή να παρουσιάζει συμπτώματα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, (Gemmell,
Miller & Nordstrom, 2008; Travell & Simons, 1999).

Οι ασθενείς αποκλείστηκαν σε περίπτωση που:
•

Είχαν διαγνωστεί με ινομυαλγία.

•

Έπασχαν από συστημικές παθήσεις.

•

Είχαν μόσχευμα βηματοδότη.

•

Αν είχαν διαγνωστεί με οποιασδήποτε μορφής αυχενικής πάθησης
(δισκοπάθεια, αυχενική ριζοπάθεια, μυελοπάθεια).
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•

Αν είχαν διαγνωστεί με γνωστική δυσκαμψία, (Gur, et al., 2013).

Το γωνιόμετρο
Στη μελέτη χρησιμοποιήθηκε το γωνιόμετρο «Halo».

Εικόνα 9. Το γωνιόμετρο «Halo».

Το γωνιόμετρο «Halo» είναι φορητό, μικρό σε διαστάσεις (88mm x 88mm x
17mm) και έχει ψηφιακή οθόνη καταγραφής των μοιρών μέτρησης, ενώ μπορεί να κρατηθεί σταθερά στην παλάμη. Για τη μέτρηση, η συσκευή κάθε φορά
μηδενίζονταν και θεωρούνταν ως μηδενική θέση (η θέση που άναβαν οι οδηγοί Λέιζερ τύπου 1). Στην παραπάνω εικόνα προς τα δεξιά φαίνεται το κλασσικό γωνιόμετρο που μετρά κινώντας το ένα μέρος του, δημιουργώντας μια
γωνία, σε σχέση με το σταθερό κομμάτι.
Συλλογή δεδομένων
Λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενες μελέτες, (Clapper & Wolf, 1988;
Kolber, et al., 2012; Vercelli, et al., 2017; Youdas, Carey & Garrett, 1991), η
μέτρηση πργματοπουντνα ως εξής:
1. Ο ασθενής τοποθετούνταν σε άνετη καθιστή θέση.
2. Από τον ασθενή εζητείτο να να διατηρήσει τη σωστή καθιστή θέση (ωμοπλάτες παράλληλες και στην ίδια ευθεία με τα αυτιά και σαγόνι οριζόντιο)
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3. Στη συνέχεια ο ασθενής εξοικειώνονταν με τις κινήσεις κινήσεις της
αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης (ΑΜΣΣ) για να αποφευχθούν πιθανά λάθη στις μετρήσεις.
4. Ακολούθως ο θεραπευτής Α χρησιμοποιώντας το κλασσικό γωνιόμετρο
μετρούσε μία φορά κάθε κίνηση της ΑΜΣΣ.
5. Ο ασθενής τότε ξεκουράζονταν για 30 λεπτά.
6. Επαναλαμβάνονταν τα σημεία 1, 2 και 3.
7. Ο θεραπευτής Α στη συνέχεια χρησιμοποιώντας το ψηφιακό γωνιόμετρο μετρούσε μία φορά κάθε κίνηση της ΑΜΣΣ.
8. Επαναλαμβάνονταν κατά σειρά τα σημεία 5, 1, 2 και 3.
9. Ο φυσικοθεραπευτής Β εκτελούσε μέτρηση, χρησιμοποιώντας το ψηφιακό γωνιόμετρο μετρούσε όλες τις κινήσεις της ΑΜΣΣ.
10. Η διαδικασία επαναλαμβάνονταν τρεις φορές.
Μετά το τέλος των μετρήσεων, τα δεδομένα περιείχαν τρεις μετρήσεις από
τον θεραπευτή Α, με το κλασσικό γωνιόμετρο για κάθε κίνηση της ΑΜΣΣ
(κάμψη, έκταση, πλάγια κάμψη αριστερά, πλάγια κάμψη δεξιά, στροφή αριστερά και στροφή του κεφαλιού δεξιά). Περιείχαν επίσης τρεις μετρήσεις από
τον θεραπευτή Α, με το ψηφιακό γωνιόμετρο για κάθε κίνηση και τρεις μετρήσεις από τον θεραπευτή Β, με το ψηφιακό γωνιόμετρο για κάθε κίνηση.
Στη συνέχεια, υπολογίστηκε ο μέσος όρος των τριών μετρήσεων για κάθε
κίνηση της ΑΜΣΣ από τους δύο παρατηρητές, ώστε να παραμείνει μια μέτρηση για κάθε κίνηση.
Η μελέτη αυτή έχει ελεγχτεί και εγκριθεί από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου. Όλοι οι ασθενείς έχουν ενημερωθεί τόσο προφορικά, όσο και
γραπτώς για τη μελέτη.
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Εικόνα 10. Γωνιομέτρηση με συσκευή HALLO (Αριστερά) και με κλασσικό γωνιόμετρο (δεξιά).

Αξιοπιστία του αλγομέτρου στην αντικειμενική μέτρηση της ευαισθησίας στη συμπίεση των σημείων πυροδότησης του άνω τραπεζοειδούς μυός
Ο σκοπός της αναφερόμενης μελέτης ήταν η αξιολόγηση αξιοπιστίας της
συσκευής Wagner στη μέτρηση του κατωφλιού ενεργοποίησης πόνου, στα
σημεία πυροδότησης πόνου του άνω τραπεζοειδούς μυός.
Η αξιοπιστία της συσκευής αυτής πργματοποιήθηκε με επαναλαπητπικές
μετρήσεις με παρόμοια μεθοδολογία που χρησιμοποίησαν προηγούμενοι
συγγραφείς, (Chung, Um & Kim, 1992; Kinser, Sands & Stone, 2009; G. Park,
et al., 2011).
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Ερευνητικό Κέντρο Μυοσκελετικών και
Αθλητικών Κακώσεων Κύπρου (CYMUSTREC) και το εργαστήριο Ν25, στο
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ Αυγούστου – Δεκεμβρίου 2019.
Δείγμα
Το δείγμα αποτελούνταν από 48 άτομα, τα οποία επιστρατεύθηκαν μετά
από δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (εθελοντική δειγματοληψία).
Οι συμμετέχοντες που για να πάρουν μέρος στη μελέτη αξιολογήθηκαν από
ανεξάρτητο φυσικοθεραπευτή, έπρεπε να ικανοποιούν τουλάχιστον τρία κρι[151]

τήρια, τα οποία είναι σταθερά χαρακτηρισμού των σημείων πυροδότησης πόνου, όπως προσδιορίζονται από την παγκόσμια αρθρογραφία. Συνολικά τα
σημεία πυροδότησης ήταν:
1. Τοπικός ή αναφερόμενος πόνος στο σημείο πυροδότησης πόνου του
άνω τραπεζοειδούς μυός, με πόνο τουλάχιστον 2/10, στην οπτική κλίμακα του πόνου.
2. Ερεθισμός του σημείου αναπήδησης.
3. Πιθανή ύπαρξη αδυναμίας στον επηρεασμένο μυ.
4. Εμφάνιση αυτόνομων συμπτωμάτων.
5. Το σημείο πυροδότησης πόνου να είναι ενεργό, δηλαδή να παρουσιάζει συμπτώματα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, (Gemmell, Miller &
Nordstrom, 2008; Travell & Simons, 1999).
Οι ασθενείς αποκλείστηκαν σε περίπτωση που:
1. Είχαν διαγνωστεί ότι πάσχουν από ινομυαλγία, ή συστημικές παθήσεις,
2. Είχαν μόσχευμα απινιδωτή.
3. Είχαν διαγνωστεί με οποιασδήποτε μορφής αυχενικής πάθησης (δισκοπάθεια, αυχενική ριζοπάθεια, μυελοπάθεια).
4. Είχαν διαγνωστεί με γνωστική δυσκαμψία (Gur, et al., 2013).
Στην αναφερόμενη μελέτη χρησιμοποιήθηκε η συσκευή «Wagner FDIX».

Το αλγόμετρο

Η συσκευή αυτή είναι φορητή και στη μια άκρη έχει ένα άκρο που καλύπτεται από λαστιχένια βάση, που είναι περίπου ένα τετραγωνικό εκατοστό. Είναι
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εύκολη στη χρήση και τοποθετείται ακριβώς κάθετα στο σημείο πυροδότησης
πόνου. Από τη βαθμονόμηση που έγινε στη συσκευή κατά την κατασκευή,
προκύπτει ότι έχει ευστοχία ± 0.2 % του μέγιστου φορτίου που μπορεί να
προκαλέσει, δηλαδή 25 κιλά. Για τη βαθμονόμηση δίδεται πιστοποιητικό από
την εταιρεία. Η συσκευή διαθέτει φωτεινή οθόνη, στην οποία αναγράφεται το
φορτίο που ασκεί ο φυσικοθεραπευτής μέσω της πίεσης, καθώς και οι ρυθμίσεις της.
Συλλογή δεδομένων
Λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενες μελέτες, (Chung, Um & Kim, 1992;
Park, et al., 2011; Reeves, Jaeger & Graff-Radford, 1986), η διαδικασία είχε
ως εξής:
1. Ο ασθενής τοποθετούνταν σε άνετη καθιστή θέση.
2. Ο αξιολογητής ψηλαφούσε τον άνω τραπεζοειδή μυ, για να εντοπίσει
το σημείο πυροδότησης πόνου, σύμφωνα με τη διαδικασία ανεύρεσης
που προτείνουν προηγούμενες μελέτες (Barbero, et al., 2012).
3. Στη συνέχεια ο αξιολογητής τοποθετούσε κάθετα τη συσκευή στο σημείο πυροδότησης πόνου.
4. Η συσκευή ήταν ρυθμισμένη, ώστε σε κάθε μέτρηση, να αποθηκεύει τη
μέγιστη τιμή.
5. Η οθόνη της συσκευής ήταν τοποθετημένη από την αντίθετη πλευρά
του αξιολογητή, ώστε να μην βλέπει την τιμή που καταγράφονταν από
ένα δεύτερο άτομο.
6. Ο αξιολογητής εκτελούσε τρεις μετρήσεις, οι οποίες καταγράφονταν για
να προσδιοριστεί ο μέσος όρος τους.
7. Ο ασθενής περίμενε για δύο ώρες, για να να ηρεμήσει η περιοχή και να
ακολουθήσει η δεύτερη μέτρηση.
8. Ο ασθενής επανέρχονταν στη θέση που αναφέρεται στο σημείο 1.
9. Ο αξιολογητής εκτελούσε τρεις μετρήσεις, τηρώντας το σημείο 4 και 5.
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Διερεύνηση της αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου Northwick Park
Neck Pain και η επικύρωση σωστής μετάφρασης και διαπολιτισμικής
προσαρμογής του στην ελληνική γλώσσα
Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να μεταφραστεί το ερωτηματολόγιο
Northwick Park Neck Pain, να προσαρμοστεί πολιτισμικά στην ελληνική
γλώσσα και να αξιολογηθεί η αξιοπιστία του.
Το ερωτηματολόγιο αυτό δημιουργήθηκε, για να διερευνήσει το επίπεδο της
δυσλειτουργίας, που οφείλεται στον αυχενικό πόνο και για να δώσει πληροφορίες σχετικά με το πώς ο πόνος επηρεάζει τον ασθενή στις καθημερινές του
δραστηριότητες (Chiu, Lam & Hedley, 2001). Ένας άλλος λόγος σχεδιασμού
του ερωτηματολογίου αυτού, ήταν να ξεπεραστούν προβλήματα που προέκυψαν κατά τη δημιουργία προηγούμενων ερωτηματολογίων της οσφυϊκής
μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Μέχρι σήμερα, το ερωτηματολόγιο έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες, (Chiu, Lam & Hedley, 2001; González, et al.,
2001; Hoving, et al., 2003; Kose, et al., 2007; Leak & Frank, 1994; K. Lee, et
al., 2010; Wlodyka-Demaille, et al., 2002; Yeung, Chiu & Leung, 2004).
Το ερωτηματολόγιο
Το ερωτηματολόγιο αυτό, περιλαμβάνει 10 ενότητες. Κάθε ενότητα αποτελείται από πέντε δηλώσεις, οι οποίες είναι διαβαθμισμένες με τρόπο, ώστε να
φαίνεται η ένταση του προβλήματος. Για παράδειγμα, η πρώτη ενότητα αφορά την ένταση του πόνου και διαβαθμίζεται σε πέντε επίπεδα:
Α. Αυτή τη στιγμή δεν αισθάνομαι πόνο.
Β. Αυτή τη στιγμή ο πόνος μου σε όλα είναι ήπιος.
Γ. Αυτή τη στιγμή ο πόνος μου σε όλα είναι μέτριος.
Δ. Αυτή τη στιγμή ο πόνος μου σε όλα είναι αρκετά σοβαρός.
Ε. Αυτή τη στιγμή ο πόνος μου σε όλα είναι πολύ έντονος.
Η δεύτερη ενότητα αφορά στη σχέση του πόνου με την ποιότητα του ύπνου. Η τρίτη ενότητα σχετίζεται με την ύπαρξη μουδιάσματος ή βελονιάσματος στα άνω άκρα το βράδυ. Η τέταρτη ενότητα αφορά τη διάρκεια συμπτωμάτων στον αυχένα και τα άνω άκρα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η πέμπτη
ενότητα, αφορά στην ικανότητα άρσης αντικειμένων και συσχετίζει το σχετικό
βάρος τους και την ύπαρξη πόνου, κατά τη δραστηριότητα. Η έκτη ενότητα
περιλαμβάνει πληροφορίες για την ικανότητα παρακολούθησης τηλεόρασης
και διαβάσματος, σε σχέση με τον πόνο. Η έβδομη ενότητα αφορά τις συνή[154]

θεις εργασίες του εξεταζόμενου, σε σχέση με τον πόνο και το κατά πόσο επιτρέπει ή αποτρέπει την διεκπεραίωσή τους. Η όγδοη ενότητα, αφορά το κοινωνικό υπόβαθρο και την ικανότητα του ατόμου να κοινωνικοποιείται επαρκώς, ένεκα της παρουσίας πόνου. Η ένατη ενότητα σχετίζεται με την ικανότητα του ατόμου να οδηγεί, χωρίς προβλήματα. Η τελευταία ενότητα αφορά την
επαναξιολόγηση των υπολοίπων ενοτήτων, οπότε και χρησιμοποιείται μετά
την πρώτη αξιολόγηση και περιλαμβάνει δηλώσεις, όπως «αρκετά καλύτερα ή
ελαφρώς καλύτερα».
Η μελέτη έλαβε χώρα στο Ερευνητικό Κέντρο Μυοσκελετικών και Αθλητικών Κακώσεων Κύπρου (CYMUSTREC) στο εργαστήριο Ν25, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου μεταξύ Αυγούστου – Δεκεμβρίου 2019.
Δείγμα
Το δείγμα αποτελούνταν από 48 άτομα, τα οποία επιστρατεύθηκαν μετά
από δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (εθελοντική δειγματοληψία).
Οι συμμετέχοντες που για να πάρουν μέρος στη μελέτη αξιολογήθηκαν από
ανεξάρτητο φυσικοθεραπευτή, έπρεπε να ικανοποιούν τουλάχιστον τρία κριτήρια, τα οποία είναι σταθερά χαρακτηρισμού των σημείων πυροδότησης πόνου, όπως προσδιορίζονται από την παγκόσμια αρθρογραφία. Συνολικά τα
σημεία πυροδότησης ήταν:
1. Τοπικός η αναφερόμενος πόνος στο σημείο πυροδότησης πόνου του
άνω τραπεζοειδή μυός, με πόνο τουλάχιστον 2/10 στην κλίμακα.
2. Ερεθισμός του σημείου αναπήδησης.
3. Πιθανή ύπαρξη αδυναμίας στον επηρεασμένο μυ.
4. Εμφάνιση αυτόνομων συμπτωμάτων.
5. Το σημείο πυροδότησης πόνου να είναι ενεργό, δηλαδή να παρουσιάζει συμπτώματα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, (Gemmell, Miller &
Nordstrom, 2008; Travell & Simons, 1999).
Οι ασθενείς αποκλείστηκαν σε περίπτωση που:
1. Είχαν διαγνωστεί με ινομυαλγία ή συστημικές παθήσεις
2. Είχαν μόσχευμα απινιδωτή.
3. Είχαν διαγνωστεί με οποιασδήποτε μορφής αυχενικής πάθησης (δισκοπάθεια, αυχενική ριζοπάθεια, μυελοπάθεια),
4. Είχαν διαγνωστεί με γνωστική δυσκαμψία (Gur et al., 2013).
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Μετάφραση του πρωτότυπου ερωτηματολογίου
Δύο διαφορετικοί και ανεξάρτητοι μεταφραστές των οποίων η μητρική
γλώσσα ήταν η Ελληνική, πραγματοποίησαν δύο μεταφράσεις από την Αγγλική στην Eλληνική γλώσσα. Με τον τρόπο ανιχνεύτηκαν τυχόν λάθη από την
ερμηνεία κάποιων όρων με διφορούμενες έννοιες στο πρωτότυπο ερωτηματολόγιο.
Ένας από τους μεταφραστές ως ειδικός στην οργάνωση-διαχείριση του αθλητισμού, γνώριζε το σκοπό της διαδικασίας αυτής και τις διοικητικές ικανότητες που περιλαμβάνονταν στο ερωτηματολόγιο. Με τον τρόπο αυτό οι ερωτήσεις αποδόθηκαν καλύτερα μεταξύ των δύο εκδόσεων του ερωτηματολογίου και έτσι οι ερωτώμενοι θα τις κατανοούσαν καλύτερα (Neuman, 2003).
Ο δεύτερος μεταφραστής δεν γνώριζε το στόχο της μετάφρασης και αυτό
ήταν πολύ χρήσιμο στην απόδοση κάποιων εννοιών του πρωτότυπου ερωτηματολογίου. Στη συνέχεια οι δυο μεταφράσεις συγκρίθηκαν για πιθανή διαφοροποίηση στην απόδοση των όρων. Τα δυο ερωτηματολόγια μεταφράστηκαν
πάλι από την Ελληνική γλώσσα στην Αγγλική ανώνυμα και ανεξάρτητα, από
δύο άτομα που η μητρική τους γλώσσα ήταν η Αγγλική (Berg & Latin, 2003;
Creswell, 2003(Dorcas, et al., 2000). Το μεταφρασμένο ερωτηματολόγιο στην
Αγγλική γλώσσα συγκρίθηκε με το πρωτότυπο ερωτηματολόγιο Northwick
Park Neck Pain και ελέγχθηκε για την πιστότητα της απόδοσης των όρων. Η
Ελληνική μετάφραση μελετήθηκε από δύο φυσικοθεραπευτές για να αξιολογηθεί η ακρίβειά του για τη χρήση μεταξύ των συναδέλφων τους. ΟΙ φυσικοθεραπευτές έκαναν σύγκριση του μεταφρασμένου στα Ελληνικά ερωτηματολογίου με το πρωτότυπο για να ανιχνεύσουν πιθανά λάθη στην ερμηνεία των
όρων που ήταν σχετικοί με τη δυσλειτουργία της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης.
Ακολούθως, έγινε πιλοτική μελέτη της προτελευταίας έκδοσης του ερωτηματολογίου, το οποίο διερευνήθηκε από 12 άτομα με ενεργό σημείο πυροδότησης πόνου του άνω τραπεζοειδούς μυός και αναφερόμενο πόνο στον αυχένα. Οι ασθενείς αυτοί, ήταν όλοι Ελληνόφωνοι. Αφού όλοι συμπλήρωσαν το
ερωτηματολόγιο, τους ζητήθηκε να σχολιάσουν οτιδήποτε αφορά τις ενότητες
και τυχούσες δυσκολίες που αντιμετώπισαν. Όλες οι ενότητες ήταν καλώς
γραμμένες και κατανοητές. Για τον λόγο αυτό, δεν έγινε περαιτέρω αλλαγή
στο ερωτηματολόγιο.
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Οι συμμετέχοντες πριν την προσέλευσή τους στο εργαστήριο συμπλήρωσαν την ελληνική μετάφραση του ερωτηματολογίου, δύο φορές με μεσοδιάστημα μεταξύ τους 24 ωρών.
Η επίδραση της ακτινωτής εξωσωματικής θεραπείας με ακουστικά
κύματα, στα σημεία πυροδότησης πόνου του άνω τραπεζοειδούς
μυός
Μεθοδολογία
Η μελέτη αυτή είναι μονά τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη μελέτη. Οι
ασθενείς δεν είχαν γνώση για την ομάδα θεραπείας στην οποία θα λάμβαναν
μέρος, ενώ παράλληλα ο αξιολογητής των μέτρων έκβασης ήταν επίσης τυφλός στο είδος παρέμβασης που έλαβε ο κάθε ασθενής. Οι παρεμβάσεις εκτελούνταν από τον κύριο ερευνητή.
Η έρευνα αυτή έχει ως στόχο, τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της
ακτινωτής εξωσωματικής θεραπείας με ακουστικά κύματα, στην αντιμετώπιση
των σημείων πυροδότησης πόνου στον άνω τραπεζοειδή μυ.
Για να γίνει αυτό εφικτό, άτομα από διάφορες ηλικίες μέσης κατηγορίας καλέστηκαν για το δείγμα.
Υλικό
Χώρος
Η μελέτη έλαβε χώρα στο Ερευνητικό Κέντρο Μυοσκελετικών και Αθλητικών Κακώσεων Κύπρου (CYMUSTREC) στο εργαστήριο Ν25, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι ασθενείς, με ευκολία μπορούν να μεταβούν στο
εργαστήριο, που βρίσκεται στο δεύτερο όροφο του νέου κτιρίου του Πανεπιστημίου.
Χρόνος
Η έρευνα έλαβε χώρα μεταξύ Νοεμβρίου 2019 – Φεβρουαρίου 2020. Ο συντονιστής διδακτορικών σπουδών Φυσικοθεραπείας, ο συντονιστής του προπτυχιακού προγράμματος Φυσικοθεραπείας και ο πρόεδρος του τμήματος
Επιστημών Υγείας, ήταν ενήμεροι και σύμφωνοι.
Δείγμα ασθενών
Για την εύρεση του δείγματος, έγινε διαδικτυακό κάλεσμα μέσα από τα διαδικτυακά μέσα μαζικής επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, 23 διαδικτυακές ανακοινώσεις από άτομα σε όλη την Κύπρο, καλούσαν όσους παρουσιάζουν πό[157]

νο στην περιοχή του σώματος μεταξύ αυχένα και ώμου, όπως επικοινωνήσουν με τον ερευνητή για περαιτέρω αξιολόγηση.
Το δείγμα για τη συγκεκριμένη μελέτη, έπρεπε να πληροί κάποια κριτήρια
για να συμπεριληφθεί. Η αξιολόγηση των ασθενών έγινε από ανεξάρτητο φυσικοθεραπευτή. Τα κριτήρια αυτά, είναι η σταθερά χαρακτηρισμού των σημείων πυροδότησης πόνου, όπως αυτή ορίστηκε από την παγκόσμια αρθρογραφία και είναι:
1.

τοπικός η αναφερόμενος πόνος στο σημείο πυροδότησης πόνου του
άνω τραπεζοειδή μυός, με πόνο τουλάχιστον 3/10 στην κλίμακα «Visual
Analogue Scale – VAS»,

2.

ερεθισμός του σημείου αναπήδησης,

3.

πιθανή ύπαρξη αδυναμίας στον επηρεασμένο μυ,

4.

εμφάνιση αυτόνομων συμπτωμάτων,

5.

το σημείο πυροδότησης πόνου να είναι ενεργό, δηλαδή να παρουσιάζει
συμπτώματα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, (Gemmell, Miller &
Nordstrom, 2008; Tough, et al., 2007; Travell & Simons, 1999).

1.

Οι ασθενείς θα πρέπει να παρουσιάζουν τρία, από τα πιο πάνω συμπτώματα.

2.

Κριτήρια αποκλεισμού ασθενών:

1.

διαγνωσμένοι με ινομυαλγία,

2.

διαγνωσμένοι με συστημικές παθήσεις,

3.

αν έχουν βηματοδότη,

4.

κάτω των 18,

5.

εάν έχουν διαγνωστεί με οποιασδήποτε μορφής αυχενικής πάθησης (δισκοπάθεια, αυχενική ριζοπάθεια, μυελοπάθεια) ή χειρουργείο στην περιοχή ώμου – αυχένα,

6.

αν έχουν διαγνωστεί με γνωστική δυσκαμψία, (Gur, et al., 2013).

Μέγεθος δείγματος
Για την εύρεση του δείγματος, χρησιμοποιήθηκε ο παρακάτω στατιστικός τύπος, ο οποίος λαμβάνει υπόψη του το σημαντικότερο, εκ των μέτρων, έκβασης. Στην προκειμένη, θα χρησιμοποιηθεί η αλλαγή στον πόνο :
N = {(2 x sd2)/E2}x k
Όπου Ν = Αριθμός ασθενών
Sd = Τυπική απόκλιση
[158]

E: η ελάχιστη επιθυμητή αλλαγή στον πόνο, μετά τη τέλος της θεραπείας
Κ = ο αριθμός που προκύπτει από τη στατιστική δύναμη και το επίπεδο σημαντικότητας της μελέτης
Λαμβάνοντας υπόψη την αρθρογραφία που ορίζει ως επαρκή αλλαγή στον
πόνο τη μεταβολή 2 μονάδων στην κλίμακα και τις μελέτες που αναφέρουν ως
τυπική απόκλιση γύρω στις 1,5 μονάδες, (Fang H., Chen & Mu, 2014; Jung
Ho Lee & Han, 2013; Jung Ho Lee, et al., 2012; Salaffi, et al., 2004), τότε η
εξίσωση έχει ως εξής:
N = {(2 x 1,52)/22}x 7,8 = 8,775.
Αυτό συνεπάγεται, ότι ο ελάχιστος αριθμός ατόμων για κάθε ομάδα παρέμβασης, πρέπει να είναι 9 άτομα, για να μπορέσουμε να βρούμε αυτή την ελάχιστη μεταβολή στον πόνο.
Οι ασθενείς που εκδήλωναν ενδιαφέρον τηλεφωνικώς, ενημερώνονταν για
τα βασικά πλαίσια της έρευνας, ώστε να αποδεχτούν προκαταρκτικά τη συμμετοχή τους. Οι τηλεφωνικές πληροφορίες, αφορούσαν κυρίως μια αδρή επιβεβαίωση της ύπαρξης πόνου στην περιοχή, της διάρκειας της παρέμβασης,
της διάρκειας κάθε συνεδρίας, την διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχουν παρενέργειες και ότι δεν υπόκεινται σε οποιανδήποτε χρέωση για τη συμμετοχή.
Κατά την προσέλευσή τους οι ασθενείς, μεμονωμένα κάθε φορά, ενημερώνονται για τη διαδικασία της έρευνας και υπέγραφαν έντυπο συγκατάθεσης.
Κάθε έντυπο συγκατάθεσης, περιελάβανε πληροφορίες σχετικά με τον
σκοπό της μελέτης, το Ίδρυμα στο οποίο έγινε η έρευνα, την ενδυμασία τους
κατά τις επισκέψεις, τη διάρκεια των επισκέψεων, την ανατομική της περιοχής,
ποια δεδομένα θα καταγραφούν και η εχεμύθεια που θα διατηρηθεί, με βάση
τις οδηγίες της Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων.
Τυχαιοποίηση
Η έρευνα έχει τρεις ομάδες παρέμβασης. Για την κατανομή τους στις ομάδες παρέμβασης, οι ασθενείς καλούνταν όπως παρευρεθούν στο χώρο, ένας
προς έναν. Κάθε ασθενής που λαμβάνει μέρος στην έρευνα, λαμβάνει ένα
κωδικό αριθμό, του οποίου τα υπόλοιπα στοιχεία γνωρίζει μόνον ο βασικός
ερευνητής. Οι τρεις ομάδες κωδικοποιήθηκαν ως εξής: 1000 η πρώτη ομάδα
(για παράδειγμα ο πρώτος ασθενής θα είναι ο 1001) και αφορά στη μια ομάδα
παρέμβασης με ακουστικά κύματα, 2000 η δεύτερη ομάδα και αφορά στη δεύ[159]

τερη ομάδα παρέμβασης με ακουστικά κύματα και 3000 η τρίτη ομάδα, που
αφορά στην ομάδα ελέγχου.
Εργαλεία
Παρεμβάσεις:
Ομάδα 1000:
Οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν στην πρώτη ομάδα ΕΘΑΚ, έχουν εξαχθεί από την αφηγηματική ανασκόπηση, σε προηγούμενο κεφάλαιο.
Θεραπεία με εξωσωματικά κρουστικά κύματα – Παράμετροι

Εικόνα 11. Θεραπεία ΕΘΑΚ

1. συσκευή Zimmer enPlus v 2.0 – ακτινωτή θεραπεία,
2. 60 mj (Manafnezhad, et al., 2019),
3. 1000 παλμοί (10 Hz), (Taheri, Vahdatpour & Andalib, 2016),
4. χωρίς αναισθησία,
5. χρήση συζευκτικού λαδιού,
6. σταθερή κεφαλή.
Ομάδα 2000
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Οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν στη δεύτερη ομάδα ΕΘΑΚ, έχουν εξαχθεί από τη μελέτη πεποιθήσεων που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 4.
Θεραπεία με εξωσωματικά κρουστικά κύματα – Παράμετροι:
1.

συσκευή Zimmer enPlus v 2.0 – ακτινωτή θεραπεία,

2.

60 mj,

3.

2000 παλμοί (10 Hz),

4.

χωρίς αναισθησία,

5.

χρήση συζευκτικού λαδιού,

6.

σταθερή κεφαλή.
Ομάδα 3000
Κλασσική Φυσικοθεραπεία

Η αρθρογραφία προτείνει αρκετές παρεμβάσεις στα πλαίσια της κλασσικής
φυσικοθεραπείας. Στα σημεία πυροδότησης πόνου, χρειάζεται να βελτιωθεί η
αιματική ροή στον υπό στόχο ιστό και να βελτιωθεί το σημείο πυροδότησης
πόνου. Επιλέγηκαν οι ακόλουθες θεραπείες:
1.

θερμό επίθεμα, 10 λεπτά,

2.

θεραπευτικός υπέρηχος, συνεχής, 1,2 W/cm2, 5 λεπτά.

1.

Οι δύο αυτές παρεμβάσεις έχουν επιλεγεί, καθώς προτείνονται ήδη από
μια μελέτη που συνέκρινε δύο παρεμβάσεις στα σημεία πυροδότησης
πόνου του άνω τραπεζοειδή μυός, (Rayegani, et al., 2014). Στην ίδια μελέτη, χρησιμοποιήθηκε επιπλέον συσκευή ΤΕΝΣ, η οποία δεν χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη αυτή, καθώς όπως έχει αναφερθεί στο κεφάλαιο
της συστηματικής ανασκόπησης, δεν προσφέρει στην αποτελεσματικότητα, ακόμα και ως συνδυασμένη θεραπεία, συγκριτικά με την ΕΘΑΚ,
(Jeon, et al., 2012).

2.

Μάλαξη 10 λεπτά

3.

Η επιλογή της μάλαξης, προκύπτει από το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιήθηκε από καμία μελέτη στο κεφάλαιο της συστηματικής ανασκόπησης,
ενώ παράλληλα αναφέρεται, ότι η προσθήκη της σε πρόγραμμα άσκησης για σημεία πυροδότησης πόνου σε μυς του αυχένα, είχε θετική αποτελεσματικότητα, (Gam, et al., 1998; Rickards, 2006).
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Εικόνα 12. Θερμό επίθεμα, μάλαξη, θεραπευτικός υπέρηχος

Μέτρα Έκβασης
Κλίμακα VAS
Η κλίμακα αυτή είναι η συνηθέστερη κλίμακα αξιολόγησης της υποκειμενικής αντίληψης του ασθενή, για την ένταση του πόνου στην υπό εξέταση περιοχή. Όπως αναφέρεται από τον Price και τους συνεργάτες του, η κλίμακα αυτη, είναι μια έγκυρη κλίμακα και μπορεί να αξιολογήσει τον πόνο, (Price, et al.,
1983). Η κλίμακα αυτή περιλαμβάνει εύρος τιμών από 0 εώς 10, που το 0 αναφέρεται στο «καθόλου πόνος» και το 10 στο «μέγιστος πόνος». Οι ασθενείς
καλούνται να υποδείξουν σε ένα χαρτί, το νούμερο που τους αντιπροσωπεύει
καλύτερα. Παράλληλα, δίπλα από την κλίμακα VAS, υπάρχει αντιστοίχιση σε
εικόνες προσώπων, που να αντιπροσωπεύουν το εύρος τιμών.
Ευαισθησία στη συμπίεση
Η ευαισθησία στη συμπίεση θα αξιολογηθεί με τη συσκευή Wagner.
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Εικόνα 13, Μέτρηση ευαισθησίας στη συμπίεση με αλγόμετρο Wagner.

Η συσκευή αυτή είναι μια φορητή συσκευή, που στη μια άκρη έχει ένα άκρο
και καλύπτεται από λαστιχένια βάση, περίπου 1 cm2. Είναι εύκολη στη χρήση
και τοποθετείται ακριβώς κάθετα στο σημείο πυροδότησης πόνου. Από τη
βαθμονόμηση που έγινε στη συσκευή κατά την κατασκευή, προκύπτει ότι έχει
ευστοχία ± 0.2% του μάξιμουμ φορτίου που μπορεί να προκαλέσει, δηλαδή 25
Kg. Για τη βαθμονόμηση, δίδεται πιστοποιητικό από την εταιρεία. Η συσκευή
διαθέτει φωτεινή οθόνη στην οποία αναγράφεται το φορτίο που επιβάλλει ο
θεραπευτής δια της πίεσης, καθώς και οι ρυθμίσεις. Για την αξιοπιστία της
συσκευής, έγινε μελέτη επαναχορήγησης, η οποία περιγράφεται στο κεφάλαιο
αξιοπιστίας του αλγομέτρου.

Ψηφιακό γωνιόμετρο Halo
Στη μελέτη αυτή θα χρησιμοποιηθεί η συσκευή «Halo Goniometer».
Η συσκευή αυτή είναι μια φορητή συσκευή, που έχει ψηφιακή οθόνη καταγραφής των μοιρών μέτρησης. Είναι μικρή σε διαστάσεις (88mm x 88mm x
17mm) και μπορεί να κρατηθεί σταθερά στην παλάμη. Για τη μέτρηση, η συσκευή κάθε φορά μηδενίζει και θεωρεί ως μηδενική θέση, τη θέση που ανά[163]

βουν οι οδηγοί Λέιζερ τύπου 1 που διαθέτει. Για την αξιοπιστία της συσκευής,
έγινε μελέτη αξιοπιστίας, η οποία περιγράφεται στο κεφάλαιο της αξιοπιστίας
του γωνιομέτρου Halo.

Εικόνα 14. Γωνιομέτρηση με συσκευή HALO

Northwick Park Neck Pain
Το ερωτηματολόγιο Northwick Park Neck Pain, (Leak & Frank, 1994) είναι
ένα ερωτηματολόγιο που περιλαμβάνει 10 ενότητες. Οι ενότητες αυτές αφορούν στην ένταση του πόνου, την ύπαρξη νευρολογικών συμπτωμάτων, την
ποιότητα ύπνου, τη διάρκεια των συμπτωμάτων στον αυχένα και στα άκρα,
την ικανότητα άρσης αντικειμένων, την ικανότητα παρακολούθησης τηλεόρασης και διαβάσματος, την ικανότητα εκτέλεσης καθημερινών, την ικανότητα
κοινωνικοποίησης και την ικανότητα οδήγησης. Η τελευταία ενότητα αφορά
στην επαναξιολόγηση των υπολοίπων ενοτήτων. Για την αξιοπιστία του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική διαπολιτισμικής
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στάθμισης στα ελληνικά, που περιγράφεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο της κύριας μελέτης.
Οι μετρήσεις της έκβασης έγιναν από ανεξάρτητο φυσικοθεραπευτή, που
δεν γνώριζε σε ποια ομάδα παρέμβασης ήταν ο κάθε ασθενής.

Συσκευή ΕΘΑΚ
Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε η συσκευή Zimmer enPlus Veriosn
2.0. Η μέγιστη πυκνότητα ενέργειας της συσκευής είναι 0.25 mJ / mm² (12.5
MPa). Το επίπεδο ενέργειας στην επιφάνεια της κεφαλής, αρχίζει από 60 mJ,
και αυξάνεται ανά 10 mJ μέχρι τα 185 mJ. Για τη μελέτη αυτή, χρησιμοποιήθηκε η κεφαλή εφαρμογής, με επιφάνεια 15 mm.

Εικόνα 15. Zimmer enPlus Version 2.0.

Μέθοδος Συλλογής Δεδομένων
Οι ασθενείς μετά την τηλεφωνική επικοινωνία, καλούνταν μεμονωμένα σε
ραντεβού στο εργαστήριο του Πανεπιστημίου. Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, είχαν ως εξής:
Για τους ασθενείς που αποτέλεσαν δείγμα στην αξιοπιστία του γωνιομέτρου, προσήλθαν πρώτοι και ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες που περιγράφονται στο προηγούμενο αντίστοιχο κεφάλαιο, πριν τη θεραπεία και ακολούθως
εντάχθηκαν σε κάποια από τις ομάδες παρέμβασης.
Κατά την προσέλευση:
1. Οι ασθενείς ενημερώνονταν εκτενώς, για την έρευνα και υπέγραφαν το έντυπο συγκατάθεσης.
2. Οι ασθενείς κωδικοποιούνταν με βάση τη σειρά προσέλευσής τους (ομάδα
1000, 2000 ή 3000).
3. Ακολούθως, γίνονταν οι μετρήσεις της κλίμακας πόνου, του γωνιόμετρου,
του ερωτηματολογίου Northwick Park Neck Pain και του αλγόμετρου, από
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ανεξάρτητο φυσικοθεραπευτή, εγγεγραμμένο στο μητρώο του Παγκύπριου
Συλλόγου Φυσικοθεραπείας.
4. Τα δεδομένα αυτά καταγράφονταν σε φύλλο, για ανάλυση σε μεταγενέστερο στάδιο.
5. Ο θεραπευτής ψηλαφεί και σημειώνει το σημείο πυροδότησης πόνου με
μαρκαδόρο (Χ), για να γίνει η εφαρμογή σωστά.
6. Οι ασθενείς λάμβαναν την τυχαία θεραπεία που τους δινόταν, μετά την τυχαιοποίηση.
Κατά την 2η και 3η προσέλευση:
1. Οι ασθενείς λάμβαναν τη θεραπεία που τους δινόταν, μετά την τυχαιοποίηση
2. Γίνονταν οι μετρήσεις των μέτρων έκβασης, από τον ανεξάρτητο φυσικοθεραπευτή
1. Οι παρεμβάσεις είχαν μια εβδομάδα μεσοδιάστημα μεταξύ τους. Αυτό καθορίζεται από την αφηγηματική ανασκόπηση σε προηγούμενο κεφάλαιο και
ενισχύεται από το κεφάλαιο των πεποιθήσεων των Κυπρίων, για την ΕΘΑΚ.
Κατά την επαναξιολόγηση
Ένα μήνα μετά την τελευταία θεραπεία, οι ασθενείς αφού ήταν ενημερωμένοι, καλούνταν για επαναξιολόγηση, μόνο καταγράφοντας τα μέτρα έκβασης
Η επιλογή του ενός μήνα, για την επαναξιολόγηση, βασίστηκε στο γεγονός
ότι στο κεφάλαιο των πεποιθήσεων των Κυπρίων, αναφέρεται ότι οι περισσότεροι φυσικοθεραπευτές βλέπουν τη συντήρηση του αποτελέσματος, να είναι
κάπου μεταξύ 8 ημερών και 2 μηνών. Οπότε, έχει επιλεγεί ο μέσος χρόνος για
να φανεί αν η ΕΘΑΚ ή η κλασσική φυσικοθεραπεία, μπορεί να συντηρήσει την
αποτελεσματικότητά της, για τουλάχιστον 1 μήνα. Επιπλέον, οι περισσότερες
μελέτες της ΕΘΑΚ στο κεφάλαιο της συστηματικής ανασκόπησης αξιολογούν
στην αρχή, μετά από κάποιες από τις θεραπείες και στο τέλος της θεραπείας,
(Jeon, et al., 2012; Ji, Kim & Han, 2012; Jung Ho Lee & Han, 2013; Jung Ho
Lee, et al., 2012). Ακόμα, μια μελέτη εξετάζει έναν μήνα, μετά το τέλος της θεραπείας, (Taheri, Vahdatpour & Andalib, 2016).
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Για λόγους διατήρησης της τυφλότητας των ασθενών, οι ασθενείς δεν ξεκινούν τη θεραπεία τους την ίδια ημέρα, αλλά σε διαφορετικές, οπότε και κάθε
ασθενής θα λαμβάνει τη θεραπεία του μεμονωμένα.
Στατιστικά τεστ και εργαλεία
Περιγραφική στατιστική
Τα δημογραφικά στοιχεία και χαρακτηριστικά ενός δείγματος, δίνονται σχεδόν πάντα με χρήση απλής περιγραφικής στατιστικής, δηλαδή με πίνακες όπου αναφέρονται ποσοστά και συχνότητες (κυρίως εάν οι μεταβλητές είναι
κατηγορικές ή διατακτικές) ή με πίνακες, όπου αναφέρονται μέσοι όροι, τυπική
απόκλιση, επικρατούσα, μέγιστη και ελάχιστη τιμή (κυρίως όταν οι μεταβλητές
είναι συνεχείς). Στην παρούσα έρευνα, έχουν χρησιμοποιηθεί και τα δύο είδη
πινάκων, αφού υπήρχαν και μεταβλητές κατηγορικές, διατακτικές και μεταβλητές σε αναλογική κλίμακα.
Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν σχεδιαγράμματα, κυρίως γραφήματα ράβδων
στοίβας (stack bar chart), για παρουσίαση της κατανομής των απαντήσεων σε
διατακτiκές μεταβλητές, όπως οι ερωτήσεις στο ερωτηματολόγιο Northwick
Neck Pain.
Έλεγχος διακύμανσης διασπορών επαναληπτικών μετρήσεων (Repeated
Measures ANOVA)
Για τον έλεγχο στατιστικής σημαντικότητας της διαφοράς στις ομάδες θεραπείας στο χρόνο, χρησιμοποιήθηκε αρχικά, ανάλυση διακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων (repeated measures ANOVA test) για όλες σχεδόν
τις μεταβλητές στην έρευνα, αφού σχεδόν όλες είχαν καταγραφεί σε 4 διαφορετικές στιγμές στο χρόνο. Για παράδειγμα, η μεταβλητή ένδειξη του αλγόμετρου, αίσθημα πόνου, οι μετρήσεις κινήσεων του αυχένα. Η προϋπόθεση όμως, για κανονική κατανομή των σταθμισμένων υπολοίπων (normality of
standardized residuals) παραβιαζόταν σε όλες τις μεταβλητές, για κάθε ομάδα
θεραπείας.
Shapiro-Wilk Test
Το Shapiro-Wilk κριτήριο, συνηθίζεται για τον έλεγχο κανονικότητας μεταβλητής. Στην παρούσα έρευνα, χρησιμοποιήθηκε για έλεγχο κατανομής των μεταβλητών που χρειαζόταν να συσχετιστούν (για καθορισμό αξιοπιστίας και
εγκυρότητας στο αλγόμετρο HALO για παράδειγμα), όπως και για έλεγχο κα-
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νονικής κατανομής, για τα σταθμισμένα υπόλοιπα των μεταβλητών, που θα
εξετάζονταν με repeated measures ANOVA.
Friedman Test
Ο έλεγχος Friedman εφαρμόζεται όταν ένα άτομο ή περιοχή, ελέγχεται
τρεις ή περισσότερες φορές. Αυτός ο έλεγχος είναι ο μη-παραμετρικός, ανάλογος που χρησιμοποιήθηκε αντί του repeated measures ANOVA. Δεν κάνει
παραδοχές για τα δεδομένα. Η μηδενική υπόθεση είναι ότι οι παρατηρήσεις
μέσα στην ίδια ομάδα, έχουν την ίδια διάμεσο. Εάν απορριφθεί η μηδενική
υπόθεση, αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον δύο ομάδες έχουν διαφορετικές διάμεσους (παρόλο που δε δείχνει ποιες). Ο έλεγχος Friedman επιλέγηκε, αφού
τα σταθμισμένα υπόλοιπα των μεταβλητών υπό εξέταση στον παραμετρικό
έλεγχο, δεν ακολουθούσαν κανονική κατανομή. Χρησιμοποιήθηκε για να βρεθεί, κατά πόσο οι μεταβλητές που είχαν μετρηθεί σε 4 διαφορετικές χρονικές
στιγμές (ένδειξη αλγομέτρου, αίσθημα πόνου, μετρήσεις κίνησης αυχένα, ερωτηματολόγιο Northwick Neck Pain για την λειτουργικότητα των ατόμων) είχαν στατιστικά σημαντική διαφορά στις τιμές τους (στη διάμεσο) ή όχι. Με αυτό τον τρόπο, ο στόχος ήταν να γίνει σύγκριση μεταξύ των ομάδων θεραπείας, βασιζόμενοι στις διαφορές των πασχόντων στις μεταβλητές, ανά χρονική
στιγμή.
Wilcoxon Signed Ranked Test
Στην περίπτωση όπου χρειαζόταν να εξετάσουμε κατά πόσο υπήρχαν διαφορές μεταξύ των μετρήσεων μιας μεταβλητής σε δύο διαφορετικές χρονικές
στιγμές, χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος προσημασμένης διάταξης του Wilcoxon
(Wilcoxon signed-ranked test), (Γαλάνης, 2008). Αυτός ο έλεγχος είναι ο μηπαραμετρικός, ανάλογος του paired t-test. Χρησιμοποιήθηκε μετά την εφαρμογή του Friedman test, για να βρεθεί σε ποια ζεύγη μεταβλητών – βασικά σε
ποιες χρονικές στιγμές-ακριβώς, εμφανίζονταν διαφορές.
Ηθικά ζητήματα
Η μελέτη έχει ελεγχθεί και εγκριθεί από τη Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου, για όλες τις μελέτες που έγιναν. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν και
συμπλήρωσαν έντυπο συγκατάθεσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πεποιθήσεις Κύπριων φυσικοθεραπευτών, για τη χρήση της εξωσωματικής θεραπείας με ακουστικά κύματα

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Φυσικοθεραπευτών
Για τη διερεύνηση της θεραπείας με χρήση συσκευής ΕΘΑΚ, δόθηκε ένα
ερωτηματολόγιο σε 63 φυσικοθεραπευτές Παγκύπρια. Οι 45 ήταν άντρες
(71,4%) και οι 18 γυναίκες (28,6%). Οι 60 από τους 63 (95,2%) ήταν ιδιωτικοί
υπάλληλοι και μόνο 3 ήταν δημόσιοι υπάλληλοι (4,8%). Οι περισσότεροι από
τους φυσικοθεραπευτές που συμμετείχαν στην έρευνα, ήταν κάτοικοι και με
έδρα εργασίας τους την Αμμόχωστο (39,7%), λιγότεροι από Λευκωσία
( 34,9%), Λεμεσό (20,6%) και Πάφο (4,8%) (Πίνακας 14).
Σχετικά με το επίπεδο σπουδών τους, 58,7% ήταν κάτοχοι πρώτου πτυχίου φυσικοθεραπείας, ενώ αρκετοί είχαν μεταπτυχιακό δίπλωμα (41,3%). Κανένας δεν ήτανε κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (Πίνακας 16). Ο μέσος
όρος ηλικίας του δείγματος ήταν περίπου 36 χρόνια, με τυπική απόκλιση 9,29
χρόνια. Η ελάχιστη ηλικία φυσικοθεραπευτή, που παρατηρήθηκε στο δείγμα,
ήταν 24 χρόνια και η μέγιστη 56 χρόνια (Πίνακας 16).
Ο μέσος όρος χρόνων εμπειρίας, των φυσικοθεραπευτών του δείγματος,
ήταν 10,48 χρόνια, με τυπική απόκλιση 8,55 χρόνια. Τα ελάχιστα χρόνια εμπειρίας ήταν ένας χρόνος και τα περισσότερα, 32 χρόνια. Οι πλείστοι είχαν
δηλώσει 8 χρόνια εμπειρίας στον χώρο (Πίνακας 16).
Πίνακας 16. Βασικά στοιχεία δείγματος φυσικοθεραπευτών

Φύλο, ν [%]

Χώρος εργ., ν [%]

Χαρακτηριστικά
Επαρχία, ν [%]
Επ. σπουδών, ν [%]

Αμμόχωστος
60 [95,2] Λευκωσία
Λεμεσός
Θήλυ 18 [28,6] Δημ. Υπ. 3 [4,8]
Πάφος

Άρρεν 45 [71,4] Ιδ. Υπ.

25
22
13
3

[39,7]
[34,9]
[20,6]
[4,8]

BSc
MSc
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37 [58,7]
26 [41,3]

Ηλικία, χρόνια

Έτη εργασίας

35,57± 9,29
Ελάχιστη 24
Μέγιστη 56
Επικρατ. 32

10,48 ± 8,55
Ελάχιστη 1
Μέγιστη 32
Επικρατ. 8

Χρήση Συσκευής Κρουστικού Υπέρηχου από τους Φυσικοθεραπευτές
Μετά τις ερωτήσεις που αφορούσαν στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των
φυσικοθεραπευτών, οι επόμενες ερωτήσεις στο ερωτηματολόγιο, είχαν στόχο
να συλλέξουν πληροφορίες, για τη χρήση της συσκευής ΕΘΑΚ στο φυσικοθεραπευτήριό τους. Στην ερώτηση κατά πόσο χρησιμοποιούν ΕΘΑΚ στο φυσικοθεραπευτήριό τους, όλοι απάντησαν θετικά.
Χρόνια χρήσης
Οι 63 φυσικοθεραπευτές κατά μέσο όρο, χρησιμοποιούν τη συσκευή σε
θεραπείες για περίπου 6 χρόνια, με μέγιστο χρονικό διάστημα χρήσης 16
χρόνια και ελάχιστο χρονικό διάστημα χρήσης, έναν χρόνο (Πίνακας 15). Οι
περισσότεροι από αυτούς (27%), δήλωσαν πως χρησιμοποιούν κρουστικό
υπέρηχο για 2 χρόνια.

Οι μισοί περίπου (47,6%), κάνουν χρήση της συ-

σκευής κρουστικού υπέρηχου το πολύ 3 χρόνια (Πίνακας 17).
Πίνακας 17. Χρήση συσκευής κρουστικού υπέρηχου από το δείγμα φυσικοθεραπευτών

Στοιχεία για τη χρήση συσκευής κρουστικού υπέρηχου
Χρόνια
χρήσης

Είδος συσκ. ν [%]

5,99± 4,90
Ελάχιστη 1
Μέγιστη 16
Επικρατ. 2

Συγκεντρ.

7 [11,1]

Ακτινωτό

56 [88,9]

Παθήσεις που χρησιμοποιείται, ν [%]
Τενοντοπάθειες

61 [96,8]

Πελματιαία απονευροπάθεια
Ασβεστοποιός τενοντοπάθεια
Σύνδρομο λαγονοκνημιαίας τριβής
Ψευδαρθρώσεις
Κακώς επουλωμένα κατάγματα
ΣΠΠ

61 [96,8]
58 [92,1]
46 [73,0]
13 [20,6]
2 [3,2]
55 [87,3]

Μύες που χρησιμοποιείται στα ΣΠΠ, ν
[%]

Άνω τραπεζοειδής μυς
Γαστροκνήμιος μυς
Υπερακάνθιος μυς
Υπακάνθιος μυς

Είδος συσκευής και τρόπος χρήσης
Ενδιαφέρον είχε επίσης, να διερευνηθεί το είδος της συσκευής που χρησιμοποιείται. Έτσι, στην ερώτηση κατά πόσο χρησιμοποιούν συγκεντρωτικό ή
ακτινωτό, το 88,9% του δείγματος απάντησε, πως στο φυσικοθεραπευτήριό
τους κάνουν χρήση ακτινωτού (Πίνακας 17).
Οι φυσικοθεραπευτές που συμμετείχαν στην έρευνα, δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν τη συσκευή ΕΘΑΚ, κυρίως για τενοντοπάθειες και πελματιαία απονευροπάθεια, όπως και για ασβεστοποιό τενοντοπάθεια (96,8%) (Πίνακας
17). Λιγότερο, αλλά με μεγάλο ποσοστό πάλι, χρησιμοποιείται σε σημεία πυ[170]

55 [87,3]
43 [68,3]
50 [79,4]
37 [58,7]

ροδότησης πόνου (ΣΠΠ) (87,3%) και σύνδρομο λαγονοκνημιαίας τριβής
(73%). Στις ψευδαρθρώσεις, χρησιμοποιείται πολύ λιγότερο από τους φυσικοθεραπευτές, αφού μόνο 20,6% απάντησαν θετικά στη χρήση της συσκευής
και στα κακώς επουλωμένα τραύματα, μόνο δύο θεραπευτές από τους 63
απάντησαν πως κάνουν χρήση της συσκευής, σε τέτοιου είδους παθήσεις
(Πίνακας 17).
Σε ερώτηση που αφορούσε σε ποιους μυς συγκεκριμένα χρησιμοποιούν οι
φυσικοθεραπευτές τη συσκευή, οι 55 από τους συμμετέχοντες στην έρευνα
απάντησαν στον άνω τραπεζοειδή μυ, οι 50 στον υπερακάνθιο μυ, 43 φυσικοθεραπευτές τη χρησιμοποιούν στο γαστροκνήμιο μυ και 37 από αυτούς,
στον υπακάνθιο μυ (Πίνακας 17).
Όσοι χρησιμοποιούν τη συσκευή στα ΣΠΠ του άνω τραπεζοειδή μυός, συνολικά 55 άτομα από τους 63, είχαν ερωτηθεί περαιτέρω για το είδος της συσκευής και για τις παραμέτρους χρήσης της. Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν
Storz MP200 (47,3%) (Πίνακας 18). Η πυκνότητα ενέργειας σε bars, που εφαρμόζεται από τους περισσότερους, όπως φαίνεται από την επικρατούσα
τιμή της παραμέτρου, είναι 1,00 και 2,00 bars. Ο αριθμός παλμών που χρησιμοποιείται είναι κυρίως 2000 (Πίνακας 18).
Πίνακας 18. Συσκευή που χρησιμοποιείται και παράμετροι χρήσης στα ΣΠΠ του άνω τραπεζοειδή μυός
Συσκευή, ν στους 55 [%]

Storz MP200

26 [47,3]

Zimmer

21 [38,2]

BTL

8 [14,5]

Πυκνότητα Ενέργειας, bars
ΜΟ (στους 55 ) ± ΤΑ /

2,00 ± 1,23 /

Επικρατούσα τιμή

1,00 και 2,00

Παλμοί, αριθμός παλμών
ΜΟ (στους 55 ) ± ΤΑ /

1837,27 ± 684,50 /

Επικρατούσα τιμή

2,000

Μέσω του ερωτηματολογίου, δόθηκε ένα σχεδιάγραμμα, για εντοπισμό του
σημείου πόνου στον άνω τραπεζοειδή μυ του ασθενούς. 46 από τους 63 φυσικοθεραπευτές, κατάφεραν να εντοπίσουν απόλυτα το σημείο με μια κουκκίδα, 15 κατάφεραν να βρεθούν σε μια περιοχή σχετικά κοντά στο σημείο πό[171]

νου, αποδεκτή για σχετικό εντοπισμό και 2 φυσικοθεραπευτές δεν έδωσαν
καμία απάντηση πάνω στο σχεδιάγραμμα (Πίνακας 10).
Στη συνέχεια, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες στην έρευνα να σημειώσουν, αν κατά τη διάρκεια της θεραπείας στα σημεία ΣΠΠ του άνω τραπεζοειδή μυός, χρησιμοποιούν μέσο σύζευξης, αναισθησία, αν κρατάνε το κεφάλι
σταθερό ή όχι και πόσες συνεδρίες, ανά εβδομάδα, προγραμματίζουν συνήθως με τον πάσχοντα.
Η συντριπτική πλειοψηφία, από τους 55 φυσικοθεραπευτές που απάντησαν σε προηγούμενη ερώτηση ότι χρησιμοποιούν τη συσκευή ΕΘΑΚ σε ΣΠΠ
του άνω τραπεζοειδή μυός, χρησιμοποιεί συζευκτικό μέσο κατά τη διάρκεια
της θεραπείας (90,9%). Κανένας δεν χρησιμοποιεί αναισθησία και το 63,6%
των φυσικοθεραπευτών, κρατάνε το κεφάλι του ασθενή σταθερό. Οι περισσότεροι, όπως δείχνει και η επικρατούσα τιμή, προγραμματίζουν 2 συνεδρίες την
εβδομάδα (Πίνακας 19).
Επιπρόσθετα, σε ερώτηση κατά πόσο αυτά που ακολουθούν οι φυσικοθεραπευτές, αντιστοιχούν με τις παραμέτρους της εταιρείας, το 70,9%, οι 39
στους 55 δηλαδή, απάντησαν θετικά (Πίνακας 19).
Πίνακας 19. Παράμετροι που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια χρήσης κρουστικού υπέρηχου στα ΣΠΠ του άνω τραπεζοειδή μυός

Εντοπισμός Σημείου, ν [%]

Απόλυτα

46/63 [73,0]

Σχετικά

15/63 [23,8]

Καμία απάντηση
Χρήση Συζευκτικού μέσου, ν [%]

2/63 [3,2]
49/55 [90,9]

Χρήση αναισθησίας, ν [%]

0/55

Κρατώ σταθερό κεφάλι, ν [%]

[0]

35/55 [63,6]

Αριθμός συνεδριών/ εβδομάδα
ΜΟ

(στους

/Επικρατούσα τιμή

55) ± ΤΑ

Χρήση παραμέτρων εταιρείας, ν
[%]

1,84 ± 1,01 / 2

Ναι

39/55 [70,9]

Όχι

16/55 [29,1]

Αποτελέσματα από τη χρήση της συσκευής κρουστικού υπέρηχου
Χρησιμοποιώντας τη συσκευή ΕΘΑΚ, οι φυσικοθεραπευτές ερωτήθηκαν σε
πόσο χρονικό διάστημα, μετά το πέρας κάποιας θεραπείας, παρατηρείται ση[172]

μαντική βελτίωση και συντήρηση στη μείωση των συμπτωμάτων στα ΣΠΠ του
άνω τραπεζοειδή μυός. 81,8% των 55 φυσικοθεραπευτών, απάντησαν πως
βελτίωση παρατηρείται από τις πρώτες 2-4. (Πίνακας 20). Όσον αφορά στη
συντήρηση στη μείωση των συμπτωμάτων, παρατηρήθηκε πως οι περισσότεροι φυσικοθεραπευτές (40%), συμφώνησαν ότι η συντήρηση διαρκεί περισσότερο από 3 μήνες (Πίνακας 20).
Πίνακας 20. Χρονικό διάστημα που παρατηρείται βελτίωση και διάρκεια συντήρησης μείωσης συμπτωμάτων με τη χρήση συσκευής κρουστικού υπέρηχου, σύμφωνα
με το δείγμα φυσικοθεραπευτών
Βελτίωση, ν/55 [%]
24-47:59 ώρες
2-4 μέρες

Συντήρηση, ν/55 [%]

8 [14,5]
45 [81,8]

1 εβδομάδα

1 [1,8]

2 εβδομάδες

1 [1,8]

1-7 μέρες

3 [5,5]

8-14 μέρες

14 [25,5]

15 μέρες- 1 μήνα
32 μέρες- 2 μήνες
62 μέρες- 3 μήνες
περισσότερο

6 [10,9]
6 [10,9]
4 [7,3]
22 [40,0]

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης, που αφορούν στο χρονικό διάστημα βελτίωσης των συμπτωμάτων και συντήρησης στη μείωσή τους, παρατηρούνται,
χρησιμοποιώντας τη συσκευή ως μέσο θεραπείας, σε συνδυασμό με άλλη μέθοδο, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις 50 φυσικοθεραπευτών, σε ακόλουθη σχετική ερώτηση του ερωτηματολογίου.
Οι 41 από τους 50 φυσικοθεραπευτές (82%), δήλωσαν πως η συσκευή δεν
εφαρμόζεται ως η μόνη θεραπεία, για τα αποτελέσματα βελτίωσης και συντήρησης στη μείωση συμπτωμάτων. Μάλιστα, οι 16 από τους 41 (39%) σημείωσαν πως μαζί με τη συσκευή, η πρώτη τους επιλογή για συνδυασμό θεραπειών, είναι η κλασσική φυσικοθεραπεία (Πίνακας 21). Οι 8 από τους 41 δήλωσαν ως πρώτη επιλογή τα θερμά επιθέματα, οι 7 στους 41 τις διατάσεις και
ο ίδιος αριθμός φυσικοθεραπευτών, 5 στους 41, δήλωσαν ως πρώτη επιλογή
σε συνδυασμό με τη συσκευή, τη μάλαξη ή χρήση ξηρής βελόνας (Πίνακας
19).
Από τους 9 φυσικοθεραπευτές, που δήλωσαν πως χρησιμοποιούν τη συσκευή ως τη μόνη θεραπεία (μονοθεραπεία), απάντησαν μόνο οι 7 για το
χρονικό διάστημα, όπου παρατηρείται βελτίωση στον πάσχοντα και για το
χρονικό διάστημα που διατηρείται η μείωση των συμπτωμάτων. Από αυτούς
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τους 7, οι 5 δήλωσαν πως βελτίωση παρατηρείται από τις πρώτες 2 με 4 ημέρες και 5 πάλι από τους 7, δήλωσαν ότι η συντήρηση στη μείωση συμπτωμάτων, διαρκεί περισσότερο από 2 μήνες (Πίνακας 21).
Γενικά οι φυσικοθεραπευτές της Κύπρου, κάνουν χρήση της συσκευής
ΕΘΑΚ και δείχνουν να την προτιμούν, σε κάποιες περιπτώσεις. Ίσως να μην
χρησιμοποιείται όμως αρκετά, ειδικά μόνο αυτή ως θεραπεία με κρουστικό
υπέρηχο, για ανακούφιση από πόνους (Πίνακας 21), παρόλο που τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι φυσικοθεραπευτές παρατηρούν βελτίωση, όπως και
διατήρηση στα συμπτώματα μείωσης του πόνου (Πίνακας 20).
Πίνακας 21. Στοιχεία για τη χρήση συσκευής σε συνδυασμό με άλλες παρεμβάσεις
και βελτίωση και συντήρηση, όταν δεν χρησιμοποιούνται άλλες παρεμβάσεις

Μονοθεραπεία, ν/50 [%]

Ναι

9 [18,0]

Όχι

41 [82,0]

Πρώτη επιλογή παρέμβασης, ν/41 [%]

Βελτίωση όταν γίνεται χρήση
ΜΟΝΟ της συσκευής, ν/7 [%]

Διατάσεις

7 [17,1]

2-4 μέρες

5 [71,4]

Μάλαξη

5 [12,2]

2 εβδομάδες

2 [28,6]

Θερμά επιθέματα

8 [29,5]

Ξηρή βελόνα

5 [12,2]

Συντήρηση αποτελεσμάτων
όταν γίνεται χρήση ΜΟΝΟ
της συσκευής, ν/7 [%]

32 μέρες- 2 μήνες

2 [28,6]

Περισσότερο

5 [71,4]

Κλασσική φυσιοθεραπεία 16 [39,0]

Συζήτηση
Σκοπός της παρούσας μελέτης, ήταν η διερεύνηση του τρόπου χρήσης της
ΕΘΑΚ από τους Κύπριους φυσικοθεραπευτές.
Από τα 90 ερωτηματολόγια που λήφθηκαν από φυσικοθεραπευτές Παγκυπρίως, μόνο οι 63 συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο. Φαίνεται ότι η ΕΘΑΚ,
χρησιμοποιείται από αρκετούς φυσικοθεραπευτές στην Κύπρο, στην καθημερινή τους κλινική πράξη. Σημαντικό είναι να αναφερθεί, ότι η συσκευή χρησιμοποιείται από άτομα διαφόρων ηλικιών. Στο σημείο αυτό προκύπτει προβληματισμός, σχετικά με την εμπειρία χρήσης της συσκευής από μη έμπειρους φυσικοθεραπευτές. Σύμφωνα με υφιστάμενες μελέτες, η ΕΘΑΚ δεν έχει
ακόμα σταθεροποιηθεί σχετικά με τις παραμέτρους, (Lohrer, et al., 2016), ενώ
παράλληλα οι αντενδείξεις και παρενέργειες της εφαρμογής της, είναι ακόμα
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υπό μελέτη, (Gleitz & Hornig, 2012). Αυτό σημαίνει ότι στην Κύπρο οι επαγγελματίες φυσικοθεραπευτές, ενδεχομένως να ακολουθούν τις οδηγίες της εταιρείας που τους προμηθεύει τη συσκευή. Δε σημαίνει απαραίτητα ότι η πιθανότητα αυτή είναι λανθασμένη, αλλά το γεγονός ότι νεαροί επαγγελματίες,
ίσως δεν έχουν εμπειρία μεγαλύτερη των 2-3 ετών, πιθανότατα να οδηγήσει
σε ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Αυτό ενισχύεται από τη διασπορά στις παραμέτρους της συσκευής, που παρουσιάστηκαν από την καταγραφή και ομαδοποίηση των δεδομένων.
Επιπλέον, λίγο περισσότερο από το μισό δείγμα που απάντησε στο ερωτηματολόγιο, είναι κάτοχοι μόνο προπτυχιακού διπλώματος. Αν λάβουμε υπόψη το δεδομένο αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετοί
νεαροί φυσικοθεραπευτές που δεν έχουν χρόνο να ασχοληθούν και να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά σεμινάρια, σχετικά με τη χρήση της ΕΘΑΚ, καταλήγουμε στο συμπέρασμα, ότι η χρήση της συσκευής βρίσκεται κάπου στα
«τυφλά».
Κατά μέσο όρο, οι φυσικοθεραπευτές στην Κύπρο, κάνουν χρήση της συσκευής για 6 χρόνια περίπου. Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν τη συσκευή για
2 χρόνια, δεδομένο που προκαλεί αντιφάσεις στην παρεχόμενη ποιότητα
στους ασθενείς. Έχει αναφερθεί ότι στην παρούσα φάση, οι παράμετροι της
ΕΘΑΚ ορίζονται εμπειρικά, για τις διάφορες μυοσκελετικές παθήσεις και δύο
χρόνια χρήσης δεν επαρκούν, για να θεωρηθεί κάποιος ως έμπειρος.
Παρόλο που το 90% σχεδόν του δείγματος χρησιμοποιεί ακτινωτό τύπο
ΕΘΑΚ, από προσωπική παρατήρηση, στην παράδοση από ορισμένους συναδέλφους του ερωτηματολογίου, είχε τεθεί σε προφορικό επίπεδο, ζήτημα
αδυναμίας διαχωρισμού του συγκεντρωτικού και ακτινωτού τύπου. Εδώ να
σημειωθεί, ότι από τα άτομα που δεν συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, ορισμένοι είχαν αρχίσει να συμπληρώνουν κάποια δεδομένα, αλλά όταν έφταναν
στις ερωτήσεις που αφορούσαν την ΕΘΑΚ, το άφηναν ημιτελές. Αυτό αποτελεί σημείο αναφοράς, καθώς από τη μια τα ερωτηματολόγια αυτά απορρίφθηκαν από την καταγραφή, από την άλλη τίθεται θέμα γνώσης χρήσης της συσκευής. Στο σημείο αυτό συμπληρώνεται το πάζλ της διασποράς των γνώσεων των φυσικοθεραπευτών για την ΕΘΑΚ, από άτομα που και πάλι δήλωσαν
προφορικώς την παρακολούθηση αρκετών σχετικών σεμιναρίων. Η αρθρογραφία, κυρίως, προτείνει τη συγκεντρωτική ΕΘΑΚ, για διάφορες μυοσκελετι[175]

κές παθήσεις, (H. van der Worp, et al., 2014), ενώ παράλληλα η χρήση της
ακτινωτής ΕΘΑΚ γίνεται πιο ευρεία. Αυτό ενδεχομένως να οφείλεται στο γεγονός, ότι είναι οικονομικά πιο προσβάσιμη, (H. van der Worp, et al., 2014).
Παρά το γεγονός ότι η παρούσα διατριβή έχει ως θέμα την ακτινωτή ΕΘΑΚ,
στο ερωτηματολόγιο αυτό οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για τη συσκευή που
χρησιμοποιούν. Στόχος είναι να διαφανεί, ποια συσκευή υπερισχύει στη χρήση, καθώς η μια ομάδα παρέμβασης στην παρούσα διατριβή, προκύπτει από
τις πεποιθήσεις των Κυπρίων. Ο λόγος που έγινε αυτό, είναι, επειδή η αρθρογραφία όταν διερευνά την αποτελεσματικότητα της ΕΘΑΚ, δε διαχωρίζεται σε
ακτινωτή και συγκεντρωτική, (Romeo, et al., 2013; Suputtitada, 2017).
Όπως ήταν αναμενόμενο, οι φυσικοθεραπευτές στην Κύπρο, χρησιμοποιούν την ΕΘΑΚ κυρίως για βλάβες στον τενοντικό ιστό, σε τύπου τενοντοπάθειας παθήσεις και σε ασβεστώματα. Αυτό έρχεται να συμφωνεί με την αρθρογραφία, που είναι ξεκάθαρο ότι χρησιμοποιείται για περισσότερα χρόνια,
(Hsu, et al., 2008; Porter & Shadbolt, 2005; Roche & Calder, 2013; J. D.
Rompe, et al., 1998).
Παρά τη μικρή αρθρογραφία που υφίσταται, όλοι οι φυσικοθεραπευτές που
χρησιμοποιούν την ΕΘΑΚ στα σημεία πυροδότησης πόνου, δήλωσαν ότι την
εφαρμόζουν στον άνω τραπεζοειδή μυ. Είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι για
την εφαρμογή του, υπάρχει ασυμφωνία αναφορικά στις παραμέτρους χρήσης
του, αλλά και απουσία πραγματικής γνώσης και άποψης. Αν εξαιρεθεί η ποσότητα των παλμών, που κατά επικρατούσα τιμή, κυμαινόταν στους 2000 και
κατά μέσο όρο 1837 +/- 684,50 παλμούς, η πυκνότητα ενέργειας είχε μεγάλη
διασπορά, γεγονός που ισχύει και για τις υπόλοιπες παραμέτρους. Αυτό έρχεται σε αντίθεση, με τις υφιστάμενες προτάσεις από την αρθρογραφία, που
προτείνει 1000 παλμούς, (Ramon, et al., 2015). Αξιοσημείωτο είναι επίσης, το
γεγονός ότι οι Κύπριοι φυσικοθεραπευτές, χρησιμοποιούν τη συσκευή από 1
έως 3 φορές την εβδομάδα.
Όπως φαίνεται πιο πάνω, καθώς ήταν και αναμενόμενο, η συντριπτική
πλειοψηφία εφαρμόζει τη θεραπεία με βάση τις οδηγίες της κατασκευαστικής
εταιρείας. Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός, ότι οι Κύπριοι φυσικοθεραπευτές, κατά 70% φαίνεται να εντοπίζουν το σημείο εφαρμογής, καθώς κατά κύριο λόγο, σημείωναν τη μεσότητα του μυός. Εν μέρει, αυτό συνάδει με την υφιστάμενη αρθρογραφία, επί του θέματος, (Barbero, et al., 2012). Παρόλα αυ[176]

τά, ένας μυς ενδέχεται να έχει περισσότερα από ένα σημεία ή το ενεργό σημείο να μη βρίσκεται αυστηρά στη μεσότητα της γαστέρας ενός μυός. Οπότε,
θεωρείται σημαντικό ο εντοπισμός ενός σημείου πυροδότησης πόνου, να γίνεται με το πρωτόκολλο ψηλάφησης που περιέγραψαν πρώτοι οι Travell και
Simons, καθώς φαίνεται ότι υπάρχει αξιοπιστία, μεταξύ των μελετών που το
χρησιμοποιούν στην αρθρογραφία.
Ένα ερώτημα που προκύπτει από τα δεδομένα, είναι η βελτίωση και ο χρονικός προσδιορισμός της εμφάνισής της. Οι φυσικοθεραπευτές δηλώνουν ότι
κατά κύριο λόγο, η βελτίωση προκύπτει στις 2-4 μέρες. Αν ληφθεί υπόψη ότι
κάποιοι φυσικοθεραπευτές εφαρμόζουν με συχνότητα 2-3 φορές την εβδομάδα, τότε δεν είναι δυνατόν να εμφανίζεται πραγματική βελτίωση στις 2-4 ημέρες. Αυτό αιτιολογείται από το γεγονός ότι σε υφιστάμενες μελέτες, η αποτελεσματικότητα της ΕΘΑΚ δείχνει προβληματική στο τέλος της θεραπείας,
(Jung Ho Lee & Han, 2013). Αυτό πιθανότατα να οφείλεται στο γεγονός, ότι η
ΕΘΑΚ ερεθίζει την περιοχή που εφαρμόζεται, σε μεγαλύτερο βαθμό από άλλες «λιγότερο παρεμβατικές» θεραπευτικές μεθόδους, όπως η ιδιοδέκτρια
νευρομυϊκή διευκόλυνση.
Οι φυσικοθεραπευτές ορίζουν, ότι η βελτίωση μετά το τέλος της θεραπείας,
μπορεί να συντηρηθεί από 1 ημέρα μέχρι 3 μήνες ή και περισσότερο. Ένα
σημαντικό ποσοστό αναφέρει 8-14 ημέρες, ενώ η μεγαλύτερη μερίδα πάνω
από 3 μήνες. Οι περισσότερες μελέτες στην αρθρογραφία, εξετάζουν στην
αρχή και στο τέλος της διερεύνησης.
Τέλος, όπως ορίζει η υφιστάμενη αρθρογραφία, (Fang H., Chen & Mu,
2014), οι περισσότεροι φυσικοθεραπευτές στην Κύπρο, χρησιμοποιούν τη
συσκευή ως μέρος μιας ολιστικής θεραπείας. Τα ερωτήματα, τα οποία γεννιούνται μέσα από αυτά τα δεδομένα, είναι πρώτον κατά πόσο η αντιμετώπιση των σημείων πυροδότησης πόνου του άνω τραπεζοειδή μυός, αποτελεί
μονοδιάστατη πάθηση ή πολυδιάστατη, όπως η κάκωση δίκην μαστιγίου, που
πιθανόν να συνυπάρχει με σημεία πυροδότησης πόνου και δεύτερον, κατά
πόσο η αποτελεσματικότητα προκύπτει και συντηρείται από την προσθήκη
της ΕΘΑΚ ή από την εφαρμογή και των υπολοίπων παρεμβάσεων.
Κλινική εφαρμογή από Κυπρίους
Η εφαρμογή της ΕΘΑΚ από τους Κυπρίους, εφαρμόζεται ως εξής:
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•
•
•
•
•
•

γίνεται χρήση συζευκτικού μέσου,
δε γίνεται χρήση αναισθησίας,
η εφαρμογή γίνεται με σταθερό κεφάλι,
ο αριθμός συνεδριών, ανά εβδομάδα, ήταν 1,84 ± 1,01,
η πυκνότητα ενέργειας ήταν 1,00 bar – ισοδυναμεί με 0,10 mj/mm2 ή
60mj, (Jung Ho Lee, et al., 2012; Manafnezhad, et al., 2019),
οι παλμοί εφαρμογής ήταν 2000.

Καθώς η εφαρμογή της ακτινωτής ΕΘΑΚ, διαφέρει μεταξύ αρθρογραφίας
και πεποιθήσεων των Κυπρίων όσον αφορά στους παλμούς, παράλληλα φαίνεται ότι η αποτελεσματικότητα ποικίλει και από την αρθρογραφία και στη μελέτη πεποιθήσεων. Στο επόμενο κεφάλαιο, που είναι η κύρια μελέτη, θα διερευνηθούν οι παράμετροι χρήσης, που πηγάζουν από τα κεφάλαια 3 και 4.
Επιπλέον, θα φανεί κατά πόσο η επίδραση είναι θετική, βραχυπρόθεσμα και
μεσοπρόθεσμα.

Συμπεράσματα
Η ΕΘΑΚ είναι μια μορφή παρέμβασης, που χρησιμοποιείται ευρέως στην
Κύπρο, από διάφορα ηλικιακά στρώματα. Φαίνεται, ότι κυρίως εφαρμόζεται
σε τενοντοπάθειες, ενώ αρκετοί φυσικοθεραπευτές την χρησιμοποιούν στην
αντιμετώπιση των σημείων πυροδότησης πόνου. Παρόλο που φαίνεται να είναι αποτελεσματική, φαίνεται να προκύπτουν αντιφάσεις, σχετικά με τις παραμέτρους χρήσης, την αποτελεσματικότητα της θεραπείας ως μεμονωμένη
παρέμβαση και το γεγονός αν η θεραπεία των σημείων πυροδότησης πόνου
αποτελεί μονοδιάστατη πάθηση ή μέρος μιας γενικευμένης κατάστασης.

Αξιοπιστία και Εγκυρότητα Γωνιομέτρου Halo
Από τα 48 άτομα του δείγματος, οι 8 ήταν άντρες και οι 40 γυναίκες με μέση ηλικία 29 χρονών περίπου. Η ελάχιστη ηλικία που καταγράφηκε ήταν 21
χρόνια και η μέγιστη 49 χρόνια (Πίνακας 21). Ο μέσος όρος βάρους των 48
ήταν 66 κιλά, περίπου, με τυπική απόκλιση 20,54 κιλά και ο μέσος όρος ύψους 1,66 μέτρα, με τιμές να κυμαίνονται από 1,57 έως 1,81 μέτρα. Οι 40 ήταν δεξιόχειρες και 8 μόνο ήταν αριστερόχειρες. Στην ερώτηση αν η εργασία
τους είναι καθιστική, οι 12 απάντησαν θετικά και οι υπόλοιποι 36 αρνητικά
(Πίνακας 23).
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Πίνακας 22. Βασικά στοιχεία δείγματος πασχόντων για καθορισμό αξιοπιστίας
ενδείξεων γωνιομέτρου
Χαρακτηριστικά
Φύλο, ν/48 [%]

Ηλικία, χρόνια
29,17 ± 8,57

Άρρεν
Θήλυ

8 [16,7]
40 [83,3]

Ελάχιστη 21
Μέγιστη 49
Επικρατ. 22,
23, 26

Βάρος, kg

‘Yψος, m

Χέρι γραφής, ν/48 [%]

66,17 ± 20,54 1,66 ± 0,07
Ελάχιστη 47 Ελάχιστη 1,57
Μέγιστη 120 Μέγιστη

1,81

Δεξί

Καθιστική εργασία, ν/48 [%]

40 [83,3]

Ναι

12 [25,0]

Αριστερό 8 [16,7]

Όχι

36 [75,0]

Επικρατ. 57 Επικρατ. 1,63

Εκτός των βασικών δημογραφικών στοιχείων που καταγράφηκαν, έγιναν
ερωτήσεις για να σχηματιστεί μια καλύτερη εικόνα, για την κατάσταση του κάθε πάσχοντα. Οι περισσότεροι δήλωσαν πως έχουν πόνο και στους δύο τραπεζοειδείς μυς, συνολικά 32 άτομα, εκ των οποίων οι 28 έχουν περισσότερο
πόνο στο δεξιό μυ. Κατά μέσο όρο, οι πάσχοντες είχαν πόνο στον αριστερό
μυ 2,58 χρόνια με τυπική απόκλιση 2,84 χρόνια και κατά μέσο όρο, είχαν πόνο στο δεξιό μυ 2,56 χρόνια, με τυπική απόκλιση 3,10 χρόνια (Πίνακας 24).
Όλοι ρωτήθηκαν κατά πόσο ακολουθούν κάποια άλλη θεραπεία ή κατά πόσο
είχαν πάρει αναλγητικά πόνου τις τελευταίες 24 ώρες. Οι απαντήσεις τους ήταν αρνητικές και στα δύο ερωτήματα.
Πίνακας 23. Βασικά στοιχεία δείγματος για σχηματισμό κλινικής εικόνας

Χαρακτηριστικά
Πάσχων άνω τραπεζοειδής μυς,
ν/48 [%]

Αν είναι άμφω, μυς πού πονάει περισσότερο., ν/32 [%]

Και οι δύο

32[66,7]

Αριστερός

12[25,0]

Αριστερός

Δεξιός

4 [8,3]

Δεξιός.

Πόσο καιρό έχετε πόνο στον
αριστερό μυ; (σε χρόνια)

4 [12,5]
28 [87,5]
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Πόσο καιρό έχετε πόνο στο
δεξιό μυ; (σε χρόνια)

2,58 ± 2,84

2,56 ± 3,10

Ελάχιστη 0

Ελάχιστη 0

Μέγιστη 10

Μέγιστη 10

Επικρατ.

Επικρατ. 0

2

Γωνιόμετρο HALO- Αξιοπιστία μετρήσεων
Οι μετρήσεις που έγιναν από δύο διαφορετικούς παρατηρητές με το ψηφιακό γωνιόμετρο HALO, είχαν πολύ υψηλή θετική συσχέτιση μεταξύ τους και
ήταν στατιστικά σημαντική (Πίνακας 25, 𝑟𝑟 > 0.99, 𝑝𝑝 < 0.05).

Πίνακας 24. Συντελεστές συσχέτισης μεταξύ μέσων όρων μετρήσεων δύο διαφορετικών
παρατηρητών, χρησιμοποιώντας το ψηφιακό γωνιόμετρο HALO για τις κινήσεις της κεφαλής:
κάμψη, έκταση, πλάγια έκταση αριστερά και δεξιά και στροφή αριστερά και δεξιά

Κάμψη
,999**

Έκταση
,999**

Πλάγια έκταση Αριστερά
,998**

Πλάγια έκταση
Δεξιά
,996**

Στροφή Αριστερά
,994**

Στροφή
Δεξιά
,998**

** 𝑝𝑝 < 0.01

Γωνιόμετρο HALO- Εγκυρότητα ως εργαλείο μέτρησης
Οι μετρήσεις που έγιναν με το κλασσικό γωνιόμετρο, για όλες τις κινήσεις

της κεφαλής και οι μετρήσεις που έγιναν με το ψηφιακό γωνιόμετρο HALO,
είχαν πολύ υψηλή θετική συσχέτιση μεταξύ τους και ήταν στατιστικά σημαντική (Πίνακας 26, 𝑟𝑟 > 0.99, 𝑝𝑝 < 0.05).

Πίνακας 25. Συντελεστές συσχέτισης μεταξύ μέσων όρων μετρήσεων κλασσικού
γωνιομέτρου και ψηφιακού HALO για τις κινήσεις της κεφαλής: κάμψη, έκταση, πλάγια έκταση αριστερά και δεξιά και στροφή αριστερά και δεξιά

Έκτα- Πλάγια έκταση ΑριΠλάγια έκταση
Κάμψη
ση
στερά
Δεξιά
,997**
,999** ,997**
,998**
** 𝑝𝑝 < 0.01
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Στροφή Αριστερά
,993**

Στροφή
Δεξιά
,995**

Συζήτηση
Σκοπός της παρούσας μελέτης, ήταν η διερεύνηση της αξιοπιστίας και εγκυρότητας των μετρήσεων του Halo γωνιομέτρου. Το συγκεκριμένο ψηφιακό
γωνιόμετρο είναι μια νέα συσκευή, που μέχρι σήμερα δεν έχει αξιολογηθεί σε
ασθενείς, αλλά επίσης ούτε στην αξιολόγηση της αυχενικής κίνησης. Αυτή
αποτελεί την πρώτη μελέτη που αξιολογεί το Halo γωνιόμετρο, σε σύγκριση
με το κλασσικό γωνιόμετρο.
Από τα αποτελέσματα, φαίνεται ότι υπάρχει υψηλή αξιοπιστία (r > 0.99,
p<0.05) μεταξύ διαφορετικών παρατηρητών, επομένως σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις υπάρχει συνέπεια και σταθερότητα στις μετρήσεις. Αυτό καθιστά το εργαλείο αξιόπιστο στις μετρήσεις των κινήσεων της αυχενικής μοίρας
της σπονδυλικής στήλης.
Επιπλέον, φαίνεται πως με βάση την εγκυρότητα κριτηρίου που χρησιμοποιήθηκε, ο συντελεστής Pearson είχε αποτέλεσμα >0,99 σε όλες τις κινήσεις
του αυχένα, άρα το εργαλείο θεωρείται ως έγκυρο.
Μεθοδικότητα στη χρήση του Halo γωνιομέτρου
Όπως συμβαίνει με κάθε νέα συσκευή που πρωτοεμφανίζεται στον χώρο
του ερευνητή και του Κλινικού Φυσικοθεραπευτή, πρέπει αυτή να αξιολογείται
για την αξιοπιστία και εγκυρότητα των μετρήσεων, αλλά και για παραμέτρους
όπως την ευκολία χρήσης, την τοποθέτηση και την ικανότητα της συσκευής να
μετρά σε όλα τα επίπεδα του ανθρώπινου σώματος και το γεγονός, αν δύναται να χρησιμοποιηθεί από τον οποιονδήποτε Φυσικοθεραπευτή, (Clapper &
Wolf, 1988).
Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής φαίνεται να συμφωνούν με προηγούμενες μελέτες σύγκρισης ενός νέου εργαλείου με το κλασσικό γωνιόμετρο,
(Gajdosik & Bohannon, 1987; Kolber, et al., 2012; Meislin, Wagner & Shin,
2016).
Πλεονεκτήματα συσκευής:
1. μικρή σε μέγεθος, άρα και εύκολη στη μετακίνηση,
2. καλή οθόνη χρήσης και επικοινωνιακό περιβάλλον. Έχει μεγάλα νούμερα και φωτεινά, ορατά στον οποιονδήποτε,
3. εύχρηστη συσκευή, που εφαρμόζει σωστά στην παλάμη,
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4. η συσκευή διαθέτει σταθερή βάση, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σε ορισμένες αρθρώσεις,
5. ακρίβεια μέτρησης με τα χεράκια λέιζερ που διαθέτει,
6. χρήση μόνο ενός χεριού στην αξιολόγηση.
Μειονεκτήματα συσκευής:
1. ακριβή σε κόστος, συγκριτικά με ένα κλασσικό γωνιόμετρο,
2. χρειάζεται προσοχή στη χρήση, καθώς τα χεράκια λέιζερ είναι πολύ
ευαίσθητα, οπότε χρειάζεται μεγάλη χειριστική σταθερότητα στη χρήση,
3. η ακολουθία των οδηγών ανατομικών στοιχείων του σώματος, πρέπει
να γίνεται με μεγάλη ακρίβεια, καθώς οποιαδήποτε παρέκκλιση από το
επίπεδο μέτρησης, μπορεί να οδηγήσει στην ένδειξη “error”. Αυτό το
σημείο ίσως οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι ο υποψήφιος χρήστης –
φυσικοθεραπευτής πρέπει να έχει μια σχετική εμπειρία πριν τη χρήση.
Η γωνιομέτρηση είναι μια μέθοδος που είναι υπό διερεύνηση-αμφισβήτηση,
σχετικά με την αξιοπιστία της για δεκαετίες. Παρόλα αυτά το ψηφιακό γωνιόμετρο, φαίνεται να είναι αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο. Για λόγους διερεύνησης της επίδρασης της ακτινωτής ΕΘΑΚ, στην επόμενη ενότητα θα διερευνηθεί η αξιοπιστία του αλγομέτρου Wagner, ως ένα εργαλείο αντικειμενοποίησης
της αντίληψης του πόνου από τον ασθενή.

Συμπεράσματα
Καθώς από τη διερεύνηση της αξιοπιστίας και εγκυρότητας το γωνιόμετρο
Halo, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην Κλινική πράξη με επιτυχία. Για την εγκαθίδρυση μιας τέτοιας συσκευής στην Κλινική Πράξη, χρειάζονται οπωσδήποτε περαιτέρω έρευνες που να διερευνούν την αξιοπιστία και εγκυρότητά
της, τόσο για τις κινήσεις του αυχένα, όσο και για τις κινήσεις των υπολοίπων
αρθρώσεων.
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Αξιοπιστία του αλγομέτρου στην αντικειμενική μέτρηση της ευαισθησίας στη συμπίεση του σημείου πυροδότησης του άνω τραπεζοειδούς μυός
Η ομάδα ατόμων που λειτούργησε ως το δείγμα για τις μετρήσεις, αποτελούνταν από τα 48 άτομα που επιλέγηκαν για τη διερεύνηση της αξιοπιστίας
και εγκυρότητας του ψηφιακού γωνιομέτρου HALO (Πίνακας 23, Πίνακας 24).
Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson 𝑟𝑟 ,που χρησιμοποιήθηκε ως μέτρο συ-

σχέτισης των δύο μετρήσεων ήταν 𝑟𝑟 = 0.989 με 𝑝𝑝 < 0.01 (Πίνακας 28).

Πίνακας 26. Συντελεστής συσχέτισης μεταξύ μέσων όρων μετρήσεων (test και re-test)
κλασσικού γωνιομέτρου, για καθορισμό αξιοπιστίας ενδείξεών του.

Pearson r
p-value

**

0,989
0,000

** 𝑝𝑝 < 0.01

Συζήτηση
Σκοπός της παρούσας μελέτης, ήταν να διερευνηθεί η αξιοπιστία του αλγομέτρου Wagner στην αξιολόγηση του σημείου πυροδότησης πόνου του άνω
τραπεζοειδή μυός.
Η διερεύνηση της αξιοπιστίας μετρήσεων με αλγόμετρο έχουν γίνει αρκετές
φορές από ερευνητές σε όλον τον κόσμο, για την αντικειμενική μέτρηση της
ευαισθησίας στη συμπίεση πολλών μυών. Σκοπός των ερευνητών κατά κύριο
λόγο ήταν η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας διάφορων θεραπειών,
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, (K.-H. Lee, et al., 1994). Η μέτρηση με
ένα αλγόμετρο, όπως και η υποκειμενική αίσθηση του πόνου, επηρεάζεται
από εσωτερικούς παράγοντες όπως το φύλο, ο σωματότυπος, αν η μέτρηση
γίνεται στο επικρατές ή όχι χέρι και πιθανές ορμονικές διεργασίες, που λαμβάνουν χώρα στο σώμα τη στιγμή της μέτρησης, (G. Park, et al., 2011).
Στην παρούσα μελέτη, η διερεύνηση έδειξε ότι οι μετρήσεις που έγιναν είχαν υψηλή συσχέτιση με συντελεστή συσχέτισης r = 0.989 (p<0.01). Αυτό δείχνει ότι το αλγόμετρο αποτελεί αξιόπιστο εργαλείο μέτρησης, για την ευαισθησία στη συμπίεση των σημείων πυροδότησης πόνου του άνω τραπεζοειδή
μυός. Η συγκεκριμένη συσκευή μετράει σε kg/cm2. Κατά μέσο όρο στη μελέτη
αξιοπιστίας, οι εξεταζόμενοι είχαν κατώφλι τα 2.8 Kg/cm2. Σημαντικό στοιχείο
[183]

να αναφερθεί, είναι ότι οι μετρήσεις διάφορων μελετών, διαφέρουν σε μέτρηση. Υπάρχουν λοιπόν μελέτες, που καθορίζουν ως το κατώφλι ενεργοποίησης
πόνου ένα εύρος από 0.8 Kg/cm2 μέχρι 5.4 Kg/cm2, (Eun, et al., 2001;
Fischer, 1986; Joong Hoon Lee, et al., 2008). Παρατηρώντας τις μετρήσεις
από διάφορες μελέτες, προκύπτουν δύο ερωτήματα: είτε οι συσκευές δεν μετράνε αυτό που υποτίθεται ότι μετράνε ή άλλοι παράγοντες παίζουν ρόλο.
Ενδεχομένως, υπάρχουν προβληματικές συσκευές, αλλά κατά κύριο λόγο οι
συσκευές εξετάζονται κατά την κατασκευή τους και βαθμονομούνται. Άρα, οι
παράγοντες που πιθανότατα θα παίξουν ρόλο στο μεγάλο εύρος τιμών που
παρατηρούνται στην αρθρογραφία, είναι η πετυχημένη αξιολόγηση, το επίπεδο ικανοτήτων του αξιολογητή, το φύλο, η επικρατούσα πλευρά, ο δείκτης μάζας σώματος, (G. Park, et al., 2011).
Παράδειγμα διαφοροποίησης των αποτελεσμάτων μέτρησης με αλγόμετρο,
είναι όταν η τοποθέτηση αφορά μυ με μεγάλη μάζα και μυ με μικρή μάζα. Είναι ένα χαρακτηριστικό που επηρεάζει τη μέτρηση. Στην παρούσα μελέτη υπήρχε άτομο, που είχε κατώφλι ενεργοποίησης πόνου 0,72 Kg/cm2 στη μια
μέτρηση, ενώ στην άλλη 1,56 Kg/cm2. Αυτό έρχεται να συμφωνήσει με το εύρος τιμών, που παρουσιάζει η αρθρογραφία. Συμπληρωματικά, σημαντικό
ρόλο παίζει το επίπεδο εξοικείωσης του εξεταζόμενου με μια τέτοια συσκευή
και την εφαρμογή της.
Τέλος, σημαντική είναι η αναφορά ότι οι άντρες έχουν υψηλότερο κατώφλι
ενεργοποίησης πόνου, (Chesterton, et al., 2003; Hogeweg, et al., 1992;
Joong Hoon Lee, et al., 2008). Αυτό αποδίδεται στο γεγονός, ότι οι άντρες καθυστερούν να ανταποκριθούν στο ερέθισμα της συμπίεσης και πρόκλησης
πόνου. Προφανώς και είναι μια υπόθεση που χρήζει διερεύνησης, για να σταθεί πραγματικά, (G. Park, et al., 2011).
Είναι σημαντικό το γεγονός, ότι η ευαισθησία στη συμπίεση, μπορεί να αποτελέσει μια αντικειμενική μέτρηση της έντασης του πόνου, όπως ο ασθενής
την αντιλαμβάνεται υπό συμπίεση. Ούτως ή άλλως, η συμπίεση ενός ενεργού
ΣΠΠ αναπαράγει τον πόνο που ο ασθενής νιώθει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Επιπλέον, σημαντική είναι η απώλεια της λειτουργικότητας εμπλεκόμενων αρθρώσεων, στην προκειμένη του αυχένα. Στην επόμενη ενότητα θα διερευνηθεί η αξιοπιστία και θα μεταφραστεί το ερωτηματολόγιο Northwick Park
Neck pain στην ελληνική γλώσσα, για σκοπούς αξιολόγησης της λειτουργικό[184]

τητας του αυχένα σε ασθενείς με σημεία πυροδότησης πόνου του άνω τραπεζοειδή μυός.

Χαρακτηριστικά
Φύλο, ν/96 [%]

Άρρεν

36 [37,5]

Θήλυ

60 [62,5]

Ηλικία, χρόνια

39,12 ± 5,80
Ελάχιστη 29
Μέγιστη 51
Επικρατ. 32

Βάρος, kg

79,70 ± 15,83
Ελάχιστη 59
Μέγιστη 101
Επικρατ. 68

‘Yψος, m

1,62 ± 0,16
Ελάχιστη 1,51
Μέγιστη 1,80
Επικρατ. 1,64

Χέρι γραφής, ν/96 Καθιστική εργασία, ν/96 [%]
[%]

Δεξί

74 [77,1]

Ναι

39 [40,6]

Αριστερό

22 [22,9]

Όχι

57 [59,4]

Συμπεράσματα
Η μέτρηση με αλγόμετρο έχει δείξει υψηλό δείκτη αξιοπιστίας, για την αξιολόγηση της ευαισθησίας στη συμπίεση του άνω τραπεζοειδή μυός. Πέραν
τούτου, για τη διάγνωση ύπαρξης σημείων πυροδότησης πόνου, αναφέρεται
ότι υπάρχει υψηλή ακρίβεια, αλλά χαμηλή ευαισθησία, (Fischer, 1986). Σημαντικό είναι ότι η μέθοδος αυτή, είναι πολύ καλή για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας μιας παρέμβασης στα σημεία πυροδότησης πόνου.

Διερεύνηση της αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου
Northwick Park Neck Pain και η επικύρωση σωστής
μετάφρασης και διαπολιτισμικής προσαρμογής του
στην ελληνική γλώσσα
Μετά από διαδικτυακή δημοσίευση, μέσα από τα διαδικτυακά μέσα μαζικής
επικοινωνίας, 96 άτομα πληρούσαν τα σχετικά κριτήρια και συμπεριλήφθηκαν
στο δείγμα, για τη συγκεκριμένη μελέτη.
Πίνακας 27. Βασικά στοιχεία δείγματος πασχόντων για καθορισμό αξιοπιστίας και
επικύρωσης σωστής μετάφρασης του ερωτηματολογίου Northwick Neck Pain

Από τα 96 άτομα, οι 36 ήταν άντρες και οι 60 γυναίκες, με μέση ηλικία 39
χρονών περίπου, με ελάχιστη ηλικία 29 χρόνια και μέγιστη 51 χρόνια. Ο μέσος όρος βάρους των 96 ήταν 80 κιλά περίπου, με τυπική απόκλιση 15,83
κιλά και ο μέσος όρος ύψους 1,62 μέτρα (Πίνακας 28).
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Οι 74 από τους 96 ήταν δεξιόχειρες και οι 22 αριστερόχειρες. Στην ερώτηση
κατά πόσο η εργασία τους είναι καθιστική, οι 39 απάντησαν θετικά και οι υπόλοιποι 57 αρνητικά (Πίνακας 28).
Εκτός των βασικών δημογραφικών στοιχείων που καταγράφηκαν, συλλέχτηκαν και στοιχεία για την κλινική εικόνα που παρουσίαζαν οι συμμετέχοντες.
Οι περισσότεροι δήλωσαν πως έχουν πόνο και στους δύο τραπεζοειδείς
μυς, συνολικά 65 άτομα, εκ των οποίων οι 45 έχουν περισσότερο πόνο στον
δεξιό μυ. Κατά μέσο όρο, οι πάσχοντες είχαν πόνο στον αριστερό μυ για 3,10
χρόνια, με τυπική απόκλιση 3,84 χρόνια και κατά μέσο όρο είχαν πόνο στο
δεξιό μυ για 2,88 χρόνια, με τυπική απόκλιση 2,16 χρόνια (Πίνακας 29).
Όλοι ρωτήθηκαν κατά πόσο ακολουθούν κάποια άλλη θεραπεία ή κατά
πόσο είχαν πάρει αναλγητικά πόνου τις τελευταίες 24 ώρες. Οι απαντήσεις
τους ήταν αρνητικές και στα δύο ερωτήματα.
Πίνακας 28. Βασικά στοιχεία δείγματος για σχηματισμό κλινικής εικόνας
Χαρακτηριστικά
Πάσχων άνω τραπεζοειδής
μυς, ν/96 [%]
Και οι δύο

65[67,7]

Αριστερός

22[22,9]

Δεξιός

Αν είναι άμφω, μυς πού
Πόσο καιρό έχετε πόνο
πονάει περισσότερο., ν/65 [%] στον αριστερό μυ; (σε χρόνια)

9 [9,4]

Αριστερός

20[30,8]

Δεξιός.

45[69,2]

Πόσο καιρό έχετε πόνο
στο δεξιό μυ; (σε χρόνια)

3,10 ± 3,84

2,88 ± 2,16

Ελάχιστη 0

Ελάχιστη 0

Μέγιστη 11

Μέγιστη 10

Επικρατ.

Επικρατ. 0

2

Για την ανάλυση αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου, ο συντελεστής συσχέτισης Spearman rho, για την κάθε ερώτηση ήταν 𝜌𝜌 > 0.6, σε επίπεδο σημαντικότητας 𝑝𝑝 < 0.05 (Πίνακας 30).

Πίνακας 30. Συντελεστές συσχέτισης μεταξύ απαντήσεων σε διάστημα 24 ωρών, στις ερωτήσεις του
ερωτηματολογίου Northwick Park Neck Pain, για τη διερεύνηση της αξιοπιστίας του και επικύρωση σωστής μετάφρασης και διαπολιτισμικής προσαρμογής του στην ελληνική γλώσσα.
Ερωτήσεις ερωτηματολογίου Northwick Park Neck Pain
Ενότητα 1
,663*

Ενότητα 2

Ενότητα 3

Ενότητα 4

Ενότητα 5

Ενότητα 6

Ενότητα 7

Ενότητα 8

Ενότητα 9

1,000**

,917**

1,000**

,941**

,764**

,881**

,942**

,918**

** 𝑝𝑝 < 0.01, * 𝑝𝑝 < 0.05
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Για τις απαντήσεις της πρώτης ημέρας, ο συντελεστής αξιοπιστίας
Cronbach alpha υπολογίστηκε 0,83 και για τις απαντήσεις της δεύτερης ημέρας 0,87 (Πίνακας 31).

Πίνακας 29. Τιμές συντελεστή αξιοπιστίας Cronbach alpha, για τις 9 ερωτήσεις και
για τις δύο ημέρες

Μέρα
η
1 μέρα
η

2 μέρα

Cronbach’s alpha
0,83

Αριθμός ερωτήσεων
9

0,87

9

Συζήτηση
Σκοπός της μελέτης αυτής, ήταν η μετάφραση και η διαπολιτισμική προσαρμογή του ερωτηματολογίου Northwick Park Neck Pain στην ελληνική
γλώσσα, για τη διερεύνηση των προβλημάτων, που προκύπτουν από τα σημεία πυροδότησης πόνου του άνω τραπεζοειδή μυός. Ο λόγος που επιλέγηκε
αυτό το ερωτηματολόγιο για μετάφραση στα ελληνικά, είναι η δυνατότητά του
να αξιολογεί το φάσμα της δυσλειτουργίας του αυχένα και η επίδρασή της
στην συμμετοχή σε δραστηριότητες, σε σχέση με την ένταση πόνου, την ύπαρξη βελονιασμάτων, όπως και η ποιότητα ύπνου σε σχέση με τον πόνο, η
διάρκεια των συμπτωμάτων, το διάβασμα και η παρακολούθηση τηλεόρασης,
οι δουλειές του σπιτιού, οι κοινωνικές δραστηριότητες και η οδήγηση. Ο δεύτερος λόγος για αυτή την επιλογή, ήταν το γεγονός ότι μεταφράστηκε σε πολλές άλλες γλώσσες, (Chiu, Lam & Hedley, 2001; González, et al., 2001;
Hoving, et al., 2003; Kose, et al., 2007; Leak & Frank, 1994; K. Lee, et al.,
2010; Wlodyka-Demaille, et al., 2002; Yeung, Chiu & Leung, 2004).
Η μετάφραση και η διαπολιτισμική προσαρμογή του ερωτηματολογίου
Northwick Park Neck Pain, ήταν επιτυχής. Το εργαλείο χρειάζεται μικρό χρόνο
για να ολοκληρωθεί, ενώ είναι πολύ εύκολο στην κατανόηση. Από μεθοδολογικής άποψης, τα ερωτηματολόγια είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία, για συλλογή
πληροφοριών από τους ασθενείς και πρέπει να είναι σύντομα, ξεκάθαρα, α[187]

πλά, πρακτικά και εφαρμόσιμα, στον υπό στόχο πληθυσμό (Codó, 2009). Η
ελληνική έκδοση του Northwick Park Neck Pain, εμπεριέχει αυτά τα στοιχεία.
Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης, το μεταφρασμένο ερωτηματολόγιο
φαίνεται να είναι ένα αξιόπιστο μέτρο έκβασης για ελληνόφωνους ασθενείς
μέσης ηλικίας, με σημεία πυροδότησης πόνου στον άνω τραπεζοειδή μυ. Περαιτέρω, το ερωτηματολόγιο είναι κατάλληλο για αξιολόγηση παθήσεων του
αυχένα, όπως ο μηχανικός αυχενικός πόνος, λόγω της κάκωσης δίκην μαστιγίου και συναφών αυχενικών συμπτωμάτων, αλλά και παρόμοιων παθολογιών της σπονδυλικής στήλης, (Hoving, et al., 2003).
Με βάση προηγούμενες μελέτες, ένας από τους καλύτερους τρόπους διερεύνησης της αξιοπιστίας ενός μέτρου έκβασης, είναι υπολογίζοντας το συντελεστή συσχέτισης. Ο συντελεστής αυτός, δείχνει τη συμμόρφωση ενός ερωτηματολογίου, όταν τα ίδια αποτελέσματα δείχνουν επαναληψιμότητα
(Terwee, et al., 2007).
Επιπλέον, η τιμή Cronbach alpha χρησιμοποιήθηκε, για να διερευνηθεί η
εσωτερική συνέπεια του ερωτηματολογίου, (Fayers M. & Machin, 2016). Τιμές
μεταξύ 0.70 και 0.95, θεωρούνται ως αποδεκτές και ικανοποιητικές. Τιμή μικρότερη από 0.70, υποδεικνύει ότι υπάρχει περιορισμένη εσωτερική συσχέτιση μεταξύ των ερωτήσεων και ότι οι ερωτήσεις δεν μετράνε το ίδιο χαρακτηριστικό.
Η τιμή Cronbach της παρούσης μελέτης έρχεται σε συμφωνία με την αντίστοιχη Τουρκική (0.80), (Kose, et al., 2007). Οι τιμές του συντελεστή συσχέτισης, ομοιάζουν με αυτές της τουρκικής έκδοσης (0,85) και με την κινέζικη
(0.9).
Μειονέκτημα της μελέτης, αποτελεί το γεγονός ότι η διερεύνηση της συσχέτισης δεν έγινε με βάση την κατηγορία των ασθενών, όπως το φύλο, η εργασία, η ηλικία. Αυτό συνέβη, γιατί δεν θα εξάγονταν συμπεράσματα με αρκετή
στατιστική δύναμη.
Η λειτουργικότητα του αυχένα αποτελεί σημαντική σε άτομα με ΣΠΠ στν
άνω τραπεζοειδή μυ. Αφού το ερωτηματολόγιο Northwick Park Neck Pain μεταφράστηκε και σταθμίστηκε στην ελληνική γλώσσα, θα αποτελέσει κύριο μέτρο έκβασης μαζί με την ένταση του πόνου (VAS), την ευαισθησία στη συμπίεση (Wagner FDIX), το εύρος κίνησης του αυχένα (HALO) και θα χρησιμοποι[188]

ηθεί στην κλινική μελέτη, που περιγράφεται στην επόμενη ενότητα του κεφαλαίου.

Συμπεράσματα
Το ερωτηματολόγιο είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο στην αξιολόγηση της λειτουργικότητας του αυχένα, σε ασθενείς με ΣΠΠ στον άνω τραπεζοειδή μυ.
Καθότι, δεν υπάρχουν αρκετά εργαλεία μεταφρασμένα στα Ελληνικά, κρίνεται
σημαντική η μετάφραση για σκοπούς χρήσης της στην καθημερινή Κλινική
πράξη.

Κλινική μελέτη. Η επίδραση της ακτινωτής εξωσωματικής Θεραπείας με ακουστικά κύματα, στα σημεία
πυροδότησης πόνου του άνω
Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Πασχόντων
Οι πάσχοντες που έλαβαν μέρος στην έρευνα και στους οποίους έγιναν οι
μετρήσεις και δόθηκε το ερωτηματολόγιο Northwick Park Neck Pain, για ολοκλήρωση του σκοπού της έρευνας, ήταν στο σύνολό τους 48, εκ των οποίων
οι 31 ήταν γυναίκες (64,6%) και οι 17 άντρες (35,4%) (Πίνακας 32).
Οι πάσχοντες ήταν ηλικίας από 18 μέχρι και 54 ετών, με μέσο όρο ηλικίας
περίπου 33 χρόνια. Μέσος όρος βάρους των συμμετεχόντων ήταν 72 περίπου κιλά, με ασθενείς να ζυγίζουν από 47 έως και 120 κιλά. Όσον αφορά το
ύψος τους, οι ασθενείς κατά μέσο όρο είχαν ύψος 1,68 μέτρα, με ύψος από
1,50 μέτρα έως και 1,84 (Πίνακας 32).
Άλλες πληροφορίες που ζητήθηκαν από τους συμμετέχοντες στην έρευνα,
ώστε ο ερευνητής να μπορεί να έχει πιο εμπεριστατωμένη εικόνα του πάσχοντος, ήταν κατά πόσο ήταν δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες. Η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών ήταν δεξιόχειρες με ποσοστό 89,6%, δηλαδή οι 43 από
τους 48. Μόνο οι 5 είχαν δηλώσει αριστερόχειρες (10,4%). Στην ερώτηση κατά πόσο η εργασία τους είναι καθιστική ή όχι, η πλειοψηφία στο δείγμα απάντησε θετικά, με ποσοστό 70,8% (Πίνακας 32).
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Πίνακας 30, Βασικά στοιχεία δείγματος πασχόντων
Χαρακτηριστικά
Φύλο, ν/48 [%]

Άρρεν
Θήλυ

Ηλικία, χρόνια

Βάρος, kg

32,96 ± 10,20

72,22 ± 18,48

1,68 ± 0,08

Ελάχιστη 18

Ελάχιστη 47

Ελάχιστη 1,50

Μέγιστη 54

Μέγιστη 120

Μέγιστη

1,84

Επικρατ. 42

Επικρατ. 68

Επικρατ.

1,70

17 [35,4]
31 [64,6]

‘Yψος, m

Χέρι γραφής, ν/48 [%]

Δεξί
Αριστερό

Καθιστική εργασία, ν/48 [%]

43 [89,6]
5 [10,4]

Ναι
Όχι

34 [70,8]
14 [29,2]

Στοιχεία για την κλινική εικόνα των πασχόντων
Σε ερώτηση που ζητούσε από τους συμμετέχοντες να αναφέρουν σε ποιο
άνω τραπεζοειδή μυ είχαν πόνο, οι περισσότεροι απάντησαν πως είχαν πόνο
και στους δύο μυς (72,9%), ενώ περίπου ίδιος αριθμός συμμετεχόντων απάντησαν, ότι είχαν πρόβλημα με τον αριστερό μυ μόνο (14,6%) ή με το δεξιό
μόνο (12,5%) (Πίνακας 33).
Σε συνέχεια για εντοπισμό του πάσχοντα μυός, οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν σε περίπτωση που πονάνε και οι δύο μύες, αριστερός και δεξιός, ποιος
από τους δύο πονάει περισσότερο. Οι πιο πολλοί απάντησαν ότι τους πονάει
περισσότερο ο δεξιός μυς, με ποσοστό 54,2%, βασικά οι 26 από τους 35 που
είχαν πόνο και στους δύο μύες (Πίνακας 33).
Όλοι ρωτήθηκαν για πόσο καιρό είχαν πόνο, είτε στον αριστερό, είτε στο
δεξιό μυ. Κατά μέσο όρο, είχαν πόνο πάνω από 2 χρόνια και στους δύο μυς.
Το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που κάποιος από το δείγμα είχε πόνο στον
αριστερό μυ, ήταν 10 χρόνια και στο δεξιό 11 χρόνια, όπως δηλώνει η μέγιστη
τιμή της κάθε μεταβλητής (Πίανκας 33).
Πίνακας 31. Βασικά στοιχεία δείγματος για σχηματισμό κλινικής εικόνας,
Χαρακτηριστικά
Πάσχων άνω τραπεζοειδής μυς, Αν είναι άμφω, μυς πού πονάει Πόσο καιρό έχετε πόνο στον
ν/48 [%]
Και οι δύο

35 [72,9]

Αριστερός

7 [14,6]

περισσότερο., ν/35 [%]

Αριστερός

9 [25,7]
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Πόσο καιρό έχετε πόνο στο

αριστερό μυ; (σε χρόνια)

δεξιό μυ; (σε χρόνια)

2,29 ± 2,06

2,45 ± 2,47

Ελάχιστη 0

Ελάχιστη 0

Δεξιός

6 [12,5]

Δεξιός.

26 [74,3]

Μέγιστη 10

Μέγιστη 11

Επικρατ.

Επικρατ. 1

3

Στις ερωτήσεις κατά πόσο οι ασθενείς είχαν πάρει αναλγητικά το τελεευταίο
εικοσιτετράωρο, πριν τη δοκιμαστική θεραπεία ή εάν λαμβάνουν κάποια άλλη
θεραπεία για το πρόβλημά τους, όλοι είχαν απαντήσει αρνητικά. Αυτό διευκόλυνε περαιτέρω στην έρευνα, χωρίς να παρεμβάλλονται έτσι άλλες μεταβλητές, που πιθανόν να επηρέαζαν τα αποτελέσματά της.

Μετρήσεις κινήσεων κεφαλιού
Σε κάθε συνεδρία του κάθε συμμετέχοντα στην έρευνα, με τη χρήση του
αλγόμετρου, καταγραφόταν η ευαισθησία στον πόνο και στη συνέχεια γίνονταν όλες οι μετρήσεις, που αφορούσαν τις κινήσεις του αυχένα: κάμψη κεφαλιού, έκταση, πλάγια κάμψη αριστερά, πλάγια κάμψη δεξιά, στροφή αριστερά και στροφή δεξιά. Επίσης, σημειωνόταν σε κλίμακα από 0 μέχρι 10, ο
πόνος που αξιολογούσαν οι ίδιοι οι πάσχοντες ότι ένιωθαν, με 10 να αντιστοιχεί σε οξύ πόνο και 0 σε καθόλου πόνο.
Η προκαταρκτική αξιολόγηση, δηλαδή οι αρχικές μετρήσεις και απαντήσεις
στο ερωτηματολόγιο στην πρώτη συνεδρία, προτού ξεκινήσει η θεραπεία,
δείχνουν ότι, κατά μέσο όρο, αξιολογούσαν τον πόνο τους 5,02 ± 1,52 με επικρατέστερη τιμή το 6 (σε κλίμακα από 0 έως 10). Οι μετρήσεις στο ψηφιακό
αλγόμετρο HALO, έδειξαν μέσο όρο για τους 48 συμμετέχοντες, 3,34 ± 1,68
με μέγιστη ένδειξη 8,20 και ελάχιστη 0,73 (Πίνακας 34). Κατά μέσο όρο, η
κάμψη του κεφαλιού ήταν 41,42 μοίρες, η έκταση κεφαλιού έδειξε μέσο όρο
52,54 μοίρες, στην πλάγια κάμψη αριστερά ο μέσος όρος μέτρησης του δείγματος ήταν 33,31 μοίρες και η πλάγια κάμψη δεξιά, 32,85 μοίρες. Στη στροφή
αριστερά και δεξιά, ο μέσος όρος μέτρησης ήταν αντίστοιχα 60,87 και 61,17
μοίρες (Πίνακας 34).
Πίνακας 32. Αρχική αξιολόγηση κλινικής εικόνας δείγματος
Μετρήσεις

Κάμψη κεφαλιού

ΜΟ ± ΤΑ

Ελάχιστη

Μέγιστη

Επικρατούσα τιμή

41,52 ± 7,73

25

52

50
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Έκταση κεφαλιού

52,54 ± 8,93

23

65

55 και 60

Πλάγια κάμψη Αριστερά

33,31 ± 8,75

14

52

32

Πλάγια κάμψη Δεξιά

32,85 ± 6,90

21

50

32

Στροφή Αριστερά

60,87 ± 8,97

35

78

70

Στροφή Δεξιά

61,17 ± 9,07

45

76

65 και 70

Πόνος (0-10)

5,02 ± 1,52

2

8

6

32

18

ΝWNPQ (9-45)
18,98 ± 4,07
9
Οι τιμές στον πίνακα για τις κινήσεις του αυχένα είναι σε μοίρες.

Ερωτηματολόγιο Northwick Neck Pain
Όλες οι ερωτήσεις στο ερωτηματολόγιο Northwick Neck Pain, είχαν επιλογή από 5 πιθανές απαντήσεις, σε διατακτική κλίμακα, με την πρώτη πιθανή
απάντηση σε όλες να αντιστοιχούσε σε μηδενική αίσθηση πόνου ή δυσφορίας
όταν οι πάσχοντες έκαναν κάποιες κινήσεις ή ακολουθούσαν κάποιες από τις
συνήθειές τους κτλ. Όσο προχωρούσαν οι απαντήσεις στην πέμπτη πιθανή
απάντηση να κλιμακωνόταν η σοβαρότητα της κατάστασης και του πόνου του
πάσχοντα, θεωρήθηκε μια κλίμακα από το 1 μέχρι το 5, με το 1 να αντιστοιχεί
σε καθόλου πόνο ή/και δυσκολία στη διεκπεραίωση της εργασίας ή συνήθειας
ή κίνησης κτλ και το 5 να φέρνει τον ασθενή σε οξεία κατάσταση πόνου. Οι
ερωτήσεις στο ερωτηματολόγιο ήταν 10 στο σύνολό τους, αλλά η 10η ερώτηση δεν συμπεριλαμβανόταν στην πρώτη συνεδρία, αφού δεν ζητούσε αξιολόγηση πόνου για κάποια κίνηση, αλλά ζητούσε απλώς να συγκρίνουν την αίσθηση του πόνου στην τρέχουσα στιγμή με την προηγούμενη φορά, που είχαν απαντήσει στο ερωτηματολόγιο.
Για το σκοπό μιας προκαταρκτικής αξιολόγησης της λειτουργικότητας στην
καθημερινότητα του κάθε πάσχοντα, δημιουργήθηκε μια αθροιστική μεταβλητή, μονομεταβλητή, από τις απαντήσεις στις πρώτες 9 ερωτήσεις, για τον κάθε
πάσχοντα στο δείγμα.
Εάν το άθροισμα στις απαντήσεις ήταν 9, σημαίνει πως ο συμμετέχων στην
έρευνα, δεν είχε κανένα πρόβλημα στις καθημερινές λειτουργίες και συνήθειες
του, λόγω πόνου στον αυχένα. Αν η μεταβλητή ήταν αριθμός μεταξύ 10 και
18, ο πόνος θεωρείτο ήπιος. Μεταξύ 19 και 27, ο πόνος θεωρείτο μέτριος,
ενώ μεταξύ 28 και 36, αρκετά σοβαρός, ώστε να δυσκολεύει σε μεγάλο βαθμό
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την καθημερινότητα του πάσχοντος. Τέλος, αν η μεταβλητή έπαιρνε τιμή από
37 μέχρι 45, ο πάσχων θεωρείτο να έχει έντονο πόνο και ενοχλήσεις, ώστε η
καθημερινότητά του να είναι καθολικά επηρεασμένη. Το δείγμα στην παρούσα έρευνα έβγαλε μέσο όρο 18,98, με τυπική απόκλιση 4,07. Η μέγιστη τιμή
ήταν 32 και η ελάχιστη 9. Η επικρατούσα τιμή ήταν 18 (Πίνακας 34).

Ομάδες θεραπείας
Για να επιτευχθεί ένας από τους στόχους της έρευνας, που ήταν η σύγκριση κλασσικής φυσικοθεραπείας με θεραπεία χρησιμοποιώντας ΕΘΑΚ, οι
συμμετέχοντες στην έρευνα είχαν χωριστεί σε ομάδες από τον ερευνητή, εντελώς τυχαία. Οι τρεις ομάδες που σχηματίστηκαν αφορούσαν διαφορετική
εφαρμογή θεραπείας στους πάσχοντες. Η μια ομάδα θα τύχαινε κλασσικής
φυσικοθεραπείας, η άλλη ομάδα θα τύχαινε θεραπείας με τη συσκευή ΕΘΑΚ
και εφαρμογής της με 1000 παλμούς και η τρίτη ομάδα θα τύχαινε θεραπείας
με τη συσκευή ΕΘΑΚ και εφαρμογής της με 2000 παλμούς.
Οι ομάδες πασχόντων που θα λάμβαναν θεραπεία με ΕΘΑΚ, αποτελούνταν από 17 άτομα έκαστη και η ομάδα της κλασσικής φυσικοθεραπείας αποτελούνταν από 14 άτομα στο σύνολό της.
Στην ομάδα της κλασσικής φυσικοθεραπείας, από τους 14 οι 3 ήταν άντρες
και οι 11 γυναίκες. Ενώ στην ομάδα με εφαρμογή 1000 παλμούς, από τους 17
οι 5 ήταν άντρες και οι 12 γυναίκες. Στην τρίτη ομάδα με εφαρμογή 2000 παλμούς, από τους 17 οι 9 ήταν άντρες και οι 8 γυναίκες (Πίνακας 35). Το Pearson’s Chi Square επιλέχθηκε, για να εξετάσει ομοιογένεια ως προς το φύλο,
αφού η μεταβλητή είναι κατηγορική και οι ομάδες είναι τρεις. Το τεστ έδειξε
πως οι ομάδες δεν φαίνεται να έχουν κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά,
όσον αφορά στο φύλο (𝑝𝑝 = 0.153) (Πίνακας 35).

Ο μέσος όρος ηλικίας για την ομάδα κλασσικής φυσικοθεραπείας, ήταν πε-

ρίπου 34 χρόνια, με τυπική απόκλιση 10,43 χρόνια, στην ομάδα με εφαρμογή
1000 παλμούς ο μέσος όρος ηλικίας του δείγματος ήταν περίπου 34 χρόνια
πάλι, με τυπική απόκλιση 11,54 χρόνια και στην τρίτη ομάδα με εφαρμογή
2000 παλμούς, ο μέσος όρος ηλικίας τους δείγματος ήταν περίπου 32 χρόνια,
με τυπική απόκλιση 9 χρόνια (Πίνακας 35). Για τον έλεγχο στατιστικά σημαντικής διαφοράς ηλικίας ανάμεσα στις ομάδες, το τεστ one-way ANOVA έδειξε
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και πάλι πως οι ομάδες δεν φαίνεται να έχουν κάποια στατιστικά σημαντική
διαφορά, όσον αφορά τον μέσο όρο ηλικίας (𝑝𝑝 = 0.811) (Πίνακας 35).

Όσον αφορά στην ομοιογένεια στην κλινική εικόνα των πασχόντων, το τεστ

που χρησιμοποιήθηκε για τις μετρήσεις στο Αλγόμετρο, τις μετρήσεις των κινήσεων του αυχένα, το αίσθημα πόνου και στις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο NWNP, ήταν το αντίστοιχο μη παραμετρικό του one-way ANOVA, το
Kruskal-Wallis τεστ. Από την εφαρμογή του τεστ, φάνηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων, όσον αφορά τους μέσους όρους των μετρήσεων σε καμία από τις μεταβλητές (Πίνακας 35).
Πίνακας 33. Δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά πασχόντων ανά ομάδα θεραπείας
και έλεγχος ομοιογένειας στις ομάδες

Μετρήσεις

Φύλο, ν

Ηλικία, χρόνια

Κλασσική
Φυσιοθεραπεία
(n=14)

ΚΥ 1000
παλμοί (n=17)

Άρρεν

3

5

Θήλυ

11
33,57 ± 10,43

12
33,76 ± 11,54

ΚΥ 2000
παλμοί (n=17)

p-value

9
0.153
8
31,65 ± 9,00

0,811

3,00 ± 1,37
39,79 ± 8,76

3,17 ± 1,44
42,00 ± 7,60

3,80 ± 2,08
42,47 ± 7,18

0.488

Έκταση κεφαλιού
Πλάγια κάμψη

54,36 ± 9,28

52,47 ± 6,34

51,12 ± 10,91

36,57 ± 7,95

31,71 ± 10,21

32,24 ± 7,49

0.400

Πλάγια κάμψη Δεξιά

33,50 ± 6,35

34,29 ± 8,37

30,88 ± 5,53

Στροφή Αριστερά

63,21 ± 5,31

61,71 ± 8,92

58,12 ± 10,95

Στροφή Δεξιά

58,57 ± 10,31

64,06 ± 7,06

60,41 ± 9,49

Πόνος (0-10)
ΝWNPQ (9-45)

5,14 ± 1,66
18,57 ± 3,55

4,88 ± 1,65
20,12 ± 4,46

5,06 ± 1,35
18,18 ± 4,04

Αλγόμετρο
Κάμψη κεφαλιού

*

*

Ɨ

Ŧ
Ŧ

0.709

Ŧ
Ŧ

0.427

Ŧ

0.511

Ŧ

0.315

Ŧ

0.306

Ŧ

0.813

Ŧ

0.704

Οι τιμές στον πίνακα είναι Μέσος Όρος ± Τυπική Απόκλιση (ΜΟ±ΤΑ). Pearson’s Chi Square test,
Ŧ
one-way ANOVA test, Kruskal-Wallis test.

Ɨ

Διερεύνηση αλλαγών στο χρόνο με χρήση επαγωγικής στατιστικής
Αλλαγή στην ένδειξη Αλγομέτρου
Και στις τρεις ομάδες οι ενδείξεις στο αλγόμετρο είχαν στατιστικά σημαντική διαφορά, ανά χρονική περίοδο. Πιο συγκεκριμένα, οι ενδείξεις στο ψηφιακό αλγόμετρο HALO αυξάνονταν κατά μέσο όρο στο χρόνο και για τις τρεις
ομάδες.
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Οι ομάδες με θεραπεία χρήσης της συσκευής, φαίνεται να είχαν στην τελευταία μέτρηση, που ήταν ένα μήνα μετά την τελευταία θεραπεία, υψηλότερη ένδειξη στο αλγόμετρο κατά μέσο όρο από ότι η ομάδα κλασσικής φυσικοθεραπείας. Συγκεκριμένα, η τελευταία μέτρηση για την ομάδα με εφαρμογή
1000 παλμούς είχε μέσο όρο μέτρησης στο αλγόμετρο 6,09, με τυπική απόκλιση 3,47, η ομάδα με εφαρμογή τους 2000 παλμούς είχε μέσο όρο ένδειξης στο αλγόμετρο 5,97, με τυπική απόκλιση 3,39, ενώ η ομάδα φυσικοθεραπείας είχε μέσο όρο ένδειξης στο αλγόμετρο 4,27, με τυπική απόκλιση
1,65 (Πίνακας 36).
Για έλεγχο στατιστικής σημαντικότητας σε αυτή τη διαφορά στο χρόνο,
χρησιμοποιήθηκε αρχικά ανάλυση διακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων (repeated measures ANOVA test) στη μεταβλητή ένδειξη του αλγόμετρου, για κάθε ομάδα θεραπείας ξεχωριστά. Η προϋπόθεση όμως, για κανονική κατανομή των υπολοίπων, (normality of standardized residuals) παραβιαζόταν σε όλες τις ομάδες. Επομένως, εφαρμόστηκε το αντίστοιχο μη παραμετρικό τεστ, Friedman test για έλεγχο ίσων κατανομών των ενδείξεων, για τις
τέσσερις χρονικές στιγμές μέσα στην κάθε ομάδα.
Ο έλεγχος Friedman έδειξε πως υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές
μέσα στο χρόνο, για την κάθε ομάδα (𝑝𝑝 < 0.001, Πίνακας 37).

Στη συνέχεια, έγινε έλεγχος στατιστικά σημαντικής διαφοράς στην κατανο-

μή του μέσου όρου του αλγομέτρου, ανά δύο χρονικές στιγμές, με χρήση του
Wilcoxon Rank test (𝑍𝑍, 𝑝𝑝), ώστε να βρεθεί κατά πόσο ήταν σε κάθε χρονική
στιγμή που παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά ή κατά πόσο ήταν
μόνο μεταξύ κάποιων συγκεκριμένων χρονικών περιόδων και ποιων.
Πίνακας 34. Αλλαγή στην ένδειξη αλγομέτρου.
1000 παλμοί

2000 παλμοί

Κλασσική Φυσικοθεραπεία

Πριν την πρώτη
θεραπεία

3,17 ± 1,44

3,80 ± 2,08

3,00 ± 1,37

Στις 2 βδομάδες

4,36 ± 2,00

4,64 ± 2,67

3,85 ± 1,22

Στις 3 βδομάδες

5,72 ± 2,38

6,02 ± 3,72

3,97 ± 1,40

Ένα μήνα μετά

6,09 ± 3,47

5,97 ± 3,39

4,27 ± 1,65

𝑋𝑋𝐹𝐹2 (3) = 42,11, 𝑝𝑝 < 0.001∗

𝑋𝑋𝐹𝐹2 (3) = 37,02, 𝑝𝑝 < 0.001∗

𝑋𝑋𝐹𝐹2 (3) = 18,85, 𝑝𝑝 < 0.001∗

Friedman

Οι ενδείξεις του αλγόμετρου στην κάθε ομάδα, για όλες τις χρονικές περιόδους δίνεται ως ΜΟ ± ΤΑ
*
υποδηλώνει στατιστικά σημαντική διαφορά.
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Οι ομάδες στις οποίες εφαρμόστηκε ΕΘΑΚ με 1000 και 2000 παλμούς έδειξαν στατιστικά σημαντική αύξηση, μεταξύ πρώτης μέτρησης, πριν την
πρώτη θεραπεία και στις 2 βδομάδες (𝑝𝑝 = 0.001, Πίνακας 37), καθώς επίσης,

έδειξαν στατιστικά σημαντική αύξηση μεταξύ 2 βδομάδες και 3 βδομάδες
(𝑝𝑝 < 0.001, Πίνακας 37).

Και για τις δύο αυτές ομάδες που χρησιμοποιήθηκε η συσκευή ΕΘΑΚ, δεν

υπήρχε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά στην ένδειξη του αλγομέτρου,
μεταξύ 3 βδομάδων και στον μήνα (Πίνακας 37).
Αντίθετα, στην ομάδα που εφαρμόστηκε κλασσική φυσικοθεραπεία, υπήρχε στατιστικά σημαντική αύξηση στον μέσο όρο ένδειξης, μεταξύ του διαστήματος πριν τη θεραπεία και στις 2 βδομάδες μόνο (𝑝𝑝 = 0.002, Πίνακας 37).

Πίνακας 35. Έλεγχος Wilcoxon Signed Ranks Test, για δύο χρονικές περιόδους στις ενδείξεις του αλγομέτρου, ανά ομάδα θεραπείας

1000 παλμοί
Z
p
2000 παλμοί
Z
p
Κλασσική
φυσικοθεραπεία
Z
p
*

2 βδομάδεςπριν τη θεραπεία

3 βδομάδες2 βδομάδες

μετά από ένα μήνα3 βδομάδες

-3,39
0,001∗

-3,62
0,000∗

-0,36
0,723

-3,62
0,000∗

-0,45
0,653

-3,11
0,002∗

-0,85
0,396

-1,47
0,142

-3,42
0,001∗

υποδηλώνει στατιστικά σημαντική διαφορά.

Αλλαγή στο αίσθημα πόνου
Το αίσθημα του πόνου στους συμμετέχοντες, φαίνεται να μειωνόταν κατά
μέσο όρο με στατιστικά σημαντική διαφορά στο χρόνο, σε όλες τις ομάδες
θεραπείας.
Ο μέσος όρος για την τιμή του πόνου, ήταν πιο χαμηλός στην τελευταία
μέτρηση στις δύο ομάδες που χρησιμοποιούσαν ΕΘΑΚ. Η ομάδα στην οποία
εφαρμόστηκε κρουστικός υπέρηχος με 1000 παλμούς, είχε μέσο όρο αίσθημα
πόνου στην τελευταία μέτρηση 1,29, με τυπική απόκλιση 1,40, ενώ η ομάδα
που εφαρμόστηκαν 2000 παλμοί είχε μέσο όρο 1,35, με τυπική απόκλιση
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0,61. Αυτοί οι μέσοι όροι ήταν πιο χαμηλοί, συγκριτικά με της ομάδας κλασσικής φυσικοθεραπείας, στην οποία ο μέσος όρος αίσθησης πόνου ήταν 1,57,
με τυπική απόκλιση 1,16 ( Πίνακας 38).
Ο έλεγχος Friedman που εφαρμόστηκε ξεχωριστά στην κάθε ομάδα, για να
ελέγξει αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανά το χρόνο, έδειξε πράγματι πως υπάρχει ( 𝑝𝑝 < 0.001, Πίνακας 38).

Πίνακας 36. Αλλαγή στο αίσθημα του πόνου

1000 παλμοί

2000 παλμοί

Κλασσική Φυσικοθεραπεία

Πριν την πρώτη
θεραπεία

4,88 ± 1,65

5,06 ±1,35

5,14 ± 1,66

Στις 2 βδομάδες

2,94 ± 1,95

3,18 ± 1,13

3,14 ± 1,66

Στις 3 βδομάδες

1,94 ± 1,68

2,00 ± 0,87

2,14 ± 1,51

Ένα μήνα μετά

1, 29 ± 1,40

1,35 ± 0,61

1,57 ± 1,16

𝑋𝑋𝐹𝐹2 (3) = 42,60, 𝑝𝑝 < 0.001∗

𝑋𝑋𝐹𝐹2 (3) = 47,89, 𝑝𝑝 < 0.001∗

𝑋𝑋𝐹𝐹2 (3) = 36,97, 𝑝𝑝 < 0.001∗

Friedman

Οι τιμές του πόνου στην κάθε ομάδα για όλες τις χρονικές περιόδους δίνεται ως ΜΟ ± ΤΑ.
*
υποδηλώνει στατιστικά σημαντική διαφορά.

Στις δύο ομάδες όπου έγινε θεραπεία με χρήση ΕΘΑΚ, το Wilcoxon Rank
test έδειξε, πως υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στην τιμή του πόνου,
ανά χρονική στιγμή, ακόμα και μεταξύ των δύο τελευταίων συνεδριών
(𝑝𝑝 < 0.05, Πίνακας 39).

Αντίθετα, στην ομάδα που εφαρμόστηκε κλασσική φυσικοθεραπεία, υπήρ-

χε στατιστικά σημαντική μείωση στην τιμή του πόνου, από το διάστημα πριν
τη θεραπεία και στις 2 βδομάδες, όπως και από τις 2 βδομάδες στις 3
(𝑝𝑝 < 0.05, Πίνακας 39). Η τιμή του πόνου δεν έδειξε στατιστικά σημαντική
μείωση, μετά το τέλος των θεραπειών (𝑝𝑝 = 0.057, Πίνακας 39).

Πίνακας 37. Έλεγχος Wilcoxon Signed Ranks Test για δύο χρονικές περιόδους στις μετρήσεις του πόνου ανά ομάδα θεραπείας

1000
παλμοί
Z
p

2 βδομάδεςπριν τη θεραπεία

3 βδομάδες2 βδομάδες

μετά από ένα μήνα3 βδομάδες

-3,40
0,001*

-2,57
0,010*

-3,05
0,002*

-3,68
0,000*

-3,41
0,001*

-2,64
0,008*

2000 παλμοί
Z
p
Κλασσική
φυσικοθεραπεία
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-3,22
0,001*

Z
p
*

-3,36
0,001*

-1,90
0,057

υποδηλώνει στατιστικά σημαντική διαφορά.

Αλλαγή στις κινήσεις του αυχένα
Κάμψη κεφαλιού
Όλες οι ομάδες παρουσίασαν αύξηση σε όλες τις μετρήσεις, για τις κινήσεις του κεφαλιού. Οι ομάδες στις οποίες έγινε χρήση ΕΘΑΚ 1000 και 2000
παλμών, εμφάνιζαν υψηλότερο μέσο όρο, σε όλες τις χρονικές στιγμές που
έγιναν οι μετρήσεις.
Συγκεκριμένα, στην τελευταία μέτρηση που είχε γίνει στον μήνα, μετά το
τέλος των θεραπειών, η ομάδα με εφαρμογή 1000 παλμούς στον κρουστικό
υπέρηχο, είχε σημειώσει μέσο όρο σε μοίρες για την κάμψη του κεφαλιού,
46,41, με τυπική απόκλιση 3,00 και η ομάδα με 2000 παλμούς, σημείωσε μέσο όρο σε μοίρες 47,59, με τυπική απόκλιση 2,15 (Πίνακας 40).
Η ομάδα φυσικοθεραπείας στην τελευταία μέτρηση, είχε σημειώσει μέσο
όρο 45,21 σε μοίρες, με τυπική απόκλιση 5,76 (Πίνακας 40).
Εφαρμόστηκε το κριτήριο Friedman, για να ελεγχτεί κατά πόσο αυτές οι διαφορές είναι στατιστικά σημαντικές μέσα στην ομάδα ανά το χρόνο, το οποίο
και έδειξε πως είναι (𝑝𝑝 < 0.01, Πίνακας 40).

Πίνακας 38. Αλλαγή στην κάμψη του κεφαλιού

1000 παλμοί

2000 παλμοί

Κλασσική Φυσικοθεραπεία

Πριν την πρώτη θεραπεία

42,00 ± 7,62

42,47 ±7,18

39,79 ± 8,76

Στις 2 βδομάδες

46,35 ± 4,80

45,82 ± 4,86

43,29 ± 7,65

Στις 3 βδομάδες

47,65 ± 3,02

48,35 ± 3,00

46,07 ± 8,04

Ένα μήνα μετά

46, 41 ± 3,00

47,59 ± 2,15

45,21 ± 5,76

𝑋𝑋𝐹𝐹2 (3) = 13,75, 𝑝𝑝 = 0.003∗

𝑋𝑋𝐹𝐹2 (3) = 19,41, 𝑝𝑝 < 0.001∗

𝑋𝑋𝐹𝐹2 (3) = 16,27, 𝑝𝑝 = 0.001∗

Friedman

Οι τιμές για τη μέτρηση της κάμψης του κεφαλιού στην κάθε ομάδα, για όλες τις χρονικές περιόδους δίνεται ως ΜΟ ± ΤΑ.
*

υποδηλώνει στατιστικά σημαντική διαφορά.

Στη συνέχεια, ο έλεγχος Wilcoxon Signed Ranks test εφαρμόστηκε, για να
φανεί αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην αύξηση των μοιρών κίνησης στην κάμψη του κεφαλιού, σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, ανά
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ομάδα. Η ομάδα με θεραπεία κρουστικού υπέρηχου με εφαρμογή 2000 παλμούς, σημείωνε σημαντική βελτίωση σε κάθε χρονικό διάστημα που γίνονταν
οι μετρήσεις ((𝑝𝑝 < 0.05, Πίνακας 41).

Η θεραπεία με εφαρμογή 1000 παλμούς, βοήθησε να βελτιωθεί η κίνηση

στο πρώτο διάστημα, μέχρι τις 2 εβδομάδες που πραγματοποιήθηκε η δεύτερη μέτρηση (p=0.006, Πίνακας 41), αλλά απέτυχε να σημειώσει στατιστικά
σημαντική διαφορά στις 3 εβδομάδες (p=0.361, Πίνακας 41). Αυτό φαίνεται
και από τους μέσους όρους στις δύο χρονικές στιγμές, 2 εβδομάδων και 3 εβδομάδων (Πίνακας 42). Όμως, η εφαρμογή με 1000 παλμούς βοήθησε, ώστε
να σημειωθεί στατιστικά σημαντική διαφορά από τις 3 εβδομάδες στο μήνα
(p=0.028, Πίνακας 41).
Από την άλλη, η κλασσική φυσικοθεραπεία βοήθησε τους πάσχοντες να
βελτιωθούν από τις 2 πρώτες εβδομάδες (p=0.047, Πίνακας 41), να σημειώσουν επιπλέον σημαντική βελτίωση και στις 3 εβδομάδες που έγινε η προτελευταία μέτρηση(p=0.014, Πίνακας 41) και να διατηρήσει απλώς τα αποτελέσματα της θεραπείας και μετά το πέρας των συνεδριών, αφού το τεστ έδειξε
πως δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική απόκλιση στις τιμές κίνησης, για την
κάμψη του κεφαλιού, μεταξύ τελευταίας και προτελευταίας μέτρησης
(p=0.959).
Πίνακας 39. Έλεγχος Wilcoxon Signed Ranks Test για δύο χρονικές περιόδους, για την
κάμψη του κεφαλιού ανά ομάδα θεραπείας

1000 παλμοί
Z
p

2 βδομάδεςπριν τη θεραπεία

3 βδομάδες2 βδομάδες

μετά από ένα μήνα3 βδομάδες

-2,76
0,006*

-0,91
0,361

-2,20
0,028*

-2,68
0,007*

-2,59
0,010*

-2,02
0,043*

-1,99
0,047*

-2,46
0,014*

-0,51
0,959

2000 παλμοί
Z
p
Κλασσική
φυσι κοθεραπεία
Z
p
*

υποδηλώνει στατιστικά σημαντική διαφορά.

Έκταση κεφαλιού
Η κίνηση της έκτασης του κεφαλιού, έδειξε να βελτιώνεται σε όλες τις ομάδες θεραπείας, ανά τον χρόνο, αφού οι μέσοι όροι των μετρήσεων σημείωναν
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αύξηση με την ομάδα που εφαρμόστηκε κλασσική φυσικοθεραπεία, να έχει
τον πιο ψηλό μέσο όρο, 67,57 και τυπική απόκλιση 4,05 (Πίνακας 42).
Η μόνη ομάδα που σημείωσε, όμως, στατιστικά σημαντική βελτίωση στα
αποτελέσματά της ανά το χρόνο, είναι η ομάδα όπου χρησιμοποιούνταν 2000
παλμοί στον κρουστικό υπέρηχο. Το Friedman test υπολόγισε p=0.017 (Πίνακας 42).
Πίνακας 40. Αλλαγή στην έκταση του κεφαλιού

1000 παλμοί

2000 παλμοί

Κλασσική Φυσκιοθεραπεία

Πριν την πρώτη
θεραπεία

52,47 ± 6,34

51,12 ± 10,91

54,36 ± 9,28

Στις 2 βδομάδες

54,41 ± 7,16

53,18 ± 8,00

50,86 ± 11,71

Στις 3 βδομάδες

55,06 ± 4,62

55,59 ± 8,65

53,00 ± 9,23

Ένα μήνα μετά

54, 94 ± 3,67

55,00 ± 7,65

67,57 ± 4,05

𝑋𝑋𝐹𝐹2 (3) = 3,43, 𝑝𝑝 = 0.330

𝑋𝑋𝐹𝐹2 (3) = 10,16, 𝑝𝑝 = 0.017∗

𝑋𝑋𝐹𝐹2 (3) = 7,27, 𝑝𝑝 = 0.064

Friedman

Οι τιμές για τη μέτρηση της έκτασης του κεφαλιού στην κάθε ομάδα, για όλες τις χρονικές περιόδους δίνεται ως ΜΟ ± ΤΑ.
*
υποδηλώνει στατιστικά σημαντική διαφορά.

Έγιναν στη συνέχεια τα τεστ ανά ζεύγη για τις χρονικές στιγμές, για να φανεί σε ποιες συγκεκριμένα υπήρχε σημαντική βελτίωση. Για τους 2000 παλμούς μόνο, η σημαντική βελτίωση σημειώθηκε (Ζ=-2,395, p=0.017), μεταξύ
των μετρήσεων που έγιναν στις 2 βδομάδες και τις μετρήσεις που έγιναν στις
3 βδομάδες (Πίνακας 43).
Πίνακας 41. Έλεγχος Wilcoxon Signed Ranks Test για δύο χρονικές περιόδους, για την έκταση του κεφαλιού ανά ομάδα θεραπείας
2 βδομάδεςπριν τη θεραπεία

3 βδομάδες2 βδομάδες

μετά από ένα μήνα3 βδομάδες

-0,98
0,325

-0,95
0,342

-0,20
0,842

Z
p

-1,17
0,243

-2,395
0,017*

-0,94
0,345

Κλασσική
φυσικοθεραπεία
Z
p

-0,045
0,964

-1,26
0,209

-0,716
0,474

1000 παλμοί
Z
p
2000 παλμοί

*

υποδηλώνει στατιστικά σημαντική διαφορά.

Στροφή Δεξιά και Αριστερά
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Σε όλες τις ομάδες θεραπείας, παρουσιάστηκε μέσα στο χρόνο αύξηση του
μέσου όρου, άρα βελτίωση στην κίνηση (Πίνακας 44). Στις ομάδες θεραπείας
με 1000 παλμούς και 2000 παλμούς, η στροφή δεξιά σημείωνε σε κάθε χρονική στιγμή αύξηση στο μέσο όρο, ενώ η ομάδα κλασσικής φυσικοθεραπείας
έριξε το μέσο όρο της στην τελευταία μέτρηση (Πίνακας 44). Εντούτοις, η κίνηση στην τελευταία χρονική στιγμή που μετρήθηκε είναι αυξημένη, αφού σημείωσε μέσο όρο 67,57, με τυπική απόκλιση 4,05, από τη μέτρηση που έγινε
πριν την έναρξη των θεραπειών (μέσος όρος ήταν 58,57 με τυπική απόκλιση
1,31) (Πίνακας 44).
Για τη στροφή αριστερά, συνέβη το αντίστροφο. Δηλαδή, ο μέσος όρος των
μετρήσεων την τελευταία φορά, είναι λίγο πιο χαμηλός από τον μέσο όρο στις
3 βδομάδες και για τις δύο ομάδες θεραπείας με κρουστικό υπέρηχο (Πίνακας
44). Ενώ η κλασσική φυσικοθεραπεία παρουσιάζει σταθερή αύξηση σε όλες
τις χρονικές στιγμές (Πίνακας 44).
Το Friedman test έδειξε όμως, πως υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά
ανάμεσα σε κάποιες χρονικές στιγμές (p<0,01,Πίνακας 44), για όλες τις ομάδες θεραπείας και για τη στροφή δεξιά και στροφή αριστερά του κεφαλιού.
Πίνακας 42. Αλλαγή στη στροφή του κεφαλιού δεξιά και αριστερά

Πριν την πρώτη Στις 2 βδομάδες
θεραπεία

1000 παλμοί

Στις 3 βδομάδες

Ένα μήνα μετά

Friedman

Στροφή Δεξιά
Στροφή Αριστερά

64,06 ± 7,06
61,71 ± 8,92

67,71 ± 9,91
68,29 ± 7,15

70,47 ± 7,17
71,18 ± 6,18

70,76 ± 5,99
69,06 ± 7,21

2000 παλμοί
Στροφή Δεξιά
Στροφή Αριστερά

XF2 (3) = 13,44, p = 0.004∗
XF2 (3) = 14,51, p = 0.002∗

60,41 ± 9,49
58,12 ±10,95

66,41 ± 9,60
63,41 ±10,06

69,59 ± 7,06
68,59 ±8,56

70,12 ± 5,84
67,94 ±8,88

Κλασσική φυσιοθεραπεία
Στροφή Δεξιά
Στροφή Αριστερά

XF2 (3) = 29,76, p < 0.001∗
XF2 (3) = 22,18, p < 0.001∗

58,57 ± 10,31
63,21 ± 5,31

68,14 ± 6,82
67,43 ± 11,74

69,14 ± 4,72
68,57 ± 5,71

67,57 ± 4,05
71,43 ± 6,15

XF2 (3) = 19,02, p < 0.001∗
XF2 (3) = 16,44, p = 0.001∗

* υποδηλώνει στατιστικά σημαντική διαφορά.

Η θεραπεία με χρήση κρουστικού υπέρηχου με εφαρμογή τους 2000 παλμούς, παρουσιάζει την πιο σταθερή βελτίωση, μέσα στο χρόνο. Είναι η μόνη
θεραπεία, κατά την οποία οι πάσχοντες σημείωσαν στατιστικά σημαντική βελτίωση και στις δύο κινήσεις, στροφή κεφαλιού δεξιά και στροφή κεφαλιού αριστερά, από τις πρώτες 2 βδομάδες με p<0,001 και p=0,002 αντίστοιχα για τις
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δύο κινήσεις του κεφαλιού (Πίνακας 45). Επιπλέον, σημαντική βελτίωση στις 3
βδομάδες με p=0,038 και p=0,004 αντίστοιχα για τις δύο κινήσεις του κεφαλιού (Πίνακας 45) και έπειτα διατήρησαν τη βελτίωση, όπως έδειξαν οι τελευταίες μετρήσεις, όπου το τεστ δεν έδειξε να υπήρχε στατιστικά σημαντική απόκλιση στις μετρήσεις και για τις δύο κινήσεις (p=0,476 και p=0,562 αντίστοιχα για τις δύο κινήσεις του κεφαλιού) (Πίνακας 45).
Η θεραπεία με 1000 παλμούς στη συσκευή κρουστικού υπέρηχου, έδειξε
στατιστικά σημαντική διαφορά στην μέτρηση της κίνησης του κεφαλιού αριστερά, από τις πρώτες 2 εβδομάδες (p=0,009, Πίνακας 45). Συνέχισε να δείχνει βελτίωση επιπλέον και στις 3 εβδομάδες (p=0,038, Πίνακας 45) και στη
συνέχεια, φαίνεται να είχε διατηρήσει τη βελτίωση, μέχρι που έγινε η τελευταία
μέτρηση, αφού το τεστ δεν έδειξε να είναι στατιστικά σημαντικό (p=0,208, Πίνακας 45). Όσον αφορά τη στροφή δεξιά, σημαντική βελτίωση παρουσιάστηκε
μόνο στις 3 βδομάδες και όχι πιο πριν (p<0,001, Πίνακας 45).
Η ομάδα στην οποία εφαρμόστηκε κλασσική φυσικοθεραπεία από την άλλη, σημείωσε αρχικά στατιστικά σημαντική βελτίωση στην κίνηση του κεφαλιού στροφή δεξιά, στις 2 πρώτες βδομάδες (Ζ=-3,06, p=0,002, Πίνακας 45),
την οποία διατήρησε στις 3 εβδομάδες και έπειτα καμία επιπλέον βελτίωση.
Στην κίνηση στροφή αριστερά, παρουσίασε στατιστικά σημαντική βελτίωση
στις 3 βδομάδες (Ζ=-3,16, p=0,002, Πίνακας 45).
Πίνακας 43. Έλεγχος Wilcoxon Signed Ranks Test για δύο χρονικές περιόδους, για τη
στροφή κεφαλιού δεξιά και αριστερά, ανά ομάδα θεραπείας

2 βδομάδεςπριν τη θεραπεία
1000 παλμοί
Z, p Στροφή Δεξιά
Στροφή Αριστερά
2000 παλμοί
Z, p Στροφή Δεξιά
Στροφή Αριστερά
Κλασσική
φυσικοθεραπεία
Z, p Στροφή Δεξιά
Στροφή Αριστερά
*

3 βδομάδες2 βδομάδες

μετά από ένα μήνα3 βδομάδες

-1,79, p=0,073
-2,61, p = 0.009∗

-1,33, p=0,184
-2,08, p = 0.038∗

-0,47, p=0,636
-1,26, p=0,208

-2,08, p = 0.038∗
-2,88, p = 0.004∗

-0,71, p=0,476
-0,58, p=0,562

-3,06, p = 0.002∗
-1,67, p = 0.095

-1,03, p = 0.305
-0,315, p = 0,753

-0,75, p = 0,453
-1,81, p = 0.070

-3,63, p < 0.001∗
-3,14, p = 0.002∗

υποδηλώνει στατιστικά σημαντική διαφορά.

Πλάγια Κάμψη Κεφαλιού Δεξιά και Αριστερά
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3 βδομάδεςπριν τη θεραπεία
-3,58, p < 0.001∗

-3,16, p = 0.002∗

Όλες οι μετρήσεις και για τις δύο κινήσεις του κεφαλιού σε όλες τις ομάδες
θεραπείας, είχαν αυξηθεί, όπως φαίνεται και από τους μέσους όρους των μετρήσεων (Πίνακας 46). Οι αυξήσεις αυτές δείχνουν να είναι σε όλες τις ομάδες
στατιστικά σημαντικές, σύμφωνα με τον έλεγχο Friedman, (p<0.01, Πίνακας
46). Επομένως, χρειάστηκε εφαρμογή κριτηρίου Wilcoxon Signed Ranks test,
για εντοπισμό μεταξύ ποιων χρονικών στιγμών είχε σημειωθεί στατιστικά σημαντική αύξηση.
Πίνακας 44. Αλλαγή στην πλάγια κάμψη του κεφαλιού δεξιά και αριστερά
Πριν την πρώτη
θεραπεία

Στις 2 βδομάδες

Στις 3 βδομάδες

Ένα μήνα μετά

Friedman

Πλάγια Δεξιά
Πλάγια Αριστερά

34,29 ± 8,37
31,71 ± 10,21

36,18 ± 8,30
36,88 ± 8,88

40,88 ± 6,74
40,06 ± 9,34

42,18 ± 5,80
40,12 ± 7,17

2000 παλμοί
Πλάγια Δεξιά
Πλάγια Αριστερά

XF2 (3) = 26,57, p < 0.001∗
XF2 (3) = 14,35, p = 0.002∗

30,88 ± 5,53
32,24 ±7,49

36,88 ± 5,63
37,24 ± 6,07

38,71 ± 9,30
40,18 ±8,67

42,00 ± 5,78
40,76 ±6,26

Κλασσική φυσικοθεραπεία
Πλάγια Δεξιά
Πλάγια Αριστερά

XF2 (3) = 21,09, p < 0.001∗
XF2 (3) = 22,29, p < 0.001∗

33,50 ± 6,35
36,57 ± 7,95

42,00 ± 7,44
44,00 ± 9,81

44,64 ± 4,48
45,00 ± 8,02

41,43 ± 4,35
45,07 ± 5,76

XF2 (3) = 24,90, p < 0.001∗
XF2 (3) = 11,87, p = 0.008∗

1000 παλμοί

*

υποδηλώνει στατιστικά σημαντική διαφορά.

Η θεραπεία με συσκευή ΕΘΑΚ με 1000 παλμούς για την πλάγια κάμψη του
κεφαλιού δεξιά έδειξε πως βοήθησε τους πάσχοντες με στατιστικά σημαντική
βελτίωση από τη 2η βδομάδα προς την 3η (p=0,005, Πίνακας 47). Οι μετρήσεις που έγιναν στο τέλος των συνεδριών, δεν έδειξαν καμία στατιστικά σημαντική διαφορά (p>0,05, Πίνακας 47).
Όσον αφορά στην πλάγια κάμψη του κεφαλιού στα αριστερά, η χρήση των
1000 παλμών ήταν αποτελεσματική στο να σημειωθεί βελτίωση από τις πρώτες 2 βδομάδες (p=0,020, Πίνακας 47) και να υπάρξει επιπλέον βελτίωση
στους πάσχοντες και στις 3 εβδομάδες (p=0,023, Πίνακας 47). Το τεστ που
έγινε και για τις μετρήσεις που έγιναν στον μήνα, δεν ήταν στατιστικά σημαντικό.
Από την άλλη, η θεραπεία με εφαρμογή 2000 παλμούς βελτίωσε σημαντικά
την κίνηση δεξιά και αριστερά από τις πρώτες 2 εβδομάδες (p=0,004 και
p=0,005 αντίστοιχα για τις δύο κινήσεις, Πίνακας 47) και διατήρησε τα συ-
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μπτώματα, μέχρι και την τελευταία φορά που είχαν γίνει οι μετρήσεις, αφού τα
τεστ δεν είχαν στατιστικά σημαντική διαφορά (p>0,05, Πίνακας 47).
Στην περίπτωση της ομάδας που ακολουθήθηκε αγωγή με κλασσική φυσικοθεραπεία για τον πόνο στον άνω τραπεζοειδή μυ, οι κινήσεις στην πλάγια
κάμψη του κεφαλιού δεξιά και αριστερά, έδειξαν πως είχαν σημειώσει σημαντική βελτίωσηκ από τις πρώτες 2 εβδομάδες (p=0,006 και p=0,040 αντίστοιχα για τις δύο κινήσεις, Πίνακας 47), την οποία και διατήρησαν στις 3 εβδομάδες, αφού δεν έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά το Wilcoxon Signed
Ranks test. Σημείωσε επιπλέον βελτίωση από τις 3 βδομάδες, μέχρι τον ένα
μήνα που είχαν ξαναγίνει οι μετρήσεις (p=0,036 και p=0,006 αντίστοιχα για τις
δύο κινήσεις, Πίνακας 47).
Πίνακας 45. Έλεγχος Wilcoxon Signed Ranks Test ανά δύο χρονικές περιόδους, για την
πλάγια κάμψη του κεφαλιού δεξιά και αριστερά, για κάθε ομάδα θεραπείας

1000 παλμοί
Z, p Πλάγια Δεξιά
Πλάγια Αριστερά
2000 παλμοί
Z, p Πλάγια Δεξιά
Πλάγια Αριστερά
Κλασσική
φυσικοθεραπεία
Z, p Πλάγια Δεξιά
Πλάγια Αριστερά
*

2 βδομάδες- πριν τη θεραπεία

3 βδομάδες- 2 βδομάδες

μετά από ένα μήνα- στις 3 βδομάδες

-1,76, p=0,078
-2,33, 𝑝𝑝 = 0.020∗

-2,79, 𝑝𝑝 = 0,005∗
-2,28, 𝑝𝑝 = 0.023∗

-1,17 p=0,243
-0,14, p=0,886

-1,50, 𝑝𝑝 = 0,135
-1,23, 𝑝𝑝 = 0,220

-1,41, p=0,159
-0,71, p=0,478

-2,75, 𝑝𝑝 = 0.006∗
-2,05, 𝑝𝑝 = 0.040∗

-1,72, 𝑝𝑝 = 0.086
-0,34, 𝑝𝑝 = 0,734

-2,10, 𝑝𝑝 = 0,036∗
-2,76, 𝑝𝑝 = 0.006∗

-2,87, 𝑝𝑝 = 0.004∗
-2,83, 𝑝𝑝 = 0.005∗

υποδηλώνει στατιστικά σημαντική διαφορά.

Ερωτηματολόγιο Northwick Neck Pain
Για σκοπούς κατανόησης των πινάκων παρουσίασης των αποτελεσμάτων,
για το μεταφρασμένο ερωτηματολόγιο Northwick Neck Pain που χορηγήθηκε
στους πάσχοντες σε 4 χρονικές περιόδους, χρησιμοποιείται η κλίμακα:
1- καμία δυσκολία ή πόνος,
2- ήπια προβλήματα ή πόνος,
3- μέτρια δυσκολία ή πόνος,
4 - αρκετά σοβαρές δυσκολίες ή πόνος,
5 - έντονες δυσκολίες ή πόνος,
Η κλίμακα αυτή, μπορεί να αντιπροσωπεύει τις απαντήσεις όλων των ερωτήσεων στο εν λόγω ερωτηματολόγιο, αφού όλες είναι διατακτικής κλίμακας
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και με αυτή τη διαβάθμιση. Επομένως, στους πίνακες και τα σχήματα που ακολουθούν και αφορούν τα αποτελέσματα στην στατιστική ανάλυση των δεδομένων από τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, μπαίνουν απλά οι αριθμοί
1 μέχρι 5, αντιπροσωπεύοντας το βαθμό δυσκολίας που περιγράφει η κλίμακα η οποία υιοθετήθηκε.
Η κάθε ενότητα στο ερωτηματολόγιο, αντιπροσωπεύεται από μια ερώτηση.
Οι ερωτήσεις στο σύνολο τους ήταν 10. Η δέκατη ερώτηση ζητούσε απλώς να
συγκρίνουν οι πάσχοντες πως ένιωθαν συγκριτικά με την τελευταία φορά που
είχαν απαντήσει στο ερωτηματολόγιο. Επομένως, στην καταχώρηση των δεδομένων του αρχικού ερωτηματολογίου, απαντήσεις για τη δέκατη ερώτηση
δεν υπήρχαν.
Αφού οι μεταβλητές αυτές είναι διατακτικές, επιλέγηκαν οι συχνότητες των
απαντήσεων από το 1 μέχρι το 5, όπως διευκρινίστηκαν με την κλίμακα που
προαναφέρθηκε, να παρουσιαστούν γραφικά. Έγινε χρήση ραβδογράμματος
(stack bar chart), όπου κάθε μια μπάρα στο σχεδιάγραμμα, αντιπροσωπεύει
την κάθε χρονική στιγμή. Για κάθε ενότητα (ερώτηση) στο ερωτηματολόγιο,
δημιουργήθηκε ένα ραβδόγραμμα με 4 μπάρες, (μια για κάθε χρονική στιγμή),
για κάθε ομάδα θεραπείας.
Ενότητα 1: Ένταση πόνου
Στην εικόνα 9 παρουσιάζονται τα τρία ραβδογράμματα για την ενότητα 1
στο ερωτηματολόγιο.

1000 παλμοί

[205]

2000 παλμοί

Κλασσική φυσικοθεραπεία

Εικόνα 16. Συχνότητα απαντήσεων στην Ενότητα 1: Ένταση πόνου για την κάθε ομάδα
θεραπείας.

Στο χρόνο, όλες οι θεραπείες βοήθησαν, ώστε οι πάσχοντες να νιώσουν
μειωμένη την ένταση του πόνου (εικόνα 9). Στην περίπτωση της ομάδας θεραπείας με 2000 παλμούς, που είχε αρκετούς πάσχοντες οι οποίοι ένιωθαν
μέτριο πόνο, μετά τις 2 εβδομάδες, φαίνεται να παρουσίασαν βελτίωση, αφού
ελάχιστοι σημείωσαν στο ερωτηματολόγιο ότι ένιωθαν μέτρια την ένταση του
πόνου (είκονα 9). Στις 3 εβδομάδες κανένας πάσχοντας δεν ένιωθε μέτρια την
ένταση του πόνου, αλλά όλοι ήπια ή καθόλου (εικόνα 9).
Στην πορεία, χρησιμοποιήθηκαν στατιστικά τεστ, για να φανεί κατά πόσο
αυτές οι διαφορές ανά χρονική στιγμή στις 3 διαφορετικές θεραπείες, ήταν
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στατιστικά σημαντικές. Τα τεστ που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την περίπτωση, ήταν και πάλι τα Wilcoxon Signed Rank tests, αφού σε αυτή την περίπτωση οι μεταβλητές ήταν διατακτικές και ο σκοπός ήταν να συγκριθούν στις τιμές
τους, ανά χρονική περίοδο.
Στην περίπτωση της ενότητας 1, για την ένταση του πόνου, φαίνεται πως η
θεραπεία με 2000 παλμούς σημείωνε βελτίωση στον ασθενή, κάθε χρονική
περίοδο που δινόταν το ερωτηματολόγιο (Πίνακας 48). Στις πρώτες 2 εβδομάδες κιόλας, οι ασθενείς σημείωσαν πως είχαν σημαντική βελτίωση στο αίσθημα του πόνου (p= 0,021, Πίνακας 48), στις 3 εβδομάδες υπήρξε επιπλέον
βελτίωση στην ένταση του πόνου (p= 0,025, Πίνακας 48) και η οποία βελτιώθηκε σημαντικά ακόμα και μετά το πέρας των θεραπευτικών συνεδριών, αφού
το τεστ σημείωσε στατιστικά σημαντική διαφορά και στον μήνα (p=0,020, Πίνακας 48).
Από την άλλη, η ομάδα στην οποία εφαρμόστηκε αγωγή κλασσικής φυσικοθεραπείας, φαίνεται να έχει στατιστικά σημαντική βελτίωση στην αναφορά
έντασης του πόνου στις 2 εβδομάδες (p=0,025, Πίνακας 48) και μετά απλά η
βελτίωση διατηρήθηκε, αφού δεν υπήρχαν άλλα τεστ στατιστικής σημαντικότητας, μεταξύ επόμενων χρονικών στιγμών.
Η θεραπεία με 1000 παλμούς, είχε βοηθήσει σημαντικά τους συμμετέχοντες στις 2 εβδομάδες (p=0,008, Πίνακας 48) και ακολούθως σημείωσε στατιστικά σημαντική διαφορά, μεταξύ των απαντήσεων που δόθηκαν στις 3 εβδομάδες και στον μήνα (p=0,046, Πίνακας 48).
Ενότητα 2: Πόνος και Ύπνος
Η κλασσική φυσικοθεραπεία φαίνεται να μην βοηθούσε τόσο γρήγορα τους
πάσχοντες, όσον αφορά στην ευκολία κατά τη διάρκεια του ύπνου τους λόγω
πόνου, όσο οι θεραπείες με χρήση ΕΘΑΚ (εικόνα 10). Οι ασθενείς στους οποίους εφαρμόστηκε κλασσική φυσικοθεραπεία, παρατήρησαν κάποια βελτίωση, όσον αφορά στον ύπνο στις 2 εβδομάδες (p=0,025, Πίνακας 48), αλλά
μετά απλώς, τα αποτελέσματα διατηρήθηκαν σε αυτό το βαθμό. Δεν υπήρξε
περαιτέρω βελτίωση, αφού δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στις
απαντήσεις του δείγματος (Πίνακας 48).
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Εικόνα 17. Συχνότητα απαντήσεων στην Ενότητα 2: Πόνος και Ύπνος

Η ομάδα θεραπείας με 2000 παλμούς, επίσης, σημείωσε κάποια βελτίωση
στις 2 εβδομάδες (p=0,034, Πίνακας 48) μόνο. Αντίθετα, η ομάδα θεραπείας
με 1000 παλμούς, φαίνεται να είχε βελτίωση στο θέμα ύπνου στις 2 εβδομάδες (p=0,035, Πίνακας 48) αλλά παρατηρήθηκε και επιπλέον βελτίωση στους
πάσχοντες και στις 3 εβδομάδες (p=0,008, Πίνακας 48).
Ενότητα 3: Βελονιάσματα ή Μουδιάσματα στους βραχίονες
Η εφαρμογή των 2000 παλμών, βοήθησε πιο γρήγορα τους πάσχοντες να
αισθανθούν κάποια βελτίωση (εικόνα 11). Και οι τρεις θεραπείες πάντως, φαίνεται να βοηθούν τους ασθενείς στον χρόνο, αφού οι απαντήσεις σε καθόλου
πόνο αυξάνονται στη συχνότητά τους (εικόνα 11) και όλες παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά στις απαντήσεις τους, στις 2 βδομάδες μόνο
(p<0,05, Πίνακας 48).

1000 παλμοί

[209]

2000 παλμοί

Κλασσική φυσικοθεραπεία

Εικόνα 18. Συχνότητα απαντήσεων στην Ενότητα 3: Βελονιάσματα ή Μουδιάσματα στους
βραχίονες.

Ενότητα 4: Διάρκεια Συμπτωμάτων
Η ενότητα 4 στο ερωτηματολόγιο ζητούσε από τους πάσχοντες, να σημειώσουν τη διάρκεια των συμπτωμάτων μέσα στην ημέρα, από τον πόνο
στον αυχένα. Εκ πρώτης όψεως και οι τρεις θεραπείες έδειξαν να είχαν πολύ
καλά αποτελέσματα, ώστε οι ασθενείς να μην νιώθουν αυτά τα συμπτώματα,
λόγω πόνου στον αυχένα από την πρώτη συνεδρία θεραπείας (εικόνα 12). Τα
θετικά αποτελέσματα, φαίνεται να συνεχίζονται μέχρι και έναν μήνα, μετά το
τέλος της τελευταίας συνεδρίας θεραπείας (εικόνα 12).
Σύμφωνα με το Wilcoxon Signed Ranks Test όμως, η ομάδα στην οποία
εφαρμόστηκε κρουστικός υπέρηχος 1000 παλμών, δεν είχε στατιστικά σημαντικές διαφορές στην κατανομή της, ανά χρονική στιγμή (Πίνακας 48).
[210]

Η θεραπεία με τους 2000 παλμούς όμως, έδειξε πως παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 2 εβδομάδων και 3 εβδομάδων (Z=-2,80,
p=0,005, Πίνακας 48). Η κλασσική φυσικοθεραπεία από την άλλη, έδειξε πως
είχε σημαντικά αποτελέσματα στις 2 εβδομάδες (p=0,014, Πίνακας 48), τα
οποία διατηρήθηκαν και μετά, αφού δεν υπήρξε άλλη σημαντική διαφορά στις
επόμενες χρονικές στιγμές.
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Εικόνα 19. Συχνότητα απαντήσεων στην Ενότητα 4: Διάρκεια Συμπτωμάτων

Ενότητα 5: Μεταφορά (Αντικειμένων)
Και οι 3 θεραπείες φαίνεται να έχουν πολύ καλά αποτελέσματα στον χρόνο, όσον αφορά στο αίσθημα πόνου στη μεταφορά αντικειμένων (Εικόνα 13).
Η ομάδα της κλασσικής φυσικοθεραπείας, όπως και αυτή με κρουστικό υπέρηχο 1000 παλμών φαίνεται να διατηρούν σταθερή βελτίωση (εικόνα 13).
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Εικόνα 20. Συχνότητα απαντήσεων στην Ενότητα 5: Μεταφορά (αντικειμένων)

Η κλασσική φυσικοθεραπεία και η θεραπεία με 1000 παλμούς, βοηθούν
τους πάσχοντες να σημειώσουν βελτίωση με στατιστικά σημαντική διαφορά
στις 3 βδομάδες θεραπείας (p<0,05, Πίνακας 48), ενώ η ομάδα στην οποία
εφαρμόστηκαν 2000 παλμοί στον κρουστικό υπέρηχο, έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά πιο αργά. Φάνηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στις απαντήσεις που είχαν δώσει οι συμμετέχοντες στις 2 εβδομάδες, με αυτές που
συγκεντρώθηκαν στον μήνα (Ζ= -2,11, p=0,035, Πίνακας 48).
Ενότητα 6: Διάβασμα και παρακολούθηση τηλεόρασης
Σε αυτή την ενότητα εξετάζεται η δυνατότητα των πασχόντων, να διαβάζουν ή να βλέπουν τηλεόραση, χωρίς ενόχληση. Οι κατανομές των απαντή[213]

σεών τους αναφορικά σε αυτή την ερώτηση, για κάθε χρονική στιγμή, για όλες
τις ομάδες θεραπείας, δείχνουν να είχαν αρκετή βελτίωση στον μήνα (εικόνα
14).

1000 παλμοί

2000 παλμοί

Κλασσική φυσικοθεραπεία

[214]

Εικόνα 21. Συχνότητα απαντήσεων στην Ενότητα 6: Διάβασμα και παρακολούθηση τηλεόρασης

Αρχικά φαίνεται η θεραπεία με τους 2000 παλμούς, να είχε πιο σταθερή
βελτίωση ανά τον χρόνο (εικόνα 14), αλλά ένας έλεγχος χρησιμοποιώντας το
κατάλληλο κριτήριο, δείχνει ακριβώς κατά πόσο υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές και πότε.
Η θεραπεία με τους 1000 παλμούς είχε στατιστικά σημαντική διαφορά στις
απαντήσεις, ήδη στις πρώτες 2 εβδομάδες (Ζ=2,83, p=0, 005, Πίνακας 48).
Έπειτα, εξακολούθησε να έχει βελτίωση στον πόνο, αφού και στις 3 εβδομάδες φάνηκε να είχε στατιστικά σημαντική διαφορά η κατανομή των απαντήσεων, από αυτή στις 2 εβδομάδες (Ζ=-2,12, p=0,034, Πίανακς 48).
Οι πάσχοντες που λάμβαναν θεραπεία με 2000 παλμούς ή κλασσική φυσικοθεραπεία, είχαν σημαντική βελτίωση και υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά στις απαντήσεις τους στις 2 εβδομάδες, από την πρώτη φορά που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, πριν ξεκινήσουν οι θεραπείες (p<0,05, Πίνακας
48).
Ενότητα 7: Εργασία, Δουλειές σπιτιού κτλ.
Από τις κατανομές των απαντήσεων του δείγματος, μέσα στο χρόνο, βελτίωση είχαν κυρίως οι ασθενείς στους οποίους εφαρμόστηκε κρουστικός υπέρηχος με 1000 παλμούς και σε αυτούς όπου εφαρμόστηκε κλασσική φυσικοθεραπεία (εικόνα 15). Στον μήνα όλοι φαίνεται να νιώθουν καλύτερα, γι’ αυτό
και οι απαντήσεις των περισσότερων σε όλες τις ομάδες είναι στο σημείο 1,
όπου δείχνει πως εκτελούν τις εργασίες τους, χωρίς πρόσθετο πόνο (εικόνα
15).
Εντούτοις, η ομάδα θεραπείας με 2000 παλμούς δεν σημείωσε καμία σημαντική διαφορά, μεταξύ χρονικών στιγμών (πίνακας 48), ενώ η κλασσική
φυσικοθεραπεία έδειξε πως οι πάσχοντες είχαν δει σημαντική βελτίωση ήδη
στις 2 εβδομάδες (Ζ=-2,24, p=0,025, Πίνακας 48). Ενώ, στην περίπτωση της
ομάδας με 1000 παλμούς στον κρουστικό υπέρηχο, είχαν δείξει σημαντική διαφορά στη θετικότητα των απαντήσεων τους στις 3 εβδομάδες, σε σχέση με
τις απαντήσεις που είχαν δώσει στις 2 εβδομάδες θεραπείας (p=0,034, Πίνακας 48).
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Εικόνα 22. Συχνότητα απαντήσεων στην Ενότητα 7: Εργασία, δουλειές σπιτιού κτλ
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Ενότητα 8: Κοινωνικές Δραστηριότητες
Η ενότητα 8 στο ερωτηματολόγιο σκοπό είχε, να διερευνήσει κατά πόσο οι
πάσχοντες, λόγω πόνου, είχαν μειωμένες κοινωνικές δραστηριότητες και πώς
αυτό το γεγονός επηρεάζεται, μετά τις θεραπείες. Οι συχνότητες των απαντήσεων των πασχόντων σε κάθε ομάδα, ανά χρονική στιγμή, δείχνουν να υπήρχε βελτίωση με την εφαρμογή των 1000 παλμών (εικόνα 16), σε όλες τις χρονικές περιόδους. Στην ομάδα που εφαρμόστηκαν οι 2000 παλμοί, φαίνεται να
υπήρξε βελτίωση μέχρι και την 3η εβδομάδα (εικόνα 16), ενώ στο δείγμα που
εφαρμόστηκε κλασσική φυσικοθεραπεία, παρουσιάστηκε βελτίωση μόνο από
την 3η εβδομάδα στον μήνα (εικόνα 16).
Στους πάσχοντες που χορηγήθηκε θεραπεία με κρουστικό υπέρηχο 2000
παλμούς, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στις απαντήσεις τους
στις 3 εβδομάδες από την πρώτη θεραπεία (Ζ=-2,71, p=0,007, Πίνακας 48),
ενώ στους πάσχοντες με 1000 παλμούς, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική
διαφορά μεταξύ των απαντήσεων που είχαν δώσει στις 2 εβδομάδες, με τις
απαντήσεις που είχαν δώσει έναν μήνα μετά την τελευταία συνεδρία θεραπείας τους (Ζ=-2,45, p=0,014, Πίνακας 48). Η ομάδα με την κλασσική φυσικοθεραπεία, δεν έδειξε να εμφανίζει καμία στατιστικά σημαντική διαφορά στις απαντήσεις της, σε καμία χρονική στιγμή (Πίνακας 48).

[217]

1000 παλμοί

2000 παλμοί

[218]

Κλασσική φυσικοθεραπεία

Εικόνα 23. Συχνότητα απαντήσεων στην Ενότητα 8: Κοινωνικές Δραστηριότητες

Ενότητα 9: Οδήγηση (εάν οδηγείτε)
Οι κατανομές των απαντήσεων για την ερώτηση 9 του ερωτηματολογίου,
που αφορούσε πρόβλημα στην οδήγηση, λόγω πόνου που προκαλείται από
τον αυχένα, δείχνουν πως το δείγμα που δέχτηκε θεραπεία με 1000 και 2000
παλμούς, είχε κάποια βελτίωση (εικόνα 17). Ενώ το δείγμα στο οποίο εφαρμόστηκε κλασσική φυσικοθεραπεία, δε φαίνεται να έχει εκδηλώσει κάποια
βελτίωση, μέσα στον χρόνο (εικόνα 17).
Με τη χρήση στατιστικού κριτηρίου, μόνο η ομάδα με θεραπεία κρουστικού
υπέρηχου με 1000 παλμούς παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά στις
απαντήσεις που έδωσε στις 2 βδομάδες, με αυτές που έδωσε έναν μήνα μετά
το πέρας της θεραπείας (Ζ=-2,53, p=0,011, Πίνακας 48).
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Εικόνα 24. Συχνότητα απαντήσεων στην Ενότητα 9: Οδήγηση (εάν οδηγείτε)

Ενότητα 10: Σύγκριση πόνου αυχένα με άλλες φορές
Τέλος, η ερώτηση στην ενότητα 10, ρωτούσε τους πάσχοντες πώς αισθάνονταν τον πόνο στον αυχένα, συγκριτικά με τις άλλες φορές που είχαν απαντήσει στο ερωτηματολόγιο.
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Εικόνα 25. Συχνότητα απαντήσεων στην Ενότητα 10: Σύγκριση πόνου αυχένα με άλλες
φορές

[221]

Στα σχεδιαγράμματα που απεικονίζονται, στις κατανομές των απαντήσεων
του δείγματος, ανά ομάδα θεραπείας, υπάρχουν μόνο 3 μπάρες (δηλαδή 3
χρονικές περίοδοι μόνο), επειδή στην πρώτη συνεδρία δεν υπήρχε νόημα να
απαντηθεί αυτή η ερώτηση (εικόνα 18). Από τις απαντήσεις των ασθενών,
φαίνεται πως μόνο στις θεραπείες όπου έγινε χρήση της συσκευής κρουστικού υπέρηχου, υπήρχε σταθερή βελτίωση, μέσα στον χρόνο (εικόνα 18).
Είναι γεγονός ότι, οι ομάδες που έλαβαν θεραπεία με ΕΘΑΚ 1000 παλμούς
και 2000 παλμούς, είχαν στατιστικά σημαντική διαφορά προς το καλύτερο στις
3 εβδομάδες, σε σχέση με τις απαντήσεις που είχαν δώσει στις 2 εβδομάδες
(την πρώτη φορά δηλαδή γι’ αυτούς) (p<0,05, Πίνακας 48).
Ενώ στην κλασσική φυσικοθεραπεία οι απαντήσεις φαίνεται να έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά από τις 2 εβδομάδες, στον μήνα (p=0,011, Πίνακας
48).

Πίνακας 46. Έλεγχος Wilcoxon Signed Ranks Test ανά δύο χρονικές περιόδους ,για την
κάθε ενότητα (ερώτηση) στο ερωτηματολόγιο και για τις 3 ομάδες θεραπείας
Πριν τη θεραπεία-2
βδομάδες μετά

2 βδομάδες- 3 βδομάδες μετά

3 βδομάδες -1 μήνα
μετά

Ενότητα 1
1000 παλμοί
2000 παλμοί
Κλασσική φυσιοθεραπεία
Ενότητα 2
1000 παλμοί
2000 παλμοί
Κλασσική φυσιοθεραπεία
Ενότητα 3
1000 παλμοί

Ζ=-2,64, 𝑝𝑝 = 0.008∗
Ζ=-2,30, 𝑝𝑝 = 0.021∗

Ζ=-2,24, 𝑝𝑝 = 0,025∗

Ζ=-2,11, 𝑝𝑝 = 0.035∗

Ζ=-2,65, 𝑝𝑝 = 0,008∗

Ζ=-2,24, 𝑝𝑝 = 0.025∗
Ζ=-2,12, 𝑝𝑝 = 0.034∗

Ζ=-2,00, 𝑝𝑝 = 0,046∗
Ζ=-2,33, 𝑝𝑝 = 0,020∗

Ζ=-2,24, 𝑝𝑝 = 0.025∗
Ζ=-2,33, 𝑝𝑝 = 0.020∗
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Πριν τη θεραπεία -3
βδομάδες μετά

2 βδομάδες- 1 μήνα
μετά

2000 παλμοί
Κλασσική φυσιοθεραπεία
Ενότητα 4

Ζ=-2,24, 𝑝𝑝 = 0.025∗
Ζ=-2,24, 𝑝𝑝 = 0.025∗

1000 παλμοί
2000 παλμοί
Κλασσική φυσιοθεραπεία
Ενότητα 5
1000 παλμοί
2000 παλμοί
Κλασσική φυσιοθεραπεία
Ενότητα 6
1000 παλμοί
2000 παλμοί
Κλασσική φυσιοθεραπεία
Ενότητα 7
1000 παλμοί
2000 παλμοί
Κλασσική φυσιοθεραπεία
Ενότητα 8
1000 παλμοί

Ζ=-2,46, 𝑝𝑝 = 0.014∗

Ζ=-2,83, 𝑝𝑝 = 0.005∗
Ζ=-2,53, 𝑝𝑝 = 0.011∗
Ζ=-2,46, 𝑝𝑝 = 0.014∗

Ζ=-2,80, 𝑝𝑝 = 0,005∗
Ζ=-2,88, 𝑝𝑝 = 0,004∗
Ζ=-2,45, 𝑝𝑝 = 0,014∗

Ζ=-2,12, 𝑝𝑝 = 0,034∗

Ζ=-2,11, 𝑝𝑝 = 0,035∗

Ζ=-2,12, 𝑝𝑝 = 0,034∗

Ζ=-2,24, 𝑝𝑝 = 0.025∗
Ζ=-2,71, 𝑝𝑝 =

2000 παλμοί
Κλασσική φυσιοθεραπεία
Ενότητα 9
1000 παλμοί

0.007∗

Ζ=-2,45, 𝑝𝑝 = 0,014∗

Ζ=-2,53, 𝑝𝑝 = 0.011∗

2000 παλμοί
Κλασσική φυσιοθεραπεία
Ενότητα 10
Ζ=-2,04, 𝑝𝑝 = 0,041∗

1000 παλμοί

Ζ=-2,71, 𝑝𝑝 = 0.007∗

2000 παλμοί
Κλασσική φυσιοθεραπεία

Ζ=-2,53, 𝑝𝑝 = 0.011∗

Χρόνιος πόνος
Ακολούθως, θέλοντας να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα των θεραπειών
και σε ασθενείς με χρόνιο πόνο, επιλέγηκαν τα δεδομένα των συμμετεχόντων
στην έρευνα που είχαν δηλώσει, πως είχαν πόνο για χρονικό διάστημα ίσο ή
μεγαλύτερο από 12 μήνες, είτε στον ένα μυ είτε στον άλλο, είτε και στους δύο.
Έγινε στατιστική ανάλυση, χρησιμοποιώντας τις ενδείξεις που είχαν καταγραφεί στο αλγόμετρο, για να μελετηθεί πώς αλλάζει στο χρόνο για τους πά-
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σχοντες με χρόνιο πόνο και κατά πόσο αλλάζει σημαντικά, με βάση τις διαφορετικές θεραπείες.
Επίσης έγινε στατιστική ανάλυση με τα δεδομένα των απαντήσεών τους
στην ερώτηση για το αίσθημα του πόνου, όπου έπρεπε να επιλέξουν ένα αριθμό από το 0 έως το 10, με το 0 να αντιστοιχεί σε καθόλου πόνο και το 10
να αντιστοιχεί σε πολύ έντονο πόνο. Από την ομάδα στην οποία εφαρμόστηκαν 1000 παλμοί, οι 15 ασθενείς από τους 17, είχαν δηλώσει πως έπασχαν
με πόνο για 12 μήνες και άνω. Στην ομάδα όπου εφαρμόστηκαν 2000 παλμοί, οι 14 από τους 17 δήλωσαν, πως έπασχαν με πόνο για 12 μήνες και άνω.
Στην ομάδα κλασσικής φυσικοθεραπείας, δήλωσαν οι 12 από τους 14 ότι έπασχαν με πόνο για 12 μήνες και άνω (Πίνακας 49).
Πίνακας 47. Αριθμός πασχόντων με χρόνιο πόνο, σε κάθε ομάδα θεραπείας
Είδος_θεραπείας

N

Κρουστικός Υπέρηχος 1000 παλμοί

15

Κρουστικός Υπέρηχος 2000 παλμοί

14

Κλασσική Φυσικοθεραπεία

12

Αλγόμετρο
Χρησιμοποιώντας Repeated Measures ANOVA test για τις 4 διαφορετικές
ενδείξεις του αλγομέτρου, ανά χρονική περίοδο, το τεστ έδειξε πως τα υπόλοιπα δεν είχαν κανονική κατανομή, άρα δεν μπορούσε να εφαρμοστεί με
πλήρη εμπιστοσύνη. Έτσι, εφαρμόστηκε το κριτήριο Friedman απλά για να
εντοπιστούν διαφορές στις ενδείξεις του αλγομέτρου ανά τον χρόνο.
Σε μια πρώτη διερεύνηση του δείγματος, οι μέσοι όροι μετρήσεων στο αλγόμετρο για όλες τις ομάδες θεραπείας, καταγράφηκαν ανά χρονική περίοδο
(εικόνα 19). Οι ομάδες με θεραπεία κρουστικού υπερήχου 1000 και 2000
παλμών, φαίνεται να αύξησαν σε μεγαλύτερο βαθμό τις ενδείξεις στο αλγόμετρο στο μήνα, παρά η ομάδα με κλασσική φυσικοθεραπεία (εικόνα 19).
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Εικόνα 26. Μέσοι όροι ενδείξεων αλγομέτρου χρόνιων ασθενών συγκρινόμενων ομάδων,
ανά χρονική στιγμή

Χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο μη παραμετρικό τεστ του Friedman, φαίνεται
πως υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά, ανάμεσα στους μέσους όρους
2
των ενδείξεων στον χρόνο (𝛸𝛸(3)
= 78,35, 𝑝𝑝 < .001, Πίνακας 50).

Συνεπώς, το ενδιαφέρον πλέον συγκεντρώνεται στο κατά πόσο οι πάσχοντες
με χρόνιο πόνο καταφέρνουν να διατηρήσουν τα συμπτώματα μείωσης πόνου, ανεξάρτητα από το είδος θεραπείας.
Χρησιμοποιώντας περαιτέρω το Wilcoxon Signed Ranks test για μελέτη των
μέσων όρων, ανά δύο χρονικές στιγμές, ώστε να γίνει η σύγκριση, φαίνεται ότι
στους ασθενείς με χρόνιο πόνο, οι ενδείξεις του αλγομέτρου κατά μέσο όρο
παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση, από τις πρώτες 2 εβδομάδες (Ζ=-5,46,
p<0.001, Πίνακας 50) και επιπλέον στατιστικά σημαντική βελτίωση και στις 3
εβδομάδες (Ζ=-4,39, p<0.001, Πίνακας 50).
Πίνακας 48. Στατιστικά τεστ για έλεγχο διατήρησης συμπτωμάτων μείωσης πόνου στους
ασθενείς με χρόνιο πόνο στον αυχένα

Friedman
2
𝛸𝛸(3)
= 78,35,
𝑝𝑝 < .001

Wilcoxon

Ζ

p

2 βδομάδες- πριν τη θεραπεία

-5,47,

<0,001

3 βδομάδες- 2 βδομάδες

-4,39,

<0,001

μετά από ένα μήνα- 3 βδομάδες

-0,81,

0,416
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Συγκεκριμένα, εξετάζοντας ανά θεραπεία τις μετρήσεις στο αλγόμετρο και συγκρίνοντάς τις ανά δύο χρονικές στιγμές, οι ενδείξεις στις ομάδες με θεραπεία
εφαρμογής 1000 ή 2000 παλμών, είχαν στατιστικά σημαντική διαφορά στις 2
εβδομάδες και επιπλέον στις 3 εβδομάδες (p<0.01, Πίνακας 51). Στην τελευταία μέτρηση που είχε γίνει με το αλγόμετρο στον μήνα, οι ενδείξεις δεν είχαν
στατιστικά σημαντικές διαφορές από την προηγούμενη φορά, ούτε με την εφαρμογή των 1000 παλμών (p=0.865, Πίνακας 51), ούτε με την εφαρμογή
των 2000 παλμών (p=0.875, Πίνακας 51).
Για την ομάδα με χρόνιο πόνο, στην οποία εφαρμόστηκε κλασσική φυσικοθεραπεία, οι ενδείξεις στο αλγόμετρο είχαν στατιστικά σημαντική διαφορά στις 2
εβδομάδες, από την πρώτη μέτρηση, προ θεραπείας (p=0.002, Πίνακας 51),
αλλά δεν έδειξε να υπήρχε στατιστικά σημαντική βελτίωση στις 3 εβδομάδες
(p=0.583, Πίνακας 51), ούτε και αργότερα στην τελευταία μέτρηση που έγινε
στον μήνα (p=0.197, Πίνακας 51).
Πίνακας 51. Έλεγχος Wilcoxon Signed Ranks Test ανά δύο χρονικές περιόδους, για τις
ενδείξεις στο αλγόμετρο και για τις 3 ομάδες θεραπείας στους ασθενείς με χρόνιο πόνο στον
αυχένα
Θεραπεία
1000 παλμοί
2000 παλμοί
Κλασσική
φυσικοθεραπεία

Πριν τη θεραπεία-

2 βδομάδες-

3 βδομάδες –

2 βδομάδες μετά

3 βδομάδες μετά

1 μήνα μετά

∗

Ζ=-3,41, 𝑝𝑝 = 0.001

Ζ=-3,05, 𝑝𝑝 = 0.002∗
Ζ=-3,06, 𝑝𝑝 = 0.002∗

0.001∗

Ζ=-0,17, 𝑝𝑝 = 0.865

Ζ=-0,55, 𝑝𝑝 = 0.583

Ζ=-1,29, 𝑝𝑝 = 0.197

Ζ=-3,41, 𝑝𝑝 =

Ζ=-3,30, 𝑝𝑝 = 0,001∗

Ζ=-0,16, 𝑝𝑝 = 0.875

Αίσθημα Πόνου
Οι μέσοι όροι των δηλώσεων για το αίσθημα του πόνου στους χρόνιους
πάσχοντες, ανά ομάδα σε κάθε χρονική στιγμή, υπολογίστηκαν και δημιουργήθηκε σχεδιάγραμμα, στο οποίο είναι εμφανές πως όλες οι ομάδες θεραπείας, φαίνεται να κατάφεραν να μειώσουν στο χρόνο το αίσθημα του πόνου
στους ασθενείς με χρόνιο πόνο (εικόνα 20).
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Εικόνα 27. Μέσοι όροι καταγραφής αισθήματος πόνου χρόνιων πασχόντων ανά χρονική
στιγμή για όλες τις ομάδες θεραπείας

Στη συνέχεια εξετάστηκε αν οι πάσχοντες με χρόνιο πόνο καταφέρνουν να
διατηρήσουν τα συμπτώματα μείωσης πόνου, ασχέτως του είδους της θεραπείας. Χρησιμοποιώντας πιο πολύ το Wilcoxon Signed Ranks test για μελέτη
των μέσων όρων, ανά δύο χρονικές στιγμές, ώστε να γίνει η σύγκριση, φαίνεται ότι στους ασθενείς με χρόνιο πόνο, οι δηλώσεις αισθήματος πόνου κατά
μέσο όρο παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση, από τις πρώτες 2 εβδομάδες
(Ζ=-5,42, p<0.001, Πίνακας 52). Παρουσιάζουν επιπλέον στατιστικά σημαντική βελτίωση και στις 3 εβδομάδες (Ζ=-4,73, p<0.001, Πίνακας 52). Επίσης,
φαίνεται να συνεχίζει η βελτίωση και να μειώνεται ο πόνος, αφού στον μήνα
υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά των δηλώσεων από την προηγούμενη
φορά που είχε γίνει η τελευταία συνεδρία θεραπείας (Ζ=-3,84, p<0.001, Πίνακας 52).

Πίνακας 492. Στατιστικά τεστ για έλεγχο μείωσης πόνου στους ασθενείς με χρόνιο πόνο
στον αυχένα
Wilcoxon
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Z,

p

2 βδομάδες- πριν τη θεραπεία

-5,42,

<0,001

3 βδομάδες- 2 βδομάδες

-4,73,

<0,001

μετά από ένα μήνα- 3 βδομάδες

-3,84,

<0,001

Συγκεκριμένα, εξετάζοντας ανά θεραπεία τις δηλώσεις στο αίσθημα πόνου
και συγκρίνοντάς τις ανά δύο χρονικές στιγμές, οι ενδείξεις στις ομάδες με θεραπεία εφαρμογής 1000 ή 2000 παλμών, είχαν στατιστικά σημαντική διαφορά
στις 2 εβδομάδες (p=0.001 και για τις δύο ομάδες, Πίνακας 53).
Είχαν επιπλέον στατιστικά σημαντική διαφορά στις 3 εβδομάδες (p=0.026 και
p=0.002 αντίστοιχα, Πίνακας 53), όπως και στατιστικά σημαντική διαφορά και
στον μήνα (p=0.007 και p=0.011 αντίστοιχα, Πίνακας 53).
Για την ομάδα με χρόνιο πόνο, στην οποία εφαρμόστηκε κλασσική φυσικοθεραπεία, οι δηλώσεις στο αίσθημα πόνου είχαν στατιστικά σημαντική διαφορά στις 2 εβδομάδες, από την πρώτη μέτρηση προ θεραπείας (p=0.003, Πίνακας 52), όπως και στις 3 εβδομάδες (p=0.001, Πίνακας 53). Όμως, δεν έδειξε να υπήρχε στατιστικά σημαντική βελτίωση στον μήνα (p=0.083, Πίνακας
53).
Πίνακας 53. Έλεγχος Wilcoxon Signed Ranks Test ανά δύο χρονικές περιόδους στις δηλώσεις αισθήματος πόνου και για τις 3 ομάδες θεραπείας, στους ασθενείς με χρόνιο πόνο
στον αυχένα
Θεραπεία
1000 παλμοί
2000 παλμοί
Κλασσική
φυσικοθεραπεία

Πριν τη θεραπεία-

2 βδομάδες-

3 βδομάδες –

2 βδομάδες μετά

3 βδομάδες μετά

1 μήνα μετά

Ζ=-3,21, 𝑝𝑝 = 0.001∗

Ζ=-2,23, 𝑝𝑝 = 0.026∗

Ζ=-2,71, 𝑝𝑝 = 0,007∗

Ζ=-3,21, 𝑝𝑝 = 0.001∗

Ζ=-1,73, 𝑝𝑝 = 0.083

Ζ=-3,34, 𝑝𝑝 = 0.001∗
Ζ=-2,98, 𝑝𝑝 = 0.003∗

Ζ=-3,03, 𝑝𝑝 = 0,002∗

Ζ=-2,53, 𝑝𝑝 = 0,011∗

Οξύς Πόνος
Στη συνέχεια, θέλοντας να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα των θεραπειών
και σε ασθενείς με οξύ πόνο, επιλέγηκαν τα δεδομένα των συμμετεχόντων
στην έρευνα που είχαν δηλώσει πως αισθάνονταν πόνο μεγαλύτερο του 5,
στην κλίμακα που τους είχε δοθεί.
Έγινε στατιστική ανάλυση, χρησιμοποιώντας τις δηλώσεις που είχαν καταγραφεί, ώστε να μελετηθεί πώς επηρεάζει το αίσθημα πόνου στον χρόνο,
τους πάσχοντες με οξύ πόνο. Ακολούθως, μελετήθηκε και αν αλλάζει σημαντικά, με βάση τις διαφορετικές θεραπείες.
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Στην ομάδα όπου εφαρμόστηκαν 1000 παλμοί, μόνο 8 από τους 17 είχαν
δηλώσει πως είχαν αίσθημα πόνου πάνω από 5, στη σχετική κλίμακα. Στην
ομάδα όπου εφαρμόστηκαν 2000 παλμοί, 12 άτομα από τους 17 είχαν δηλώσει πως είχαν αίσθημα πόνου πάνω από 5. Τέλος, στην ομάδα όπου η αγωγή
ήταν κλασσική φυσικοθεραπεία, οι 10 από τους 14 είχαν δηλώσει πως είχαν
αίσθημα πόνου πάνω από 5, στη σχετική κλίμακα (Πίνακας 54).
Πίνακας 50
Πίνακας 51

Πίνακας 52. Αριθμός πασχόντων με οξύ πόνο σε κάθε ομάδα θεραπείας

Είδος_θεραπείας

N

Κρουστικός Υπέρηχος 1000 παλμοί

8

Κρουστικός Υπέρηχος 2000 παλμοί

12

Κλασσική Φυσικοθεραπεία

10

Αλγόμετρο
Σύμφωνα με τα δεδομένα των ενδείξεών τους στο αλγόμετρο, καταγράφηκαν οι μέσοι όροι για κάθε ομάδα θεραπείας, σε κάθε χρονική στιγμή. Από το
σχεδιάγραμμα που δείχνει τους μέσους όρους, διαφαίνεται πως οι ασθενείς με
οξύ πόνο στην αρχική δήλωση, είχαν βελτίωση στο χρόνο (εικόνα 21), σε όλες
τις ομάδες θεραπείας. Οι ενδείξεις στο αλγόμετρο, φαίνεται να αυξάνονταν και
κυρίως αυτές της ομάδας θεραπείας με κρουστικό υπέρηχο με 1000 παλμούς
(εικόνα 21).
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Εικόνα 28. Μέσοι όροι καταγραφής ενδείξεων αλγομέτρου πασχόντων με οξύ πόνο, ανά
χρονική στιγμή, για όλες τις ομάδες θεραπείας

Χρησιμοποιώντας περαιτέρω το Wilcoxon Signed Ranks test για μελέτη
των μέσων όρων ανά δύο χρονικές στιγμές, ώστε να γίνει η σύγκριση, φαίνεται ότι στους ασθενείς με οξύ πόνο, οι ενδείξεις στο αλγόμετρο, κατά μέσο όρο, παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση από τις πρώτες 2 εβδομάδες (Ζ=-4,35,
p<0.001, Πίνακας 55). Παρουσιάζουν επιπλέον στατιστικά σημαντική βελτίωση και στις 3 εβδομάδες (Ζ=-4,08, p<0.001, Πίνακας 55). Ακολούθως, φαίνεται πως τα συμπτώματα διατηρούνται, αφού στον μήνα δεν υπήρξε στατιστικά
σημαντική διαφορά στις ενδείξεις του αλγόμετρου, από την προηγούμενη φορά που είχε γίνει η τελευταία συνεδρία θεραπείας (Ζ=-1,28, p=0.202, Πίνακας
55).
Πίνακας 53. Στατιστικά τεστ για έλεγχο μείωσης πόνου στους ασθενείς με οξύ πόνο στον
αυχένα
Z
-4,35,

p
<0,001

3 βδομάδες- 2 βδομάδες

-4,08,

<0,001

μετά από ένα μήνα- 3 βδομάδες

-1,28,

0,202

2 βδομάδες- πριν τη θεραπεία

Wilcoxon

Συγκεκριμένα, εξετάζοντας ανά θεραπεία τις ενδείξεις στο αλγόμετρο για
τους ασθενείς με οξύ πόνο και συγκρίνοντάς τις ανά δύο χρονικές στιγμές, οι
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ενδείξεις στις ομάδες με θεραπεία εφαρμογής 1000 ή 2000 παλμών, είχαν
στατιστικά σημαντική διαφορά στις 2 εβδομάδες (p=0.025 και p=0.004 αντίστοιχα, Πίνακας 56).
Είχαν επιπλέον στατιστικά σημαντική διαφορά στις 3 εβδομάδες (p=0.012 και
p=0.002 αντίστοιχα, Πίνακας 56). Δεν παρατηρήθηκε όμως στατιστικά σημαντική διαφορά στο μήνα, για καμία από τις δύο ομάδες θεραπείας (p=0.674
και p=0.480 αντίστοιχα, Πίνακας 56).
Για την ομάδα με οξύ πόνο, στην οποία εφαρμόστηκε κλασσική φυσικοθεραπεία, οι ενδείξεις στο αλγόμετρο είχαν στατιστικά σημαντική διαφορά στις 2
εβδομάδες από την πρώτη μέτρηση, προ θεραπείας (p=0.012, Πίνακας 56)
μόνο. Δεν έδειξε να υπήρχε στατιστικά σημαντική βελτίωση στις 3 εβδομάδες
(p=0.139, Πίνακας 56), ούτε και στο μήνα (p=0.284, Πίνακας 56).
Πίνακας 56. Έλεγχος Wilcoxon Signed Ranks Test ανά δύο χρονικές περιόδους στις ενδείξεις του αλγομέτρου και για τις 3 ομάδες θεραπείας στους ασθενείς με οξύ πόνο στον αυχένα
Θεραπεία
1000 παλμοί
2000 παλμοί
Κλασσική
φυσικοθεραπεία

Πριν τη θεραπεία-

2 βδομάδες-

3 βδομάδες –

2 βδομάδες μετά

3 βδομάδες μετά

1 μήνα μετά

Ζ=-2,24, 𝑝𝑝 =

0.025∗

Ζ=-2,90, 𝑝𝑝 = 0.004∗
Ζ=-2,50, 𝑝𝑝 = 0.012∗

0.012∗

Ζ=-0,42, 𝑝𝑝 = 0.674

Ζ=-1,48, 𝑝𝑝 = 0.139

Ζ=-1,07, 𝑝𝑝 = 0.284

Ζ=-2,52, 𝑝𝑝 =

Ζ=-3,06, 𝑝𝑝 = 0,002∗

Ζ=-0,71, 𝑝𝑝 = 0.480

Εργασία και Καθημερινές δουλειές
Σκοπός ήταν επίσης, να μελετηθεί πώς επηρεάζονται οι πάσχοντες με οξύ
πόνο στην καθημερινότητά τους. Επομένως, έγινε χρήση των απαντήσεών
τους στο ερωτηματολόγιο NWNP και έγινε στατιστικός έλεγχος στον χρόνο,
για την ενότητα 7 που αφορούσε στην εργασία τους ή δουλειές στο σπίτι κτλ.
Σε σχεδιάγραμμα που έγινε με τον μέσο όρο στις απαντήσεις της ενότητας
7, για κάθε ομάδα θεραπείας ασθενών με οξύ πόνο, φαίνεται να υπάρχει βελτίωση στον χρόνο (εικόνα 22).
Σε αυτή την ενότητα, φάνηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις
απαντήσεις που είχαν δώσει οι ασθενείς με οξύ πόνο στην αρχή των συνεδριών, μεταξύ των απαντήσεων στην 3η εβδομάδα και στον μήνα (Ζ=-2,11,
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p=0.035, Πίνακας 57). Η διαφορά έδειχνε σημαντική βελτίωση, όσο αφορά
ασχολία με τις συνήθεις εργασίες τους.
Πίνακας 54. Στατιστικά τεστ για έλεγχο μείωσης πόνου στους ασθενείς με οξύ πόνο στον
Πίνακας 55 Στατιστικά τεστ για έλεγχο μείωσης πόνου στους ασθενείς με οξύ πόνο στον
αυχένα
Z
-1,90,

p
0,058

3 βδομάδες- 2 βδομάδες

-1,90,

0,058

μετά από ένα μήνα- 3 βδομάδες

-2,11,

0,035

2 βδομάδες- πριν τη θεραπεία

Wilcoxon

Εικόνα 29. Μέσοι όροι καταγραφής απαντήσεων στην ενότητα 7 του ερωτηματολογίου
πασχόντων με οξύ πόνο, ανά χρονική στιγμή, για όλες τις ομάδες θεραπείας

Συγκεκριμένα, εξετάζοντας ανά θεραπεία τις απαντήσεις στην ενότητα 7 για
τους ασθενείς με οξύ πόνο και συγκρίνοντάς τις ανά δύο χρονικές στιγμές, οι
απαντήσεις στις ομάδες με θεραπεία εφαρμογής 1000 ή 2000 παλμών, δεν
είχαν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ κανενός ζεύγους χρονικών στιγμών (p>0.05 και για τις δύο θεραπείες, Πίνακας 58).
Για την ομάδα με οξύ πόνο, στην οποία εφαρμόστηκε κλασσική φυσικοθεραπεία, οι απαντήσεις στην ενότητα 7 του ερωτηματολογίου Northwick Neck
Pain, είχαν στατιστικά σημαντική διαφορά στις 2 εβδομάδες από την πρώτη
μέτρηση, προ θεραπείας (p=0.046, Πίνακας 58). Δεν έδειξε να υπήρχε στατιστικά σημαντική βελτίωση στις 3 εβδομάδες (p=0.564, Πίνακας 58), αλλά υ[232]

πήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στις απαντήσεις τους, στον μήνα
(p=0.046, Πίνακας 58).
Πίνακας 58. Έλεγχος Wilcoxon Signed Ranks Test ανά δύο χρονικές περιόδους στις απαντήσεις της ενότητας 7 του NWNP ερωτηματολογίου και για τις 3 ομάδες θεραπείας στους
ασθενείς με οξύ πόνο στον αυχένα
Θεραπεία
1000 παλμοί
2000 παλμοί
Κλασσική
φυσικοθεραπεία

Πριν τη θεραπεία-

2 βδομάδες-

3 βδομάδες –

2 βδομάδες μετά

3 βδομάδες μετά

1 μήνα μετά

Ζ=-1,00, 𝑝𝑝 = 0.317

Ζ=-1,34, 𝑝𝑝 = 0.180

Ζ=-1,00, 𝑝𝑝 = 0.317

Ζ=-1,34, 𝑝𝑝 = 0.180

Ζ=-2,00, 𝑝𝑝 = 0.046∗

Ζ=-1,41, 𝑝𝑝 = 0.157

Ζ=-0,58, 𝑝𝑝 = 0.564

Ζ=-2,00, 𝑝𝑝 = 0.046∗

Ζ=-0,58, 𝑝𝑝 = 0.564

Συσχέτιση αλγομέτρου με αίσθημα πόνου
Στη διερεύνηση ευαισθησίας στην πίεση του αλγομέτρου, έγινε συσχέτιση
μεταξύ των μεταβλητών, ένδειξη αλγόμετρου και αίσθημα πόνου και για τις 4
χρονικές περιόδους. Για το σκοπό αυτό, εφαρμόστηκε ο συντελεστής συσχέτισης Spearman Rho, εξαιτίας της φύσεως των μεταβλητών και μη κανονικότητάς των παρατηρήσεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν, πως στις αρχικές μετρήσεις και δηλώσεις αισθήματος πόνου, πριν ξεκινήσουν οι θεραπείες, δεν
υπήρχε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών. Ούτε
καν στις μετρήσεις και δηλώσεις που είχαν γίνει στις 2 εβδομάδες. Στατιστικά
σημαντικές συσχετίσεις βρέθηκαν μόνο μεταξύ μετρήσεων και δηλώσεων στις
3 εβδομάδες και στον μήνα (Πίνακας 59). Σύμφωνα με την τιμή του συντελεστή Spearman Rho, οι σχέσεις μεταξύ τους χαρακτηρίζονται ως μέτρια αρνητική στις 3 εβδομάδες (rho=-0,3, p=0,037, Πίνακας 59) και είναι αρνητική, γιατί
όσο μειώνεται ο πόνος, τόσο αυξάνεται η ένδειξη και στον μήνα χαρακτηρίζεται ως αδύνατη αρνητική συσχέτιση (rho=-0,28, p=0,04, Πίνακας 59).
Πίνακας 56. Συσχετίσεις ενδείξεων αλγομέτρου και δηλώσεων πόνου από τους πάσχοντες
Στις 3 βδομάδες

Spearman Rho

Στο μήνα

Rho p-value
-0,30, 0,037
-0,28,

0,04

Γενικά, τα αποτελέσματα και η στατιστική ανάλυση, έδειξαν πως υπήρχε
στατιστικά σημαντική βελτίωση στους πάσχοντες, όσον αφορά στα συμπτώ[233]

ματα πόνου, λόγω του αυχένα. Οι βελτιώσεις αυτές ήταν ανεξαρτήτως ομάδας
θεραπείας. Είτε κρουστικός υπέρηχος 1000 παλμοί ή 2000 παλμοί ή κλασσική
φυσικοθεραπεία, όλες οι μέθοδοι είχαν λειτουργήσει θετικά προς τους πάσχοντες. Εντούτοις, μέσω των στατιστικών τεστ, φαίνεται πως κάποιες θεραπείες
λειτουργούν πιο σύντομα στον χρόνο, για κάποια θέματα και στοιχεία, αλλά
διατηρούν όλες στον χρόνο τη βελτίωση που είχαν σημειώσει.

Συζήτηση
Σκοπός της κλινικής μελέτης, ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της εξωσωματικής θεραπείας, με ακουστικά κύματα στην αντιμετώπιση των σημείων
πυροδότησης πόνου του άνω τραπεζοειδή μυός. Τα μέτρα έκβασης της μελέτης ήταν ο πόνος, το γωνιόμετρο Halo, το αλγόμετρο Wagner και το ερωτηματολόγιο “Northwick Park Neck Pain”.
Από τα βασικά στοιχεία του δείγματος, προκύπτει ότι στη μελέτη έλαβαν
μέρος άτομα μέσης ηλικίας (32,96 ± 10,20), που είναι και η μέση ηλικία που
ενδέχεται κάποιος να εμφανίσει σημείο πυροδότησης πόνου στον άνω τραπεζοειδή μυ, (Ji, Kim & Han, 2012). Επιπλέον, από τα αποτελέσματα φαίνεται
ότι πέραν του 70% των συμμετεχόντων είχαν καθιστική ζωή. Ως γνωστόν, η
καθιστική ζωή είναι μια από τις πιθανότερες αιτίες, που κάποιος μπορεί να ενεργοποιήσει σημεία πυροδότησης πόνου στο σώμα του. Αναφέρεται στην
αρθρογραφία ως επαναλαμβανόμενες μυϊκές συσπάσεις του μυός, που οδηγούν σε ενεργειακή κρίση, άρα και αδυναμία αποδέσμευσης τριφωσφορικής
αδενοσίνης στον επηρεασμένο μυ, που οδηγεί σε μόνιμο σπασμό στον μυ,
(R. Gerwin, 2012; Ramon, et al., 2015; SOLA & AE, 2001). Όσον αφορά στο
κομμάτι της συσχέτισης της καθιστικής ζωής και του επικρατούς άκρου, στην
παρούσα μελέτη, δεν κατέστη δυνατή η διερεύνησή του, καθώς ο αριθμός
συμμετεχόντων που ήταν αριστερόχειρες, ήταν πολύ μικρός.
Η αρθρογραφία στην παρούσα φάση, δείχνει ότι στις διάφορες μελέτες, οι
ασθενείς συγκαταλέγονται στην έρευνα, νοουμένου ότι έχουν κάποια από τα
κλινικά σημεία των σημείων πυροδότησης πόνου, (Jeon, et al., 2012; Ji, Kim
& Han, 2012). Είναι πολύ σημαντικό να διερευνηθεί, αν κάποιος έχει πόνο στη
μια πλευρά ή και στις δύο. Στη μελέτη αυτή, ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών (72,9%), δήλωναν πόνο στους αμφότερους τραπεζοειδείς μυς. Ενδεχομένως, μια τέτοια αναφορά από πλευράς ασθενών, να πηγάζει από το γενικό[234]

τερο στρες και τη διάρκεια των συμπτωμάτων, λόγω της παρατεταμένης λάθος στάσης που διατηρούν σε μια καθιστική ζωή, (Alvarez & Rockwell, 2002;
Koca & Boyaci, 2014). Στην παρούσα μελέτη, για αποφυγή λήψης λανθασμένων δεδομένων, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες όπως υποδείξουν ποια
πλευρά πονάει περισσότερο, με ειδική αναδρομή και αναφορά στην επίδραση
των συμπτωμάτων στην καθημερινότητα. Για σκοπούς υπενθύμισης, το
72,9%% των συμμετεχόντων που ανέφεραν πόνο άμφω, ανέφερε και υπέδειξε τον δεξιό μυ, ενώ οι υπόλοιποι τον αριστερό.
Μια ακόμα αναφορά της μελέτης αυτής, είναι η διάρκεια ύπαρξης του πόνου στους τραπεζοειδείς μυς. Βλέποντας τους μέσους όρους (2,29 ± 2,06 αριστερά και 2,45 ± 2,47 δεξιά), ενισχύεται η άποψη στην προηγούμενη παράγραφο. Ότι δηλαδή, η συνύπαρξη ψυχολογικού στρες από τον πόνο, η λανθασμένη στάση, που αποτελούν αιτίες δημιουργίας σημείων πυροδότησης
πόνου, (Han & Harrison, 1997) και ο πόνος αυτό καθ’ εαυτό, δίνουν την εικόνα καθολικού προβλήματος στην περιοχή ώμων – αυχένα άμφω.
Οι ασθενείς σε αυτή τη μελέτη, αξιολογούνταν για τα μέτρα έκβασης που
αναφέρθηκαν πιο πάνω, στην αρχή πριν την έναρξη της πρώτης θεραπείας,
μετά από τη δεύτερη και τρίτη θεραπεία και έναν μήνα μετά το τέλος των θεραπειών.

Πόνος
Κατά μέσο όρο οι συμμετέχοντες είχαν πόνο 5,02 ± 1,52. Οι περισσότερες
μελέτες συμφωνούν με την αρχική τιμή πόνου των συμμετεχόντων, γεγονός
που υποδεικνύει, πως η επιλογή τους ήταν μέσα στα πλαίσια του λογικού και
του ορθού. Αυτό όπως αναφέρθηκε, προκύπτει από την λήψη υπόψη του ερευνητή, των κριτηρίων των σημείων πυροδότησης πόνου, (David G. Simons,
2004), που ανάμεσά τους, είναι και ο τοπικός πόνος. Στη μελέτη αυτή, οι ομάδες παρέμβασης με ΕΘΑΚ (1000 παλμοί και 2000 παλμοί), είχαν στατιστικά
σημαντική βελτίωση στην αλλαγή του πόνου, σε όλα τα ορόσημα αξιολόγησης. Η κλασσική φυσικοθεραπεία έδειξε να βελτιώνει τον πόνο, παρόλα αυτά,
δεν φαίνεται να συντηρείται το αποτέλεσμα μεσοπρόθεσμα στον έναν μήνα,
μετά το τέλος της θεραπείας.
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Σε μια μελέτη το 2012, αναφέρθηκε ότι η εφαρμογή ΕΘΑΚ αποτελεί αποτελεσματικό μέσο θεραπείας, για την μείωση του πόνου στα σημεία πυροδότησης πόνου του άνω τραπεζοειδή μυός, καθότι υπήρχε στατιστικά σημαντική
μείωση στην ένταση του πόνου, μετά το πέρας της θεραπείας. Στη μελέτη αυτή έλαβαν μέρος 39 άτομα, τα οποία είχαν χωριστεί σε δύο ομάδες παρέμβασης, η μια με τη συσκευή ΕΘΑΚ και η άλλη ομάδα ελέγχου, λαμβάνοντας βελονισμό και ΤΕΝΣ, (Jeon, et al., 2012). Η αποτελεσματικότητα αυτή στη μείωση του πόνου, φαίνεται και από παρεμβάσεις σε άλλες παθήσεις μαλακών
μορίων. Σε μια μελέτη του 2010, φάνηκε ότι η χρήση ΕΘΑΚ, μειώνει με στατιστική σημαντικότητα τον πόνο σε αθλητές, με τενοντοπάθεια επιγονατιδικού,
(Zwerver, Dekker & Pepping, 2010).
Είναι σημαντικό επίσης να αναφερθεί, ότι σε μια μελέτη του 2014, φάνηκε
ότι ο συνδυασμός άλλης θεραπείας με την ΕΘΑΚ, δίνει καλύτερη αποτελεσματικότητα από την ΕΘΑΚ, ως μονοθεραπεία, όπως επίσης και από την εφαρμογή της άλλης παρέμβασης, ως μονοθεραπεία, (Fang H., Chen & Mu,
2014).
Καθώς στην έναρξη της διερεύνησης των σημείων πυροδότησης πόνου
στην αρχή του προηγούμενου αιώνα, υπήρχε ένα μπέρδεμα, μεταξύ διαχωρισμού της ινομυαλγίας και των σημειών πυροδότησης πόνου, ως καθαρά μυοσκελετικό πρόβλημα, αξίζει να αναφερθεί, ότι σε μια μελέτη που συγκρίθηκε η
ΕΘΑΚ σε ινομυαλγικούς ασθενείς με εικονική ΕΘΑΚ, υπήρχε στατιστικά σημαντική επίδραση της συσκευής, σε σχέση με την εικονική, (Ramon, et al.,
2014)
Υπάρχουν αρκετές αναφορές, ότι η θεραπεία ΕΘΑΚ μειώνει τον πόνο. Το
σημαντικό με βάση αυτό το δεδομένο, είναι με ποιο τρόπο το πετυχαίνει. Μέχρι στιγμής, λαμβάνοντας υπόψη την αρθρογραφία, έχουν προταθεί ορισμένες σχετικές υποθέσεις, (Ramon, et al., 2015). Πρώτο δεδομένο στις υποθέσεις αυτές, είναι να λάβουμε ως ισχύουσα την Ενεργειακή Κρίση που διακατέχει ένα σημείο πυροδότησης πόνου, (R. D. Gerwin, Dommerholt & Shah,
2004). Σε δεύτερο στάδιο, λαμβάνεται υπόψη η μηχανική επίδραση της ΕΘΑΚ
στους ιστούς, όπως αυτή ορίζεται από την αρθρογραφία και τις μελέτες σε
διάφορες μυοσκελετικές παθήσεις, (Ottomann, et al., 2010; Jan D. Rompe, et
al., 1996; Shah, et al., 2008). Με το σκεπτικό αυτό, μπορεί να οριστεί, ότι η
ΕΘΑΚ στα σημεία πυροδότησης πόνου, μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα
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διήθησης ουσιών στα υπό στόχο κύτταρα, να ερεθίσει την παραγωγή/κατασκευή νέων αγγείων στην περιοχή και να βελτιώσει την μετάδοση του
επώδυνου ερεθίσματος, στις περιοχές που έχουν ισχαιμία.
Μια ακόμα θεωρία σχετικά με την μείωση του πόνου, αποτελεί η «καταστροφή» που προκαλεί η εφαρμογή της ΕΘΑΚ, στις ελεύθερες νευρικές απολήξεις. Αυτό σε μεταβολικό επίπεδο, σημαίνει ότι διαταράσσεται ο κύκλος της
μετάδοσης της Ακετυλοχολίνης, άρα προηγείται μια διαταραχή που προκαλείται από την ΕΘΑΚ, στη διεγερσιμότητα του νευρικού ιστού. Παρόλο που η μελέτη αυτή έχει γίνει σε μύες με σπαστικότητα, θα ήταν δυνατό να αναχθεί στην
παθοφυσιολογία των σημείων πυροδότησης πόνου, (J. Hausdorf, et al.,
2008).

Ευαισθησία στη συμπίεση
Οι συμμετέχοντες της παρούσας μελέτης, για σκοπούς αντικειμενοποίησης
της υποκειμενικής αίσθησης του πόνου, εξετάστηκαν με ψηφιακό αλγόμετρο.
Από τα αποτελέσματα, πρόεκυψε ότι οι ομάδες που έλαβαν ΕΘΑΚ, είχαν στατιστικά σημαντική βελτίωση από την έναρξη μέχρι το τέλος της θεραπείας,
ενώ το αποτέλεσμα συντηρήθηκε και στην επαναξιολόγηση. Η ομάδα που έλαβε κλασσική φυσικοθεραπεία, όσον αφορά στη βελτίωση μεταξύ χρονικών
περιόδων, παρουσίασε στατιστικά σημαντική βελτίωση, μόνο μεταξύ έναρξης
και δύο εβδομάδων.
Αρκετές μελέτες έχουν χρησιμοποιήσει το αλγόμετρο, ως μέτρο έκβασης
στην αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων στα σημεία πυροδότησης πόνου.
Τα σημεία πυροδότησης πόνου όταν χαρακτηριστούν ως ενεργά, είναι ευαίσθητα στην ψηλάφηση. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν προταθεί διάφορες
συσκευές, οι οποίες δύναται να δώσουν νούμερο στην ένταση του πόνου στη
συμπίεση, (Reeves, Jaeger & Graff-Radford, 1986).
Σε μια μελέτη του 1997, διερευνήθηκε κατά πόσο η άσκηση ενδυνάμωσης
των καμπτήρων της άνω αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, σε μια
μόνο συνεδρία, μπορεί να βελτιώσει τις τιμές του αλγόμετρου. Το αποτέλεσμα
έδειξε, ότι μια μεμονωμένη συνεδρία μιας συγκεκριμένης άσκησης δεν αρκεί,
καθώς δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά, (Hanten, et al., 1997).
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Σε μια άλλη μελέτη, αναφέρθηκε ότι η παρέμβαση με ΕΘΑΚ, βελονισμό ή
ιδιοδέκτρια νευρομυϊκή διευκόλυνση, μπορεί να βελτιώσει την ευαισθησία στη
συμπίεση, όταν αυτή μετρήθηκε με αλγόμετρο. Παρόλα αυτά, η βελτίωση δεν
φαίνεται να διαφέρει μεταξύ των παρεμβάσεων, (Jung Ho Lee & Han, 2013).
Σε γενικές γραμμές, αυτό έρχεται σε μερική αντίθεση με τα αποτελέσματα της
παρούσης μελέτης, καθώς οι θεραπείες με ΕΘΑΚ είχαν μεγαλύτερη, πιο γρήγορη και συνεχιζόμενη βελτίωση στην ευαισθησία στη συμπίεση από το αλγόμετρο. Οπωσδήποτε όμως, οι προτεινόμενες θεραπείες της μελέτης είναι
πιο εξειδικευμένες και με διαφορετικό μηχανισμό δράσης, από αυτό την
κλασσικής φυσικοθεραπείας.
Μια ακόμα μελέτη προσθέτει, ότι ο συνδυασμός εξειδικευμένων παρεμβάσεων, στην προκειμένη ηλεκτροβελονισμού και ΕΘΑΚ, είναι πιο αποτελεσματική θεραπεία από την μεμονωμένη προσφορά κάθε μιας, στη βελτίωση της
ευαισθησίας στη συμπίεση, (Fang H., Chen & Mu, 2014).
Σημαντικό να αναφερθεί είναι το γεγονός ότι, όταν εμπλέκεται η ενεργοποίηση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, αλλάζει η αντίληψη του πόνου
από τον ασθενή. Η αρθρογραφία σημειώνει, ότι όταν ενεργοποιείται το αντανακλαστικό του συμπαθητικού συστήματος, η αξιολόγηση διαφέρει από όταν
ο ασθενής βρίσκεται σε εντελώς χαλαρή θέση, (Ge, Fernández-de-las-Peñas
& Arendt-Nielsen, 2006). Αυτό συνεπάγεται, ότι κατά την τοποθέτηση των
συμμετεχόντων μιας μελέτης, πρέπει να δίδεται προσοχή στην όμοια προσαρμογή όλων στη θέση πριν την παρέμβαση, ώστε είτε ενεργοποιείται το
συμπαθητικό ή όχι, οι μετρήσεις να μην διαφέρουν από άτομο σε άτομο.
Καθώς οι μελέτες που αναφέρουν τη χρήση του αλγόμετρου, ως μέσο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας μιας παρέμβασης είναι πολλές, εγείρεται
το θέμα της ικανότητας διάγνωσης ενός σημείου πυροδότησης πόνου, με την
εν λόγω συσκευή. Μια μελέτη του 2011 αναφέρει, ότι το αλγόμετρο χρησιμοποιήθηκε για να εξετάσει 221 άτομα με σημεία πυροδότησης πόνου του άνω
μέρους του κορμού. Μια σημαντική λεπτομέρεια στην επιλογή του δείγματος,
είναι ότι οι συμμετέχοντες ήταν άτομα με γραφειακή δουλειά. Αυτό επιβεβαιώνει και το γεγονός, ότι η παρατεταμένη στάση όπως αυτή του γραφείου, ενδέχεται να οδηγήσει στη δημιουργία σημείων πυροδότησης πόνου, (R. D.
Gerwin, 2001b). Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής έδειξαν ότι το αλγόμετρο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο αξιολόγησης των παρεμβάσεων, κα[238]

θώς έχει υψηλή αξιοπιστία, αλλά όχι ως μέσο διάγνωσης, καθώς έχει χαμηλή
ευαισθησία κατά τη μέτρηση. Στη μελέτη μέτρησαν 5 φυσίατροι με αλγόμετρο
και ψηλάφησαν για τον εντοπισμό, (G. Park, et al., 2011)
Η αρθρογραφία προτείνει, ότι ο μηχανισμός δράσης της ΕΘΑΚ στα σημεία
πυροδότησης πόνου, είναι να αντιστρέφεται η διαδικασία ενεργοποίησης ενός
σημείου, δηλαδή η παρουσία στην περιοχή υποξίας, φλεγμονώδων διαβιβαστών, νευροπεπτιδίων, κατεχολαμίνων και κυτοκίνων, προάγοντας την αιματική ροή στην περιοχή εφαρμογής, (Y.-L. Hsieh, et al., 2012; Shah & Gilliams,
2008). Αντιστρέφοντας λοιπόν τη διαδικασία, η ευαισθησία της περιοχής μειώνεται και υπάρχει λιγότερος πόνος. Σε αντίθεση με άλλες πιο παρεμβατικές
θεραπείες, σαν αυτή της ξηρής βελόνας, η ΕΘΑΚ δεν παρουσιάζει προβλήματα, όπως αλλεργίες, (Q. Zhang, et al., 2020).

Εύρος κίνησης αυχένα
Στην παρούσα μελέτη τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι οι τρεις ομάδες παρέμβασης, είχαν στατιστικά σημαντική βελτίωση στις μοίρες κίνησης του αυχένα.
Παρόλα αυτά, βρέθηκε ότι η βελτίωση ήταν συνεχής μόνο στην ομάδα ΕΘΑΚ
των 2000 παλμών, ενώ ανάλογη βελτίωση, παρουσίασε και η ομάδα της
κλασσικής φυσικοθεραπείας.
Τα ευρήματα της μελέτης αυτής, συμφωνούν με άλλες τρεις μελέτες, οι οποίες έχουν ασχοληθεί με τη βελτίωση του εύρους κίνησης.
Σε μια μελέτη του 2012 με 30 συμμετέχοντες, φάνηκε ότι δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά, μεταξύ των ομάδων (p>0.05), ενώ όλες οι ομάδες
είχαν στατιστικά σημαντική διαφορά, σε σχέση με το χρόνο στη βελτίωση του
εύρους κίνησης του αυχένα, (Jeon, et al., 2012).
Σε μια πρόσφατη μελέτη του 2018, που 30 άτομα συμμετείχαν, φαίνεται ότι
διαφορετικές παράμετροι ΕΘΑΚ, δεν παίζουν κανένα καθοριστικό ρόλο, συγκριτικά, στην διαμόρφωση του εύρους κίνησης του αυχένα. Στη μελέτη αυτή
τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι οι δύο ομάδες παρέμβασης είχαν στατιστικά σημαντική βελτίωση, όσον αφορά στο εύρος κίνησης, χωρίς όμως να υπάρχει
διαφορά μεταξύ των, (K. D. Park, et al., 2018)
Σε κάποια άλλη μελέτη του 2013, αξιολογήθηκε το εύρος κίνησης του ώμου. Οι 33 συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 3 ομάδες, λαμβάνοντας είτε τεχνική
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ιδιοδέκτριας νευρομυϊκής διευκόλυνσης, είτε ΕΘΑΚ, είτε βελονισμό. Η αξιολόγηση αφορούσε στην κλίμακα Constant-Murley, η οποία εκτός από τον πόνο,
αξιολογεί το εύρος κίνησης του ώμου και τις καθημερινές δραστηριότητες. Τα
αποτελέσματα της μελέτης, έδειξαν ότι δεν υπήρξε καμιά διαφορά μεταξύ των
ομάδων, παρόλο, που οι ομάδες μεμονωμένα είχαν στατιστικά σημαντική βελτίωση, (Jung Ho Lee & Han, 2013).
Το γεγονός ότι η ΕΘΑΚ αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τη βελτίωση του εύρους κίνησης, είναι αναμενόμενο, καθώς ο άνω τραπεζοειδής μυς, έχει τοπογραφικά άμεση σχέση με τον αυχένα. Επιπρόσθετα, ανάμεσα στα κλινικά σημεία των σημείων πυροδότησης πόνου, συγκαταλέγονται η ύπαρξη σκληρής
δεσμίδας και η μείωση του εύρους κίνησης, εξαιτίας της αύξησης της ευερεθιστότητας του μυός και της διατασιμότητάς του, (Celik & Mutlu, 2013; R. D.
Gerwin, Dommerholt & Shah, 2004; Travell & Simons, 1999). Λαμβάνοντας
υπόψη τα δεδομένα αυτά, κρίνεται σημαντικό να αναφερθεί, ότι η ΕΘΑΚ ένεκα
του μηχανισμού δράσης της, ωφελεί θετικά το εύρος κίνησης του αυχένα.
Είναι γνωστό, ότι όταν μεταφέρονται φορτία στους ιστούς, αυτοί ανταποκρίνονται σε κυτταρικό επίπεδο. Στην περίπτωση του μυϊκού ιστού, η ανταπόκριση αφορά αυξητικούς παράγοντες, οι οποίοι οδηγούν τον μυ σε υπερτροφία, εξαιτίας ενεργοποίησης δορυφορικών κυττάρων, (Järvinen, et al., 2007).
Αφού σε ένα σημείο πυροδότησης πόνου υπάρχει τοπική υποξία, οι αυξητικοί
παράγοντες, διεγείροντας την αύξηση της μυϊκής μάζας μαζί με το περιβάλλον
που την επηρεάζει, μειώνουν το μυϊκό σπασμό και την υποξία. Ακόμα, η επιβολή φορτίων στο μυ, επιφέρει ευθυγράμμιση των μυϊκών ινών στην περιοχή,
(Khan & Scott, 2009). Από την αύξηση αυτή στην αιμάτωση της περιοχής, την
μεταφορά δηλαδή ενέργειας, από τη μια βοηθάει στη χαλάρωση του σημείου
πυροδότησης πόνου, ενώ από την άλλη η ευθυγράμμιση των ινών, βελτιώνει
τη διατασιμότητα του μυός. Οπότε, η συμβολή του άνω τραπεζοειδή μυός
στην άνω αυχενική γραμμή, στο ινιακό οστό και στην ακανθώδη απόφυση του
Α7 σπονδύλου, και το γεγονός ότι ο μυς επηρεάζει τις ετερόπλευρες κινήσεις,
η εφαρμογή ΕΘΑΚ, ενδέχεται να βοηθήσει στη βελτίωση του εύρους κίνησης
του αυχένα.
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Βελτίωση λειτουργικότητας
Στην μελέτη αυτή, αξιολογήθηκε η λειτουργικότητα που επηρεάζεται από τη
δυσλειτουργία του αυχένα, λόγω ύπαρξης σημείου πυροδότησης πόνου του
αυχένα. Αυτό έγινε με το μεταφρασμένο ερωτηματολόγιο, στην ελληνική
γλώσσα, του «Northwick Park Neck Pain», (Leak & Frank, 1994). Τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι οι ομάδες παρέμβασης επηρεάζουν θετικά τη λειτουργικότητα του αυχένα. Υπάρχει στατιστικά σημαντική αποτελεσματικότητα των
ομάδων ΕΘΑΚ, από τη δεύτερη αξιολόγηση. Από τα ραβδογράμματα, στο
προηγούμενο κεφάλαιο, φαίνεται ότι η βελτίωση στις ομάδες ΕΘΑΚ σε σχέση
με την κλασσική φυσικοθεραπεία, είναι πολύ πιο γρήγορη και συντηρείται
στον χρόνο. Η ομάδα της κλασσικής φυσικοθεραπείας φαίνεται να βελτιώνει
τη λειτουργικότητα, αλλά πιο αργά και δεν φαίνεται να παρουσιάζει στατιστικά
σημαντικά αποτελέσματα στις ενδιάμεσες αξιολογήσεις, όπως οι ΕΘΑΚ ομάδες.
Η αρθρογραφία περιλαμβάνει όμοια εργαλεία, τα οποία χρησιμοποιούνται
για την αξιολόγηση της λειτουργικότητας. Ορισμένα από αυτά, αφορούν στον
αυχένα, όπως το «Neck Disability Index» και άλλα τον ώμο, όπως το
«Constant-Murley scale».
Σε μια μελέτη που έγινε από τον Lee και τους συνεργάτες του το 2013,
προέκυψε ότι η λειτουργικότητα του αυχένα, βελτιώνεται μετά την παρέμβαση
με ΕΘΑΚ περισσότερο από το βελονισμό, ενώ την ίδια αποτελεσματικότητα,
έχει η τεχνική ιδιοδέκτριας διευκόλυνσης, (Jung Ho Lee & Han, 2013).
Σε κάποια άλλη μελέτη παρουσιάζεται, ότι η υψηλή δοσολογία δίνει καλύτερα αποτελέσματα, από χαμηλότερη δοσολογία (πυκνότητα ενέργειας), όσον
αφορά στη λειτουργικότητα του αυχένα, (K. D. Park, et al., 2018). Στη μελέτη
αυτή δεν έγινε σύγκριση διαφορετικών πυκνοτήτων ενέργειας, αλλά αριθμού
παλμών, κρατώντας σταθερή πυκνότητα ενέργειας.
Φαίνεται ότι η σύγκριση διαφορετικών παραμέτρων, μπορεί να δώσει σημαντικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της ΕΘΑΚ. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ΕΘΑΚ μπορεί να προκαλέσει μικροτραυματισμούς ένεκα του μηχανικού φορτίου που εφαρμόζει στον ιστό και έτσι να διεγείρει την επούλωση,
προάγοντας τη δημιουργία νέων αγγείων στην περιοχή και ενεργοποιώντας
τοπικούς αυξητικούς παράγοντες, (Jung Ho Lee & Han, 2013).
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Η βελτίωση της λειτουργικότητας του αυχένα, εξαρτάται άμεσα από τη βελτίωση των υπόλοιπων μέτρων έκβασης, που εξετάζονται στη μελέτη αυτή. Η
παρουσία πόνου κατά τη διάρκεια της μέρας, ευαισθησίας στη συμπίεση, μειωμένη διατασιμότητα και σκληρότητα στον άνω τραπεζοειδή μυ, μειωμένου
εύρους κίνησης στον αυχένα, αποτελούν παράγοντες οι οποίοι αποτρέπουν
το άτομο από το να παράγει έργο.
Από τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής, φαίνεται ούτως ή άλλως, ότι η
κλασσική φυσικοθεραπεία παρουσιάζει στατιστικά σημαντική βελτίωση, μεταξύ της 2ης εβδομάδας αξιολόγησης και της επαναξιολόγησης έναν μήνα μετά.
Αυτό θα μπορούσε κανείς να εικάσει, ότι οφείλεται στη φυσικοθεραπεία αλλά
και σε απρόβλεπτους παράγοντες, αφού δε φαίνεται να υπάρχει μια συνέχεια
στον ρυθμό βελτίωσης, από την αρχή μέχρι το τέλος.

Χρόνιος πόνος
Τελευταίο κομμάτι των αποτελεσμάτων, ήταν η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας στους συμμετέχοντες που είχαν πόνο στον άνω τραπεζοειδή μυ
ίσο ή μεγαλύτερο από 1 έτος. Φαίνεται από τα αποτελέσματα, ότι οι ομάδες
ΕΘΑΚ αύξησαν σε μεγαλύτερο βαθμό τις ενδείξεις της αξιολόγησης με αλγόμετρο στην επαναξιολόγηση, έναν μήνα μετά το τέλος της θεραπείας, σε σχέση με την κλασσική φυσικοθεραπεία. Επιπλέον, φαίνεται ότι και οι 3 ομάδες
παρέμβασης, είχαν στατιστικά σημαντική διαφορά στη μείωση του πόνου.
Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει μελέτη που να διερευνά την αποτελεσματικότητα
της ΕΘΑΚ σε ασθενείς με χρόνιο πόνο στον άνω τραπεζοειδή μυ.
Σε μια προηγούμενη μελέτη, διερευνήθηκε η επίδραση της αλλαντοϊκής τοξίνης στη μείωση του πόνου σε σημεία πυροδότησης πόνου. Διαφάνηκε, ότι η
χρήση της ουσίας αυτής, είναι πιο αποτελεσματική από τα κοινά αναλγητικά
τα οποία καταναλώνονται σε κυκλικό στυλ, κατά τη διάρκεια του έτους. Ο ερευνητής αναφέρει, ότι ο συνδυασμός της ουσίας αυτής, ακολουθούμενη από
φυσικοθεραπεία, είναι πολύ αποτελεσματικός. Ακολούθως, αναφέρει ότι αυτό
αποτελεί τροφή για σκέψη, όσον αφορά στην οικονομική επίπτωση από τη
συχνή χρήση αναλγητικών, (Porta, 2000).
Μια ακόμα μελέτη 60 συμμετεχόντων και η οποία διερεύνησε την επίδραση
του λέιζερ χαμηλής ισχύος, δείχνει ότι μπορεί να επηρεάσει θετικά χρόνια πε[242]

ριστατικά, βελτιώνοντας την ένταση του πόνου, την ψυχολογία του ασθενή και
τη λειτουργικότητα. Η μελέτη αυτή συνέκρινε με εικονική ομάδα λέιζερ, (Gur,
et al., 2004).
Σε κάποια μελέτη του 2003, που αφορά χρήση ΕΘΑΚ σε χρόνια πελματιαία
απονευροπάθεια, έλαβαν μέρος 45 ασθενείς. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η
ΕΘΑΚ, δύναται να βελτιώσει την κλινική εικόνα των ασθενών, μειώνοντας τον
πρωινό πόνο. Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας προσεγγίζει τη χρονιότητα, καθώς στη συγκεκριμένη μελέτη, έγινε μακροπρόθεσμη επαναξιολόγηση
12 μήνες μετά, (Jan D Rompe, et al., 2003).
Μέχρι στιγμής, δεν έγινε καμία άλλη μελέτη που να προσεγγίζει το θέμα,
σχετικά με τη χρονιότητα των συμπτωμάτων των ασθενών με σημεία πυροδότησης πόνου του ασθενή.
Από τα αποτελέσματα της μελέτης προκύπτει ότι η ΕΘΑΚ, δύναται να αντιμετωπίσει χρόνια σημεία πυροδότησης πόνου του άνω τραπεζοειδή μυός.
Αυτό είναι εύρημα καίριας σημαίας, αφού συνεπάγεται ότι με μια σειρά 3 θεραπειών μονοθεραπείας, κάποιος μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής
του.

Πλεονεκτήματα μελέτης:
•

Αξιολόγηση τεσσάρων μέτρων έκβασης, του πόνου, της ευαισθησίας
στη συμπίεση, του εύρους τροχιάς κίνησης και της λειτουργικότητας
του αυχένα.

•

Αξιολόγηση των συμμετεχόντων σε κάθε επίσκεψη και έναν μήνα μετά,
για να φανεί η μεσοπρόθεσμη αποτελεσματικότητα της συσκευής.

•

Χρήση νέων τρόπων αξιολόγησης, όπως το γωνιόμετρο Halo.

•

Λήψη πληροφοριών από τις πεποιθήσεις των Κυπρίων φυσικοθεραπευτών, σχετικά με τις παραμέτρους χρήσης της συσκευής.

•

Ύπαρξη ομάδας ελέγχου.

Μειονεκτήματα μελέτης:
•

Το μέγεθος δείγματος, παρόλο που ήταν επαρκές με βάση τη μεταβολή
του βασικού μέτρου έκβασης, θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο, για να
υπάρχει κανονική κατανομή συμμετεχόντων στις ομάδες.
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•

Οι συμμετέχοντες δεν αξιολογήθηκαν μακροπρόθεσμα.

Στις ενότητες του κεφαλαίου αυτού, διερευνήθηκαν οι αξιοπιστίες των μέτρων
έκβασης της κλινικής μελέτης, το γωνιόμετρο HALO, το αλγόμετρο Wagner
και το ερωτηματολόγιο Northwick Park Neck Pain. Έπειτα, έγινε η διερεύνηση
της επίδρασης της ακτινωτής ΕΘΑΚ στα σημεία πυροδότησης πόνου του άνω
τραπεζοειδή μυός. Στο επόμενο κεφάλαιο, θα συζητηθούν τα ευρήματα και θα
συνοψιστούν μαζί με τα ευρήματα ολόκληρης της διατριβής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Σκοπός της διατριβής ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της ακτινωτής
ΕΘΑΚ στα σημεία πυροδότησης πόνου του άνω τραπεζοειδή μυός. Πριν από
την κλινική μελέτη, στο κεφάλαιο ένα, έγινε αναφορά για τα σημεία πυροδότησης πόνου, για την παθογένεσή τους και τις παρεμβάσεις που προτείνονται.
Ακολούθως, έγινε μια προσπάθεια διερεύνησης της αποτελεσματικότητας των
διαφόρων παρεμβάσεων, που προτείνονται στο κεφάλαιο δύο. Αφού διερευνήθηκαν οι παράμετροι χρήσης, που προτείνει η αρθρογραφία στο κεφάλαιο
τρία και οι πεποιθήσεις των Κύπριων φυσικοθεραπευτών στο κεφάλαιο τέσσερα, έγινε η κύρια μελέτη, η οποία περιελάμβανε τη διερεύνηση της αξιοπιστίας των μέτρων έκβασης της κλινικής μελέτης και την ίδια την κλινική μελέτη.
Στη συστηματική ανασκόπηση διερευνήθηκε η αποτελεσματικότητα όλων
των θεραπευτικών παρεμβάσεων, που προτείνονται για την αντιμετώπιση των
σημείων πυροδότησης πόνου του άνω τραπεζοειδή μυός. Από την συστηματική ανασκόπησης της αρθρογραφίας, προκύπτει ότι υπάρχει μέτρια προς ερευνητική απόδειξη, σχετικά με την αποτελεσματικότητα της ΕΘΑΚ, της ισχαιμικής συμπίεσης, των τύπων βελονισμού, των τύπων ηλεκτροθεραπείας, των
φυσικών μέσων, των τεχνικών μυϊκής ενεργείας και της ξηρής βελόνας. Αυτά
τα δεδομένα ισχύουν, είτε γίνεται σύγκριση μεταξύ παρεμβάσεων, είτε με ομάδα ελέγχου. Επιπλέον, σε ορισμένες μελέτες, προκύπτουν αντιφατικά ερευνητικά ευρήματα στην αποτελεσματικότητα. Τα ευρήματα αυτά, ενδεχομένως,
οφείλονται στην ποικιλότητα των παραμέτρων χρήσης, στις παρεμβάσεις σύγκρισης και στις χρονικές στιγμές της αξιολόγησης και επαναξιολόγησης
Στην αφηγηματική ανασκόπηση διερευνήθηκε η χρήση της ακτινωτής ΕΘΑΚ στα σημεία πυροδότησης πόνου. Από τις 10 μελέτες που υπάρχουν και
συμπεριλήφθηκαν στην ανασκόπηση, οι 6 αφορούσαν στον άνω τραπεζοειδή
μυ, η μια γενικά τους μυς του αυχένα, η μια τους μυς του στροφικού πετάλου,
η μια το γαστροκνήμιο και σε μια μελέτη δεν καθορίζονται. Λαμβάνοντας υπόψη την αρθρογραφία, η ΕΘΑΚ προτείνεται να χρησιμοποιείται για 3 συνεδρίες εβδομαδιαίως, 1000 παλμούς ανά συνεδρία, με πυκνότητα ενέργειας 60
mj και συχνότητα 10 HZ. Επιπλέον, δεν χρησιμοποιείται αναισθησία, ενώ επίσης η ΕΘΑΚ δεν χρησιμοποιείται με κινούμενη κεφαλή. Παρόλο που υπάρχει
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μια τάση για την εφαρμογή της ΕΘΑΚ, δεν υπάρχει σταθερά στις παραμέτρους.
Στις πεποιθήσεις των Κύπριων φυσικοθεραπευτών, διερευνήθηκε ο τρόπος χρήσης της ΕΘΑΚ, από τους εγχώριους επαγγελματίες. Προκύπτει, ότι οι
φυσικοθεραπευτές στην Κύπρο χρησιμοποιούν τη συσκευή, βασισμένοι στις
οδηγίες των εταιρειών που τις προωθούν. Ακόμα, υπάρχει μεγάλη διασπορά
στη χρήση της συσκευής και μικρή περίοδος χρήσης, που ενδεχομένως να
προκαλεί προβλήματα στην παρεχόμενη υπηρεσία στους ασθενείς. Περαιτέρω, οι Κύπριοι φυσικοθεραπευτές αντιμετωπίζουν πρόβλημα διαχωρισμού
των τύπων των συσκευών. Κυρίως, η συσκευή χρησιμοποιείται για τενοντικά
προβλήματα, ενώ ένα μεγάλο μέρος χρησιμοποιεί τη συσκευή και στα σημεία
πυροδότησης πόνου. Οι φυσικοθεραπευτές δήλωσαν ότι η βελτίωση, μπορεί
να επιτευχθεί 2-4 ημέρες μετά τη θεραπεία, ενώ ενδέχεται να συντηρηθεί από
1 ημέρα μέχρι 3 μήνες μετά. Η ΕΘΑΚ αποτελεί μέρος μιας ολιστικής θεραπείας και προτείνεται να χρησιμοποιείται 1 φορά την εβδομάδα, με πυκνότητα
ενέργειας 60 mj, με 2000 παλμούς, με σταθερό κεφάλι και χωρίς αναισθησία.
Στην κλινική μελέτη διερευνήθηκε η αξιοπιστία των εργαλείων της γωνιομέτρησης, της ευαισθησίας στη συμπίεση, της λειτουργικότητας και η διερεύνησης της επίδρασης της ακτινωτής ΕΘΑΚ στα σημεία πυροδότησης πόνου του
άνω τραπεζοειδή μυός. Από τις μελέτες αξιοπιστίας προκύπτει, ότι το γωνιόμετρο HALO, το αλγόμετρο Wagner και το ερωτηματολόγιο “Northwick Park
Neck Pain” είναι αξιόπιστα μέτρα έκβασης για τη διερεύνηση της επίδρασης
της ΕΘΑΚ. Φαίνεται, ότι η ΕΘΑΚ είναι μια μορφή παρέμβασης, αποτελεσματική για την αντιμετώπιση των σημείων πυροδότησης πόνου του άνω τραπεζοειδή μυός. Όσον αφορά στον πόνο, φαίνεται ότι οι 2 ομάδες ΕΘΑΚ βελτίωσαν
τον πόνο σε όλα τα ορόσημα αξιολόγησης, ενώ η κλασσική φυσικοθεραπεία,
δε φαίνεται να συντηρεί το αποτέλεσμα μεσοπρόθεσμα στον έναν μήνα μετά.
Αναφορικά στην ευαισθησία κατά τη συμπίεση, οι ομάδες που έλαβαν ΕΘΑΚ
βελτίωναν το μέτρο έκβασης, μέχρι την τελευταία επαναξιολόγηση, ενώ η
κλασσική φυσικοθεραπεία, μόνο μεταξύ έναρξης και δεύτερης εβδομάδας.
Φάνηκε επίσης, ότι η ομάδα που έλαβε ΕΘΑΚ 2000 παλμών, είχε συνεχή βελτίωση του εύρους κίνησης του αυχένα, όπως και η κλασσική φυσικοθεραπεία,
ενώ αυτό δεν ίσχυε στην ομάδα ΕΘΑΚ 1000 παλμών. Τέλος, η βελτίωση στη
λειτουργικότητα στις ομάδες ΕΘΑΚ σε σχέση με την κλασσική φυσικοθερα[246]

πεία, είναι πολύ πιο γρήγορη και συντηρείται μεσοπρόθεσμα. Επιπλέον, στην
προσπάθεια διαχωρισμού των χρόνιων ασθενών, φαίνεται πως και οι 3 ομάδες παρέμβασης έχουν αποτελεσματικότητα, ενώ κάτι ανάλογο ισχύει στους
ασθενείς που ανέφεραν πόνο πάνω από 5/10 στην κλίμακα VAS.

Διαφορές εφαρμογής μεταξύ Κυπρίων και αρθρογραφίας
Μέσα από τη μελέτη καταγραφής των πεποιθήσεων των Κύπριων Φυσικοθεραπευτών, φαίνεται ότι υπάρχει μια σχετική ένδειξη για τη χρήση της ΕΘΑΚ
στα σημεία πυροδότησης πόνου του άνω τραπεζοειδή μυός. Προτείνεται,
όπως η ΕΘΑΚ να χρησιμοποιείται μια με δύο φορές την εβδομάδα, με χαμηλή
πυκνότητα ενέργειας, για 2000 παλμούς. Επιπρόσθετα, γίνεται χρήση διάμεσου, χωρίς κίνηση της κεφαλής. Η αρθρογραφία προτείνει ότι η εφαρμογή
πρέπει να γίνεται, ως μια συνεδρία ανά εβδομάδα, για 1000 παλμούς με χαμηλή πυκνότητα ενέργειας, συχνότητα 10 Hz, χωρίς αναισθησία και με σταθερή κεφαλή. Η διαφορά ενδεχομένως, προκύπτει από το γεγονός ότι οι Κύπριοι
φυσικοθεραπευτές χρησιμοποιούν τη συσκευή, ακολουθώντας τις οδηγίες
που προτείνουν οι εταιρείες. Σε μια ανασκόπηση του 2015, που συμπεριέλαβε λίγες μελέτες, φαίνεται ότι υπάρχει συμφωνία σχετικά με τις παραμέτρους
χρήσης, οι οποίες προκύπτουν για τη χρήση της ακτινωτής ΕΘΑΚ, παρόλο
που μόνο δύο μελέτες συμπεριλήφθηκαν, για την ανάλυση των δεδομένων,
(Ramon, et al., 2015). Άξιο σχολιασμού αποτελεί το γεγονός, ότι σε μια μελέτη
υπάρχει συσχέτιση της μαγνητικού τύπου ακτινωτής ΕΘΑΚ με τις υφιστάμενες
παραμέτρους, (Manafnezhad, et al., 2019). Στη διατριβή αυτή, έχει χρησιμοποιηθεί η ίδια συσκευή σε σημεία πυροδότησης πόνου του άνω τραπεζοειδή
μυός. Ένα ερωτηματικό που γεννιέται, παρατηρώντας την υφιστάμενη αρθρογραφία και την κύρια μελέτη της διατριβής αυτής, είναι εάν ο τύπος συσκευής
παίζει καθοριστικό ρόλο στην έκβαση μιας πάθησης. Πέραν του γεγονότος ότι
σε αρκετές μελέτες δεν αναφέρεται η συχνότητα εφαρμογής, παράμετρος πολύ σημαντική, δε γίνεται αναφορά στις μελέτες για το κατά πόσο η πυκνότητα
ενέργειας ορίζεται ως χαμηλή ή ψηλή. Η συχνότητα είναι μια παράμετρος που
οι Κύπριοι φυσικοθεραπευτές δεν γνωρίζουν, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο
των πεποιθήσεων των Κυπρίων, καθώς δεν καταγράφεται. Τέλος, η πρόταση
από τους Κύπριους, ότι η βελτίωση μετά τη θεραπεία προκύπτει 2-4 ημέρες
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μετά, επιβεβαιώνει το γεγονός ότι θεραπεία, όπως η LLLT φάνηκε να είναι πιο
αποτελεσματική από την ΕΘΑΚ, στην αντιμετώπιση των σημείων πυροδότησης πόνου του άνω τραπεζοειδή μυός, στο τέλος της θεραπείας, (Taheri,
Vahdatpour & Andalib, 2016). Τέλος, επιβεβαιώνονται τα δεδομένα της συστηματικής ανασκόπησης, ότι η συνδυασμένη ΕΘΑΚ με άλλη παρέμβαση είναι πιο αποτελεσματική, από μεμονωμένη ΕΘΑΚ, (Fang H., Chen & Mu,
2014). Στη μελέτη των πεποιθήσεων, η ΕΘΑΚ φαίνεται να χρησιμοποιείται ως
μέρος μιας ολιστικής προσέγγισης, συνδυασμένη με διατάσεις, μάλαξη, θερμά
επιθέματα και ξηρή βελόνα.
Όπως αναφέρθηκε στα πρώτα δύο κεφάλαια, υπάρχουν διάφορες παρεμβάσεις οι οποίες προτείνονται στην αντιμετώπιση των σημείων πυροδότησης
πόνου του άνω τραπεζοειδή μυός. Όπως η ακτινωτή ΕΘΑΚ, έτσι και η ΤΞΒ
είναι μια τεχνική, που σκοπό έχει την πρόκληση μηχανικής διαταραχής των
υπό στόχο ιστών, (Venâncio, Alencar & Zamperini, 2008). Διαφορετικός μηχανισμός υφίσταται μεταξύ των δύο παρεμβάσεων και μέχρι στιγμής, παραμένει σχετικά αδιευκρίνιστος. Το κρατούμενο στοιχείο όμως, είναι ότι ένα εξωτερικό μηχανικό ερέθισμα, ενδέχεται να μειώσει τον πόνο και να βελτιώσει την
ευαισθησία στη συμπίεση, (Y. L. Hsieh, et al., 2007; Jeon, et al., 2012). Με το
ίδιο σκεπτικό της επιβολής, δηλαδή ενός εξωτερικού μηχανικού ερεθίσματος,
αυτό της συμπίεσης, είναι η τεχνική ΙΣ. Στην προκειμένη, ένας θεραπευτής
εκμεταλλεύεται την πίεση που βάζει στο σημείο πυροδότησης πόνου, με σκοπό τη διαστολή των σαρκομερίων και την ενεργοποίηση του νευρικού συστήματος, για πρόκληση αναλγησίας, (Shah, et al., 2015). Ακολούθως, προτείνεται η θεραπεία LLLT, η οποία φαίνεται να βελτιώνει την ευαισθησία στη συμπίεση και τον πόνο. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που προκύπτει μόνο βραχυπρόθεσμα, καθώς σε όλες τις μελέτες, φαίνεται ότι η αξιολόγηση των ασθενών αμέσως μετά το πέρας μιας συνεδρίας δίνει θετική επίδραση, ενώ η ίδια,
φαίνεται να είναι μεγαλύτερη και από την ακτινωτή ΕΘΑΚ, (Taheri,
Vahdatpour & Andalib, 2016).
Μια άλλη μορφή παρέμβασης που σκοπό έχει τη βελτίωση της διατασιμότητας του υπό στόχο μυός, είναι οι τεχνικές μυϊκής ενεργείας. Παρόλο που η
αρθρογραφία, σχετικά με τον άνω τραπεζοειδή μυ είναι ελάχιστη, η παρέμβαση αυτή ενδέχεται να μειώσει τον πόνο, μέσω της βελτίωσης της διατασιμότητας του μυός, (Fryer, Morse & Johnson, 2009). Ο συνδυασμός θερμών επιθε[248]

μάτων και θεραπευτικού υπερήχου, προτείνεται όπως βελτιώσει την αιματική
ροή, γεγονός που αντιστρέφει την ενεργειακή κρίση που υφίσταται στα σημεία
πυροδότησης πόνου, (Benjaboonyanupap, Paungmali & Pirunsan, 2015).
Όπως και στην κύρια μελέτη της διατριβής, φαίνεται πως ο συνδυασμός φέρει
θετική επίδραση στα σημεία πυροδότησης πόνου, αν και στην παρούσα μελέτη είχε προστεθεί και η μάλαξη.
Μια ακόμα μορφή παρέμβασης είναι οι τεχνικές κινητοποίησης, οι οποίες
προτείνεται, ότι επεμβαίνοντας στο νευρικό ιστό και αποσυμφορίζοντας την
εμπλεκόμενη άρθρωση στην αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης, βελτιώνουν το εύρος κίνησης του αυχένα και μειώνουν την ευαισθησία στη συμπίεση του άνω τραπεζοειδή μυός, (Ganesh, et al., 2016)
Η αρθρογραφία εισηγείται ότι η ΕΘΑΚ, μειώνει τον πόνο, μέσα από την
παρεμβολή της στη θεωρία πύλης του πόνου, (Gleitz & Hornig, 2012). Αναφέρεται, ότι οι μοριακοί μηχανισμοί στους οποίους η ΕΘΑΚ παρεμβαίνει στη
μείωση του πόνου, είναι η απελευθέρωση της ουσίας P και της προσταγλανδινης Ε2, (Maier, et al., 2003), η μείωση των νευρώνων που μεταφέρουν την
ουσία P στα ραχιαία γάγγλια, (Jörg Hausdorf, et al., 2008), η αναστολή του
γονιδίου της καλσιτονίνης, (Takahashi, et al., 2003) και η επιλεκτική απώλεια
αμύελων νευρικών ινών, (Jörg Hausdorf, et al., 2008). Τα σημεία πυροδότησης πόνου είναι σημεία στη γαστέρα ενός μυός, που ένεκα ενεργειακής κρίσης, παραμένουν σε σύσπαση, ενώ συνυπάρχει φλεγμονώδης διεργασία, αγγειοσυστολή, ισχαιμία και ενεργοποίηση των υποδοχέων του πόνου, (R. D.
Gerwin, 2001a). Η απώλεια νευρικών ινών τύπου C μετά την εφαρμογή, μαζί
με την αγγειογένεση που προκύπτει από την ενεργοποίηση του μεταβολισμού
ένεκα της μεταφοράς του μηχανικού ερεθίσματος στον μυ, οδηγεί σε βελτίωση
της κλινικής εικόνας, (Jaalouk & Lammerding, 2009). Ήδη από προηγούμενες
μελέτες, έχει φανεί ότι η ΕΘΑΚ προκαλεί νεοαγγείωση, μέσω απελευθέρωσης
αυξητικών παραγόντων, (C. J. Wang, 2003). Άλλωστε, μια μελέτη στην οποία
διερευνήθηκε η επίδραση της ΕΘΑΚ στα εγκαύματα, έδειξε ότι υπήρξε θετική
αποτελεσματικότητα, επιδρώντας στους ινοβλάστες και στα αγγεία της περιοχής, ώστε το έγκαυμα να επουλωθεί πλήρως σε 15 ημέρες, χωρίς παθολογικές εσχάρες, (Meirer, Kamelger & Piza-katzer, 2005). Ο συνδυασμός της βελτίωσης της αιματικής ροής στην περιοχή που η ΕΘΑΚ εφαρμόζεται, μαζί με
την νευρικής φύσεως επίπτωση που έχει, φαίνεται να αντανακλά θετική επί[249]

δραση στην «κατάργηση» ενός ΣΠΠ, αφού η αιματική ροή θα φέρει θρεπτικά
συστατικά και οξυγόνο στην περιοχή, ενώ η αναλγητική δράση της ΕΘΑΚ, θα
μειώσει την αίσθηση του πόνου, (Schofer, et al., 2009). Συνεπώς, θεωρείται
ότι ο κύκλος ενεργοποίησης ενός ΣΠΠ, δηλαδή αυτός του πόνου-μυϊκού σπασμού-ισχαιμίας-πόνου, διαταράσσεται από τη δράση της ΕΘΑΚ, (Gur, et al.,
2013). Τα ακουστικά κύματα που παράγονται, έχουν μηχανικές και κυτταρικές
επιδράσεις. Πέραν των προαναφερόμενων δράσεων, είναι σημαντικό να σημειωθεί, ότι η ΕΘΑΚ ενδέχεται να επηρεάζει το πεπτίδιο της καλσιτονίνης. Η
επίδραση αυτή, επιδρά στην αντίληψη του πόνου, οπότε η αναστολή της παραγωγής του γονιδίου που την ελέγχει, ενδεχομένως να επιδρά θετικά στα
ΣΠΠ, όσον αφορά στην αντίληψη του πόνου, (Gibbins, et al., 1985). Ένας συνειρμός που ανεγείρεται, λαμβάνοντας τα δεδομένα αυτά υπόψη, είναι ότι σε
ορισμένες περιπτώσεις, η ένταση του πόνου στους ασθενείς της κύριας μελέτης, δεν είχε την επιθυμητή/αναμενόμενη μείωση. Παράλληλα, η ευαισθησία
στη συμπίεση βελτιωνόταν. Αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί, με το γεγονός ότι
οι ασθενείς ανέσυραν την προηγούμενη εμπειρία του πόνου, η οποία καθόρισε την υποκειμενική αντίληψη του πόνου, ενώ πραγματικά ο πόνος που σχετίζεται με την παθολογία των ΣΠΠ, μειώθηκε.

Κλινικές επιπτώσεις
Μέσα από την κλινική μελέτη διαπιστώθηκε ότι η ΕΘΑΚ είναι μια αποτελεσματική θεραπεία, για την αντιμετώπιση των σημείων πυροδότησης πόνου
του άνω τραπεζοειδή μυός. Η αρθρογραφία, ήδη προτείνει κάποιες παραμέτρους χρήσης, οι οποίες όμως δεν είναι κοινές σε όλες τις κλινικές μελέτες. Για
τον λόγο αυτό, στην αφηγηματική ανασκόπηση προτάθηκε μια συνολική εικόνα των παραμέτρων, που αποτέλεσε την μια ομάδα παρέμβασης της κύριας
μελέτης. Η δεύτερη ομάδα παρέμβασης προέκυψε από την μελέτη πεποιθήσεων των Κυπρίων, σχετικά με τη χρήση της συσκευής. Φαίνεται ότι και στις
δύο ομάδες ΕΘΑΚ, βελτιώνεται ο πόνος και το αποτέλεσμα συντηρείται μεσοπρόθεσμα. Επιπλέον, προκύπτει ότι στατιστικά σημαντική διαφορά υπάρχει στις μετρήσεις, πριν και μετά στην ευαισθησία στη συμπίεση στις ομάδες
ΕΘΑΚ. Περαιτέρω, γίνεται ορατό, ότι μόνο στην ομάδα των 2000 παλμών η
βελτίωση του εύρους κίνησης του αυχένα, ήταν συνεχής. Τέλος, όσον αφορά
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στην λειτουργικότητα, οι δύο ομάδες παρέμβασης βελτιώνουν με στατιστική
σημαντικότητα.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η πρόταση για την αντιμετώπιση των
σημείων πυροδότησης πόνου έχει ως εξής:
1. 3 συνεδρίες,
2. 1 συνεδρία/εβδομάδα,
3. πυκνότητα ενέργειας: Χαμηλή – 0,10 mj/mm2 ή 1 bar ή 60 mj, ανάλογα
με τη συσκευή,
4. συχνότητα: 10 Hz,
5. 1000 παλμούς,
6. χωρίς αναισθησία,
7. με χρήση συζευκτικού μέσου.
Ο λόγος που έχουν επιλεγεί οι 1000 παλμοί μόνο, ενώ φαίνεται να υπάρχει
θετική επίδραση και των 2000 παλμών, είναι διότι στην κύρια μελέτη, αναφέρθηκαν 2 περιπτώσεις ναυτίας στην ομάδα των 2000 παλμών, ενώ παράλληλα, ήδη η αρθρογραφία αναφέρει παρενέργειες, όπως η ερυθρότητα του δέρματος και οι ημικρανίες, (Aguilera-Sáez, et al., 2019). Συνεπώς, δεν υπάρχει
λόγος κάποιος να δεχτεί διπλάσιο αριθμό κυμάτων και να αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισής τους.
Επιπλέον, μέσα από την κύρια μελέτη, προκύπτει ότι για την αξιολόγηση
της έκβασης μιας παρέμβασης, χρήσιμα και αξιόπιστα εργαλεία θεωρούνται
το ψηφιακό γωνιόμετρο HALO, το αλγόμετρο Wagner και το ερωτηματολόγιο
Northwick Park Neck Pain.

Δυνατά – αδύνατα σημεία των ανεξάρτητων μεταξύ τους αυτοτελών μελετών
Στη μελέτη της αξιοπιστίας του γωνιομέτρου HALO, διαπιστώθηκε ότι το
εργαλείο είναι αξιόπιστο στην αξιολόγηση των ασθενών, με σημεία πυροδότησης πόνου του άνω τραπεζοειδή μυός. Παρόλα αυτά, στην παρούσα μελέτη, δεν αξιολογήθηκε για την αξιοπιστία του στις μετρήσεις άλλων παθήσεων
ή άλλων αρθρώσεων. Θετικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι, αυτή είναι η
πρώτη φορά που διερευνάται η αξιοπιστία της συσκευής σε παθολογία, καθότι μέχρι στιγμής, διερευνήθηκε σε υγιείς πληθυσμούς, (Correll, et al., 2018;
Furness, et al., 2015).
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Η χρήση μιας τέτοιας συσκευής
Στην παρούσα φάση, έχουν γίνει ήδη κάποιες μελέτες αξιοπιστίας του αλγομέτρου Wagner, (G. Park, et al., 2011). Δυνατό σημείο της μελέτης, είναι ότι
μετρά σωστά την έκβαση μιας παρέμβασης.
Η μελέτη αξιοπιστίας και η διαπολιτισμική προσαρμογή του Northwick Park
Neck Pain, έδειξε ότι το εργαλείο είναι αξιόπιστο. Αδύνατο σημείο της μελέτης,
αποτελεί το γεγονός ότι δεν έγινε διερεύνηση εγκυρότητας, σε σχέση με άλλα
υφιστάμενα ανάλογα ερωτηματολόγια.
Η κύρια μελέτη της διατριβής είχε πλεονεκτήματα, τα οποία αφορούσαν στη
συμπερίληψη 4 μέτρων έκβασης, την αξιολόγηση των ασθενών στην έναρξη,
σε κάθε άλλη συνεδρία και έναν μήνα μετά τη χρήση νέων τρόπων αξιολόγησης, όπως το γωνιόμετρο HALO, το ερωτηματολόγιο Northwick Park Neck
Pain και η ύπαρξη ομάδας ελέγχου. Μειονεκτήματα της μελέτης είναι το μέγεθος του δείγματος, η ανυπαρξία εικονικής θεραπείας και η απουσία επαναξιολόγησης μακροπρόθεσμα.

Συμπεράσματα
•

Παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην οπτική κλίμακα πόνου, στην ευαισθησία συμπίεσης με τη συσκευή Wagner, στο εύρος κίνησης της ΑΜΣΣ (κάμψη, έκταση, στροφή δεξιά και αριστερά, πλάγια κάμψη
δεξιά, πλάγια κάμψη αριστερά) και το ερωτηματολόγιο Northwick Park
Neck Pain στην ομάδα των ασθενών που δέχθηκε θεραπεία με κρουστικό
υπέρηχο 1000 παλμών πριν την παρέμβαση και μετά από 2 και 3 εβδομάδες παρέμβασης και ένα μήνα μετά το τέλος της.

•

Παρατηρηθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην οπτική κλίμακα πόνου, στην ευαισθησία συμπίεσης με τη συσκευή Wagner, στο εύρος κίνησης της ΑΜΣΣ (κάμψη, έκταση, στροφή δεξιά και αριστερά, πλάγια κάμψη
δεξιά, πλάγια κάμψη αριστερά) και στο ερωτηματολόγιο Northwick Park
Neck Pain στην ομάδα των ασθενών που δέχθηκε θεραπεία με κρουστικό
υπέρηχο 2000 παλμών πριν την παρέμβαση και μετά από 2 και 3 εβδομάδες παρέμβασης και ένα μήνα μετά το τέλος της.

•

Παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην οπτική κλίμακα πόνου, στην ευαισθησία συμπίεσης με τη συσκευή Wagner, στο εύρος κίνησης της ΑΜΣΣ (κάμψη, έκταση, στροφή δεξιά και αριστερά, πλάγια κάμψη
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δεξιά, πλάγια κάμψη αριστερά) και στο ερωτηματολόγιο Northwick Park
Neck Pain στην ομάδα των ασθενών που δέχθηκε κλασσική φυσικοθεραπεία πριν την παρέμβαση και μετά από 2 και 3 εβδομάδες παρέμβασης και
ένα μήνα μετά το τέλος της.
Παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην οπτική κλίμακα πό-

•

νου, στην ευαισθησία συμπίεσης με τη συσκευή Wagner, στο εύρος κίνησης της ΑΜΣΣ (κάμψη, έκταση, στροφή δεξιά και αριστερά, πλάγια κάμψη
δεξιά, πλάγια κάμψη αριστερά) και στο ερωτηματολόγιο Northwick Park
Neck Pain στις ομάδες των ασθενών που δέχθηκαν που δέχθηκε θεραπεία
με κρουστικό υπέρηχο 1000 παλμών, 2000 παλμών και αυτών με κλασσική
φυσικοθεραπεία πριν την παρέμβαση και μετά από 2 και 3 εβδομάδες παρέμβασης και ένα μήνα μετά το τέλος της.

Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες
•

Να διεξαχθούν μελέτες αξιοπιστίας του αλγομέτρου με σταθερό πρωτόκολλο χρήσης, έτσι ώστε να διαφανεί κατά πόσο είναι εφικτό να χρησιμοποιηθεί στην αξιολόγηση ασθενών και όχι μόνο στη διερεύνηση της επίδρασης της θεραπείας.

•

Να διεξαχθούν μελέτες διερεύνησης αξιοπιστίας και της εγκυρότητας του
γωνιόμετρου HALO, καθώς είναι μια νέα συσκευή, χωρίς ερευνητικό υπόβαθρο, ενώ παράλληλα πρέπει να διερευνηθούν σε άλλες αρθρώσεις και
παθολογίες.

•

Να γίνει διερεύνηση της εγκυρότητας του Northwick Park Neck Pain,

σε

σχέση με άλλα σχετικά ερωτηματολόγια.
•

Να διεξαχθούν παρόμοιες μελέτες με μεγαλύτερο δείγμα, μελέτες οι οποίες να συγκρίνουν διαφορετικές παραμέτρους.

•

Να διεξαχθούν διαχρονικές μελέτες διερεύνησης σύγκρισης των τύπων
ΕΘΑΚ στα σημεία πυροδότησης πόνου.
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Παράρτημα B
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Τίτλος ερωτηματολογίου:
«Οι πεποιθήσεις και οι στάσεις των Κυπρίων Φυσικοθεραπευτών όσον
αφορά τη χρήση του ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ στην αντιμετώπιση των Σημείων Πυροδότησης Πόνου του άνω τραπεζοειδή μυ»
Σας καλώ να λάβετε μέρος στην έρευνα που κάνω στα πλαίσια του διδακτορικού μου στο Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, με γενικό θέμα την
αποτελεσματικότητα της συσκευής στα σημεία πυροδότησης πόνου του άνω
τραπεζοειδή μυ.
Σκοπός του ερωτηματολογίου αυτού είναι να συλλέξει πληροφορίες, σχετικά με τις πεποιθήσεις και τις στάσεις των φυσικοθεραπευτών της Κύπρου,
όσον αφορά στη χρήση του Κρουστικού Υπερήχου στην αντιμετώπιση των
Σημείων Πυροδότησης Πόνου του άνω τραπεζοειδή μυ.
Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, απαιτούνται λιγότερο από 10
λεπτά. Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι εθελοντική και μπορείτε να αποσυρθείτε, χωρίς να δώσετε κάποια εξήγηση.
Δεν υπάρχει κάποιο ρίσκο, όσον αφορά στη συμμετοχή σας στην έρευνα
και δε θα ζητηθούν προσωπικά στοιχεία. Οι απαντήσεις σας θα είναι ανώνυμες.
Δεν θα έχετε κάποιο όφελος από τη συμμετοχή σας στην έρευνα, αλλά οι
πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν, θα βοηθήσουν και θα αναπτύξουν τη
χρήση του Κρουστικού Υπερήχου μεταξύ των φυσικοθεραπευτών.
Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευτούν σε περιοδικά φυσικοθεραπείας και στο διαδίκτυο.
Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον
υπεύθυνο

της

έρευνας

Ρεντζιά

Παναγιώτη

(τηλ.

99763313

/

rentzias.panagiotis@gmail.com).
Σας ευχαριστώ.
ΕΠΚ, Πρόγραμμα Φυσικοθεραπεία
6, Diogenes Str. Engomi 1516, Nicosia, Cyprus
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Ερωτηματολόγιο χρήσης του Κρουστικού Υπερήχου (ΚΥ) από
Φυσικοθεραπευτές στην Κύπρο.
Στοιχεία συμμετέχοντα:
Ηλικία: ……….
Φύλο : ……….
Χώρος εργασίας : Δημόσιος ή Ιδιωτικός υπάλληλος;……………….
Επαρχία : ………………
Έτη εργασίας : ………
Επίπεδο σπουδών : BSc, MSc, PhD (κυκλώστε)
1. Χρησιμοποιείτε τον ΚΥ στο Φυσικοθεραπευτήριό σας;

2. Αν ναι, προχωρήστε με το υπόλοιπο ερωτηματολόγιο.

3. Πόσα χρόνια χρησιμοποιείτε τη συσκευή;

4. Σημειώστε (με +) ποιο τύπο συσκευής χρησιμοποιείτε στο Φυσικοθεραπευτήριό σας :
1. Συγκεντρωτικό : Ηλεκτροϋδραυλικό……. , Ηλεκτρομαγνητικό…..,
Πιεζοηλεκτρικό……
2. Ακτινωτό : Πιεσμένου αέρα…..

5. Σε ποιες παθήσεις χρησιμοποιείτε τη συσκευή, ως μέσο θεραπείας;
a. Τενοντοπάθειες
b. ΣΠΠ
c. Πελματιαία απονευροπάθεια
[295]

d. Ασβεστοποιός τενοντοπάθεια
e. Σύνδρομο λαγονοκνημιαίας τριβής
f. Ψευδαρθρώσεις
g. Κακώς επουλωμένα κατάγματα
6. Αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στα ΣΠΠ, σε ποιους μυς;
a. Άνω τραπεζοειδής
b. Γαστροκνήμιος
c. Υπερακανθιος
d. Υπακάνθιος
e. Άλλος μυς …………
7. Αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στα ΣΠΠ του άνω τραπεζοειδή, καθορίστε τις παραμέτρους
•

Συσκευή παραγωγής κρουστικών κυμάτων
.…………………………………

•

Πυκνότητα ενέργειας………………mJ/mm2 ή ………………… bar

•

Παλμοί (χρόνος θεραπείας)……………..

•

Εντοπισμός σημείου πόνου – Παρακαλώ, σημειώστε με μικρή κουκίδα το σημείο
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•

Ύπαρξη ή όχι αναισθησίας…………

•

Συζευκτικό μέσο (διάμεσο)………….

•

Σταθερή ή κινούμενη κεφαλή……….

•

Αριθμός συνεδριών / εβδομάδα……………/……………

 Οι παράμετροι αυτοί αντιστοιχούν σε αυτές που προτείνει η εταιρεία;
o Ναι …….. Εταιρεία : …………
o Όχι ……..
8. Σε πόσο χρονικό διάστημα, μετά το πέρας της θεραπείας, παρατηρείται
σημαντική βελτίωση στην μείωση των συμπτωμάτων;
a. 24 ώρες
b. 48 ώρες
c. 4 ημέρες
d. 7 ημέρες
e. 14 ημέρες
f. Άλλο…………..
9. Αν είναι εφικτό, για πόσο χρονικό διάστημα μετά το πέρας της θεραπείας, παρατηρείται συντήρηση στη μείωση των συμπτωμάτων;
a. 7 ημέρες
b. 14 ημέρες
c. 1 μήνα
d. 2 μήνες
e. 3 μήνες
f. Άλλο………..

10. Τα πιο πάνω αποτελέσματα, παρατηρούνται χρησιμοποιώντας τη συσκευή ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με άλλες παρεμβάσεις;
a. Καθορίστε ποιες, με βάση το ποια θεωρείται ως πρώτη επιλογή
:
i. …………..
ii. …………..
iii. …………..
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iv. ………….
v. ………….
vi. ………….
vii. …………
viii. …………

11. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται ως μονοθεραπεία, παρακαλώ
καθορίστε με βάση τις ερωτήσεις (8) & (9) :
a. Σε πόσο χρονικό διάστημα παρατηρείται σημαντική βελτίωση με
το πέρας της θεραπείας ……………
b. Αν είναι εφικτό, για πόσο χρονικό διάστημα, μετά το πέρας της
θεραπείας, παρατηρείται συντήρηση στη μείωση των συμπτωμάτων………………
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Παράρτημα Γ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Τίτλος ερωτηματολογίου:
«Η μετάφραση και διαπολιτισμική στάθμιση του ερωτηματολογίου
Northwick Park Neck Pain στην Ελληνική γλώσσα»
Σας καλώ να λάβετε μέρος στην έρευνα που κάνω στα πλαίσια του διδακτορικού μου στο Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, με γενικό θέμα τη μετάφραση και διαπολιτισμική στάθμιση του ερωτηματολογίου Northwick Park
Neck Pain.
Σκοπός του ερωτηματολογίου αυτού είναι να μεταφραστεί στην Ελληνική
γλώσσα το ερωτηματολόγιο και να διερευνηθεί η αξιοπιστία του.
Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτούνται λιγότερο από 10
λεπτά. Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι εθελοντική και μπορείτε να αποσυρθείτε χωρίς να δώσετε κάποια εξήγηση.
Δεν υπάρχει κάποιο ρίσκο όσον αφορά τη συμμετοχή σας στην έρευνα και
δε θα ζητηθούν προσωπικά στοιχεία. Οι απαντήσεις σας θα είναι ανώνυμες.
Δεν θα έχετε κάποιο όφελος από τη συμμετοχή σας στην έρευνα, αλλά οι
πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν θα βοηθήσουν και θα αναπτύξουν τη
χρήση του Κρουστικού Υπερήχου μεταξύ των φυσικοθεραπευτών.
Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευθούν σε περιοδικά φυσικοθεραπείας και στο διαδίκτυο.
Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον
υπεύθυνο

της

έρευνας

Ρεντζιά

Παναγιώτη

(τηλ.

99763313

/

rentzias.panagiotis@gmail.com).
Σας ευχαριστώ.
ΕΠΚ, Πρόγραμμα Φυσικοθεραπείας
6, Diogenes Str. Engomi 1516, Nicosia, Cyprus
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Παράρτημα Δ
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Παράρτημα Ε
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Παράρτημα ΣΤ
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