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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 Η τενοντοπάθεια της πλάγιας–έξω 
επιφάνειας του αγκώνα (ΤΕΕΑ) 
αποτελεί μια συνήθη παθολογία 
της οποίας όμως τα αίτια και ο πα-
θοφυσιολογικός μηχανισμός εμ-
φανίζονται ιδιαίτερα περίπλοκοι. 
Σχετικά με τη διαχείριση της ΤΕΕΑ 
συντηρητικά έχουν χρησιμοποι-
ηθεί διάφορες φυσικοθεραπευτι-
κές ή ιατρικές προσεγγίσεις με τα 
σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα 
να υποστηρίζουν μεταξύ άλλων τη 

χρήση ειδικών τεχνικών κινητοποί-
ησης τύπου Mulligan. Οι τεχνικές 
Mulligan έχουν αποκτήσει ενδιαφέ-
ρον τελευταία, εξαιτίας της αποτε-
λεσματικότητας τους στην τροχιάς 
κίνησης και στον πόνο ασθενών με 
μυοσκελετικά προβλήματα επηρεά-
ζοντας παράλληλα την επεξεργασία 
του πόνου κεντρικά. Συγκεκριμένα, 
η τεχνική κινητοποίησης MWM για 
τον αγκώνα (έξω ολίσθηση ωλένης) 
φαίνεται να ανακουφίζει άμεσα τον 
πόνο και να βελτιώνει τη λειτουρ-
γικότητα των ασθενών αυτών όσον 

αφορά τη δύναμη στη λαβή σύλλη-
ψης. Εντούτοις, ο μηχανισμός δρά-
σης της τεχνικής δεν έχει διευκρινι-
στεί πλήρως. Σκοπός της εργασίας 
είναι να παρουσιάσει τις σύγχρονες 
μελέτες που διερευνούν την επίδρα-
ση της τεχνικής κινητοποίησης του 
Mulligan «MWM» στην αποκατά-
σταση ασθενών με ΤΕΕΑ.

Λέξεις Κλειδιά: επικονδυλίτιδα των 
τενιστών, επικονδυλαλγία, τενοντο-
πάθεια της πλάγιας –έξω επιφάνειας 
του αγκώνα, τεχνικές κινητοποίησης 
Mulligan 
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ΕΙΣΑΓΩΓH

Η έξω επικονδυλίτιδα ή επικονδυ-
λιτίδα των τενιστών (tennis elbow) 
αποτελεί μια συνήθη παθολογία 
η οποία εμφανίζεται στο 3% του 
γενικού πληθυσμού και στο 15% 
σε ομάδες υψηλού κινδύνου όπως 
επαγγέλματα που σχετίζονται με 
ανάλογη χειρωνακτική εργασία ή 
αθλήματα με σχετική δραστηριό-
τητα1,2,3. Η συμπτωματολογία των 
ασθενών διαρκεί από 6 μήνες έως 
και 2 έτη, ενώ το 89% των ασθενών 
ανακάμπτουν σε 1 έτος1,4. Επιδημι-
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ABSTRACT

Lateral elbow tendinopathy is one of the most frequently diagnosed clinical dysfunctions in upper-extremity 
with complex etiological and pathophysiological mechanisms. For the clinical management of the condition 
numerous treatments have been reported. However, there is recent evidence to suggest Mulligan’s mobilisation 
with movement-lateral glide (MWM) as a successful physiotherapeutic approach addressing not only patients’ 
physical impairments but also influences central neural processing. Mulligan’s MWMs have demonstrated 
increase in ROM and pain relief in musculoskeletal disorders. For the elbow joint in specific, lateral glide produces 
substantial analgesia and enhances functional tasks such as grip force. However, the mechanism of action of 
MWMs has not yet been fully elucidated. Aim of this study is to present recent evidence on the effectiveness of 
MWMs in treating the condition.
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ολογικά στοιχεία δείχνουν ότι εμ-
φανίζεται πιο συχνά σε γυναίκες 
σε σχέση με άνδρες και σε άτομα 
ηλικίας μεταξύ 35-54 (ιδιαίτερα 
42-44 ετών) και στο 80% των πε-
ριπτώσεων αφορά το επικρατές 
μέλος1,2,3. Από το ποσοστό επισκέ-
ψεων σε ιατρό, το 80% αντιπροσω-
πεύει ασθενείς με χρόνιους επα-
ναλαμβανόμενους τραυματισμούς 
και μόλις το 20% αφορά άμεσους 
οξείς τραυματισμούς1,5. 

Πρόσφατα έχει προτιμηθεί να 
χρησιμοποιείται ο όρος επικονδυλ-
αλγία ο οποίος υποδηλώνει απλά 

τον πόνο στην περιοχή. Με τον όρο 
επικονδυλ-ίτιδα προσδιορίζεται 
ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός 
της παθολογίας και συγκεκριμένα 
φλεγμονή στην περιοχή ενώ με τον 
όρο επικονδύλ-οση υποδηλώνεται 
εκφύλιση6. Οι αιτιολογικοί και πα-
θοφυσιολογικοί παράγοντες αυτής 
της παθολογίας είναι περίπλοκοι 
και δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί 
πλήρως. Εντούτοις, ιστοχημικές 
έρευνες έδειξαν απουσία φλεγ-
μονώδων δεικτών αλλά παρουσία 
ινοβλαστών και μη οργανωμένου 
κολλαγόνου ιστού7. Επιπλέον, με-

Μουτζούρη



ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ • ΤΟΜΟΣ 6 - ΤΕΥΧΟΣ 3 • ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 137

λέτες σε μικρο-αγγειακό επίπεδο 
έχουν εντοπίσει 2 ζώνες ελλιπούς 
αιμάτωσης στην περιοχή του 
αγκώνα, τη μια στην περιοχή του 
έξω επικονδύλου και την άλλη 2 
εκ περιφερικά της έκφυσης του 
βραχύ κερκιδικού εκτείνοντα τον 
καρπό8. Ενδιαφέρον παρουσιάζει 
επιπλέον το στοιχείο, ότι στον τέ-
νοντα του μυός αυτού έχει εντοπι-
στεί ανισορροπία στην εννεύρωση 
των αγγείων (αγγειοσυσταλτι-
κών-αγγειοδιασταλτικών) από το 
Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα, γε-
γονός που ενδέχεται να συντελεί 
στην ανάπτυξη της παθολογίας9. 
Συνεπώς φαίνεται ότι πρόκειται 
για μια παθολογία που χαρακτη-
ρίζεται από χρόνιες εκφυλιστικές 
αλλοιώσεις (>4-6 εβδομάδες), που 
πιθανότατα συμβαίνουν λόγω 
υπέρχρησης, χωρίς βέβαια να 
εκλείπουν και περιπτώσεις άμεσων 
τραυματισμών5,6. Παρόλα αυτά και 
ο όρος έξω επικονδυλαλγία έχει 
αμφισβητηθεί καθώς καλύπτει 
διαγνωστικά επιπλέον πιθανές 
παθολογίες όπως παγίδευση του 
οπίσθιου μεσόστεου κλάδου του 
κερκιδικού νεύρου ή κάποιας αυ-
χενικής ρίζας10,11. Οπότε ο όρος 
τενοντοπάθεια της πλάγιας–έξω 
επιφάνειας του αγκώνα (ΤΕΕΑ) 
κρίθηκε ως  ο καταλληλότερος 
όρος για την κλινική πρακτική12. 
Παράγοντες κινδύνου θεωρούνται 
η υπέρχρηση, η μυϊκή ανισορροπία 
και τυχόν ασυμμετρίες, η μειωμένη 
αιματική κυκλοφορία, προπονη-
τικά λάθη και ψυχολογικοί παρά-
γοντες6. Στα πλαίσια της αξιολό-
γησης της μυϊκής ανισορροπίας 
μεταξύ εκτεινόντων και καμπτή-
ρων του καρπού, που έχει ενοχο-
ποιηθεί ως παράγοντας κινδύνου 
για την ανάπτυξη ΤΕΕΑ, οι Ali-

zadehkhaiyat et al13 κατέγραψαν 
στους καμπτήρες αυξημένη μυϊκή 
δύναμη έως και 27% σε σχέση με 
τους εκτείνοντες σε υγιή άτομα. Η 
μειωμένη αυτή μυική δύναμη των 
εκτεινόντων πιθανόν να αυξάνει 
τα επίπεδα κόπωσης τους σε σχέση 
με τους καμπτήρες κατά τις διάφο-
ρες καθημερινές δραστηριότητες 
και έτσι να οδηγεί στην ανάπτυξη 
της παθολογίας13. 

Σχετικά με τα κλινικά της ση-
μεία, χαρακτηρίζεται από πόνο 
κατά την ψηλάφηση της πλάγι-
ας-έξω επιφάνειας του αγκώνα, ο 
οποίος τυπικά συνοδεύεται από 
αδυναμία που εντοπίζεται σε κι-
νήσεις έκτασης του καρπού και 
δακτύλων και σε δραστηριότη-
τες σύλληψης6. Μυς-κλειδιά που 
φαίνεται να επηρεάζονται είναι ο 
βραχύς κερκιδικός εκτείνων τον 
καρπό, ο κοινός εκτείνων των δα-
κτύλων, ο υπτιαστής και ο βραχι-
ονοκερκιδικός. Ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζει η μελέτη των Pienmaki 
et al14 στην οποία αξιολογήθηκε 
η αισθητικό-κινητική λειτουργία 
32 ασθενών με χρόνια ΤΕΕΑ και 
βρέθηκε ότι το πάσχον άκρο εκτός 
του πόνου κατά την ψηλάφηση 
της, παρουσίασε δευτερογενή 
υπεραλγησία*, μυϊκή αδυναμία, 
μειωμένους χρόνους αντίδρασης 
και διαταραχή στο συντονισμό 
δραστηριοτήτων όπως η λαβή. 
Επιπρόσθετα οι Carnero et al15 
παρατήρησαν ότι η υπεραλγησία 
αυτή εντοπίζεται αμφοτερόπλευ-
ρα και δεν αφορά μόνο το πάσχον 
άκρο, υπονοώντας ότι η παθολο-
γία χαρακτηρίζεται από περιφερι-
κής και κεντρικής αιτιολογίας μη-
χανική υπεραλγησία, γεγονός που 
επιβεβαιώνεται και από τη μελέτη 
των Slater16. Το εύρος τροχιάς του 

αγκώνα σπάνια περιορίζεται εκτός 
ορισμένων περιπτώσεων αυξημέ-
νης σοβαρότητας όπου μπορεί να 
εκδηλωθεί διαφόρου βαθμού έλ-
λειμμα στο τέλος του εύρους τρο-
χιάς κάμψης/ έκτασης17. Σε μελέτη 
των Piennimaki et al18, 25 ασθενείς 
με χρόνια ΤΕΕΑ παρουσίασαν πε-
ριορισμό ως και 10% στον υπτια-
σμό και έως 15% στον πρηνισμό. 
Εντούτοις σε έρευνα του Abbott19, 
αναγνωρίσθηκε μειωμένη τροχιά 
κίνησης στην άρθρωση του ώμου 
και συγκεκριμένα στην έξω στρο-
φή.

Η αξιοπιστία των διαγνωστι-
κών τεστ που χρησιμοποιούνται 
στην κλινική πρακτική  όπως το 
«Chair test» έχει δείξει πολύ καλά 
αποτελέσματα (συντελεστής εσω-
τερικής συσχέτισης-ICC μεταξύ 
επαναλαμβανόμενων μετρήσεων 
0.8-0.93 και ICC μεταξύ διαφο-
ρετικών εξεταστών 0.9-0.97)20, 
εντούτοις η εγκυρότητα τους δεν 
έχει ακόμα διευκρινιστεί. Πέρα 
από τα κλινικά τεστ χρησιμοποι-
ούνται και εργαστηριακές μέθοδοι 
μέτρησης με στόχο την αξιολόγη-
ση του πόνου και της λειτουργικό-
τητας των ασθενών αυτών αλλά 
και την αξιολόγηση της αποτελε-
σματικότητας της θεραπευτικής 
προσέγγισης. Συγκεκριμένα, το 
ηλεκτρονικό ψηφιακό αλγόμετρο 
(Pressure Pain Threshold (PPT) με 
καλή αξιοπιστία (ICC: 0.95, σφάλ-
μα μέτρησης-SEM: 7.08)21,22. 

Ακόμη, υδραυλικά δυναμόμε-
τρα χειρός που αξιολογούν την 
ανώδυνη δυνατή σύλληψη και 
μέγιστη δυνατή σύλληψη όπως 
το Pain-Free–Grip strength (PFG) 
(ICC: 0.98)21,22, και το Maximum-
Free-Grip strength (MFG) αντί-
στοιχα με το πρώτο να δείχνει 

Τενοντοπάθεια της έξω επιφάνειας του αγκώνα κατά Mulligan

*Η δευτερογενής υπεραλγησία ορίζεται η αυξημένη απάντηση  σε ερέθισμα το οποίο είναι υπό φυσιολογικές συνθήκες επώδυνο, 
σε περιοχή  όμως στην οποία δεν υπάρχει ένδειξη τραυματισμού. 
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καλύτερα αποτελέσματα από 
πλευράς εγκυρότητας και ευαι-
σθησίας19,22,23,24 .

Η αντιμετώπιση της TEEΑ 
αποτελεί πρόκληση για τους θε-
ραπευτές καθώς πολλές από τις 
χρησιμοποιούμενες μεθόδους δεν 
έχουν τεκμηριωθεί επιστημονικά. 
Οι  Trudel et al3 και Bisset et al 25 
στη συστηματικές τους ανασκο-
πήσεις κατέγραψαν μεθόδους 
φυσικοθεραπευτικής προσέγγι-
σης όπως υπέρηχος, τεχνικές κι-
νητοποίησης τόσο στον αγκώνα 
όσο και στην αυχενική μοίρα της 
σπονδυλικής στήλης (ΑΜΣΣ)10, 
προγράμματα ασκήσεων σύγκε-
ντρων και έκκεντρων και περίδε-
ση τύπου taping να έχουν θετικά 
αποτελέσματα, ενώ το laser και τα 
μαγνητικά πεδία με τις συγκεκρι-
μένες παραμέτρους που διερευ-
νήθηκαν δεν φαίνεται να είναι 
ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Οι τε-
χνικές κινητοποίησης κατά Mulli-
gan αποτελούν ένα νεότερο πεδίο 
στα πλαίσια των ειδικών τεχνικών 
κινητοποίησης και φαίνεται να πα-
ρουσιάζουν ενθαρρυντικά αποτε-
λέσματα στην αποκατάσταση της 
ΤΕΕΑ21,26. Σκοπός της ανασκόπη-
σης αυτής είναι να εκτιμήσει την 
αποτελεσματικότητα της συγκε-
κριμένης τεχνικής σύμφωνα με 
τα πιο πρόσφατα ερευνητικά δε-
δομένα αλλά και να συζητήσει το 
μηχανισμό δράσης τους.

Παρουσίαση θέματος
Η ανασκόπηση της διεθνούς βι-
βλιογραφίας πραγματοποιήθηκε 
στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδο-
μένων MEDLINE (μέσω PubMed 
και Ovid), Cochrane Database και 
Physiotherapy Evidence Database 
(PEDro) για την περίοδο 1992-
2010. Κριτήρια επιλογής των με-
λετών αποτέλεσαν η σχετικότητα 
με το θέμα προκειμένου να πραγ-

ματοποιηθεί κριτική ανασκόπηση 
τους για να διερευνηθεί η αποτε-
λεσματικότητα της προσέγγισης 
αυτής. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΤΗΣ ΈΞΩ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ 
ΩΛΕΝΗΣ (ΜWM) ΚΑΤΑ 
MULLIGAN
Η κινητοποίηση με κίνηση ή mobi-
lization-with-movement (MWM), 
όπως συνηθίζεται να αποκαλείται, 
έχει εισάγει ένα πρωτοποριακό 
στοιχείο στις ειδικές τεχνικές κι-
νητοποίησης που αναπτύχθηκαν 
από τον Νεοζηλανδό φυσικοθερα-
πευτή Brian Mulligan27,28. Ενδιαφέ-
ρον είναι ότι για μια παθολογία η 
οποία θεωρείται ότι αφορά κυρίως 
μαλακά μόρια, έχουν αναπτυχθεί 
αρκετές τεχνικές αρθρικής κινη-
τοποίησης. Πρόκειται για συνδυα-
σμό κινητοποίησης με σταθερή πί-
εση στην άρθρωση ταυτόχρονα με 
μια φυσιολογική κίνηση, η οποία 
είτε εφαρμόζεται ενεργητικά από 
τον ασθενή είτε παθητικά από 

τον θεραπευτή. Συγκεκριμένα, η 
συνδυασμένη κινητοποίηση της 
έξω ολίσθησης περιγράφεται ως 
μια σταθερής πίεσης έξω ολίσθη-
ση της ωλένης για 5-10 δευτερό-
λεπτα, η οποία ασκείται από τον 
θεραπευτή με σταθεροποίηση στο 
περιφερικό άκρο του βραχιονίου, 
ενώ παράλληλα ο ασθενής εκτε-
λεί μια κίνηση συνήθως τη κίνηση 
που αναπαράγει τα συμπτώματα ή 
δυσχεραίνει τον ασθενή όπως π.χ. 
έκταση καρπού ή  μια λειτουργι-
κή άσκηση όπως η σύλληψη ενός 
αντικειμένου (Εικόνα 1). Μάλιστα 
η τεχνική αυτή φαίνεται να είναι 
ιδιαίτερα αποτελεσματική καθώς 
με την εφαρμογή της συντελεί στη 
άμεση βελτίωση της μέγιστης δυ-
νατής λαβής σύλληψης από 150N 
σε 200N όπως φάνηκε από περι-
πτωσιακή μελέτη23 (Εικόνα 2). Η 
εφαρμογή της ολίσθησης στον 
αγκώνα πραγματοποιείται κατά 
τέτοιο τρόπο που η λειτουργική 
κίνηση να εκτελείται ανώδυνα23,27. 
Σημείο-κλειδί στην φιλοσοφία 
αυτή είναι ότι κατά την αξιολόγη-

Εικόνα 1 Εφαρμογή κινητοποίησης με κίνηση (MWM) έξω ολίσθηση ωλένης 
από το φυσικοθεραπευτή όπου φαίνονται οι λαβές σταθεροποίησης και η 
κατεύθυνση της κινητοποίησης, Τροποποιημένη από  Abbott et al, (2001).

Μουτζούρη
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ση, ο φυσικοθεραπευτής δοκιμά-
ζοντας την κινητοποίηση μπορεί 
να αποφασίσει εάν αποτελεί κα-
τάλληλη θεραπευτική προσέγγιση 
για την δυσλειτουργία του ασθενή, 
ανάλογα με την ανταπόκριση του 
στον πόνο κατά την εκτέλεση της 
συμπτωματικής κίνησης. 

Θεωρητικά σχετικά με τον μη-
χανισμό δράσης κατά τον Mulli-
gan28, πιστεύεται ότι στόχος της 
κινητοποίησης είναι να διορθώ-
σει το εμβιομηχανικό λάθος που 
εντοπίζεται στην άρθρωση και να 
διευκολύνει την ανώδυνη πλή-
ρη τροχιά κίνησης27,28. Εντούτοις 
σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα 
αναφέρουν ότι από φυσιολογικής 
πλευράς έχουμε ενεργοποίηση 
του ενδογενούς συστήματος μη-
οπιοειδούς αναλγησίας με παράλ-
ληλη αύξηση της συμπαθητικής 
δραστηριότητας29,30.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  
ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
Μέσα από περιπτωσιακές κλινικές 
μελέτες οι Vicenzino & Wright23 
και ο Stephens31 διερεύνησαν πρώ-
τοι την επίδραση της εφαρμογής 
της τεχνικής στον πόνο και στην 
δυσλειτουργία σε μια ασθενή με 
ΤΕΕΑ, της οποίας η διάγνωση βα-
σίστηκε στα χαρακτηριστικά κλι-
νικά σημεία της παθολογίας, όπως 
αξιολογήθηκαν από έμπειρους σε 
μυοσκελετικές δυσλειτουργίες 
φυσικοθεραπευτές. Και στις δύο 
περιπτώσεις η παθολογία τους συ-
σχετίστηκε με την εργασία τους. 
Οι ασθενείς αξιολογήθηκαν με 
την χρήση της οπτικοαισθητικής 
κλίμακας VAS (Visual Analogue 
Scale) και των PPT, PFG. Η φυσι-
κοθεραπευτική προσέγγιση στην 
πρώτη περίπτωση απαρτίστηκε 

από 4 συνεδρίες, για περίοδο 2 
εβδομάδων, όπου εφαρμόστηκε 
η κινητοποίηση της έξω ολίσθη-
σης (MWM), μαζί με τη χρήση 
taping που αναπαρήγαγε την κα-
τεύθυνση της ολίσθησης και αυτό-
κινητοποίησεις (έπειτα από εκπαί-
δευση) ενώ για επιπλέον 2 εβδο-
μάδες η ασθενής ενθαρρύνθηκε 
να συνεχίσει το πρόγραμμα της 
στο σπίτι· στη δεύτερη περίπτω-
ση η αποκατάσταση διήρκεσε 14 
εβδομάδες. Στη δεύτερη περιπτω-
σιακή μελέτη εφαρμόστηκαν επί-
σης παγοθεραπεία, υπέρηχος και 
λύση σημείων πυροδότησης. Και 
στις δυο έρευνες τα αποτελέσματα 
ήταν καλά τόσο σε επίπεδο πόνου 
όσο και σε επίπεδο λειτουργικότη-
τας (PFG αυξήθηκε 13% στην πρώ-
τη μελέτη), εντούτοις τα αποτελέ-
σματα δεν μπορούν να αποδοθούν 
αποκλειστικά στις τεχνικές MWM 
καθώς χρησιμοποιήθηκαν παράλ-
ληλα επιπλέον θεραπευτικά μέσα. 
Παρότι οι περιπτωσιακές μελέτες 
αντανακλούν την κλινική πρα-
κτική, τα αποτελέσματα τους δεν 
μπορούν να γενικευθούν.

Στόχος της μελέτης των Αbbott 
et al 32 ήταν να αξιολογήσουν σε 
δείγμα ασθενών με χρόνια ΤΕΕΑ 
το ποσοστό που δύναται να αντα-
ποκριθεί θετικά στην εφαρμογή 
της τεχνικής MWM. Είκοσι-πέντε 
ασθενείς συμμετείχαν στην μελέτη 
με κριτήρια εισαγωγής πόνο στην 
περιοχή του έξω επικονδύλου κατά 
τη διάρκεια έκτασης του καρπού ή 
δραστηριοτήτων σύλληψης. Κριτή-
ρια αποκλεισμού ήταν ασθενείς με 
αμφοτερόπλευρη ΤΕΕΑ, χειρουρ-
γείο στον αγκώνα το τελευταίο 
έτος, κάταγμα κερκίδας ή ωλένης, 
νευρολογική ή ρευματοειδής πα-
θολογία. Τυχαιοποιημένα αξιολο-

Εικόνα 2 Κινητοποίηση με κίνηση (MWM) έξω ολίσθησης στην ωλένη από 
το θεραπευτή καθώς παράλληλα ο ασθενής πραγματοποιεί με τη χρήση του 
δυναμόμετρου μια ανώδυνη λαβή (Pain-free grip strength), Τροποποιημένη από 
Vicenzino et al, (2001).
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γήθηκαν και τα δυο άνω άκρα. Ως 
κριτήριο της ανταπόκρισης των 
ασθενών χρησιμοποιήθηκε η εξά-
λειψη του πόνου κατά την διάρ-
κεια της ενεργητικής κίνησης που 
αναπαρήγαγε τα συμπτώματα του 
ασθενή. Εργαστηριακά, μέθοδοι 
μέτρησης ήταν το PFG και MFG. 
Ο φυσικοθεραπευτής εφάρμοσε 
την τεχνική MWM για 10 επανα-
λήψεις ενώ οι ασθενείς εκτελού-
σαν την συμπτωματική κίνηση. 
Το 92% των ασθενών παρουσίασε 
θετική ανταπόκριση στην τεχνική 
MWM, εντούτοις το κριτήριο μέ-
τρησης που χρησιμοποιήθηκε ενώ 
προσομοιάζει την κλινική πρακτι-
κή δεν μπορεί να θεωρηθεί έγκυρο 
και αξιόπιστο. Παρότι παρατηρή-
θηκε βελτίωση στο PFG και MFG, 
αυτά δεν έφτασαν σε στατιστική 
σημαντικότητα. Επιπλέον στην 
μελέτη αυτή το δείγμα ήταν μι-
κρό και δεν παρουσιάστηκαν τα 
δημογραφικά του στοιχεία, πράγ-
μα που θέτει υπό αμφισβήτηση την 
αντιπροσωπευτικότητα του. Περι-
ορισμός στη μελέτη αποτελεί το 
γεγονός ότι μετρήθηκαν μόνο τα 
άμεσα αποτελέσματα της τεχνι-
κής. Χρήσιμο λοιπόν θα ήταν να 
διερευνηθούν μακροπρόθεσμα τα 
αποτελέσματα της τεχνικής αλλά 
και να σχολιαστούν τυχόν παρά-
γοντες που βρέθηκαν να διαφο-
ροποιούν το ποσοστό αυτών των 
ασθενών που ανταποκρίθηκαν 
θετικά με εκείνους που η τεχνική 
MWM δεν φάνηκε να μειώνει τον 
πόνο τους. 

Στο ερώτημα αυτό έρχεται να 
απαντήσει η πρόσφατη μελέτη 
των Vicenzino et al33 Ως κλινικοί 
παράγοντες πρόγνωσης των ασθε-
νών ΤΕΕΑ που δύναται να παρου-
σιάσουν θετική ανταπόκριση στη 
τεχνική MWM και στην άσκηση 
εκτιμήθηκαν η ηλικία, η διάρκεια 
και σοβαρότητα των συμπτωμάτων 

(μέσω μέτρησης με VAS), η δύναμη 
του υγιούς μέλους σε σχέση με το 
πάσχον (μέσω μετρήσεων με PFG) 
και μια εξαβάθμια κλίμακα μέτρη-
σης του γενικού αποτελέσματος 
όπως το αντιλαμβάνεται ο ασθε-
νής (Global Perceived Effect). Έτσι 
βρέθηκε ότι άτομα ηλικίας μικρό-
τερης των 49 ετών με υψηλό σκορ 
στο PFG (>112Ν) στο υγιές μέλος 
και χαμηλό σκορ στο PFG για το 
πάσχον (<336Ν) εμφανίζονται πιο 
πιθανοί για να ανταποκριθούν 
καλά. Το πρόγραμμα ασκήσεων 
που χρησιμοποιήθηκε στην μελέτη 
δεν παρουσιάστηκε. Εντούτοις τα 
παραπάνω κριτήρια θα πρέπει να 
αξιολογηθούν για την εγκυρότητα 
τους σε μεγαλύτερο και ευρύτερο 
φάσμα των ασθενών αυτών για 
να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια 
στην κλινική πρακτική.

Περαιτέρω διερεύνηση της 
αποτελεσματικότητας της τεχνι-
κής στη μείωση του πόνου πραγ-
ματοποιήθηκε από τους Vicenzino 
et al21 σε μια ανώτερης μεθοδολο-
γικά ποιότητας μελέτη. Το δείγμα 
προσομοίαζε με το δείγμα (n=24) 
της μελέτης των Abott19 με μέσο 
όρο ηλικίας 46 έτη. Οι συμμετέ-
χοντες συγκεντρώθηκαν μέσα από 
ανακοινώσεις στον τύπο και από 
δίκτυο φυσικοθεραπευτικών κλι-
νικών. Οι ασθενείς συμπεριλαμβά-
νονταν στη μελέτη εάν εμφάνιζαν 
ΤΕΕΑ στο ένα άκρο διάρκειας πε-
ρισσότερης των 6 εβδομάδων. Τα 
κριτήρια αποκλεισμού ήταν ανά-
λογα με την προηγούμενη μελέτη 
με τη διαφορά ότι αποκλείστηκαν 
επιπλέον ασθενείς που βρίσκο-
νταν υπό φαρμακευτική αγωγή. 
Όργανα μέτρησης ήταν το PPT. 
Οι συμμετέχοντες πραγματοποί-
ησαν 3 συνεδρίες κατά τις οποίες  
υποβλήθηκαν σε 3 διαφορετικές 
συνθήκες με τυχαιοποιημένη σει-
ρά (θεραπεία με MWM, πλασμα-

τική θεραπεία (placebo), ελέγχου) 
με παρεμβολή 48 ωρών αλλά κατά 
την ίδια ώρα της ημέρας. Ανεξάρ-
τητες μεταβλητές πέρα από τις 
συνθήκες παρέμβασης, ήταν η 
πλευρά (πάσχουσα και υγιή), και 
ο χρόνος (πριν την εφαρμογή της 
θεραπείας, κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας, μετά την θεραπεία). 
Τα αποτελέσματα έδειξαν 10.26% 
αύξηση στην θεραπεία με MWM 
σε σχέση με 3.88% αύξηση για την 
placebo συνθήκη και 0.31% στην 
συνθήκη ελέγχου για το PPT, ενώ 
η βελτίωση στο PFG έφτασε το 
58%. Παρά τον μικρό μέγεθος του 
δείγματος, όλοι οι ασθενείς ολο-
κλήρωσαν τις μετρήσεις. Η χρήση 
των επαναλαμβανόμενων μετρή-
σεων, δηλαδή της συμμετοχής 
στις 3 συνθήκες παρέμβασης έχει 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήμα-
τα. Αφενός, μπορεί να υποτεθεί ότι 
εμφανίζεται θεραπευτικό αποτέλε-
σμα το οποίο μεταφέρεται από τη 
μια συνθήκη στην επόμενη. Αφε-
τέρου, εφόσον η μέτρηση πραγμα-
τοποιείται πριν και μετά από την 
παρέμβαση, το ποσοστό αλλαγής 
ανταποκρίνεται στην πραγματική 
αλλαγή λόγω της κάθε συνθήκης. 
Επίσης με αυτό το σχεδιασμό με-
λέτης μειώνεται η ετερογένεια 
του δείγματος. Στην προκειμένη 
περίπτωση η θεραπευτική παρέμ-
βαση MWM φαίνεται να προκαλεί 
σημαντικού βαθμού αναλγησία σε 
χρόνιους ασθενείς. Εντούτοις δεν 
διερευνήθηκαν μακροπρόθεσμα 
αποτελέσματα. Αξιοσημείωτο 
στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι 
τα θεραπευτικά αποτελέσματα 
εντοπίστηκαν αποκλειστικά στην 
πάσχουσα πλευρά, σε αντίθεση 
με τη μελέτη των Vicenzino et al34 
οι οποίοι εφαρμόζοντας τεχνικές 
κινητοποίησης στην ΑΜΣΣ  και 
εντόπισαν αλλαγές αμφοτερό-
πλευρα.

Μουτζούρη
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Οι Kochar & Dogra35 στην τυ-
χαιοποιημένη μελέτη τους χρη-
σιμοποίησαν ένα περισσότερο 
ρεαλιστικό πρωτόκολλο. Χρησι-
μοποιήθηκε μεγαλύτερο δείγμα 
ασθενών (n= 66) με μέσο όρο ηλι-
κίας (41 έτη) και μέση διάρκεια συ-
μπτωμάτων (4 μήνες) πολύ κοντά 
στην προαναφερθείσα μελέτη με 
τη διαφορά ότι χρησιμοποιήθηκαν 
και ασθενείς σε υποξεία φάση (2 
εβδομάδες). Οι ασθενείς χωρίστη-
καν σε 2 ομάδες, με την πρώτη να 
λαμβάνει θεραπεία με MWM με 
χρήση ζώνης, υπέρηχο και προο-
δευτικής δυσκολίας άσκηση και 
τη δεύτερη να λαμβάνει μόνο 
υπέρηχο και άσκηση. Την ομάδα 
ελέγχου αποτέλεσαν μια ομάδα 
ασθενών οι οποίοι παραπέμφθη-
καν για φυσικοθεραπεία αλλά 
τελικά δεν προσήλθαν. Κλίμακες 
μέτρησης ήταν το VAS και μια 
κλίμακα προσωπικής αντίληψης 
της καθημερινής βελτίωσης των 
ασθενών. Οι θεραπευτικές συνε-
δρίες διήρκεσαν 3 εβδομάδες και 
οι ασθενείς επαναξιολογήθηκαν 4 
μήνες αργότερα. Η πρώτη ομάδα 
παρουσίασε μια διαφορά της τά-
ξης του 5.9 εκ στην κλίμακα VAS 
(p<0.01) σε σύγκριση με τη δεύ-
τερη ομάδα που η διαφορά άγγι-
ξε μόλις το 1.7 εκ. Στην κλίμακα 
προσωπικής αντίληψης βελτίωσης 
και οι δυο ομάδες παρουσίασαν 
βελτίωση (p<0.05) αλλά στη δεύ-
τερη ομάδα επέδειξε στατιστική 
σημαντικότητα μόνο για την πε-
ρίοδο των 3 εβδομάδων και όχι 
μετά τους 4 μήνες. Επιπλέον στη 
δεύτερη ομάδα, μέχρι την περίο-
δο των 4 μηνών, εντοπίστηκαν 5 
ασθενείς με επανεμφάνιση των συ-
μπτωμάτων τους. Η μελέτη αυτή 
παρέχει τόσο υποκειμενικά όσο 
και αντικειμενικά βραχυπρόθεσμα 
και μεσοπρόθεσμα αποτελέσμα-
τα για την ομάδα που δέχθηκε το 

συνδυασμό κινητοποίησης MWM 
με υπέρηχο και κινησιοθεραπεία 
σε σχέση με τις άλλες δύο ομάδες. 
Η μελέτη αυτή διέθετε μεγαλύτε-
ρο αριθμητικά δείγμα πράγμα που 
ενισχύει την εξωτερική της εγκυ-
ρότητα, ήταν ανώτερης μεθοδο-
λογικής ποιότητας ενισχύοντας 
παράλληλα και την εσωτερική της 
εγκυρότητα. Επιπλέον για πρώτη 
φορά παρουσιάστηκαν ενδείξεις 
για βελτίωση των ασθενών όχι 
μόνο σε άμεσο χρόνο αλλά και 
μετά από διάστημα 4 μηνών με 
την εφαρμογή της προσέγγισης 
MWM. Εντούτοις, τα αποτελέ-
σματα δεν μπορούν να αποδο-
θούν αποκλειστικά στην εφαρμο-
γή MWM καθώς δεν μπορεί να 
αγνοηθεί ο συνδυασμός των θε-
ραπευτικών παρεμβάσεων. Βέβαια 
το πρωτόκολλο της θεραπευτικής 
προσέγγισης ήταν ρεαλιστικό και 
επομένως κλινικά υλοποιήσιμο για 
ασθενείς με ΤΕΕΑ. Περιορισμός 
στην μελέτη αυτή αποτελεί το 
γεγονός ότι στην ομάδα ελέγχου 
δεν πραγματοποιήθηκε κάποια 
παρέμβαση συνεπώς δεν υπήρχαν 
και προσδοκίες από πλευράς των 
ασθενών για βελτίωση σε σύγκρι-
ση με τις άλλες ομάδες.  

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ MWM

Στα πλαίσια της κατανόησης του 
μηχανισμού δράσης των ειδικών 
τεχνικών κινητοποίησης και συ-
γκεκριμένα της τεχνικής αυτής 
ως προς τη μείωση του πόνου και 
τη βελτίωση της λειτουργικότη-
τας πέρα από την υπόθεση του 
«εμβιομηχανικού λάθους» υπάρ-
χουν μελέτες που διερευνούν την 
φυσιολογική επίδραση της τεχνι-
κής. Σύμφωνα με τον Mulligan28, 
έπειτα από οποιοδήποτε μικρό-
τραυματισμό σε άρθρωση ή μα-

λακά μόρια, εκδηλώνεται περιορι-
σμός στη κίνηση και πόνος. Κατά 
αυτόν τον τρόπο με την εφαρμογή 
σταθερής πίεσης κινητοποίηση 
MWΜ σύμφωνα με το ανατομικό 
επίπεδο της άρθρωσης, αποκαθί-
σταται ανώδυνα η κίνηση και η 
«μνήμη της άρθρωσης»36. Επιπλέ-
ον, με την κινητοποίηση ερεθίζο-
νται τοπικοί νευρικοί υποδοχείς37. 
Από νευροφυσιολογικής άποψης, 
οι Paungmali et al38 πραγματο-
ποίησαν μια διπλή τυφλή τυχαι-
οποιημένη μελέτη σε 18 ασθενείς 
με ΤΕΕΑ. Χορηγήθηκε ενέσιμη 
ουσία ναλοξόνης (ουσία η οποία 
συνάπτεται με οπιοειδείς υποδο-
χείς) και μια ουσία placebo πριν 
την θεραπευτική παρέμβαση. Το 
αποτέλεσμα αναλγησίας ήταν εμ-
φανές μέσω PFG (29%, SEM 5.6%), 
PPT (18%, SEM 4.3%), στο εύρος 
τροχιάς κατά την αξιολόγηση του 
νευροδυναμικού τεστ του κερκιδι-
κού νεύρου (16%, SEM:0.4%), αλλά 
όχι σε θερμικό κατώφλι του πόνου 
(0.2%, SEM 0.7%). Σημειώνεται σε 
αυτό το σημείο ότι το θερμικό κα-
τώφλι του πόνου έχει σχετιστεί με 
ερεθισμό της πρόσθιου τμήματος 
της περιυδραγώγιμης φαιάς ου-
σίας (v-PAG) του εγκεφάλου, το 
οποίο φαίνεται να ενεργοποιεί το 
σύστημα οπιοειδούς αναλγησίας 
σε αντίθεση με το μηχανικό κατώ-
φλι του πόνου το οποίο έχει σχετι-
στεί με τον ερεθισμό του οπίσθιου 
τμήματος της περιυδραγώγιμης 
φαιάς ουσίας (d-PAG) και την 
ενεργοποίηση του μη-οπιοειδούς 
συστήματος αναλγησίας39,40. Επι-
πλέον, μη στατιστικά σημαντικά 
αποτελέσματα βρέθηκαν μεταξύ 
των συνθηκών, δείχνοντας ότι η 
ναλοξόνη απέτυχε να αναστρέ-
ψει το αναλγητικό αποτέλεσμα, 
ενισχύοντας την υπόθεση της 
μη-οποιοειδούς αναλγησίας στο 
μηχανισμό δράσης των MWM, έν-
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δειξη που συνάδει με την ερευνη-
τική βιβλιογραφία για το μοντέλο 
δράσης των τεχνικών παθητικής 
κινητοποίησης σε υπερνωτιαίο 
επίπεδο41,42,43. Επιπρόσθετα, σε 
μετέπειτα μελέτη επαναλαμβανό-
μενων μετρήσεων των Paungmali 
et al 38 διερευνήθηκε κατά πόσο το 
αναλγητικό αυτό αποτέλεσμα πα-
ρουσίαζε φθίνουσα πορεία έπειτα 
από 6 εφαρμογές σε χρονικό διά-
στημα 2 ημερών. Βρέθηκε ότι το 
αναλγητικό αποτέλεσμα  παρέμει-
νε μέγιστο δυνατό, στοιχείο που 
γνωμοδοτεί και πάλι  στην ενερ-
γοποίηση του συστήματος μη οπι-
οειδούς αναλγησίας. Παράλληλα, 
οι Paungmali et al29 διερεύνησαν 
πέρα από τις αλλαγές στα επίπε-
δα του πόνου, την επίδραση της 
τεχνικής στο Συμπαθητικό Νευρι-
κό Σύστημα (ΣΝΣ) σε δείγμα 24 
ασθενών. Και σε αυτή τη μελέτη 
στατιστικά σημαντικά αποτελέ-
σματα βρέθηκαν σε PFG και PPT 
(και πάλι όχι στο θερμικό κατώφλι 
του πόνου). Η επίδραση στο ΣΝΣ 
παρατηρήθηκε μέσω αύξησης 
στις μετρήσεις της καρδιακής συ-
χνότητας, της αγωγιμότητας του 
δέρματος (γνωστή και ως ιδρωτο-
ποιός δραστηριότητα) και μείωσης 
της θερμοκρασία του δέρματος. 
Συνεπώς υπάρχουν ενδείξεις για 
συγκεκριμένο νευροφυσιολογικό 
μηχανισμό δράσης της τεχνικής 
κινητοποίησης MWM ο οποίος 
φαίνεται να σχετίζεται με ενεργο-
ποίηση του μη-οπιοειδούς συστή-
ματος αναλγησίας και παράλληλη 
δραστηριοποίηση του ΣΝΣ44 .

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Από τα αποτελέσματα της ανα-
σκόπησης της αρθρογραφίας 
(Πίνακας 1) προκύπτει ότι υπάρ-
χουν ενδείξεις για να υποστη-
ρίξουν άμεσα βραχυπρόθεσμα 

αναλγητικά αποτελέσματα και 
βελτίωση της λειτουργικότητας 
από την εφαρμογή των τεχνικών 
κινητοποίησης κατά Mulligan για 
ασθενείς με χρόνια ΤΕΕΑ. Συγκε-
κριμένα με την παρέμβαση MWM 
εμφανίστηκαν σημαντικές αυξή-
σεις στα επίπεδα του PGF, MFG 
και PPT. Εντούτοις μόνο η μελέ-
τη των Kochar & Dogra35 έδειξε 
αποτελέσματα τα οποία διήρκε-
σαν έως και 4 μήνες. Επιπρόσθε-
τα, εφαρμογή της θεραπευτικής 
παρέμβασης επέδειξε στατιστικά 
σημαντικές διαφορές σε σχέση με 
τις ομάδες placebo και ελέγχου. 
Η θεραπευτική προσέγγιση του 
Mulligan σε συνδυασμό με άλλες 
θεραπευτικές προσεγγίσεις όπως 
ο υπέρηχος, το taping, οι ασκή-
σεις, λύση σημείων πυροδότησης 
και η παγοθεραπεία φαίνεται να 
παράγουν θετικά αποτελέσματα. 
Παρόλα αυτά η θεραπευτική κι-
νητοποίηση έξω ολίσθησης κατά 
Mulligan σε συνδυασμό με εφαρ-
μογή υπερήχου και άσκησης φαί-
νεται να υπερτερεί σε σχέση με 
μεμονωμένη εφαρμογή άσκησης 
ή υπερήχου μάλιστα τα αποτε-
λέσματα εμφανίζονται νωρίτερα 
στην πορεία των συνεδριών και 
φαίνεται να διαρκούν για περισ-
σότερο χρόνο32. Συνεπώς συνίστα-
ται η κινητοποίηση κατά Mulligan 
να χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων 
φυσικοθεραπευτικών παρεμβάσε-
ων σαν αποτελεσματική προσέγ-
γιση στην διαχείριση ασθενών με 
ΤΕΕΑ, όπως εξάλλου συνιστά και 
ο ίδιος ο  Mulligan25.  Περαιτέρω 
έρευνα χρειάζεται προκειμένου να 
διαπιστωθούν τα μακροπρόθεσμα 
αποτελέσματα της μεθόδου.

Σε ποσοστό 92% ασθενείς με 
ΤΕΕΑ φαίνεται να ανταποκρίνο-
νται θετικά στην εφαρμογή της 
κινητοποίησης29. Οι μελέτες που 
ανασκοπήθηκαν παρουσιάζουν 

κάποιους περιορισμούς σχετικά 
με την ερμηνεία τους κλινικά. Το 
μέγεθος του δείγματος παρότι 
έδωσε στατιστικά σημαντικά απο-
τελέσματα, ήταν δείγμα ευκολίας 
και επομένως η αντιπροσωπευτι-
κότητα του ως προς τον πληθυ-
σμό ασθενών με ΤΕΕΑ μπορεί να 
αμφισβητηθεί. Συνεπώς γενίκευση 
των αποτελεσμάτων ως προς τους 
ασθενείς με ΤΕΕΑ πρέπει να γίνει 
με προσοχή. Θα πρέπει να επιση-
μανθεί ότι ένας από τους περιο-
ρισμούς των μέχρι τώρα ερευνών 
αποτελεί η έλλειψη ξεχωριστών 
ομάδων θεραπείας και placebo/
ελέγχου, καθώς αυτού του τύπου 
μελέτες (cross-over designs) έχουν 
σημαντικά μειονεκτήματα. Αντί-
στοιχα, μελλοντική έρευνα συνί-
σταται προς την κατεύθυνση κα-
τηγοριοποίησης των ασθενών που 
πιθανόν να επωφεληθούν από τη 
θεραπευτική προσέγγιση  ανάλο-
γα με την έναρξη, τη συχνότητα 
και τον τύπο των συμπτωμάτων. 
Στην πλειοψηφία των ασθενών που 
μελετήθηκαν, άνηκαν ασθενείς με 
χρόνια ΤΕΕΑ στους οποίους φά-
νηκαν καλά αποτελέσματα. 

Επιπρόσθετα, στη μελέτη των 
Abbott et al32 χρησιμοποιήθηκε 
ένα κριτήριο σύγκρισης (com-
parable sign) για την αξιολόγη-
ση του ασθενή το οποίο κρίθηκε 
ιδιαίτερα χρήσιμο, ούτως ώστε 
να αναγνωρισθεί η συμπτωματι-
κή κίνηση του ασθενή αλλά και 
στην ενημέρωση της διαφορικής 
αξιολόγηση μεταξύ ανατομικών 
δομών που δυσλειτουργούν. Ανα-
γνωρίζοντας για παράδειγμα ότι 
η έκταση του μέσου δακτύλου, 
η λαβή σύλληψης αντικειμένων, 
η πραγματοποίηση της έκτασης 
του καρπού υπό αντίσταση έχουν 
επηρεαστεί περισσότερο, η κατεύ-
θυνση της κινητοποίησης μπορεί 
να διαφοροποιηθεί, σε συνδυασμό 

Μουτζούρη
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με την ενεργητική κίνηση από τον 
ασθενή. Ακόμη, η προγνωστική 
εγκυρότητα των PFG και PPT θα 
πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω 
προκειμένου να διευκολυνθεί η 
κλινική πρακτική. 

Η παρούσα ανασκόπηση είχε 
ως στόχο να παρουσιάσει κριτικά 
τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα 
σχετικά με την αποτελεσματικότη-
τα της τεχνικής κινητοποίησης έξω 
ολίσθησης της ωλένης κατά Mul-
ligan MWM. H επιλογή της συ-
γκεκριμένης φυσικοθεραπευτικής 
προσέγγισης πραγματοποιήθηκε 
λόγω των ενδείξεων που υπάρχουν 
για ενθαρρυντικά αποτελέσματα 
σε ασθενείς με ΤΕΕΑ, παθολογία 
που εμφανίζει ακόμα και σήμε-
ρα πολύπλοκους αιτιολογικούς 
και παθοφυσιολογικούς μηχανι-

σμούς. Παράλληλα, στην μελέτη 
της συγκεκριμένης τεχνικής έχει 
βασιστεί σημαντικό ερευνητικό 
ενδιαφέρον προκειμένου να κα-
τανοηθεί ο μηχανισμός δράσης 
των ειδικών τεχνικών κινητοποί-
ησης. Η παρούσα ανασκόπηση 
της αρθρογραφίας δεν αποτελεί 
συστηματική ανασκόπηση της 
σχετικής αρθρογραφίας και δεν 
παρουσιάζει συγκριτικά αποτελέ-
σματα με άλλες φυσικοθεραπευ-
τικές προσεγγίσεις, πράγμα που 
θα είχε ενδιαφέρον να μελετηθεί 
μελλοντικά.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑTA

Η κινητοποίηση κατά Mulligan 
φαίνεται να είναι αποδοτική στη 
διαχείριση ασθενών με χρόνια 

ΤΕΕΑ με κυρίως βραχυπρόθεσμα 
αποτελέσματα. Επιπλέον υπάρ-
χουν  ενδείξεις που ενθαρρύ-
νουν την εφαρμογή της τεχνικής 
MWM μεταξύ άλλων θεραπευτι-
κών προσεγγίσεων για τη μείωση 
του πόνου και τη βελτίωση της 
λειτουργικότητας. Ο μηχανισμός 
δράσης βασίζεται σε ένα μοντέλο 
πολυ-συστηματικής ανταπόκρι-
σης καθώς πέρα από τη διόρθω-
ση του εμβιομηχανικού λάθους 
της άρθρωσης σε τοπικό επίπεδο, 
το μηχανικό ερέθισμα της κινη-
τοποίησης αποτελεί προσαγωγό 
ερέθισμα προς νωτιαίες και υπερ-
νωτιαίες οδούς το οποίο πιθανόν 
να προκαλεί μη-οπιοειδή αναλγη-
σία με συνοδό ενεργοποίηση του 
ΣΝΣ. 
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