Σφηνοϊνιακή άρθρωση
Σφηνοϊνιακή άρθρωση: Σύμφυση vs
Συνχόνδρωση
Σύμφωνα με τον Dr. Sutherland, το Σφηνοειδές και το Ινιακό
οστό παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη κινητικότητα των οστών του
κρανίου. Ενώνονται με την Σφηνοϊνιακή άρθρωση.
Το Σφηνοειδές οστό
είναι το κλειδί της
κίνησης και το Ινιακό
το ακολουθεί, κάτι που
συμβαίνει και με τα
υπόλοιπα
οστά
του
κρανίου. Το ίδιο ισχύει
και για το Ιερό οστό,
το οποίο επηρεάζεται
από τη
Ινιακού

κίνηση
μέσω

σπονδυλικού
(dura tube).

του
του

σωλήνα

Στην ένωση του Σφηνοειδούς οστού με το Ινιακό σχηματίζεται μια
γωνία. Η αύξηση της γωνίας χαρακτηρίζεται από τον Dr.
Sutherland ως φάση κάμψης,ενώ η μείωση της γωνίας ως φάση
έκτασης,ενώ όλα τα οστά του κρανίου κινούνται σύμφωνα με αυτή
την αύξηση ή ελάττωση της γωνίας.
Πεποίθηση του Dr. Sutherland ήταν ότι τα προβλήματα στο
κρανιακό σύστημα οφείλονται στη δυσλειτουργία της Σφηνοϊνιακής
άρθρωσης. Το λάθος του ήταν που πίστευε ότι η άρθρωση αυτή
είναι σύμφυση, άρα η αιτία της δυσλειτουργίας προκαλείται από
τα οστά. Αργότερα ο Dr. Upledger έδειξε ότι πρόκειται για

συνχόνδρωση, που συνεπάγεται ότι η δυσλειτουργία προκαλείται
από ανώμαλη τάση στα μαλακά μόρια ή στην σκληρά μήνιγγα, η
οποία μεταφέρεται στα οστά μέσω των αρθρώσεων.
Αξίζει να αναφερθεί ότι παράγοντας δυσλειτουργίας της
σφηνοϊνιακής άρθρωσης αποτελεί και ο περιορισμός στη κίνηση
των κρανιακών ραφών.
Με την παραδοχή ότι η άρθρωση μεταξύ του Σφηνοειδούς οστού και
του Ινιακού είναι σύμφυση, πιθανή αλλαγή θέσης των οστών θα τα
διατηρούσε στη νέα θέση, ενώ σύμφωνα με τον Dr. Upledger, η
άρθρωση αυτή είναι συνχόνδρωση, ακριβώς γιατί υπάρχει στις
αρθρικές επιφάνειες ένα στρώμα ελαστικού χόνδρου, το οποίο
προκαλεί τάση επιστροφής στην αρχική θέση. Αυτή η διόρθωση
εμποδίζεται από την δυσλειτουργία των μαλακών μορίων ή της
Σκληράς Μήνιγγας.
Η κλινική αξία αυτής της διαφοροποίησης είναι ότι
αποκαθιστώντας μόνο την οστική δυσλειτουργία, έχουμε προσωρινά
αποτελέσματα αν δεν συνοδεύεται από ικανοποιητική αποκατάσταση
του αιτίου της τάσης στα μαλακά μόρια ή τη σκληρά μήνιγγα.

