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Διερεύνηση των διακριτών κλινικών χαρακτηριστικών αξιολόγησης 

ατόμων με ισχιαλγία  με στόχο την ανάπτυξη ενός αλγόριθμου 

ταξινόμησης τους στο ελληνικό σύστημα υγείας. 
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Ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών με οσφυαλγία, παραπονείται και για ισχιαλγία (Hill et 

al., 2011, Kongsted et al., 2013). Η αιτιοπαθογένεια της ισχιαλγίας ποικίλλει και μπορεί να 

οφείλεται σε σοβαρή σπονδυλική παθολογία, οσφυϊκή ριζοπάθεια, σωματικά αναφερόμενο 

πόνο καθώς και άλλες μη σπονδυλικές παθήσεις (Stynes et al., 2018). Η διάγνωση της 

αιτιολογίας, συχνά συμπεριλαμβάνει τη χρήση δαπανηρών απεικονιστικών μεθόδων 

(μαγνητική τομογραφία) η οποία και πάλι μπορεί να είναι απατηλή (Stynes et al., 2018). Η 

οσφυϊκή ριζοπάθεια που κατά κύριο λόγο προκαλεί ισχιαλγία είναι μια περιφερική 

νευροπάθεια που αντιμετωπίζεται κατά βάση συντηρητικά, αφού μόνο το 2% των ασθενών 

αυτών θα χρειαστεί να καταφύγουν σε χειρουργείο (Van der Windt et al. 2011). Πολλές 

θεραπευτικές τεχνικές έχουν διερευνηθεί για την αντιμετώπιση των ασθενών που 

υποφέρουν από ισχιαλγία, αλλά καμία δεν έχει αποδειχτεί στατιστικά ή κλινικά σημαντική 

(Murphy et al. 2009, Hahne et al. 2010). Έτσι γίνεται εύκολα αντιληπτό πως το ερευνητικό 

ενδιαφέρον στρέφεται πλέον όλο και περισσότερο στη διερεύνηση πιο αποτελεσματικών 

εργαλείων αξιολόγησης για την κατηγοριοποίηση αυτών των ασθενών που στόχο έχει στην 

επιλογή της καταλληλότερης τεχνικής αντιμετώπισης τους. Παρόλο που υπάρχει 

παγκόσμιο ερευνητικό ενδιαφέρον για τους πιθανούς αλγόριθμους ταξινόμησης των 

ασθενών αυτών, υπάρχει επιτακτική ανάγκη δημιουργίας ενός, για τα Ελληνικά δεδομένα, 

αλγόριθμου κλινικής και ερευνητικής εφαρμογής. Στη διεθνή φυσικοθεραπευτική κοινότητα, 

έχουν προταθεί ορισμένα μέσα αξιολόγησης για την ισχιαλγία με άλλοτε πτωχά, 

αμφιλεγόμενα ή/και αντικρουόμενα αποτελέσματα. Στην Ελλάδα αντιθέτως δεν έχει γίνει 

ποτέ παρόμοια μελέτη εξόρυξης γνώσης αξιολόγησης και κατηγοριοποίησης των ασθενών 

που πάσχουν από ισχιαλγία. Η σημαντικότητα κάθε κλινικής έρευνας είναι να προσφέρει 

επιστημονική τεκμηρίωση για παρεμβάσεις που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή 

κλινική πράξη ώστε να αναβαθμίζεται η ποιότητα παροχής φυσικοθεραπευτικών 

υπηρεσιών, με στόχο πάντοτε την ανακούφιση των συμπτωμάτων που ταλαιπωρούν τους 

ασθενείς. 
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