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Πόνος στην πλάτη: σήµα κινδύνου στους ηλικιωµένους;

Μια άλλη διάσταση στον πόνο της σπονδυλικής στήλης δίνει έρευνα του Πανεπιστηµίου του Σίδνεϋ, η
οποία έδειξε ότι οι ηλικιωµένοι που πάσχουν από πόνο στην πλάτη, µπορεί να έχουν γενικότερα κακή
κατάσταση υγείας. "Η πρόοδος της ιατρικής και της τεχνολογίας έχει οδηγήσει σε σηµαντική αύξηση της
µέσης διάρκειας ζωής των ανθρώπων. Σύµφωνα µε τα Ηνωµένα Έθνη, ο παγκόσµιος πληθυσµός ατόµων
ηλικίας 60 ετών και άνω θα τριπλασιαστεί έως το 2050. Ο ταχέως αναπτυσσόµενος γηράσκων πληθυσµός,
όµως, αυξάνει και την πιθανότητα µυοσκελετικών παθήσεων. Μελέτες έχουν δείξει ότι η συχνότητα του
µυοσκελετικού πόνου σε ηλικιωµένους ενήλικες κυµαίνεται από 65 - 85%, µε το 36 - 70% αυτών να
υποφέρουν από πόνο στην πλάτη", σηµειώνει ο φυσικοθεραπευτής - χειροθεραπευτής κ. Γιώργος Κακαβάς
του Fysiotek Sports and Spine Lab (www.fysiotek.gr). Ο πόνος στη µέση είναι το πιο συνηθισµένο πρόβληµα
υγείας σε ηλικιωµένους ενήλικες άνω των 60 ετών που προκαλεί πόνο και...
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Πρωτοποριακή η µέθοδος Ackermann για την αντιµετώπιση των παθήσεων της
Σπονδυλικής Στήλης

Η µέθοδος Ackermann προσφέρει αποκατάσταση από µυοσκελετικούς πόνους και από παθήσεις. Βοηθά
ιδιαίτερα όταν εφαρµόζεται σε παιδιά οπότε µία λειτουργική δυσλειτουργία δεν διαιωνίζεται. Με την
µέθοδο Ackermann γίνεται κλινική εξέταση, ψηλάφηση και διαγνωστικά τεστ σε σχέση µε την οσφυϊκή,
θωρακική και αυχενική µοίρα καθώς και για τις περιφερικές αρθρώσεις. Με την µέθοδο Ackermann έχουµε
ολιστική θεραπεία και ο ασθενής ολοκληρώνει τη συνεδρία του ανακουφισµένος.

Ο καθηγητής της µεθόδου Αckermann- δοµικής οστεοπαθητικής και ήπιας χειροπρακτικής Γεώργιος
Τσουκαλάς - Κοτσίρης, P.T., D.O., φυσικοθεραπευτής - οστεοπαθητικός µας εξηγεί ότι γνώρισε την µέθοδο
Ackermann πριν από δέκα χρόνια. Είχε ταξιδέψει  στη Σουηδία για να εκπαιδευτεί στη µέθοδο Ackermann
από τον πολύ γνωστό καθηγητή ορθοπεδικής Paul Ackermann  του Ινστιτούτου Karolinska. Στη διάρκεια της
εκπαίδευσης του ο κ. Τσουκαλάς διαπίστωσε ότι θεραπεύτηκε ο χρόνιος πόνος που είχε στη µέση του, µε
την θεραπεία Ackermann. 

O κ. Τσουκαλάς µας εξηγεί ότι η µέθοδος δοµικής οστεοπαθητικής και ήπιας χειροπρακτικής συστήνεται
από όλες τις κατευθυντήριες οδηγίες που υπάρχουν διεθνώς από τις ιατρικές εταιρείες ως πρώτη γραµµή
θεραπείας για την αντιµετώπιση επώδυνων µυοσκελετικών παθήσεων. Το όραµα του είναι η µέθοδος αυτή
θεραπείας να συµβάλει στην αντιµετώπιση του πόνου στη σπονδυλική στήλη όλων όσον υποφέρουν από τη
χρόνια αυτή πάθηση. 

Η µέθοδος του Dr. Ackermann διδάσκεται ως µετεκπαιδευτικό πρόγραµµα στην κλινική πράξη για
επιστήµονες που έχουν τη γνώση ανατοµίας και φυσιολογίας, όπως γιατροί και φυσικοθεραπευτές. Το
Ackermann College of Chiropractic ιδρύθηκε το 1974 από τον Dr. WP Ackermann, DC, DN, HP, Stockholm και
έχει 44 χρόνια διδακτικής εµπειρίας. Το κολέγιο δηµιουργήθηκε για να διαδώσει τη σύγχρονη αντίληψη
στην επιστήµη εφαρµοσµένης χειροπρακτικής και οστεοπαθητικής (βασισµένη στην έρευνα και την κλινική
εφαρµογή), µε ταχύρρυθµα σεµινάρια σε γιατρούς και φυσικοθεραπευτές. Η µέθοδος χειροπρακτικής του
Dr Ackermann εφαρµόζεται από 5500 θεραπευτές σε όλο τον κόσµο επιβεβαιώνοντας την
αποτελεσµατικότητά της σε χιλιάδες ασθενείς. Σήµερα, ο γιος του, Dr. Paul W. Ackermann, καθηγητής
Ορθοπαιδικής χειρουργικής ηγείται του Ackermann College.

Εκπρόσωπος του κολεγίου στην Ελλάδα είναι ο Γεώργιος Τσουκαλάς- Κοτσίρης P.T., D.O.
φυσικοθεραπευτής - οστεοπαθητικός.
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Πόνος στην πλάτη: σήµα κινδύνου στους ηλικιωµένους;

Μελέτη έδειξε ότι οι ηλικιωµένοι που πάσχουν από πόνο στην πλάτη, µπορεί
να έχουν γενικότερα κακή κατάσταση υγείας.

Μια άλλη διάσταση στον πόνο της σπονδυλικής στήλης δίνει έρευνα του Πανεπιστηµίου του Σύδνεϋ, η
οποία έδειξε ότι οι ηλικιωµένοι που πάσχουν από πόνο στην πλάτη, µπορεί να έχουν γενικότερα κακή
κατάσταση υγείας.

«Η πρόοδος της ιατρικής και της τεχνολογίας έχει οδηγήσει σε σηµαντική αύξηση της µέσης διάρκεια
ζωής των ανθρώπων. Σύµφωνα µε τα Ηνωµένα Έθνη, ο παγκόσµιος πληθυσµός ατόµων ηλικίας 60 ετών και
άνω θα τριπλασιαστεί έως το 2050. Ο ταχέως αναπτυσσόµενος γηράσκων πληθυσµός, όµως, αυξάνει και
την πιθανότητα µυοσκελετικών παθήσεων. Μελέτες έχουν δείξει ότι η συχνότητα  του µυοσκελετικού
πόνου σε ηλικιωµένους ενήλικες κυµαίνεται από 65 - 85%, µε το 36 - 70% αυτών να υποφέρουν από πόνο
στην πλάτη», σηµειώνει ο φυσικοθεραπευτής – χειροθεραπευτής κ. Γιώργος Κακαβάς του Fysiotek Sports
and Spine Lab. Ο πόνος στη µέση είναι το πιο συνηθισµένο πρόβληµα υγείας σε ηλικιωµένους ενήλικες άνω
των 60 ετών που προκαλεί πόνο και αναπηρία. Αποτελεί µείζον πρόβληµα, επηρεάζοντας περίπου 700
εκατοµµύρια ανθρώπους παγκοσµίως Ο επιπολασµός της οσφυαλγίας κατά τη διάρκεια της ζωής είναι
περίπου 84%. Ενώ οι περισσότερες αιτίες σ’ αυτές τις ηλικίες δεν είναι συγκεκριµένες, οι ηλικιωµένοι είναι
επιρρεπείς στην εµφάνιση ορισµένων παθολογιών στη µέση και / ή χρόνιων προβληµάτων σε αυτή,
δεδοµένων των φυσικών και ψυχοκοινωνικών τους αλλαγών που σχετίζονται µε την ηλικία.

Η µελέτη, που δηµοσιεύθηκε στο European Journal of Pain και πραγµατοποιήθηκε σε 4390 δίδυµα ηλικίας άνω
των 70 ετών, διαπίστωσε ότι ένα άτοµο µε πόνο στη σπονδυλική στήλη έχει χειρότερη υγεία, συγκριτικά µε
εκείνους που δεν βιώνουν σπονδυλικό πόνο, δηλαδή δεν πονούν στην πλάτη ούτε στον αυχένα. Όπως
τόνισε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Paulo Ferreira, ερευνητής φυσιοθεραπείας από τη Σχολή Επιστηµών
Υγείας του Πανεπιστηµίου του Σίδνεϋ, τα ευρήµατα της µελέτης είναι ιδιαίτερα σηµαντικά γιατί είναι
µεγάλος αριθµός των ανθρώπων που πιστεύουν ότι ο πόνος στην σπονδυλική στήλη δεν είναι απειλητικός
για τη ζωή.

Ενδεχοµένως, ο  πόνος στη σπονδυλική στήλη να αποτελεί µέρος της γενικότερης κακής υγείας και κακής
λειτουργικής ικανότητας, που αυξάνει τον κίνδυνο θνησιµότητας στον γηραιότερο  πληθυσµό.

Ο επικεφαλής συγγραφέας Dr Matthew Fernandez από τη Σχολή Επιστηµών Υγείας δήλωσε: «Με έναν ταχέως
αναπτυσσόµενο γηραιότερο πληθυσµό , η υγεία της σπονδυλικής στήλης είναι κρίσιµη ώστε να καθιστά
ικανά τα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας να διατηρούν την ανεξαρτησία τους».

Πρόσφατη έρευνα έχει επίσης διαπιστώσει ότι τα αναλγητικά φάρµακα και τα αντιφλεγµονώδη που
συνήθως συνταγογραφούνται για τον πόνο στην πλάτη είναι αναποτελεσµατικά στη θεραπεία του πόνου
και µπορεί να προκαλέσουν παρενέργειες. «Τα φάρµακα είναι ως επί το πλείστον αναποτελεσµατικά, η
χειρουργική επέµβαση συνήθως δεν προσφέρει καλό αποτέλεσµα - η καλύτερη θεραπεία για τη µέση είναι
ένας υγιεινός τρόπος ζωής όπου συµπεριλαµβάνει τη σωµατική άσκηση. Οι άνθρωποι πρέπει να κινούνται»,
ανέφερε ο αναπληρωτής καθηγητής Ferreira.

Αυτή η µελέτη έπεται µιας προηγούµενης, η οποία διαπίστωσε ότι τα άτοµα µε κατάθλιψη είναι 60%
πιθανότερο να αναπτύξουν πόνο στην µέση  κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Επίσης, προηγούµενη έρευνα
έχει δείξει ότι ο χρόνιος πόνος µπορεί να φθείρει το ανοσοποιητικό σύστηµα των ανθρώπων και να τους
κάνει πιο ευάλωτους σε ασθένειες.

Οι ηλικιωµένοι δεν είναι οι µόνοι που µπορούν να βιώσουν πόνο στην σπονδυλική στήλη. Τόσο τα παιδιά
όσο και οι έφηβοι µπορούν επίσης να αισθανθούν πόνο στην πλάτη που µπορεί να επηρεάσει το επίπεδο
δραστηριότητας και την ποιότητα της ζωής τους.

«Ο πόνος της µέσης κατά την παιδική ηλικία / εφηβεία είναι σηµαντικός παράγοντας κινδύνου για
περιστατικά οσφυαλγίας  κατά την ενήλικη ζωή. Είναι πιο συχνός στα κορίτσια, µε υψηλά ή χαµηλά
επίπεδα δραστηριότητας και κατά τη διάρκεια περιόδων ταχείας ανάπτυξης. Συναντάται επίσης  στη
νεολαία που συµµετέχει σε αθλήµατα που απαιτούν κάµψη / επέκταση / περιστροφή της σπονδυλικής
στήλης. Ευτυχώς, όµως, τις περισσότερες φορές βελτιώνεται µε ανάπαυση, αναλγητικά και
φυσικoθεραπεία.

«Συνήθεις παθήσεις της σπονδυλικής στήλης που ταλαιπωρούν χιλιάδες άνδρες και γυναίκες, όπως κήλη
µεσοσπονδυλίου δίσκου, αυχενικό σύνδροµο, και τα συµπτώµατα που προκαλούν π.χ. οσφυαλγία, αυχενικός
πονοκέφαλος, ίλιγγος ή ζαλάδα, αλλά και µετεγχειρητικά προβλήµατα µπορούν να αντιµετωπιστούν χωρίς
φάρµακα και χειρουργικές επεµβάσεις χάρη σε ένα πρότυπο σύστηµα αξιολόγησης και θεραπείας που
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συνδυάζει την τεχνολογία αιχµής µε τη θεραπεία του αίτιου του µυοσκελετικού πόνου και όχι του
συµπτώµατος. Το σύστηµα fysiotek βασίζεται στον συνδυασµό µηχανηµάτων τελευταίας τεχνολογίας που
αξιολογούν και θεραπεύουν προβλήµατα σπονδυλικής στήλης και σε συνδυασµό µε προγράµµατα
αποκατάστασης και ασκήσεων ειδικών για κάθε ασθενή επιτυγχάνουν τη σταθεροποίηση του
θεραπευτικού αποτελέσµατος. Η εξατοµικευµένη και ακριβής διαχείριση των ηλικιωµένων ασθενών µε
πόνο στη σπονδυλική στήλη µπορεί να βελτιώσει τα συµπτώµατα, οδηγώντας σε πιο υγιείς ανθρώπους που
θα συνεχίσουν να αυτοεξυπηρετούνται και να νοιώθουν χρήσιµοι, αλλά και σε µια πιο παραγωγική
κοινωνία. Και ακόµα θα προστατεύει τους νέους ασθενείς από µελλοντικά σοβαρότερα προβλήµατα στη
σπονδυλική στήλη», καταλήγει ο κ. Κακαβάς.
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Πόνος στην πλάτη: Σήµα κινδύνου στους ηλικιωµένους;

Μια άλλη διάσταση στον πόνο της σπονδυλικής στήλης δίνει έρευνα του Πανεπιστηµίου του Σίδνεϋ, η
οποία έδειξε ότι οι ηλικιωµένοι που πάσχουν από πόνο στην πλάτη, µπορεί να έχουν γενικότερα κακή
κατάσταση υγείας.

«Μελέτες έχουν δείξει ότι η συχνότητα του µυοσκελετικού πόνου σε ηλικιωµένους κυµαίνεται από 65 -
85%, µε το 36 - 70% αυτών να υποφέρει από πόνο στην πλάτη», σηµειώνει ο φυσικοθεραπευτής –
χειροθεραπευτής Γιώργος Κακαβάς.

Ο πόνος στη µέση προκαλεί πόνο και αναπηρία και αποτελεί µείζον πρόβληµα, επηρεάζοντας περίπου 700
εκατοµµύρια ανθρώπους παγκοσµίως. Ο επιπολασµός της οσφυαλγίας κατά τη διάρκεια της ζωής είναι
περίπου 84%. Ενώ οι περισσότερες αιτίες σ’ αυτές τις ηλικίες δεν είναι συγκεκριµένες, οι ηλικιωµένοι είναι
επιρρεπείς στην εµφάνιση ορισµένων παθολογιών στη µέση και / ή χρόνιων προβληµάτων σ’ αυτή,
δεδοµένων των φυσικών και ψυχοκοινωνικών τους αλλαγών που σχετίζονται µε την ηλικία.

Η µελέτη, που δηµοσιεύθηκε στο European Journal of Pain και πραγµατοποιήθηκε σε 4390 δίδυµα ηλικίας
άνω των 70 ετών, διαπίστωσε ότι ένα άτοµο µε πόνο στη σπονδυλική στήλη έχει χειρότερη υγεία ,
συγκριτικά µε εκείνους που δεν βιώνουν σπονδυλικό πόνο, δηλαδή δεν πονούν στην πλάτη ούτε στον
αυχένα. 

Ενδεχοµένως ο  πόνος στη σπονδυλική στήλη να αποτελεί µέρος της γενικότερης κακής υγείας και κακής
λειτουργικής ικανότητας, που αυξάνει τον κίνδυνο θνησιµότητας στον γηραιότερο πληθυσµό.

Πρόσφατη έρευνα έχει, επίσης, διαπιστώσει ότι τα  αναλγητικά  και τα  αντιφλεγµονώδη, που συνήθως
συνταγογραφούνται για τον πόνο στην πλάτη, είναι αναποτελεσµατικά στη θεραπεία του πόνου και µπορεί
να προκαλέσουν παρενέργειες. «Τα φάρµακα είναι ως επί το πλείστον αναποτελεσµατικά, η χειρουργική
επέµβαση συνήθως δεν προσφέρει καλό αποτέλεσµα. Η καλύτερη θεραπεία για τη µέση είναι ένας υγιεινός
τρόπος ζωής, που συµπεριλαµβάνει τη σωµατική άσκηση. Οι άνθρωποι πρέπει να κινούνται», ανέφεραν οι
ερευνητές.

Πόνο στην πλάτη, που µπορεί να επηρεάσει το επίπεδο δραστηριότητας και την ποιότητα της ζωής,
νιώθουν και τα παιδιά.

«Ο πόνος στη µέση κατά την παιδική ηλικία / εφηβεία είναι σηµαντικός παράγοντας κινδύνου για
περιστατικά οσφυαλγίας στην ενήλικη ζωή. Είναι πιο συχνός στα  κορίτσια , µε υψηλά ή χαµηλά επίπεδα
δραστηριότητας και κατά τη διάρκεια περιόδων ταχείας ανάπτυξης. Συναντάται, επίσης, στη νεολαία,
που συµµετέχει σε αθλήµατα που απαιτούν κάµψη / επέκταση / περιστροφή της σπονδυλικής στήλης.
Ευτυχώς, όµως, τις περισσότερες φορές βελτιώνεται µε ανάπαυση, αναλγητικά και φυσικoθεραπεία»,
καταλήγει ο κ. Κακαβάς.
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