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Περίληψη
Η σύγχρονη τάση στο χώρο της υγείας απαιτεί θεραπευτικές μεθόδους ακριβείς και αξιόπιστες ως προς το αποτέλεσμα, και συμφέρουσες
ως προς το κόστος. Μέσω της συστηματικής ανασκόπησης της βιβλιογραφίας προκύπτουν ιστημονικά αποδεδειγμένες μέθοδοι παροχής
φροντίδας υγείας. Οι επαγγελματικές υγείας, χρησιμοποιώντας την πιο πάνω διαδικασία μπορούν να προσφέρουν την επιστημονικά
καλύτερη φροντίδα ή μέθοδο αντιμετώπισης μιας παθολογικής κατάστασης στους ασθενείς τους. Ένα πρόβλημα που απασχολεί
εκατομμύρια ανθρώπους ανά το παγκόσμιο είναι η οσφυαλγία. Η ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος αντιμετώπισης του προβλήματος
αυτού εξακολουθεί να είναι η κατάκλιση στο κρεβάτι (σε συνδυασμό με τη χρήση αναλγητικής θεραπευτικής αγωγής), παρά τις αντίθετες
απόψεις για διατήρηση της φυσιολογικής κινητικότητας της πλάτης. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται μελέτες-έρευνες γύρω από το
θέμα της παροχής θεραπείας για την οσφυαλγία, με στόχο τη σύγκριση των δύο πιο πάνω μεθόδων. Τα αποτελέσματα ανασκόπησης της
βιβλιογραφίας ευνούν τη διατήρηση της φυσιολογικής διατήρησης της σπονδυλικής στήλης, ενώ σε πολλές περιπτώσεις η κατάκλιση στο
κρεβάτι μπορεί να επιφέρει τα αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Abstract
The idea of Evidence-based practice is growing fast. Its aim is to persuade the health professionals and the patients about the benefits of
practising medicine or nursing, which is based on evidence. This can be achieved through a systematic review of the literature. Evidence
for a specific treatment or intervention that is obtained from a systematic literature review can, then, be used by health professionals as
the best treatment or intervention they can offer to the patients, or by the patients as the best treatment or intervention they can offer to
the patients, or by the patients as the best treatment or intervation they can ask for. Low back pain is a common problem in many
countries.
For years, bed rest has been the most common treatment prescribed by doctors. Nevertheless, the effectiveness of bed rest is now
questioned. More active interventions (continuation of activity) are now proposed. Still, bed rest continues to be the most common
method for treatment of low back pain. This essay is a literature review. Its aim was to search the literature and present studies on low
back pain and its treatment (comparison between bed rest and continuation of activity).
The results favoured the continuation of activity.
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 Αναξητηση της βιβλιογραφίας
Με σκοπό την εύρεση βιβλιογραφίας σχετικής με το
θέμα της οσφυαλγίας, οι ερευνητές αναζήτησαν
πληροφορίες από το MEDLINE και το CINAHL, δύο
βάσεις δεδομένων οι οποίες επιτρέπουν, με τη
χρήση κατάλληλων λέξεων-κλειδιών, την εντόπιση
άρθρων που αναφέρονται σε συγκεκριμένα
προβλήματα ή θέματα υγείας. Σαν κλειδιά
αναζήτησης χρησιμοποιήθηκαν οι λέξεις low pack
pain, bed rest, activity, exercises, mobilisation σε
διάφορους συνδυασμούς. Η έρευνα κάλυψε την
χρονική περίοδο 1983- 2000. Βρέθηκαν συνολικά
331 άρθρα που αναφέρονταν στο πρόβλημα της
οσφυαλγίας, στην Αγγλική και σε άλλες γλώσσες.
Από τα 86 άρθρα που ήταν δημοσιευμένα στην
Αγγλική γλώσσα, οι ερευνητές είχαν πρόσβαση στα
61, από τα οποία μόνο τα 30 είχαν άμεση σχέση με
το θέμα της έρευνας. Εικοσιτέσσερα από αυτά
σύγκριναν (με πειράματα) διάφορες μεθόδους
αντιμετώπισης
της
οσφυαλγίας
(συμπεριλαμβανομένωντης κατάκλισης στο κρεβάτι
και της σωματικής δραστηριότητας). Από τα πιο
πάνω 24 πειράματα, μόνο 17 κρίθηκαν ότι έδειχναν
αξιόπιστα αποτελέσματα. Ως κριτήρια για την
αξιολόγηση των πειραμάτων χρησιμοποιήθηκαν: η
επεξήγηση της στρατηγικής που χρησιμοποιήθηκε
για το πείραμα (αιτιολογία για τη διεξαγωγή του,
μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν), η μέθοδος
επιλογής κατανομής του δείγματος στις ομάδες
σύγκρισης, η τυφλή εξαγωγή συμπερασμάτων, οι
μικρές απώλειες κατά τις επανεξετάσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα και η ανάλυση των
στοιχείων (Gray, 1997:82). Τα υπόλοιπα 6 άρθρα τα
οποία βρέθηκαν σχετικά με το θέμα της
αντιμετώπισης της οσφυαλγίας, συζη

τούσαν γενικά το θέμα. Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν
23 άρθρα για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας.

 Παρουσίαση της βιβλιογραφίας
Ο Lindequist και άλλοι (1984:113) σύγκριναν δύο
ομάδες ασθενών με προβλήματα οσφυαλαγίας. Στην
πρώτη ομάδα είχε επιτραπεί στους ασθενείς να
συνεχίσουν τις συνήθεις δραστηριότητες της
καθημερινής ζωής τους, ενώ στη δεύτερη έγινε
σύσταση
στους
ασθενείς
να
αποφύγουν
οποιαδήποτε επιβάρυνση της πλάτης (π.χ. με
ασκήσεις). Στο τέλος του πειράματος, οι ασθενείς
της πρώτης ομάδας δήλωναν πιο ικανοποιημένοι
από τα αποτελέσματα (ανακούφιση από τον πόνο,
δυνατότητα περισσοτέρων κινήσεων) από ό,τι οι
ασθενείς της δεύτερης ομάδας. Η ανάλυση των
στοιχείων της έρευνας απέδειξε την ύπαρξη
στατιστικά σημαντικής διαφοράς μεταξύ των δύο
μεθόδων (δηλαδή τα αποτελέσματα οφείλονταν στις
διαφορετικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν και
όχι σε άλλο λόγο π.χ. στην τύχη). Ο Gilbert και άλλοι
(1985:791), στο πείραμάτους, σύγκριναν την
κατάκλιση
στο
κρεβάτι,
ένα
πρόγραμμα
φυσιοθεραπείας και την αποφυγή οποιασδήποτε
θεραπευτικής
παρέμβασης,
ως
μεθόδους
αντιμετώπισης της οσφυαλγίας. Οι ερευνητές δεν
μπόρεσαν να αποδείξουν οποιοδήποτε πλεονέκτημα
ή θετικό αποτέλεσμα για οποιαδήποτε από τις τρεις
παρεμβάσεις. Αναφορικά με την ανάπαυση στο
κρεβάτι, οι ερευνητές μπόρεσαν να αποδείξουν ένα
μικρό, αλλά στατιστικώς σημαντικό περιορισμό στις
κινήσεις, ενώ οι ασθενείς της πιο πάνω ομάδας
χρειάστηκαν
42%
περισσότερο
χρόνο
να
αναρρώσουν. Οι ερευνητές κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι η διατήρηση της φυσιολογικής
δραστηριότητας των ατόμων με οσφυαλγία
πλεονεκτεί έναντι της ανάπαυσης στο κρεβάτι ως
μέθοδος αντιμετώπισης της παθολογικής αυτής κατάστασης. Στο πείραμά τους, ο Pal και άλλοι
(1985:181) έκαναν σύγκριση μεταξύ της ανάπαυσης
στο κρεβάτι σε συνδυασμό με έλξεις της οσφύος και
της απλής ανάπαυσης στο κρεβάτι. Καμιά από τις
δύο
μεθόδους
δεν
έδωσε
ικανοποιητικά
αποτελέσματα, και καμιά δεν πλεονεκτούσε έναντι
της άλλης όσο αφορά την αντιμετώπιση του πό
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Johnell (1990:120), σύγκριναν τη μέθοδο McKenzie

1992a:292), τα άτομα τα οποία διατήρησαν την

με το Mini Back School. Στη μέθοδο McKenzie

κινητικότητα της πλάτης ανέφεραν καλύτερη φυσική

δίνεται έμφαση στη διατήρηση της σπονδυλικής

κατάσταση και κινητικότητα από τη δεύτερη ομάδα,

στήλης

χρήση

ενώ γύρισαν στη δουλειά 5.1 εβδομάδες νωρίτερα.

ασκήσεων. Στο Mini Back School, οι ασθενείς

Κατά τη διάρκεια του δευτέρου χρόνου (Linstrom,

λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το πρόβλημα

1992β:645), οι ασθενείς της πρώτης ομάδας είχαν

της οσφυαλγίας (τι να προσέξουν, καλύτερες

ζητήσει λιγότερες άδειες ασθενείας από τη δεύτερη

στάσεις του σώματος), χωρίς τη χρήση ασκήσεων. Η

ομάδα. Ο Gundewall και άλλοι (1993:590) χώρισαν

σύγκριση των πιο πάνω μεθόδων έδειξε υπεροχή

τους

της μεθόδου McKenzie όσο αφορά την επιστροφή

οσφυαλγίας, οι οποίοι εργάζονταν σε γηριατρικό

των ατόμων στην εργασία τους, της επανεμφάνισης

νοσοκομείο, σε δύο ομάδες: στην πρώτη ομάδα

του προβλήματος της οσφυαλγίας

είχαν δόσει οδηγίες

συνεχή

κρεβάτι

κρεβάτι

περισσότερο χρόνο να αναρρώσουν από τους

σε

στο

στο

ο

συσκευών

συνδυασμός για την αντιμετώπιση της οσφυαλγίας.
της

είναι

ηλεκτρικών

χρειάστηκαν

λόρδωση,

με

τη

υπόψη

αντιμετώπιση

οποίοι

ήσαν

και
των

αυτά

της

με

τα

αποτελέσματα,

οσφυαλγίας,

άδεια

χρήση
πιο

σε

ασθενείας

αναλγητικών.
πάνω

νοσηλευτές/νοσηλεύτριες

πιο

λόγω

Τα

παρεμβάσεων

με

πρόβλημα

για ασκήσεις κατά τη διάρκεια της εργασίας τους,

Ο Indahl και άλλοι (1995:476) χώρισαν

ενώ η δεύτερη ομάδα δε συμμετείχε σε πρόγραμμα

ασθενείς με άδεια ασθενείας για οσφυαλγία

ασκήσεων. Σκοπός του πειράματος αυτού ήταν να

σε δύο ομάδες: η πρώτη ομάδα συμμετείχε

αξιολογηθεί το πρόγραμμα ασκήσεων. Στο τέλος της

σε ένα πρόγραμμα ελαφρός άσκησης της

έρευνας, η ομάδα που συμμετείχε στο πρόγραμμα

σπονδυλικής στήλης, ενώ η δεύτερη ομάδα

ασκήσεων, είχε αυξήσει τη δύναμη των μυών της

δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα ασκήσεων,

πλάτης, και είχαν λιγότερα παράπονα για πόνο από

αλλά η αντιμετώπιση του πόνου γινόταν με

ό,τι η δεύτερη ομάδα. Σε μια άλλη μελέτη από τους

κατάκλιση και αναλγητικά. Τα αποτελέσματα

Hall και άλλους (1994:2035), αξιολογήθηκαν δύο

έδειξαν

οδηγίες που δίνονταν σε ασθενείς με πρόβλημα

πλεονέκτημα (ρ=0.000) του προγράμματος

οσφυαλγίας μετά την έξοδο τους από το νοσοκομείο:

ασκήσεων. Μετά το τέλος της έρευνας, στην

επιστροφή στην εργασία τους χωρίς περιορισμούς

πρώτη ομάδα παρέμεινε με άδεια ασθενείας

στην

με

30% των ασθενών, ενώ στη δεύτερη ομάδα

αποτελέσματα

παρέμεινε με άδεια ασθενείας το 60% των

κίνηση'ή

περιορισμούς

επιστροφή
στην

στην

κίνηση.

Τα

εργασία

ένα

στατιστικά

σημαντικό

έδειξαν ότι τα άτομα που επέστρεψαν στη δουλειά

ασθενών.

χωρίς περιορισμούς στην κίνηση ανέφεραν λιγότερα

Γενιπά άρθρα

παράπονα για πόνο σε σχέση με την ομάδα ατόμων

Οι Nachemson (1983:77), Nachemson
(1985:266), Waddell (1987:632), Frank
(1993:901), Shiple (1997:51) και Painting και
άλλοι (1998:110) δημοσίευσαν άρθρα στα
οποία συζητούν το θέμα της οσφυαλγίας και
της αντιμετώπισης της. Όλοι συμφωνούν ότι η
κατάκλιση στο κρεβάτι δεν είναι αποτελεσματική μέθοδος για αντιμετώπιση του προβλήματος της οσφυαλγίας. Καταλήγουν στο
συμπέρασμα ότι η σύγχρονη αντιμετώπιση
της οσφυαλγίας απαιτεί - πέρα της χρήσης
της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής - πιο
ενεργητικές μεθόδους (ασκήσεις, διατήρησης
της κινητικότητας).

που επέστρεψαν στη δουλειά με περιορισμούς στις
κινήσεις (ρ=0.0001). Οι ερευνητές κατέληξαν στο
συμπέρασμα

ότι

υπάρχει

σαφές

ευεργετικό

αποτέλεσμα από την επιστροφή στην εργασία χωρίς
περιορισμούς στην κίνηση. Ο Malmivaara και άλλοι
(1995:352),

σύγκριναν

τρεις

μεθόδους

αντι-

μετώπισης της οσφυαλγίας: την ανάπαυση στο
κρεβάτι, τις ασκήσεις για ενδυνάμωση των μυών της
πλάτης

και

τη

διατήρηση

της

συνήθους

δραστηριότητας τους ατόμου. Τα αποτελέσματα του
πειράματος
διατήρηση

τους
της

έδωσαν

συνήθους

προβάδισμα
δραστηριότητας

στη
του

ατόμου, ενώ η κατάκλιση στο κρεβάτι έδωσε τα πιο
φτωχά αποτελέσματα σε σύγκριση με τις άλλες
μεθόδους. Ο Wilkinson (1995:483), στο πείραμά
του, σχημάτισε δύο ομάδες ασθενών με οσφυαλγία:
στην πρώτη ομάδα οι ασθενείς συνέχισαν τις
συνήθεις δραστηριότητες τους, ενώ η δεύτερη
ομάδα ασθενών παρέμεινε στο κρεβάτι για 48 ώρες,
χωρίς σημαντική δραστηριότητα. Παρόλο που ο
ερευνητής δεν πέτυχε να αποδείξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων του
(δηλαδή δεν πέτυχε να αποδείξει ότι η διαφορά στα
αποτελέσματα των δύο ομάδων οφειλόταν στις
διαφορετικές παρεμβάσεις ή σε άλλους λόγους), τα
αποτελέσματα ευνοούσαν την ομάδα η οποία
διατήρησε τις συνήθεις δραστηριότητες της.

Όπως φαίνεται από την πιο πάνω ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, υπάρχει σαφής
εύνοια ως προς τη διατήρηση της σωματικής
δραστηριότητας σε άτομα με προβλήματα
οσφυαλγίας ως μεθόδου αντιμετώπισης της
παθολογικής αυτής κατάστασης. Παράλληλα
τα
αποτελέσματα
της
ανασκόπησης
αποθαρρύνουν την κατάκλιση στο κρεβάτι, η
οποία πολλές φορές μπορεί να επιδυνώσει
την κατάσταση.
Επόμενο βήμα (μετά την ανασκόπηση της
βιβλιογραφίας και την εύρεση της επιστημονικά αποδεδειγμένης φροντίδας υγείας),
είναι η μετάδοση της καινούργιας γνώσης. Οι
άμεσα ενδιαφερόμενοι (γιατροί, νοσηλευτές,
παραϊατρικό
προσωπικό),
έχουν
τη
δυνατότητα ενημέρωσης μέσω των πιο κάτω
τρόπων:
1) Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των
συστηματικών ανασκοπήσεων της βιβλιογραφίας σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά.

2) Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των
συστηματικών ανασκοπήσεων της βιβλιογραφίας σε
συνέδρια, διαλέξεις, εργαστήρια κλπ.
3) Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στις
επιστημονικά αποδεδειγμένες φροντίδες υγείας κατά
τη διάρκεια της βασικής εκ- παίδευσής τους.
4) Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των
συστηματικών ανασκοπήσεων της βιβλιογραφίας
από τα ειδικά κέντρα, που ειδικεύονται στην
εύρευση
της
επιστημονικά
αποδεδειγμένης
φροντίδας υγείας (Cochrane Collaboration, York
Database of Abstracts and Reviews).
5) Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των
συστηματικών ανασκοπήσεων της βιβλιογραφίας
στο διαδίκτυο (Internet).

Επίλογος
Η σύγχρονη θεραπευτική απαιτεί μεθόδους
θεραπείας
αποτελεσματικές,
αξιόπιστες
και
οικονομικά
συμφέρουσες.
Η
επιστημονικά
αποδεδειγμένη φροντίδα υγείας είναι ο μοναδικός
τρόπος για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων. Στην
περίπτωση της οσφυαλγίας - όπως και οποιοδήποτε
άλλου προβλήματος υγείας - οι γνώσεις που προσφέρονται από την επιστημονικά αποδεδειγμένη
φροντίδα υγείας βοηθούν τον επαγγελματία υγείας
να αποφύγει μεθόδους ακατάλληλες, δαπανηρές και
αναξιόπιστες για την αντιμετώπισή τους. Αυτός
πρέπει να είναι ο στόχος του κάθε επαγγελματία
υγείας που αγωνίζεται για τη διατήρηση,
αποκατάσταση και προαγωγή της υγείας του ανθρώπου.
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