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Η αύχεναλγία µπορεί να ασκήσει σηµαντική επίδραση στην ποιότητα της ζωής ενός ατόµου, µειώνοντας την ικανότητα του 
να εργαστεί και διακυβεύοντας την ποιότητα του ύπνου του. 
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γίνε µια συστηµατική αναθεώρηση 
για να καθορίσει εάν τα αυχενικά µαξιλάρια 

είναι αποτελεσµατικά, από 
µόνα τους, στη µείωση της αυχεναλγίας. 

∆ιεξήχθη µια περιεκτική αναζήτηση 
στις σχετικές ηλεκτρονικές βάσεις 

δεδοµένων µέχρι το 2005. Τα άρθρα 
που συµπεριελήφθηκαν στην αναθεώρηση 

ήταν αύτά που οι ασθενείς παραπονόύναν 
για αύχεναλγία και αν. είχε 

αξιολογηθεί n -επίδραση ενός αυχενικού 
µαξιλαριού στην αύχεναλγία τους. 

Η άυχεναλγία µπορεί να ασκήσει σηµα1 
λαϊκή επίδραση στην ποιότητα της ζωής 

ενός ατόµου/µειώνοντας την ικανότητα 
του να εργαστεί και διακυβεύοντας1 

την ποιότητα του ύπνου του (Lavin ei 
a1 1997, Burus 1999). Ποικιλία µαξιλαριών 

για τον αυχένα πωλούνται ως 
ειδικά για m µείωση της αυχεναλγίας, 
αφού έκουν ως συνέπεια την καλύτερη 
αυχενική στάση της ασθενούς και άνε^ 
cm κατά τη διάρκεια του ύπνου (Person 
and Moritz, 1998). Πολλά από αυτά τα 

/προϊόντα επιβεβαιώνονται απότις επαγγελµατικές 
ενώσεις υγείας και συστήνονται 

ano τους γιατρούς για την αντι-^ ,µετώπιση 
του πόνου (Ambrogio ετ a1 

1998, Person and Moritz 98). Ο σύλλογος 
φυσικοθεραπευτών Αυστραλίας συστήνει 

τη χρήση µαξιλαριών µε πούπουλο 
ή συρεθάνιο για τους περισσότερους 

ανθρώπους (Australian Physiotherapy 
Association, 2005) και στη δήλωση της 
άποψης του για την αντιµετώπιση της 
αυχεναλγίας καταλήγει στο συµπέρασµα 
ότι δεν µπορούν να δηλώσουν σαφώς 
τα οφέλη των αυχενικών µαξιλαριών, 
δεδοµένου ότι µόνο τυχαία ελεγχόµενη 

δοκιµασία βρέθηκε να το υποστηρίζει 
(Costelio and Jull 2002). Οι κατασκευαστές 

αναφέρουν ότι τα θετικά 
αποτελέσµατα των αυχενικών µαξιλαριών 

οφείλονται στην αποκατάσταση 
και την διατήρηση της αυχενικής λόρδωσης 

(Hogino et a1,1998). Αν και οϊ 
φυσικοθεραπευτές παρέχουν συµβουλές 

για m χρήση των αυχενικών µαξιλαριών, 
δεν είναι γνωστό u είναι αύτό 

που καθορίζει ως κατάλληλο ένα µαξιλάρι, 
είναι n µορφή των µαξιλαριών, 

το µέγεθος, ή n σύνθεσήτους οϊ σηµαντικοί 
παράγοντες. 

Για να βοηθηθούν οι φυσιοθεραπευτές 
ο' αυτό το θέµα, διεξήχθη µια συστηµατική 

αναθεώρηση της βιβλιογρα- 

> Οι κατασκευαστές αναφέρουν ότι τα θετικά αποτελέσµατα τωναυχενικών 

µαξιλαριών οφείλονται στην αποκατάσταση και τη 
διατήρηση της αυχενικής λόρδωσης 

> Ποικιλία µαξιλαριών για τον αυχένα πωλούνται ως ειδικά για 
τη µείωση της αυχεναλγίας, αφού έχουν ως συνέπεια την 
καλύτερη αυχενική στάση της ασθενούς και άνεση κατά τη 
διάρκεια του ύπνου 

φίας για να ερευνηθεί n επίδραση των 
αυχενικών µαξιλαριών, και µόνο, στην 
αύχεναλγία. 
Τόποι µαξιλαριών που χρησιµοποιήθηκαν 

οιις µελέτες: 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΞΙΛΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ . 
> Ηµίηροσαρµοσµένο Αυχενικό Μαξιλάρι: 

Ενα πρωτότυπο αφρώδες µαξιλάρι, 
ποα επιτρέπει στον χρήστή'να 

διαλέξει -µεταξά τεσσάρων διαφορετικών 
υψών. ^ 

> Μαξιλάρι Υγείας. 
> Μαξιλάρι ταξιδιού: Αποτελείται ano 
µία πλέγµατοειδή θήκη που επιτρέπει 
ροή αέρα µέσω του µαξιλαριού όταν αυτό 

γεµίσει µε πλαστικά (triclosan) σφαιρίδια. 
Οι συµµετέχοντες γέµισαν αυτήν 

την πλέγµατοειδή θήκη µε τα σφαιρίδια 
σε ένα επίπεδο µέχρι, το επίπεδο 

ποα ένιωθαν οι ίδιοι άνετα. 
Ενα εµπορικό µαξιλάρι των φαρµακείων 

Walgreen (µέγεθος 9X12' ')· 
> ∆εξιά ευθυγραµµισµένο αυχενικό 
µαξιλάρι:Το µαξιλάρι ήταν γεµισµένο 
µε ίνες πολυεστέρα και είχε σχεδιαστεί 

για να υποστηρίζει την αυχενική λόρδωση 
κατά τον ύπνο στην ύπτια θέση 

και τον αυχένα και το κεφάλι κατά τον 
ύπνο στο πλάι. 
> Ορθοπαιδικό µαξιλάρι: Ενα ορθοπαιδικό 

πολυεοτερικό µαξιλάρι 36X63 
cm, αποτελούµενο από µαλακό άνω 
επίπεδο και σκληρό κάτω επίπεδο µε 
µια γούβα στη µέση ποϋ επιτρέπει την 
ύπτια θέση ύπνου. ; . - 
> Υδάτινο µαξιλάρι: Αποτελούµενο 
από 4 ιντσών iva µαλακού πολυεστέρα 

µε βάση νερού πάνω από 3,8αη στο 
κάτω µέρος του µαξιλαριού n οποία περιείχε 

2.360 mi νερού. Η σακούλα νερού 
ήταν καλυµµένη µε θερµικό υφασµάτινο 

κάτοπτρο, ώστε να µην µεταφέρεται 
n θερµότητα ano το δέρµα του 

χρήστη στην σακούλα. Ο όγκος ύδατος 
µπορούσε να ρυθµιστεί για να αλλάζει 
n σταθερότητα του µαξιλαριού. 
> Μοντέλο Cervi-Garde 1540: Ενα 
κυλινδρικό µαξιλάρι γεµισµένο µε ίνες 
πολυεστέρα (43 cm µήκος X 17,8 cm 
διάµετρο).  

του 

ονται 
και µελέτες 

Ϊα αποτελέσµατα αυτής της συστηµατικής αναθεώρησης 
καθιστούν δύσκολο ya καθοριστεί εάν τα αυχενικά µαξιλάρια 

µειώνουν την χρόνια αύχεναλγία. Η ανάλυση των 
µεγεθών επίδρασης στις µελέτες Που σύγκριναν ένα αυχενικό 

µαξιλάρι µε το συνηθισµένο µαξιλάρι των συµµετεχόντων, 
βρήκε ότι το υδάτινο αυχενικό µαξιλάρι είχε µέτρια 

επίδραση στην αύχεναλγία ενώ δύο άλλο µαξιλάρια 
(µυλο και ηµίηροσαρµοσµένο) δεν είχαν καµία επίδραση 

(Lavin et a1 1997). ∆ύο άλλες µελέτες (Hagino et a1 
1998,. Burus 1999) επίσης ανέφεραν µία θετική επίδραση 

στην αύχεναλγία από τη χρήση ενός αυχενικού µαξιλαριού, 
αλλά καµία από αυτές δεν περιέλαβε οµάδα ελέγχων 

(οµάδα που χρησιµοποιεί το κοινό µαξιλάρι) και εποµένως 
εϊναι δύσκολο να αποδοθούν οποιεσδήποτε βελτιώσεις 
στην παρέµβαση. Λόγω τού µικρού αριθµού/µελετών 

ποα συµπεριελήφθηκαν και της χαµηλής µεθοδολογικής 
ποιότητάς τους το συµπέρασµα αυτής της αναθεώρησης 
συµφωνεί µε τη δήλωση Costelio and Jull, 2002 

ότι υπάρχουν ανεπαρκή στοιχεία για να βγει το συµπέρασµα 
ότι τα αυχενικά µαξιλάρια είναι αποτελεσµατικά, από 

µόνα τους, στη µείωση της αυχεναλγίας. Είναι δυνατό να 
απαιτείται µεγαλύτερη .περίοδος δοκιµασίας, για να επι-  
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ιρεψει σε ένα άτοµο ya προσαρµοστεί στο νέο µαξιλάρι 
και αυτό ίσως να οδηγούσε σε µία καλύτερη έκβαση. Επίσης 

αναφέρθηκε από µία µελέτη-(Jochems et a11997) ότι 
µερικοί συµµετέχοντες στη µελέτη δεν βρήκαν το αυχενικό 

µάξιλάρι άνετο στην αρχή αλλά είχαν θετικά αποτελέσµατα 
όταν επέµειναν. Ενα αυχενικό µαξιλάρι µπορεί, 

επίσης, να έχει επιπτώσεις στην θέση ύπνου και χρειάζεται 
χρόνο κανείς, για να προσαρµοστεί σ' αυτή την αλλαγή. 
Οσον αφορά στις δευτεροβάθµιες µετρήσεις έκβασης, 

υπήρξαν στοιχεία ano µίας χαµηλής ποιότητας µελέτη, 
που πρότεινε ότι το υδάτινο αυχενικό µαξιλάρι συνδέθηκε 

µε, γενικά, καλύτερη ποιότητα ύπνου µπόρεί να βοηθήσει 
τα άτοµα να αντιµετωπίσουν καλύτερα την αύχεναλγία 

τόύς (Micassio and Wallston). Μπορεί επίσης, να 
χρειάζεται χρόνος για να γίνουν αντιληπτά τα οφέλη, της 
βελτίωσης του ύπνου. , . 
Συµπερασµατικά τα ευρήµατα αυτής της συστηµατικής αναθέωρησης, 

δείχνουν ότι υπάρχουν ανεπαρκή στοιχεία για 
να συµπεράνουν εάν τα αυχενικά µαξιλάρια µπορούν ya 
µειώσουν τον novo της χρόνιας αυχεναλγίας. Περαιτέρω 
µελέτες ποα θα χρησιµοποιούν υψηλής ποιότητας τυχαίν 
ες ελεγχόµενες δοκιµασίες, απαιτούνται, πριν προταθεί n 
χρήση των αϋχεντκών µαξιλαριών για την κλινική πρακτική. 

*(ΟσΟί επιθυµούν, µπορούν ya επικοινωνούν µέπον 
κ. Βασιλείου στα τηλ.:26910-21646 και 6977-302&22). 
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