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Πως δρα η κινητοποίηση δια οργάνου 
 

Η κινητοποίηση δια οργάνου δρα μηχανικά δια μέσω του επαναλαμβανόμενο επικρουστικού 

ερεθισμού επανατοποθετώντας, με βάση τις διορθωτικές γραμμές, τα δυσλειτουργικά αρθρικά 

τμήματα. Αυτή είναι επίσης ικανή να ενεργοποιήσει τους πρωτογενείς προσαγωγούς νευρώνες. 

Αυτή η κατηγορία αισθητικών νευρώνων  μεταδίδει πληροφορίες σωματο-αισθητικές και 

σωματο-σπλαχνικές  που φτάνουν στο Κ.Ν.Σ.  το οποίο με τη σειρά του δια μέσω των κατιόντων 

οδών επηρεάζει την τάση των παρασπονδύλιων μυών. 

 
Υπάρχουν τρεις γραμμές σκέψεις προκειμένου να εξηγήσουμε τη φυσιολογία της θεραπείας της 

κινητοποίησης: 

• Η νευρομηχανική αρχή περιλαμβάνει το γεγονός ότι η υψηλή ταχύτητα και το βραχύ πλάτος 

του μηχανικού ερεθίσματος μπορεί να επηρεάσει τη δραστηριότητα του νευρικού 

συστήματος, πιο ειδικά το σήμα των αισθητικών και των κεντρικών νευρώνων . 

Η εμβιομηχανική αρχή υποθέτει ότι η διόρθωση μπορεί να παράξει σημαντικές 

εμβιομηχανικές αλλοιώσεις στους παραακάνθιους ιστούς δια μέσω ανακατανομής της 

τάσης, την αλλοίωση των εμβιομηχανικών/νευρονικών σχέσεων ή ευνοώντας αλλαγές της 

ιδιότητας ιξωδοελαστικότητας ορισμένων ιστών. 

• Η μηχανο/χημική αρχή αφορά τα αποτελέσματα που μπορεί να έχουν μηχανικά ερεθίσματα σε 

κυτταρικό επίπεδο, που με τη σειρά τους μπορούν να προκαλέσουν πιο ευρείες χημικές και 

φυσικές τροποποιήσεις. 

 
Η Νευρομηχανική αρχή είναι αυτή που είχε μεγαλύτερη επιτυχία και επί του παρόντος είναι 

αυτή που ακολουθείται περισσότερο. Αυτή θεωρεί ότι εμβιομηχανικές μεταβολές που 

προκαλούνται από την σπονδυλική κινητοποίηση έχουν φυσιολογικές συνέπειες στο επίπεδο της 

ροής των πληροφοριών που φτάνουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα. 

 

Οι προσαγωγές ίνες που προέρχονται από τις νευρομυϊκές ατράκτους και από τα τενόντια όργανα 

του Golgi ερεθίζονται από τη μηχανική σπονδυλική κινητοποίηση. Πολύ πιθανά εμπλέκονται, 

επίσης, οι αισθητηριακές ίνες πιο μικρής διαμέτρου αν και αυτό δεν έχει ακόμα αποδειχθεί 

άμεσα. 

Μηχανικές και βιοχημικές μεταβολές στο επίπεδο του μεσοσπονδύλιου τρήματος που 

προκαλούνται από μία κήλη ή κακή θέση μεσοσπονδυλίου  δίσκου, μπορούν να επηρεάσουν τις 

οπίσθιες ρίζες και τα γάγγλια αυτών.  

 

Η σπονδυλική κινητοποίηση δρα, στην πραγματικότητα, σε ένα υποκινητικό τμήμα που 

χαρακτηρίζεται από μία νωτιαία υπερδιευκόλυνση και από μία υπερδραστηριότητα των γάμα 

νευρώνων . 

Ο επικρουστικός ερεθισμός επηρεάζει το σήμα των πρωτογενών αισθητικών νευρώνων που 

στέλνουν πληροφορίες στο κεντρικό νευρικό σύστημα διευκολύνοντας τη διορθωτική πράξη. 

Το αρχικό κίνητρο για τη μελέτη αυτών των οργάνων ήταν πάντα η πάντα πιο εκλεπτυσμένη 
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έρευνα οργάνων που να μπορούν να πραγματοποιήσουν με ακριβή τρόπο την κινητοποιητική 

ώθηση με ακριβή τρόπο, που μειώνει το στρες στις αρθρώσεις του θεραπευτή και να 

μπορούν να δώσουν ένα ακριβή έλεγχο της δύναμης, της ταχύτητας και της κατεύθυνσης της 

διορθωτικής πράξης. Σημείο εκκίνησης της διάγνωσης είναι το τεστ του φαινομενικά πιο 

κοντής γάμπας έτσι όπως το επινόησε αρχικά ο Darefield τη δεκαετία του 60. Η εγκυρότητα 

αυτού του τεστ ήταν για καιρό αμφιλεγόμενη, αλλά τα τελευταία χρόνια βρήκε όλο και 

περισσότερες αναγνωρίσεις όπως καταγράφεται επίσης στην αναδρομική εργασία της 

βιβλιογραφίας των Triano, Budgell που καταλήγει ότι υπάρχουν αποδείξεις υψηλής ποιότητας 

που αποδεικνύουν πως το τεστ της εμφανώς πιο κοντής γάμπας είναι μία αξιόπιστη μέθοδος 

προκειμένου να προσδιορίσουμε τη  έδρα των δυσλειτουργιών της εφαρμογής των 

σπονδυλικών κινητοποιήσεων. 

 

Το τεστ της σπονδυλικής απομόνωσης γεννήθηκε από τις προσεκτικές παρατηρήσεις του dr Fuhr 

που έπειτα από επαναλαμβανόμενες κινήσεις είχε δημιουργήσει ένα άλγος στο επίπεδο της 12ης 

θωρακικής πλευράς που αυξάνει ανυψώνοντας το μπράτσο πάνω από το κεφάλι. Ο συνάδελφος 

Dr Warren εξετάζοντας το στο κρεβάτι επαλήθευε τακτικά ότι όταν ο Fuhr , σε αυτή τη 

κατάσταση, ανύψωνε το μπράτσο πάνω από το κεφάλι αύξανε τη δυσμετρία των κάτω άκρων. 

Γεννιόταν έτσι το τεστ για τη 12η θωρακική πλευρά και από αυτό τα υπόλοιπα τεστ. 

 

Το φαινόμενο της εμφανώς πιο κοντής γάμπας 
 

Αυτό το φαινόμενο συνδέεται στενά με την αντίδραση και στη συνέχεια με την αλλαγή του 

σχετικού μήκους των άκρων. Το Νευρικό σύστημα ΝΑ ελέγχει και συντονίζει όλα τα σωματικά 

συστήματα δια μέσω ενός συστήματος παρακολούθησης, υπολογισμού και πρόβλεψης της 

λειτουργίας όλων των φυσιολογικών συστημάτων έτσι ώστε να διατηρήσει τη σωματική 

ομοιόσταση. Το σύστημα σπονδυλικής σταθεροποίησης είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο τόσο από 

ανατομικής πλευράς όσο και νευρολογικής, συμπεριλαμβάνει βραχέα αντανακλαστικά, μακρά 

αντανακλαστικά, μηχανισμούς feed-forward και feed-back καθώς και απαντήσεις που δίνονται 

από προηγούμενες βιωμένες εμπειρίες από τον ασθενή σε συνδυασμό με μία φλοιώδη και 

υποφλοιώδη εκτίμηση και από μία επακόλουθη φλοιώδη τροποποίηση. Το σύνολο αυτών των 

φαινομένων συμβάλει στο φαινόμενο της αλλαγής του σχετικού μήκους των ποδιών. Η 

αντίδραση του σχετικού μήκους των κάτω άκρων μετά την εκτέλεση ενός τεστ Σπονδυλικής 

απομόνωσης, ενός Stress Test, ενός Pressure test δεν μπορεί να προέλθει από ένα μόνο 

ανατομικό ή νευρολογικό κύκλωμα. Η κινητική αλυσίδα που βρίσκεται κάτω από αυτή τη 

δραστηριότητα είναι η ενσωμάτωση όλων των διεργασιών, που σε τελική ανάλυση βρίσκονται 

υπό τον έλεγχο του κεντρικού νευρικού συστήματος. 

Το κεντρικό νευρικό σύστημα εκτιμά και επανεκτιμά σταθερά, ως κέντρο ελέγχου, το σύνολο των 

λειτουργιών του σώματος συμπεριλαμβανομένου των στοιχείων αίματος, χημείας και της ίδιας 

της μυϊκής τάσης. Αυτές οι αλλαγές μπορούν να γίνουν αντιληπτές από την αντίδραση του 

σχετικού μήκους των κάτω άκρων. Η απάντηση του σχετικού μήκους των άκρων είναι ένα 

ευαίσθητο διαγνωστικό φαινόμενο, αναπαραγώγιμο και είναι ένα όργανο που ο κλινικός μπορεί 

να χρησιμοποιήσει προκειμένου να εκτιμήσει τη λειτουργία αναλυτικά τόσο του αξονικού 

σκελετού όσο και των άκρων. 
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Η διάγνωση δια μέσω του σχετικού μήκους των κάτω άκρων επιτρέπει μία διάγνωση του “εδώ 

και τώρα” ανεξάρτητα από μία προηγούμενη διάγνωση. Η πολυπλοκότητα του φαινομένου των 

ανατομικών και νευρολογικών συστημάτων που βρίσκονται στη βάση αυτής της απάντησης 

είναι προς το παρόν δύσκολο και πλήρως εξηγήσιμο από μία μεμονωμένη θεωρία, για μία 

μεγαλύτερη συζήτηση των ανατομικών και φυσιολογικών  βάσεων  που διατηρούν αυτό το 

φαινόμενο μπορείτε να συμβουλευτείτε το προηγούμενό μας βιβλίο: Διάγνωση και Διόρθωση 

των Σπονδυλικών Δυσλειτουργιών με την PNM. 

Οι σπονδυλικές διορθώσεις 
 

Η κλινική ανάλυση προκειμένου να βρούμε το εμπλεκόμενο σπονδυλικό επίπεδο 

προβλέπει την ακόλουθη διαδικασία. 

 
Ασθενής σε πρηνή θέση; γάμπες σε έκταση και χέρια τοποθετημένα κατά μήκος των γοφών 

παρατηρούμε πια γάμπα είναι κοντή αν είναι η δεξιά ή η αριστερή αυτή η θέση ονομάζεται 

θέση παρατήρησης ΘΠ . 

 
ΘΠ αριστερή γάμπα κοντή 
 
Ασθενής σε πρηνή θέση ο ΘΕ (θεραπευτής/ιατρός) κάμπτει τα γόνατα του ασθενούς και 

περνάει από τη στάνταρ θέση ΘΕ στη θέση με γόνατα σε κάμψη στις ογδόντα μοίρες 

ΓΣΚ80°. 
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ΓΣΚ80° 

 
Στη στάση με τα γόνατα σε κάμψη παρατηρώντας τις πτέρνες μπορούμε να παρατηρήσουμε αν 

η κοντή γάμπα παραμένει κοντή, επιμηκύνεται ή εξισορροπείται. 

 
Βασικός κανόνας 

ΓΣΚ 80° κοντή γάμπα παραμένει κοντή: δυσλειτουργία ετερόπλευρα του 

κοντού άκρου 

ΓΣΚ 80° κοντέ γάμπα επιμηκύνεται ή εξισορροπείται : δυσλειτουργία ομόπλευρα του 

κοντού άκρου 

 
Θυμόμαστε ότι του Μυϊκό Τεστ ή το Pressure Test χρησιμοποιούνται εάν το τεστ της κοντής 

γάμπας δεν είναι ξεκάθαρο. Στα αμφίβολα περιστατικά δύο στα τρία τεστ πρέπει να συμπίπτουν. 

Για κάθε διευκρίνιση ως προς το Pressure Test, Στρες Τεστ και το Μυϊκό Τέστ συμβουλευθείτε 

“Διάγνωση και διόρθωση των σπονδυλικών δυσλειτουργιών με τον Νευρομυϊκό 

Επικρουστήρα”. 

 
 

 
 

Πριν να εκτελέσουμε την σπονδυλική διόρθωση αν από τη ΘΠ στην ΓΣΚ80° αν η γάμπα παραμένει 

ξεκάθαρα κοντή πρέπει να σκεφτούμε ότι θα μπορούσε να είναι παρούσα μία γάμπα ανατομική 

πιο κοντή κατά συνέπεια προηγείται του 

Τεστ εκτίμησης της ανατομικά κοντής γάμπας : ασθενής όρθιος κάμψη του κορμού και γάμπες 
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σε έκταση ελέγχουμε με φευγαλέα ματιά εάν είναι παρούσα μία ασυμμετρία στο ύψος του 

ιερού και των ΟΑΛΑ; 

 
Εκτίμηση μίας γάμπας ανατομικά πιο κοντής . Για εμβάθυνση βλέπε το βιβλίο: “Διάγνωση και 

διόρθωση των σπονδυλικών δυσλειτουργιών με τον Νευρομυϊκό Επικρουστήρα”. 

Σε περίπτωση που δεν είναι παρούσα η ασυμμετρία των κάτω άκρων συνεχίζουμε με το τεστ 

σπονδυλικής απομόνωσης, σε περίπτωση θετικότητας στο τεστ πρέπει να λάβουμε υπόψη 

μας κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της διαδικασίας ότι το άκρο είναι πραγματικά πιο κοντό. 

Εκτιμούμε εάν πρέπει να διορθωθεί μία πραγματική δυσμετρία με μία ανύψωση ή αν η διαφορά 

είναι ακόμα κλινικά ανεκτή από τον ασθενή. (τεστ της περιστροφής του κεφαλιού, τεστ του 

μείζονα ραχιαίου). Μία άλλη πιθανότητα, κατά την κρίση της διαγνωστικής εκτίμησης του 

θεραπευτή, είναι, αν είναι απαραίτητο, να προχωρήσουμε στις σπονδυλικές διορθώσεις και να 

ακολουθήσουμε μία περίοδο στενής παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της οποίας πρέπει να 

αποφασιστεί αν θα συστήσουμε μία ενδεχόμενη ανύψωση. Να θυμόμαστε ότι οι ανυψώσεις 

πρέπει να εκτιμηθούν από ένα πελματογράφο προκειμένου να εφαρμοστούν στο σωστό τους 

ύψος. 

Οσφυϊκή σπονδυλική διόρθωση 
 

Ο5 βάζουμε τη ράχη του αριστερού χεριού (χέρι κοντής πλευράς) στην οσφυϊκή περιοχή. 

ΘΠ αριστερή κοντή γάμπα. 

ΓΣΚ80° κοντή γάμπα αριστερά επιμηκύνεται μας δείχνει μία δυσλειτουργία του Ο5 στην πλευρά 

της κοντής γάμπας. 

ΓΣΚ γάμπα κοντή αριστερά παραμένει κοντή μας δείχνει μία δυσλειτουργία του Ο5 στην 

αντίθετη, από την κοντή γάμπα, πλευρά. Σημείο επαφής κάτω από τη ζυγοαποφυσιακή 
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άρθρωση, γραμμή διόρθωση προς τα μπροστά και άνω δια μέσω του αρθρικού επιπέδου. 
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• ΤΕΣΤ ΠΙΕΣΗΣ • ΣΤΡΕΣ ΤΕΣΤ 

• Γάμπα εμφανώς πιο κοντή. 

• Ψάχνουμε τη γραμμή διόρθωσης που 

εξισώνει τις γάμπες αυτή θα είναι η 

διορθωτική γραμμή. 

• Το τεστ πίεσης προτιμάται για τη 

διόρθωση των αποκλίσεων της 

σπονδυλικής στήλης.   

 

• Οι γάμπες είναι ίσες. 

• Ψάχνουμε την ώθηση που 

απορυθμίζει τις γάμπες∙ η γραμμή 

διόρθωσης θα είναι η αντίθετη  

• Το στρες τεστ προτιμάται για τη 

διόρθωση των περιφερικών 

αποκλίσεων . 

 


